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Boję się
że znowu zachce mi się żyć
lustro staje się tylko lustrem
odbicie odbiciem
siwe włosy znowu można przefarbować
i skrócić
wygładzić czas na twarzy
zrobić krok
w kierunku nowych marzeń
pies merda do mnie
wesołym ogonem
słońce pod stopami
układa wszystkie cienie
znowu gramy jak dzieci
w zielone
i na nic nie jest za późno
aż do jesieni

 Zapach taniej, mielonej kawy z auto-
matu uderza w nozdrza na wpół śpią-
cych osób. Jest godzina 5: 40, za dwa-
dzieścia minut rozpocznie się ze wszyst-
kich stron kakofonia dzwoniących te-
lefonów. Równe rzędy biurowych bo-
ksów tworzą swoisty labirynt, w któ-
rym zagubione zdają się marzenia, pla-
ny i smutki ludzi pracujących w pew-
nej korporacji informatycznej znajdu-
jącej się w jednym z większych pol-
skich miast, acz stanowiących raczej 
drugą, niż pierwszą ligę. Korporacja 
jest ogromna, sądząc po jej broszu-
rach reklamowych. Chełpi się swoimi 
siedzibami w kilkudziesięciu krajach 
świata, zjednując swoich pracowni-
ków w iście orwellowskim haśle „zjed-
noczenie w jednym celu, aby zapew-
nić stabilny i ciągły progres firm, or-
ganizacji i społeczeństwa”, nie precy-
zuje jednak, do czego ten progres ma 
doprowadzić.

  Korporacja nigdy nie śpi, jest jak ży-
wy organizm, który na czas nocy prze-
chodzi w stan czuwania tylko po to, 
aby o świcie zaatakować ze zdwojoną
siłą. Jednak korporacja to nie maszyny, 
a przede wszystkim, choć niektórzy ich 
właściciele powiedzieliby, że niestety,
jeszcze ludzie. To ludzie stanowią jej 
szkielet, dzięki któremu korporacja
idzie do przodu. Wśród osób, które 
rozpoczynają poranną zmianę siedzę 

też i ja, otoczony cytatami wydruko-
wanymi przez korporacyjną drukarkę,
na korporacyjnym papierze powieszo-
nymi na szklanych ścianach, które o-
taczają moje biurko. Cytaty pochodzą 
ze sztuk Samuela Becketta. 
  Wśród nich „Jesteście na ziemi, na to 
rady nie ma!” z Końcówki przysłonię-
te kolorowymi tabelkami i wykresami 
opisującymi skomplikowane procedu-
ry pozornie prostych spraw. Wszyst-
kie osoby, które tu pracują ukończyły 
studia, wszystkie mówią kilkoma ob-
cymi językami, niektórzy po pracy gra-
ją w wyszukanych kapelach muzycz-
nych, mając nadzieję, że z ich kolejną 
płytą, wydaną w liczbie stu egzempla-
rzy, zdobędą światową karierę i będą 
mogli opuścić mury korporacji na za-
wsze. Inni realizują się artystycznie, 
tworzą obrazy, sprzedają je do galerii 
nawet takich jak londyńskie Tate. Inni 
twierdzą, że są tu tylko na chwilę, że 
ta praca to nie dla nich, a jak niedługo 
znajdą tę jedyną wymarzoną. Wszyscy 
tu na coś czekają jak w Beckettowskim 
Czekając na Godota. Wszyscy mają 
nadzieje, że już następnego dnia zjawi 
się chłopiec z informacją, że Pan Godot 
oczekuje na państwa przed wejściem. 
  Ja i moich koledzy urodziliśmy się 
na przełomie lat ‘80. i ’90., jesteśmy 
dziećmi kapitalizmu, którzy nie pa-
miętają pustych półek w sklepach czy
problemów związanych z ówczesną 
władzą. Zostaliśmy wychowani głów-
nie przez telewizję i internet, przez 
wielkie międzynarodowe koncerny, 
które wmówiły nam, że wszystko jest 
produktem, kwestią jest tylko cena. 
Ten sposób wychowania spowodo-
wał, że łacińska maksyma citius, altius, 
fortus, jest przez moje pokolenie rozu-
miana, jako „żyj szybciej, celuj wyżej, 
pracuj mocniej”, abyś potem mógł wy-
wydać swoje pieniądze na przepłacone 
produkty korporacji takie jak kompu-
tery, ubrania czy płyty. Zainteresowa-
nia moje oraz moich kolegów, które 
wykonujemy po pracy sugerują, że jest 
w nas potrzeba doświadczenia czegoś 
wyższego, duchowego, nie możemy 

jednak, lub nie chcemy, wyrwać się
z objęć korporacji, która mimo wszyst-
kich swoich minusów zapewnia rów-
nież pewne przywileje – przywileje, 
które w zachodnim państwie uchodzi-
łyby za standard. 
  Czy jest to wina systemu, sposobu, 
w jaki zostaliśmy wychowaniu, czy 
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też jest to wina nas samych, pokolenia 
X, Y, Z jak nas próbują określić soc-
jologowie dodając tylko kolejne litery 
alfabetu, ciężko jest ocenić. Z obser-
wacji widzę, że moje pokolenie żyje 
w stanie permanentnego marazmu. 
Spędzamy większość życia przed kom-
puterem niczym ludzie z platońskiej 

jaskini, oglądając tylko cienie prawdzi-
wej rzeczywistości, które wyświetlają 
się na kolorowych ekranach. Pytanie, 
które się rodzi i pozostaje na razie bez 
odpowiedzi, to czy pojawi się ktoś, 
lub coś, co spowoduje, że odwróci-
my głowy od ekranów zanim będzie 
za późno.

Rzeźba Salvadora Dali „Kobieta w płomieniach” w śródmieściu Vancouver


