Wprowadzenia słów kilka
Opublikowane w antologii utwory poetyckie i prozatorskie zostały wybrane spośród tekstów
omawianych na comiesięcznych spotkaniach w Centrum Kultury w Lublinie od października
2019 roku do czerwca 2020 roku. Do marca spotkania odbywały się w Sali Czarnej CK, zaś po
wybuchu pandemii na platformie zoom w formie on-line.
Potrzeba wyrażenia swoich nastrojów, emocji, refleksji w słowie (najwięcej jest utworów poetyckich, choć drukujemy także próby prozatorskie) leży u podstaw tekstów, które zostały wybrane do publikacji. Zarówno osoby najmłodsze spośród uczestników warsztatów, jak
i starsze, bardziej życiowo doświadczone, piszą o tym, co ich porusza, olśniewa, zadziwia. Zapisują stany emocji, często wraz z towarzyszącą im refleksją. Nawet pobieżna lektura utworów
zwraca uwagę na dużą sprawność warsztatową niektórych uczestników i na poszukiwania swojego głosu przez innych. Są tu więc utwory lepsze i słabsze, ale taka jest istota comiesięcznych,
warsztatowych spotkań. Utwory drukowane w antologii zostały wybrane spośród wielu innych
- jako najciekawsze i najbardziej reprezentatywne dla ich autorek i autorów. Spotykają się autorki i autorzy początkujący oraz tacy, którzy mają na swoim koncie publikacje czasopiśmienne
i wydane książki (najczęściej poetyckie).
Podczas spotkań prowadzący dzieli się swoimi wątpliwościami i uwagami o charakterze
warsztatowym, niekiedy te uwagi znajdują swoje potwierdzenie w nowych wersjach utworów.
Chodzi bowiem o to, by zasiać wątpliwości, pobudzić świadomość warsztatową, zachęcić do
rozumiejącej lektury dobrej literatury, po to, by ciągle doskonalić swój warsztat literacki.
Opracowanie redakcyjne, wraz z krótkimi charakterystykami przedstawianych zestawów poetyckich i utworów prozatorskich, jest dziełem studentek kierunku E-edytorstwo i techniki redakcyjne na UMCS. Kształt niniejszej antologii wyrasta z realizacji treści programowych
przedmiotu „Projekt specjalnościowy”. Dołożyliśmy wszelkich starań, zarówno studentki, jak
i piszący te słowa, by antologia ujrzała światło dzienne w optymalnym edytorsko kształcie.

Arkadiusz Bagłajewski

Waldemar Bartyska
KRZAK BUKSZPANU
Woda opadająca z szelestem
na krzak bukszpanu
czyni go pięknym
zdrowym i dojrzałym
daje mu wilgoć
konieczną do wzrostu
dostarcza niezbędne pokarmy
czy człowiek
zagubiony bez wiary
nie jest jak ten polny krzak
spragniony wody
i smagany wiatrem północy
w głuszy bezdomności
wymieszanej z obłędem
toczonej wojny
o prawdę istnienia źródła
wody żywej
MYŚLENIE ZABIJA MARZENIA
Myślenie zabija marzenia
czyniąc mnie niższym niż jestem
czy sztylet
który rani śmiertelnie
jest gorszy niż słowa
które za tym stoją
czy piękniś we fraku
będzie pierwszy
niż ślepy starzec
drzemiący cicho w parku
czy ja piszący dzisiaj
stoję wyżej
niż tłum krzyczany
który dudni echem
tysiąca butów
po mojej ulicy
marzeniami z pyłu
zapomnienia.

WIDOK Z BALKONU
Widzę z balkonu
rzędy smutnych okien
równo podzielonych
obcych
gdzie skrywają tajemnice
jak myślą o kim mówią
we wnętrzu za szklaną kulą
rozłożone w kwadraty bytu
i przybrane w niedzielne łoża
z górą rodzinnych pamiątek
przykrytej historii kurzem
tułacza czasu
z kwiatami parapetu
wpatrzonymi w dal
jak ślepy ołowiany żołnierzyk
głuchy nieczuły
na gesty innych
zamarły w życia
zamyśleniu.
ZAPALAM ŚWIATŁO
Zapalam światło
widzę maski pobladłych twarzy
rzędem ustawionych pod ścianą
i obolałych strachem jasności
wydartych z pieleszy mroku
jak nagie ślepe kocięta
nieporadne zalęknione
słaniające się bez celu kaleki
z lasem zdziczałego zwierza
bronionego wilczycy stadem
wznoszą ręce w górę
o przebłaganie win
w gniewie nieba.
MIŁOŚĆ KTÓRA PACHNIE
Miłość która pachnie to motyl tęczowy na niebie
kołysany śpiewem ptaków chroniony od słońca cieniem
jest pomnikiem szczęścia dodatkiem do życia prezentem
jak uśmiech matki natury która osłoni ziemię
przed deszczem łzawego potoku

myśli nieszczęsnej bezpieczna bez bólu
słodka i piękna lecz krucha nietrwała
jak pyłek wonnego kwiatu zerwany przez wiatr
grzechu przysięgą marzeniem tanim
poranku z dwojga zmarzlina rozkwitła
widoczna w biedzie choroba serc
trudna śmiertelna zwycięska.
TWARZE BLADE
Twarze blade mchem pokryte
wyzbyte złudzeń szkielety prawdy
rozpartej klinem kuli szamańskiej
cierpienia minut krzyczanej w lustro
szaleństwo oczu marzenia stopione
w kamieniu iskier imię wyryte
literą cieni myśli nakładem
kto dzisiaj wyżej dalej od boga
ukłony kolan posadzki ciemność
złoto zbędne w trumnie z lampionem
ciężaru ołowiu palce skręcone
bezdomne dusze ciał wyjących
wrzasku niewiast tępocie dzieci
idee ścięte jak kłody drzewa
ostrzem błysku ręką pilarzy
z żyły ostatnie krople sączone
na czarną ziemię staruszki matki
oddechu płuc sekundy gubione
ściśniętej garści prochy gorące
z wosku świecy kopce wzniesione.
NAJCZYSTSZA PRAWDA
Czy prawda najczystsza
istnieje na pewno
jak rzeka za górą
i rozgrzane niebo
czy woda jest dość mokra
i ogień czy strawi wszystko
może to tylko wymysł
ręki pisarzy artystów
i par oczu namiętnych
wpatrzonych w siebie
tak myślę i nie wiem
umysłem pojąć nijak

oddzielić trudno
co oczy widzą
od tego co
w prawdzie
naprawdę czyste.

Przestawione wiersze Waldemara Bartyski to utwory intrygujące. Autor za pomocą oryginalnych środków poetyckich wprowadza nas w krąg swoich indywidualnych przemyśleń oraz refleksji o życiu i człowieku. Otaczająca rzeczywistość została opisana w sposób nietypowy, co
świadczy o emocjonalnym postrzeganiu świata. Poeta umiejętnie przedstawia świat nieokiełznanej wyobraźni.
opr. Ewa Kowalczyk

Bożena Brzozowska
Z PUNKTU A DO PUNKTU B
między bugiem a bogiem
krążą niedokończone frazy
palcem na wodzie pisane
patrzę jak rzeka nie ustaje
w miarowym odliczaniu czasu
wierzę w otwartą przestrzeń
chociaż wszystko wygląda znajomo:
gęste zarośla wśród brzegu,
drobno rozsiane wysepki, drzewa,
kłębiaste obłoki w lustrze wody
i słowa które łączą niewyobrażalne.
myłyj musi istnieć coś więcej niż:
zory, ryka, żil i lou
której nie zdążyłeś poznać.
NIEWIDZIALNA – NIEWIDZIALNY
mieszka w niedokończonym zdaniu
kokietuje ten wiersz ciągłym:
po czym poznaje się sen?
boimy się pytań z jednym
odpowiedzi z dwoma (a może więcej)
niewiadomymi. przekładamy jawę
plasterkiem dojrzałem cytryny. wierząc
w siódme niebo za rogiem
i wiosny co przychodzi całymi latami
z własną siłą przebicia.
SZEROKIM ŁUKIEM
akcja *: akacja i całe naręcze anemonów
– w nawiązaniu kiedy początek nazywałeś
końcem, zaś koniec miał tylko twarz
pozbawioną wyrazu. ja stara czytam po nocy
starego caldwella – z niecierpliwością
szukam rozwiązania dla bohaterów bożego palca
nie dają mi spokoju ich proste sny w czasie
których wszystko mieni się jak iskrzący śnieg
niby taki biały, niby taki czysty – a jednak
wszyscy przechodzą na drugą stronę ulicy
kiedy mogli zostać tak po prostu w domu.

Bożena Brzozowska zmyślnie demonstruje swoje przemyślenia w formie literackiej miniatury.
W autorskiej poetyce dominuje uważność na słowo i ujawnia się nietuzinkowa umiejętność
władania osobliwą metaforą, co eksplikuje solidnie opanowany warsztat poetycki.
opr. Żaneta Żydek

Magdalena Chmielik
WŚCIEKŁY
Chcesz mi dopiec użyj właściwego przymiotnika
Gadasz od rzeczy zamiast zostać lingwistą
Rzucaj mięsem to wychodzi ci najlepiej
W twoim wykonaniu łacina to ciekawy język
Jesteś wściekłym bykiem z alergią na kolor czerwony
Żądny krwi polujesz zamiast atakować
Wyrzuć to z siebie zacznij tę wojnę
Niech wydarzy się katastrofa
No powiedz że to jest przyjemne
wyrzucić to wszystko z siebie
PYTANIA
Nie ma niedyskretnych pytań
są tylko niedyskretne odpowiedzi
Śmiało można pytać o cudze myśli
i cudze spostrzeżenia
Riposta musi trafiać w punkt
a nadzieję można mieć zawsze
dopóki nie usłyszy się odzewu
Strzelaj nie boję się
nie podniosę do góry rąk
i nie zobaczysz
jak zawstydzona spuszczam wzrok
Bezczelna
ale wiem dużo więcej
dużo więcej
niż ktoś chciałby mi powiedzieć
Nie ukrywaj się
jeżeli w twojej głowie jest tłum
słuchaj głosów
będziesz wiedzieć co knują
Pytaj
każdy na to czeka
żeby móc chociaż raz
pokazać swoją prawdziwą twarz
NIE KRUSZ
nakrusz a uduszę
wyszeptam pogróżki

prosto w twoje uszy
zaklęcia szeptuchy
zgorzknienie na twarzy
się twojej pojawi
i szturchnę cię łokciem
gdy następny spadnie
TERMIN WAŻNOŚCI
Kiedy kończy się termin przydatności do spożycia kobiety
Na produktach można znaleźć napis „należy spożyć do” a obok datę
No więc jakie jest założenie producenta
Czy docelowo zmieni się w popiół czy w coś na kształt żebra
które jeszcze nadaje się do ogryzienia
W końcu o mężczyznach mówi się że są jak psy albo inne dzikie zwierzęta
Jak długo i w jakich warunkach ma być przechowywana
Czy robiąc własne obserwacje można to stwierdzić na oko
Niektórzy lubią stare dojrzałe sery inni chrupiące bagietki
Zależy jaki masz apetyt i jakie zęby
Należy pamiętać że zakazanego owocu nie gryzie się wstawionymi zębami
Sztuczna szczęka tak nie nęci
Jedynie może spowodować utratę chęci do jedzenia
A jeżeli kobieta jest jak dobre wino które z czasem smakuje lepiej
które doceni tylko wytrawny koneser
Czy istnieją umowy międzynarodowe które mówią że kobieta jest jeszcze dobra
Problem z określeniem daty pojawia się jak dama jest optymalnie podrasowana
Jak określić wtedy datę przydatności
Może dopiero od daty zaszpachlowania
No ale przecież kobiety są zróżnicowane jedne bogate w cukry inne w tłuszcze
A wszystko co w życiu dobre jest nielegalne niemoralne albo tuczące
Właściwie to może być jak pączek w maśle
albo jak świeża wieprzowina jak poleży w marynacie będzie palce lizać
do konsumpcji natychmiastowej z terminem ważności "zapomnij"
A jak już się kobieta pomarszczy jak rodzynka
czy ktoś czule powie do niej w ślad za Julianem
„ty moje biedne stroskane winogrono”
Może rozhisteryzowanym paniom przyniesie korzyści małżeństwo
wtedy best before date będzie do grobowej deski albo dopóki nie spłaci się kredytu
MIŁOŚĆ, KAWA I MY
Najlepszą receptą na czarne myśli jest miłość.
Pijąc kawę w dworcowej poczekalni na pewno nie rzucimy się pod pociąg.
Sądzimy, że mamy władzę nad wszystkim, a tymczasem ona ma władzę nad nami.

Miłość spotkana na dworcu. Rozmowa, wzajemne głębokie spojrzenie, niespodziewane muśnięcie rąk. Zachwyt. Potem poranna kawa. I wspólny wyjazd do Paryża.
Po kilku filiżankach czekolady, wspólny album z pamiątkowymi fotografiami.
Przywołujemy obraz białej sukni. Żony, która będzie uwielbiana jak królowa.
Płacz kobiety, kiedy mężczyzna odchodzi. Jego niepokój, kiedy ona nie wraca.
I nigdy nie wiadomo, co zabije wspólne szczęście.
Powstrzymywanie przed wyjazdem na ryby. Zatapianie się w nudzie.
Brak wspólnych rozmów przez długie tygodnie.
To miłość jaką znamy, której nie chcemy, dla której żyjemy.
Wzruszenie, zachwyt, namiętność, podchwytliwe pytania pułapki. Rzuty karne.
Strach, dobre rady, pocałunek w usta. Butelka wina przy świecach.
Pragnienie wspólnego szczęścia. Wrażenie dostania wyjątkowej szansy.
Rzęsa na policzku jako dobra wróżba.
Świadomość, że należy się do czyjegoś życia.
Magdalena Chmielik porusza tematykę związaną z uczuciami, przede wszystkim przygląda się
negatywnym emocjom. Swoją uwagę i wrażliwość poetycką poświęca przede wszystkim kwestiom dotyczącym kobiecości, ludzkiego przemijania i piękna.
opr. Marika Rakoczy

Czesława Teresa Demczuk
ODCISKI CZASU
Z tysięcznych minut szczęścia
mają co raz słabiej czytelne freski
Czas ze swoistym uporem
chce zaistnieć
i skrupulatnie przejrzyste linie
z widoków pamięci zacierać
A przecież były one w sercu
żywotnych tkanek życia
i jego młodzieńczych oddechów
Dziś już lata spokoju, rozwagi, odpoczynku
i ruchy nie na każde kliknięcie
KIEDY PISZĘ
Otwieram okna wersów
oddycham inaczej
sublimuję litery alfabetu
filozofii myśli
Rozłupuję muszle słów
czuję zmysłową radość
Pejzaż fraz
wkładam w wyobraźnię
Mam pełny komfort psychiczny
z wizją następnych uniesień
SEN
nie cherlak nie słabeusz
wył jak dziki
gwizdał jakby na kilku parach strun
bujny ciągły chłodny
ostre gwizdy ciągną wzdłuż i w szerz
to w najcichszym nocnym śnie
taki sen oblekał mnie
grał wiatr jak instrument szarpany
pchał swoim powietrzem
i bezsennością przypieczętował powieki
a kształt jego burzliwej melodii
utrwalam w słownym przekładzie
jego wypowiedzi i treści

SZLACHETNE WYRAZY
wzięte wprost z arterii życia
wirują echa myśli wśród różnych cieni
szukają w labiryntach
kwiatów miłości
i jeśli odnajdują
zrywają lub na zawsze
układają stroiki do amfor serca
niosą świeże uczucia
które można tkać
krosnami przyjaźni
i inkrustować jej tkaninę
haftem duszy
ODEBRANY SEN
niby noce uśmiechnięte
jak neony
miriady gwiazd
niosą srebra blask
przyprósza on gałki oczne
wycisza wygaszona lampa
wnętrze sypialnego pokoju
lecz plączą się rozkołysane myśli
rozedrgane zbolałym dniem
a do epicentrum emocji
wdrapuje się złośliwa bezsenność
JESZCZE
Jeszcze słuchać mroczne echo
dręczące dzwony lęku
w przestrzeni świata
jeszcze krok
jeszcze trochę
dnie znów będą podobne
do żywych kwiatów
bez kolców zarazy
serca przestanie nawiedzać trauma
otworzą się wrota pocieszenia
dreszcze smutku „Covid” spłyną
z pięciolinii losu
„korona” na ziemskim globie
zgubi swój ślad szczepionką

NUTY POEZJI
płyną jak z fortepianu
magią słów
odcieniami
natury przyrody
abstrakcji awangardy
pielęgniarzem wersów nasz umysł
szlifujący przejrzyście
szkliwo fraz
estetyką i wytrwałością
a wtedy nutki poezji mają w sobie
barwiące lakmusy
jak dobrze gdy poetycka wena
nie opuszcza nas
można otulać świat
pięknem słowa
i malować twórczym piórem
jak pędzlem cały glob
NIEZNANA
Trochę leniwie zagląda słońce
ostre zimno przenika noce
a świeżo zakwitłe korony
rozbudzone ptasim tonem
i pszczelim rojem
niosą pytania
czy będą mogły ubogacać
swoich odbiorców
obfitym plonem
tu i teraz ich odpowiedź
jest nieznana
przecież czekają
na głos tajemniczej aury
W utworach Czesławy T. Demczuk uwagę zwraca motyw przemijania czasu, snu i tajemniczości, ujęte w perspektywie refleksji nad sposobem tworzenia. Ujawnia się zdolność zapisania
stanów emocji oraz operowania nastrojem. Jest to poezja o procesie tworzenia, jego pięknie
oraz poetyczności procesu twórczego.
opr. Edyta Kondrasiuk

Mateusz Dudek
W BIESZCZADY
Na połoniny się wspinam
rozpocznę nową drogę
jakbym nie poczuł odejścia
wspomnienie nie zginie
struna wokół dźwięków gitar
powrócę w Bieszczady
POWROTY MARZEŃ
Tańczymy tango przy blasku świec
do tańca grają dziś słowa
a ponad nami niech się przyśni
to będzie długa rozmowa
kończona w tomikach wierszy
będą znów noce ciemne, prawdziwe
znajdziemy gwiazdę szczęśliwą
powoli płyniemy do siebie
PAPUGA
Lecę wysoko niebieskim niebem
Zbliżam się wnet w daleki ląd
Domy, okna, powietrze, skały
Takie same zastygłe przestworza
SERCE SZLOCHA
Bez słów i mgły
Te same słowa
Już trochę inne
Bardziej prawdziwe
Na wiatr czy wprost
Mateusz Dudek potrafi przekonująco oddać słowem w poetyckim skrócie wspomnienie podróży. Ujawnia się zdolność wyrażania nastroju i refleksji w wierszach oszczędnych w słowa.
W świecie jego poezji ujawnia się poetycki zapis minionych chwil, pragnienie bliskości z
drugą osobą oraz uważność na szczegół. Elementy te dodają tekstom wyrazistości, a także budują nastrój wierszy.
opr. Edyta Kondrasiuk

Piotr Jan Flis
OSZCZĘDZAM NA OGRZEWANIU
Jest wczesna wiosna, a może późna
zima. Nie powiedzieli, że będzie z tym aż tak
źle, jednak gdy czytam teraz swoje
teksty, nic mnie dziś nie rozgrzewa.
Szykuję się do kampanii
czerwcowej,
będę szturmował wydawców
i czasopisma…
Z obozu wystrzelałem niewielką
wycieczkę za bardzo ufnych przyjaciół
było jeszcze zbyt wcześnie.
A teraz jest popołudnie. Siedzę nad klawiaturą
ubrany na cebulkę
i słucham Gymnopédies.
Na „Przeglądzie Spartańskim”
ustawiam talerzyk
(pierwsza lekcja informatyki:
przy stanowisku komputerowym…). Poprawiam wiersze,
próbując je odchamić. Zastąpić pierwotne bluzgi
spokojnym wysubtelnieniem. Szukam też czego innego,
bo ile można Gymnopédies?
Być może dam wreszcie szansę
musique d’ameublement innych twórców. Słyszałem o Janie Cage'u.
Zajadam żeberka z zasmażaną kapustą i subtelnieję, likwidując kurwy.
Tak właśnie przebiega praca literacka.
Moja mowa zaczyna powoli przypominać
mowę tych, którzy potrafią i są uznani.
DLACZEGO TAKI WIERSZ
Bo jak już spadać to na pochyłe
drzewo i z wysokiego
c baba też nie naleje.

Przedstawione utwory ukazują umiejętność zamknięcia w formie własnego świata. Niecodzienne posługiwanie się metaforą, a także nacechowanie emocjami to rozpoznawalne elementy przyciągające naszą uwagę.
opr. Ewa Kowalczyk

Gabriel Korbus
ŻÓŁTY WIERSZ
Zastanie mnie świt,
Opromienieje światło drzew korony,
Lecz nie przyniesie tego,
Co zostało mi przyobiecane,
I spóźnią się jaskółki,
Co miały dać mi radość i śpiew.
Niebo sine mi to mówi,
Wytrwale spozierające
Zza krat mego okna,
Tylko tych chwil kilka,
W których zdaję się być szczęśliwym,
Poluję i chwytam,
Lecące na nocnym niebie,
Bo reszta jest już tylko
Pustą obietnicą popiołu.
Autor ukazuje otaczającą człowieka naturę, wprowadzając refleksje dotyczące przemijania. Pokazuje jak natura bliska jest człowiekowi i jak duże znaczenie ma w jego refleksji o życiu.
opr. Ewa Kowalczyk

Tomasz Kotłowski
GRAF VON STAUFFENBERG
jest skondensowany i nieobliczalny
jak obracany w dłoni pentagram
wędruje między białą a czarną magią
między kozłem a kozłem ofiarnym
von Stauffenberg to alegoria siły
szamoczącej się na uprzęży woli
on jest narzędziem cierpliwym zegarem
odlicza czas pozostały do wybuchu
wojny bomby pistolety na rozgrzanej
potylicy a może salwy honorowej
on jeszcze nie wie obraca pentagram
żona ojczyzna wojna i pokój spogląda
spokojnie czarnym okiem w różnobarwny
kalejdoskop jedno jest zawsze pewne
zło musi się wydarzyć a on ma rękę zbyt krótką
by schwycić za rogi skrzydlatego Samaela
ILUZJA
Nie ma pewności. Istnienia chwieją
Się na długich szczudłach iluzji.
W tym świecie szara mysz awansuje
Na różnobarwnego motyla jednym
Dotknięciem magicznej chusty.
Chusta-kielich-jajko-kwiat… mnogość
I ewolucja istnień jest imponująca.
Świadczy, że mechanizm reinkarnacji
Działa bez zarzutu, co stanowi pocieszenie
Dla tłumu wiwatujących myszy.
Również przewidywanie przyszłości
Wywołuje przyjemnie uczucie
Destabilizacji i podniecenia przykrytego
Powszechną pandemią wątpienia.
Po seansie jednak, wraca się ze zdwojoną
Przyjemnością, by trzymać się kurczowo
Czterokątnego, czteronożnego, drewnianego
Stołu, który stołem pozostanie nie skuszony
Potencjalnym awansem, o blacie płaskim
Jak czoło magika, który wszystko przewidział.
29 VII 2019 Carnaval Sztukmistrzów, Lublin

