Lubię przyprawiać o zawrót głowy
Jak już się siedzi nad czymś kilka godzin dziennie, niech to sprawia przyjemność. Komedia
kryminalna ma swoje prawa: znam je i stosuję. Bardzo odpowiada mi ta mieszanka powagi i śmiechu. Poza tym komediowość to furtka, z której czasem korzystam: jako autorka komedii nie jestem zobowiązana zgłębiać każdego
aspektu danej sprawy, bo to nie leży w konwencji tekstu. Mogę puszczać do czytelnika oko, on
i tak wie, o co chodzi.

Z dumą mogę powiedzieć, że
już szósta. Z dumą, bo po każdej wydanej książce boję się, że nic już więcej nie napiszę. Pisarz,
tak jak każdy, podlega zmianom, poza tym życie przechodzi czasem huraganem przez nasze podwórko. W każdym razie przez moje podwórko przetaczają się rozmaite zjawiska pogodowe, na pewno się nie nudzę i czasem z lękiem
myślę, że mogę stracić pazur, mogę się zmienić
tak bardzo, że to, co będę mieć do powiedzenia, przestanie być ciekawe. Zazdroszczę innym
twórcom tej piekielnej pewności siebie. I zadowolenia ze swojej pracy.

Z tego, co robię, w sensie wykonywanej
czynności – bardzo. Uwielbiam mieć dom dla
siebie i stwarzać świat, który jest jak plasterek.
Albo talerz pachnącej potrawy. Ale kiedy wydam książkę i nie jest już tylko moja – bardzo
często widzę w niej błędy, co odbiera mi dużo
radości. Błędy są drobne, jak choćby podział
tekstu na akapity, do czego dochodzi zwykle
na ostatnim etapie pracy nad książką, na etapie składu, ale zawsze. Dążenie do perfekcji jest
goś, co jest bardzo cenne – ze spontaniczności. Naprawdę trudno na etapie korekty znaleźć
równowagę pomiędzy poprawnością stylistyczną a żywiołowością składanych fraz. Trzeba być
bardzo uważnym i czasem postępować tak jak
z dzieckiem – pozwolić, żeby książka płatała

To, że wielki autor patronuje czyjejś twórczości, nie jest złe, jeśli takie skojarzenie działa jak drogowskaz i podpowiada, jaką piszący
wybrał literaturę. Nigdy nie odcinałam się od
tego, że Joanna Chmielewska jest moją mentorką; kocham jej poczucie humoru. Ważne jednak, żeby pisarz miał swoją tożsamość i nikogo
nie kopiował. Zresztą nawet trudno mi to sobie wyobrazić w praktyce, bo książka jest jak literacki odcisk palca. Porusza wiele strun, odsłania mnóstwo warstw i po prostu nie sposób
mówić nie swoim głosem. Pisarz musi się ustosunkować do tak wielu rzeczy i zjawisk, że nawet nie ma wiedzy, co napisałby na jego miejscu ulubiony autor.

Bardzo lubię przyprawiać czytelnika o zawrót głowy. Siebie również. Poza tym uwielbiam
rzucać sobie wyzwania, a napisanie tej książki na początku wydało mi się karkołomne, bo
musiałam gruntownie uzupełnić swoją wiedzę.
Nie tylko historyczną, bo żeby oddać atmosferę
epoki, trzeba mieć pojęcie o umysłowości, socjologii czy nawet kulinariach. Przedarłam się
przez mnóstwo książek, a kiedy miałam już narzędzia, postanowiłam do tego historycznego pasztetu dodać coś od siebie. I tak powstała książka nieco przewrotna, bo nie śmiertelnie poważna. Piszę o Katowicach ciepło, ale nie
przestaję się uśmiechać. Mam nadzieję, że czytelnicy do mnie dołączą.

wa. A czytelnicy razem z nią.

