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poniedziaûek

Basia spóÎniûa siÅ do pracy. Znowu. Wiemy,
wiemy, jej maûa Justysia jest chora. Jak maûe Justysie
sâ chore, to nie jest dobrze, ale czy aby nie za czÅsto
maûa Justysia choruje? Takie myÀli koûaczâ siÅ nam
po gûowach. A do oddziaûu wchodzi pierwszy klient.

— Dzieº dobry!
— O dzieº dobry, dzieº dobry.
— Witam urocze panie, i pana teÒ — pan uÀmie-

cha siÅ w mojâ stronÅ.
— Co bÅdziemy dziÀ robili? Przelewik? — od-

wzajemniam uÀmiech.
— Wypûata.
— Z rachunku bieÒâcego?
— Z lokaty.
— O... zrywa pan lokatÅ przed terminem za-

padalnoÀci — mówi Basia, podnoszâc siÅ zza biurka
i przerywajâc tym samym naszâ dobrze zapowiada-
jâcâ siÅ konwersacjÅ — ale straci pan wszystkie od-
setki.

— Niestety — mówi pan.
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— Bo jakby pan jeszcze potrzymaû, to byûyby
doliczone, no... te odsetki — Basia niewyraÎnie wy-
mawia ostatnie sûowo.

— Tak wûaÀnie wypadûo, Òe nie mogÅ — odpo-
wiada miûo pan.

— Wie pan, Òe bank lubi tych klientów, którzy
trzymajâ w nim swoje pieniâdze? — Basia uÀmiecha
siÅ.

— Wiem, ale mam nadziejÅ, Òe stosunki miÅ-
dzy nami nie ulegnâ znacznemu pogorszeniu —
odpowiada, równieÒ uÀmiechajâc siÅ, pan.

— Cha, cha — Àmieje siÅ Basia — ja teÒ mam takâ
nadziejÅ. Mirek, zerwij panu lokatÅ.

— JuÒ zrywam — odpowiadam, a kiedy siada za
biurkiem, pytam jâ grzecznie: — Basiu, czy moÒesz mi
potwierdziå tÅ transakcjÅ?

— PrzeÀlij — odpowiada.
— Przesûaûem — mówiÅ, spoglâdajâc na niâ

uprzejmie.
— Do mnie nie doszûo, przeÀlij jeszcze raz —

mówi z cierpkim uÀmiechem.
— Przesyûam — mówiÅ i pytam, sympatycznie

patrzâc w jej stronÅ: — Przeszûo?
— Teraz tak — mówi Basia, zachowujâc ten sam

uÀmiech.
I lokata zostaje zerwana. Potem pieniâÒki

z zerwanej lokaty naleÒy przelaå na rachunek bieÒâ-
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cy, transakcjÅ potwierdziå, czyli autoryzowaå, musi
Basia, póÎniej wypûaciå z rachunku bieÒâcego, do
czego równieÒ potrzebne jest potwierdzenie Basi,
a nastÅpnie siedzieå i modliå siÅ, by nie zawiesiû
siÅ program do obsûugi maszyny wydajâcej gotów-
kÅ, zwanej cash dispenserem, poniewaÒ w takim wy-
padku trzeba bÅdzie pójÀå rozbroiå system, otwo-
rzyå maszynkÅ dwoma kluczami, wyciâgnâå kasety,
wyjâå z nich gotówkÅ, zapakowaå je z powrotem,
wypûaciå panu z rÅki i zastanawiaå siÅ do koºca dnia,
czy po tych roszadach dziwnym trafem nie bÅdziemy
w plecy.

wtorek

W poniedziaûek dawaû waûek, a we wtorek
zszywaû worek. Basia przyjeÒdÒa póÎniej. Po prostu
nie mogûa. Zaistniaûa taka sytuacja, Òe nie mogûa. Ale
bardzo chciaûa. OczywiÀcie. 

— Basiu — mówi Gocha — ale po co ty nam siÅ
tûumaczysz, nie mogûaÀ, to nie mogûaÀ. Czasami nie
moÒna, przecieÒ sama wiesz, Òe ja teÒ czasami
nie mogÅ. 

— Dobra, Gocha, nie marudÎ, tylko otwieraj —
mówi zdecydowanie zniecierpliwiona Basia. 