NARODZINY
Jedno jest pewne – sztuka zrodziła się z bólu.
Wyszła (jak każde piękno) z piany oceanu wzburzenia,
Z trzewi obdartusa Marsjasza o całkiem nagiej duszy
Lub z wymiocin Odyna Blindi – ociężałego masochisty,
Obu wysłuchanych całym ciałem w zew axis mundi.
Mitologie są zgodne – geneza jest dość brutalna
Jak na literę piękną. Z pewnością źródłem owocu
Cierpienia lepszym od zachodu słońca byłaby choćby
Sala porodowa, a w niej krzyk rodem z Muncha
Wrzask narodzin (sztuki – powiedzmy – konkretnej).
Teraz patrzę van Goghowi w twarz, a właściwie
W głąb lewego profilu, jak z zaropiałej, zalepionej
Krwią dziury wyrastają jaskrawe słoneczniki.
Dalej spoglądam na Autoportret z zabandażowanym
uchem i rozważam znaczenie słowa – poświęcenie.
Obdarty ze skóry, przebity włócznią, z wyłupionym
Okiem awansuję błyskawicznie w rankingu do ideału.
Już prawie czuję, jak na usychające usta spływają
Nieziemskie pieśni, a gałęzie Yggdrasil układają się
Nade mną w swastykę – bądź co bądź symbol szczęścia.
BESTIA
dzieci rodzą się całkiem nagie
i nie widzą w tym mezaliansu
w ich uszach jednakowo i pusto
brzmią tak wielkie słowa jak:
solidarność zbrodnia altruizm
zdrada miłosierdzie kłamstwo
dzieci chodzą zwykle na czterech
nie przywiązując do tego wagi
postawę homo erectus przyjmują niechętnie
i uparcie upadają podnoszone z kolan
za nic mając miarę człowieczeństa
sympatyzują z czworonogami
dzieci spuszczone z łańcucha i oka
zagryzą się bez skrupułów
skłócone o terytorium lub kawałek sznurka
zupełnie jak dwa dzikie koty

zaś pozbawione jedzenia przejdą na kanibalizm
nie znając nawet tego słowa
rousseau się pomylił natura jest mroczna
dopiero w mroku ujawnia się dusza
więziona i tłumiona kagańcem oświaty
doświadczenie? – nonsens! dowód? – wykluczone!
stąpajmy cicho by nie zbudzić bestii
nikt z nas przecież nie chce drugiego minotaura
ARS VIVENDI
Ars vivendi to bez wątpienia sztuka,
Lecz bliższa zapewne ekwilibryście,
Niż porządnemu artyście, który
Odnotowuje wstrząsy sejsmografem pióra.
Cyrkowiec nie odchodzi z miejsca,
Kiedy inni odchodzą od zmysłów,
Nie czeka na aplauz, nie schodzi ze sceny.
Ars vivendi to bez wątpienia sztuka
Przetrwania na przekór nieufnym drżeniom
Ziemi w rękach wycieńczonego kolosa.
Na przekór sunącym kontynentom
Pod stopami, On-gladiator-pogromca
Szachuje bestię jednym bezruchemPozostając w nieugiętej równowadze.
Ars vivendi to bez wątpienia sztuka,
Lecz chowania głowy w drżący piasek,
Sztuka ignorowania: permanentnego
trzęsienia ziemi, posadzki wibrującej walca,
Syczącej i śnieżącej żarówki, która uparcie
Oświetla wisielca kołyszącego się
Na lampie w prarytm wszechświata.
PORCELANOWA PAMIĘĆ
w kruchej filiżance
po espresso tylko żałoba
zstępujące do głębi kręgi
zaśniedziałe obrączki
widmowe arkady wiszące na włosku
relikt z miejsca zbrodni
już prawie zapomnianej

na pozłacanych krawędziach
rozcieram czarny mech
spoglądam w martwą źrenicę
o nierównym brzegu
wyblakła przytłumiona
jak jezioro czarne
jak puste oko Bundy’ego
prawdziwy kolor śmierci
pocieram obrączkę
wkładam w nią palec
obrączkowane bydlę
jeżeli przysięgałem
to nie pamiętam już słów
ich sensu ich rdzenia
ciepła ich wnętrza
powinienem był je powtarzać
głosem pewnym i monotonnym
recytować tą samą płytę
a ja zapomniałem jak
porcelana zapomina o
intensywnym smaku ziaren
wciąż blednie niedługo będzie
jak niemyta dusza zrzuci skórę
zostaną tylko malowane
sztuczne kwiaty
więdną bardzo niechętnie
dopiero pod obcasem buta
a więdnąc nie przybierają
kształtu topionego sera
budzę się z porcelanowego snu
z mosiężnym krzykiem
przede mną otwiera się horror
horror vacui
22 IV-05 V 2020 r. Bełżyce

ANEMIA
I
Walę bezsilnie głową w mur

Wyrzucam głowę z procy ramion
To zajęcie nie tyle pożyteczne
Co bardzo pracochłonne
Skutecznie mnie pochłania
Ustawia i sytuuje względem
Wszystkich czterech ścian świata
Carlo Gesualdo gardzi mą pracą
Mierzwi go chłodna bezprogramowość
Sam wycina las wokół zamku
Z wynikiem dziesięć metrów dziennie
Posuwa się do przodu miarowo
Fachowo i konsekwentnie
Ma w tym już sporą wprawę
Ściął swoją żonę i jej kochanka
Gdyby zamiast zabawki - procy
Los przydzieliłby mi siekierę
Wyrżnąłbym z radością w pień
Ludzi i drzewa w dowolnej kolejności
Lecz dane mi jest tylko
Włożyć dłoń pomiędzy żebra muru
I poznać własne ograniczenie
II
Kto nigdy prawdziwie nie walił
Głową w mur nigdy nie pozna:
Oczywistej konieczności
Kolejnego uderzenia
Żądzy zaspokojeniaPodjęcia choćby marnej próby
Prostego ciągu przyczyna-skutek
Bez żadnych wątpliwości
Bez żadnych zawahań
Tak należy tak trzeba
Pluton egzekucyjny czeka
Z uśmiechem pobłażliwym
Rozstawiony dokoła na baczność
Nie czyniąc nikomu krzywdy
Ich krwiste twarze nabrzmiałe
Przeszywają mnie na wskroś
Spojrzeniem Światowida

Kuszą moje cztery oblicza
Sugerują kolejny ruch niepozornie
I cierpliwie z niezachwianą
Pewnością litego muru
Egzekucja jest więc nieskończenie
Odroczona odłożona w czasie
I dokładnie przemyślana
Przez odchodzącą od ciała głowę
09 III 2020 r. Lublin

PERYGEUM
W dawnych czasach miewano
Ten takt i umiar
Wyrachowanie i odwagę
By nazywać głośno i beznamiętnie
Nie okrywając płaszczem bawełny
Kruchej istoty rzeczy
Wychodzono w samo południe
Na sam środek agoryRozgrzanego talerza
I szamocząc się na widelcu
Głoszono zręczne naręcza sylogizmów
Przyszpilano jak motyle
Zaskoczone imponderabilia
Mawiano:
Valva atroventricularis sinistra
Rozum = Dobro = Szczęście
PyrusbetulifoliaBunga
Ja plotę z wawrzynowych gałązek
Żałobny laur peryfraz okalający
Niewidoczną tajemnicę bytu
Plotę szlachetny homograf
Gipsowy odlew
Substytut żywej tkanki
Kiedy nadludzkim wysiłkiem
Próbuję zawęzić widełki
Ująć w nie czule lecz stanowczo
Pożądany preparat

Zdaje mi się że ledwie szkicuję
Nędzną kalkę jak satelita okrążam
Opisuję tęsknym wzrokiem
Kształt odległego jądra Ziemi
Przypominam wtedy funkcję
Dążącą do środka
Do bezwzględnego zera
Prajedni wszechbytu
Zbliżam się choć nie dotknę
Nie dotknę lecz prę z całej siły
Jeszcze kawałek
Na wyciągnięcie ręki Adama
W tej przestrzeni zawiera się
Pragnienie i upodlenie
Zalążek istoty tragicznej
Rozciągniętej na nieludzkiej orbicie
Na pastwę nieskończoności
Jeszcze moment
Jedna stutysięczna
Nawet jedna stumilionowa
Czyni cel obcym i nieosiągalnym
I krzyczę:
„P…
Pyrr…
Pyrus!”
Oto moje zwycięstwo
10-30 V 20 r. Bełżyce

TREN URODZINOWY
szedłem pustą ulicą
moje ciało dziewiętnastoletnie
wołało o cud przeistoczenia
wypełnienia pustej liczby
po brzegi ślepej uliczki
wołało o klucz
tupiąc zażarcie nogami na śniegu
żądało domagało się
przejścia przesmyku szpary

w którą można wścibić palec
lub chociaż ziarnko
pożywką dla korozji jest czas…
na śniegu siedział pijak
jego ciało czterdziestoczteroletnie
szeptało spierzchniętymi ustami
o barwie denaturatu
błagało prosiło o cud
przeistoczenia wody w wino
aż upadło na śnieg
mokry zimny jałowy
i umarło na nim
a z ust cienką strużką
popłynęła krew
w kolorze bordeaux
09 II 2020 r. Bełżyce

W wierszach Tomasza Kotłowskiego pojawiają się liczne nawiązania do szeroko pojętej sztuki
oraz mitologii. Przedstawione utwory ujawniają niebanalną zdolność zapisania stanów emocji
i wyrażania nastroju. Zauważamy świadome operowanie formą, uważność na słowo, a także
umiejętność sprawnego posługiwania się niebanalną metaforą.
opr. Natalia Zielińska

Danuta Agnieszka Kurczewicz
PAŹDZIERNIK
chodniki moczą się pampersy nie nadążają w złą stronę
idzie osuszanie letnich wrażeń
*
lament kory gdy ją rzeźbi długo z gradu i gałęzi beznadzieje
wzrok koślawi słońca chmurne usypianie
W AMPUŁCE
uczą nas życia bez życia
teoretyczny kosmos uzależnia
*
jedność spowalnia różnice przybierają
na masie – do podziemia schodzi
reszta
*
klaustrofobia coraz bliżej
stara się nam wmówić potrzebę chwili
*
wycieraczka bez butów podeszwy nie potrzebują
rozgrzeszenia – tylko błoto szuka alternatywy
na jutro
CZESAĆ PROSTE CZY TRWAŁĄ OTUMANIĆ
12:00 – czas poetów – nie wiem co to
ale jest – mówią: piękny
dla kontemplujących dodają
uczesany – nie – tapir
przedziałek pomiędzy kręceniem
kręcą się wszystkie czasy
13:30 – warsztaty – nie bardzo wiem o co chodzi
ale są – (może się dowiem) mówią: sztafeta pokoleń
dodają warto wejść w tę przestrzeń
słów niewiele a kosmos obgadany
więc przedłużam chwilę łykając tematy
drzazgi pod językiem utrudniają
prostych myśli czesanie

(każda fryzura jest ok. tylko moja nie może znaleźć
zaczepienia – lok irokez… i tak bez końca)
[***]
odkręcono dziś żarówki – mniej jasności
zdrowe oczy – usta przeszły na sznurówki
słowo słowu nie podskoczy
[***]
tarasowe podtopienia balkonowe podskoki
całościowa cisza byczy się pod wierzbą

Prezentowane utwory intrygującą poetyką, a w jej niebanalnej formie ujawnia się wyjątkowy
sposób ujęcia tematu. Indywidualność warsztatu wyeksponować można fragmentem utworu
poetki: „Słowo słowu nie podskoczy”
opr. Żaneta Żydek

Sabina Kuśmicka
NIE TRZEBA IMION I NAZW
Naszą historię
można zamknąć w kilku zdaniach:
Śmiałe palce
przełamywały dystans.
Gra z niedomówień była zagadką.
Intrygi
kłótnie o nic
czepiały się szczegółów.
Uczucia legły w gruzach
nieugaszone
jak łzy w oczach.
Dziura w sercu
nie pasowała
do nikogo innego.
TRYPTYK
Zeszłego lata
Na randkę przynosił róże.
Patrzyliśmy na siebie tak
jak gdyby to był cud
że jesteśmy razem.
Miałam na sobie czerwoną sukienkę.
Padał deszcz.
Mokre włosy spadały na twarz.
Natłok myśli
Nie płaczę bo wiem że
nie będę mogła przestać.
Wisiorek noszę na szczęście.
Słyszałam przez sen
dla przestraszonych dzieci
jakieś głosy.

Myślałam że wróciłeś.
Chwile lekko zmyślone
Uchyliłam okno
wpuściłam trochę
świeżego powietrza.
Poranek był chłodny
ulica we mgle.
Mgła sprawia że
znajome twarze
stają się
Obce.

Utwory autorki są oszczędne w słowach, a jednocześnie potrafią w pełni uwydatnić jej wrażliwość poetycką. Co więcej, w jej wyklarowanej poezji można dostrzec niekonwencjonalną
umiejętność zapisania nastrojów i emocji przeżywającej kobiety.
opr. Żaneta Żydek

Zbigniew Lech
ALEJE SMUTKU
przemykał szybko smugą bieli zostawiając fale
kwiaty grążeli przykryte wodą
uśpione
otulone w pomarszczone liście
na tafli stawu
bielą łabędź kryje się w szuwarach
chłodno nad stawem słońce nie wysoko
kolory blade od mgieł opadłych
aleje
sepią od drzew ozdobione
niosą postaci rozmazane w czasie
znane już kiedyś a teraz
liście co wczoraj żyły drzewami
zasłaniają cienie
gołe konary drzew
szarych od wspomnień
tutaj
aleje prowadzą w kwatery
uśpione głosy wciąż te same
choć niewyraźne zamazane czasem
mają ślad swój wyryty w marmurze
SIEDLISKO
niebiesko
białe światło
ciepły widnokrąg
centrum małego wszechświata
las był jedną z granic
dalej to ciemność
rzeka była jedną z granic
dalej to szmaragdowy cień
łąka była jedną z granic
dalej to zielonobarwność czerniejąca
droga była jedną z granic
dalej to ochra pogrubiona

nocą świeciły gwiazdy
było jasno tak że można było iść
dniem świeciło słońce
było ciepło tak że nie pragnęło się iść
tutaj bezpiecznie
tu dach
tu się wraca
z niepotrzebnych podróży
MIASTO
skryte tajemnice
w ilość kanałów
korytarzach piwnic
starych lochów
katakumb z uwięzionymi ciałami
skamieniałych uczuć
czytanych ruin
ten który opowiada
wie
jak pnie się każda budowla
domy rosną na domach
na najwyższych oszklonych piętrach
niedostępni władcy
nie słuchają opowiadań
a jednak
kolekcjonują skamieniałości
dla tych którzy opowiedzą
pomiędzy domami
arterie ulic
torowiska miejskich kolejek
windy wiozące na przedostatnie piętra
tych których dotąd nie wybrano
z braku chwil
w pulsujących godzinach szczytu
opowiadania mają swój ciąg

miasto rozszerza się
nowe miejsca uwalniają pola
od męki porodów
wielkoręcy od prostych zadań
z systemami operacyjnymi bez zadawania pytań
czekają na nowe
zagubienie
ktoś opowie
o nowych domach
rosnących w gęstym smogu
z wiarą
do ostatnich najwyższych
pięter
NOTATKI Z POJEZIERZA
tej późnej wiosny było spokojnie
lekko sfalowana tafla nad ciszą
otoczoną jasnym od zeszłego lata sitowiem
liść wodnego kwiatu rozprostowuje
pomarszczoną zieleń do jasności
narodzin
ptak w locie dogląda rybowiska
krzykiem oznajmia prawa
do połowów
potomstwo w gniazdach
między szuwarami z ostatniej jesieni
w czystobłękitnej wodzie
w odbiciu wiosennego nieba
z tęsknotą za lotem
samotny pływak
ROLKOWISKO W LESIE
ścieżka już asfaltowa
ale jeszcze to las
jego dal

jak kiedyś z łyżwami
bo był lód
z nartami w mróz
szum kółek
drzewa w podziwie
uciekają zielenią
maj
włosy rozwiał i podał rytm
jak omijać
słońce
pod niebem
trzymane w gałęziach

Zbigniew Lech w wypracowanej i dojrzałej poetyce skupia się na przekazywaniu refleksji
o przemijalności życia i zmienności świata ujawnianych w kontekście natury. Podejmuje próbę
uchwycenia ulotnych momentów, zamieniając je w intrygujące opisy doznań.
opr. Aleksandra Nieczaj

Małgorzata Machnica
POSZUKIWANIE
Chodzę po skraju niedomówień
Część z nich w pojęciu się nie mieści
Na miejskim bruku drę obuwie
W blasku latarni szukam treści
A one świecą tak samotnie
W bezsenne patrzą się godziny
I ja się patrzę stojąc w oknie
Dla skutku albo dla przyczyny
Księżyc już wyszedł zza komina
Srebrzy firankę smugą cienia
Kogoś lub coś mi przypomina
Pełnią wypełnia cykl istnienia
Sens mówi że to nielogiczne
Tak noce spędzać z latarniami
Rymy tęskniące i liryczne
Z marzeń układać kolorami
Jak biała ćma do światła lampy
Biegnę wpatrzona w swój dylemat
Zszywam kawałki snów podartych
Z dręczących myśli rzeźbię temat
Autorka bawi się konwencjami, łącząc klasyczne, regularne formy z oryginalnym przekazem.
Jej styl cechuje się prostotą, harmonijnością, lekkością rymów i oryginalnością metafor, za pomocą których często żartobliwie przedstawia wewnętrze rozterki człowieka w konfrontacji ze
światem.
opr. Joanna Rozmus

Adam Małkowski
SCHODY OPRÓSZONE PUDREM
schody oprószone pudrem
prowadzą do zakładu krawieckiego
gdzie szyją najpiękniejsze koszule
i gdzie dobiorą ci bikiniarski krawat
cisza zapach cynamonu
i galanteryjny sklep
pan z wąsikiem pyta
czego sobie życzę
a ja
pragnę jedynie wchodzić schodzić po schodach
(czasem puszczać panie w przejściu)
podobnie jak Syzyf – niechże by spróbował
mojego sposobu zaręczam wątrobą
iż wybrałby mój etos pracy

W utworze Adama Małkowskiego zauważamy dobre operowanie metaforą i ciekawymi porównaniami. Umiejętne posługiwanie się prostym językiem sprawia, że to, co na pierwszy rzut oka
jawi się jako zwykłe, nabiera nowych znaczeń i każe zastanowić się nad głębszym sensem wypowiedzi.
opr. Ada Kęsik

Paula Potasiewicz
VICTORIA
zwycięstwo
igrzyska śmierci
the time
pomarańczowa twarz
zamknij oczy
widzisz ciemność
przyszłość ludzi ciemnoskórych
sprowadzenie ich na american dream,
żeby dać im niekończącą się seasonal work
łamanie kości
wyginanie szyi
powolne umieranie
łamanie praw
wyginanie nagich ciał
powolne gwałcenie
nie wybroni cię jake brigance
i tak zrzuca na ciebie winę
czternastolatek umrze, z białych rąk na fotelu elektrycznym
stephen king napisze zieloną milę
ku klux klan wypierze swoje ręce w vizirze
bielsze nie będą
victoria
Aut vincere aut mori
NIBY CORONA
zmieniają nazwę piwa
bo corona,
nawet król karol nie chciał być jej nosicielem,
jak ponury żniwiarz skosiła szarych od bezdechu ludzi,
nie wiadomo czy jutro wylejesz niedopitą wodę do kwiatka,
czy sam jak roślina będziesz walczyć pod respiratorem,
wąchasz wiosnę trupów zza maseczki,
kotki na drzewach już uśpione, bo mogą zarazić,
przyjaciele i miłości zmieniły status na niedostępny,
szkoły, teatry, umysły zamknięte,
nagle ktoś zatrzymał ruchome schody w pracy,
trzeba siedzieć pod przymusowym laptopem
zastanawiać się, ile się zmarnowało
narysowanych rysunków dzieci, uścisków,

przytulasów i zabaw bez mycia rąk, i antyseptyków
psa merdającego ogonem, który codziennie grzał miejsce na czas ośmiu godzin
w końcu ktoś dojrzał niewyraźną żonę
umęczoną łączeniem pracy, byciem sexy i mdłą fit-matką
ktoś nachuchał do lustra, bo tylko sobie może teraz ufać
w takiej sytuacji podać rękę byle komu, to lepiej umywać ręce
pomarszczone łowczynie sklepowych okazji łapią koronę,
i zabierają namoczony chleb dla ptaków, w głąb ziemi
księża splajtują, teraz rozgrzeszyć może telewizor,
self-menagerzy życia zakładają domowe sztaby kryzysowe
plany na przyszłość mają zastosowanie takie jak i papier – wartościowy – toaletowy,
antyszczepionkowscy urządzają makaronowo-pizzowe coronaparty,
włosi zamiast śpiewać o sole mio, tańczą danse macabre
kowalski policzył ziarnka ryżu, co by go nie oszukała
siedząca w pampersie, przez brak przerwy kasjerka,
tymczasem corona, dzięki gumowym rękawiczkom
nie zostawiła śladów linii papilarnych
samolotom obcięto skrzydła
a resztki wysmarowano ropą z oczu zakażonych
których przewożą do domu, aby móc chociaż istnieć w powietrzu
stewardesy układają koki i malują krwistą czerwienią usta,
zejdą z pokładu ostatnie jak orkiestra w titanicu
a w oczach tylko mieni się pasek z telewizji
głoszący ilu osobom spadła już corona z głowy
CHCIAŁABYM WYRUSZYĆ W PODRÓŻ
zabrać ze sobą wszystkich pojawiających się w moim życiu mężczyzn
usadzić ich w miejscach wyznaczonych przez daty naszego spotkania
kierunki podróży dostaliby najpierw Ci z business klasy, których kochałam i przez chwilę kochali mnie
na pozycjach do ewakuacji – able body passenger – wszystkich tych, którym oddawałam się w
nieważkości
na kadłubie usadziłabym tych, którzy złamali mi serce
w klasie ekonomicznej tych bez wyrazu, którzy czegoś chcieli, a nie wiedzieli
jednego wyróżniłabym szczególnie, który siedziałby tuż przy toalecie, z niedomykającymi się
drzwiczkami, przez to, że traktował mnie jak gówno…
rozdałabym im bilety w jedną stronę
jako rozrywki mieliby wszystkie wspomnienia zakodowane w moim mózgu,
wszystkie miłe i mniej przyjemne chwile, smaki, potrawy i zapachy
mogliby kupić wszystko to, co mi kiedyś dali, a ci, co mnie okradli zostaliby okradzeni
zadeparturowała ich wszystkich na lotnisku i zostawiła
a kolejnymi pasażerami zastąpiła swoje szare komórki zdolne do kreowania własnego świata

ĆMA
rozgniotłeś mnie, kiedy umierałam w tobie
ta cząstka, którą miałeś zmieniła się w proch
z uzależnienia obojętnością
jako ćma uleciałam
pragnąć światła
MYŁYJ MÓJ
myłyj mój, nasza miłość bez granic
pisała ma babka do ukochanego
hej rano, raneńko siedziała, pióreńko na swoje czesała
wyglądała go w oknie, zawijając warkocze z ciasta drożdżowego
nam woda łegi zabrała, hej rano, raneńko zabrała
śpiewała
mój dziadek we krwi ma białoruski pierwiastek i w mej jak ryki w potoku, krwinki czerwone
też płyną, jak babci poliki zabawione, gdy go pierwszy raz ujrzała
patrzyła mu w oczy jak w zory, a w nich widziała żal i tęsknotę za miłością, za wolnością, za
Białorusią…
hej rano, raneńko zabrała
w wierszu użyto fragmenty piosenki - Jutrzenka Dołhobrody - Nam woda łęgi zabrała.

