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  “Módl siê i pracuj”. Ta maksyma 
benedyktyñska sugeruje, aby swoje 
¿ycie spêdzaæ jedynie na realizacji 
obowi¹zków i powinnoœci wobec Si³y 
Wy¿szej, spo³eczeñstwa, siebie same-
go. Dawanie sobie chwili wolnego
czasu obecnie jest passe. Odchudza-
my nasz czas wolny, na si³ê celebru-
j¹c zajêtoœæ, podwy¿szaj¹c j¹ do ran-
gi bo¿ka, z³otego cielca. Zajêtoœæ jest 
modna.
  Kiedy dzwoniê do kole¿anki, nie 
mogê siê umówiæ teraz, zaraz, bo ona 
ma w³aœnie fitness, albo jogging, albo 
naukê angielskiego, albo snowboard, 
albo…. Czas wolny skurczony jest u 
niej jak folia pod gor¹cym ¿elazkiem. 
U mnie te¿. Wiem, ¿e tak trzeba, ¿e 
tak jest dobrze. Muszê zaplanowaæ 
swój czas - wtedy jestem obiektem 
po¿¹dania, wzdychaj¹ do mnie kole-
dzy, kochaj¹ przyjaciele, odprowa-
dzaj¹ wzrokiem kole¿anki. Byæ zajê-
t¹, znaczy byæ, istnieæ, znaczyæ.
  Nauczy³am siê ju¿, ¿e miar¹ mojej 
wartoœci jest mój notatnik. Ma puch-
n¹æ od terminów, obowi¹zków, zapis-
ków na marginesach. Najlepiej nim 
wymachiwaæ, otwieraæ przy ludziach, 
wzdychaæ, pojêkiwaæ, sapaæ z wysi³-
ku. Czas wolny od wszystkiego, nie 
zaplanowany, nie ma obrz¹dku. Zajê-
ty - owszem.
  Nauczy³am siê obrz¹dku zajêtoœci. 
“Szybko” i jemu pokrewne, to wy-
trych. Bez “szybko” mnie nie ma. 
Wpadam na szybk¹ pizzê, prêdko siê 
ubieram, nawet zamek do spódnicy 
jest b³yskawiczny. Moja babcia mó-
wi³a na niego “ekler”. Ubrania te¿ 
mam dla tych dynamicznych. Spod-
nie, bluzka, wci¹gane buty. A XIX 
wiek? Mój Bo¿e: gorsety, baskinki, 
wi¹zane trzewiki, falbany, tiurniury. 
To zajmowa³o tyle czasu, nie wiem 
jak one mog³y tak ¿yæ.
  Moje rêce. Lubiê je, posiad³y zdol-
noœæ robienia paru rzeczy na raz. 
Grzebiê w torebce, przegl¹dam zapis-
ki, odpisujê na sms. Symultanicznie, 
tym siê wyró¿niam.
  Wdziêczna jestem urz¹dzeniom, mi-
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Szybko, czyli ja 
– celebrytka zajętości

   Zimny styczniowy ranek. Na stacji 
metra w Waszyngtonie mêżczyzna gra 
na skrzypcach; przed nim na betono-
wej pod³odze otwarty futera³ na rzuca-
ne przez ludzi datki. W ci¹gu 45 minut 
uliczny skrzypek zagra sześć utworów 
Bacha. W ci¹gu 45 minut minie go o-
ko³o dwa tysi¹ce spiesz¹cych do pra-
cy ludzi.

