Katarzyna Anna Urbanowicz

Zabłądzić w czekaniu
Siedziała w pokoju sekcji kadr, a słowa człowieka, nazywanego z powodu
jego wrednego charakteru „Pinezką”, mijały ją, wypadając przez uchylone drzwi
do sekretariatu. Nie słuchała ich, od dawna wiedziała, że nadejdą. Od tamtego
wieczora, po spotkaniu nowego kierownictwa z pracownikami, gdy na klatce
schodowej, służącej w firmie za palarnię, stanęła z trzema koleżankami na
papierosa i uświadomiła sobie, jak stare są wszystkie. Patrzyła na zmarszczki
Teresy, zamiast ukryte, podkreślone jeszcze jaskrawym makijażem, na siwe
odrosty jej włosów, na młodzieżową sukienkę Barbary, przerobioną z trzech
sukienek z second handu , ładną, kolorową, ale ujawniającą przydymiony blask
jej oczu, bezbarwnych i starych, jak na komputerowej animacji gadów sprzed
milionów lat. W wypolerowanym metalu zobaczyła obok koleżanek i siebie. Ze
swoją przyciężką figurą i zesztywniałymi stawami, z niechęcią do wysokich
obcasów, z uporem i odmową farbowania szopy siwych włosów, stanowiła
krańcowy dowód na słuszność koncepcji nowych właścicieli firmy. Wszystkie
trzy są dinozaurami, niechcianym spadkiem po czasach słusznie minionych. Ich
przystosowanie zawsze będzie gorsze, niż młodych, ich przestarzałe
doświadczenie nawet nie powinno zostać ujawnione i wykorzystywane,
ponieważ zasługuje na całkowite wymazanie z pamięci, jak najgorsza trucizna,
nie do końca bowiem jeszcze zneutralizowana. W końcu dobry Bóg tak sprawił,
że kopalne gady zawsze wymierają.
Wszystkie trzy żyły kawą, papierosami i stresem, coraz rozpaczliwiej
usiłując nadążyć za tym, co szefowie uznawali za nowoczesność, ale co tak
naprawdę nie było żadną nowoczesnością. Który z nich wiedział coś o
cybernetyce, informatyce, psychologii, a nawet ekonomii? Który przeczytał
jakąś książkę? Nowoczesność była jedynie wielkim akwarium w hallu firmy z
modnymi,
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a niesłychanie rzadkimi