***
pachniała wszystkimi myślami
oni chcieli wąchać jej majtki
czytała jedną stronę każdej książki
nauczona, że lepiej nie zagłębiać się w fabułę
mogę napisać o nich historie
i choćby
tuliła do piersi ich kłamstwa
to nic nie zmieni

***
łzy w plastikowym woreczku
płyną strugą do pokładów podziemnych diamentów
płacz, płacz moja kochana
nie dla Picassa, nie bądź jego kolejną Dorą Maar
złap swoje mokre wyrazy i nie zachłystuj się nimi,
rozmazuj je palcem w słowa

rozdawaj na zachętę,
kuś przecinkami
kokietuj trzema kropkami
a później już tylko
wydawaj książki
wydawaj pieniądze

W swojej twórczości Paula Potasiewicz ukazuje nam „drugą”, „ciemną” stronę ludzkich przeżyć. Chce uświadomić wady współczesnego świata. Stosuje niebanalne, często zaskakujące,
ostre metafory i porównania, a także idiomy mowy potocznej z obcojęzycznymi wtrętami. Operuje wyklarowaną poetyką, której ważną cechą jest oszczędność słowa oraz umiejętność zamknięcia w formie własnego świata przeżyć i refleksji.
opr. Ada Kęsik

Grażyna Rawicka
SŁOWIAŃSKA DUSZA
Bagienne opary nad stepami wędrują.
Wiatrowe sonaty zawodzą żalem zakochanych.
Płaczą nad chorą miłością i kozaku opętanym.
Dumają o świcie, co z objęć się wymyka ku przeznaczeniu
o widmach nad kurhanem uporczywie realnych
znikających w cieniu.
Dusza słowiańska mgielnym pyłem odpływa.
Tańczące zjawy ukrywa w księżycowym świetle
To świątynia przyrody
zapisana obrzędami, wyśpiewana dumkami
przemijająco trwa.
***
Tajemna uroda Polesia
w parcianych tekstach
w deformacjach starości
składniach bez urody
w zmysłach na wygnaniu
jak chlorofil w liściach
żywotnie istnieje.
Jeszcze nie pochłonięta
szponami konsumpcji
z podglebia, co przykrywa
bolesność istnień
pomnikami wystaje
Poetyckie dusze
po chachłacku zawodzące w burzanach
to memento i przestroga.
Niech poleskie niebo
będzie najciemniejsze
ale ziemia jasna
wspólnotowo umiłowana.
Wszak teraz Polska boli.
ALTERNATYWA
Tańczą myśli z oczekiwaniami
w uczuciach manko pęcznieje.
Samotność pachnie jesienią

bylejakość brudna, plamista
zapada w czarną noc.
Oddech nabiera pewności
jesień kolorami pulsuje
ból podzielony na pół
znieczulony czułością -‒ i tak odnowa
w tańcu wirują myśli, słowa.
Żżyciowa alternatywa ‒tylko zmarszczek z czasem przybywa.
I TAKA CISZA
Noc jasno ‒ -gwieździsta
wibruje głosem ciszy.
Niebiańskim przekazem
ziemia nowinę usłyszy.
Zatrzymał się ginący czas
nową erę anioł zwiastuje.
Mistyczne Boże Narodziny
do dziś świat celebruje.
Samotne dłonie Maryi
utulą dziecinę.
Ubóstwo równe Wielkości
Wszechmoc która nie przeminie.
Żłobek nutami cherubinów wymoszczony
Bóg ‒ -człowiek urodzony w stajence
budzi świat mrokiem nasiąknięty
rządy dusz bierze w swe ręce.
Jak ziemia daje się zapładniać
tak ten magiczny wieczór roku
miłością kiełkuje.
I tak cisza wokół...
LARUM
Dopóki ptaki gniazdują
ziemia pajęczyną życia utkana
rzeki się regenerują
pokój z przyrodą leniwie trwa.
Dom istnień wszelakich
w ciszy kosmicznej grawitując
zabiera nas w podróż dookoła świata
zapłaty nie oczekując.
Tęczowy szalik na niebie
kwiat będący uśmiechem rośliny

drzewa żeglujące na wietrze
nagość natury nie przykryta śmieciami –
aż tyle od ziemi mamy.
Czasami nasłuchujemy trwożnie
bojąc się pomruków natury.
Ona oskarża powoli –
wszak drzewa umierają stojąc.
NA SPRZEDAŻ
Zimnodrżąca dziewczynka z zapałkami
kobiecość zmysłowo-prowokująca
polityk konformista z poglądami
rysunki szczęścia z kreskami dramatu
ból oprawiony w ramki reklamy –
wszystko na sprzedaż.
Oprócz szumu życia trwającego
ciszy mijających obrazów
śladów odciśniętych na piasku
głosu wewnętrznych nakazów.
Zasady – rzadki defekt genów
licytowane na giełdzie próżności
jako balast egzystencji –
są tylko kwestią ceny.
GNIEW POSEJDON
Zdradziecki spokój w morskiej toni
Posejdon na tronie zasiada.
Dryfują łodzie na łowisku straceńców
klify czuwająco drzemią
nadciągają skłębione chmury
w nich przyczajona zagłada.
Rydwan Posejdona w sztormowych sztandarach
magiczny trójząb budzi potęgę natury
grzywacze połykają wszystko żarłocznie
szaleństwo z zachwytem zespolone
jęczą skały, cofają się góry
morze godne przekleństwa i modlitwy
w gniewie spełnione w grozie uparte
przekazało ofiary Neptunowi.
Dyszy tęczowym blaskiem wyciszone
pozostawiając łodzie na pół rozdarte.

W utworach Grażyny Rawickiej dostrzec można liczne nawiązania literackie oraz kulturowe.
Ujawnia się świadomość formy, uważność na słowo, umiejętność operowania metaforą. Wiersze mają swój ukryty sens, wychodzący z uważnej obserwacji lirycznej, będąc zapisem różnych
stanów emocjonalnych autorki, poddawanych uogólniającej refleksji.
opr. Magdalena Posłowska

Dariusz Sokołowski
KARZEŁ I PIŁKA
tysiąc razy się bratał z niepokorną bryłą
tysiąc razy próbował z tą karykaturą
tysiąc razy upadał jeszcze raz spróbuje
niezdarny piłki owal uchwycić oburącz
kpią z niego mim i żongler śmieje się przypadek
a ten wziął się na sposób i rolę gra błazna
co podniesie to kraksa co chwyci upadek
patrzcie go jaki karzeł patrzcie jaka gwiazda
O ZMIERZCHU
szarość jakaś natrętna i czar dnia już pryska
wieczór sączy bezsenny ponury niepokój
siedzę w oknie noc rośnie strach kryje się w mroku
i przez szkła chłód wytęża niebieskie oczyska
choćby iść do znajomych bliskiego ogródka
lub kolacji się oddać samotnej bez celu
siedzę cicho przy lampce nad kartką papieru
i cios ostrzę starego tępego ołówka

Wiersze Dariusza Sokołowskiego zdradzają dobre opanowanie warsztatu. Przedstawiane
utwory zwracają uwagę konkretnymi sytuacjami, wykreowanymi przez autora, którego wyobraźnia poetycka ujawnia się poprzez gry językowe i umiejętność oddania nastroju.
opr. Maria Bąchór

Teresa Syta
SOBOTA
w kuchni pachną kiszone ogórki
woń ich stoi nawet na
wejściowych schodach do domu
aromatyczne
zmieszane tajemniczą siłą
kiszonki
od wieków przez babcie robione
podawane do mięs pasztetów
z wiejskim chlebem
ozdabiały nie raz
i nie jeden stół
tradycjo
cóż za siłę masz
że mimo różnic pokoleń
królujesz
GŁOWY KAPUSTY
jeszcze wczoraj
wdzięczyły się na grządce
do rozkosznego słońca
dzisiaj pomaszerowały
do kiszarni
zamyślone głowy kapusty
układam w dębowej beczce
pełnej po brzegi witamin
przysypuję wiórkami marchewki
uśmiechniętymi od ucha do ucha
cieszy mnie
że zimą w tej skarbonce
znajdę wyborne smaki
zapachnie staropolski bigos
a wraz z nim zagoszczą
suszone śliwki węgierki
WIECZORNY TANIEC
pan
któremu wybranka
zgrabna kobieta

zagrała na przysłowiowym nosie
wybrał do tańca
dla równowagi
niezręcznej sytuacji
panią
w sukni zieleni jabłkowej
niemałej wagi
tańczyli
bawiąc salę
nie mógł jej unieść
próbował
jego zachowanie
to splendor wieczoru
DŁUGA JESIEŃ
pola
otuliła jesienna senność
dookoła biega
samotna cisza
ścieżka wiodąca w głąb lasu
wychodzi czasami na jego brzeg
szyszki grzeją nóżki
w miękkiej ściółce
ostatnie żółte liście
przyodziały brązowe chusty
grzyby zamieszkały
w szklanych pokojach
czar wyjątkowości
emanuje
nie może usnąć
ODDANIE
ci którzy kochają
słyszą nas
nawet gdy milczymy

gdy ich potrzebujemy
przybiegają
do nas boso
w środku nocy
buty
nie są im potrzebne

Uwagę autorki przykuwają szczegóły związane z rodzinnym Roztoczem, będące pretekstem do
uogólnienia i refleksji. Wiersze dowodzą dobrze opanowanych umiejętności warsztatowych, w
których istotną rolę odgrywa oszczędność słowa i subtelne operowanie obrazem.
opr. Maria Bąchór

Dawid Wiśniewski
BEZ DACHU
U progu zimy stoją bezradnie
już mają dzwonić
zębami do głuchych drzwi naszych uszu
Nieczułych świątecznych uczt
zapach niesie się
i drażni ich wyposzczone żołądki
(gdyby tylko wiedzieli, że te posiłki
dawno wystygły)
Surowy mróz chwyci za krtań
jak co roku
przeforsuje im kości
to nic, zaśnijmy spokojnie
od jutra znów
możemy mieć coś do stracenia
ENTELECHEIA
Dotąd nie wyrosło nic, co posadziłem.
Masz rację, za dużo podlewałem,
ale ziemia była taka sucha.
Za bardzo chciałem.
Który to już rok bez plonów?
Ledwo manewruję cierpliwością.
Wyrośnij, nie okłamuj potencjału,
wykiełkuj chociaż w mojej głowie.
Zapuść korzenie,
rozgość się, czuj się jak u siebie.
Posprzątam, kiedy wyjdziesz,
jeśli wyjść postanowisz.
Sam nie mógłbym cię wyrwać.
Oferta jest bogata, spójrz,
już w pierwszym punkcie,
ta symbioza powinna cię zainteresować.
Ścisłe współżycie, rozważ.

Podzielę myśli między nas dwoje,
rozwinę ich najskrytszy kłębek.
Zabierz, nie potrzebuję,
mam je od dość dawna, oddam.
Nie widzę, nie nadchodzisz,
niefrasobliwie spóźniasz się, a ja już dbam.
Żałuję, że tak bardzo uparłem się,
żeby wyhodować właśnie ciebie.

W wierszach Dawida Wiśniewskiego ujawnia się sugestywna nastrojowość. Dobrze opanowany warsztat autora, oryginalny styl i zręczne operowanie słowem pozwalają odbiorcy współodczuwać cały smutek, towarzyszący podmiotowi w jego refleksjach, dotyczących relacji międzyludzkich i problemów społecznych.
opr. Joanna Rozmus

Magdalena Chmielik
KURY POLSKIE PO BRAZYLIJSKU
Co robią żony kury w kurniku, pewnie oglądają brazylijskie seriale w małym kurnikowym telewizorze, to taka udomowiona kura serialowa. Tłumacz dla niedosłyszących trochę
nawala, za bardzo macha skrzydłami. W każdym razie jajka są coraz bardziej wybrakowane.
Trzeba kury zachęcić do spacerów na świeżym powietrzu. Jajo to w końcu jedna z faz rozwoju
gatunków, raczej poważna sprawa. Nie może być tylko po brazylijsku, czy nawet po wiedeńsku.
Nie róbmy sobie jaj. Brazyliada nie powinna zapanować nad naszym życiem. Należy działać
metodą małych kroków, aby wyzwolić się z uzależnienia. Z fanatycznymi kurami kochającymi
brazylijskie seriale jest jak z alkoholikami – miejsce jednego uzależnienia powinno zastąpić
inne. Muszą same zrozumieć, że trzeba się leczyć, że trzeba coś zmienić. Walka nie będzie
łatwa. Jedynie mężowie, koguty, zachowują zimną krew i wolą wygrzebać na podwórku robaka,
aby potem niestety zalać robaka. Po kilku robakach, brazylijska kura z brazylijskiej telenoweli,
z telewizora, z kurnika, z ogromnym brazylijskim temperamentem, mówi jakby bardziej zrozumiale. Ona mówi do niego, puszcza mu oko, patrzy kurzymi ślepiami zachęcająco. I mąż
kogut wpadł jak śliwka w brazylijski kompot przez polski alkohol i odezwał się w nim kurzy
móżdżek. Żona kura chodzi dumna jak paw z ładnym piórkiem w dupce. Dlatego wszystkie
kury i koguty potrzebują ratunku. Tajną bronią będzie orzeł biały wezwany na misję specjalną
z godła czerwonego. Niech sfrunie z każdej ściany w salach, pokojach i gabinetach, wszyscy
będą z podziwem patrzyli na Orła Cień. Biedne obłąkane kury, widząc pięknego, dumnego,
polskiego orła białego, zwrócą swoje małe kurze ślepia w jego stronę. Zapomną o telewizorze.
Zaśpiewają Hej hej hej sokoły. Znowu będą wiedziały, że są polskie i dobre, bo dobre bo polskie. I włączą program drugi telewizji polskiej z serialem M jak miłość.

Opowiadanie Magdaleny Chmielik charakteryzuje się ironicznymi grami językowymi,
które prowadzą do odsłonięcia innego obrazu rzeczywistości. W stylu autorki zwracają uwagę
paradoksy i gry językowe, a jej sposób widzenia świata uderza nas swoją zaskakującą nieoczywistością.
opr. Marika Rakoczy

Przemysław Głuchowski
CZARCIE ŻARCIE
Mimo rzęsistego deszczu, z ciężkimi kroplami spływającymi po twarzy, w kawiarni byłem przed czasem. Zdążyłem nawet kupić kwiaty. Wybrałem bukiet żółtych tulipanów, uważam je za najbardziej romantyczne. W wejściu zobaczył mnie kelner, który żwawo podbiegł,
przywitał się, zabrał przemoczony płaszcz i wskazał stolik. Rozsiadłem się przy nim wygodnie,
skosztowałem czarnej jak smoła kawy i zacząłem rozglądać się po gościach restauracji. W zamyśleniu wyczekiwałem rozpoczęcia randki.
Zauważyłem, że miejsce to pełne było ludzi szukających partnera lub partnerki. Niektórzy gawędzili już i badali się wzajemnie wzrokiem, zaś inni jeszcze czekali na osobę towarzyszącą. Wszyscy byli do siebie podobni – krótko ostrzyżeni, umięśnieni mężczyźni oraz kobiety
szczupłe jak źdźbło trawy. Tak wyglądała współczesność. Unifikacja albo mumifikacja, bo dla
mnie to to samo, była nudnym faktem. Kiedy zjawiła się Kornelia w ogóle nie zdziwiło mnie
jej chude ciało. Jacyś mężczyźni pewnie doceniliby jej idealną sylwetkę. Ja natomiast widziałem w niej piękno, ale ukryte.
Zamówiliśmy drugie danie. Wybrałem pierś z indyka w sosie grzybowym wymieszanym z białym winem, a na deser puchar czekoladowych lodów z owocami. Moja towarzyszka
zamówiła lampkę wina i zestaw sałat z awokado. Dodatkowo na słodko wybrała marchewkę z
łyżką miodu. Przyglądanie się jak jadła sprawiało mi ogromną przyjemność. Powolne żucie
posiłku w jej wykonaniu, z dokładnością kaligrafii i systematyczne, wywoływało u mnie podniecające mrowienie ciała. Musiałem ukrywać się z patrzeniem na jej żuchwę, nie chciałem
wydać się natrętny. Gdy spytałem, czy chce skosztować lodów odpowiedziała, że chętnie, ale
nie może, bo dba o zdrowie. Nie mogłem wymarzyć sobie lepszej odpowiedzi, gdyby zgodziła
się natychmiast nie miałbym żadnego wyzwania, a gdyby stanowczo odmówiła możliwie, że
moje wysiłki okazałyby się bezcelowe. Jej niepewność w głosie była dowodem skrywanych
pragnień, które ukrywała pod społecznymi przykazaniami. W tamtej chwili potwierdziłem to,
co już wiedziałem wcześniej, zakochałem się od pierwszego wejrzenia. Tylko mężczyźni tak
potrafią.
Spodobaliśmy się sobie i zaczęliśmy regularne widywać. Przez około rok naszego
związku pozwalałem jej być taką jaką chce, choć wiedziałem, że się oszukuje. Nie namawiałem
i nie proponowałem niczego, robiła co uważała za słuszne. W rocznicę naszego spotkania udaliśmy się do restauracji, w której się poznaliśmy. Zamówiłem dokładnie to samo. Kornelia po
moich namowach i słodkich słówkach wybrała sałatkę z makaronem. Usprawiedliwiłem ją, że
nic się nie stanie, gdy w naszą rocznicę zje coś innego, a parę węglowodanów niczego nie
zmieni i dalej będzie piękna. Przekonałem ją. Od tej chwili przy każdej okazji proponowałem
jej małą ilość śmieciowego jedzenia. W ciągu tygodnia częstowałem ją łyżeczką lodów, białym
pieczywem z dżemem, słodzoną herbatą, słodkimi pieczonymi ziemniakami, rogalikami z posypką cukrową, landrynkami, bitą śmietaną, mleczną czekoladą, gazowanymi napojami i wieloma innymi przekąskami, które sam na co dzień zjadałem w dużych ilościach. Miałem lekką
nadwagę, ale natura obdarzyła mnie wydajnym układem trawiennym i mogłem pozwolić sobie
częściej niż inni na takie przyjemnostki. Ku mojemu zadowoleniu nie wszyscy mają tyle szczęścia co ja.

Po trzech miesiącach dokarmiania Korneli zauważyłem pierwsze zmiany. Na skórze jej
twarzy pojawiło się dużo niewielkich krostek ropnych, a na jej udach pięknie wyglądająca pomarańczowa skórka. Jej wielkość faktyczna i symboliczna rosła w moich oczach. Teraz musiałem ją złamać. Zaprzestałem jeść te słodkie diabelstwa i przerzuciłem się na warzywa i owoce.
W oczach Korneli widziałem żal. Zachowałem się jak typowy handlarz narkotykowy, uzależniłem ją od niepotrzebnego jedzenia i następnie zabrałem źródło rozkoszy. Nie zniosła tego
najlepiej. Kręciła się zdenerwowana po domu, podgryzała paznokcie i dzień w dzień dopytywała, czy mam coś dobrego. Po około dwóch tygodniach pękła. Po pracy poszła do sklepu i
kupiła czekoladowe rurki z karmelem. Na początku trochę się z tym kryła, ale w końcu mnie
poczęstowała. Oczywiście musiałem się zgodzić, aby dać jej wyraz akceptacji i zrozumienia.
Kolejny krok mojego planu powiódł się zgodnie z przewidywaniami.
Z kolejnym rokiem znajomości musiałem wytoczyć cięższe działa. Kornelia rozsmakowana w słodkościach przytyła jedynie dziesięć kilogramów. Podsunąłem jej więc dania smażone w głębokim oleju z dodatkiem seropodobnym, żeberka wieprzowe, zapiekanki z serem
pleśniowym oraz makarony w sosie śmietanowym, nie zapominałem przy tym o wcześniejszych słodkościach z piekła rodem. Pokłosiem przerzucenia się na tak katorżniczą dietę było
nabranie przez Kornelię beczkowatych kształtów.
Już prawie osiągnąłem swój cel. Zaręczyłem się z Kornelią, a po miesiącu wzięliśmy
ślub. Ale więzy symboliczne mnie nie interesowały. Podwoiłem ilość dań tłustych i słodkich.
Opakowanie czekoladowych rurek z karmelem stało się przekąską między przekąskami. Kolejny rok takiej diety spowodował u mojej małżonki chorobliwą niepełnosprawność. Ważyła
już trzysta pięćdziesiąt kilogramów, miała problemy z wstaniem z łóżka, gdy na nim leżała nie
mogła samodzielnie przekręcić się na inny bok, potrzebowała pomocy przy kąpieli, a o podrapaniu po plecach w ogóle nie mogło być mowy. Na szczęście miała mnie i we wszystkim jej
pomagałem. Ten dzień nastał. Kornelia była całkowicie zniewolona, a ja szczęśliwy.
Dziesiąta rocznica naszego małżeństwa zapowiadała się wspaniale. Kornelia od dwóch
lat nie mogła już praktycznie niczego robić samodzielnie, a łóżko stało się dla niej miejscem
wielofunkcyjnym: łazienką, toaletą, salonem, kuchnią. Przybita do niego żyła w jednym miejscu jak grzyb. Podczas popołudniowego, rocznicowego obiadu złożyliśmy sobie życzenia i
umówiliśmy się na wieczorną kolację. Na spotkanie zabrałem żółte tulipany i marchewkę z
łyżką miodu, myślałem, że mam ją już w garści, a nawiązanie do naszej pierwszej randki sprawi
jej przyjemność. Pomyliłem się. Kornelia rozpłakała się i kazała mi wyjść z pokoju. Nazajutrz
oświadczyła mi, że chce się zmienić i pomoże jej w tym wynalazek egzoltus, urządzenie transferu osobowości. Byłem nieufny wobec tej technologicznej zabawki, ale dla świętego spokoju
kupiłem ją i wręczyłem po tygodniu od awantury. Nie bacząc na konsekwencje pomogłem
wgrać Kornelii nową osobowość, wybrała „asertywną” i „aktywną”. Moje obawy stały się realne, gdy już po godzinie od wgrania osobowości Kornelia nie zjadła niczego słodkiego i z
zaciśniętymi zębami odmawiała przyjmowania żeberek, mimo smacznego ociekającego tłuszczyku. Od czasu do czasu podjadała czekoladowe rurki, ale jej głównym posiłkiem stały się
warzywa, owoce i niskokaloryczne pieczywo oraz sery.
Zaczęła chudnąć. Gdy zrzuciła wystarczająco dużo kilogramów i mogła już samodzielnie się poruszać, zaczęła intensywnie ćwiczyć. Prosiłem ją, aby przestała, ale ćwiczenia wykonywała z opętańczą namiętnością. Nie wiedziałem co mogę zrobić, aby zachować jej wspaniałą
tuszę. Nie chciałem, by się zmieniła, ponieważ wtedy przestałbym ją kochać. Namawiałem ją

do usunięcia wgranej osobowości, ale stanowczo mi odmówiła. Po dwóch latach mogłem podziwiać tylko jej zwisającą skórę, którą zamierzała usunąć chirurgicznie. To był kamień przygniatający nasz związek. Popadłem w depresję, zacząłem spożywać alkohol i myślałem poważnie o samobójstwie. Straciłem kontrolę nad swoim życiem.
Ostatecznie rozstaliśmy się. Kornelia chuda, taka jaką zobaczyłem po raz pierwszy, wyjechała za granicę. Przy pomocy portu zmieniła się nie do poznania. Nie mogłem przetrawić
straty. Wstydziłem się, że technologia okazała się silniejsza ode mnie, że nie miałem nad nią i
nad swoim życiem władzy. Zamierzałem się zabić, napisałem nawet krótki list „Życie mi obrzydło, nie szukajcie powodów”, nie chciałem przyznać się do porażki. Ale pewnego dnia, w kawiarni, poznałem inną kobietę, która również idealnie nadawała się do mojego planu. Mogłem
więc rozpocząć życie na nowo. Rozpocząłem. Zacząłem od czekoladowych lodów.
TKANINY PEŁNE ZGNILIZNY
Ciążyło mi brudne ubranie. Czułem jak stęchlizna wydobywająca się z bordowej koszuli
wyżynała na moim ciele znamiona, jak spodnie w kratkę, swoim wyziewem, odrywały kawałki
skóry, a buty drażniły swym fetorem, zniekształcając mnie do reszty. Odczuwany smród wydawał się bardziej realny niż ja. Siła z jaką zionąłem odorem zdradzała kim jestem. Wonne
piętno kaleczyło moje ciało. Koniecznie musiałem zrobić coś z tym słono-siarczanym zapachem. Chciałem znaleźć się w pralni, gdzie mógłbym pozbyć się z ubrań śladów zgnilizny, a
obecny tam przyjemny, syntetycznie zharmonizowany zapach, ukoiłby moje nerwy. Nie trwało
długo, jak wyszedłem ze śmierdzącej toni domu w mgławicę wyperfumowanego ludzkiego zaduchu.
W pralni na straży kasy biletowej spotkałem oszałamiającą kobietę. Miała długie, kręcone, czarne włosy oraz okazały, brązowy pieprzyk na policzku. Była niewysoka, taka w sam
raz. A co najważniejsze była czysta, jakby dopiero założyła świeże ubranie. Nie musiałem zbliżać się do niej, aby wyczuć tę świeżość proszku i aby dojrzeć biel jej mankietów, nieprzetartych
od kurzu. Przeciągle się jej przyglądałem, była jak mara, a mimo to chciałam ją tak mocno...
Ach! Ale co z tego, poznałaby się na mnie, po zapachu, wiedziałaby co ze mnie za typ – paskudny troglodyta przesycony erotyzmem. Musiałem udawać. Podszedłem do niej i powiedziałem o mojej potrzebie zdezynfekowania ubrań. Ona z elegancją wykładowczyni uniwersytetu
odpowiedziała, że średnia paczka ubrań równa się jeden bilet. Niestety wyczerpałem darmowy
limit prań, tym razem musiałem zapłacić. Płacić, Boże! Za chodzenie w czystych ubraniach
chcieli pieniędzy, uznałem to za podłość – i tak robiłem to dla innych, aby mogli znieść moją
obecność. Zapłaciłem za ten bilet z niechęcią. Następnie kobieta poprosiła mnie o zapakowanie
skażonych ubrań w niebieski worek i wrzucenie go do zsypu.
Po wskazówkach madame caissier, wykonanych przeze mnie z gracją podstarzałego
akrobaty, poczułem ulgę. Myśl o założeniu czystych ubrań napawała mnie lekkością. Ale coś
było nie tak. Po chwili dotarło do mnie, że nie mam innych ubrań. Wróciłem do bileterki. Nieskazitelnie czysta kasjerka taktownie starała się ukryć zdziwienie moją nagością. Nic nie mówiła, choć oczy latały jej jak karuzela. Zadzwoniła po kierownika. Po pięciu minutach zacząłem
odczuwać różane olejki, zapach władzy. Pojawił się kierownik. Był taki nietypowy, nie flejtuch
nie czyścioch, taki ser pleśniowy. Widziałem jak pod drogą, uszytą na miarę, dokładnie wyprasowaną i świeżą marynarką skrywał brudną od potu, kawy i papierosów koszulę. Hipokryta.

