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  Wychodząc wieczorem zaczerpnąć 
powietrza, słyszę na korytarzu ryczący 
telewizor. Przechodzę wzdłuż drzwi 
mieszkań z nastawionym uchem, za-
ciekawiony, komu przyszło nagle do 
głowy zakłócać ciszę o tej porze. No 
tak. Poinstruowany sąsiad znalazł spo-
sób na zawiadomienie innych, gdyby 
było z nim niedobrze. Znakiem będzie 
niewyłączenie telewizora po dziesiątej. 
Hm, tylko co, jeśli zegary zatrzymają 
się dla niego trochę później, już po 
wyłączeniu ryczącego odbiornika?
  A tak swoją drogą, dlaczego to za-
wsze trafia na mnie?! 

Dzień trzeci

  Znów świeci słońce. Nie zawsze to 
lubię. Nie lubię słońca w wychodzą-
cym na południe oknie.
  Śniło mi się minionej nocy, że bra-
łem udział w konkursie tańca, w któ-
rym rywalizowały ze sobą trzy pary. 
Było postanowione, że przegrani zo-
staną straceni, a więc nagrodą za zaję-
cie pierwszego miejsca było życie.
  Jako słaby tancerz, byłem przekona-
ny, że przegram. Było mi bardzo żal 
mojej partnerki (młodej i pięknej, ale 
– tak jak pozostałe kobiety w tym śnie 
– bez żadnej tożsamości), czułem się 
odpowiedzialny za jej nieszczęście, 
przewidując że zginie razem ze mną 
przez mój brak tanecznego uzdolnie-
nia. W drugiej parze występował mój 
kolega ze szkolnych lat – którego os-
tatni raz widziałem na jawie trzynaście 
lat temu, będąc w Gdańsku – a w parze 
trzeciej tańczył indiański chłopiec.
  Indianin i jego partnerka zatańczyli 
najgorzej i musieli umrzeć. Mój kole-
ga wypadł lepiej, ale ktoś, kto decy-
dował uznał, że nie był to jednak ta-
niec na tyle dobry, aby żyć. Tylko ko-
bieta została ułaskawiona.
 Tak więc byłem zwycięzcą konkur-
su, ocaliłem siebie i swoją partnerkę.  
Nie mogłem za to spojrzeć w oczy 
przegranym, odwracałem się od nich 
i nieustannie czułem na sobie ich 
wzrok. Byłem winny ich śmierci, bo 
wygrałem, zatańczyłem najlepiej jak 
było mnie stać – bo chciałem wygrać.
 Sen mara, Bóg wiara. Dzień, jako się 
rzekło, słoneczny, więc czas na co-
dzienny obchód Trout Lake, czyli – jak 
mógłbym powiedzieć – obejście przy-
domowego jeziora, gdzie wszystko, na 
wodzie i w parku, dzieje się normalnie, 
jak w każdy słoneczny piątek: wodne 
ptactwo pływa, wrony chlupią się przy 
brzegu, ludzie i psy chodzą lub biega-
ją. Ja idę obciążony koniecznością 
zakończenia tego tekstu w ten, jak na
złość, najzwyklejszy dzień pod słoń-

cem. Nawet o tym, że raptem trzy dni
temu zaczął się ten całkiem jeszcze 
nowy rok pamiętają już chyba tylko ci, 
którzy wypili za dużo na sylwestrze, 
wywołali awanturę i wciąż nie mogą 
pozbyć się moralniaka, oraz palacze i 
grubasy, którzy – jak ta okrągła pani, 
która po raz drugi mija mnie szybkim 
marszem wokół jeziora – wierzą dziś 
jeszcze, że dotrzymają noworocznego 
postanowienia.
  Dotrzymanie noworocznych posta-
nowień jest trudne. (Dlatego rzuciłem 
palenie latem, a nie dwa dni temu.) 
W internecie pełno jest porad i żartów 
na ten temat, z których wyziera prze-
konanie, że dzisiejszy człowiek nie ma 
silnej woli i w swojej słabości sam 
siebie okłamuje. Chociaż na pewno 
zdarzają się i tacy, którzy się zawezmą 
i do samego końca roku pamietają 
o podjętym przed jego rozpoczęciem 
postanowieniu.
  Kilka lat temu moja znajoma, ko-
bieta wielkich rozmiarów, postanowi-
ła przed Nowym Rokiem twardo, że 
pozbędzie się wagi; że od 2 stycznia 
będzie mniej jadła a także przyhamu-
je z alkoholem. Słysząc wcześniej nie-
jednokrotnie, z jaką czułością mówi 
o jedzeniu, znając jej skłonność do 
trunków i wiedząc, że największym 
dla niej szczęściem w życiu jest za-
siąść w dobrym towarzystwie nad 
butelką „stoli” albo pociągnąć jointa 
i też nic nie robić – nie byłem w sta-
nie uwierzyć, że obietnicy dotrzyma. 
Ona jednak twarz miała zaciętą, gdy 
pewnym głosem mówiła o podjętej 
decyzji: że nie zamierza być fat lady 
przez całe życie, że poczuła wiejący 
wiatr odnowy i kończy z wieprzowy-
mi kotletami i wołowymi befsztykami 
na rzecz zieleniny i ruchu na świeżym 
powietrzu.
  Kilka miesięcy później przeprowa-
dziła się do innej części miasta i jakoś 
tak urwał się nasz kontakt. Spotkałem 
ją przypadkowo dopiero pod koniec 
roku i przekonałem się, że mój scepty-
cyzm był uzasadniony.

  No tak, uciekam od dnia dzisiejszego 
– najpierw do snu, potem do zdarzenia 
sprzed lat. Zakończę więc lepiej w tym 
miejscu, czując że ta ucieczka staje się 
coraz bardziej rozpaczliwa.
  Nic godnego uwagi dziś się nie wy-
darzyło – w lokalnych newsach zabi-
jają czas dyrdymałami, w BBC World
News krew leje się jak co dzień – ząb
wciąż pobolewa.
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