GoÀka otwiera i Basia moÒe wejÀå. Dzisiaj
wielu klientów moÒe odwiedziå nasz oddziaû. Dla-
czego? Nie wiem. CoÀ mi mówi w Àrodku Òoûâdka,
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Òe tak bÅdzie. Poza tym wtorek. Ludzie majâ mrówki
w, za przeproszeniem, dupie. O wûaÀnie, o tym mó-
wiûem. 

— Dzieº dobry — rzuca na odczep siÅ pan.
— Dzieº dobry. W czym moÒemy pomóc? —

PodnoszÅ siÅ z krzesûa, by zaproponowaå klientowi
mieszczâcâ siÅ w standardach europejskich, pro-
fesjonalnâ i miûâ obsûugÅ.

— Nie, dziÅkujÅ, ja tylko chciaûem zobaczyå
tutaj... — Pan zupeûnie nie zwraca na mnie uwagi.

— Interesujâ pana lokaty terminowe? — pytam
uprzejmie, przysuwajâc panu ofertÅ, jakby to byûa
miska z zupâ.

— Ja sobie poczytam, dziÅkujÅ... — Pan krÅci
gûowâ.

— Powiem tylko, Òe najkorzystniej ulokowaå
kwotÅ na lokacie krótkoterminowej, miesiÅcznej,
a nastÅpnie kapitalizowaå odsetki co miesiâc, co wyj-
dzie, proszÅ tu zobaczyå, wiÅcej, niÒ gdyby pan te
pieniâdze wpûaciû na póû roku...

Wyciâgam z rÅkawa asa, a pan patrzy na mnie
z zaciekawieniem w oczach.

— Mirek, zaproÀ pana do pokoju rozmów —
mówi Basia, wychylajâc siÅ zza monitora z promien-
nym uÀmiechem.

— Zapraszam pana do pokoju rozmów, gdzie
pozwolÅ sobie szczegóûowo przedstawiå panu na-
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szâ ofertÅ. — Stojâc wyprostowany, wskazujÅ panu
drogÅ.

— No dobrze — mówi pan z nutâ rezygnacji.
ProwadzÅ pana do pokoju rozmów i rozta-

czam przed nim wizjÅ lokat terminowych. WskazujÅ
markerem wszystkie korzyÀci dla klienta. PunktujÅ.
Oprócz tego opowiadam o kartach kredytowych, no-
wym, wygodnym dostÅpie do gotówki, wyjâtkowej
obsûudze, zaletach rachunku bieÒâcego.

— Lepszej oferty pan nie znajdzie — mówiÅ ze
stuprocentowym przekonaniem. Ale pan tylko skûada
cennik usûug i dziÅkujâc, wychodzi.

— Lepszej oferty pan nie znajdzie — rzucam na
odchodnym, Òeby przekonaå go o tym jeszcze dobit-
niej. Basia obserwuje caûâ tÅ scenÅ z umiarkowanym
optymizmem.

— I co — pyta niby od niechcenia — zaûoÒy sobie
konto?

— Nie, byû zainteresowany lokatami — odpo-
wiadam, patrzâc w ÀcianÅ.

— Nie mówiûeÀ mu, Òe mamy promocjÅ na kon-
ta osobiste? — pyta Basia spokojnie.

— Mówiûem, ale nie chciaû, ma konto osobiste
w jednym banku, drugie w innym banku, ale z Òadne-
go nie korzysta — odpowiadam jej, nerwowo przesu-
wajâc na biurku stempel kasjerski, aÒ na pulpicie od
tego przesuwania powstajâ rysy. 
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— GdybyÀ mu powiedziaû o promocji na kartÅ
pûatniczâ, to moÒe by siÅ skusiû — mówi Basia niena-
turalnie rozpromieniona.

— Mówiûem, mówiûem o pûatniczej, o kredyto-
wej. WidziaûaÀ, Òe dûugo rozmawiaûem. JuÒ nie mia-
ûem mu o czym mówiå, wyûoÒyûem mu wszystkie kar-
ty — coÀ we mnie pÅka i uÀmiecham siÅ jak dziecko.

— Ja widziaûam — mówi Jola, równieÒ uÀmie-
chajâc siÅ — Mirek mówiû i mówiû.