gatunkami

dziwacznych

stworzeń,

nazywanych rybkami. Ale pewnego dnia i one zdechły podczas firmowego
bankietu; podejrzewała, że nie robił im różnicy gatunek i cena wlanych do wody
alkoholi.
Wiedziała: ona będzie pierwsza. Z jakichś powodów szefowie wyczuwali,
że jeśli ona odejdzie bez stwarzania problemów, innych też można będzie
natychmiast się pozbyć. Wiedziała o tym, odczuwała pokusę walki, ale mimo
niej nie chciała nic już robić. Teraz słuchała słów Pinezki z grzeczności, nie
czując się już do niej zobowiązana, ale cierpliwie usiłując smakować cichą
satysfakcję, że wkrótce będzie już wolna.
Na biurku chief of human resources stał kubek pełen ołówków i pisaków,
pochylony pod naciskiem sterty akt. Nie przewracał się jednak, ponieważ z
drugiej strony jego podporę stanowiło pudełko, zapewne zawierające jakiś
elektroniczny gadżet, którymi nowi szefowie obsypywali wybrane działy. Jej już
wczoraj pod niewymyślnym pretekstem zabrano staruteńki komputer, zapewne
w trosce, aby nie wykasowała zeń plonów kilkuletniej pracy, nie była więc tak
całkiem nieprzygotowana na dzisiejsze emocje. A jednak. Wpatrzona w
pudełko, kątem oka obserwowała kubek. Przewróci się czy nie? W miarę jak
rozmówca bawił się jej aktami leżącymi na czubku sterty, poruszał nimi
nieznacznie, kubek przechylał się bardziej lub mniej. Pochylając się zasłaniał
lub odsłaniał napis na pudełku i wreszcie w pewnej chwili stwierdziła z ulgą, że
może już przeczytać napis i towarzyszący mu numer. UKT 1236. I znak
przypominający pikującego ptaka. Czekała.
UKT – tłumaczyła swojemu umysłowi jak skołowanemu dziecku ulubiona karawana templariuszy, ubezwłasnowolnione komunistyczne truchło,
ukryj każdy trop, uznaj każdy temat, UKryj To, UK Terytorium…Jeden dwa
trzy sześć już nie musisz jeść, jeden dwa trzy, niech cię gryzą gzy, jeden dwa, pa
pa pa…Znak jak pikujący ptak.
Przypomniała sobie, że ten numer, 1236, jest też składnikiem hasła do jej
karty debetowej oraz numeru PIN jej telefonu i że każda następna cyfra stanowi
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sumę dwóch poprzednich i że mogłoby jeszcze być ich podwojeniem, na
przykład 1248, ale nie byłby to wówczas numer jej karty ani PIN. I że może być
jeszcze data w następnym roku, dzień do którego zmierza, sama nie wiedząc po
co: dwunasty marzec…
W końcu kubek przewrócił się, a pisaki wysypały. Przekaz zakończono.
Bez słowa wstała od biurka, odwróciła się i wyszła. Sekretarka patrzyła na nią
ze współczuciem; lubiły się kiedyś, w tamtej epoce, gdy pełne entuzjazmu
malowały na czarno stare meble z biurowej wyprzedaży po państwowym
zakładzie i słuchały planów szefa, pierwszego właściciela i prezesa, stworzenia
z nimi, jego zaufanymi pracownicami, firmy, o której za parę lat będzie głośno.
Nie ulegało wątpliwości, że jego plany powiodły się w całej rozciągłości. Firma
znalazła się na siódmym miejscu prasowego rankingu, a jej znak, wymyślony
pewnego dnia przez Barbarę, mającą nieco ponad godzinę czasu na to zadanie,
stał się jednym z bardziej znanych logo w kraju. I pomyśleć, że Barbara
ściągnęła go z haftu na bluzce kupionej gdzieś na abchaskim targu! Plany szefa
się powiodły. I dlatego było, jak było. Teraz jednak interesowało ją tylko
akwarium. Na dole, z boku miało przylepioną małą karteczkę. Tak jest,
oczywiście, dobrze pamiętała: 1236.
Za pierwszego właściciela wisiał tu obraz przedstawiający płomienie
ogarniające dom stojący na klifie, i sztorm zalewający wysoką falą fundamenty
budynku - namalowany przez jego przyjaciela, malarza. Wiązał się z
działalnością firmy, ale i miał skłaniać wszystkich do zadumy nad faktem, że
trzeba być przygotowanym na najgorsze zawirowania i dać im radę. I wszyscy
byli przygotowani. W pokojach na korkowych tablicach nie wisiały sentencje, w
rodzaju „szef ma zawsze rację”, jak w innych biurach, ale rozmaite rzeczy,
obrazki i przedmioty, które pracownicy odczuwali jako inspiracje. U niej w
pokoju, od miesiąca wisiał wiersz opiewający orkiestrę na Titanicu. Teraz
jednak obraz sprzedano, zakupiono akwarium i rybki, które pozdychały po
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inauguracyjnym bankiecie. Zapomniano jednak odczepić metkę. Orkiestra już
skończyła grę, statek zatonął i wiersz zniknął z tablicy.
Zabrała ze swojego biurka nie otwartą gazetę, kupioną rano, nie zjedzoną
bułkę i nie napoczęty kefirek naturalny zero procent (nie wiadomo czego), po
resztę wróci jutro, albo i nie wróci.
Siedziała w autobusie, pustym o tej porze, bezmyślnie gapiąc się na
reklamę na ostatniej stronie gazety. Reklama nawiązywała do telewizyjnego
spotu: dwa ciemne typy w rozmaitych odcieniach szaro czarności ostrą kreską
stylizowane na przedwojenne okładki tanich kryminałów lub powojenne
socrealistyczne plakaty, ostrzegające przed wrogiem, szpiegiem i sabotażystą,
rozmawiają o swoich ciemnych sprawach. Jeden z nich trzyma w ręku czerwoną
walizeczkę, na walizeczce napisane drobnym, bladymi literkami, widoczne
tylko w zbliżeniu – 1236. Dlaczego walizeczkę zrobiono czerwoną? Czy tylko
po to, żeby zwrócić uwagę na umieszczone na niej cyfry? Czy walizeczka miała
symbolizować jeszcze coś innego, co symbolizuje zwykle kolor czerwony? „A
sztandar jest czerwony, bo na nim robotnicza krew”- jak śpiewano w tamtych
czasach. No tak, babciu – powiedziała do siebie – przestań żyć historią.
Wszystko ci się kojarzy jak napalonemu szczeniakowi. Teraz obowiązują inne
skojarzenia.
Na wewnętrznej stronie gazety umieszczono artykuł o demonstracji w
obronie czegoś tam albo przeciwko czemuś tam, mało to ją obchodziło. Jednak
dla oderwania myśli zaczęła czytać artykuł, nie rozumiejąc go zupełnie.
Widoczna na drugim planie fotografii, grupa ludzi trzymała transparent i ku
swojemu zdziwieniu, także na transparencie odczytała: UKT 1236.
Odkrycie to wstrząsnęło nią. Czy możliwe, żeby już zwariowała? Tak
szybko, choć przecież wcale się nie przejęła się zwolnieniem. Była
przygotowana na nie. Jeszcze nie zdążyła zakosztować trudności. Jeszcze ma
odłożone pieniądze. Nie spieszy jej się. Może przecież znaleźć jeszcze jakąś
pracę, lepszą czy gorszą, nie ma powodów z góry wariować. Syn dobrze zarabia,
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w razie czego pomoże matce. Pewnie tylko daje znać o sobie ta tendencja, że
gdy się czegoś szuka, znajduje się natychmiast takie czy inne sygnały. Zawsze
jest ich w naszym otoczeniu pełno, ale szukając, dopiero się je dostrzega,
wyodrębnia z otaczającego chaosu. Dlatego współcześni potrzebują tarota, choć
magia zawsze tkwiła w drzewach, kamieniach, ptakach i otoczeniu. Może
zabłądziła czekając, aż przewróci się kubek. I teraz powinna zawrócić, oderwać
myśli, skierować je w innym zupełnie kierunku, przejąć się innymi sugestiami,
poszukać dobrych wspomnień. Na przykład jak malowały czarną farbą stare
meble…
W domu nastawiła telewizor. Piosenkarz z fioletowymi włosami, pośród
których wiły się białe pasemka – w reklamie sprzed paru dni nie miał jeszcze
pasemek, choć miał już milkiłejowe (jak mawiał wnuczek) włosy – w gronie
członków zespołu i obok najnowszej żony (jednak stara była ładniejsza),
przewodniczył jury oceniającemu amatorów i amatorki. Zauważyła, że tylko on
i jego najnowsza żona mieli w ręku mikrofony, Resztę członków zespołu i
zarazem jury pozbawiono tych oznak władzy. Cóż więc mogli robić innego niż
tylko uśmiechać się, kiwać głową potakująco lub podnosić w górę dłonie w
oznakach entuzjazmu? – Wszyscy jesteśmy manipulowani, nawet nie zdając
sobie z tego sprawy – pomyślała ze zniechęceniem. Przypomniała sobie, jak
będąc dzieckiem wysłuchiwała uwag swojego dziadka, przedwojennego
profesora. – Popatrz Ela, jak oni manipulują ludźmi – mówił uderzając dłonią w
rozpostartą gazetę. Pokazał jej zdjęcie Stalina z Bierutem, stojących na schodach
i witających się podczas przyjacielskiej wizyty. Bierut stał na niższym schodku,
Stalin na wyższym, przez co wydawał się postawny i przewyższał o głowę
wasala. Wówczas uważała, ze dziadek ma urojenia. Tacy byli ci przedwojenni
ludzie, wszędzie węszyli manipulację i nieszczerość. Żaden nie wierzył w
przyjaźń ze Związkiem Radzieckim, a przecież przyjaźń jest najważniejszą
rzeczą w świecie. Od matki wiedziała, że nie wszystko w tym przedwojennym
