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Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki relacji międzyludzkich w bliskich
Renata
Przemyk
związkach, sposobów
udzielania pomocy i wsparcia, zachowań w sytuacjach kryzysowych. Prowadzi

także badania
nad percepcją
czasu
i jej konsekwencjami.
także przekładać wiedzę naukowa na
Artystka
niezwykle
ceniona ze
względu
na nieprzeciętny Lubi
talent
język praktyki:
prowadzi działalność
popularyzatorską
i szkoleniową.
muzyczny,
niepowtarzalny
głos i indywidualność
artystyczną.
Większość jej płyt uzyskała status złotych. Z wykształcenia jest
bohemistką. Urodziła się w Bielsku-Białej, studiowała w Katowicach.
Na scenie oficjalnie od 1989 r., kiedy to zdobyła Grand Prix
Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie. Pierwszą swoją płytę
wydała w 1990 r., wraz z zespołem Ya Hozna.
W 1991 r. rozpoczęła solową karierę.
Nasz X to ktoś, kto czuje się gorszy od Was i chce was
ogodny poranek przerywa ostry dźwięk telefonu. Pani
Lubi Virginię Woolf, Marqueza i Yourcenar, ale też Björk i Richarda
ściągnąć do swego poziomu, bo ma nadzieję, że wtedy
Zosia rzuca na bok płukane właśnie jarzyny i podbiega
Galliano. Fascynatka teatru, kompozytorka, czasem aktorka.
poczuje się lepiej. Prawdopodobnie zazdrości Wam tego, co
do aparatu.
Marzy o podróży dookoła świata.
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- Słucham?
- Czy jest mąż? - pyta obcy głos w słuchawce.
tekst:
Przemyk
foto: Elżbieta
SchonfeldPani Zosia.
- Nie
ma,Renata
jest w pracy
- informuje
życzliwie
- Tak? To niech pani zapyta, gdzie był naprawdę i z kim!
- grzmi złowieszczo nieznajomy.
Pani Zosia świadoma, jak należy traktować anonimowych
donosicieli, nie wdaje się w żadne dyskusje, z trzaskiem
odkłada słuchawkę komentując głośno „Jakiś maniak, ot co!”
i kieruje się z powrotem w stronę kuchni. Ale dobry nastrój
prysł. Nie dlatego, że Pani Zofia nie ufa mężowi. Przykre jest
to, że ktoś postanowił zburzyć jej spokój, że chce ją osaczyć,
wepchnąć w sieć podejrzeń.
iedzę sobie nad poranną kawą, jest tak około 11.
Delektuję się ciepłem, które grzeje podniebienie.
Jak przystało na rozsądną kobietę, pani Zofia postapowideł
(sama
smażyłam
jesienią),
roznawiaZapach
przestać
zajmować
się tym
incydentem.
Po kilku
pływających
się jednak
na grzance,
wywołuje
mimowolny
dniach telefon
powtarza,
się, potem
znowu lekki
i znouśmiech.
Na
środku
ulubionej kanapy
umościłam
nieoczekiwanie
spóźnia
się dość
wu. Kiedy
w samym
piątek mąż
solidnie
na obiad,
panisupermiękkich
Zofia jest – wbrew
swejdresowoli –
się
wygodnie
w nowych
spodniach
spięta
i pełna złychszerokiej
przeczuć.
Żądło zostało
wbite,
jad
wych
i marynarskiej
koszulce.
Wygodne
ciuchy
działa.
oddają mi swoje ciepło i przylegają do ciała w sposób nie-
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posiadacie, uważa, że nie zasłużyliście, by mieć aż tyle
i chce, abyście wprawieni przez niego w stan niepokoju
i psychicznego dyskomfortu, nie mieli siły i ochoty na
cieszenie się swymi osiągnięciami. Być może ma do Was
o coś pretensje i mści się w ten ukryty sposób. Na pewno
jednak poprzez te właśnie anonimy chce zyskać władzę nad
wami, pozostając poza wszelką kontrolą. To on będzie
decydował, czy dziś pozwoli wam na dobry humor czy też
nie, czy będziecie ufni wobec otaczającego was świata, czy
pełni lęku i podejrzeń.