  Mniej wiêcej trzy minuty po pierw-
szym poci¹gniêciu smyczka po stru-
nach ktoœ zwraca uwagê na grajka: 
przechodzieñ w œrednim wieku zwal-
nia na kilka sekund kroku, po czym 
znów pêdzi do swoich obowi¹zków. 
Minutê póŸniej do futera³u wpada 
pierwszy dolar, rzucony w biegu przez
przechodz¹c¹ kobietê. Chwilê potem 
dŸwiêk skrzypiec zatrzymuje m³odego 
mê¿czyznê, który opiera siê o cera-
miczn¹ œcianê stacji, s³ucha przez mo-
ment muzyki, po czym spogl¹da na 
zegarek i goni dalej.
  Prowadzony przez matkê ch³opczyk 
zatrzymuje siê przed skrzypkiem, ale 
matka szarpie go za rêkê, by siê nie
oci¹ga³. Jeszcze raz, silniejszym szarp-
niêciem, przywo³uje dziecko do po-
rz¹dku, gdy zwalnia ono ponownie, 
ogl¹daj¹c siê na mêżczyznê ze skrzyp-
cami. Identyczna sytuacja powtarza 
siê jeszcze kilkakrotnie – ka¿dy bez 
wyj¹tku rodzic zmusza swoje dziecko 
do poœpiechu, gdy przystaje ono zacie-
kawione płynącą spod smyka muzyką.
 W ci¹gu 45 minut jedynie szeœæ osób 
zatrzyma³o siê na krótk¹ chwilê w po-
bliżu grającego na stacji metra skrzyp-
ka. Oko³o 20 osób, nie zwalniaj¹c kro-
ku, rzuci³o mu drobne do futera³u; za-
robi³ w sumie 32 dolary. Po godzinie 
znów panowa³ tu zwyk³y codzienny 
szum, ludzie spieszyli do metra lub 
wysiadali z niego, spiesz¹c do w³as-
nych spraw.
  Zimny styczniowy ranek... Zbieraj¹-
cym datki muzykiem by³ œwiatowej 
s³awy skrzypek Joshua Bell, graj¹cy 
na wartym trzy i pół miliona dolarów
stradivariusie z roku 1713. Dwa dni 
przedtem koncertował w Bostonie 
przed wype³nion¹ do ostatniego miej-
miejsca widowni¹; bilety kosztowa³y 
œrednio 100 dolarów.
  Eksperyment na stacji metra zorgani-
zowa³ Washington Post, chc¹c znaleŸæ 
w ten sposób odpowiedŸ na kilka py-
tań...

***  
  Pan John Smith wyprostowa³ siê na
krzeœle przed komputerem i powie-
dzia³ po angielsku: „Huh!”, co w wol-
nym przekładzie znaczy „Ale jaja!”. 
¯ona pana Smitha, pani Betty Smith, 
która siedziała na sofie i patrzyła w te-
lewizor, w którym Emily i Paul roz-
mawiali rytmicznie o swojej sytuacji 

życiowej, s³ysz¹c g³os mêża, skrêci³a 
nieco g³owê w jego stronê nie odrywa-
j¹c wzroku od telewizora i zapyta³a: 
„Co?”. „Eee, nic takiego” – odpowie-
dzia³ m¹ż, po czym w kilku zdaniach
streœci³ ¿onie to, co przed chwilą prze-
czyta³. Pani Smith wci¹ż wlepia³a oczy 
w telewizor.
- Bach? – zapyta³a. – To ten, co umar³ 
w domu wariatów?
- To nie Bach umar³ w domu waria-
tów – ¿achn¹³ siê pan Smith – tylko 
ten, co mu zazdroœci³. Zreszt¹ nie po-
kazali, czy umar³. A Bach to by³ Mo-
zart i umar³ w ³ó¿ku, komponuj¹c, bo 
ten z domu wariatów mu zap³aci³ za
komponowanie, żeby umar³. Nie pa-
miêtasz? Amadeusz ten film siê nazy-
wa³. Pochowali go jak ostatniego łazę-
gê.
- Nie pamiêtam już, kiedy ostatni raz 
byliœmy w kinie...
  Pan Smith znów zbli¿y³ twarz do  
komputera, udaj¹c, że szuka w Inter-
necie czegoœ niezwykle wa¿nego, o 
czym w³aœnie sobie przypomnia³.
- Ma³o masz filmów w telewizji? – po-
wiedzia³ jakby do siebie, chocia¿ jasne
by³o, ¿e ta nuta z³oœci, i chyba też lek-
kiej pogardy w jego g³osie skierowana 
by³a do żony. - Amadeusza pokazy-
wali w telewizji...
  Na ekranie telewizora miga³y teraz 
reklamy. „Biovital odmieni³ moje ży-
cie.” Pani Smith pog³aska³a koñcem 
palców le¿¹cy obok niej, na sofie, tele-
fon.
- Nie chodzi o filmy. Mówiê o tym, że
od dawna nigdzie nie wychodzimy.
Bez przerwy siedzisz tylko przy kom-
puterze. Powinniœmy czasem gdzieś
wyjœæ... do ludzi...
  M¹¿ burkn¹³ coœ pod nosem, potem 
klikn¹³ myszk¹, a potem wybuchn¹³:
- Jak jest gdzie wyjœæ, to wychodzimy.
Jak by³ ten pokaz o dinozaurach, to co 
– nie byliœmy? Albo na występie tego
g³uchego wiolonczelisty w oœrodku 
dla niewidomych... Albo u tej twojej  

kole¿anki z kursu, która poda³a spie-
czone na wiór bak³a¿any i opowiada-
ła bez przerwy o swoim by³ym mê¿u-
-lekarzu... Kiedy u niej byliœmy? Trzy 
miesi¹ce temu? Jak jest gdzie wyjœæ, to 
wychodzimy – a jak nie ma gdzie, to 
gdzie bêdziemy ³aziæ...
  Pan Smith sapał kilka sekund zbiera-
j¹c myœli. 