— Trzeba byûo mu powiedzieå, Òe w kaÒdej
chwili moÒe lokatÅ zerwaå bez utraty odsetek — mówi
Gocha, z uÀmiechem klepiâc mnie po ramieniu.

— No, mogûem — odpowiadam im wszystkim
uÀmiechniÅty.

— Sûuchajcie, mamy... niech no spojrzÅ, jak
na razie, piÅåset kont zaûoÒonych, a na dzieº dzisiej-
szy powinniÀmy mieå siedemset — mówi nagle Basia
gûosem pochodzâcym z wâtroby. — W tym miesiâcu
musimy otworzyå przynajmniej tysiâc, inaczej za-
pomnijmy o premii. Zróbcie coÀ.

Basia patrzy wymownie w naszym kierunku,
poniewaÒ ona, na miûy Bóg, ma dosyå tego zakûada-
nia, ona zakûada caûy czas, a my nic nie zakûadamy.

Premia jest przyznawana pracownikowi w za-
leÒnoÀci. JeÒeli otworzymy osiemset kont osobistych,
nazywanych rachunkami bieÒâcymi, przypadkowym
osobom, które najczÅÀciej tego nie chcâ, sprzedamy
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czterdzieÀci kart pûatniczych srebrnych i cztery zûote
karty pûatnicze oraz ubezpieczymy dwanaÀcie osób,
to wówczas otrzymamy premiÅ za kaÒdy z tych ele-
mentów, ale tylko w przypadku, gdy zachowana zo-
stanie zaûoÒona wielkoÀå otworzonych rachunków
bieÒâcych. Gdy ten warunek nie zostanie speûniony,
premii nie otrzymujemy, nawet gdy sprzedamy sto
zûotych kart pûatniczych. WysokoÀå premii w przeli-
czeniu na jednostkÅ pracowniczâ jest ustalona pro-
centowo i — najwaÒniejsze — zaleÒy od uznania kie-
rownika oddziaûu, co oznacza, Òe ten procent moÒe
ulec zmianie na niekorzyÀå pracownika. Czy osiâgnie-
my najwyÒszâ ÀwiadomoÀå premii w tym miesiâcu?
KtóÒ to moÒe wiedzieå. 

Àroda

— Znowu siÅ spóÎni — mówi Aneta.
— Nie, czekaj, zatrzymaûa siÅ jakaÀ taksówka,

o... jest — dostrzega Gocha.
— Jest — zgadza siÅ Aneta.
Basia wysiada z taksówki, pûaci kierowcy, bio-

râc fakturÅ, z której siÅ potem rozliczy w punkcie:
koszty reprezentacji, podróÒe sûuÒbowe; podpunkt:
negocjacje z partnerami strategicznymi. Z gracjâ
pierwszej damy odbiera telefon komórkowy i wstÅ-
puje do oddziaûu jak do Àwiâtyni swego imienia. 
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— CzeÀå — mówi Basia póûgÅbkiem, nadal
przyklejona do komórki.

— CzeÀå — odpowiadamy, patrzâc na niâ. 
— Dzisiaj Àroda, co — mówi, wsuwajâc komór-

kÅ do torebki.
— Nie inaczej — mówi Gocha.
— Prawie poûowa miesiâca, a my nie mamy

jeszcze nawet poûowy targetu. — Basia patrzy na
GochÅ z rozczarowaniem.

— No — potwierdza Gocha, patrzâc tÅpo przed
siebie.

— Trzeba bÅdzie coÀ dzisiaj zrobiå — mówi mo-
tywujâco Basia.

Jak Basia tak mówi, to tak ma byå, poniewaÒ
Basia nie mówi tego po to, Òeby nie miaûo tak byå. No.
Jednâ rÅkâ odpala sprzÅt, a drugâ Àciâga sobie jed-
wabny szal z szyi i udaje siÅ do pomieszczenia zaple-
cze, by oddaå siÅ kontemplacji ÀwieÒego brukowca
przy dobrej kawie rozpuszczalnej z trzema kostkami
cukru. Wiecie, dlaczego Basia jest promienna przez
caûy dzieº?

Po pierwsze matuje. Po drugie nawilÒa. Po
trzecie — trwaûy efekt.

Perfect balans. Floral fiesta. Superurlop z fry-
kasami w sûodkim, klonowym syropie. Jak piÅknie
byå Basiâ. 

