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Ci, co czytają – leją ze śmiechu. Zaczynam próby korytarzowe z aktorami. Wszyscy się tak nudzą w oczekiwaniu na kolejne badania i zabiegi,
że bez trudu robię casting. Niestety, na
tym wydziale jest spora umieralność.
Co tylko któryś aktor pierwszoplanowy pozna dobrze swoją rolę, to wkrótce odchodzi z tego świata. Zmieniam
zatem koncepcję. To będzie sztuka
o umieraniu. Może nie tak śmieszna,
ale w tym przypadku... łatwiejsza do
zagrania.
Kasieńka
Z początku, przyszła do mnie, do pracowni w Cedrach, pani M. z córeczką
jasnowłosą, o kręconych lokach nad
czołem. Właściwie to Kasia składała
się głównie z baranka na głowie, arcydługich nóg oraz szarych oczu, które
wbijała w patrzącego na nią z niedowierzaniem człowieka. Ach, więc to
jest właśnie Kasia M.
Kupiły ode mnie malowany kubek dla
taty Kasi. Zapewne stoi nadal w jego
warsztacie i czasem ktoś zacny nabywa prawo wypicia czarnej, smolistej
herbaty. Albo jest zwykłym klientem
i wówczas kubek pozostaje na swoim
miejscu.
Minęło od tej pory z dwadzieścia lat...
to znaczy, że Kasia może mieć aktualnie trzydziestkę.
Nasze drugie spotkanie odbyło się
w domu kultury, czyli w „żokisie”.
W każdym miasteczku jest takie miejsce magiczne, jakoś nazywane, przeważnie skrótowo. „Żokis” łatwiej się
wymawia niż „dom kultury”. Kasia
wchodziła w skład ekipy wychowawców, którzy zostali oddelegowani do
obsługi pleneru artystycznego. Powstałego z inicjatywy Hanny Chroboczek i mojej. Hanna, aktualnie wielka
artystka francusko-polska, w tamtym
okresie pełniła jeszcze funkcję życiową mojej małżonki.
Zatem, podczas trwania pleneru malarskiego w Cedrach Wielkich, miałem kilka okazji spotkania Kasi M.
Pewnego dnia, który miał być przedostatnim, Kasia poprosila mnie o chwilę rozmowy na osobności. Spotkaliśmy się w jakiejś nieużywanej salce
„żokisu”. Kasia, ubrana jak zwykle
w te swoje cudowne loki, chodziła jak
tancerka. Nie wiem, czy miała świadomość swej niezwykłej urody. Zaczęliśmy od banałów, typu jak nam
się dobrze współpracuje. Nagle Kasia
spojrzała mi w oczy, tym swoim przeciągłym spojrzeniem, i wygłosiła tyradę, której nie zapomnę do końca życia.
To było wyznanie miłości, żarliwej
i gorącej. Kasia już wszystko zaplanowała. Proponowała mi małżeństwo.
Swoją cudowną młodość, loki, nogi,
spojrzenie… wszystko! To było niesamowite... Gdybym był innym człowiekiem, trochę bardziej cynicznym,
z pewnością mógłbym zaciągnąć tę
piękną dziewczynę w wir beznadziejnej przygody. Podobnych przygód
miałem bez liku, w czasach studenckich; z oświadczynami i bez oświadczyn…
W tym czasie nie miałem jeszcze pojęcia o toczącej moje ciało chorobie.
Dopiero w maju 2006, dr Pichon podał mi wyniki biopsji, które miały
zmienić całe moje życie na długich
sześć lat.
Tymczasem odpowiedziałem Kasi,
że jestem żonaty z Hanną Chroboczek,
że kocham moją żonę, ale jednocześnie jestem głęboko poruszony propozycją. Wymieniliśmy numery telefo-

nów komórkowych i każde z nas odeszło do swojego życia.
Przez kilka lat obsesyjnie wracałem
myślą do tej rozmowy. Śliczna Kasia
powracała w moich skrytych myślach.
Jednak ciągle wydawało mi się, że przy
tak widocznej różnicy wieku, realistyczne myślenie o podobnym związku
byłoby z mojej strony nadużyciem.
Czas mijał. Moja choroba pozostawiła po sobie pewne ślady. Czułem,
że Hania także jest opuszczona przeze mnie. Anemia, astenia… W tym
czasie, nie byłem w stanie pracować.