Wyspa TU

wymuszony, swobodnie i lekko. Naprzeciwko mam komiPan Stanisław wolno wraca z pracy rozkoszując się słonek. W tej chwili ogień jest tylko w mojej wyobraźni, ale
necznym dniem. W bramie domu przystaje przy skrzynce na
wlisty
każdej
mogęradosnego
po niego sięgnąć
(w każdym
sensie).
i wchwili
nastroju
oczekiwania
na wieści
od
W
cudowną
ciszę
co
jakiś
czas
wlewa
się
mruczenie
znajomych sięga po białą kopertę. Ze zdziwieniem czyta,loco
dówki.
Kot „Czy
na fotelu
obokżejest
bezszelestny
i tylko
następuje:
Pan wie,
Pańska
żona spotyka
się lekko
z pewzainteresować
nym przystojnym
i majętnym
panem. Proszę
pulsująco
poruszający
się szylkretowy
brzuszek
przywodzi
sięmyśl,
tą sprawą,
nieistota
jest zaodpoczywająca
późno. Nieznany
życzliwy
na
że topóki
żywa
w Panu
trakcie
jedX”. No
tak - dziewięciu
mruczy dożywotów.
siebie Pan
Stanisław
- jakiś
nego
ze swoich
Za oknem
połyskliwa
początkujący i mało doświadczony ten autorzyna. Gdzie
biel śniegu i przygięte ciężarem gałęzie przypominają, że
klasyczne „uprzejmie donoszę”. Nie tracąc kontenansu zwija
świat w takich momentach jest czarno-biały w sposób bezlist w trąbkę i wciska w kieszeń. Drugi, podobny list wywołuje
pieczny
dla młodej
idealistycznie
nastawionej
zniecierpliwienie,
trzeci
irytację. Pan
Staś czuje psychiki.
się trochę
Stary,
trzymany
na
kolanach
laptop
przytrzymuje
mnie na
mniej szczęśliwy niż był przedtem. Skrzynka pocztowa
kapie
w kolorze
burgunda,
a na stole
przykrytymstaje
jasnym
się
przestaje
kojarzyć
się z miłą
niespodzianką,
przedmiotem
budzącym
napięcie.
I ta myśl,
odpychana
koronkowym
ręcznie
dzierganym
obrusem
na stercie
ksiąale „Wiersze
powracająca:
„NieWisławy
ma dymu
bez ognia, w każdej
żek
wybrane”
Szymborskiej.
plotce
jest źdźbło prawdy”.
Jest
pięknie!
Nie ma znaczenia, że wokół jest bałagan, gałęzie, które
Pani Zofio, Panie Stanisławie - stop! Państwa reakcje
zwisały nad drogą, porysowały mi auto w czasie jazdy,
świadczą o tym, że połknęliście obrzydliwy haczyk rzucony
kawa
jest rozpuszczalna,
dziecko który
poszło
do koleżanki
tylz rozmachem
przez „życzliwego”,
ciągnie
was teraz
na
ko
na
parę
godzin
(i
świetnie
się
bawi
to
ważne!)
a
wędce dokładnie tam, gdzie zamierzył. Zamiast się ramu
chunek
za iogrzewanie
domu
sprowadzi
mnie się,
na dlaczego
ziemię.
poddawać
szukać dziury
w całym,
zastanówcie
Nie
Jest dobrze,
tawłaśnie
chwilatrudnej
jest absolutnie
on postawić
was w tej
sytuacji. moja.
chceteraz.
Gdyby ktoś potrzebował nagle pomocy, to bym poleciała
(nie potrzebuje akurat), gdyby zadzwonił telefon i przyjaciółkę trzeba by było wyciągać z bagna „przedawkowania
rzeczywistości”, wyciągałabym (nie dzwoni akurat) albo
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Przyjrzyjmy się, w jaki sposób działa, by osiągnąć swe cele.
dziecko zmieniłoby plany i szczęśliwie przedarło się przez
Przede wszystkim trzyma w niepewności. On nie podaje
zaspy, żeby „pobyć” z matką, pobyłabym.
ścisłych faktów, bo ich nie ma, a zmyślone mogą być
Moja
chwila Brunet
trwa właśnie
teraz.