Po godzinie Basia wie juÒ, co zrobi. JuÒ jej
siÅ wszystko w gûowie uûoÒyûo po smacznej kawie
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i smacznej lekturze — bez smacznej droÒdÒówki — na
Boga, uwaga na liniÅ!

— Och, zapiszÅ JustysiÅ na kurs angielskie-
go — mówi, a my wyczuwamy w jej gûosie gûÅbokie
zadowolenie. — Tu jest napisane, Òe dwuletnie dzieci
sâ zdolne zapamiÅtywaå i rozumieå nawet skompliko-
wane zwroty w jÅzykach obcych, u dzieci proces
uczenia siÅ jÅzyka jest...

Basia robi pauzÅ, poniewaÒ to bardzo trudno
okreÀliå, jaki jest proces uczenia siÅ jÅzyka u dzieci
dwuletnich, a wyraÒenie znalezione w gazecie wûaÀ-
nie jej umknÅûo — intuicyjny — dodaje, poniewaÒ to
sûowo doskonale pasuje do kontekstu. 

— Ja swojâ WandÅ teÒ zapiszÅ — mówi Gocha,
Òeby nie straciå w oczach Basi — ale dopiero jak za-
cznie chodziå do przedszkola.

— No co ty?! — obrusza siÅ Basia. — Dlaczego
tak póÎno? Co, chcesz przekreÀliå jej szanse na trud-
nym i wymagajâcym rynku pracy?

— Do rynku pracy to ona ma ho, ho i jeszcze
trochÅ — mówi Gocha i uÀmiecha siÅ, nie chcâc zepsuå
miûego nastroju.

— Nawet nie wiesz, jak szybko to przeleci —
mówi Basia tonem znawcy. — Mówisz, jakbyÀ nie
wiedziaûa takich rzeczy, zresztâ rób, co chcesz. Ja
zapiszÅ JustysiÅ na angielski, a potem niemiecki.
Teraz bez dwóch jÅzyków to jak bez rÅki.
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— Jak bez cipy — mówiÅ po cichu, poniewaÒ
tego rodzaju porównanie z pewnoÀciâ nie caûkiem
pasuje do sado-kato morale Basi.

— Co powiedziaûeÀ? — pyta Basia.
— Nic.
— Jednak coÀ powiedziaûeÀ — docieka Basia.
— Mówiûem — po pewnym wahaniu otwieram

siÅ — Òe rzeczywiÀcie dwa jÅzyki to teraz podstawa,
a nawet trzy jÅzyki, bo na przykûad francuski, hisz-
paºski teÒ sâ bardzo waÒne.

— Francuski — mówi Basia — francuski waÒniej-
szy. Ja siÅ uczyûam francuskiego, ale teraz juÒ nic nie
pamiÅtam, chociaÒ gdyby przyszûo siÅ dogadaå...

Basia zawiesza gûos, co ma oznaczaå, Òe gdy-
by przyszûo siÅ dogadaå, to Basia by siÅ dogadaûa. 

— Po francusku — mówiÅ, patrzâc na prze-
jeÒdÒajâcy ulicâ samochód ciÅÒarowy, a Gocha
uÀmiecha siÅ znaczâco i dyskretnie, tak Òeby Basia
nie widziaûa, robi ten gest — wkûadania sobie cze-
goÀ wielkoÀci banana do ust i wyjmowania z po-
wrotem.

— Co mówisz? — pyta Basia wyrwana z za-
dumy.

— Nic — odpowiadam, równieÒ wyrwany
z zadumy.

Szarâ ulicâ przejeÒdÒa autobus linii: kombi-
nat metalurgiczny — reszta cywilizowanego Àwiata.
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— CoÀ tam szepczesz, nic nie sûychaå. O czym
wy tam rozmawiacie? — Basia przybiera barwy bo-
jowe.

— Nie no, mówiÅ o tym, Òe te, no, jÅzyki sâ
waÒne, Òeby mówiå — odpowiadam. 

— Dobrze, pogadamy sobie, jak bÅdzie pre-
mia. — Basia spoglâda na mnie spod okularów i mar-
szczy gniewnie czoûo, co moÒe oznaczaå tylko jedno:
premia bÅdzie przyznawana uznaniowo wedûug
Àcisûych kryteriów wymyÀlonych przez kierownika
oddziaûu.