Rozpocząłem rozmowę. Starałem się mu usilnie wyjaśnić zaistniałą sytuację. On mi na to, że
nie ja pierwszy, że tak już się zdarzało. Byli też inni, co zapominali, że pod brudnymi ubraniami
nic nie mieli. I żeby się nie przejmować. Podał mi kod do drzwi magazynowych o numerze
sześć.
Droga do szóstki prowadziła dwadzieścia poziomów poniżej parteru. Windą zjechałem na dół. Mijani ludzie nie patrzyli na mnie, nie podśmiewali się, pewnie byli przyzwyczajeni do takich jak ja. Znalazłem się w korytarzu przyozdobionym czerwonymi tapetami. Od
tego koloru zrobiło mi się nawet ciepło. Odszukałem drzwi do magazynu i na panelu wstukałem
kod otwierający – 066. Moim oczom ukazał się ogromny magazyn jak hurtownia samolotów.
Pomieszczenie wypełnione, w niektórych miejscach po sam sufit, niebieskimi workami. Tyle
syfu w jednym miejscu. Zjełczałe człowieczeństwo skondensowane w ubraniach. Wzięło mnie
na wymioty, ale powstrzymałem się. Podszedłem do wózka oznaczonego datą moich urodzin.
Na moje szczęście na dnie leżał jeden worek. Dla pewności otworzyłem go. Był mój – poznałem zapach. Wziąłem ubrania. Głupio byłoby chodzić nago po mieście.

W sprawnych narracyjnie utworach autor, w sposób bezpretensjonalny, opisuje niuanse otaczającego nas świata. Opowiadania zdradzają dobre opanowanie warsztatu oraz dojrzałość twórczą.
Głuchowski porusza tematykę kontrowersyjną, dotyczącą m.in. bezdomności i nieprzystawalności do świata. Posługuje się stereotypami, aby opisać otaczający nas świat.
opr. Angelika Komsta

Aleksandra Igras
MOIROS – FRAGMENTY
Cyntia
W dzieciństwie Cyntia pielęgnowała w sobie uczucie nienawiści do Sotery. Myślała, że w ten
sposób wspiera swoją rodzicielkę. Potem gwałtownie zarzuciła ten proceder, zdawszy sobie
sprawę, że jej matka, poza rozpaczliwą potrzebą odciągnięcia męża od tej kobiety, nie żywiła
żadnych innych uczuć, również do niej – osamotnionej jedynaczki.
Po wielu latach nieustannych prób urodziła się piękna i dorodna. Jej ojciec Petros dysponował już wtedy sporym majątkiem, który zapewniła mu głównie flota kutrów rybackich.
Z wczesnego dzieciństwa zachowała wspomnienie jego nieczęstych powrotów z pracy do domu
na obiad. Przywoływał ją wtedy i pozwalał mieszać cukier w filiżance z mocną aromatyczną
kawą. Posrebrzana malutka łyżeczka z fikuśnym ornamentem na końcu trzonka i tak samo mikrych rozmiarów filiżanka z ręcznie malowanym rajskim ptaszkiem. Ach, jak cudnie byłoby
móc poczęstować w niej kawą Bellę – złotowłosą lalkę, którą Petros przywiózł jej z jakiejś
długiej podróży.
– Tatusiu, mogę? Proszę! – Jej twarzyczka zmieniła się w pyszczek potulnego psiaka.
Ojciec nachylił się i chapsnął na niby jej nosek. Za tę minkę był w stanie zgodzić się na
wszystko i spełnić każdą zachciankę.
– Cynthia, nie! To wykluczone. Ten serwis jest po mojej babce – wtrąciła się matka.
– Kupię ci piękniejszy, cały zestaw, tylko dla ciebie i twoich lalek – łagodził spór ojciec.
– Ja próbuję uczyć ją szacunku do rodzinnych pamiątek, a ty jak zwykle obiecujesz złote
góry. Zresztą czego można się po tobie spodziewać. Ty widziałeś porcelanę na oczy po raz
pierwszy w domu moich rodziców. Po twojej rodzinie nie zostało nic wartościowego.
– Nic... poza dobrze prosperującym portem. Za gołodupca byś przecież nie poszła.
– Zwykłe układy z komuchami.
– A ty co? Córka faszysty, potem nagle socjalisty. Twój stary łatwo zmieniał poglądy.
W gruncie rzeczy był po prostu tchórzem i pajacem!
– Milcz!
– W porządku, już wychodzę!
– Gdzie? Gdzie znowu wychodzisz? Do niej, wiem, że do niej. Do tej swojej portowej…
– ostatecznie powstrzymała się od rzucenia obelgi, liczą na to, że Petros zmieni zdanie i to
popołudnie spędzi z nimi w domu.
Cyntia przykleiła buzię do zimnej politury stołu. Odgłosy toczącej się obok rozmowy
przebijały się do jej świadomości przez warstwę ochronną, którą sama nauczyła się budować.
Były jak dalekie echa wielopokoleniowych konfliktów – niby zamierzchłe, ale wciąż aktualne
i jadowite. Powłóczyła palcem wskazującym po blacie. Dziecięcy paluszek zbliżył się do malutkiej filiżanki, wspiął do ptaszkowego dzióbka, potem zjechał i chwilkę pieścił niebieskie
piórka.
Bach – zamknęły się za ojcem ciężkie drewniane drzwi, brzdęk – palec ostatecznie zepchnął z krawędzi stołu ptaszka-nielota wprost na kamienną posadzkę, plask – dłoń matki smagnęła dziecięcy policzek.

Janek
Kiedy samolot wylądował w Atenach, Jan miał jak zwykle dość. Dość tych starych bab,
które zaraz po dotknięciu kołami lądowiska rzucają się tępo do wyjścia. Z satysfakcją obserwował, jak i tak grzęzną w korytarzowym korku, choć wciąż wystawiają wojowniczo łokcie.
Miał dość tego przepychania się na samolotowych schodkach, tych wart rodaków przy odbiorze
bagaży. Dość wrzasków dzieci, dość ich matek z nadwagą w taliach, w biodrach i, o dziwo,
w plastiku rzęs. Dość ojców, którzy dumnie niosą bagaże, ale myślami są i tak już przy sklepie
bezcłowym i zakupie wielkiej butli whiskacza, przez znawców tematu zwanej potocznie
„krową”.
Ruchome lotniskowe chodniki ciągnęły się w nieskończoność. Janka, na domiar złego,
kurczowo trzymała się pani Jadwiga z powiatu kieleckiego. Była jego sąsiadką z samolotu,
przerażoną wielkim światem. Trochę wbrew sobie obiecał jej pomóc, wyprowadzić ją z hadesu
na światło dzienne, do córki, która od dwudziestu lat sprząta w luksusowych ośrodkach wczasowych. Sprząta i klnie, że w zasadzie „zarabia w tej zasranej Grecji już tyle samo, co Ukrainki
w Warszawie”.
– Panie, taki w tej Grecji był kryzys, prawie jak u nas w latach osiemdziesiątych! –
tłumaczyła Jadwiga.
Chcąc nie chcąc, Janek stał się milczącym spowiednikiem Jadwigi. Nie zależało jej jednak na żadnej radzie, pouczeniu czy rozgrzeszeniu. Wystarczyło jej, że od czasu do czasu coś
tam Janek przychrząknie czy minimalnie zmieni wyraz twarzy. Znaczy słucha.
Z jej słowotoku Janek wyłuskał, że ostatnio szczęście uśmiechnęło się do córki pani
Jadwigi, bo poznała młodszego o prawie piętnaście lat Gruzina, Giorgiego. Giorgi jest ponoć
świetnym kucharzem i mógłby zrobić karierę w najlepszych tawernach, gdyby nie musiał już
harować na czarno w kebabach. Tak że niedługo ślub Marzenki z Giorgim. Jadwiga wspomniała również Jankowi, że we wsi sołtys coś tam plótł jej od rzeczy, że ten Giorgi to tylko na
paszport Marzeny leci, bo przecież nie na Marzenkę! Ale pani Jadzia modli się o ich szczęście,
bo Marzena całe życie sama, to „choć parę lat dziewczyna użyje”. A Giorgi według niej „przystojny, że ho, ho”.
– Jestem wdową, to wiem, o czym mówię. O, pan patrzy: mój Marian. Od jego śmierci
noszę zdjęcie nieszczęśnika w portfelu. Zawsze jest przy mnie. Szybko się zabrał. Na raka
krtani. Codziennie za nim tęsknię. Jak żył, to wie pan, inaczej myślałam, bo pijaczyna był z tego
mojego Mariana. No, ale potem, jak to raczysko przyszło, to nawet na pielgrzymkę do Częstochowy ze mną pojechał. I w ogóle zaczął tak jakoś inaczej patrzeć na mnie. Zresztą panie,
jak był młody, to motor miał i szaleństwo z nim wtedy było. Całe życie mi osłodził tymi pierwszymi miesiącami, co się o mnie starał. A sołtys niech nie chrzani, bo jego syn to też dobre
ladaco. Wszyscy w gminie gadają, że tej upośledzonej Baśce od Mazurów dziecko zrobił.
A moja Marzenka też zasługuje na trochę szczęścia, bo później w życiu jest się choć myślami
o co zahaczyć. No, tak że widzi pan, ja tu przyjechałam zięcia poznać – skwitowała Jadwiga.
Na oko czterdziestoletnia Marzena w końcu przechwyciła Jadwigę. Jan zakończył szlachetną misję. Przelotnie spojrzał na Marzenę i Giorgiego. Uśmiechnął się sam do siebie i w myślach dodał: „No, faktycznie sołtys ma nosa”.
Marzena z Giorgim jawili się jak Pat i Pataszon, jak ciotka łapa z dalekim, egzotycznym
kuzynem, Wielki Ptak z Kermitem w jednym. Marzena – gruba, pomarańczowo-czarno-żółta

blondyna – nachyliła się w białych, obcisłych rybaczkach po torbę matki. Nad paskiem spodni
Marzeny ukazała się biała, duża przestrzeń z ciemniejszym kanionem pośrodku. Patykowaty,
smagły Giorgi zamiast pomóc przy torbach, wykorzystał ten moment nieuwagi przyszłej teściowej i ręką zanurkował w głębiach spodni swojej wybranki. Janek przystanął, żeby zobaczyć
reakcję Jadwigi. Czy będzie miała pretensje do chłopaka, że to obmacywana Marzena dźwiga
torby? Nie! Jadwiga ciepłym i zmysłowym spojrzeniem konstatowała przyszłego zięcia.
„Jasne! Stara cieszy się, że Marzenka choć trochę chłopa zasmakuje, że ktoś się w końcu
połakomił na jej córkę, na tę obleśną klępę. Łowca paszportów! Ponoć są takie giełdy, na których polski paszport całkiem wysoko stoi. Gruzin ma łeb na karku i duże cojones!” – pomyślał
Jan, wyobraziwszy sobie chwilę potem fellatio zarówno Marzenki z Giorgim, jak i niespodziewanie Jadwigi z pijakiem Marianem. Otrząsnął się szybko, rozczarowany swoim prostactwem.
Poczuł jednak lekkie podniecenie, które paradoksalnie przywróciło bardzo bolesne wspomnienie.
Kamila na dwa dni przed swoim odejściem zrobiła mu dobrze ustami. Zawsze się wzbraniała. Dwadzieścia cztery lata miłości i góra pięć lodów. Mizernie! Nie zapamiętał rozstania
przez słowa, gesty lub wspomnienia tej tragicznej sytuacji. Nie wiązał automatycznie tych
wspomnień nawet z rozłąką z Zuzą i Cyprianem, dziećmi Kamili, którym ojcował przez większość ich życia. Jak myślał o rozstaniu z Kamilą, to pamiętał jej rozrzucone, kruczoczarne
włosy, które falowały wraz z rytmicznym ruchem głowy. Wtedy najdotkliwiej odczuł tę niewypowiedzianą rozpacz. A gdy skończył szczytować, Kamila z jakąś osobliwą godnością podniosła zapłakaną twarz. W tym momencie po raz pierwszy zrozumiał, że stało się coś ostatecznego, że to koniec.
Miał przeczucie, że właśnie ta scena będzie go prześladować całe życie, że wszystkie
z pozoru błahe zdarzenia będą go ku niej prowadzić. Nawet tutaj, teraz, w trakcie tej osobliwej
podróży służbowej.
Ćwierć miliona rocznie. Tyle Janek był wart. Czasem jakieś ekstra premie. Całkiem
nieźle jak na menadżera firmy zatrudniającej niecałe trzydzieści osób. Polsko-turecki kapitał.
Dwieście dni w roku poza krajem, w biegu, a raczej w locie: Ukraina, Białoruś, Rosja, Turcja,
Azerbejdżan, czasem Niemcy czy Włochy, od czasu do czasu Stany. Raz Australia. Teraz Grecja.
Pierwsze dwa lata były ekscytujące, kolejne trzy znośne, ostanie pięć złe. Rzygał tym.
Na początku wiedział, że dzięki tej pracy dostał bilet do klasy średniej. Zawsze miał na to nadzieję i zawsze miał nadzieję na bycie z Kamilą. A ten bilet pasował również do jej czytnika.
On i Kamila urodzili się oraz dorastali w tym samym małym, paskudnym, pożydowskim
miasteczku, gdzieś na krańcach Lubelszczyzny. Janek ze swoją młodszą siostrą i matką zajmowali suterenę w jednej z kamienic przy rynku. Kamienice były sparciałymi budami, w pośpiechu skleconymi trochę z drewna, trochę z cegły. Wyglądały jak zmurszałe pniaki, co roku po
centymetrze wciągane w głąb ziemi. Kamienica Janka była wystawna, bo najwyższa, w całości
murowana, a u góry fasady widniał rok jej powstania: „Anno Domini 1906”. Poza tym tak samo
się zapadała jak i inne dookoła, od środka była obrośnięta pleśnią i grzybem. Mieszkanie w suterenie miało tę przewagę, że było całkiem spore – trzypokojowe. Niestety jeden pokój, przez
brak możliwości ogrzania, nie nadawał się do użytku. Z czasem posłużył jako magazyn szmelcu
na handel, który znosił ojciec, kiedy zwolnili go już za alkohol z kolei.
Kiedy Janek miał dziesięć lat, bezrobotny i mocno już wtedy zapijaczony ojciec, który
wcześniej wypił dla kurażu szklaneczkę bimbru u sąsiadki Stefaniakowej, wspiął się na skraj

jej balkonu na drugim piętrze i przy pomocy drąga próbował odłupać napis „Anno Domini”
z fasady. Plan ten wcześniej ustalili razem ze Stefaniakową, której kończyły się zapasy drożdży
i spirytusu. Ojciec Janka z wkładem w postaci sprzedaży metalowych ocynkowanych liter miał
wejść do spółki jako pełnoprawny partner w manufakturze bimbrowniczej. Niestety zachwiał
się i spadł, o mały włos nie miażdżąc siedzącego w wózku inwalidzkim starego Szymona od
Szewczuków. Ojciec przeżył upadek, ale parę dni później zmarł w szpitalu. Janek pomyślał
wtedy, że po raz pierwszy los się do niego uśmiechnął. A los, jak to z losami bywa, po prostu
się oznaczył i przyczaił na kolejną spiralę czasu.
Andreas
Kancelaria notarialna Andreasa Zawosa w centrum Argos – średniej wielkości greckiego miasta – mieściła się w białej kamienicy, dziesięć minut samochodem od magistratu.
Zawos był stosunkowo nowym notariuszem, uprawnienia do wykonywania zawodu
zdobył dopiero w wieku trzydziestu dwóch lat, czyli zaledwie pięć lat wcześniej. Biorąc pod
uwagę fakt, że wychowywany był przez samotną i, niestety, w dużej mierze niezaradną życiowo
matkę (Soterę Zawos), można by wnioskować, że Andreas osiągnął życiowy sukces. Sam zainteresowany ambiwalentnie podchodził do tej kwestii. Ta ambiwalentność wynikała z siatki
rodzinnych połączeń, w którą się uwikłał. Z początku uważał, że wszystkiego dokonał sam,
ale z wiekiem coraz bardziej zauważał, że tak naprawdę wszystko zadziało się obok i na długo
przed nim. Największy problem miał ze swoim teściem, Petrosem Staikurasem, miejscowym
magnatem, który im był starszy, tym bardziej lubował się w tkaniu lepkiej sieci, oplatającej jego
bliskich. To Petros był mecenasem Andreasa, począwszy od opłacenia mu studiów prawniczych,
po sfinansowanie lokalu pod obecną kancelarię. Skwapliwie lubił o tym przypominać, gdy odwiedzał zięcia w pracy. Tak było i tym razem:
– Godna uwagi lokalizacja, a ile miejsca! Miałem rękę do kupna. Jakbyś tylko chciał to
rozwinąć! Przecież nie musi być to wyłącznie kancelaria notarialna, może doradztwo finansowe
albo handel nieruchomościami. Teraz dużo Rusków u nas w okolicy chałupy kupuje. Sam wiesz
najlepiej. Wyobraź sobie, nawet niedawno gadałem z takim jednym, Novatshkiem. Chyba uda
mi się sprzedać dom w Vatti, który kupiłem moim staruszkom na starość. Novatshek wysyła tu
do nas swojego pracownika – przylatuje z Warszawy na zwiady. Też się musisz w to zaangażować, dobrze by było w końcu opchnąć ten dom – charczał stary Petros.
– Z Warszawy? To pewnie Polak, a nie Rusek... – Andreasa irytowała w teściu pewna
tendencyjność i ewidentne braki w wykształceniu.
– Polak, Rusek, co za różnica.
– Biorąc pod uwagę, że jeden kraj należy do Unii, a drugi nie, dość znacząca, jeżeli
chodzi o transakcję –odgryzał się teściowi Andreas z jakimś zmienionym wyrazem twarzy.
Petros zaczął uważniej mu się przyglądać, ale dla niepoznaki rzucił:
– No widzisz, a ty się opierasz przed handlem nieruchomościami!
– Oczywiście pod względem notarialnym wszystkiego dopilnuję, ale pozwól, że na tym
poprzestanę – ostatnie słowa Andreas z trudem wycedził przez zęby.
– A dobra, jakoś tam w końcu zarabiasz. Zresztą, już ja o los Cyntii zadbam. To moja
jedyna córka. Jedyne dziecko. Zobacz jak w y s z ł e m z tej całej zawieruchy, z tego cholernego
kryzysu. Jestem na plus i to jak, no tak czy nie? – Petros triumfalnie zakończył wywód, chlupnął
na raz szklaneczkę ouzo i wyszedł. W końcu!

Andreas został sam w odosobnieniu swojego gabinetu. Był mokry – miał mokrą od potu
koszulę i mokre majtki, które przesiąkły jakąś śmierdzącą cieczą. Umierał z potrzeby oddania
moczu, ale umierał także ze strachu przed dopełnieniem tej fizjologii. Od jakiegoś czasu przy
sikaniu szarpało tak niemożebnie, że trząsł się i płakał.
„Zaraziła mnie ta bułgarska kurwa” – pomyślał i zaraz tych myśli pożałował. Elena,
Elena, szarpało go tak samo w trzewiach na jej widok, jak teraz w cewce moczowej. Bywał
u niej od jakiegoś roku. Już dużo wcześniej zasmakował w płatnej miłości. Ale Elena... Elenie
był wierny. Na swój sposób.
Elena przyjechała do Argos dwa lata temu. Nie miała złudzeń. Zaprawiła się w fachu
już w swojej ojczyźnie. Tam dorabiała przy dużej stacji benzynowej. Miała dziecko, synka,
w górzystej, niedostępnej i bardzo biednej części Bułgarii. Miała też starszą niezamężną siostrę
i matkę inwalidkę. Wracała do nich po miesiącu albo dwóch spółkowania z żonatymi Grekami
i turystami.
„Co jest do cholery? Czy mogła mi to zrobić? Mówiła, że tylko ze mną bez... Jest przecież w jakimś wymiarze taka nieskazitelna. Elena, Elena. Majestatyczne greckie imię w kruchym bułgarskim ciele. I te oczy, przesączone smutkiem oraz niedowierzaniem. Wielkie, w małej trójkątnej twarzy wychudzonego kota”. Andreasem zaczęły targać emocje, które płynnie
przechodziły od wzburzenia po prawie religijną ekstazę.
Elena była tak inna od jego żony, Cyntii. Z Eleną Andreas łączył się w emocjach prawie
czystych, jednak przez niego opłaconych i z tego względu bezpiecznych.
Mieli swój miłosny fetysz. Smarował jej goły brzuch ulubioną oliwą. Zatrzymywał się
z czułością chwilę nad brzydkim szwem po cesarskim cięciu, by za chwilę przesunąć naoliwione palce w kierunku krocza. Potem smakował tam i Eleny, i oliwy z Epidavros. Po wszystkim kładł głowę na jej natłuszczonym brzuchu, a potem między małymi, trójkątnymi jak jej
twarz piersiami. Wsłuchiwał się w walące serce Eleny. Biło dla niego.
Andreas przerwał te nagłe wspomnienia i oparł się czołem o witrynę komody. Krople
zimnego potu, coraz bardziej roszące się na jego ciele, przyniosły krótką chwilę ukojenia. Jego
dłoń odruchowo przesunęła się w stronę piekącego miejsca, które teraz przypominało pulsującego czyraka, a sekundę później już rozeźlonego jeżowca. Najpierw jeżowiec w spodniach Andreasa, a raczej w jego głowie, był lekko różowy, potem czerwony, a w końcu wściekle żółty.
Andreas zaśmiał się nerwowo. „Majaczę” – pomyślał. Sięgnął po telefon. Z trudem wyszukał
numer doktora Samarasa, nacisnął ikonkę zielonej słuchawki, bezmyślnie przeczekał pierwszy
sygnał. Nagle ocknął się i rozłączył połączenie. „Nie… Jeszcze tego by brakowało – uzmysłowił sobie. – Samaras to przecież kumpel Petrosa. Będą mieć ze mnie używanie, historię dekady
na całym hefajstowskim półwyspie! Ten niewdzięczny bękart od Sotery na kurwy łazi. Zamiast
siedzieć ze swoją idealną żoną i dzieci płodzić, to on bułgarskie dziwki obraca!”. Mimowolnie
odezwały się w nim wyrzuty sumienia, ale już chwilę potem tłumaczył się sam przed sobą:
– Nie ja jeden, nie! Ale ja od zawsze byłem na celowniku, od urodzenia. Wszędzie te
macki Petrosa Staikurasa. Jego znajomi, wpływy i nawet ta kancelaria, założona przecież dzięki
jego pieniądzom – złorzeczył na swój los.
Andreas z początku myślał, że ich wszystkich, z Petrosem na czele, wystrychnie
na dudka, że jest na tyle inteligentny, by zmienić bieg przeznaczenia. Chciał ich wykorzystać
i po prostu porzucić, najeść się ich pychą i wyszczerzyć w końcu kły. Nie tylko dla siebie, ale też
dla niej, dla swojej matki Sotery.

