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zamiast „od redakcji”

obotnim popo!udniem redaktor 
naczelny pewnego pisma dla lu-
dzi, którzy oczyszczaj" pr"d do 

s!uchania z!otych p!yt, siedzia! naburmu-
szony. Nie podoba!y mu si# s!uchawki,  
w których mia! w!a$nie zamiar uci"% sobie 
podszyt" muzycznym podk!adem drzem-
k# po obiedzie, z!o&onym z placków ziem-
niaczanych ze $mietan" i wina kupionego 
w Lidlu za 14,90 z!. W ko'cu mrukn"! 
pod nosem: „Niech tam” i uda! si# do ko-
mórki lokatorskiej. Za chwil# zacz#!y 
stamt"d dochodzi% ha!asy i smród nadpa-
lonej gumy. Po dobrej godzinie zmaga' 
redaktor zasiad! w swoim fotelu ze sztucz-
nej skóry, w!"czy! telewizor i siarczy$cie 
zakl"!. Bo có& z tego, &e nowe s!uchawki 
gotowe, kiedy przegapi! „Familiad#” i nie 
b#dzie mia! dowcipu na nadchodz"cy ty-
dzie'.

Niedziela. Poranna potrzeba obudzi-
!a ze snu redaktora naczelnego pewnego 
pisma dla ludzi, którzy czuj" obrzydzenie 
do ga!ek podbijaj"cych basy i soprany. 
Zreszt", co to by! za sen. Koszmar. Arty-
ku! o drogim wzmacniaczu by! ju& prawie 
uko'czony, ale brakowa!o w nim puenty. 
By! jak kie!basa z grilla bez musztardy sa-
repskiej, któr" bywa, &e jada! sam", ewen-
tualnie z chlebkiem. A czas goni!, niczym 
wzrastaj"ce ci$nienie w podbrzuszu.

(azienkowa lektura konkurencyjnego 
czasopisma mia!a prowadzi% do bezczel-
nego zer&ni#cia my$li kolegi po fachu, ale 
ol$nienie spad!o samo, niczym k!oda po-
walonej przez drwala sosny.

„Mam!” – odbi!o si# echo od glazury: 
„Jak pos!uchasz, to si# zes….”.

Entuzjazm trwa! jednak krótko, po-
niewa& redaktor doskonale wiedzia!, &e 
korekta, w osobie jego zast#pcy, tego nie 
pu$ci. )e niby w powa&nym pi$mie dla 
ludzi, którzy oklejaj" $ciany tekturami 
po jajkach, nie mo&na u&ywa% brzydkich 

wyrazów. Redaktor o*cjalnie przyznawa! 
temu racj#, ale w duchu czu!, &e to z za-
zdro$ci.

Poniedzia!ek zacz"! si# paskudnie dla 
redaktora naczelnego pewnego pisma dla 
ludzi, którzy zastawiaj" pu!apki na bas. 
Nie dosy%, &e pasjans w czterech kolorach 
nie wyszed!, to jeszcze czeka! na niego stos 
s!oików do umycia. Szykowa! si# wyjazd 
do rodziców na d!ugi weekend. Wczo-
rajszy wieczór, sp#dzony w towarzystwie 
promocyjnego Kasztelana z Biedronki, 
nie przyniós! te& oczekiwanych efektów 
w postaci napisanego wst#pniaka. To nie 
by! taki pocz"tek tygodnia, jakiego ocze-
kiwa!. Wygl"da!o na to, &e pech go ju& nie 
opu$ci, bo schylaj"c si#, by wetkn"% ka-
belki w dostarczony do testu wzmacniacz, 
bole$nie st!uk! si# w okolicy po$ladka  
i wykwit!a mu tam *oletowa plamka. Do-
strzeg! to z pewnym trudem w lustrze,  
bo tusza nabyta na s!oikowej diecie utrud-
nia!a przyjmowanie póz jogina. Kiedy 
nacisn"! palcem przebarwienie, zawy!  
z bólu. Równocze$nie poczu! jednak, &e 
sta!o si# co$ wa&nego. Dozna! ol$nienia. 
Nareszcie zrozumia!, co to jest „punktowe 
+ród!o d+wi#ku”.

