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Godło: maya                                                

                   Odlecieć stąd 
   Patrzy w swoje lustrzane odbicie. Uśmiecha się lekko do niego, a ono odwdzięcza się jej 

tym samym. Wzrok do tej pory wbity w jeden punkt błądzi teraz po rozwichrzonych włosach, 

zsuwa się niżej i mimowolnie zahacza o pagórki piersi. Natychmiast od nich ucieka i wraca w 

głębię szalonego spojrzenia błędnych  oczu. Uśmiech znika. 

              -Wiesz…. Chcą mi odebrać wszystkie moje słowa - żali się do swojego odbicia 

zamkniętego w rzeźbionych ramach dziewiętnastowiecznego lustra. 

              -Mnie też chcą odebrać -słyszy własną odpowiedź. -Wszystko chcą mi zabrać. 

Wszystko!- Ona, ta sama, ze szklanej tafli, jedyna wierna przyjaciółka jej szaleństwa i 

geniuszu, będzie się nad nią użalać, kłócić, dręczyć i boczyć. Obie się rozumieją, kochają, a 

także  nienawidzą i gardzą sobą nawzajem; jednak żyć bez siebie nie potrafią.  

              -Siedzą w salonie. Mówią o mnie. Wiem o tym, podsłuchiwałam…Myślisz, że mają 

prawo? Że mogą mi mówić, co mam robić? Cii…- Wskazujący palec zastyga na ustach: tych 

prawdziwych i tych lustrzanych.- Słyszysz teraz? Układają plan mojego nieistnienia.  

              -Nie bój się, nie zostawię cię. Tu zawsze przyjdź, tu, do lustra. Tu się spotkamy. 

Jestem taką samą wariatką jak i ty!- Odbicie w lustrze bombarduje ostatnim zdaniem. 

              -Głupia jesteś! Jak ty wyglądasz! Ty, ty…babochłopie w wielkich portkach! 

 Nagłe stukanie do drzwi przerywa kłótnię jednej i tej samej osoby . 

              -Marysiu, chodź! Chodź! Obiad już! Czekamy na ciebie. 

  Po krótkiej chwili absolutnej ciszy rozlega się pełna złości odpowiedź: 

              -Tu nie ma żadnej Marysi! Słyszałaś? Z kimś mnie pomylili- zwraca się do 

bliźniaczej postaci.- Codziennie przychodzą tu i mylą mnie z kimś.  

              -Mówiłam, żeby tak do niej nie mówić- słychać przytłumiony, kobiecy głos za 

zamkniętymi drzwiami.  

             -Piotr, zejdź, proszę! 

  Te słowa działają jak zaklęcie. 

             -Słyszałaś? Teraz się jej „odmyliło”. Poczekaj tu! Tylko nie idź nigdzie! Nikomu nie 

mogę ufać.  

   Odchodzi od ściany, otwiera drzwi. 

             -Piotruś, chodź!- W tonie głosu starszej kobiety jest troska. 



             -Nigdzie nie idę. Tu mi przynieś obiad. Tylko dwie porcje. Dwie, rozumiesz? Dla 

mnie i dla niego.- Na te słowa wskazuje na puste lustro krzywo zawieszone na ścianie. 

             - Poszedł sobie. Był tu przed chwilą- mówi z ogromnym smutkiem. 

              -Był? Ale kto? 

              -No on -Piotr. Rozmawiał ze mną. Mieliśmy właśnie obnażać … swoje dusze. W 

takim razie i ja jeść nie będę. Niczego tu nie przynoś. 

              -Córeczko…musisz jeść. Żeby żyć, trzeba się posilić. Błagam cię!- Głos starszej 

kobiety jest pełen boleści.-Nie masz litości dla swojej matki? 

              -Powiedziałaś do mnie „córeczko”? O, jak słodko zabrzmiała ta pieszczota w twoich 

ustach, matko! Mów do mnie tak, mów, mów, mów za te wszystkie dni, kiedy skąpiłaś mi 

swoich ust! Ale… matka, która wydała ze swojego kokonu nocną ćmę zamiast 

podniecającego urodą motyla, nie jest moją matką. Właściwie, powiedz mi, kim jestem 

naprawdę, a na kogo tylko wyglądam? Kobietą jestem… czy mężczyzną?  Ku jakiej naturze 

chyli się moja dusza, a ku jakiej ciało? Pragnę pięknego mężczyzny, niech mnie dotyka, niech 

wejdzie w moją duszę! Niech z nią zrobi to, co mężczyźni robią z ciałem wszystkich kobiet 

tego kloacznego świata! 

  Trzask zamykanych drzwi. Szepty i pomruki rozlegające się za nimi nie wróżą niczego 

dobrego. Potem słychać tylko zgrzyt spróchniałych schodów i ciszę rozległą jak ocean.  