Majaki w jego głowie przywiodły zapach matczynej skóry. Ten odcinek... Taki nieduży
fragment pomiędzy pachą, ramieniem i piersią. Gdy był małym chłopcem, kładł tam zawsze
wieczorem głowę, by matka utuliła go przed snem. Wciągał nozdrzami delikatnie mdłą woń,
w której zamykała się słodycz skóry i lekki, wręcz przyjemny zapach jej potu. Odurzał go i morzył do snu przy akompaniamencie matczynych pocałunków składanych bez pośpiechu i pieczołowicie na jego dziecięcej główce. Zapadał wtedy w tak lubiane odrętwienie i odpływał
w marzeniach do zamorskich, dalekich i zimnych krajów, w których przywierał policzkiem
do żylastej, męskiej dłoni swojego wyobrażonego ojca.
Zanim Andreas się osunął, zaparł się jeszcze na chwilę dłońmi o kant mebla i ostatecznie
stracił przytomność.
***
– Gorączka spadła. Jak pan się teraz czuje? Czy życzy sobie pan, żeby kogoś powiadomić? – Lekarz prowadzący Andreasa wykazywał żywe i szczere zainteresowanie pacjentem.
– Nie, proszę tego nie robić. Czuje się całkiem dobrze. Czy moja sekretarka, ta pani,
która ze mną tu przyjechała, jeszcze jest? – Andreas chciał podziękować pracownicy, że się nim
zajęła.
– Nie, już poszła.
– Doktorze, potrzebuję w takim razie mojego telefonu.
– Zaraz poproszę pielęgniarkę.
– Doktorze... – Andreas zatrzymał lekarza pytaniem. – Jak długo będzie przebiegać leczenie?
– Panie Zawos, musimy poczekać na wszystkie wyniki badań. Ale wychodzi na to,
że ma pan ostre zapalenie najądrza i jeszcze powstał ropień. To bardzo komplikuje sprawę. Być
może będzie konieczna operacja. Ale o tym poinformujemy pana na rannym obchodzie. Musimy też z panem porozmawiać... – zakończył dość tajemniczo lekarz.
– Tak, rozumiem, oczywiście – prawie wyszeptał Andreas. Bał się.
Chwilę potem pielęgniarka przyniosła mu telefon. Poruszony zaczął googlować
wstępną diagnozę. Po przeczytaniu kilku artykułów przestraszył się i odłożył komórkę. Nerwowo przełknął ślinę. Na ekranie zauważył pięć nieodebranych połączeń od żony, Cyntii.
Kiedy jego sekretarka Liza znalazła go leżącego na podłodze gabinetu, szybko go ocuciła i, mimo jego protestów, wezwała karetkę. Poprosił ją wtedy, żeby zadzwoniła do Cyntii
i oś wymyśliła, żeby absolutnie jej nie mówiła, że najprawdopodobniej spędzi tę noc w szpitalu.
W tej kwestii na Lizie można było polegać. Wcześniej wielokrotnie, bez mrugnięcia okiem, bez
żadnego zająknięcia, perorowała chłodnym tonem o koniecznych wyjazdach szefa, nagłych i
nieplanowanych, wręcz nieoficjalnych zjazdach notariatu, ważnych spotkaniach z klientami,
zobowiązaniach. Dla Cyntii prawie za każdym razem oczywiste było, że Liza ją okłamuje. Dla
Lizy było oczywiste, że póki nie da po sobie poznać, tego kłamstwa Cyntia jej nie udowodni.
Cyntia myślała o niej w kategorii zimnej suki, ale nigdy nie podejrzewała jej o romans z Andreasem. Wiedziała, że Andreas ją zdradza, ale wiedziała, że nie z Lizą.
Liza była prawie pięćdziesięcioletnią rozwódką, o raczej specyficznej urodzie, ale bardzo szykowną. Miała wyjątkowo uzdolnionego matematycznie syna, który przebywał na stypendium w Lozannie. Sumiennie przesyłała mu każdą premię od szefa do Szwajcarii, gdzie

życie było drogie, a jej jedyne dziecko miało szansę na spektakularną karierę naukową. Umiejętność kłamania jak z nut przyszła jej zatem dość łatwo, a kłamstwa u Andreasa były najsowiciej premiowane. Ostre, nieprzyjemne rysy twarzy Lizy odstręczały mężczyzn, którzy przychodzili do kancelarii notarialnej Andreasa, ale w sposób niezamierzony dodawały również powagi
temu przybytkowi. Teść Andreasa za każdym razem niewybrednie komentował wygląd pracownicy zięcia:
– Gdzieś ty ją znalazł? Ta baba ma twarz okrętowego szczura! Jak możesz z nią pracować! Słuchaj, w moim kompleksie Blue Lagoon była na stażu taka fajna praktykantka. Skończyła chyba prawo. Szkoda dziewczyny, nie mogliśmy przedłużyć jej umowy. Może byś się
z nią spotkał? Dziewczyna wprost marzy o pracy w kancelarii – podpuszczał Andreasa.
Petros był przekonany o niewierności zięcia, ale do tej pory nie mógł mu tego udowodnić. Jego celem nie było dobro córki – cóż, sam był wiarołomny. Chciał mieć na zdradę Andreasa dowody, by w razie potrzeby użyć ich przeciwko niemu. Obsadzenie na stanowisku kancelaryjnej sekretarki młodej, ponętnej i chętnej dziewczyny zamiast introwertycznej Lizy zdecydowanie ułatwiłoby sprawę. Petros osobiście przekonał się o predyspozycjach swojej kandydatki, kiedy podczas jej praktyk w Blue Lagoonie dziewczyna w trakcie jazdy windą nagle
wyłuskała z białej koszuli jasnobrązową, jędrną pierś ze skurczonym, ciemnym sutkiem. Bezpardonowo popatrzyła Petrosowi w oczy. Pieścił się z nią później parę razy w zaciszu swojego
prywatnego apartamentu i, pomimo jego siedemdziesięciu lat, był przeświadczony, że sprawili
sobie dużo przyjemności. Zatem osobiście przekonał się, że była to dziewczyna odważna i ambitna, z tych gotowych na wszystko. Nieszczęśliwie dla Petrosa, Andreas nie dał się okpić i ani
myślał wymienić nieatrakcyjnej, aczkolwiek lojalnej Lizy.
Tak... Andreas po krótkiej analizie kompetencji Lizy uspokoił się. Liza na pewno odpowiednio załatwiła temat z Cyntią. Tylko co dalej? Andreas był przekonany, że jego obecny stan
to następstwo przewlekłej, bo utajonej choroby wenerycznej. Jak się to wyda... ta rozpacz, ten
ból pokona Cyntię, upokorzy ją nawet bardziej niż jej ojciec upokarzał całe życie jej matkę…
i matkę Andreasa również. Ale czy ma prawo nie powiedzieć żonie i tym samym również ją
pogrążyć? Czy mógł ją również zarazić?! A co z ich wieloletnimi, morderczymi staraniami
o dziecko? Niedawno byli po jednym nieudanym in vitro. Cyntia, pomimo oziębłej atmosfery
między nimi, chciała spróbować jeszcze raz. Miał wrażenie, że tylko tego już od niego oczekiwała. By dał jej chociaż to.
Andreas po tych krótkich rozważaniach doznał iluminacji. Po raz pierwszy w życiu naprawdę się sobą przeraził.
„Przyznaj to w końcu! Dokładnie tak samo jak ten stary bydlak Petros. Jesteś skurwysynem!” – pomyślał i niespodziewanie zapłakał.
Cyntia
Cyntia była zmuszona pokochać Andreasa miłością obsesyjną i pełną. Była córką Petrosa i to,
co dla innych było oczywiste, dla niej nie było. Nie wiedziała, dlaczego tak jest. Swoje uczucie
do Andreasa postrzegała za fatum. A Grecy wierzą w fatum silniej niż inni, nie walczą, nie
knują, nie negują. Po prostu wierzą.
Uwierzyła w przeznaczenie w wieku piętnastu lat. Zobaczyła, jak Andreas targa wózek
z rybami, jak pomaga matce przy ich sprzedaży. Pamięta jego spraną koszulkę z napisem Coca

Cola i obcięte rękawki, spod których były widoczne mocne i zarazem smukłe mięśnie osiemnastoletniego mężczyzny. Cyntia zapamiętała blade, zmęczone, niebieskie oczy Andreasa. Odwrócił się i zerknął na nią od niechcenia, ale jakimś sposobem dotknął jej duszy. Duszy, która
była w potrzebie. Kiedy zobaczyła jego oczy, w tej samej sekundzie go pokochała jak i upewniła
się, że plotki z Methany nie są prawdą. Andreas nie mógł być synem Petrosa.
Tak, Sotera, matka Andreasa, była kochanką Petrosa, również wtedy, kiedy urodził się
Andreas i wiele lat po tym. Ale czy Petros nie miał wielu kochanek? A czy Sotera, i tak już nie
dbając o zszarganą opinię, nie wdawała się z żalu w portowe romanse z turystami z jachtów
pod różnymi banderami? Tak o niej mówiono, nigdy w twarz, a szept ten spływał wieczorami
uliczkami Methany.
***
Podobno w młodości Sotera była piękna. Tak piękna jak Cyntia. Obie miały ten sam typ
urody. Klasyczne rysy zatopione w błyszczących czerniach brwi, oczu i włosów. Idealnie, ciut
za długie nosy nad pełnymi jak ich biodra ustami nadawały ich twarzom szlachetności, odziedziczonej po antycznych przodkach. Łagodna falistość ich ciał za młodu hipnotyzowała,
by z wiekiem, tak jak u Sotery, zamieniać się w coraz większą ociężałość, która z czasem przybrała obły kształt.
Cyntia w wieku szesnastu lat dowiedziała się od ludzi z miasteczka, że Andreas jest
bardzo zdolny, że mógłby zostać kim zechce. Pewnego dnia Cyntia postanowiła śledzić chłopaka przez miesiąc za każdym razem, kiedy wychodził ze szkoły. Któregoś dnia Andreas stracił
cierpliwość, odwrócił się i cisnął w nią małym kamieniem:
– Czego chcesz? Odczep się ode mnie. Wasza rodzina to zaraza. Jesteś jej częścią. Mała,
durna szmata, córeczka tatusia – syczał.
Przy całej niechęci do niej, nie mógł nie zachwycić się jej nastoletnim pięknem.
– A ty?
– Co ja?
– Też jesteś częścią zarazy? Jesteś jego synem?
– Ty wredna mała suko. Zostaw mnie w spokoju.
– Andreas, czy jesteś moim bratem?! – wykrzyczała gwałtownie kluczowe dla niej pytanie.
Zobaczył w jej oczach napięcie i nadzieję, że to nie może być prawdą.
– Nie! Na pewno nie! Matka by mi powiedziała. I nie wierz tym wszystkim staruchom
z Methany. Mój ojciec to jakiś Polak i nie pytaj mnie o to więcej! Słyszysz?! Nigdy!
Pokiwała tylko głową. Zaczęli schodzić po rozpalonym asfalcie w stronę morskiego
brzegu. Ramię w ramie, w kompletnej ciszy. Gęste, ciepłe, majowe powietrze zwiastowało nieuchronne, upalne lato. Ulice o tej porze były tak puste, jak pełne były brzuchy ich mieszkańców
po poobiedniej sjeście. Andreas nagle skrócił sobie drogę, zbiegając z krótkiego, ale stromego,
żwirowego zbocza. Cyntia zrobiła to samo, niebezpiecznie ślizgając się w sandałach. Andreas
nieoczekiwanie podał jej swoją dłoń. Zacisnął na jej ręce swoje silne, już nie chłopięce palce.
Cyntia wymyśliła sobie, że tak już musi zostać. I zostało.
Petros

W wyjątkowo zimnym, jak na Grecję, październiku 1949 roku przyszedł na świat siódmy
i ostatni chłopiec w rodzinie Staikurasów. Nadali mu imię Petros po miejscowym rybaku, partyzancie i przyjacielu domu. Wszelkie rodzinne koneksje, zgodnie z grecką tradycją nadawania
imion, znalazły zostały odzwierciedlone w imionach jedenaściorga dzieci, z których czwórka
nie dożyła piątego roku życia.
Jesienią 1949 roku większość Europy nieśmiało zdrapywała pierwsze strupy po ranach
strasznej wojny. Rany te bardzo powoli zaczęły się zabliźniać, ale wciąż przypominały o nie
tak dawno rozlanej krwi. Polacy, często zobojętniali na działania potężnych demiurgów, cieszyli się odbudową swojej zmasakrowanej stolicy, niekiedy nawet tańczyli na jej gruzach
przedwojenne tanga.
Ale ziemia grecka dopiero wtedy broczyła krwią. Wtedy rozegrał się ostatni akt brutalnej walki faszystów z komunistami. Tylko w tej walce ci „dobrzy” faszyści wspierani przez
Wuja Sama wygrali z komunistami.
Wojna domowa w Grecji trwała prawie sześć lat. Toczyła się między dwiema siłami,
zdawałoby się greckimi, ale tak naprawdę była to walka o światową strefę wpływów pomiędzy
USA w sojuszu z Wielką Brytanią a ZSRR. Greckich monarchistów i faszyzujących narodowców wspierali niedawni alianci, a komunistów popierał towarzysz Stalin i jego gieroje. Ścierały
się ze sobą dwie wielkie idee, które jak każde zostały po ludzku wypaczone: jedne wspierały
nowy model faszysty, dopiero co uporawszy się z poprzednim, drugie niosły ludziom równość
i braterstwo na podwalinach niegodziwości oraz masowych mordów. Po porażce partyzantki
komunistycznej, do państw bloku wschodniego trafiło ponad pięćdziesiąt tysięcy greckich
uchodźców, w tym kilkanaście tysięcy do Polski. Terror, jaki jeszcze potem długo panował
na greckiej ziemi, zmącił spokój jej mieszkańców i podzielił ich na prawie trzydzieści lat.
Uboga rodzina Petrosa chciała przetrwać. Daleka była od polityki, jak daleka była dla
niej Ameryka, Anglia, ZSRR, Polska czy Francja. Chciała żyć, łowić ryby i karmić swoje dzieci.
Marzenie tak proste, które pozostaje w dalszym ciągu niespełnione w każdym zakątku świata,
gdzie wkracza wojna. Czasami to marzenie jest pierwotne, a czasami okazuje się być istotą
doczesnego bytu dopiero w świetle nagłych okrucieństw.
Ojciec Petrosa, Spyros, przez wiele miesięcy pomagał ukrywać się Petrosowi – rybakowi i partyzantowi – przed śmiercią z rąk faszystów. Kochał przyjaciela jak brata. Kochał go
bardziej od swoich czterech rodzonych braci, bo przyjaźń to miłość braterska, ale na własnych
warunkach. Spyros chciał wierzyć w komunizm Petrosa, ale uważał, że po prostu brakuje mu
do niego głowy, a może serca.
Dwa tygodnie po narodzinach Petrosa, Petros-partyzant po raz pierwszy i ostatni wziął
chłopca na ręce i pobłogosławił w duchu, choć był przecież komunistą. Później odszedł
w stronę Macedonii, potem Jugosławii, by stamtąd znaleźć się w komunistycznej Polsce i by
w końcu, po dwudziestu siedmiu latach, powrócić do Grecji.
***
Najmłodszy syn Spyrosa dorastał w biedzie, ale bez głodu. Poza podstawową umiejętnością czytania i liczenia, Petros się nie kształcił, bo nikomu nie przyszło to do głowy. Już
w wieku sześciu lat pomagał ojcu przy połowach i cerowaniu sieci, a jak starsze siostry wyszły
za mąż, również matce przy domowych czynnościach. Jego rodzice byli małomówni, ale dobroduszni. Żyli w zgodzie z fazami księżyca oraz z przypływami i odpływami morza.

Petros dobrze się z rodzicami dogadywał i nie spieszyło mu się do żeniaczki. W końcu
został z nimi sam, gdy reszta rodzeństwa ułożyła sobie życie: w małżeństwie i w klasztorze (jak
aż dwóch z jego braci i jedna z sióstr). Nie byli szczególnie religijną rodziną, no może z wyjątkiem Nikolaosa, trzeciego z braci, ale w tamtych czasach klasztor był dobrym i godnym rozwiązaniem na zabezpieczenie swojej przyszłości i odciążenie rodziców.
Młody Petros wyrósł po swoim patronie na wyjątkowo sprawnego rybaka. Zasłynął
przede wszystkim ze swojej odwagi – lub raczej brawury – kiedy pewnego razu wypłynął łódką
przy złym wietrze, zwanym Meltemi. Wypłynął i wrócił. Potem nie raz powtarzał ten wyczyn.
Chwilę po tym zdarzeniu niespodziewanie pojawił się znowu w życiu ich rodziny Petros-partyzant. Kiedy w końcu po prawie trzydziestu latach greccy socjaliści obalili rządy faszyzujących pułkowników, nie zapomnieli o dawnych towarzyszach broni. Petros Kosmidis
w nowym rządzie został wiceministrem transportu morskiego. Przyjechał z dwoma młodymi
urzędnikami. Parę dni spędzili na oglądaniu linii brzegowej, a potem Petros udał się do Spyrosa
i oznajmił mu, że na jego ziemi powstanie port. Skromny Spyros nie był w stanie wyobrazić
sobie czekającej jego rodzinę przyszłości, o czym bez wstydu poinformował starego druha.
– Ty nie, ale twój syn Petros świetnie sobie z tym poradzi – skwitował stary przyjaciel,
teraz nobliwy i na pozór oschły urzędnik państwowy. – Poza tym czas najwyższy spłacić dług
wdzięczności, bracie.
Szybko wstał z kamiennego stopnia, który leżał u zejścia na równie kamienistą plażę,
i skierował wzrok na urwiste wybrzeże. Nieudolnie próbował ukryć wezbrane w głosie wzruszenie.
Janek
Pierwszą noc na wybrzeżu ateńskim Janek planował spędzić w dużym kompleksie wypoczynkowym z trzema basenami i dostępem do prywatnej plaży. Właścicielem hotelu był niejaki
Petros Staikuras i Janek zatrzymał się tam właśnie na jego zaproszenie. Następnego dnia miał
udać się z pracownikiem Staikurasa na półwysep hefajstowski.
W dniu przyjazdu, późnym popołudniem, z braku pomysłu na siebie, Jan zszedł do hotelowego baru. Bar nie wyróżniał się niczym szczególnym pośród miliona do niego podobnych.
Posiadał za to element wystroju, który nie pozwalał Jankowi na całkowite odprężenie, pomimo
picia szotów ouzo pod piwo. W tafli lustra za półką z alkoholami Janek zobaczył swoją twarz
styranego czterdziestoparolatka. Mozaika lustrzana na bocznej ścianie odbijała pochyłe plecy
i odstający brzuch, ale najgorszy był szklany sufit, który za każdym razem, gdy Janek podnosił
wzrok, nikczemnie obnażał sporą już łysinę na samym środku czaszki.
Zagotowało się w nim. Dopił ostatniego szota, zostawił barmanowi sowity napiwek
i mocno oszołomiony alkoholem wyszedł na ulicę. Wciąż było jasno i upalnie. Przez moment
żałował, że porzucił lustrzane, ale jednak chłodzone klimatyzacją wnętrze. Z powodu prażącego
słońca alkohol rozlał się po jego wnętrznościach niepokojącym żarem. Prawie by skapitulował
i wrócił, gdyby nie nęcący widok żaglówek zacumowanych w oddalonym o jakieś pięćset metrów porcie.
Doszedł tam rozgrzanym chodnikiem po – wydawało mu się długich – dziesięciu minutach. Była sobota, czyli dzień, w którym rozpoczynają się bądź kończą czartery jachtów. Har-

mider spotęgował tylko złe samopoczucie. Usiadł przy długiej ławie portowej tawerny. Zamówił zimne piwo. Próbował zahaczyć wzrok na czymś, co odciągnie go od obezwładniającej jego
ciało nieprzyjemnej fali i oswoi rozedrgane powietrze.
Padło na jasnowłosą rodzinę Skandynawów. Siedzieli na pokładzie już urządzeni i zrelaksowani, gotowi do wypłynięcia. Kobieta piła białe wino. Mężczyzna z około dziesięcioletnim synem przygotowywał łódź. Chłopak zwinnie znalazł się na dziobie, by relacjonować ojcu
położenie kotwicy. Była jeszcze młodsza dziewczynka – kilkulatka. Siedziała na przysterowej
ławeczce, zaraz koło mężczyzny. Była zwrócona w stronę rufy, a więc w stronę tawerny i Janka.
Prawie bezgłośnie śpiewała jakąś piosenkę, machając jednocześnie bosymi stopami. W pewnym momencie spojrzała się wprost na Janka i pomachała mu, szczerząc przy tym wybrakowane uzębienie sześciolatki.
Jan odruchowo spuścił głowę i wciągnął do płuc długi haust powietrza. Skojarzenie
z Zuzą zakuło nieprzyjemnie. Zuza. „Całuję rączki pannie Zuzannie. Moje uszanowanko koleżanko. Jak minął paniusi dzionek, wyobraź sobie, spytał mnie po drodze skowronek” – witał ją
tak, wpadając po nią do przedszkola. Kiedy Zuza już się otworzyła na Janka, pokochała go.
Chciał być dla niej i dla starszego Cypriana dobrym ojcem. Ojcem, a nie żadnym wujkiem czy kumplem. Naiwnie sądził, że skoro ich biologiczny ojciec, Andrzej, albo siedzi w kiciu, albo zajmuje się ukrywaniem przed dawnymi mocodawcami, to będzie można go wymazać
z życia dzieci.
O ironio, a teraz właśnie dzięki Andrzejowi, który odnowił z nim przyjaźń, ma, wprawdzie sporadyczny, ale regularny kontakt z siedemnastoletnią już panną Zuzanną. Cyprian studiuje w Warszawie i nie chce mieć styczności z żadnym ze swoich „ojców”. Nie ma natomiast
żadnego problemu z przyjmowaniem od nich pieniędzy. Od czasu do czasu o nie wnioskuje
w oschłych SMS-ach.
– Cyprek to cała mamusia – skwitował Andrzej, kiedy przyjechał do Jana pewnej niedzieli z Zuzą i swoim psem Brunem, by przejść się wspólnie po lesie. – Wypisz wymaluj.
– Daj spokój Andrzej, jeszcze Zuza usłyszy.
– A niech słyszy. To wasze chowanie pod kloszem. Niech dziewczyna wie, że nie
wszystko jest takie kryształowe. Cyprian jest interesowny i wyssał to z mlekiem matki, chociaż
ona przecież prawie wcale nie karmiła. Na cyckach jej zależało. W sumie słusznie. Stara już
jest, a dalej jej stoją, Zwróciłeś uwagę?
– Nie zwróciłem.
– A ty kłamczuszku.
– Andrzej, zmieńmy, kurwa, temat. – Jan oddalił się w stronę Zuzy, która trzymała bezwiednie gruby drąg w lewej dłoni, a drugą miała zajętą klikaniem na telefonie.
Skołowany Bruno ciągnął zębami kawałek drewna, ale ewidentnie liczył na trochę więcej ludzkiego zaangażowania. Gdy Zuza spostrzegła Janka, gwałtownie oderwała się od telefonu, spojrzała się wymownie na niego i delikatnie zarumieniła.
– Ktoś chce nam ciebie porwać, panno Zuzanno?
Nic nie odpowiedziała, tylko podbiegła do niego, by się na kilka sekund przytulić.
***
– Do you mind if we join you? – Wyrwał go z zamyślenia męski głos z silnym niemieckim akcentem. Głos należał do ryżego faceta, o parę lat od niego starszego. Podszedł do niego