Wtorek. „Dlaczego ka&dy poranek musi 
by% taki okrutny i nieludzki” – zastanawia! 
si# redaktor naczelny pewnego pisma dla 
ludzi, którzy s!ysz", w którym kierunku 
p!ynie pr"d w kablach. Najch#tniej spa!-
by do jutra, a nawet pojutrza, ryzykuj"c, 
&e zatr" si# kalendarzowe instrukcje do-
tycz"ce aktywno$ci osobnika p!ci m#skiej 
po czterdziestce, na dodatek z mocno 
zarysowan" lini" brzucha. A mówi" one 
jasno: zmusi% si# do wysi!ku i zarabia% 
na swoje proste potrzeby i cokolwiek dzi-
waczne zakupy internetowe, dokonywane 
pó+nym wieczorem pod wp!ywem impul-
su i wina z dyskontu. Czyli przynosi% do 
jaskini !upy.

Redaktor wiedzia!, &e inaczej si# nie da, 
ale stara! si# rozpaczliwie tej $wiadomo$ci 
unika%. Dlatego chwilowo zaj"! si# z m!o-
dzie'cz" energi" kopiowaniem z internetu 
zdj#% roznegli&owanych kobiet, ze sprz#-
tem hi-* w tle, bo to dobrze karmi!o fejs-
buka macierzystego wydawnictwa. Czu! 
si# potrzebny, a im wi#cej znalaz!, tym 
usilniej szuka!. Zaanga&owa! si# w misj# 
do tego stopnia, &e nawet nie spostrzeg!, 
kiedy dopad!a go bezlitosna jak jastrz"b 
pikuj"cy na chrupi"c" ziarenka w trawie 
myszk# $roda.

Jedno by!o pewne: test wzmacniacza 
ci"gle nie napisany, a zapasy w lodów- 
ce si# ko'cz". Jutro trzeba b#dzie poje- 
cha% do Lidla, a potem na powa&nie przy-
si"$%, bo ju& prawie czerwiec i to koniec 
&artów.

,roda. Redaktor naczelny pewnego cza-
sopisma dla ludzi, którzy stawiaj" sprz#t 
i kolumny na szpikulcach, obudzi! si# 
szcz#$liwy. To by! dzie', który poprzedza-
!a najci#&sza praca pod S!o'cem. Zako'-
czy! numer.

Co tam wie górnik, hutnik, rolnik. 
)aden z nich nie prze&y! takiego stresu 
i przy$pieszenia; nie sta! si# tak &a!osnym 
(tu walczy! przez chwil# z !ezk") k!#b- 
kiem nerwów. Nawet &o!nierz, który  
szed! na bagnety i maszynista widz"cy 
z przeciwka tunelu niepokoj"ce $wia- 
te!ko…

„No, tutaj si# mo&e troch# zagalopo-
wa!em” – pomy$la! redaktor, nakrywaj"c 
ko!dr" zmarszczone po$ladki, wystawio-
ne na uporczyw" emisj# zimna z okna, 
które zapomnia! wczoraj domkn"%. Mimo 
to czu! si# dumny i – przede wszystkim – 
wyzwolony. Wiedzia!, &e pójdzie z rana 
do osiedlowego sklepu, cho% nie bardzo 
– w jakim celu. Bo wszystko, co trzeba, 
mia! w lodówce. „Zaraz, zaraz – po co 
mam i$%? Nie pójd#!” – krzykn#!a, jak 
nies!usznie skarcone dziecko, pod$wia-
domo$%. Czy mu si# to przy$ni!o, czy 
by! to g!os rozs"dku, niech pozostanie 
zagadk".

Wezbra! w nim gniew. )aden wysi!ek 
przez najbli&sze dwa dni go nie dopadnie. 
Co to, to nie. Sko'czy! maraton, dobieg! 
do mety i nale&y mu si# nagroda. B#dzie 
spa! raz w !ó&ku, raz w wannie, raz przed 
telewizorem. Razem z sumieniem, które 
mo&e go akurat teraz, za przeproszeniem, 
cmokn"%.

Wi#cej na naszym facebooku.

Maciej Stryjecki
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