życiu było takie wspaniałe, jak opowiadał dziadek. Matka Eli była sierotą z
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biednej rodziny i miała zupełnie inne wspomnienia. Najsilniejsze z nich, oprócz
głodu i chłodu, to pewien spacer z ojcem na Starym Mieście, kiedy handlarz,
stary Żyd, aż cmokał jakie piękne dziewczynka ma włosy, całkiem jak jego
zmarła córeczka. Ale matka zapamiętała tylko, że ojciec w porywie wściekłości
zaciągnął dziecko do fryzjera i kazał ostrzyc włosy do gołej skóry, tak bowiem
nienawidził Żydów, że urojone podobieństwo do nieznanej zmarłej nie
pozwalało mu patrzeć na włosy własnej córki. Wkrótce potem zmarł i matka
trafiła do zakonnego sierocińca z głową ostrzyżoną do gołego ciała i strupami od
maszynki. Już zawsze uważała, że pochwała Żyda piętnuje człowieka na całe
życie. Jej córka dowiadywała się na tych przykładach, że ilu ludzi, tyle zdań i że
niektóre z tych zdań uważa się za ważniejsze od innych, choć były może i
głupsze.
Teraz jednak Elżbieta, dobiegłszy swoich lat, sama widziała rozmaite
manipulacje i wiedziała, że nikt by jej nie uwierzył, gdyby powiedziała o nich
głośno. Ludzie bronią się przed świadomością, że są oszukiwani. Jednak tu i
ówdzie, w strzępach informacji odkrywała, jak łatwo można ulec celowej
sugestii samemu o tym nie wiedząc i nawet będąc na to w pewnym sensie
intelektualnie przygotowanym. Oglądała zdjęcia starej i grubej baby
przerobionej na piękność za pomocą programu komputerowego, sama zresztą
poprawiała jasność i kontrast także swoich nieudanych zdjęć. Słuchała
historyków opowiadających bzdury o wydarzeniach, które znała z pierwszej
ręki. Osiągnęła już nawet pułap wyższy, gdy pyta się o cele manipulacji, z góry
zakładając, że jest się zawsze i wszędzie jej przedmiotem.
Przypomniała sobie ostatni weekend i swoje rozmyślania nad wpół
zjedzonym serkiem wnuczka. Kazał sobie kupić cały czteropak i szybko
przekonała się, że nie dlatego, aby serki mu smakowały, ale dlatego, że na
wieczkach widniały tajemnicze kody, które do czegoś mu były potrzebne.
Wnuczek nie umiał jeszcze czytać, wiec kody odwzorowywał na kartce
rozpoznając tylko niektóre litery i cyfry. Resztę tekstu kazał sobie czytać.
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Czytała mu więc: 58% Mocy, podwójne dopalanie, trzykrotna specjalna
podwojona mądrość, nieśmiertelność 90 sekund i takie, nic dla niej nie znaczące
frazy. A jednak pięcioletni dzieciak wiedział doskonale, o co mu chodzi i do
czego to mu te kody były potrzebne. Producentom serka oczywiście potrzebne
było, żeby go więcej sprzedać, choć zapewne nie tylko jej wnukowi, ale i innym
dzieciom serki te nie smakowały. Ona dojadając go, bo szkoda było wyrzucić,
zbyt silne były wspomnienia głodnej młodości, stwierdziła, że są za słodkie, a
ich aromaty nieprawdziwe, zbyt silne i przebija spod nich goryczka. Truskawka
bardziej truskawkowa od każdej zwyczajnej truskawki. A o wiele bardziej
truskawkowa od prawdziwych truskawek hiszpańskich, pozbawionych smaku i
aromatu. Nic nie jest tym, co się wydaje – pomyślała. Nic dziwnego, że dzieciak
nie chce jeść prawdziwych owoców!
Siedziała z rodziną i usiłowała im powiedzieć, jak bardzo niepokoi się
tym, że kontakty ludzi z otoczeniem, babć z wnukami i innymi osobami z
różnych pokoleń zaczynają zależeć od dobrej woli producentów serków, że nie
znając produktów, którymi rodzice karmią dziecko, nie daje się wkroczyć do ich
świata i zrozumieć go, że istoty o imionach, którymi posługuje się jej wnuczek,
są dla niej obce, że trudno się z dzieckiem porozumieć, bo bazą nie jest świat
rzeczywisty, ale urojenia narzucane przez fachowców od reklamy. Że pod tymi
frazami o mocy i nieśmiertelności kryją się jeszcze inne podłe sugestie: celem
tych wszystkich zdobyczy punktowych określonych wydrukowanym kodem jest
pokonanie złego czarownika, którego imię utworzono z przekształconej nieco
nazwy produktu konkurencyjnej firmy. I usiłowała im powiedzieć, że najgorsze
jest to, że nie może dostrzec sposobu zapobiegania takiej indoktrynacji, ale
wyśmiali ją. To tylko reklama – śmiał się syn. To babcie mają jakieś urojenia!.
Normalne, że serki się reklamuje, inaczej nikt by ich nie kupił, tylko szukał
czegoś innego, co reklamują. Dopatrywanie się głębszych sensów w tak prostej
rzeczy jest wyrazem psychicznego kalectwa. To pokolenie musi wymrzeć ze
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wszystkimi swoimi fobiami i przyzwyczajeniami i zrobić miejsce prawdziwie
nowemu pokoleniu ludzi racjonalnie myślących.
Chciała opowiedzieć mu o doświadczeniu, które sama przeżyła, o tym, jak
łatwo zaszczepić w kimś obce, natrętne i niechciane myśli, ale nie chcieli po
prostu z nią rozmawiać. – Wdajesz się w nieustanne dywagacje na wątpliwe
tematy, mamo – mówił syn – to znak, że czas już na emeryturę. Że cię jeszcze z
tej pracy nie wyrzucili! Komu potrzebni ludzie rozczepiający włos na czworo?
Wyszła do kuchni demonstrując urazę, bo co mogła zrobić innego? Po raz
pierwszy zdecydowała się komuś o tym doświadczeniu opowiedzieć i takie ją
spotkało zrozumienie! U własnego dziecka!
Była wtedy w sanatorium, poszła do psychologa, bo męczyły ją
nieoczekiwane napady lęku i pomyślała sobie, że skoro ma okazję i czas, warto
odsiedzieć dwie godziny w poczekalni. Pani psycholog była miła, ale wobec
straszliwych dramatów poprzedniej pacjentki, która bijał i mąż i syn, a wnuki
groziły nożem, jej sprawa wydawała się nieważna i wydumana. Sama jej to
powiedziała. Ma pani pracę? Dobrze zarabia? Mąż i dzieci są w porządku? Wiec
czego pani chce od życia, skoro już wszystko pani ma? Milczała oczywiście, bo
jak wdawać się w tłumaczenie, że sama nie może dać sobie ze sobą rady, choć
całe życie dawała sobie świetnie? Rzeczywiście, nikt u niej w domu nie pije i
nikt jej nie maltretuje, na jedzenie jej zawsze starcza, także na książki i teatr.
Pani psycholog nie chciała jej wypuścić z niczym, więc doszła do
wniosku, że pomoże jej w życiowych problemach radykalne odchudzenie. Z
dumą wręczyła jej „kasetę odchudzającą”. Pewnego dnia została sama w domu i
postanowiła przystąpić do kuracji. Położyła się na tapczanie, odprężyła zgodnie
z instrukcją i włączyła magnetofon. Z głośników popłynęła łagodna muzyka
relaksacyjna. Myśli zaczęły bezładnie błądzić. Niski, aksamitny, męski głos
mówił: czujesz się coraz cięższa, twoje ręce są ciężkie, twoje nogi są ciężkie i tak
dalej. Nie mówił, że ma płakać, ale choć ani ręce ani nogi nie stawały się
cięższe, to z oczu leciały łzy jak groch, a poduszka była coraz bardziej mokra.
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W końcu ten sam aksamitny głos zaczął powtarzać sugestywnym tonem:
wystarczy ci bardzo mała ilość jedzenia, wystarczy ci bardzo mała ilość
jedzenia, wystarczy ci…
Prawdziwy horror zaczął się następnego dnia. Bodajże przez tydzień w jej
każdą myśl wdzierała się fraza: wystarczy ci bardzo mała ilość jedzenia i nie
chciała jej myśli opuścić, bez względu na to, o czym właśnie świadomie
myślała. Czy opracowywała jakieś służbowe pismo, czy czytała książkę, czy
wreszcie plotkowała z koleżanką. W każdej możliwej chwili przywodziła na
myśl kwestie jedzenia, wiec jak łatwo się domyślić, odczuwała coraz gorszy
głód, niezależnie od tego, czy jadła dużo czy mało, czy myślała świadomie o
posiłku, czy nie. Miesiąc trwało, zanim uporała się z tą natrętną i niechcianą
myślą: wystarczy ci bardzo mała ilość jedzenia. Co gorsza popsuła jej ona
przyjemność słuchania pięknej muzyki, która nieodmiennie nasuwała jej odtąd
niespokojną myśl o jedzeniu, trawieniu i ilościach, określaniu ich jako duże czy
małe, prowadząc każde sensowne zastanawianie się na manowce. Nie chciała,
żeby w umyśle jej wnuka zadomowiły się kody, procenty, mocy podwójne czy
potrójne, dopalanie i koncentracje i przesłoniły to, co naprawdę go otacza.
Piękno lasu, związki z ludźmi, nawet te z problemami, radość zamyślenia. To
straszne, być tak osamotnioną w swoich refleksjach i zdanym wyłącznie na
siebie w sprawach ważnych, choć niezrozumiałych dla innych. Kto dziecko
przygotuje na taką możliwość, że może kiedyś odstawać od innych?
Wróciła myślą do walizki z numerami. Jaki był cel tej manipulacji? Do
czego ma zanęcić tych nielicznych, którzy zastanowią się nad sensem tych
liczb?