– Komputer... Komputer przynajmniej 
poszerza wiedzê... A ty ogl¹dasz tylko 
ci¹gle te swoje g³upie programy w te-
lewizji. 
  Chcia³ jeszcze coœ dodaæ, stwierdzi³ 
jednak, ¿e nie warto, ale mimo to do-
da³: 
- Cokolwiek ci powiedzieæ, zaraz wy-
ci¹gasz jakieœ pretensje.
 „Zamierzam walczyć o nasze ma³-
żeństwo” – zakomunikowa³a Paulowi 
Emily. Pani Smith by³a przekonana, ¿e 
siê pogodz¹. Jest oczywiœcie po stronie
Emily, ale jakoœ te¿ ¿al jej Paula – nie 
jest przecie¿ taki z³y. Spojrza³a na ze-
garek; to już koniec odcinka, dociągną
do pe³nej godziny reklamami. „W ci¹-
gu tygodnia straci³am 15 funtów...”
- To gdzie gra³ ten Bach? – odezwała 
się ugodowo. – W metrze?
- Nie Bach, tylko Bell. Jak firma tele-
foniczna – powiedzia³ prawie ¿e ³agod-
nie pan Smith. – Gra³ na stacji metra. 
W Waszyngtonie.
- Trzydzieœci dolarów za godzinê to 
nie jest z³y zarobek. Musia³ ³adnie graæ.
- No pewnie, ¿e ³adnie gra³. To s³awny 
skrzypek. Bilety na jego koncert s¹ po 
sto dolarów. 
- Na wystêp rewelacyjnych bliŸnia-
czek z Disneylandu bilety by³y po sto 
dwadzieœcia piêæ.
- Sto dwadzieœcia piêæ z jedzeniem. 
Poza tym to by³ specjalny wystêp, 
przygotowany przez straż pożarn¹ 
z okazji kongresu paleontologów.
- Jakiego kongresu?
- Paleontologów. Ludzie p³acili sto
dwadzieścia pięć dolarów za bliźniacz-
ki, bo mogli dodatkowo zjeœæ i zrobiæ 
sobie zdjêcie z paleontologiem. A na
koncercie skrzypcowym siê nie je.
   Pani Smith popatrzy³a na siebie do 
dołu, od piersi do stóp, i uszczypnęła 
się w bok. Powinna poważnie pomyś-
leæ o zrzuceniu wagi. Wiêcej owoców 
– mniej s³odyczy.
- W³aœciwie dlaczego siê nie je? – za-
pytała bez zainteresowania, wciąż za-

stanawiając się nad swoją figurą. – 
Przyjemniej s³ucha siê muzyki, kiedy 
cz³owiek coœ tam sobie przegryza...
popcorn albo orzeszki... Jak w kinie.
- Nie wypada jeœæ na koncercie skrzyp-
cowym.
- Nie wypada? A gdybym gryzła pop-
corn albo orzeszki, to co? Wyrzuciliby 
mnie? 
   Pan Smith nie musia³ byæ na kon-
cercie skrzypcowym, ¿eby znaæ odpo-
wiedŸ na to pytanie.
- Nie wyrzuciliby ciê... chyba ¿ebyœ 
szeleœci³a... ale patrzyliby na ciebie jak 
na osobê niekulturaln¹.
- A jak ktoœ jad³ na stacji metra, kiedy 
gra³ ten skrzypek, to co? Te¿ by³ nie-
kulturalny i wszyscy na niego patrzy-
li? Ludzie jedz¹ na stacjach metra. 
W metrze też jedz¹. Nikt nie przestaje 
jeœæ, gdy us³yszy skrzypce. Chyba ¿e 
ktoœ nie lubi skrzypiec jak pies akor-
deonu. 
- To nie ma znaczenia, czy ktoœ jad³, 
bo prawie nikt siê nie zatrzyma³, żeby 
pos³uchaæ, wszyscy pêdzili do pracy 
– zastanowi³ siê. – W drodze do pracy 
mo¿na jeœæ...
- Jak gra³ rano, to nic dziwnego, że lu-