— Chyba chcecie dostaå premiÅ, prawda? —
koºczy.

Pewnie, Òe chcemy, mimo Òe to ona dostaje
ÀwieÒy gulasz z serc mûodych Îrebiât w delikatnym
sosie czosnkowym, a my mielone Àwiºskie ochûapy
zaraÒone wûoÀnicâ. 

Przez chwilÅ w oddziale panuje cisza. Basia
myÀli. O tym, czy zapisaå JustysiÅ od razu na dwa
jÅzyki. Taka córka w przyszûoÀci osiâgnie sukces.
Sukces córki jest sukcesem matki. To matka nosiûa
jâ przez dziewiÅå miesiÅcy w brzuszku, to matka
przez caûy ten straszny okres mÅczyûa siÅ, bo nie
mogûa zjeÀå, wypiå, nie mogûa wyjÀå, spotkaå siÅ
z przyjacióûkami, zabawiå, zaimprezowaå, to matka
cierpiaûa podczas cesarki, Òeby ta niewdziÅczna
dziecina wyûoniûa siÅ na Àwiat. Matka ma prawo do
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pewnych posuniÅå dla dobra córki, Òeby w przyszûo-
Àci cieszyå siÅ jej sukcesem, Òeby z zadowoleniem
spojrzeå na swoje Òycie, Òeby wszystko byûo zapiÅte
na ostatni guzik. Justysiu, kruszyno, zapiszÅ ciÅ na
dwa jÅzyki, a troszkÅ póÎniej na trzeci, zagwarantujÅ
ci radosnâ przyszûoÀå i lepkosûodkâ staroÀå. Basia
myÀli o tym wszystkim i oznajmia:

— MyÀlaûam o tym wszystkim, nie myÀlcie so-
bie, Òe ja o tym nie myÀlÅ, myÀlÅ o tym nawet poza
godzinami pracy. No, jechaûam taksówkâ i myÀlaûam
o tym wszystkim, aÒ tu nagle taki pomysû mi przy-
szedû do gûowy, no wiecie, Pizza Hut!

Patrzymy na niâ i wiemy, co to za pomysû ,,no
Pizza Hut”. Ten pop piktogram nie potrzebuje tûuma-
cza orientalisty. PrzecieÒ tam, na Boga Òywego, mu-
szâ pracowaå jacyÀ wspaniali menedÒerowie, a tacy
menedÒerowie, jak juÒ tam Basia wie z dobrze poin-
formowanych Îródeû, muszâ zarabiaå tyle, Òe wystar-
czy na zûotâ kartÅ. Co teraz Basia zrobi? Basia juÒ
tûumaczy:

— Mirek, przygotuj mi raz-dwa ûadnâ ofertÅ. 
— Z wszystkim? — pytam.
— A jak myÀlisz? Z wszystkim, korzyÀci, zale-

ty, procenty, perspektywy. Ale to na jednej nóÒce!
Basia zleca mi przygotowanie oferty, ponie-

waÒ Basia nie jest zbyt biegûa w obsûudze edytorów
tekstu. Zresztâ to nie o to chodzi, umówmy siÅ, nie
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od tego Basia jest, Òeby Basia musiaûa byå biegûa,
wystarczy, Òe Basia jest biegûa w pewnych rzeczach,
a my w innych, na tym polega zespóû. W czym prob-
lem?

Ja przygotujÅ ûadnâ ofertÅ, a Basia juÒ pójdzie
tam osobiÀcie i przedstawi jâ wspaniaûym menedÒe-
rom w wysoce profesjonalny sposób. Tak. To dobry
pomysû. To wiÅcej niÒ dobry pomysû. To pomysû
pikantny, egzotyczny i dobrze wysmaÒony. DziÅki
temu, o czym Basia jest przekonana, nasz oddziaû
osiâgnie zaûoÒony target oraz zwiÅkszy procentowy
udziaû w targecie ogóûem. Ach! Basia ma nawet lepszy
pomysû. To Aneta tam pójdzie i przedstawi wszystko,
jak naleÒy.

— Tylko, Anetko, ty mi siÅ postaraj, Anetko,
nie rób mi zawodu, proszÅ ja ciebie — mówi Basia
i marszczy brwi. — Sytuacja jest czysta, sprawa jest
prosta, bez co najmniej piÅciu rachunków osobis-
tych nie wracaj. Bez przynajmniej trzech zûotych kart
siÅ nie pokazuj, bo inaczej wiesz, co to znaczy.