Postanowiła myśleć rozsądnie. Kogo stać na tak szeroko zakrojoną
manipulację? To są ogromne koszty. Umieszczanie takiej liczby 1236 na
mnóstwie przedmiotów, które z natury muszą trafić w rozmaite miejsca, nie
zawsze potrzebne, robi wrażenie nieefektywnej rozrzutności. Kogo ma to
zanęcić, nabywców jakiego towaru? Jednak wiedziała, że nie zależy im na
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tuzinkowym emerycie czy nawet zwykłym pracowniku. Do nich adresuje się
masowe akcje: serki, proszki do prania, kosmetyki, piwo. W nich od razu
wiadomo co i po co się reklamuje, tu przeciwnie, pod pozorem reklamy kryć się
musi coś innego.
Mogą być trzy możliwości. Polityka, sekty, gry. Może być ich więcej,
mogą być połączone, na przykład sekta wpływająca na polityków, czy gra
przynosząca zyski, ale i wiążąca z sektą… Tak, jak z tym teatrem
eksperymentalnym, o którego przedstawieniu czytała. Widzowie przychodzą
pod teatr, tam stoją czekając nie wiadomo na co, na ulicy pokazuje się człowiek,
który wygłasza monolog, podając nazwę jakiegoś miejsca lub jego opis i tam
mają podążyć czekający i tak dalej i tak dalej. Niezły taki teatr, w każdym razie
niekosztowny. Gotowa się założyć, że trafiają do jakiejś knajpy i co oczywiste,
właściciele jej płacą za ściągnięcie takiej ilości klientów. Albo te gry w radio: w
określonym miejscu miasta, omówionym średnio dokładnie, należy poszukiwać
paczki, w której jest niespodzianka. Kto pierwszy znajdzie, wygrywa zawartość.
Albo jeszcze inne gra, dla wybranych: zaprasza się eleganckie grono do
wynajętego pałacyku i tam odgrywa się przedstawienie o obojętnej treści, ale
celem którego jest odmiana gry w zagadki. Na przykład historycznie ubrane
postaci opowiadają o swoich losach i należy odgadnąć, kogo przedstawiają.
Jednak żadne z tych przedstawień nie jest z natury rzeczy masowe. Jak więc
mogą zwoływać się uczestnicy takich masowych gier, jak tej, gdzie kodem jest
1236? A może UTK? A może symbol pikującego ptaka?
Co jest głównym kodem, a co podkodami? Kogo zwołują i do jakiej gry?
Zacznijmy od Internetu. „1236” w wyszukiwarce:
- name CVE-2004-1236 (dunder reviev) status: candidate – eee, chyba nie to,
- Gene ID 1236 “Entrez Gene” – też pewnie nie, coś z genetyką, za
skomplikowane,
- Archiwum listy przebojów Programu Trzeciego – notowania. Notowanie 1236
z dnia 07.10.2005, brr.,
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-Rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi
towarami… - zdecydowanie nie,
-Ranking PKS System MSC Cezar, Mieczysław jakiś tam 1236 plus fotografia –
to coś o bridżystach, ale równie dobrze może być szyfr, potem się temu
przyjrzę…,
- 1236 Customa, Ship and Other Brokers – jakaś firma żeglugowa lub
spedycyjna, ale czy prawdziwa, czy zmyślona? Jak się tego dowiedzieć?,
- 1236 Koszulka Elegant Moment (Bielizna DD online) – co za diabeł, nie mogą
tego nazwać normalnie?,
- Filipina zmarła w opinii świętości 16 lutego 1236 roku. Jej kult oficjalnie
zaaprobował papież Pius VII beatyfikując… Jeśli to sekta, to też mogło by to
być, ale jak odróżnić od normalnej informacji?,
- Homo Sapiens (human) 1236, Help Entry 1236 – bełkot. Ponumerowali te
wersje ludzi czy co?
To do niczego nie prowadzi. Jeszcze tylko sprawdzę „UKT 1236”.
Podana fraza nie została znaleziona. Może zdjąć cudzysłów?
- UKT Activity 1236.21.396.17.1632.19.Removed 293.5.27.1.320.4 Died
203.3.27.1.230.3.1. UKTranslant. Niestety, strona nie otwiera się.
- UKTerrorist. Com/news/1236 – obiecujące. Ale zablokowało mi komputer.
Antyvir wyskoczył i wrzeszczy. Jeszcze raz. Włącz translator, o czym to jest,
ten tekst na czarnym tle bez obrazków, ani niczego takiego, co wiąże się z
grami. Na przykład taki kawałek:
„W porządku chłopcy i dziewczyny, *Im* bardzo nowy dla tego tak (więc) wy
będziecie musieliście nieść z mną jeżeli wszystek to jest absolutny *crap*, albo
wy *dont* troska (uwaga; troszczyć się)! *Ive* rozstrzygnął (rozstrzygnięty;
stanowczy; opowiedział się) rozpoczynają dziś cotygodniowy *roundup* całego
czynu w jedzimy z *everybodys* faworyt lig... *EnemyDown*! mamy cały jest
w tym przy niektórym (pewna ilość; niedużo) punkcie (sprawa), i niewątpliwie
to było pierwsza liga wielka ilość was kiedyś graliście w! Widocznie, JA *cant*
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nakrywać (ogarniać; okrycie) Wejście albo obniżają *Champ*... Tak (więc) po
prostu (dopiero co) będę nakrywać (ogarniać) szczytowe tytuły od Zakładnika
ligi, *Prem* (jeżeli one kiedyś grają mecz (zapałka; układ) ) i szczyt *Champ*!
JA także będę próbować (wypróbowywać) kraść niektóre wywiady w sprawie
niektórych członków klanu od wokół lig, który mógłby podnosić albo mógłby
nie.” W ten sposób tego nie rozgryziesz.
Musi być inna droga. Jak zaczynają zabawę? Gdzie trzeba zacząć szukać?
Ten początek musi uderzać po oczach, żeby ktoś zaczął o nim myśleć. Prasa,
reklamy telewizyjne. Piwo, wódka, bo nie serki bynajmniej. Jeśli na serkach są
kody potrzebne do czegoś pięcioletnim dzieciom, to sekta szukająca młodych
wyznawców będzie drukować swoje kody na napojach, piwie, coli i tym
podobnym. Cola raczej nie, oni mają swoje zamierzenia handlowe, swoje gry w
kapsle, nie będą służyć innym swoją pomocą. Są za bardzo znani, żeby w razie
czego świecić oczami. To musi być mniej znana marka. Może jakaś wytwórnia
płyt? Może płyta jakiegoś zespołu? Może film, o którym mówi się kultowy?
Może konkurs na scenariusz filmowy? Nie denerwuj się. Przeglądaj spokojnie
takie rzeczy w empikach i prasie, zacznij oglądać reklamy, samo ci się nasunie,
w co się wstrzeliłaś. To może się zaczynać jak miejskie gry, o których pisano w
gazecie. Ogłoszeniem w prasie, gdzie należy się stawić i o jakiej godzinie. Ktoś
zakłada na głowę dajmy na to czapkę z papieru i wykrzykuje hasło. Potem
rozdaje karteczki. Łażą dokądś, w miejsca omówione na karteczkach. A może
jeszcze inaczej: podajesz numer swojej komórki i dzwoni ktoś wodząc cię po
różnych miejscach, sklepach, kawiarniach, galeriach. Stamtąd gracze uzyskują
elementy do układanki. Potem odgadują rozwiązanie. Kiedyś tak dzieci grały,
tylko nazywało się to „podchody”. Większość harcerzy ściągały do organizacji
takie gry. Ale teraz wszystko jest bardziej przewrotne. Już nikomu nie chodzi o
czysta rozrywkę. Klient ma trafić tam gdzie powinien trafić. Nic nie jest tym,
czym się wydaje.
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Krótki kurs manipulacji. Pamiętasz ten weekend w firmie? Sąsiednie
domki wynajęła inna firma. Dobrze po północy budzi cię reflektor prosto w
oczy. Twoja wina, nie zaciągnęłaś firanek. Leśna polana, oświetlona jak w
dzień. Pracownicy tamtej firmy w pełnym służbowym stroju. Wódka, piwo,
rozluźnione krawaty. Ale to nie jest zwykła zabawa. Jeden wykrzykuje coś
głośno, reszta powtarza chórem teksty. Ja i Firma to jedno! Ja chcę ja pragnę ja
muszę! Jestem wspaniały, jestem bogaty, jestem częścią mojej firmy! Ona żyje
we mnie, ja żyję w niej! Wykonują rozmaite gesty pod dyktando wodzireja. Taka
gimnastyka, bynajmniej nie dla zdrowia, zauważa sarkastycznie, przynajmniej
psychicznego. Twarze spocone, błyszczące nawet w świetle reflektora, pieśń
inicjacyjna ich firmy. Nowa świecka tradycja inicjacji, szamani bez Boga,
żadnej Wyższej Istoty. Tylko Cel! Jedyny, słuszny, upragniony. Teksty same w
sobie nie warte wzmianki, bełkot, ale wywrzaskiwane w świetle reflektora, w
ciemnościach nocy bez łuny rozjaśniającej niebo nad miastami, nabierają
znaczenia. Takie groźne „Bóg jest z nami” w młodzieżowej piosence, ważne nie
przez treść, a przez kontekst. I napięcie.
I człowiek na ziemi, skulony, zatykający uszy, on jeden bez marynarki i
krawata. Nikt go nie bije, nie pluje na niego, nawet nie wylewa nań wódki, ale
wszyscy wiedzą, że cała nienawiść skupia się na nim i że upadł pod jej
ciężarem. Co zrobił złego Firmie? Ukradł, może zapomniał wysłać pismo do
klienta, a może nie był całym sercem ze wszystkimi? I Firma dokonuje nań
egzekucji, zanim go wygoni. A może nie? Może mu płacą za to, żeby był ofiarą
i zbierał całą złość pracowników na siebie?
Zostaw to, Elka, wracaj do swojego zadania. Sama je sobie wyznaczyłaś,
sama się nim zajmiesz, wbrew wszystkim, więc przynajmniej ty w tym zadaniu
nie jesteś manipulowana. Działasz z własnej i nieprzymuszonej woli, pod