dzie pêdzili do pracy. Powinien graæ 
po po³udniu. Albo w weekend. Z³¹ po-
rê wybra³ sobie na granie, powinien siê 
cieszyæ, ¿e zebra³ a¿ trzydzieœci dola-
rów.
- Trzydzieœci dwa...
  No pewnie... Kto bêdzie, nawet dla
najlepszego na œwiecie skrzypka, ry-
zykowa³ spóŸnienie do pracy. Specjal-
nie ustawili go na tej stacji w czasie 
porannego ruchu, ¿eby mieæ o czym 
pisaæ w gazecie. Wiadomo, ¿e nikt nie 
bêdzie mia³ czasu na s³uchanie; pracê 
ludzie mieli straciæ przez s³uchanie ja-
kiegoœ skrzypka, czy co? G³upi eks-
peryment. Gdyby wczeœniej podali, ¿e 
s³awny skrzypek bêdzie gra³ na stacji 
tego a tego dnia, o tej a o tej godzinie, 
to ludzie na pewno wyszliby wczeœ-
niej z domu, żeby sobie przed prac¹ 
trochę Bacha pos³uchaæ. Pan Smith 
znów klikn¹³ myszk¹: „1000 sposo-
bów na nudę”.  Zerkn¹³ dyskretnie na 
¿onê, ogl¹da³a teraz swoje paznokcie. 
Mo¿e powinni gdzieœ wyjœæ? Na pew-
no natknêliby siê gdzieœ na ulicznego
grajka i znów by³oby o czym rozma-
wiaæ. Mogliby wróciæ do tej rozmowy 
o muzyce.

krofalówka odgrzewa w trzy minuty. 
Szybkie wybieranie klawiszy w ko-
mórce oszczêdza czas. Za³atwi³am 
te¿ ostatnio kredyt “chwilówkê”.
  Boli mnie g³owa, wyjmujê ulotkê 
z opakowania proszków. T³ustym dru-
kiem pisz¹: dzia³a szybko, szybko siê 
wch³ania. Wszystko musi byæ szyb-
ko, inaczej byæ nie mo¿e, nawet znajo-
ma, dzwoni¹c na momencik, ¿yczy mi 
o drugiej w nocy: œpij szybko.
  Nie mam umiaru. Dwie dorywcze 
prace, bezp³atny sta¿, przynajmniej 
dwa hobby, dom, pies, kot, pomoc 
siostrze. Moje otoczenie te¿ nie ma 
umiaru. Siostra nie daje rady, nie star-
cza jej czasu. Za du¿o na jej g³owie, 
zreszt¹ pomaga ciotce, która pomaga 
swojej córce. Mnie pomaga z kolei 
przyjaciel, a jemu nie wiem ju¿ kto. 
Œwiêtujemy zajêtoœæ. Wznosimy o³ta-
rze, sk³adamy ofiary brakowi wolne-
go czasu.
  Brak wolnego jest jak tlen. Wpadam 
w panikê przysiadaj¹c na chwilê na 
kanapie z podkurczonymi nogami, 
poczucie winy nabrzmiewa jak roz-
dmuchiwany w moim brzuchu balon. 
Potê¿nieje i siêga do gard³a, dusi, 
uwiera, zabiera ¿ycie. Zrywam siê, 
biegam, odk³adam na miejsce ju¿ raz 
od³o¿one tam rzeczy, g³aszczê notat-
nik, komórkê, laptop. Atrybuty zajê-
toœci.
  Czasami tylko jestem zmêczona 
organizowaniem sobie zajêæ. Sylwes-
tra planujê ju¿ w maju, odk³adam pie-
ni¹dze na wakacyjny wypad po Euro-
pie w 2014, a prezenty dla bliskich na 
gwiazdkê kupujê we wrzeœniu; ale 
to dobrze, w paŸdzierniku zaczyna 
siê w sklepach sezon œwi¹teczny. Nie 
mia³abym czasu na stanie w kolej-
kach.
  Owszem, przemknie mi niekiedy 
przez g³owê myœl, aby pracowaæ pa-
miêtaj¹c o odpoczynku, ¿eby uczyæ 
siê pamiêtaj¹c o leniuchowaniu. Prêd-
ko j¹ gubiê, bo – parafrazuj¹c Gerarda 
Vincenta – wolê szybki czas telewi-
dza, ni¿ d³ugi naukowca. Nie mam 
czasu na analizy. Jestem zajêta.
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