              -Pragnę zasypać ją słowami aż po czubek głowy, ale ona ucieka. Mówi, że jest moją 

matką, ale czy matka, powiedz, mój Piotrze, patrzy bez ruchu, jak mąż jej podnosi rękę na 

maleńkie dziecko?-pyta szeptem, wpatrując się w swoje odbicie w lustrze. -Wiesz co, mój 

kochany, bardzo jesteś do mnie podobny. Nawet myślę sobie czasami, że … jesteś mną… 

   Jej twarz zastyga niczym wosk, a po policzku spływa tylko jedna jedyna łza - wielka jak 

groch. Ona bierze ją na opuszek palca i zlizuje delikatnie językiem. 

              -Myślałam, że po policzku turla się diament, ale to nie diament wcale a sól ziemi…   

  Nagle słychać jęk stopniowo zmieniający się w szloch małego dziecka. W głowie powraca 

obraz sprzed lat. Krzyk, płacz dziecka, ciężka ręka ojca, ból rozsadzający głowę od środka.   

              -Mówią, że jestem chora, a powinni powiedzieć: chory. Kiedyś dostałam… w głowę. 

Nie pytaj, czy to pamiętam, bo… nie pamiętam. W nocy, tylko we śnie przychodzą demony 

przeszłości. -Nagle milknie, jakby była świadkiem przeszłego zdarzenia. -Piotrze…- Odzywa 

się po chwili, budząc  z umysłowego niebytu.- Jakiż to przywilej być mężczyzną, prawda? 

Brzydzę się babską   słabością,  tą ich histerią   i czekaniem na męża, który skoro świt wraca z 

burdelu.   A one – biedne – czekają i co? Co z tego mają? -Pyta rozżalona, spoglądając sobie 

w lustrzane źrenice. -Wiesz co? Pogimnastykujemy się! Dobrze, że nie dałam się zwieść 

smakołykom, które przyniosła ta kobieta, która ośmiela się nazywać moją matką.  Noga 

wyprostowana, plecy wygięte w łuk!- komenderuje w stronę lustra, nie spuszczając wzroku ze 

swojej sylwetki.-Raz, dwa, trzy… Pneumatyczne kości jak u ptaka. Cudowne uczucie 

lekkości, jakiej nie posiada zwykły śmiertelnik! A teraz cięciwa i przygotowanie do lotu! 

  Głośne stukanie laską w podłogę poddasza zakłóca jej  niedoszły lot.  

               -Aha - mruczy pod nosem pełna dezaprobaty i zaczyna zwijać  ciężki  dywan. Gdy 

rulon staje się dość duży i odkrywa część podłogi,  przykłada oko do szczeliny. -Pss…Widzę 

kogoś…mój brat…a raczej jego nadęty brzuch. Na pewno zjadł nasze porcje obiadu. 



Poczekaj, Piotrze, poczekaj, nie odchodź, wszystko ci opowiem…Cii…- Odrywa oko od 

szpary i przykłada ucho. 

              -Nie będę sobie psuł apetytu naszą szaloną Marią- odzywa się męski, tubalny głos.-

Poproszę sorbet na deser, a nawet dwa. 

              -Chorą, mój synu, chorą. Marysi trzeba pomóc. 

              -Marysi trzeba pomóc- powtarza męski  głos i dodaje od siebie:- pomóc… odejść.  

 Jego słowa spotykają się z ogólną konsternacją, a po chwili z pomrukiem pełnym  

zgorszenia.   

               -Już wszyscy się z nas śmieją. Już zła sława naszej niespełna rozumu artystki dotyka 

nasze dzieci. Prosiłem służbę o sorbet…O sorbet, a nawet dwa… 

               - Nie powinieneś tyle jeść. Nadmiar jedzenia jest gorszy niż niedożywienie. A 

wracając do tematu:  nie, synu, nie wszyscy się z nas śmieją… Są tacy, co nam współczują.  

               -Ale mamusia sama musi przyznać, że cała ta sytuacja bardzo nam szkodzi. Zresztą, 

cóż dobrego można powiedzieć o naszej Marii?- wtrąca się kobiecy, piskliwy  głos. 

               -  Co dobrego? No jak to? Przyznać musisz, Marysia najbardziej z was wszystkich 

utalentowana. Gdyby nie stan, w jakim się od czasu do czasu znajduje, byłaby wybitną 

poetką. - Matka cały czas usiłuje bronić dobrego wizerunku córki. 

                -Utalentowana i…głupia- odzywa się młody, kobiecy głos. - Przez nią najlepiej 

uciekać na drugi koniec Europy. Chociaż i tam już słyszano o ekscentrycznych wyczynach 

naszej krewniaczki. Już nie ma gazety w Warszawie, która by  nie opisywała kolejnego 

skandalu…  

                -Więc co? Co z nią zrobić? Zamknąć ją w kolejnym szpitalu? Zamurować? Do 

zakonu oddać? Zapłacić komuś, niech się z nią ożeni?- matczyny głos coraz bardziej się 

unosi.  

                -Ożeni? Czy poślubi raczej? Już to nie widomo, jaką płeć ma to coś… 

                -Ordynarna jesteś! W moim domu słuchać nie będę takich kalumnii o własnej córce.  