niczyje dyktando, nikt na ciebie nie wywiera wpływu.
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Trzeba dokładnie obejrzeć zdjęcie z demonstracji. To tam może być
początek całej sprawy i tam mogą być punkty zaczepienia. Co to za
demonstracja? Kto jej przewodniczył? Jakie sprawy były dla demonstrantów
ważne? Kto niósł transparent z napisem, albo inaczej, co było napisane na
autentycznym transparencie, niesionym na demonstracji. Może to tylko graficy
w redakcji podmienili treść? Nie, to raczej niemożliwe. Trudno sobie wyobrazić
by przyszli adepci gry czy zawiadomieni SMS-ami wtajemniczeni, tłumnie
odwiedzali grafika, żeby dowiedzieć się o co chodzi. Taki transparent musiał
być naprawdę. Trzeba sprawdzić zdjęcia w innych gazetach, może obejrzeć
kronikę, żeby się upewnić. Prawda, jest przecież kronika telewizji regionalnej w
internecie! Jak daleko wstecz można pobrać programy? Cały miesiąc wstecz,
wspaniale!
Film zapisany w komputerze oglądała kilkakrotnie. Transparent w liczbą
1236 widniał na kronice dwa razy: raz mignął tylko, raz zaś eksponowany był
dłużej, ale chyba tylko dzięki temu, że niosła go dziewczyna, bardzo atrakcyjna
blondynka. Zwróciła szczególną uwagę na jej ubranie, prawdopodobnie
skomponowane bardzo przemyślnie po to, aby dziewczyny (i jej transparentu)
nie można było pominąć. Zresztą motywem przykuwającym uwagę był wielki
symbol pikującego ptaka haftowany cekinami na czarnej bluzce. Duże cekiny, z
jedną dziurką z brzegu, tak naszywano, że wyglądając jeden z pod drugiego,
falowały w takt ruchów dziewczyny. Poniżej bluzki widniały tylko zgrabne nogi
dziewczyny, skąpe czarne majteczki i podobne cekiny naklejone na gołych
udach, tym razem bez regularnego wzoru. Niezbyt natrętnie eksponowany wzór
przyciągał jednak uwagę.
Przypomniała sobie, że w którymś z narodów kaukaskich każdy ród
posiadał swój znak, coś w rodzaju naszego herbu i że widziała gdzieś tablice z
rysunkami tych znaków. Nie była pewna, ale zdawało jej się, że podobny
symbol pikującego ptaka już gdzieś widziała. Może tam? Zapisała spostrzeżenie
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na kartce i postanowiła o nim na razie nie myśleć. Na razie ten trop nie wydawał
się jej ważny, ale kto wie?
Wróciła do oglądania filmu. Sama tablica była skonstruowana dość
prymitywnie, jakby w ostatniej chwili, może nie przez cały czas trwania
demonstracji była eksponowana. Jeszcze raz obejrzała kronikę. Tak, miała rację,
zobaczyła tę samą dziewczynę na innym fragmencie, niosła też tablicę ale z
innym napisem. Zatrzymała obraz, powiększyła go i zapisała po czym zapisała
też widok tablicy z napisem. Porównując oba zdjęcia zauważyła, że bez
wątpienia sam stelaż tablicy był ten sam, nieco szersza listwa z prawej strony i
plastikowy, niebieski uchwyt umieszczony dla wygody trzymającego prawie
identyczny jak ten, który stanowił rączkę jej trzonka grabi do liści. Sprzedawano
w marketach w ubiegłym roku setki takich narzędzi z przeceny po dziesięć
złotych sztuka, z takimi właśnie uchwytami w rozmaitych kolorach. Zsuwały się
łatwo, podobnie nietrwałe i tandetne jak same grabie, wykorzystano wiec
pewnie ich cały trzonek z uchwytem do zamontowania tablicy. Sama liczba
1236 prawdopodobnie była naklejona na arkusz kartonu i w czasie demonstracji
zamieniona na inny arkusz lub odwrócona, z nowym hasłem: CHCEMY
GODNIE ŻYĆ.
To zmusiło ją do zastanowienia się nad organizatorami demonstracji.
Wyglądała na jedną z tych przygotowanych przez związki zawodowe w obronie
uposażeń, przeciwko zwolnieniom z pracy. Wsłuchując się jednak w słowa
komentarza telewizyjnego dowiedziała się, że chodzi o protest w sprawie
zamknięcia fabryki gwoździ w jednym z okolicznych miasteczek. Rzeczywiście,
w takim kontekście wygląd dziewczyny niosącej transparent wydawał się
zgrzytem. Manewr ze zmianą treści hasła świadczył także o tym, że dziewczyna
była przypadkowym gościem w tej demonstracji. Jakaś część ludzi miała
obejrzeć tablicę, zapewne wśród tych, którzy oczekiwali na podobne lub to
konkretnie hasło. Po upływie czasu, gdy demonstracja zaczęłaby się rozpraszać,
i jej uczestnicy mogliby zorientować się, że liczba 1236 nie ma żadnego sensu
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dla demonstrantów, hasło zostało zmienione, aż w końcu niosąca je zniknęła w
tłumie. Może przedtem narzuciła spódnicę i bluzkę upodabniającą ją do
otaczającego tłumu mężczyzn i kobiet w średnim wieku, z brzuszkami i
nadwagą, ubranych w bazarowym stylu wszystko po 10 złotych.
Tak więc owa manifestacja jest kluczem do podjęcia tropu, może tylko
jednym z kluczy. Nie miała jednak najmniejszego pojęcia, jak dotrzeć do tego
klucza, porzuciła więc zamysł szukania dalszych odpowiedzi. Podobnie jak
dziecinne lalki na półkach zmieniają w nocy pozycję, zawsze wtedy, gdy dzieci
odwrócą od nich wzrok, tak i odpowiedzi na zadawane przez nią pytania
pojawiały się wówczas, gdy udawała sama przed sobą, że sprawa przestała ją
interesować. Wierzyła, że i tym razem tak będzie.
Mogła pozwolić sobie jeszcze przez parę dni na rozlazłe bytowanie, o
którym marzyła pracując, zanim spręży się i przygotuje się na pasmo
rozczarowań, które ją czeka, zanim znajdzie nową pracę.
W dwa dni później poszła po zakupy do marketu. Ustawione pośrodku
sklepu kosze pełne były kolorowych szmatek za grosze, pantofli, chustek,
majtek i innych drobiazgów. Ominęła te sterty, nie zamierzała się w nich
grzebać, wiedziała bowiem, że oprócz niskiej ceny, odznaczały się i małymi
rozmiarami, takimi tylko, by znalazły się osoby gotowe w nie wcisnąć, nie
takimi jednak, które pasowałyby na niezbyt szczupłą kobietę. Szukała czegoś
dla siebie na półkach, bez większego zainteresowania, pewna, że niczego tu nie
znajdzie. W jednej z alejek tłok zdawał się być większy niż wszędzie dookoła,
zrezygnowała wiec z wejścia do niej. Z ciekawości tylko przystanęła, żeby
sprawdzić, co w niej jest. Pokarm dla zwierząt, też coś! Co w nim może być tak
atrakcyjnego, żeby przyciągnąć tłum? To zaciekawienie popchnęło ją w alejkę.
Na środkowej półce ustawiono rzędami konserwy dla zwierząt, psów i kotów,
na najniższej zaś, jak wiedziała, najmniej eksponowanej, na którą zaglądali
tylko nieliczni, specjalnie poszukujący czegoś, suchą karmę w dużych torbach.
Kilka osób przykucnęło przed tą półką, co zatarasowało alejkę i spowodowało
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niespodziewany tłok. Młody chłopak z długimi włosami aparatem ze swojego
telefonu komórkowego fotografował plakietki z cenami przymocowane do
brzegów półki. Dwie dziewczyny obok niego zachęcały go do zrobienia zdjęć w
jeszcze innych ujęciach. Pierwszą jej myślą było, że ceny umieszczone na
plakietkach nie pokrywają się z cenami naliczanymi w kasie i ktoś pragnie
udowodnić dla gazety, a może tylko do reklamacji, nierzetelność obsługi
supermarketu. Zaczekała chwile z boku, aż młodzi przestali fotografować i
odeszli, zanim jednak zdążyła podejść do półki, pojawił się starszy mężczyzna i
na kartce w notatniku zapisywał pracowicie liczby, pewnie z kodu kreskowego.
Wydarł kartkę z notatnika i wsunął ją do kieszeni. Zrobił może kilka kroków,
kiedy kartka wysunęła mu się, podeszła więc cichutko i rozglądając się, czy nikt
nie zwraca na nią uwagi, schowała kartkę do torebki. Była po prostu ciekawa,
ale i wstydziła się swojego zachowania. Nigdy przedtem niczego nikomu nie
ukradła, nawet nigdy nikomu, ani dzieciom ani mężowi, nie zajrzała do jego
papierów. Wiedziała, że zachowuje się teraz jak babcie z ulicy w miasteczku,
gdzie kiedyś mieszkała, godzinami stojące przy oknach, z poduszkami
osłaniającymi łokcie oparte na parapecie i wgapiajace się w to, co działo się na
uliczce, choć z reguły nie działo się nigdy nic. Ot, przeszedł ktoś, dziewczyna
zanuciła, dzieciak podskoczył, sąsiad szedł napity. Głód wrażeń jest straszliwą
siłą, nawet wówczas, gdy zdobycie tych wrażeń jest realnie nieprawdopodobne.
Starzy ludzie zdobywają wrażenia na swoją miarę, nie szukają autentycznych
sensacji, bo są na ich przyjęcie zbyt słabi, wiedzą, że prawdziwe sensacje nigdy
nie przynoszą nic dobrego, więc tworzą sobie własną, bezpieczną namiastkę
sensacji i właśnie ona teraz, w tym supermarkecie dołącza do ich grona.
Ciekawość była jednak silniejsza od samoświadomości. Wyciągnęła z torebki