Radioterapia… Ciężka artyleria…
W końcu i Hania, tak nadzwyczajnie opiekuńcza, ciągle w pogotowiu,
zaczynała tracić nadzieję na normalne
życie. Jedyne rozwiązanie, jakie nam
się wydało możliwe, to było rozstanie. Wkrótce potem Hania poznała
przyszłego ojca jej dwojga dzieci. Od
razu jej twórczość plastyczna zyskala
na potędze. Obecnie ma jedną wystawę po drugiej, wygrywa konkursy,
sprzedaje obrazy i rysunki. To znaczy,
że nasze rozstanie dodało jej skrzydeł.
Tymczasem minęło siedem lat od
solennych zapewnień Kasi M. Chciałem jedynie dopisać ostatnie kadry
do mego filmu o niej. Tego samego
dnia dowiedziałem się, który to dom
zamieszkuje. Wszedłem do ogrodu.
Kasia zeszła ze schodów. Nic się nie
zmieniła… Przez chwilę trzymałem
jej rękę. Jak zaczarowany przedmiot.
Patrzyliśmy sobie w oczy, jak para
kochanków, która nie umówi się na
kolejną randkę.
Tymczasem Kasia, powiedziała cicho, właściwie samymi wargami: dlaczego tak późno… siedem lat czekałam…
W tej chwili pojawił się kolejny aktor,
w scenie na tarasie. Młody mężczyzna. Jest już szaro, jednak widać przy
płocie, od strony wewnętrznej, nowy
samochód, markowy. Jego uśmiech,
jeszcze nieco młodzieńczy. Oto auto
człowieka, którego stać. Piękna kobieta mężczyzny, którego stać. Pijemy
wodę z cytryną, jemy ciasteczko.
Wchodzimy do domu, aby zjeść naleśnik ze szpinakiem. Sama piekłam.
Kasia, cały czas zwraca się do mnie
per pan. Nie wiedziałam, czy pan będzie jadł szpinak. Proszę. Oto naleśnik
z czekoladą. Herbatkę podam w pokoju. Nie, nigdzie się nie spieszą. Kasia
pracuje w trzecim liceum w Gdańsku.
Prowadzi zajęcia z niepełnosprawnymi umysłowo.Jej facet jest programistą. Ma sporą wiedzę książkową. Dobry student. Kasia sprawia wrażenie
spełnionej. Może nawet jest z nim
w ciąży. Zauważyłem, że ustępuje mu
w rozmowie. A on przyjmuje postawę
naczelnika plemienia.
Żegnają mnie oboje, pozostając na
wysokim ganku. Za pierwszym razem było podobnie. To nie ja jestem
żegnany – to oni żegnają. Zostałem
ukarany pożegnaniem. Przemknęło
mi nagle przez głowę, że może trzeba
było wziąć dokładkę naleśnika ze szpinakiem.
Magister, artystka plastyk,
Begonia M. z Gliwic. 2014
lle by nie pisać tytułów przed nazwiskiem, jeśli ich nie używamy, to
po co nam one.
Begonia urodziła się w Hiszpanii. Jej
rodzina jest dwujęzyczna. W domu
rodzinnym Begonii rozmawiano po
hiszpańsku. W pewnym momencie,
pan M. wyjechał z Polski, aby już nie
wrócić. Pozostały trzy siostry i brat,

pod opieką matki. Begonia odstawała
od reszty rodzeństwa. Trochę egzaltowana, kierowała swe zainteresowanie
w stronę sztuk plastycznych. Studiowala w krakowskiej ASP. W tym czasie się poznaliśmy. Przyjeżdżałem do
Krakowa pod koniec studiów, gdyż
poznałem Janusza i Teresę Terakowskich, Wodeckiego, Olę Maurer oraz
kilkoro innych, nadzwyczajnych artystów i poetów. Begonia posiadała liczne sympatie w tym kręgu. Po studiach,
zaprosiłem Begonię na plener do Stężycy na Kaszubach. Jeszcze kilkakrotnie zapraszałem ją na różne imprezy
artystyczne na Wybrzeżu.