z grupą kilku znajomych – trzech kobiet i jednego mężczyzny. Podobnie jak Janek, towarzystwo było już mocno podchmielone.
– No, go ahead. – Janek wykonał zapraszający gest ręką.
Właśnie zaczynało zmierzchać. Niemiecka grupa postanowiła zostać w porcie i wypłynąć dopiero następnego dnia. Był to zatem ich „wieczór autorski”, który szybko zmierzał ku
swojemu przeznaczeniu, odmierzając czas ilością wypijanych mojito. Janek oczywiście bronił
honoru rodaków i nie odstawał na krok. Mało tego, szybko przerzucił się z mojito na whisky.
Po wszystkich niedawnych nieprzyjemnych objawach upojenia nie było już śladu. Osiągnął
stan upragnionej nieważkości. Jedna z Niemek dyskretnie masowała mu pod stołem łydkę gołą
stopą. Z początku adoratorka wydała mu się zbyt „żylasta”, ale z czasem stwierdził, że ma ładny
kształt tyłka, jak na swoje prawie pięćdziesiąt lat. „Kuperek” – tak go określił. W knajpianej
łazience również lustro było dla niego łaskawsze – po tamtym odpychającym facecie z baru nie
zostało nawet wspomnienie. Odbicie należało do lekko szpakowatego bruneta o bystrych orzechowych oczach. Rzymski podbródek, potężna szeroka klatka piersiowa. „Gladiator” pomyślał
o sobie pochlebnie. Było to ostanie wspomnienie z tego wieczoru.
***
Na zewnątrz jaśniało, kiedy Jan obudził się na sofie w hotelowym lobby. Nie wiedział
tylko, czy był to właściwy hotel. Tępy ból w skroniach przypomniał mu o ułomnej cielesności.
Kac – człowiecza kara za boski nektar. Z trudem zmusił się do pozycji siedzącej. Pomacał
kieszenie spodni, nie znalazł telefonu. Spanikował, wykonał kilka gwałtownych ruchów, które
przyniosły nieprzyjemne rwanie w kostce lewej stopy. Przestraszył się, że to może skręcenie.
Poruszył stopą we wszystkie możliwe strony. Choć bolało, stopa wydawała się sprawna. Rozejrzał się na boki. Ani śladu komórki. W końcu znalazł ją w zagłębieniu sofy. Poczuł ulgę.
– Mister Jan Kolanko, proszę, to karta do pańskiego pokoju – zagaił go dyżurujący portier.
Jan był pewny, że gdy wychodził, zmianę na portierni miał ktoś inny.
– Thank you.
Jan zdziwił się, że portier znał jego imię i nazwisko oraz jednocześnie ucieszył, że udało
mu się dotrzeć pod właściwy adres. Spojrzał na chłopaka i trochę szyderczo zapytał:
– And remind me the room number, my friend.
– 317. Did you have an interesting night?
– Oh yes, interesting, indeed. – Jan nie dał się sprowokować.
Portier zaśmiał się, po czym dodał:
– Pan Petros Staikuras kazał przekazać, że pan i pan Nakapolis wyruszycie na półwysep
dopiero późnym popołudniem, około 18, więc może pan chwilę odpocząć.
– Pan Staikuras?
– Tak, szef gościł u nas ostatniej nocy, a ponieważ bardzo wcześnie lubi wstawać, to...
zastał tu pana rano.
– Excellent, thank you.
Jan z trudem zlokalizował w holu windę. Było na tyle wcześnie, że lobby świeciło pustkami. „No to pięknie, popisałem się przed tym Staikurasem, nie ma co” – gorzko skwitował
w myślach. Kątem oka spojrzał z odrazą na swój wymięty profil, odbijający się w windowej

tafli szkła. Jednak szybko dla zatarcia niewygodnej samooceny przypomniał sobie swojego pijanego prezesa Nowaczka, który w najlepsze obsikiwał w biały dzień piniatę w kształcie osła.
Piniata została ukryta przed małą jubilatką za krzakiem jaśminu. Były to szóste urodziny córki
jednego z głównych zagranicznych kontrahentów spółki, w której Jan był zatrudniony. Na tym
przyjęciu to on dla równowagi grał rolę porządnego Polaka.
Wspomnienie wybryku prezesa Nowaczka, bezpośredniego przełożonego Janka, doprowadziło go do kolejnej irytacji: „Za kogo ten Nowaczek właściwie mnie ma? Za osobistego
asystenta, do chuja wafla?! – Czuł zadrę na myśl o swoim szefie. – Czternaście lat w firmie,
w tym czasie potroiłem jej obroty, zdobyłem dziesiątki kontraktów, setki kontaktów, a ten mnie
wysyła, żeby mu ogarnąć kupno kolejnej wakacyjnej hacjendy. No bo kto, jak nie ten robotny,
poczciwy Jasiu? I jeszcze wydaje mu się, że mi przysługę robi. W Grecji sobie posiedzę, odprężę się, o tej złej kobiecie zapomnę i te jego chichy, śmichy. Krezus pierdolony!”.
Kac, który tylko spotęgował złość, stawał się coraz bardziej nie do zniesienia. Jan dwa
razy gubił drogę w korytarzowych czeluściach, aż wreszcie dotarł pod drzwi swojego pokoju.
Mocował się chwilę z kartą, zamek magnetyczny ustąpił za czwartym przyłożeniem. Rozebrał
się jeszcze w drodze do łazienki, delikatnie utykał. Wziął chłodny, pięciominutowy prysznic,
potem ledwo wytarty i nagi runął jak kłoda na hotelowe łóżko. Wiedział, że musi choć trochę
odespać swoją wczorajszość.
Udało mu się to połowicznie: zapadał wprawdzie w piętnastominutowe odrętwienia,
ale pełnowartościowy sen nie przyszedł. Po trzech godzinach zmagań podniósł się wreszcie
i postanowił zejść na śniadanie – dotarł na nie tuż przed końcem. Napełnił brzuch zbyt wysmażoną, suchą jak trociny jajecznicą i białym pieczywem z sosem tzatziki. Wypił podwójne
espresso.
Potem wyszedł na zewnątrz i udał się w stronę hotelowej plaży. Zauważył, że najprawdopodobniej właściciel – aby podnieść prestiż hotelu – kazał obsypać ją zwiezioną łachą piachu.
Jan zdjął w końcu klapki i zanurzył stopy w pierwszej morskiej fali. Morze o temperaturze
lekko przestygniętej zupy tylko je obmywało i nie przynosiło żadnego ukojenia. Z nieba lał się
żar – było już samo południe. Zniechęcony upałem instynktownie powlókł się w stronę basenów. Jeden, umiejscowiony tuż pod dość wysokim murem, nęcił obietnicą zimnej kąpieli. Janek
zdjął tylko T-shirt i spodenki. Nie dbał o żadne ubraniowe konwenanse, po prostu wskoczył do
basenu w samych bokserkach.
Ten moment gwałtownego zanurzenia skroni w chłodnej wodzie był wybawieniem, zarówno dla skołatanych myśli, jak i dla fizycznego bólu głowy. Jan zszedł pod wodę jeszcze
parokrotnie. Każdorazowo te trzydzieści sekund w podwodnym świecie ładowało jego akumulatory życiowe. Ostatecznie zaliczył jeszcze kraulem sześć długości basenu i rześki rozłożył się
na leżaku. Właśnie wtedy pojawili się nowi użytkownicy hotelowej strefy AQUA. Jan rozpoznał w zbliżającej się grupie dwie polskie rodziny, z którymi przyleciał lotem czarterowym do
Aten. Były to niestety dwie najgłośniejsze rodziny z samolotu. Jazgot, wrzaski, drobne kłótnie,
całkiem spore kąśliwości i oczywiście podszyta rywalizacją niby przyjaźń między małżeństwami. Próbował ich przeczekać, zapomnieć, a jak nie – to wytrwać. Zerknął nawet parę razy
w stronę wody. Nęciła go niedawnym wspomnieniem rześkiego katharsis. Ale gdy tylko ponownie się do niej zbliżył, znokautował go wrzask kilkorga nastolatków wskakujących na hurra

do basenu. Zawiedziony klapnął z powrotem na leżak. Z malującą się na twarzy pogardą przeszedł w końcu do basenowego baru i zamówił małe piwo. Odwrócił głowę w stronę głośnych
familiantów.
„No patrzcie: ostatni z ostatnich. Ostatni będą pierwszymi” – pomyślał zirytowany.
„Prawdziwi lastminutowcy. Koniec września i lecą! I te rozmowy, że to właśnie teraz
najlepsza pora, bez tych upałów co w lipcu, no bo przecież nie o pieniądze im chodziło, a broń
Boże, tylko żeby dzieci udarów nie podostawały. Pies ich... Nie dość, że cały samolot smarkaczy-wyjców, to jeszcze tu mnie dopadli. A teraz ich starzy tylko selfiacze trzaskają zamiast
bachorami się zająć. I te babska z tymi dzióbkami do ekranów, w za ciasnych, oczojebnych
kostiumikach. Pomóż mi losie, kurwa, pomóż!”. Janek fizycznie czuł jak przepełnia go niechęć
do wszystkiego, co go otacza. Zamaszystym ruchem sięgnął po plastikowy kubek z piwem.
Wziął tak solidny łyk, że połowę zawartości wylał na nagą i owłosioną klatkę piersiową. Parsknął śmiechem.
„Kiedy taki się stałem? Kiedy stałem się takim zgryźliwym czubem?” – zmienił nagle
tok myślenia. Jakoś tak samoistnie przypomniał mu się wtedy obraz sprzed prawie dziesięciu
lat: bułgarskie lotnisko w Burgas. Zupełnie prowincjonalne w przeciwieństwie do tego ateńskiego. On, Kamila, Zuza i Cyprian. Kamila wydawała się taka zadowolona. Opaliła się już
przed wyjazdem – w Polsce, w solarium, ale dyskretnie i z klasą. Jej ubrania, buty, wystrój
mieszkania, dobór znajomych, nawet lektur. Absolutnie wszystko – z klasą!
Janek zapamiętał nawet, w co Kamila była ubrana, kiedy w Burgas przechwyciła z taśmy bagażowej swój zgrabny, skórzany neseserek. Tego dnia postawiła na swój ulubiony podróżny zestaw: biały podkoszulek na cienkich ramiączkach i lnianą, brązową, wąską spódnicę.
Do tego: delikatne rzemykowe sandały, srebrna biżuteria, a i pleciona torba, z której jakoś tak
ostentacyjnie wystawał miesięcznik „Zwierciadło”. W jej ręku zaś Paulo Coelho. I modny,
i mądry – po prostu z klasą!
Ich pierwsze last minute – jego pierwsza pięciocyfrowa pensja. Był z siebie tak dumny,
jak dumni są teraz z opasek mocy jego rodacy ze strefy AQUA. Ale wtedy Janek wierzył jeszcze w ofertę all inclusive, tak samo jak w miłość Kamili. Dopiero potem poczuł niesmak
w ustach, jak po jedzeniu z hotelowego paśnika.

Moiros Aleksandry Igras to obyczajowy dramat ludzi, ich rozterek i uczuć. Prezentowane fragmenty przedstawiają postaci uwikłane w wielopokoleniową cichą wojnę, walkę między sobą
oraz miłość, która łączy ich różnymi więzami. Dobry warsztat pisarski autorki przekłada się na
sprawne poprowadzenie akcji, pozwala wniknąć w przemyślenia bohaterów i zmysłowy charakter ich przeżyć.
opr. Sara Wojciechowska

Danuta Agnieszka Kurczewicz
KWINTESENCJA
– Idiotka – powiedział.
Nastała cisza i trwałaby do ostatnich, nawet dłużej, dni, gdyby nie wiatr. Dobrze znała to
słowo, a nawet starała się z nim zaprzyjaźnić. Odnajdywała synonimy mniej bolesne – tłumaczyła sobie, że niewiele rozumiał – ot tak rzucane, by zagęścić atmosferę, choć bujność powietrza jaka ich otaczała była dużo ponad normę.
Dzisiejsza rozmowa przekroczyła i tak już „wysoko-kodowany” stopień wymiany zdań.
Wydęte wargi i linia powietrza, delikatna, ale stanowcza, łącząc się ze światem dnia, zadusiłaby
wszystko wokół, swoim zachłannym, nieubłaganym „dość”. Gdyby nie okno, które trzasnęło,
zawirowało – wiatr zrobił swoje – a kiedy otworzyło się na oścież, idiotka zidiociała – własnym
wstydem zgnieciona.
Stał jakby wybudzony z letargu – wargi zmniejszyły swoją objętość, a powietrze zdrowym wdechem napełniło płuca. Oddychał innym napięciem – świeżej struny życia.
W zaokiennych cząstkach atmosfery była czystość – inna od tej polerowanej świeżym
zapachem, zagranicznych nawet, detergentów – od tego zgiełku wyglancowanych szaf, krzeseł,
stolików i luster.
Lustra – to one kumulowały piekło w domu, a kurz wypowiedzi przetrawiany był na danie
dnia, które bez końca piło gorycz – idiotka.
*
Jeszcze tylko wyprać firanki, odkamienić karnisze i palcem na szybie Kochanie.

Proza autorki oddaje swoisty klimat przedstawionego świata. Możemy zauważyć ciekawe ujęcie tematu, gdzie posługując się oszczędnymi słowami, sprawnie obrazuje emocje za pomocą
metafory.
opr. Żaneta Żydek

Sabina Kuśmicka
CICHA DZIELNICA
Wiekowa kamienica nie wyróżniała się niczym szczególnym, może tylko tym, że kilka
dni temu, ściany pomalowano w kolorze jasnobłękitnego nieba. Gdzieniegdzie tynk był mokry
i pachniał świeżą farbą. Pod oknem zostało wiadro. Puste, samotne i zapomniane. Jej mieszkańcy znają się od lat.
Między stropem a stromym dachem, na poddaszu, wróżka Zarina stawia karty Tarota,
przepowiada los i czyta z ręki. Do Polski ściągnął ją, ze stolicy Kazachstanu, wysportowany
macho, nienagannie ubrany, z jedwabną apaszką zawiązaną pod szyją. Pod domem, zawsze
gotowy do drogi Mercedes klasy S, czekał na kaprysy Zariny, której wróżby sprawdzały się co
do joty.
Pan Rysio, spod piątki, żadną pracą się nie zhańbił. Żyje całą gębą, jest smakoszem piwa
i znawcą mocnych trunków. Jego największą zaletą są śpiewne dźwięki usypiające psy sąsiadów z całej okolicy, ponieważ kiedy zapada zmierzch, pan Rysio smętnie zawodzi jak wilk do
księżyca.
Czarne koty włóczą się wieczorami po blaszanym dachu, wracają nad ranem i miauczą
na wycieraczce u Zariny.
Kręte, strome schody przemierza codziennie, to w górę, to w dół, powoli, jakby bał się
przewrócić, staruszek z innej epoki. Podobno w jego snach, niczym na jawie, pojawia się żona.
Zmarła dawno temu w niewyjaśnionych okolicznościach, a teraz czuwa i opiekuje się mężem
jak anioł stróż.
Natknęłam się na niego na półpiętrze, przypadkiem. Zatrzymał się, ukłonił nisko i zagadał:
– A wie pani, mam szczęście do sąsiada, to dobrze ułożony, uroczy, młody człowiek –
ściszył głos.
W jego oczach zobaczyłam dwie, wesołe iskierki:
– Nie pije, nie pali, zawsze służy pomocą – powiedział głośniej, z wiarą.
Uśmiechnęłam się.
Jeszcze długo potem wspominałam spotkanie. Starszy pan potrafił dostrzec coś, o czym
ja wiedziałam od dawna.
BŁĘDNE KOŁO
Włóczę się przez życie. Trasa jest dziełem przypadku. Omijam dyskoteki, gdzie można
potańczyć i spotkać kogoś na jedną noc. Szaleństwo prowadzi mnie na manowce.
Jak reżyser ludzkiej wyobraźni, kreślę czarno na białym symbole złej wizji artysty.
Z wiary zostały dwie skromne sukienki i srebrny łańcuszek z krzyżykiem.
Zakładam czarną woalkę, przyklejam uśmiech na usta. Próbuję podnieść się z miłości,
której nie było.
Prywatyzuję cielesność, z nieprzesadną fascynacją, bez kultu ciała. Przeistaczam człowieka nagiego w człowieka.

USTAWIAM ZEGAR NA CZAS
Mogę kształtować jedynie osobowość. Tożsamość jest moją wartością. Symbole, pismo,
religia i tradycyjny styl stworzyły, budowały i niszczyły moje życie.
Zapuszczam korzenie. Mam dom w nowej części miasta i dziecko. Czuję, że to moje
życie. Gdy nie ma już nadziei, sięgam po postać z mojego wiersza, na styku prawdy i fikcji.
Na półce, po prawej stronie regału, leżą tomy poezji. Łączą mnie z nimi inwestycje, podobieństwo nie może być dziełem przypadku.
Po tylu latach nadal zadaję te same pytania.
Życie to ekspansja, ekscytująca przejażdżka, ale najpierw trzeba wsiąść do łodzi.
Rzeka jest malownicza, choć rwąca. Nurt przyspiesza. Łatwo o błąd. Mogę natrafić na
gorszy odcinek lub na piękne widoki. Technika nie jest idealna, ale wciąż się uczę i ekscytuję.
Nadal jestem w grze. Nabieram wprawy. Z obłędu odsiewam słowo, wers i drogę.
Zaciskam zęby. Martwi mnie piasek ubywający w klepsydrze, życie na włosku, pocałunek pożegnania i mroczne pobudki ludzkiego sumienia.
W drodze wspiera mnie siła woli i rozum.
Czeka mnie ostatni etap. Jestem historią, która ma swoje sekrety, ale czy warta jest opowiedzenia?
A może napiszę nową opowieść?

W dojrzałych utworach autorki ujawnia się przemyślana uważność na słowo oraz wyrafinowana zdolność wyrażania nastrojów i emocji. Jak czytamy w jednym z utworów: „Zakładam
czarną woalkę, przyklejam uśmiech na usta”. To może być dobre motto do prozy Sabiny Kuśmickiej.
opr. Żaneta Żydek

Piotr Machajek
CHIŃSKIE MANTRY
Wszystkie postaci w opowiadaniu są fikcyjne. Ich codzienne zajęcia – jak najbardziej prawdziwe.
Nazywam się Liu Yiming i pracuję na górze Tianmen – Górze Niebiańskiej Bramy.
Latem noszę czarne spodnie i czarne polo, zimą nakładam na to długą czarną kurtkę z pikami.
Okrycie rozszerza się u dołu, nadając mi kształt pachołka. Prawdopodobnie nie ma to większego
znaczenia, gdyż całe dnie spędzam pod zadaszeniem.
Nie pod zadaszeniem i nie na górze: mniej wytrwali turyści mogą wjechać na szczyt
ruchomymi schodami. Tysiące korzystają z tego udogodnienia; najpierw rozpościerają ramiona
do zdjęć na placu u podnóży kamiennych schodów, by potem, z jakby mniejszą śmiałością,
wniknąć do wnętrza góry, gdzie czeka na nich korytarz wylany betonem, automatyczna
ścieżka i
ja, razem z moją brygadą. Ściany pomalowano na piaskowo-brązowy odcień, tak żeby
odwiedzający nie stracili poczucia obcowania z wielką naturą. Ruchome schody w kilkunastu
miejscach podzielono na półpiętra, jedno po drugim namnażające zniecierpliwienie gości,
pozbawionych punktu odniesienia w zamkniętej i monotonnej przestrzeni. Na jednym z takich
posterunków odbywam swoją zmianę. Moim zadaniem jest odszyfrowywanie znaków dyskretnie
rozmieszczonych na początku i końcu każdego odcinka: „Zachowaj ostrożność”, „Proszę nie
siadać”, „Prosimy uważać na stopy”, „Cywilizowane podróżowanie to Ja i Ty”. Obdzieram
napomnienia z ich delikatnej sugestywności, uzbrojona w mikrofon, czarny jak reszta kompletu,
zamieniam je w nakazy, zakazy i przykazy.
Kilka lat temu w trakcie jednej odpraw ktoś nieśmiało zaproponował, by pracownicy
administracyjni przeplatali niezbędne ostrzeżenia pogodniejszą treścią. Pomysłodawcą był
pewien grubawy chłopak, wydaje mi się, że nazywał się Wang Guofeng. Zmieszany własną
dezynwolturą, wyjąkał na koniec, dla podparcia pozornie niegłupiego pomysłu: „Witamy na
legendarnej górze Tianmen”. O ile propozycja została przyjęta przez kierownictwo zmiany z
życzliwością, to po długiej dyskusji, odbytej w atmosferze otwartości i transparentności
zdecydowano, że hasła o charakterze turystyczno-rozrywkowym mogłyby wprowadzić
niepotrzebne zamieszanie wśród gości i doprowadzić do niepożądanego nakładania się na siebie
kompetencji pracowników z zadaniami przestrzeni turystycznej. Ostatecznie, o czym młody
Wang ze względu na krótki staż pracy mógł nie wiedzieć, funkcję powitalną pełniły rozwieszone
wzdłuż ruchomych schodów fotografie. Po dziś dzień podział zadań pomiędzy nas, pracowników

administracyjnych, a fotografie opatrzone hasłami pozostał zachowany, a Wang Guofeng po
miesiącu pracy zwolnił się i wyjechał do miasta gdzieś na północy kraju.
Tak więc w tym miejscu, gdzieś między drugim a dwunastym odcinkiem ruchomych
schodów, trwam zasadzona jak drzewa nad rzeką Li. Tak jak one wyszeptują jakąś nieuchwytną
prawdę o świecie, tak ja przez mikrofon powtarzam czasem trudne do zrozumienia przez ludzi
prawdy o właściwym korzystaniu ze schodów ruchomych. Potok ludzi wbrew naturze spływa
ku
szczytowi.
Mija mnie ciepło opatulona, chyba zadowolona z życia para z zagranicy. Młody
mężczyzna, być może w moim wieku, mówi do dziewczyny w języku, którego nie rozumiem:
„Patrz, tak kończą ludzie po turystyce, którzy nie potrafili się zakręcić”.
To nie tak. Tu dorastałam, marzyłam o Tianmen i marzyłam o Zhangjiajie na długo przed
amerykańskim filmem, który rozsławił tę okolicę. W wieku ośmiu lat po raz pierwszy pokonałam
kamienne stopnie prowadzące na górę. Spocona i zdyszana, postanowiłam liczyć schodki, co
niemal podwoiło mój dziecięcy wysiłek. Pierwszy odcinek, prowadzący na podium
poprzedzające właściwą wspinaczkę, ma sześćdziesiąt siedem stopni. Każdego dnia, w tym
miejscu, shifu rozpalają kadzidła. Nie kadzidełka grubości zapałek, wbite pospiesznie w
budkę
wysypaną piaskiem – metrowe drągi, ze starannością umieszczone w kamiennej misie, w której
zmieściłaby się połowa mojej klasy – tak przynajmniej mi się wtedy wydawało. Smugi cienkiego,
jasnoszarego dymu otumaniały wchodzących i osnuwały górę aurą tajemnicy, wcześniej
znaną
mi jedynie z buddyjskich świątyń.
Wdech, krok, wydech. Wdech, stopień, wydech. Przerwa. Przerwa co sto stopni. Przy
każdym postoju stawałam plecami do wzniesienia, spodziewając się ujrzeć wszystko z innej,
wyższej perspektywy. Wtedy nie potrafiłam nazwać medytacyjnego skupienia i niemądrego
przeczucia, że wraz z przekroczeniem bramy, samoistnej i nie rozróżniającej, coś zmieni się
w
moim życiu w sposób nieodwracalny. Poniekąd tak się stało – od tamtego dnia chciałam żyć
otoczona tymi szczytami. Było to długo przed odkryciem góry Tianmen przez akrobatów w
kostiumach z czerwonym bykiem, lotników, paralotniarzy i innych śmiałków, którzy niezmiennie
uznają milczenie góry za wyraz zgody na rzucanie jej nieskończonych wyzwań.
Otoczenie błędnie poczytało sobie moją cichą determinację za brak ambicji lub chwalebne,
nawet jeśli nadmierne, przywiązanie do domu rodzinnego. Pokora żywiona wobec Tianmen
nie
wystarczyła, by pozostać z nią w bliższym kontakcie. Z niewyjaśnionych, lecz również przez
nikogo niekwestionowanych powodów, zapalenie kadzideł było i jest domeną wyłącznie