okulary, przykucnęła przed półką i spojrzała z bliska na plakietkę. Emocje
przeszyły jej ciało niczym nagły prąd zimnego powietrza. Na plakietce
wydrukowano symbol pikującego ptaka, nieobecny na cenie żadnego innego
towaru w pobliżu.
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Zadała sobie trud przejścia wzdłuż wszystkich półek w markecie i
obejrzenia plakietek, ale tylko na tej jednej widniał symbol pikującego ptaka.
Przez chwilę myślała, że to może przypadkowy zbieg okoliczności, ale nie.
Wprawdzie na torbie i plakietce widniał napis informujący, że zawiera ona
pokarm dla kanarków, ale symbol widniejący na opakowaniu – UK 1236 –
jednoznacznie wskazywał, że plakietka jest ważna jako wskazówka. Zapewne
kod kreskowy był uzupełnieniem informacji, niezbędnym ogniwem w dalszym
szukaniu i śledzeniu tropu.
Wzięła dużą paczkę i podeszła do czytnika kodów, ale nic się nie stało.
Wyświetliła się cena identyczna z tą na fiszce, nie o to więc chodziło
wysyłającym informację. Mężczyzna na kartce przepisał wszystkie cyfry kodu,
więc zapewne one były ważne, ale co nimi należało potem zrobić?
W domu włączyła komputer i wprowadziła w wyszukiwarce hasło
„pikujący ptak”. Była tylko jedna odpowiedź. Weszła na stronę czytając
nagłówek: „formacje świecowe”. Czytała niezrozumiałe słowa i oglądała
dziwaczne obrazki zatytułowane: marobuzu zamknięcia, doji na wysokich
nogach, potrójne dno rzeki, porzucone dziecko, wisielec, krzyż harami, na szyi,
pikujący ptak everi. Szybko zorientowała się, że owe „formacje świecowe” to
metody analizy spadków i wzrostów notowań giełdowych. Wśród dziwacznych,
schematycznych rysunków znalazła i sylwetkę pikującego ptaka, jednak
narysowano ją w nieco innej konwencji niż ten ptak, widoczny na plakietce
cenowej, na koszulce dziewczyny niosącej transparent i jeszcze wcześniej, na
akwarium w firmie. Przy okazji sprawdziła też ormiańskie znaki rodowe, ale i
tam pikujący ptak wyglądał zupełnie inaczej. A wiec pudło, szukaj dalej. I ulga,
że na razie nie zbliżyła się do rozwiązania, że jeszcze nie musi podejmować
żadnej decyzji, że może dać się nieść z prądem. Bawi się na razie w jakąś grę,
nie szkodzi, że nie zna jej reguł, to tylko w końcu zabawa, no nie? Tak jak
czytanie książki w rodzaju „Kodu Leonarda da Vinci” albo „Ostatniej tajemnicy
Templariuszy” czy może oglądanie filmu o Nostradamusie. „Kod biblijny” w
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księgarni kosztował aż sześćdziesiąt złotych, tu ma zabawę za darmo. W końcu
zna reguły takich zabaw. Przede wszystkim należy wymyślić zagadkę. Potem
upowszechnić ją. Reklama, serial, program radiowy, wszystkie metody są dobre.
Rozwiązania zagadki (jeżeli takowe są) należy przenieść poza podstawowy
nośnik, internet, tablice bilboardów, etykietki towarów, kapsle, dzwonki,
telefony, gry. Niejako rozmnażać zagadkę przez rozmnażanie jej wątków
pobocznych i miejsc gdzie się na nią napotyka. Czasem można nie dać żadnej
odpowiedzi. Pozostający w zawieszeniu odbiorcy zagadki, już wciągnięci w grę
niczym hazardziści pozbawieni pieniędzy, zrobią wiele, żeby poprawić swój
nastrój, uwierzyć że byli zdolni do jej rozwiązania i tylko splot nieszczęśliwych
okoliczności pozbawił ich sukcesu. Są gorsi i bardziej zdeterminowani niż
krzyżówkowicze. Wiatr przewrócił bilboard, audycji radiowej nie wysłuchali,
bo mieli coś pilniejszego do załatwienia, w telewizji program zastąpili meczem,
internet wysiadł z powodu konserwacji kabli na osiedlu… Zrobią wszystko,
żeby powrócić do miejsca, gdzie się zgubili. Czasami trafią do innej zagadki.
Ale tak czy siak zawsze trafiają tam, gdzie chcą manipulatorzy. Chyba… Chyba,
że mają taką świadomość, jak ona, i są przygotowani. Wystarczy wiedzieć, co
się robi. Przyglądać się swojemu otoczeniu uważnie i wyciągać wnioski. Nie
dać się zmanipulować.
Przypomniała sobie śmierć Stalina i to, jak wszyscy, nauczyciele i dzieci
w szkole płakali. Na apelu w szkole odczytano pełen miłości list chłopca, który
nie zdążył dojść do Wielkiego Wodza, bo on umarł. Jedna dziewczynka z ich
klasy dostała napadu śmiechu i już nigdy więcej nie spotkała jej w swojej
szkole. Podobnego napadu śmiechu dostał jej syn na pogrzebie babci, ale
wówczas wiedziała już, że nie jest on objawem braku miłości. Przeciwnie. Tę
dziewczynkę ukarano więc nie za braku uczucia, a za brak stosownej reakcji.
Kiedy sięgała myślą swoich lat szkolnych pamiętała, że zawsze nurtowało ją
pytanie: dlaczego reakcja koleżanki była tak odmienna od reakcji innych dzieci.
Nikt nie nakazał im przecież płaczu, oczekiwano powagi i tego żądano, płacz
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był wyrazem niekontrolowanych emocji, podobnych do jej płaczu w czasie
przesłuchania kasety odchudzającej. Podobnie i śmiech należało potraktować
jako niekontrolowaną reakcję. Jednak jedne niekontrolowane reakcje uznawano
za słuszne, inne niekontrolowane reakcje za naganne. Jak sprawić, żeby
wyrażano wyłącznie słuszne niekontrolowane reakcje? Wszystko, co prowadziło
do tego celu, było manipulacją. Ale ona, która widziała śmiech koleżanki i
swojego syna, płakała przy kimś, kogo bardzo kochała i kto powiedział jej, że
też ją kocha, nie używając własnych słów, nucąc jedynie przy bridżu piosenkę
„Nie wiem, sam już nie wiem, czy to warto kochać ciebie” i dlatego w czasie
słuchania kasety odchudzającej, była na manipulacje już uodporniona. Wierzyła,
że jej rola w życiu polega na obnażaniu wszelkich zapędów w tym kierunku i na
chronieniu najbliższych, nawet jeśli tego jej zadania w ogóle nie rozumieli.
Manipulacja jest niczym odwrócona piramida: na wstępie są tłumy, potem
odpadają po drodze ci, którzy dali się ogłupić, na końcu zostają świadome
jednostki i z nich może powstać zaczyn nowych ODPORNYCH. Pocieszała się
tym w chwilach przypływu optymizmu.
Dzieci mają tę niesłychaną zdolność do samodzielnego myślenia, a
wszelkiego rodzaju manipulacje zabijają ją, czyniąc je podobnymi rzeszom
młodych Koreańczyków obejrzanych na jakimś filmie. Nie ważne, czy mówią:
Wielki wódz Kim Dong Il kocha wszystkie dzieci i chce, żeby były szczęśliwe, a
my kochamy Wielkiego Wodza Kim Dong Ila, czy potwór z ekranu woła do
małych widzów: zapisujcie kody i wygrywajcie supernagrody , czy nauczyciel
w szkole deklamuje Stalin spichrze radzieckie otworzył — manipulacja uczyni
po latach z tych dzieci istoty posłuszne, kierujące się narzuconymi potrzebami,
nieszczęśliwe, gdy ich odczucia w jakiejkolwiek sprawie odbiegać będą od
parametrów ogółu:, a one same będą grubsze, inaczej ubrane, niepewne siebie, z
innymi niż otoczenie zamiłowaniami i fascynacjami.
Nadchodzący weekend potwierdził jej spostrzeżenia. Pojechała z
wnuczkiem do rodziny na wieś, gdzie nie było telewizora. Na początku
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narzekał, że się nudzi, potem plątał się po obejściu z nową zabawką na bateryjkę
– młotem do kruszenia. Dziadek kruszył stare betony ze schodków wiodących
do nieistniejącej od wielu lat chaty, wnuczek mu towarzyszył ze swoją zabawką.
W południe przeszła burza z błyskawicami i piorunami i wnuczek siedział
przytulony do niej. Patrzyli w okno zalane deszczem i każdy huk powodował
napady lęku małego. Co chwilę pytał, czy jego zabawka, to też taki mały młot
piorunowy, najpierw zapala się lampka, a potem słychać warkot. Dziadek
skrytykował go, że młot nazywa się udarowy, a nie piorunowy, ale wnuczek nie
chciał go słuchać, szedł za swoimi myślami po swojemu oswajając swój strach.
Chciała mu towarzyszyć w jego rozważaniach i odparła filozoficznie, że piorun
składa się z dwóch rzeczy: dźwięku i światła i z powodu światła (bo dźwięku już
nie) można nazwać młot piorunowym, a także wiertarkę, zamiast udarową, jak
mówi dziadek, piorunową. W myślach dodała żartem, że udar mózgu można też
nazwać udarem piorunowym, a kawę wypitą na czczo piorunianem . Wtedy
wnuczek spytał, czy wie, co jest najszybsze w świecie, a ona powiedziała, że nie
bardzo wie, nie chciała iść tropem baśni o szybkości myśli, ciekawa była, co on
wymyśli. Wnuczek stwierdził dojrzale, że światło. Zdziwiła się, skąd to wie,
spytała, czy mówili mu o tym w przedszkolu, ale on powiedział, że tak
powiedziała mu mama. Jednak wyjaśniając, dlaczego tak sądzi, oświadczył, że
