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TADEUSZ RÓŻEWICZ 

PRACOWNIA 

Nie poz alam chodzić do mojej „pracowni" dzieciom. Ci dwaj chłopcy 
są wysłannikami życia. Tego życia, które nic nie chce wiedzieć o mojej 
przeszłości i przyszłości. To dobrze, że chłopcy nie idzą, jak próbuję 
zbudo ać, stworzyć z niczego ten gmach. Siedzę z opuszczo ymi rękami, 
z zamkniętymi oczami. Nic nie rozumiem, nic nie iem, ale próbuję bud ać. 
Życie ma różnych posłańców. Można ich przepędzić. Najtrudniej jest 
się obronić przed dziećmi. One też nie wiedzą. Stoją za drzwiami 
i naradzają się. Słyszę szepty. Skrobanie w drzwi. Po chwili porusza 
się klamka. Pytają: „Czy już można? Czy już nie pracujesz„? Co mam 
im odpowiedzieć? 

Czego tak szukam o zmroku. Czego szukam tak gorączkowo stosach 
papieru, na półkach z książkami. Jaka książka, jaki podręcznik jest mi 
tak bardzo potrzebny. Szukam. Nie mogę oddychać. Jestem niecierpliwy, zły. 
Co mam odpowiedzieć chłopcom? 

Już sama moja pracownia jest pod jrzan . Jak jest urządzona? C się 
w niej dz,eje, kiedy drzwi są zamknięte? Nie ma tu ani materiał , ani 
narzędzi. Kiedy dziecko wchodzi do warsztatu szewca, stolarza, krawca, 
fotografa, gabinetu dentysty, do pracowni zegarmistrz .•• ile tam arzędzi, 
każde jest na swoim miejscu, ma swoje przeznaczenie, wartość. 

Ale pokój, w którym „tw rzy si poezję„ to 1i ciekawy pokój. lsiążki. 

Trochę byle jakich mebli. Gazety. Jakieś drobiazgi. Tu się robi poezje. 
z czego? Jak? Widocznie materiał, surowiec ukryty jest w twórcy jak 
w szafie. Ukryty jest w tym człowieku, co siedzi przy stole i patrzy 
w ścianę, w okno. Al nie otwierajmy go, nie zaglądajmy do wnętrza. 

In tyiut Teatralny 
tbłot6W PO • m 

DRtlłt tłBZł>ŁATNY 

(z tomu „Formy") 

PREMIERA 15 WRZESNIA 1970 R. 
SEZON 1970/71 

Projekt Bfał. C11pr1an Kościelniak 

ltDA „, 179<& - a. t.500 u r. 9.70 - 8· 16/907 