W pewnym momencie Begonia złożyła podanie do Ministerstwa Kultury
o stypendium artystyczne do Meksyku. Na rok. Zostało ono przyjęte i Begonia ruszyła w drogę. Dość szybko
umościła sobie pracownię i rozpoczęła pracę nad reportażem malarskim.
Pewnego dnia poznała jakiegoś młodego i przystojnego mężczyznę, z którym zaczęła spędzać czas. Niedługo
potem ten nowy znajomy miał kilka
propozycji wycieczek krajoznawczych. Begonia wszędzie z nim jeździła. Stanowili już właściwie parę.
Pewnego razu młody mężczyzna zaproponował Begonii wycieczkę do
Huston w USA. Mieli powrócić na
wieczór. Begonia się zgodziła.
Myślę, że była bardzo naiwna. Przejazd przez granicę dwojga białych nie
stanowił problemu. Nikt niczego nie
sprawdzał. Po dojechaniu do Huston,
młody mężczyzna kupił Begonii i sobie lody, które oboje zjedli ze sma-

kiem. Kierowca przeprosił Begonię
na chwilkę, gdyż musiał się oddalić
na stronę. I… tyle go widziała.
Czekała, trochę chodziła. Zrobiło jej
się zimno, założyła sweter. Znowu
wracała na placyk. Nic. Pod wieczór
podeszło do niej dwóch funkcjonariuszy. Begonia nie miała wizy, pieniędzy, żadnej odzieży na zmianę. Została
aresztowana za włóczęgostwo i osadzona w więzieniu. Przez dwa tygodnie nie pozwalano jej się skontaktować z konsulatem. Potem była rozprawa i została skazana na trzy lata więzienia za włóczęgostwo i brak wizy.
Potem, za wzorowe zachowanie, zamieniono ostatni rok na pracę przymusową w restauracji na wyspie Mackinac, na jeziorze Erie. Tam poznała
swego przyszłego męża. Pan Przyszły
był również więźniem.
W dniu odlotu do Polski Begonia na
próżno oczekiwała świeżego małżonka na lotnisku. Kolejny amant wykorzystał jej naiwność i ufność. Wchodząc do samolotu zorientowała się,
że brakuje jej portfela z napiwkami
z restauracji…
Po przygodach z więzieniem, mężczyznami, utratą sprzętu do pracy, który został jej ukradziony w Meksyku,
przeżywała okres depresji i była leczona psychiatrycznie. Już w Polsce.
Doznała wielkiego zawodu. Malowała coraz rzadziej. Wysyłałem jej kilkakrotnie materiały do malarstwa, przyjeżdżałem na inspekcję. Poznałem niektórych z jej rodzeństwa, aby ich uczulić na sytuację Begonii, która zajęła się
pielęgnacją umierającej matki. Przez
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trzynaście lat. Z przerwami na leczenie
psychiatryczne, stawiające ją trochę na
nogi.
Przez cały ten czas utrzymywałem
z Begonią korespondencję. Zarówno
w euforii w Meksyku, jak w depresji
w więzieniu, i potem po powrocie do
Gliwic. Obecnie Begonia zamieszkuje
lokal po mamie, jest w podłym stanie
psychicznym i odmawia malowania
obrazów. Przez te wszystkie lata nie
zarabiała. Malowała przyrodę, tak jak
większość uzdolnionych artystów.
W listach do mnie pisze, że twórczość
już zarzuciła. To była wielka pomyłka. Nie jestem tego zupełnie pewien.
Myślę, że jej ocena ma ścisły związek
z podłą kondycją finansową. Jest
obecnie na zasiłku. Być może istnieje
jakaś formuła prawna, jakiś fundusz
specjalny ministerstwa kultury, który
może uwzględniać takie niecodzienne
przypadki losowe, jak Begonii. Należy brać pod uwagę również jej wiek.
Begonia dawno przekroczyła 60 lat.
Grozi jej ubezwłasnowolnienie w postaci przytułku. A to już jest wegetacja.
Z punktu widzenia możliwości wydźwignięcia się z obecnej sytuacji psychicznej, byłaby to tragedia. I odebranie jej wszelkiej nadziei.
Z tych wszystkich opowieści, które
pozwoliłem sobie przytoczyć, historia Begonii jako jedyna nie znajduje
happy endu.
Na zdjęciu obraz autora niniejszego
tekstu.