mężczyzn. Gdy zgłaszałam się do pracy, posada pracownika administracyjnego schodów
ruchomych okazała się jedyną, jak wtedy mi się wydawało, przejściową możliwością. Zatem
od
czterech lat w tym korytarzu zbieram plon swoich marzeń. Każdego dnia znajduję pocieszenie
w
kilkunastu minutach, które spędzam blisko Tianmen, przychodząc do pracy i opuszczając
posterunek. Naturalna brama, za każdym razem w nieco innych barwach, tak piękna, zdaje się
szeptać: „Było warto”. Albo sama sobie to powtarzam, nie każdego dnia i nie zawsze z
przekonaniem.
Przypominając turystom o zachowaniu ostrożności na schodach, rozmyślam o tym, czy
jestem w stanie znaleźć dla siebie nowe zajęcie i nowe znaczenie. Nie chcę działać pochopnie:
prac takich jak ta tu nie brakuje. Brakuje czegoś innego.
***
Wszyscy goście są mile widziani, a nawet wyczekiwani, a mimo to nadejście każdej
osoby zaskakuje moje przytępione starością zmysły. Wynurzają się, przenoszeni ruchomym
chodnikiem. Suną powoli, rzadko czują potrzebę korzystania z własnych nóg. Choć stoję
najgodniej jak potrafię, i tak czuję dlatego zawsze czuję się przyłapany na bumelowaniuodznaka na miejscu, ale czujność i skupienie zostały w domu. Po pierwszej godzinie przestaję
się
przejmować i tak.
Mundur, który noszę na co dzień mówi, że jestem tu po to, aby inni czuli się bezpiecznie. W
rzeczywistości przewlekam przez suwaki plecaków magnesy. Nie wszystkie i nie zawsze. W
tym
zakresie cieszę się względną wolnością. Zrezygnowałem z niej kosztem powtarzalnego schematu
- łatwa praca stała się tym samym jeszcze prostsza. Magnesuję wyłącznie młodych chłopaków
i
wyłącznie główne kieszenie ich bagaży - kobiety nie kradną, a w przednich kieszeniach
trudno
zmieścić cokolwiek wartościowego. „Powstrzymujemy potencjalnych złodziei, podtrzymując
przyjazną atmosferę supermarketu” – tak sprawę wyłożył mi Młody Feng, rześki szef zmiany,
który wymaga, by za każdym razem zwracano się do niego „Kierowniku Feng”. Piętro niżej,
przy
kasach, moim przedłużeniem i równocześnie zakończeniem bezpiecznych zakupów w przyjaznej
atmosferze jest Ming Jiu. Nie są to moje słowa, swoją pracę rozumiem w ten sposób dzięki
cotygodniowym odprawom odbywanym w poniedziałki o 6.30 rano. Zadaniem Minga,
czuwającego przy elektronicznych bramkach, jest odczepianie magnesów klientom, o ile
przeoczą urządzenia zamontowane przy kasach, które pozwalają zrobić to samodzielnie.
Spędziłem trzydzieści lat życia budując to ogromne miasto, w którym nigdy naprawdę nie
zamieszkałem. Mosty, wieżowce, stadion, kilka obiektów uniwersyteckich: budowałem póki
nie

zacząłem być większą przeszkodą niż pomocą. W pewnym momencie zwyczajnie przestałem
być
potrzebny. Skręcona kostka zmieniła kilka kolejnych lat w pasmo zdarzeń tak jednolitych i
pozbawionych znaczenia, że sam mam problem z wyróżnieniem z tych setek dni choćby jednego
ważnego. Zaczepiłem się w supermarkecie na jednym ze stosunkowo nowych osiedli. Nie
nazywam tego punktem zwrotnym, po prostu to jedna z ostatnich istotnych rzeczy, jakie
pamiętam.
Próbowałem pić przed pracą i w trakcie zmian, licząc że czas będzie mijał szybciej, bądź
nabiorę więcej dystansu do klipsowania plecaków. Myliłem się, stary głupiec ze mnie – uczucie
umysłu osuwającego się w martwe znudzenie nasilało się i choć nigdy nie zostałem przyłapany,
to zarzuciłem pomysł po dwóch tygodniach dyskretnego pociągania z piersiówki.
Każdego ostrzeżonego w przyjazny sposób klienta odprawiam lekkim, milczącym
uniesieniem ręki. Często kątem oka dostrzegam zmarszczone brwi i wargi zaciskające się w
ledwie wyczuwalnej irytacji. Co to za władczy gest, co za odganianie, stary dziad. To nie tak.
Ciężko mi na nich patrzeć, zazdroszczę im tego, że mogą pójść. Tylko tyle. Nie chodzi o zakupy
– ja sam raz w tygodniu biorę co trzeba z dwuprocentowym rabatem. Skończą wybierać,
wyjdą z
koszykami pełnymi tofu, kaczej krwi, łopatkami wieprzowymi, mąką, nie mam siły wymieniać,
co mnie to interesuje. Będą mogli wyjść i tylko od nich zależy, kiedy wrócą, bym znów,
przynajmniej niektórym z nich, zawrócił głowę przyjaznym i zwiększającym bezpieczeństwo
zwyczajem zamykania niektórych kieszeni niektórych plecaków.
Oni mogą iść dalej.
***
Prawie cztery lata w tej samej dzielnicy, pomiędzy ośmioma różnymi, bez wyjątku
wielkimi skrzyżowaniami. Średnio po pół roku na jednym. Na tym tutaj, względnie spokojnym,
pomagam od trzech miesięcy. Czasem nie jestem pewna, jakie znaczenie ma moja obecność,
lecz
zapewne uczucie niepewności wiąże się z brakiem koncentracji na posterunku. Ktoś musi
rozumieć ten zamysł – jakże inaczej miałabym zostać tu umieszczona?
Noszę czarny kaftan. Może nie jest to najtrafniejsze słowo, lecz używam go, gdyż nie
należę do służb mundurowych. Mam wydzielony kawałek jezdni - pas dla rowerów i skuterów.
Jak trzcina na wietrze pochylam się na bok i wracam na miejsce, choć powinnam, jak tama,
zatrzymywać i uwalniać strumień dwukołowców. Wspomagam pracę funkcjonariuszy na drodze,
wstrzymując pas na czerwonym i pozwalając jechać na zielonym. Swoją obecnością zmieniam

czytelny obraz w widowisko przesadnie upstrzone dekoracjami, szczególnie, że funkcjonariuszy
czasem brak, ja zaś – zawsze stoję na jednym z, póki co ośmiu, skrzyżowań. Na pewno z jakiegoś
powodu.
Praca wymaga prostych pleców, silnych nóg i tysiąca mil wolnej przestrzeni w umyśle,
gdyż przez ogromną większość czasu mogę myśleć w zasadzie o czymkolwiek. Wolność ta
bywa
jednak paraliżująca i często nie trudno jest mi zrobić pierwszy krok. Kiedy zwracam twarz w
kierunku pojazdów nadjeżdżających z północy, staję naprzeciwko nowego biurowca państwowej
firmy, bardzo wysokiego - sądziłam, że takie stawia się wyłącznie w centrum miasta. Czerwone
wykończenia i przezroczyste szkło w naturalny sposób przyciągają wzrok, choć na posterunku
powinnam rozglądać się raczej nie wyżej niż wysokość oczu. Ostatnio zapragnęłam policzyć
piętra budowli i nawet zaczęłam, gdy w okolicy dwudziestego dotarł do moich uszu skrawek
rozmowy: „…na pewno zna tutaj każde drzewo i wie ile pięter ma ten kolos, ten o tam, widzisz
ten wysoki?”. Przyłapana na gorącym uczynku, napięłam się jak struna i machnęłam bezładnie
lizakiem, jakbym instruowało powietrze by przeszło na drugą stronę jezdni. Na tym polega
czujność, dostrzegłam to w momencie, gdy mi jej zabrakło.
Innym razem, pierwszą połowę zmiany spędziłam szukając odpowiedzi na pytanie, po co
tu jestem. Po porannych godzinach szczytu, kiedy ruch, szczególnie motorowo-rowerowy, w
okolicy zamierał, wydawało mi się ono w pełni zasadne i krótko po przeniesieniu tutaj często
je
sobie zadawałam. Bez skutku. W nikłym przypływie złości postanowiłam użyć swojej pozycji
funkcjonariuszki, żeby wpłynąć jakkolwiek na sytuację na drodze. Akurat skrzyżowanie
pokonywał mężczyzna na starym składanym rowerze. Jakże stary był ten rower! Wyglądał,
jakby
pamiętał samego Deng Xiaopinga - istny skarb czasów czterech modernizacji i początków reform
i otwarcia. Nic dziwnego zatem, że rower miał obtłuczone światełko. Zbliżało się południe,
mimo
to machnęłam wskaźnikiem, kiedy tylko dostrzegłam usterkę zagrażającą bezpieczeństwu
drogowemu. Dopiero, gdy mężczyzna z uśmiechem na twarzy zaczął się do mnie zbliżać,
spanikowałam. Nie jesteśmy tu po to, żeby gnębić dobrych ludzi. W jednej chwili cała władczość
mnie opuściła, a strach przed ośmieszeniem oblał moją twarz rumieńcem.
- Witam! Czym mogę służyć, panienko? – pan, znacznie starszy od roweru, zagaił frywolnie.
„Panienko”! Sam pewnie nie wiedział, jak powinien się do mnie zwrócić.
- Nic… To jest, dzień dobry! Chciałam przypomnieć Wam o zachowaniu bezpieczeństwa na

drodze. Jedźcie, Wujaszku, spokojnej drogi – czułam, że moja twarz ma czerwony kolor
rewolucji, flagi kraju, któremu służę codziennie na tym skrzyżowaniu. Stary zmarszczył brwi,
wigor w jednej chwili go opuścił. Burknął coś i odjechał. Odetchnęłam głęboko, uznając to za
niski wymiar kary i obiecałam sobie nie wychylać się już więcej.
Po kilku tygodniach codziennej rutyny postanowiłam zapamiętać kilka porannych
zaspanych twarzy, które zazwyczaj po paru godzinach, kiedy wciąż stoję na posterunku, jadą
w
drugą stronę, już jako popołudniowe zmęczone twarze. Choć nierzadko noszę czarną maskę,
lubię myśleć, że nawet jeśli nie przyjeżdżają do mnie, to przejeżdżają tędy, żeby mnie minąć.
Nieruchoma z zawodu i polecenia, nadaję strumieniom przepływającym przeze mnie i obok
mnie
dodatkowe znaczenia, cóż z tego, że z dużym prawdopodobieństwem są one zmyślone.
Tu, wbita w ziemię, rosnę i kwitnę, karmi mnie słońce i podlewa deszcz. Póki miejscowy
zarząd bezpieczeństwa drogowego nie wyrwie mnie z moimi słabymi korzonkami i nie każe
mi
zasadzić się od nowa. Na nowym skrzyżowaniu, na którym, po staremu, wybór drogi nigdy
nie
należy do mnie.
***
Na szczyt parku rozrywki wjeżdża się gondolą. Po minięciu kas biletowych należy wejść
po schodach, przejść parking i w tym miejscu spotkasz mnie. Nazywam się Huang Jianguo –
Budowniczy Państwa, imię nierzadkie w czasie moich narodzin. To jednak bez znaczenia.
Parking i stację kolejki dzieli sto metrów asfaltu, które dwadzieścia lat temu rozwidlało się w
kierunku jednej z lokalnych dróg. Rozjazd zamknięto, lecz droga pozostała drogą i jako taka
powinna być pokonywana samochodem. Lub autokarem. Każdy pojazd potrzebuje kierowcy,
prawda?
Nie zawsze byłem takim krótkodystansowcem, lecz z wiekiem i okolicznościami
straciłem możliwość wyboru. Pamiętam pierwszy dzień w, jak dziwnie to brzmi po tylu latach,
nowej pracy. Oczywiście, wiedziałem zawczasu jak długa trasa mi przypadła, lecz wtedy nie
wydawało mi się to dziwne. Spędziłem większość życia w samochodach, co za różnica czy
jedziesz blisko, czy daleko. Dopiero przy czwartym kursie zrozumiałem wesołość pasażerów,
którą wcześniej przypisywałem ekscytacji związanej z wizytą w parku. Rozsiadali się, wyciągali
przekąski – teraz bez wyjątku telefony, poza tym bez większych różnic – psychicznie
naszykowali się już na odpoczynek, krótkim też by oczywiście nie pogardzili. Wciśnięci w
fotele,
choć widzieli budynek stacji sto metrów dalej, nie zwracali na niego uwagi, zwyczajnie nie
wierząc, że obowiązkowa jazda autokarem mogłaby trwać 45 sekund. Kiedy zrozumiałem
rozpaczliwą śmieszność sytuacji, zaśmiałem się ze wszystkimi, nie chcąc utracić twarzy, również
przed pojedynczymi cudzoziemcami, wyraźnie skołowanymi. To był jeden z ostatnich razów,
kiedy się z tego szczerze śmiałem – po piątym razie mój rechot był udawany, po dziesiątym
przykleiłem na twarz bezmyślny uśmiech, po trzech dniach nawet i to sobie darowałem.

W sezonie zarząd zaczął przysyłać kierowców obsługujących inne punkty w okolicy, żeby
nieco mnie „odciążyli”. Czasem przekupywałem zamienników papierosami, byleby zgodzili
się
pojeździć ten kwadrans dłużej. Zgadzali się, a jakże: „Przecież można palić i przewozić ludzi.
Huang Minutka, odpocznij sobie trochę”. Ten ponury przydomek przylgnął do mnie szybko.
Kierowcy, nawet ci widzący mnie po raz pierwszy w życiu nie odczuwali żadnego skrępowania
przed zwracaniem się do mnie w ten sposób.
Zatem jeżdżę. Z góry na dół, robota prosta i trudna jednocześnie, jak medytacja. Śmiech
pasażerów wysadzanych przedwcześnie rozbija się o szyby pojazdu jak krople deszczu.
Dzieci to przyszłość narodu, dlatego przez tak długi czas dbaliśmy o nie realizując
politykę kontroli urodzeń: żebyśmy mieli co jeść, w co się ubrać, podnieść nasz poziom,
wzmocnić i wzbogacić ojczyznę. Ja się zestarzałem i myślę sobie, że one też się zestarzeją,
przyszłość narodu stanie się przeszłością i straci na znaczeniu. Ograniczyliśmy znacząco
liczbę
ludności, lecz chyba potrzebujemy wojny albo zarazy, by ojczyzna zrzuciła z siebie ciężar
zbędnych kierowców autokarowych…
************
Choć o tym nie wiemy i nie jesteśmy świadomi istnienia pozostałych, mantra naszej
codzienności czyni nas rodziną. Śnimy wspólnie chiński sen.
GORSZY DZIEŃ
Żeby zrozumieć gorszy dzień Marii, należy wyobrazić sobie białą kartkę papieru: oto
nasza carte blanche. Naiwnie byłoby sądzić, że kartka każdego wygląda tak samo - w przypadku jednych jest ona niemiłosiernie pognieciona, papier innych mokry jest od łez; jeszcze
inni sprzedają część tego, co mają, by zalać pozostałości alkoholem lub skręcić sobie papierosa,
albo coś fajniejszego. Są tacy, którzy uparcie zapisują na swojej kartce sprawy z przeszłości i
nie pozostaje im już choćby skrawek na teraźniejszość. Niektórzy dawno już zastąpili papier
chmurami i dyskami, choć trudno orzec, z jakim skutkiem.
Niezależnie od tego, jak z problemem tym radzą sobie inni, kartkę Marii w jej gorszy
dzień należałoby - z samego rana, bądź nieco później, choć raczej nie po południu - przepuścić
przez niszczarkę do papieru. Owszem, rodzina Marii zdaje się czasem widzieć rozdrabniany
papier. Również czasami, przy odrobinie szczęścia, uratują kawałek postrzępionej kartki; często jednak sztuka ta się nie udaje. Wzdychają wtedy, chwytają za przygotowane zawczasu nożyczki, wycinają kawałek tego, co miało być dla nich nową szansą i, mimo upływu czasu, wciąż
targani emocjami, dzielą się z nią swoimi równiutko podzielonymi fragmentami. Kiedyś, w
czasach złudnej nadziei, próbowali kleić ścinki rozmiarów płatków śniegu taśmą lub klejem.
Po pewnym czasie, tak jak wielu przed nimi i wielu po nich, zrozumieli, że niszczarka-choroba
nie tnie kawałków na pół, a szatkuje je w sposób niesklejalny i nieodwołalny, wciąż jednak
oferując nową kartkę z początkiem kolejnego dnia.

Widzieć nie znaczy jednak to samo, co przewidzieć. Przewidzieć gorszego dnia nie sposób - choćby niejasnego przeczucia czy też rozumnej metody pozbawiona jest nawet Maria ostatecznie kiepskie samopoczucie jest jej prawem, przywilejem, czasem nawet obowiązkiem,
w oczach innych zaś często domyślnym i docelowym stanem ciała i ducha. Po to w końcu
stwarzamy normy i porządek, by ich przekroczenie musiało się wiązać z konsekwencjami. Dlatego Maria, kogo byśmy nie spytali, cierpi na pewno. Chyba, że spróbowalibyśmy zasięgnąć
języka u samej zainteresowanej, lecz ta ewentualność nie ma w zwyczaju się narzucać - raczej
czeka w kącie aż ktoś na nią wpadnie sam.
Tamtego przedpołudnia zadawanie jakichkolwiek pytań było zbędne. Około godziny
dziesiątej, przez chwilę zbiorowej nieuwagi, dzień Marii powrócił do punktu wyjścia bądź przemknął w mgnieniu oka ku końcowi. Żaden z domowników nie potrafił powiedzieć, co właściwie się stało: czy to duch osłabł, czy dały się we znaki odwieczne braki pewnego neuroprzekaźnika, czy też kanapka bezładnie obsmarowana dżemem dostarczyła Marii za dużo cukru.
Niezależnie od domysłów i hipotez, padła na łóżko i zasnęła: prostopadle do łóżka, z głową
wciśniętą w kołdrę, jakby pozycję umościł strzał w tył głowy. Podobnie zdało się też synowi że raczej w ramiona śmierci wpadła, niż w osławione objęcia Morfeusza. Z drugiej strony,
trudno było powstrzymać mu pobłażliwy uśmiech, widząc jej nogi, od kolan w dół zawieszone
w powietrzu, ze stopami podrygującymi niespokojnie, lecz nie na tyle, by zrzucić ciężar gumowych klapków. Wszyscy jednak zgodnie stwierdzili, że poprawianie pozycji ciała niesie ze sobą
pewne ryzyko, a budzić tym bardziej nie warto - czyż nie zdarza się nam wszystkim uciekać w
sen z błahszych powodów? Bliscy, mijając pokój Marii, podskórnie czuli, że sami, w podobnej
sytuacji, bez żalu, bo w dużej części nieświadomie, przespaliby cały dzień.
Koło południa, w porze kolejnych proszków-groszków, obowiązek przywrócenia Marii
do życia przypadł mężowi. Nie szkodzi, że dla wielu z nas obca jest przyjemność budzenia
własnej żony - wizja ta i tak na nic by się nie zdała. Na pewno większość potrafi natomiast
przywołać obraz policjanta budzącego bezdomnego na dworcu: gotowe, Maria już nie śpi.
Relacja tych dwojga także przeszła przez niszczarkę, lecz w tym wypadku w ruch poszły
całe, w dużej mierze zapisane stronice. Maszyna poruszała się inaczej - powoli, za to z większą
pieczołowitością, jakby na jeden dzień wspólnego życia przeznaczono nie więcej, nie mniej, a
właśnie jeden obrót. Tak, by oboje mieli czas przyjrzeć się dokładnie. Tak jak w przyjaźni,
mogącej być początkiem i zwieńczeniem małżeństwa, niełatwo wskazać kolejne punkty w narracji, tak i tu trudno powiedzieć, kiedy obecność niszczarki zaczęła rozdzielać ich, z założenia
wspólną, drogę. Za pierwszy godny odnotowania moment można uznać przeprowadzkę do oddzielnych pokoi. Maria rzekomo chrapała i to nieznośnie. Dzieci i bliższe otoczenie ze zrozumieniem przyjęli tę zmianę, choć każdy wtajemniczony w życie domowe wiedział, że zbolały
warkot dobywał się co noc w równym stopniu z trzewi jego, jak i jej. Czasem synom, snującym
się późną nocą po mieszkaniu, zdawało się, że jej mąż, a ich ojciec, gromadzi w sobie energię
z każdego punktu ciała, począwszy od palców u stóp, by wydać z siebie charkotliwą skargę na
to, że sen nie przynosi ukojenia.
Po zażyciu leków, które zasadniczo pomagają, Maria i tak obija się o ściany: zagubiona
wewnątrz własnego umysłu i w pozornie poznanym od podszewki mieszkaniu, emanuje desperacją, równocześnie absorbując ją z otoczenia. Na ratunek przychodzi myśl o czynności od
dawna wnoszącej odrobinę jasności: sprzątaniu. Sprzątanie, porządkowanie, przeglądanie, wertowanie, układanie, składanie, rozprawianie się - nawet w dni takie jak ten, kiedy Maria myli