I nie zadręczam
się (tak
się
nietrafione.
w zielonym
płaszczu
mógłby okazać
jak
ja potrafię),
co będzie
nietylko
kochankiem
a bratem
itp. za
Onmoment.
więc tylko insynuuje,
Przeglądając
tom wierszy
pani Wisławy,
zaskoczona
trosugeruje, zasiewa
ziarno niepewności.
Podsycane
ciekawościąbyłam,
i wyobraźnią
a nuż urośnie?
Nasz autor
ręcejest
na
chę
że w 1962
roku wpadła
na to,zaciera
co teraz
samą myśl o tym
proszęmądrych
- już jej nieksiążkach.
będzie tak
propagowane
w „Taka
tych bogata,
wszystkich
Jaki
szczęśliwy
żonkoś,mi
no,
i małAwesoło.
potem w
stercie
maili wpadł
w no,
okojeden
cytat liścik
idealnie
do
żeńska idylla pęknie jak bańka mydlana. Sławna? - to niech
tego wiersza pasujący. Same przyszły TU (jak w tej chwili
się trochę pomartwi, nie będzie jej tak dobrze”.
do mnie mój kot). Wystarczyło się nie oganiać „przedtem”
ani
„potem”.
Działając
z ukrycia, ukrywając swe żądło pod zasłoną
troskliwości i współczucia, trafia celnie, a ponieważ jest
„Przypowieść”
nieuchwytny, nie można udowodnić mu fałszu. Zamiast zastanawiać
się więc
nad tym,
co napisał
naszpapier,
popychany
Rybacy
wyłowili
z głębiny
butelkę.
Był w niej
a na
zawiścią
złością„Ludzie,
dręczyciel,
pomyślmy
z satysfakcją,
oto
nim
takie isłowa:
ratujcie!
Jestem
tu. Oceanże
mnie
jest nam
zazdrościć,
i na na
przekór
chęciom
wyrzucił
naczego
bezludną
wyspę. Stoję
brzegujego
i czekam
pocieszmy się dalej naszym szczęściem. Anonim traktujmy jak
mocy. Spieszcie się. Jestem tu!”
pył, który trzeba strzepnąć i iść dalej, nie poświęcając mu
- Brakuje daty. Pewnie już za późno. Mogła długo pływać
więcej uwagi.
w morzu - powiedział rybak pierwszy.
- Nie
I miejsce
niejednak,
zostało
Nawet ocean
nieulepieni
wiadomyślmy
żeoznaczone.
autorzy anonimów
to ludzie
mo
który gliny
- powiedział
drugi.
z innej
niż my.rybak
Czy nas
czasami nie drażni cudza
nadmierne
Czy niejest
rzucamy
jakiejś
- radość
Ani za lub
późno,
ani zapowodzenie?
daleko. Wszędzie
wyspa
Tu uszczypliwej
uwagi,
nie wbijamy
małej
szpileczki,
by komuś
powiedział
rybak
trzeci.
Zrobiło się
nieswojo,
zapadło
milnie było
za dobrze
by tonie
zbyt korzystnie
czenie.
Prawdy
ogólnelub
mają
do wypadł
siebie. (Wisława
Szymw oczach innych? Czy nie korci nas czasem chęć umniejborska).
szenia naszych bliźnich, by nie wyrastali zbytnio powyżej
nas? Odganiajmy natychmiast te okropne zapędy, żeby nie
„Pewność,
niepewne
wszystko
- to wyzwolenie.
(…)
stanąć w że
jednej
linii zjest
tymi
strasznymi
autorami anoniNie
mając
pewności,
często
przestaje
się
działać,
siedzi
mów. A tym ostatnim nie dajmy się dręczyć! Są toksyczni
się
i czeka.
Jeśli działasz,
mimo
że nic nie
jest pewjaktylko
najgorsza
trucizna,
ale także,
zapewniam,
bardzo
niene,
to wtedy traktujesz życie jak grę, jak wyzwanie”. (Sri
szczęśliwi.
Sri Ravi Shankar)
A propos gry, zadzwonię może do dziecka. Może utknęło
w bezludnej zaspie…
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