sprawdził sam. Ciekawa, jakie to doświadczenie doprowadziło go do tego
wniosku, zaczęła się dopytywać i usłyszała, że u nich w domu idąc korytarzem
powoli, (korytarz biegnie naokoło całego bloku i jest podzielony na segmenty) i
zapalając światło w jednym segmencie, można zauważyć, że zgaśnie i zapali się
w drugim segmencie, zanim tam się tam doszło, z czego wnuczek wyciągnął
wniosek, że światło biegnie szybciej niż człowiek idący wolno. Jak mu to
wytłumaczyć, że wyłącznik czasowy został źle ustawiony? I czy jest sens
prostować błędne przesłanki do prawidłowego wniosku? Wpadła na pomysł,
żeby ukazać mu względność wszelkich tego typu doświadczeń i postanowiła
zrobić to za pomocą zagadki. Spytała więc, czy wie, co jest najszybsze w
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świecie. Historyjka, którą opowiedziała wplatając w nią baśniowy wątek o
szybkości myśli, była taka: pewien człowiek mówił, że głos, bo jak krzyknie z
jednego końca podwórka, to na drugim końcu dzieci przed nim uciekają; drugi
człowiek twierdził, że światło błyskawicy, bo piorun zdążył mu zapalić dom,
zanim usłyszał odgłos grzmotu, a trzeci, że myśl, bo jak tylko pomyśli to już
tam jest, gdzie chce. Nie podejrzewała nawet w jaką dyskusję filozoficzną się
wdała. Wnuczek na początku zaprotestował, posługując się opisanym już
przykładem z zapalaniem i gaszeniem światła na korytarzu, ona zaś na to kazała
mu zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że jest w domu, w swoim łóżeczku i
przykrywa się swoją kołderką, a po chwili powiedziała, gdy już wiedziała, że
widzi to w swojej wyobraźni, że tak naprawdę to tatuś jedzie samochodem ze
wsi dwie i pół godziny, a jeszcze trochę musi potrwać zanim wysiądą, wnuczek
rozbierze się i założy piżamkę i znajdzie się w łóżku (nie wspomniała o myciu,
bo on nienawidzi mycia, więc mama myje go nie przed spaniem, tylko wtedy
gdy królewicz łaskawie się zgodzi). Wnuczek w zasadzie zaakceptował
odpowiedź, że myśl jest najszybsza w świecie, ale czuł, choć nie potrafił
wyrazić, że nie jest to dokładnie prawdziwa odpowiedź. Podejrzewał oszustwo i
próbował go odnaleźć, bo był bardzo inteligentnym dzieckiem. Zaczęła mu
tłumaczyć, że na świecie niektóre rzeczy są ze sobą nierozerwalnie związane,
jak na przykład błysk i grzmot w piorunie. Podobnie w zagadkach, związane są
nierozerwalnie ze sobą odpowiedź prawdziwa i dowcip, żart, z tym, że czasem
w tej mieszance jest więcej prawdy, a czasem dowcipu. O dziwo, to wyjaśnienie
w zupełności go zadowoliło i zaczął poszukiwać w standartowych
odpowiedziach na rozmaite zagadki, czego jest więcej: prawdy czy dowcipu. W
zagadce: „Co nie żyje, a chodzi i bije”(zegar) uznał, że więcej jest dowcipu niż
prawdy i postanowił zmodyfikować tę zagadkę tak, aby było jeszcze więcej
dowcipu, a mniej prawdy. Wymyślił wiec zagadkę dla niej, że gdyby do
skrzydeł komara przywiązać wskazówki zegara i gdyby ten komar udawał zegar
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i gdyby kogoś w czasie tego udawania ugryzł, to jak należałoby nazwać to, co
go ukąsiło?
Czyż słyszała kiedyś coś równie cudownego? Wyobraziła sobie komara
machającego skrzydełkami, do których przywiązano wskazówki zegara i
kąsający człowieka czas. I czy dorosłemu człowiekowi przyszłoby w ogóle coś
podobnego na myśl?
Do tej pory była zwolenniczką wychowywania dzieci poprzez uczenie ich
prawdziwego świata, pokazywania prawdziwej pracy, szukania atrakcji w
codziennym życiu, a nie ograniczania się do głupawych filmów lub gier
komputerowych albo namiętnego oglądania reklam, ponieważ świat wyłaniający
się z tych pokazów, którymi faszerowane jest dziecko, nijak ma się do
rzeczywistości, w której przyjdzie mu żyć. Teraz jednak zwątpiła. Czy dziecko
karmione rzeczywistością zdobędzie się na takie rozważania, jak te o
powiązaniu ze sobą rzeczy i komarze machającym skrzydełkami czasu?
I to chciała opowiedzieć mężowi, ale nie rozumiał jej zupełnie, nadąsany,
że zamiast utrwalać w umyśle wnuka prawidłową nazwę narzędzi, wdaje się w
dywagacje, mącące mu jeszcze bardziej w głowie.
Skończyło się jak zwykle, awanturą. Dziadkowi nie przeszkadzało, że
wnuczek z pamięci wymienia wszystkie rodzaje i nazwy serków (od których
nazwano zwierzątka będące przyjaciółmi zwierzaka - potworka z logo
producenta), jednak komar machający skrzydełkami czasu przekraczał jego
zdolności akceptacji i budził podejrzenia o jej zdrowie psychiczne. Jego koledzy
twierdzili, że kobietom w okresie klimakterium odbija i miał tego najlepszy
przykład, zresztą jej matka też to miała, gdy opuścił ją mąż i została sama z
córkami, nawet wylądowała wtedy na jakiś czas w wariatkowie. U nich na wsi
nikt nie certolił się z takim czymś, jak baba gadała głupstwa, dawało jej się w
łeb, aż był spokój. I tak jest kulturalny, że tylko trochę jej przygadał. Trudno się
dziwić, że nie chcą trzymać w pracy klimakteryjnych bab i pozbywają się ich
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jak mogą najprędzej. Jak taka zaczyna swoje filozofie tam, gdzie liczy się
pieniądze, lepiej żeby nie miała okazji narobić szkód.
W poniedziałek załatwiała urzędowe sprawy i jak zwykle utknęła w
przejściu podziemnym. Od lat było ono jej zmorą, nigdy nie mogła od razu
zorientować się, które schody prowadzą na który przystanek. Rzędy symboli,
podwieszonych pod stropem tylko wprowadzały w błąd. Rysunki tramwaju i
autobusu różniły się tylko pantografem na szczycie tego pierwszego, z cienką i
zblakłą linią, tak, że czasem odróżnienie tych symboli było prawie niemożliwe.
Z biegiem lat pod stropem zawieszano coraz więcej reklam, logo firm i innych
informacji, bardziej krzykliwych, jaśniej podświetlonych, przyciągających
uwagę, przysłaniających jednymi drugie. Już dawno zwróciła uwagę przy okazji
badań inteligencji, że jej słabą stroną jest szukanie raczej skomplikowanych
rozwiązań, niż najprostszych możliwych. Nic dziwnego, że proste informacje,
złożone z obrazka środka lokomocji i nazwy dzielnicy, w której stronę
umieszczono przystanek, uzupełnione nieprecyzyjnie załamanymi strzałkami,
często myliły jej drogę. Spocona biegała po okręgu rozdwajających się lub
potrojonych chodników, z których prowadziło w górę co najmniej trzydzieści
par schodów; trafiała na właściwe zazwyczaj po kilku nieudanych próbach.
Nienawidziła tego przejścia. O ileż prościej byłoby, gdyby tarczę, podobną
tarczy zegara przeciąć tyloma liniami, ile wyjść i schodów prowadziło na górę, a
zamiast symboli pojazdu z pantografem lub bez umieścić kolejne liczby i ich
spis obok. Do tego właściwego wyjścia, najbliższego miejsca na okręgu, w
którym się znajdowano, można by przyczepić nawet symbol komara… Albo
pikującego ptaka… Nie, raczej podrywającego się do lotu…Albo człowieczka,
małego, zagubionego wśród reklam i informacji człowieczka, biegnącego po
schodach w górę. Mały, niebieski, biegnący… Komar przyczepiony do czasu.
Ocknęła się na chwilę. Nie miała dziś głowy do biegania po okręgu.
Zaczepiła jakiegoś młodego człowieka prosząc o wskazanie właściwego wyjścia
tłumacząc mu, że ma kłopoty ze wzrokiem i nie odróżnia symbolu autobusu od
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symbolu tramwaju. Uprzejmie pokazał jej właściwe schody, zaczęła więc
powoli drapać się w górę, bowiem było to już trzecie wyjście odkąd zeszła do
podziemnego przejścia, jednak po chwili dogonił ją. Powiedział, że się pomylił i
że to nie te schody. Obeszli jeszcze raz okrąg, w końcu miły młodzieniec wszedł
po schodach na górę, sprawdził, że są to właściwe i przeprosił jeszcze raz za
pomyłkę i odszedł. Pomachała mu na pożegnanie ręką, na co on uniósł w górę
obie ręce, załamane w łokciach gestem pikującego ptaka i zniknął.
Zimny pot oblał jej ciało mocząc twarz, sukienkę i szyję, a włosy nagle
stały się gorącą czapą. Stała potrącana przez przechodniów, a koncertujący na
flecie grajek począł okrążać ją w takt melodii, mylnie sądząc, że zatrzymała się,
by mu dać datek. Przekonany, że tej starszej pani uderzyła do głowy melodia
wspomnień jej młodości, zwolnił jeszcze tempo gry, czyniąc piosenkę
rozpaczliwie smutną i rozdzierającą.
Udawała, że go nie dostrzega. Powinna była wejść po schodach, żeby
przeciąć to nieporozumienie, ale nie mogła. Przed jej twarzą widniała
prostokątna

