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Bożena Ptak

Oswajanie koszmaru

Jest taki sen
który wraca
i jest moją bezsprzeczną własnością
budzi mnie krzykiem przerażenia
nie moim głosem z mojej krtani
staram się nadać mu pozytywne znaczenie
skoro musi trwać
niech stanie się przepowiednią odwrotności
gdy sfora zajadłych psów
zapędza mnie w róg
ciemnych wilgotnych lochów
i zaciekle ujada
szczerząc białe kły
gdy uderzają we mnie czerwone wilcze oczy
łagodzę ich spojrzenie
krzykiem
próbuję wzbudzić litość
zaklinam je
podając dłoń do obgryzania
tłumaczę że są moim zwiastunem
dosytu
a po przebudzeniu długo wpatruję się
w spadający sufit

ANDRZEJ JAR

 Od kilku tygodni, średnio cztery razy 
dziennie – rano, w południe, po połud-
niu i wieczorem – dzwoni do mnie ktoś 
z Florydy, na przemian z numerów 
954-400-5642 i 954-707-6883. Po 
odebraniu telefonu w słuchawce jest 
cisza.  Kiedy ignoruję te numery lub 
nie ma mnie w domu, dzwoniący wy-
czekuje na sygnał telefonicznej pocz-
ty i bez słowa wisi na telefonie przez 
kilka minut. 
  Sprawdziłem w Internecie, że inni 
również otrzymują głuche telefony 
z tych samych numerów; jedynie kilku 
osobom dane było usłyszeć głos z dru-
giej strony linii, który po przeciągają-
cym się milczeniu pytał za każdym ra-
zem o Kathlyn, po czym w słuchawce 
znów zapadała cisza. Jedna z grona 
skarżących się na nękające telefony, 
nosząca imię Kathlyn, pisze że po-
wyższe pytanie, jak i następująca po 
nim cisza brzmiały dla niej niepoko-
jąco.
  Cała rzecz od razu wydała mi się 
nienormalna: oto ktoś na Florydzie 
siedzi od świtu do nocy przy telefonie 
i systematycznym dzwonieniem zakłó-
ca spokój nieznanym sobie ludziom.
Takie zachowanie odpowiada defini-
cji psychopatii, według której własne 
cierpienie łączy się często z zadawa-
niem cierpienia innym – czyli inaczej: 
ja nie mam spokoju – niech inni też 
spokoju nie mają, niech się podrywają 
na dźwięk telefonu, niech się niepokoją 
ciszą w słuchawce, i niech – docelowo 
– zaczną ulegać psychozie strachu.
  Tak to wyglądało dopóki nie trafi-
łem w Internecie na informację o ser-
wisie 800notes.com, z której dowie-
działem się, że sprawa z głuchymi te-
lefonami jest jak najbardziej normalna 
– ponieważ normalnie chodzi w niej 
o pieniądze, i jest to zwyczajny scam. 
Zwyczajny, ale o tak przedziwnej kon-
strukcji, że całość znów zaczęła stawać
się dla mnie nienormalna, lub przynaj-
mniej niezupełnie zrozumiała.
  Chodzi o to, że autorem stron inter-
netowych, na których, po zalogowa-
niu się, można złożyć skargę na nie-
pokojące telefony (a wręcz jest się do 

składania takich skarg zachęcanym) 
jest serwis 800 notes, który obiecuje 
tropienie nadawców tajemniczych te-
lefonów, których sam jest nadawcą i
na które od czasu do czasu sam się 
skarży. Bo kiedy – jak czytam na stro-
nie Xcomplaints.com – uzbiera się
tych skarg znaczna ilość, serwis 800 
notes proponuje posiadającej dany nu-
mer telefonu firmie usunięcie owych
zapisanych w Internecie narzekań za 
jedyne 500-2000 dolarów, albo, w ra-
zie odmowy zapłacenia okupu, liczba 
skarg będzie rosła, a posiadająca owe
numery telefonu firma zostanie ujaw-
niona z nazwy, co może być dla niej 
nieprzyjemne. Jest to rzecz jasna zwy-
czajny szantaż. Nie wiem jednak czy 
właścicielem strony Xcomplaints.com 
nie jest serwis 800 notes, który za-
zamieszcza na niej donosy na siebie. 
Na pewno zarządza on stroną Site Jab-
ber, na której zbiera wyłacznie wyrazy 
zachwytu. 
 Nie umiem wyjaśnić, w jaki sposób 
inkryminowany serwis nakłania ko-
goś do telefonowania z numeru, który 
zamieszcza następnie na swojej stronie 
do składania skarg. Przekupstwem? 
A może w jakiś nieznany mi sposób 
można podszywać się pod wybrany 
numer telefonu? Skłonny jestem nato-
miast wierzyć, że 800 notes to firma 
jednoosobowa, na czele której stoi
pani Julia Forte, będąca jednocześnie 
swoim pracownikiem. Proste?

  Pani Julia Forte jest KIMŚ! Ma 
poświęconą sobie stronę internetową, 
której celem jest ustalenie czy Julia 
Forte is the Queen Bitch of all Scam 
Artists, czy tylko zwyczajnie jest nie-
etycznym przedsiębiorcą. Przypusz-
czam, że właścicielem tej strony jest 
Julia Forte.
  Bo być może nie chodzi tu o pienią-
dze – lub nie przede wszystkim o nie 
– ale właśnie o bycie kimś, o wykre-
owanie się na osobę znaną, przynaj-
mniej we własnym przekonaniu. Że 
tak jest, świadczyć mogą posty pani
Julii Forte na Twitterze, które co praw-
da urywają się z nieznanych powodów

ładnych kilka lat temu, ale są charak-
terystyczne. W jednym z nich pisze o 
promaaprilisowym kawale, na którym
ludzie podobno się nie poznali i przy-
jęli go poważnie, a który polegał na 
podaniu przez serwis 800 notes nu-
merów telefonów różnych firm, pod
które nie należy dzwonić. Boki zry-
wać! Inny jej zapis może być również
żartem, bo pojawił się w dniu 1 kwiet-
nia – ale myślę, że raczej żartem nie 
jest, ponieważ wyczuwam w nim ja-
kąś dziwną dumę jego autorki. Zapis 
mówi o wytoczeniu jej na Florydzie 
procesów sądowych.
 W takim dążeniu do bycia kimś nie 
ma nic nadzwyczajnego, nie jest ono 
odosobnione. Nader powszechne jest 
to, że tracący popularność artyści –
średni lub słabi aktorzy, plastycy czy 
piosenkarze – starają się wywołać 
wokół siebie atmosferę skandalu, aby 
przypomnieć o sobie, zwrócić uwagę 
mediów. 

Co dziś jeszcze jest nienormalne?

Spokojna głowa – Commercial Drive fot. A. Jar

 (ciąg dalszy na str.2)

Może już jutro

Może już jutro
przeżyjesz swój koniec świata
będzie deszcz wydzwaniał
na mokrych strunach piosenkę
młody poeta będzie sadził grządki swoich wierszy
a panna młoda białą sukienkę
przymierzy
bez ciebie pusto na świecie się nie stanie
żadnych trąb rac świetlistych
aniołowie ziewną sobie
 a orkiestra będzie miała przerwę w filharmonii
czas tobie nie sprzyja
żadna wojna
najmniejszych szans na bohatera
pomnik
może zostawisz brudne skarpetki
jakieś długi do spłacenia
zdjęcie z ostatnich wakacji
twój najzwyklejszy koniec świata
czeka sobie spokojnie za drzwiami