— Oj, Basiu, ale ja jutro miaûam odebraå
z przychodni wyniki dziecka. — Aneta dobrze wie, co
to znaczy, ale jak zwykle marudzi, co za maruda z niej
straszna.

— A co, nie moÒesz tego zrobiå pojutrze? —
pyta Basia. — No, Aneta, kogo ja tam wyÀlÅ? Gocha
jest mi tutaj potrzebna, a oni? PrzecieÒ nie wyÀlÅ
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Mirka ani Joli, rozumiesz dlaczego? No sama wiesz,
jak  jest. No ja ci chyba tego tûumaczyå nie muszÅ —
tutaj Basia patrzy wymownie w mojâ stronÅ. — Od cze-
go masz mÅÒa, niech odbierze te wyniki.

— Tak — mówi Gocha, uÀmiechajâc siÅ do Ba-
si. — Do czegoÀ wreszcie siÅ przyda, od czego ma siÅ
mÅÒa!

Aneta krÅci gûowâ, ale tak, Òeby Basia tego
nie widziaûa, poniewaÒ gdyby Basia to zobaczyûa,
to zaraz by coÀ powiedziaûa, zaraz by siÅ zmartwiûa.
A Aneta nie chce martwiå Basi. Wie, Òe nie wolno mar-
twiå Basi, bo Basia siÅ rozchoruje ze zmartwienia i coÀ
siÅ jej wówczas moÒe staå, a takiej drugiej jak ta Basia
to juÒ nie znajdziemy. Bez Basi czeka nas Òycie w gûÅ-
bokich ciemnoÀciach. Ze Àwiecâ takiej szukaå! Basia
jest czuûa, kulturalna, kochajâca, przystojna i wierna.
Basia jest smukûa, strzelista, zawsze uÀmiechniÅta,
peûna pokory i nie pozwoli, by jej pracownikom staûa
siÅ krzywda.

WieÒo z koÀci sûoniowej, Basiu, zmiûuj siÅ
nad nami. Gwiazdo zaranna, Basiu, módl siÅ za nami.
Basiu, pocieszycielko strapionych, ucieczko grzesz-
nych, wspomoÒenie wiernych, ksiÅÒniczko ogólnie
przytrzymanych, królowo mÅczenników, Basiu, módl
siÅ za nami, Basiu najmilsza, Basiu przedziwna, Basiu
najÀliczniejsza, Basiu dobrej rady, módl siÅ za nami,
królowo przytrutych salmonellâ konsumentów, opie-
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kunko zatrwoÒonych wysokoÀciâ rachunku abo-
nentów, pocieszycielko ofiar zatorów pûatniczych,
wspomoÒenie windykatorów, spraw, abyÀmy stali
siÅ godnymi premii i zasûuÒyli na urlop w fikuÀnej
bieliÎnie.

czwartek

DziÀ Basia postanowiûa przyjÀå na sam styk,
czyli tuÒ przed godzinâ otwarcia oddziaûu. Wpada,
powiewajâc jedwabnym szalem w kolorze sraczki,
i przelatujâc na zaplecze, rzuca:

— OtwarliÀcie?
— Nie — mówi Gocha z takim wyrazem twarzy,

jakby jej siÅ coÀ wylaûo na bluzkÅ.
— Dlaczego?
Basia zatrzymuje siÅ w drzwiach do zaplecza,

niezadowolona, Òe musiaûa to zrobiå, zatrzymaå siÅ,
zapytaå, bo brukowiec pali jej siÅ w rÅkach, dzisiaj
dodatek ,,Wczasy”, oferty ,,last minute”, zawsze przy-
jemnie poczytaå, popatrzeå, wyobraziå sobie, jak by
to mogûo byå: plaÒa dziesiÅå metrów od hotelu, a ba-
sen nawet bliÒej, szwedzki stóû, regionalne smakoûy-
ki, original zorba music live. — Dlaczego?

— System padû — mówi Gocha.
— To nie wiesz, co siÅ w takiej sytuacji robi? —

rzuca Basia gniewnie. — Zadzwoº na helpa.
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