kolumna,

z

ziarnami

gresu

nakrapiającymi

tynk,

takim

wykończeniem, jakie modne było, gdy oddawano do użytku to podziemne
przejście. Pamięć przywiodła przed jej oczy podobną kolumnę, o którą kiedyś w
bólu rozdrapywała swoją twarz, zanim komar uwiesił się na jej wskazówce
czasu a pikujący ptak rozpoczął swój atak i tylko schronienie wewnątrz
pantografu mogło dać jakąś nadzieję, cóż kiedy pentagramy pantografów
wymazywano

lub

ścieniano

linie

ich

rysunku,

aby

uniemożliwić

niespostrzegawczym ratunek.
Biegiem dotarła na szczyt schodów, zdążyła jeszcze wejść do tramwaju
zanim zamknęły się drzwi. W ciągu najbliższych minut nie myślała o niczym,
skupiona na czekającym ją przekazywaniu dokumentów i omawianiu z
adwokatem swojego pozwu. W jej wypowiedzeniu tyle było błędów, że prawnik
twierdził, iż bez trudu wygra sprawę z firmą o przywrócenie do pracy. Potem
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pójdzie na zwolnienie lekarskie i wszystko to jakoś się opóźni, zyska jeszcze
przynajmniej kilka pensji i inne należne świadczenia.
Nie chciała się procesować ze swoją firmą, ale musiała. Musiała mieć
przed sobą jakiś cel, do którego powinna dążyć, aby już całkiem nie zwariować..
Wiedziała od dzieciństwa, co się może stać, gdy błądzi się w czekaniu. Zamknę
oczy, lalki zaczną się poruszać. Pozwolę im na to. Będę czekać cierpliwie do
rana aż stanie się to, co jest mi przeznaczone…
Zapewne trafiłam do gry ulicznej – uspokajała się. Uczestnikom rozdano
mapy, rozmaite miejsca oznakowano liczbami, kody kreskowe w supermarkecie
na towarach oznaczonych symbolem pikującego ptaka zawierały wskazówki co
do dalszego poruszania się po mieście. Kiedyś zabawa ta nazywała się podchody
i grały to dzieci na obowach i koloniach – dziś mówi się o tym gry uliczne i jest
to zabawa dla dorosłych. Zapewne są i sponsorzy finansujący nagrody, a więc w
grze tej są elementy reklamy. Gdzieś, w ukrytym miejscu, które należy odnaleźć
trzeba odszukać tajemniczą skrzynkę z nagrodą, może czekiem, banknotem lub
kartonem majonezu niskotłuszczowego czy czymś równie przyziemnym. A
może to rekrutacja do sekty? Może selekcja kandydatów do czegoś tam?
Ankiety, quizu, innej gry?
Nie rozpoczęła gry ze wszystkimi od początku i wskoczyła w jej środek.
Dlatego jest zdezorientowana, bo nie wie w czym naprawdę uczestniczy i czy to,
w czym się znalazła i w czym bierze udział jest do zaakceptowania. Dlatego się
denerwuje. Ale przecież nie musi w niczym brać udziału, jeśli nie chce, nie musi
nawet przyglądać się i analizować. Nawet na pewno powinna porzucić grę, bo
uwierzy w nią, bo da się wtłoczyć w coś, co może być dla niej szkodliwe. W
jakiś hazard na przykład. Porzuć grę – brzmiał wewnętrzny nakaz.
Na rozprawie przedstawiciel firmy gorliwie zadeklarował ugodę.
Oświadczył, iż przywróci ją z powrotem do pracy z dotychczasową płacą,
jednak na innym stanowisku i że widzi także perspektywę awansu i podwyżki.
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Gotów jest też wypłacić odszkodowanie za niepotrzebny stres, jakiego doznała.
Całość nieporozumienia, jak go nazwał, zwalił na jej nerwowość i małe
doświadczenie pracownika, odpowiedzialnego za przygotowanie i podsuniecie
do podpisu jej wypowiedzenia. Miał omówić z nią tylko zmianę zakresu pracy,
niezbędną z uwagi na restrukturyzację firmy, a tu proszę, takie wyszło
nieporozumienie. Na zapytanie sędziny, czy przyjmuje propozycję pracodawcy
odpowiedziała twierdząco. Pospieszyła się zanadto, odkryła to, gdy dostrzegła
grymas niezadowolenia na twarzy swojego prawnika. Nawet nie pomyślała, czy
chce wracać do tej pracy, tak wydawało jej się, że odniosła zwycięstwo, choć po
chwili już nie była tego taka pewna. Ugoda mimo, że przewidywała
odszkodowanie za niesłuszne zwolnienie, nie była tak naprawdę zwycięstwem, a
przywróceniem stanu poprzedniego, mało atrakcyjnego. Kto wie, czy następne
wypowiedzenie nie będzie lepiej przygotowane i uzasadnione. Zapewne
zostanie przy pustym biurku, bez komputera, przydziału pracy i zajęcia do
czasu, aż wypowiedzenie będzie zawierało mniej błędów formalnych. W końcu
nie przedstawiono żadnych konkretów. To wszystko potem usiłował
wytłumaczyć jej prawnik, twierdził, że jeszcze sprawa nie jest przesądzona, ale
miała już wszystkiego dosyć. Do emerytury zostało jej niewiele czasu, może
jakoś tak czy inaczej uda się jej do niej dotrwać. Może czas zacząć chodzić po
lekarzach, leczyć swoje liczne dolegliwości, na które do tej pory nie zwracała
uwagi, chodzić na zwolnienia tak, aby w razie następnego wypowiedzenia, mieć
podstawy do starania się o rentę. Trzeba zacząć myśleć praktycznie. Teoriom
spiskowym zacznie oddawać się wówczas, gdy będzie miała zapewniony byt.
Tylko, że … Zamknę oczy, lalki zaczną się poruszać…
*
Notatka prasowa: („Głos” z dnia 27 listopada 1996 roku)
„Po spektakularnym upadku Banku Familijnego, jak doniosła wczorajsza
prasa, upada także Towarzystwo Inwestycyjne „Pewność i Bezpieczeństwo”. W
skomplikowanym układzie właścicielskim jedno jest pewne: większościowy
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pakiet akcji należał do upadłego przed dwoma miesiącami banku, choć na ogół
firm tych nie łączono ze sobą. Dotychczasowi właściciele „Pewności i
Bezpieczeństwa” sprzedali swoje udziały w towarzystwie otrzymując zapłatę w
udziałach banku, ale transakcja ta nie była jawna. Jednocześnie kontrolę nad
firmą „Pewność i Bezpieczeństwo” przejęli nowi właściciele, znani tylko z
nikomu nic nie mówiących nazwisk, a właściwie ich przedstawiciel, Elżbieta K.
Była ona pracownicą firmy do czasu jej sprzedaży, potem zwolnioną; lecz
została powtórnie przyjęta do pracy przez nowych właścicieli i objęła
stanowisko dyrektora merytorycznego ze wszelkimi koniecznymi
pełnomocnictwami do tymczasowego zarządzania firmą. Elżbieta K w kilka dni
później zaginęła w dość tajemniczych okolicznościach. Udała się w delegację na
Wybrzeże, gdzie miała wziąć udział w naradzie dotyczącej nowej strategii
działania firmy. Z delegacji tej już nie powróciła. Jej ślad urwał się przed
budynkiem pensjonatu nomen omen „Zapomnienie”, dokąd podwiózł ją z
dworca kolejowego pewien taksówkarz. Swoją pasażerkę zapamiętał dzięki
temu, że pracownik ochrony odmówił wpuszczenia samochodu na teren posesji.
Jednocześnie oświadczył, że swoje bagaże pani ta ma zostawić przy portierni, a
stamtąd ktoś je zabierze. Wywiązała się dyskusja, którą taksówkarz zapamiętał.
Jego pasażerka oświadczyła, że bagaż stanowią dokumenty firmy, które są
objęte ścisłą tajemnicą i nie uważa za stosowne pozostawienie ich komukolwiek
bez pokwitowania. Na to usłyszała, że jest to polecenie służbowe i powinna się
do niego dostosować. Zdaniem taksówkarza, wahała się chwilę, czy nie
zawrócić, ale ponieważ była już za zamkniętą bramą, paczki leżały na chodniku,
a portier stwierdził, że jak wpuścił, tak i wypuścić może ją tylko na polecenie
swoich pracodawców, wyraźnie sugerując, że dokumenty stanowią własność
jego pracodawców i bez względu na jej decyzje, muszą pozostać, zrezygnowała
z czekania i zwolniła taksówkarza. Zapamiętał tę scenę, ponieważ jego zdaniem
wyraźnie pokazywała ona, jak bardzo zmieniły się obyczaje w firmach w ciągu
ostatnich trzech lat i jak duże trudności miały osoby starsze, jak jego pasażerka,
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w podejmowaniu racjonalnych decyzji w zaskakujących sytuacjach. On sam na
jej miejscu, natychmiast ostro domagałby się wypuszczenia, nawet zostawiając
dokumenty i dlatego nie odjechał od razu sądząc, że zabierze ją z powrotem. W
jego obecności musieliby ją wypuścić za bramę, w końcu zawsze mógłby
zadzwonić po policję, jeśliby uznał, że grozi jej niebezpieczeństwo. A ta
sytuacja wyraźnie nie podobała mu się. Ta kobieta jednak nie miała takiego
instynktu.
Po kilku dniach, gdy Elżbieta Z. nie powróciła do domu, okazało się, że
pensjonat, do którego się udała, dawno nie istnieje. Posesja należała do upadłego
banku Familijnego, który w ubiegłym roku przejął za długi od pewnego
przedsiębiorstwa jego ośrodek wypoczynkowy. Obiekt zdaniem właścicieli
banku był niezamieszkały i chroniony tylko kamerami z zewnątrz. Nie było
prawdopodobne, aby ktoś dyżurował w portierni i mógł wpuścić lub wypuścić
inną osobę, na potwierdzenie czego przedstawiono taśmy z kamer, na których
istotnie, nie stwierdzono obecności Elżbiety K, ani zresztą niczyjej innej. Jej
delegacja wystawiona w firmie opiewała na zupełnie inną miejscowość, w innej
części kraju. Jednak rodzinie podała adres pensjonatu, zresztą to mąż kupował
jej bilet na Wybrzeże, mąż odszukał „Zapomnienie” na planie miasta i
stwierdził, że autobus staje zbyt daleko, żeby dała sobie sama radę z paczkami i
doradził wziąć taksówkę. Mimo niejasności i możliwości pomyłki taksówkarza
co do osoby pasażerki, policja zdecydowała się na wejście na teren ośrodka.
Sensację wzbudziło przeszukanie budynku, znaleziono tam bowiem zwłoki
znanego gangstera, Antoniego S pseudonim „Piękny Antonio”. Podejrzewano
go o to, że był płatnym zabójcą, nieubłaganym wykonawcą wyroków tzw. mafii
portowej. Został zabity dwoma strzałami w głowę, ale wcześniej oszołomiony
narkotykami. Ciało jego uległo już znacznemu rozkładowi. Obecnie
nieoficjalnie wiadomo, że prawdopodobnie to on był nowym właścicielem
Towarzystwa Inwestycyjnego „Pewność i Bezpieczeństwo”. Elżbiety Z. ani
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dokumentów firmy nie znaleziono. Prawdopodobnie zostanie zgłoszony
wniosek o upadłość, ponieważ towarzystwo zawiesiło wypłaty.”
Artykuł opatrzony był dwoma zdjęciami, gangstera „Antonia” i Elżbiety
Z. Patrzyli na siebie z sąsiednich szpalt, gangster i jego wspólniczka,
wyprowadzeni w pole przez większych gangsterów od nich. Poniżej reklama
nowego urządzenia wielofunkcyjnego obok znaku pikującego ptaka głosiła:
1236 UKT jedyny w każdym biurze.
Likwidacja firmy dobiegała końca. Spakowano dokumenty i przewieziono
do archiwum, wywożono ostatnie meble. Część sprzedano pracownikom po
śmiesznych cenach i ci zabierali je sami. W biurze zostały tylko dwie
pracownice; nie miały już zajęcia oprócz odbierania telefonów i informowania o
nowym adresie do korespondencji. Od jutra zostawała tylko jedna. Teraz czytały
gazetę, rozkładając jej płachtę na parapecie, ponieważ w pokoju zostały tylko
dwa krzesła.
— Popatrz, nasza Elżbieta i jakiś gangster! Co oni sugerują? Ela i
porachunki, śmieszne!
— Piszą, że była dyrektorem i pełnomocnikiem firmy! Ale bzdury! Chyba
by nam powiedziała, gdyby to było prawdą?
— To okropne! Jaki człowiek może mieć wpływ na to, że jego zdjęcie
umieszczono obok gangstera i sugerują, że był z nim w zmowie. Ja myślę, że
ona już nie żyje, tylko ciało gdzieś zakopano, nikt nie wie gdzie. Albo gdzieś
płynie w jakimś kontenerze, w końcu tę mafię nazywają portową.
— A pamiętasz ten ostatni bankiet, kiedy potruli rybki? To wtedy firma
musiała zostać sprzedana tym gangsterom i. Mnie się wydaje, że tego z gazety
widziałam na korytarzu. Tak, na pewno to był on. Stał z szefem przy akwarium i
śmiał się wlewając za jego plecami whisky do środka. Ela szła z kanapkami,
zatrzymała się chwilę i patrzyła…
— Cii… Skąd wiesz, na co patrzyła Ela, co widziała i czemu zginęła?
Może wpadła na jakiś spisek? A może sama brała w nim udział? Lepiej trzymaj
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się od tego z daleka, jak najmniej gadaj, nie dociekaj, bo nie wyjdzie ci to na
zdrowie.
.

— Chyba przesadzasz, z tego, że ktoś wlewa whisky rybkom jeszcze nic

nie wynika. Tak jak z tego, że spada książka czy przewraca się kubek…
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