                -Więc na tym ma polegać narada rodzinna, że matka będzie jej bronić? To po co to 

wszystko, jak matka wie najlepiej?  

                 -Zawsze będę bronić Marii. Jest moim dzieckiem jak każde z was. Jak może cię to 

dziwić, że mam do niej matczyne uczucia? 

                 -Szkoda, że nie miała ich mamusia wtedy, kiedy ojciec potrząsnął Marysią. Może 

wtedy właśnie coś się jej w głowie zrobiło.  

                 - Mogła matka ojca powstrzymać… 

                 -Teraz mi to mówicie? Teraz macie odwagę, gdy ojciec oczy zamknął? Jak psy 

spuszczone z łańcucha zaczynacie kąsać karmiącą was  rękę… Na Boga, nad kim ten sąd jest 

tutaj?! Już nie mam dzieci… tylko bezlitosnych sędziów!  

   Ostatnia wypowiedź kładzie kres dopiero co zaczętej rodzinnej kłótni. Słychać odgłos 

sztućców uderzających o porcelanowe naczynia i czyjeś nieeleganckie mlaskanie. 



    Maria odrywa wzrok od szpary w podłodze. Zostawia rodzinny sąd i nieporozumienia. 

Podchodzi do lustra, chwyta dłońmi jego ramy i niczym pijawka przyssana do niego ze 

wszystkich sił, wyrzuca z siebie lawinę słów: 

                -Pragnę być aniołem…ziemskiemu motłochowi z nieba zrzucać garściami sprośne 

słowa i nazwać nimi ich niegodziwe występki. Dlaczego nikt nie chce nazwać rzeczy po 

imieniu, nikt z ludzi się nie odważy, dlaczego??? – Po chwili łzy napełniają oczy i nierówną 

strużką spływają po policzkach. -Chcę być inna, chcę być jak inni… chcę prowadzić rachunki 

i wydawać służbie polecenia, chcę usta malować i różowić policzki… Zamiast tworzyć poezję 

pragnę komponować kulinarne przepisy. Chcę, jak inne, kobiety być aniołem… 

                - Przecież jesteś aniołem…- odpowiada odbicie w lustrze.- Aniołem śmierci… 

                - Naprawdę?  Anioły mają skrzydła… powiedz mi, mój kochany Piotrze, powiedz 

mi, umiesz latać?  

  Odbicie w lustrze milczy jak zaklęte. Usta  ledwo drżą poruszane niewidzialnym 

mechanizmem emocji.  

                - Nie umiesz- odpowiada sama sobie z nutą pogardy. -Tylko mężczyźni potrafią 

latać, a ty, ty… Piotrze, jesteś przecież słabą kobietą, chociaż masz takie piękne, męskie imię. 

Wiesz, kim jesteś naprawdę? Odmieńcem! Jesteś odmieńcem-powtarza i śmieje się 

sarkastycznie.- A odmieńców się tępi jak wszy, pluskwy i karaluchy!  

  Trzask rozbijanego szkła.  

                                                             ***  

  

              - Pani  wielmożna, pani Maria w oknie stoi, jakby się do lotu szykowała!- Stary 

służący jest rozdygotany.  

             -A mówiłam, żeby okno gwoźdźmi pozabijać, żeby na amen zamknięte było? 

Mówiłam?! Mówiłam przecież!- Głos kobiety jest pełen pretensji.  

   Słychać szybkie kroki i odgłos obcasów uderzających o drewnianą podłogę.  

             -Toż, jak pani nakazała, tak  wszystko wnet zrobione było. Gwoździe grube i wielkie, 

że nic nie ruszy .  

            -A jednak…Coś ruszyło…  

             -Pani szanowna, ja sobie tak umyśliłem, że ktoś te gwoździe wydłubał. 

             -Co? ! 

             -I panienka Maria by nie dala rady gwoździów tych powyciągać. To musiał być chłop 

na schwał.  

             -Idź do niej! Idź, prędko! Ja zajmę ją rozmową! Złapiesz ją, odciągniesz od okna! 

  Kobieta wybiega przed dom. Na ganku przewraca kolumnę z kwiatami. 

              -Maria! Marysiu, poczekaj! Nie skacz, nie skacz! Piotruś, nie skacz! 

        Chwila wahania. 

             -Wcale nie chcę skakać! Pragnę latać! 



             -Zejdź! Mam dla ciebie wiersze! Przecież kochasz wiersze, prawda?  

             -Kocham wiersze, nienawidzę poezji! Słowa pokracznie przeinaczone odbierają nam 

radość tworzenia! 

             -Tak, tak! Musimy o tym porozmawiać! Wróć do pokoju! Przecież nie będziemy się 

przekrzykiwać!  

              -Dobrze, ale musisz mi obiecać, że któregoś dnia odlecę stąd! 

              -Tak, obiecuję, obiecuję ci: odlecisz stąd! 

                                                           KONIEC 

 