No ja myślę! Wybrałam gatunek świadomie.
Ja nawet nie czytam żadnych straszliwie smutnych i mrocznych książek, żeby nie wpuszczać
do głowy zamętu i przerażenia. Co do literatury poważnej – jeśli mogę się czegoś nauczyć,
sięgam chętnie, jak najbardziej. Ale moja stała
ne albo naukowe. Takie upodobanie, co zrobić.

Zaczynając swoją przygodę z pisaniem, nie
myślałam o żadnych czytelnikach, jeśli mam
być szczera. Pisałam dla siebie i to sobie chciałam sprawić radość. I myślę, że to nie jest tak
całkiem głupie podejście, bo ideałem byłoby
pisać, nie czując niczyjej presji – tak stworzona książka jest prawdziwa. Później ci czytelnicy wyklarowali się sami, ale oczywiście pisząc, postawiłam sobie granice, choćby dobrego smaku. Wracając do pytania. Mój czytelnik

na pewno jest osobą, która lubi się śmiać, to
przede wszystkim. I potrzebuje oderwać się
od rzeczywistości. Moi czytelnicy, hm… To po
prostu sympatyczni ludzie, którzy mają dystans
do świata i lubią zagadki – a mówię to niebezpodstawnie, bo z niektórymi mam żywy kontakt. I to jest bonus tej pracy. Otaczają mnie
życzliwe osoby i ciekawe osobistości.

Słucham wszędzie i cały czas. Czy na raucie, czy w warzywniaku, to nie ma znaczenia.
Wszędzie można dostrzec absurdalność sytuacji czy odnotować coś zaskakującego. Moją
materią twórczą są właśnie ludzie. I to ich podsłuchuję, podpatruję. Znajomi sami ,,sprzedają” mi niesamowite historie, bo wiedzą, że je kolekcjonuję (mam nawet specjalny zeszyt). I tak
powstają bohaterowie, którzy czasem mogą się
wydać przerysowani, ale są przerysowani właśnie dlatego, że są prawdziwi. Choćby Ryszarda
z książki ,,Łopatą do serca”, która podbiła serca
czytelników, czego nie przewidziałam, opisując
znajomą znajomej. Ale tak to już jest, że czasem
łatwiej uwierzyć w kłamstwo niż w prawdę.

Jadąc któregoś razu autobusem, wyobraziłam sobie, że z powierzchni miasta znikają
wszystkie nowoczesne budynki. Proszę kiedyś
spróbować, polecam. Bo efekty tej zabawy są
niesamowite i ćwiczy się przy okazji wyobraźnię. Moją wyobraźnię poruszają stare Katowice. Ludzie, którzy żyli bez Internetu, falbanki płaskorzeźb na wiekowych budynkach; zapach kawy w Kryształowej, wszystko. To były
zupełnie inne czasy, analogowe, jak je nazywam. I analogowi ludzie. Z zasadami, wartościami, tajemnicami. Wiem, że zabrzmię jak
stara konserwa, ale dziś wiele spraw jest postawionych na głowie. Przeraża mnie na przykład
choćby sieciowy ekshibicjonizm, ale to już rozmowa na inną okazję. Peron 5.? Oczywiście, że
mnie zainspirował.
Peron 5. ma swoją historię, co zdradzę dopiero w książce, ale przyznam, że dla mnie to
symbol starego dworca, który w dwudziestoleciu był chlubą i symbolem Katowic. Do dziś to
miejsce pozostaje magiczne i może nie namawiam do picia na nim wina, ale obowiązkowo
funduję tam spacery znajomym. Jednak przestrzegam przed chodzeniem po torach. Przygotowując się do książki, nawiązałam przymusową znajomość z panami ze Straży Ochrony Kolei i przy tej okazji tak fatalnie skręciłam nogę,
że nie obyło się bez gipsu i trwałych ran na ciele i umyśle. Wybierając więc miejsce, z którego bohaterowie mieliby się przenieść w czasie,
nie miałam żadnych wątpliwości. To musiał być
peron 5. Symbol miasta, podróży i czasowych
zawirowań. Zapraszam wszystkich na wyprawę!