poranek z wieczorem, bez trudu odnajduje w swoim arsenale nowe słowo - nowy sens starych,
powtarzalnych i z rzadka zasadnych czynności. Sama idea podjęcia się trudu uporządkowania
spraw i przestrzeni domowej napawa ją optymizmem. Nieco skoczniejszym wybiciem z lewej,
mocniejszej nogi otwiera odpowiednią szafkę i, mimo ambitnych planów, wyciąga zaledwie
jedną nasączaną chusteczkę.
Domownicy dookoła wiedzą, jak złudną nadzieję daje widok Marii, z braku alternatyw
eksplorującej rolę gospodyni domowej, a mimo to w wyobraźni każdego kilka ścinków przeszatkowanej kartki Marii na nowo przeistacza się w malutki, lecz niepodważalny w swym rozmiarze kawałeczek papieru.
Tak oto duch aktywności zostaje uosobiony przez nasączaną ściereczkę szorującą szafkę w korytarzu krótkimi, pozbawionymi płynności ruchami. Nie na długo - Marię
wciąga jak czarna dziura schowek - coś w rodzaju jej małego królestwa. Metr na trzy, pralka i
szafki po sam sufit, a na półkach - pudełka, pojemniki, woreczki, szuflady i przegródki. W
takim miejscu szufladkowanie staje się cechą umysłu jasnego i rozsądnego.
Człowiek, z jakiegoś powodu, nie wytrzymuje zbyt długo w raju: również Maria po
chwili porzuca zapalone światła wraz z rozproszonymi parafernaliami i wyrusza na poszukiwanie nowego porządku gdzie indziej. Syn zastaje matkę przycupniętą w kącie salonu - stwarzane
przez nią wrażenie przejściowości jest jej cechą stałą. Wszelkie plany, nawet te pieczołowicie
ułożone w głowie, nie znajdują odzwierciedlenia w postawie i zachowaniu ciała, dlatego domownicy nierzadko znajdują Marię zgiętą pod kątem czterdziestu pięciu stopni nad gazetą, myjącą wieczorem zęby z kubkiem kawy w lewej dłoni czy pochylającą się nad laptopem w rękawiczkach kuchennych.
- Co robisz? - pyta syn, w teatralny sposób unosząc stopy nad rozwianymi kartkami
papieru, koszulkami, teczkami i segregatorami.
- Porządki, porządkuję tu trochę - Maria jakby wyczuwała, że im mniej powie, tym pewniej zabrzmi jej odpowiedź.
- To widzę, ale po co znowu przekładasz te papiery?
- Dla porządku, by je tu trochę ogarnąć. Jakbym ich potrzebowała.
- Potrzebowała? Do czego? - odbywał już wielokrotnie tę rozmowę, lecz zdziwienie
niezmiennie go zaskakiwało - może kryła się jakaś forma miłości w jego szczerej i na nowo
przeżywanej konsternacji wobec sytuacji boleśnie powtarzalnej; w końcu Maria za każdym razem czuła sens swoich działań.
- No jakbym miała ich użyć, coś sobie przypomnieć, czy gdzieś się zalogować…
- Zalogować? Gdzie? - choć miał cierpliwy głos, to czuł, że wymierza jej kolejne razy,
powtarzając jej odpowiedzi w formie pytań. Zrozumiał, że odwoływanie się do tego, co dzieje
się obecnie w jej głowie donikąd ich nie zaprowadzi. Miał do wyboru odwieść ją od maniakalnych porządków bądź uznać, że jest to taka sama forma spędzania wolnego czasu jak czytanie
czy oglądanie seriali. Mąż Marii uwolnił go od konieczności zastanawiania się nad tym problemem, ogłaszając sucho, że nadeszła pora obiadu, lecz dziś zjedzą we dwójkę, gdyż on sam nie
jest głodny. W dni takie jak ten posyłał cierpliwszego syna na pierwszą linię, a sam szukał
schronienia w swoim oddzielnym pokoju, w złudnej nadziei, że tym sposobem jest w stanie
zagłuszyć dźwięk powolnych obrotów niszczarki. Wtedy jednak machina wydawała się przenosić do środka jego głowy, gdzie powolnemu poćwiartowaniu ulegały ich wspólne wspomnienia wyjazdów, nocy pod jedną kołdrą, popołudni spędzanych na tarasie - wszystkiego, co nie

zatarło się jeszcze w pamięci prawie trzydziestu lat wspólnego życia. Wiele znanych nam historii w banalny sposób wskazuje na pokrewieństwo, a przynajmniej bliskie sąsiedztwo uczuć
pozornie skrajnych: miłości oraz nienawiści. Zemsta, zawiedzione nadzieje, złamane serca, ból
straty napędzają szaleńcze przeskoki z jednego bieguna na drugi. On sam podróżował w jedną
stronę, od uczucia względnie bliskiego miłości do czegoś bardzo bliskiego nienawiści, niezdolny jednak do ostateczności. Być może zabrakło mocnego motywu - mąż czuł się po prostu
w jakiś sposób oszukany: żadna loteria, w którą grają ludzie, nie przewiduje kar dla niewygrywających losów. Choć nigdy, nawet w swojej głowie, nie wypowiedział pragnienia, by Maria i
problem dołączony do niej w pakiecie zniknęły, to również ani razu odmalowując swoją spokojną starość przed dziećmi nie użył liczby mnogiej, co, z przykrością dla nich, nie było w
stanie umknąć ich uwadze.
Gdy ojciec zapadał się w głąb przeszłości, która jawiła mu się, tak jak i przyszłość, w
coraz ciemniejszych barwach, ich syn powoli dzielił posiłek i milczenie z Marią. Gdzieś w
połowie dostrzegł, że ją traci: tkwiła podparta na lewej dłoni, w której wciąż trzymała widelec
i zdawała się być gotowa do snu.
- Mamo… Skończ jeść albo nie kończ, jeśli nie masz ochoty i idź się połóż.
- Tak, ta… kończę, dojem to - wiedział, że jej zapewnienia są automatyczne, a ona sama
wydaje się nie dostrzegać, że nad talerzem makaronu balansuje na granicy snu i jawy.
- Yhym, czy ty… tego?
- Słucham? - spytał z czułą troską, choć domyślał się, że raczej nie będzie czego słuchać.
- Ach, nic, nic, weszłam Ci na twój teren… - nie miało to zbyt wiele sensu, choć nie
sposób się nie zgodzić, że opieka nad drugą osobą wiąże się z wtargnięciem na czyjś teren, z
koniecznością podzielenia się swoim kawałkiem papieru.
- Nie szkodzi, nie przejmuj się - mimo że Maria z całą pewnością nie dałaby rady powtórzyć przed chwilą wypowiedzianych słów, nawiązał z nią dialog - zbędny bądź nie, w każdym razie ta uprzejma wymiana doprowadziła ich do końca posiłku.
Po jakimś czasie syn wychodzi z inicjatywą wspólnego czytania na głos - skojarzenie z
próbami wpajania ciekawości świata dzieciom narzuca się samo, jak w wielu innych przypadkach, gdy rodziny w którymś momencie swojego trwania zmuszone są zamienić się rolami,
lecz w tym wypadku istnieje pewna, zasadnicza różnica. Pociechom czytamy we wspólnym
poszukiwaniu wyciszenia, nierzadko przed snem, zaś syn podejmował próby przyswajania tekstu z Marią, by obudzić jej umysł i wyrwać zarówno ją, jak i otoczenie z ciszy gorszego dnia.
- Dobrze, pamiętamy co się wydarzyło ostatnio w powieści - syn oswaja ją z tym, co ma
nastąpić za chwilę - może zaczniesz?
- Pan Macroni przybił swoje szyby w 1924 roku, kilka…naście miesięcy przed tym, jak
otwarto obok bazę wypadową - rytm czytania Marii się urywał, a jej głowa pulsowała do przodu
i do tyłu, niemal zahaczając nosem o strony.
- Mamo, nie zgaduj słów, skup się na tekście, a jak trzeba, to czytaj po kolei, literka po
literce. To zdanie brzmi: Pan Marconi powiesił swój szyld w 1942 roku, kilka miesięcy po tym,
gdy w pobliżu otwarto bazę wojskową. Dobrze, to może ja zacznę, a Ty staraj się słuchać uważnie.
Przeczytał powoli jeden akapit, streścił jego treść i sens, po czym pozwolił Marii spróbować ponownie. Po kilku zdaniach zlepionych z malapropizmów, których pochodzenie i sens

trudno było wyjaśnić, nie mówiąc o powiązaniu ich z treścią książki, zrozumiał, że przecenił
ich wspólne możliwości na dziś.
- Dobrze, nie szkodzi, poczytamy jutro…
- Tak, tak, widzisz, jakieś durnoty wymyślam…
- Zdarza się każdemu - zaprzeczał stanowi faktycznemu, lecz w jego głowie Maria była
tak delikatna, że nawet „durnoty” wymierzane w samą siebie mogły ją zranić.
- To co mogę ci zaproponować?
- Neskłika…
- Neskłika?
- No, tego…
- Aaa, Netflixa!
- Ta, Netłika!
W tym miejscu skojarzenie z dziećmi nasuwa się samo - włączenie ekranu i pozostawienie podopiecznych na pastwę świata pozornie dynamicznego, lecz zasadniczo biernego, bo
przekazującego informacje tylko w jedną stronę, jest jak przyznanie się do własnej porażki niezdolności do podejmowania kolejnych prób zaangażowania drugiej osoby i poświęcenia samego siebie. Jednak wyjścia ostateczne czasem pozostają jedynymi - to proste, choć ciężkie do
zaakceptowania.
Przez najbliższe dwie godziny wszyscy w domu zdążyli już zapomnieć o tym, że dzielą
ten dach z innymi osobami. Każdy stara się podtrzymać to kojące uczucie jak najdłużej, uzbrojony we własne akcesorium. Spokój samotności zostaje zakłócony sygnałem wzywającym do
wzięcia leków przez Marię i jej ponownym wtargnięciem do ich życia.
- Synkowie, komuś zrobić jajecznicę na śniadanie? - bez wątpienia wstąpiła w nią nowa
energia.
- Śniadanie?… Mamo, jest dziewiąta wieczór, spójrz za okno, jest ciemno - odwołanie
się do faktu tak bezspornego musi w tej chwili wystarczyć.
- Ach, no popatrz, jasne… To ja się prześpię jeszcze może, tak chwilkę.
- Tak, zdecydowanie, najlepiej całą noc.
- Yhm, tak… zobaczymy. Dobranoc.
- Dobranoc - dzieci machinalnie żegnają się z Marią, licząc, że to miłe w swym brzmieniu słowo będzie ostatnim zamienionym z nią tego dnia. Dużo później, gdy pozostali domownicy kładą się spać, część rodziny modli się o lepszy dzień dla Marii, a część wzdycha do
samych siebie, zaklinając niszczarkę.

W opisywanych przez Piotra Machajka historiach zauważamy poetyckość sytuacji, autor wprowadza nas w świat codziennych problemów zwykłych ludzi, przedstawia sprawny narracyjnie
tekst będący owocem zainteresowania kulturą chińską. Ukazuje trudne do wypowiedzenia
prawdy. Narracja ujawnia wrażliwość na problemy przeciętnego, szarego człowieka.

opr. Natalia Flor

Danuta Mitosek-Sabbo
[***]
Złodziejki cudzego szczęścia nie mogą go zabrać na własność. Za późno, już go nie ma.
Spotkanie po pół wieku. Zjechały się odebrać złote dyplomy. Równolatki. Patrzą po sali, szukają tej, która starzej wygląda niż one. Przysiądą się, policzą zmarszczki. Mogą jeszcze coś
uszczknąć z cudzych wspomnień, nic nie mówiąc o sobie. Wspomną sympatie, spotkania.
Wyprują nitkę z jej sukni balowej. Została na sali sama, a one tańczyły do rana.
Przypomną romanse i zdrady. Niech płacze samotnie nocami. Słodka zemsta za czasy minione.
Uzurpatorki. Złe duchy. Zawłaszczą cudze serdeczne wspomnienia.
ŚLUB
W dniu ślubu pojechałam do domu znajomej fryzjerki. Uczesała mnie w kok tapirowany. Wróciłam taksówką, a kwiatów jeszcze nie dostarczono. W ostatnich dniach były bardzo obfite
opady śniegu i szosa w stronę Lubartowa była zasypana. W święta nikt nie kwapił się jej odśnieżać. Wpadłam w panikę i czarną rozpacz. Do ślubu bez bukietu? Beczałam w pokoju, Jasiek
mnie pocieszał. Mamusia pobiegła po ratunek do sąsiadki spod trzynastki. Pani Stefania Klisowska, osoba bardzo serdeczna i uczynna, dłużej od nas mieszkała przy Szkolnej. Wiedziała,
że jest kwiaciarnia przy rogatce Lubartowskiej – niedaleko od naszego domu, przy rondzie, za
drukarnią. Właścicielka mieszkała nad sklepikiem, nieczynnym w czasie świąt, ale powinna
być w domu.
Mamie towarzyszył Jasiek Śnieg był wysoki i trudno było iść. Wrócili po dłuższej chwili i przynieśli pięć białych goździków w zupełnych pączkach i gałązki asparagusa. Na ten widok mój
płacz jeszcze się nasilił. Łzy kapały na podłogę.
– Co mam zrobić z takimi pączkami? – szlochałam.
Jasiek mnie uspakajał.
– Zaraz zobaczysz, co zrobimy.
Objął dłonią pączek goździka i dmuchał w niego ciepłym oddechem. Razem z mamą dokonali
cudu – goździki rozkwitły jak zaczarowane.
Skróciłam łodygi, a rozwinięte kwiatki przełożyłam asparagusem i zawinęłam w falbankę
z szyfonu. Nareszcie się uspokoiłam.
ZJAZD KOLEŻEŃSKI
Czasy studenckie, szukanie kandydata na męża. Musi być przystojny i niebiedny. Niemożliwe,
że to ta mała się mu podoba. Jak spod ziemi pojawiały się złodziejki cudzego szczęścia. Nigdy
nie zapomną, że nie one zostały wybrane. Zazdrosne szeptały po katach – jaki piękny, a ona
nieładna. Dlaczego ją poprowadził do ołtarza? Może się uda potem chociaż rodzinę założyć.
Przetrwali i byli szczęśliwi.
Spotkanie koleżeńskie po pół wieku. Seniorzy, ale jeszcze sprawni. Jego już nie ma. Złodziejki
cudzego szczęścia uszczkną coś jeszcze ze wspomnień.
Wyprują nitkę z sukni balowej… Przypomną, jak siedziała sama przy stoliku. Tryumfatorka
tańczyła z nim do rana.

Wygrzebią z pamięci romanse i zdrady, te trzecie i czwarte. Gdy się rozejdą, niech płacze samotnie nocami.
Niech cierpi i serce ją boli. Słodka zemsta, choć czasy minione.
Uzurpatorki. Stare, niezgrabne, zbyt głośne. Nigdy już się nie spotkają.
BABCIA MARCELA
Kolonie letnie były popularną i atrakcyjną formą spędzania wakacji dla większości powojennych dzieci.
Organizowane były przez zakłady pracy. Dzieci ze Śląska jechały nad morze, dzieci stoczniowców w góry, a mali mieszkańcy Lublina do Krasnobrodu na Roztocze. Okolica ładna, świeże
powietrze i podróż niezbyt męcząca.
Mały Jasio, o którym jest ta historia, był zachwycony tą miejscowością. Nawet po latach, gdy
był już dorosłym Janem, wykupił wczasy w gospodarstwie agroturystycznym. Chciał pokazać
własnym dzieciom piękno okolicy. „Laski, piaski i karaski” – wymarzone miejsce do odpoczynku.
Po skończeniu pierwszej klasy Jasio został wysłany do Krasnobrodu. Rzeczy miał spakowane
do tekturowej walizki. Przed odjazdem autobusu z kolonistami, mama Jasia specjalnie prosiła
znajomą opiekunkę, panią Ewę, żeby przypilnowała, aby syn wszystko zjadał z talerza. Miało
to konsekwencje, ale nie uprzedzajmy faktów.
Jasiowi podobało się wszystko, spanie w dużej sali szkolnej i mycie się na podwórku przy metalowej umywalce – korytku z rzędem kranów. Zużyta, spieniona woda wypływała z jednego
końca rury. Lubił towarzystwo równolatków, czereśnie na deser, łyżkę miodu na podwieczorek
i kąpiele w zalewie. Zobaczył kapliczkę z cudowną, uzdrawiającą wodą. Druga, też słynąca z
cudów, była w lesie. Pobyt tam zapowiadał się wspaniale.
W pogodne dni obiad był na długim stole pod lipą. Potem dzieci przynosiły z sypialni koce
i odpoczywały na trawie. Dziewczynki zbierały się razem i wesoło rozmawiały. Chłopcy leżeli
osobno i grali w karty.
Kiedyś Jasiowi zachciało się siusiu. Bardzo się spieszył i zamiast do pobielonego domku, z serduszkiem wyciętym nad drzwiami, pobiegł za krzaczek. Rozejrzawszy się niezbyt dokładnie
czy jest sam, zaczął rozpinać spodenki. Rozległ się głośny śmiech. Nieopodal, w ukryciu umieściły się dziewczynki i podejrzały chłopca. Speszony i nieszczęśliwy uciekł do sypialni. Wiedział, że będzie pośmiewiskiem koleżanek. Na kolację nie poszedł.
Podczas wieczornego apelu kierowniczka kolonii obwieściła, że jutro ma przyjechać z Lublina
personalna na hospitację. Prosiła, żeby dzieci grzecznie się zachowywały.
W porze obiadowej zjawiła się starsza pani. Chłopczyna stał ze spuszczona głową, ale doleciał
go znajomy głos. Przyjezdna zapytała:
– Czy jest tu Jasio?
Ta pani to była jego babcia Marcela!
– Ha, ha chłopaki, jaka tam pani personalna, to babcia Marcela i już!
Podbiegł do niej, przytulił się, żeby wszystkim pokazać, jaki jest ważny. Babcia zaciągając
nieco, bo pochodziła z kresowego Włodzimierza, zapytała tylko:
– Jak, Jasio? Zadowolony jesteś?
Nie czekając na odpowiedź, weszła do szkoły, by zjeść obiad w towarzystwie kierownictwa.

Po wstydliwym incydencie Jaś unikał dziewczynek, które chichotały na jego widok, ale jego
pobyt na koloniach nie potrwał długo. Pani Ewa, pomna obietnicy danej matce dopilnowała,
żeby zjadł kotlet schabowy wielkości talerza.
Na drugi dzień chłopiec obudził się obsypany różowymi plamkami. Kolonijna pielęgniarka
rozpoznała u niego odrę i został zawieziony do szpitala zakaźnego w Zamościu. Wezwano
matkę z Lublina. Mocno niezadowolona, musiała zabrać Jasia autobusem do domu, a podróż
była uciążliwa. Zdążyła jeszcze poinformować lekarza, że syn już odrę przechorował. Cierpiał
za to na skazę białkową, co było zapisane w karcie zdrowia. Przy nadmiarze spożytych białek
reaguje wysypką.
Tak się odbił na jego zdrowiu wmuszony schabowy.
Przerwane zostały wymarzone kolonie. Nikt go nie wyśmiewał, bo koledzy nie wiedzieli o zdarzeniu. Wymazana została skaza na męskim honorze. Resztę wakacji spędził na podobnym do
studni podwórku przy ulicy Górnej. Jedyną, aczkolwiek zakazaną atrakcją był sad pana Persony
z sąsiedniej kamienicy. Gdy nie było właściciela i jego szczekającego pieska, Jaś zakradał się
z chłopakami na jabłka.
Niestety, przepadła też satysfakcja z posiadania babci Marceli, znanej na koloniach jako pani
personalna.
W CIENIU ZARAZY
Styczeń 2020
Pierwsze doniesienia o epidemii grypy w Wuchan w Chinach. Ze względu na gęste zaludnienie,
zaraza szybko się rozprzestrzeniła. Miasto zamknięto, wydano zakaz opuszczania domów, na
zdjęciach wymarłe ulice. Dosłownie, bo śmiertelność duża, szczególnie wśród ludzi starych
i obciążonych chorobami współistniejącymi. Wolno wyjść z domu tylko z konieczności – do
lekarza lub po zakupy, w maseczce i rękawiczkach.
Zaraza, zwana kiedyś morowym powietrzem, szybko przekroczyła granice Chin i powstała pandemia. Źródło wirusa nieznane, tylko domysły. Wymknął się z laboratorium w Wuchan? Odzwierzęca choroba? Szerzą się teorie spiskowe. Wirus przenosi się drogą kropelkową, przy oddychaniu, kaszlu. Leczenie tylko objawowe, przy zmianach w płucach konieczna jest sztuczna
wentylacja. Śmiertelność duża, a szczepionki nie ma. Wróciłam dziewiętnastego stycznia z
Kronbergu w Hesji. Tam spędzałam święta Bożego Narodzenia. Wiadomo, że są zakażenia, ale
w sąsiedniej Bawarii. Widziałam tej zimy śnieg w Szwarcwaldzie.
W Polsce o wirusowej chorobie tylko się przebąkuje. Grypa jak grypa. Mamy ważniejsze problemy. W tym roku wybory prezydenckie. O tym się mówi.
Luty 2020.
Niepokój ogarnął mnie w Walentynki. Wracając z cmentarza, gdzie na grobie mamy i Jaśka
zapaliłam znicze, zaszłam do firmy pogrzebowej „Styks”. Zapytałam o możliwość przygotowania sobie miejsca wiecznego spoczynku i ewentualnego pogłębienia grobu. A może lepiej
kupić nowy grób dla mnie i męża?
Pracownik firmy zasugerował, że lepiej pogłębić, ale trzeba mieć zgodę Zarządu Cmentarza
i Sanepidu na ekshumację. Teraz już za późno, nie zdążę do końca marca. Będzie trzeba poczekać do listopada. Nie chcę być skremowana.

– A gdybym nagle zmarła? – zapytałam.
– O, to wtedy robi się szybką ekshumację.
Pan uprzejmy i rzeczowy, dał mi kartkę z kosztorysem. Muszę załatwić zgodę i czekać do jesieni.
Marzec 2020
Na początku marca zadzwoniła z Siedlec Ewa, moja przyjaciółka od początku studiów medycznych. Ostatnio widziałyśmy się we wrześniu w Lublinie, z okazji pięćdziesięciolecia dyplomu.
Organizowałam i prowadziłam tę uczelnianą uroczystość.
Mamy zaplanowane spotkanie w lipcu na Roztoczu. Organizuje je doktor Krajewska z Tomaszowa. Ewa opowiadała, że wzruszyła się sukieneczką swojej córki Moniki, którą przechowywałam przez prawie pięćdziesiąt lat. Dostałam ją dla mojej Ani. Teraz odesłałam. Wnuk z Hiszpanii wybiera się do babci do Siedlec na Wielkanoc, więc będzie możliwość przekazania mu
przesyłki. Skończył właśnie medycynę w Salamance. Egzamin końcowy zdał summa cum laude.
Chce być urologiem, jak jego ojciec. Wybrał szpital w Madrycie. Zwierzyłam się Ewie z moich
niepokojów i wątpliwości. Oni mają już gotowy grób, nagrobek, taki jak ma Edith Piaff.
Telefon rozgrzał się, gadałyśmy dłużej niż godzinę. Tak długo, jak nigdy. Następna rozmowa
jak zwykle za tydzień.
Pięć dni później, ósmego marca zadzwonił telefon. Było wcześnie, ktoś mi pewnie chciał złożyć życzenia na Dzień Kobiet. W okienku telefonu wyświetliło się imię Ewy. Odbieram i słyszę
płacz.
– Ewa, co się stało?
– Ewunia nagle rano umarła – to był głos jej męża. Świat się zatrzymał.
Fata viam invenient.
Płakaliśmy po obu stronach telefonu. Nie ma słów pociechy w takiej chwili. Tak samo, jak trzy
lata temu, kiedy umierał mój mąż.
Pogrzeb będzie za kilka dni, jak córki z zagranicy przylecą. Znalazłam południowy pociąg do
Siedlec. Pasażerów niewielu, uczelnie były zamknięte, studenci już wrócili do domów.
Rano udaliśmy się na pogrzeb. Ewa leżała w Sali Pożegnań w otwartej trumnie. Spała snem
wiecznym. Dotknęłam jej rąk w ostatnim geście pożegnania.
Jeszcze nie ograniczono ilości osób biorących udział w zgromadzeniach. Na mszy były tłumy.
Była znana i lubiana, tu się urodziła, skończyła szkołę i wróciła z mężem po studiach. On został
chirurgiem, ona pierwszym anestezjologiem. Dzięki niej powstał Oddział Intensywnej Terapii.
Swoje życie zawodowe poświęciła chorym. Pożegnałam Ewę w imieniu kolegów ze studiów.
Była moją przyjaciółką i bardzo dobrym człowiekiem.
Najsmutniejsza chwila, złożenie do grobu. Ustawiono pojemnik z ziemią, każdy mógł posypać
leżącą w otwartym grobowcu trumnę. Zasuniętą płytę pokryły wieńce i wiązanki.
Kondolencje, płacz, smutek.
W ciągu dwóch dni dochodzą coraz bardziej niepokojące wiadomości o zarazie. Monice i jej
mężowi udało się wykupić ostatnie bilety na samolot do Hiszpanii. Wnuk z żoną czeka na lot.
Małgosia z USA zostaje, nie może lecieć. Z rodziną będzie się kontaktowała przez Skype.
Docierają tragiczne wiadomości z Włoch. Brakuje miejsc w kostnicach, trumny układane są
w kościołach i halach, w oczekiwaniu na spopielenie. Krematoria nie nadążają.
W Polsce może się gromadzić tylko pięćdziesiąt osób.

Decyduję się na powrót do domu. Kasjerki w rękawiczkach, ktoś polewa parapety płynem do
dezynfekcji. W pociągu z Warszawy Zachodniej do Lublina jest niewielu pasażerów. Do przedziału wszedł konduktor. Nie miał ani rękawiczek, ani maseczki. Podając bilet zdziwiłam się,
że nie jest zabezpieczony.
– Bo my, proszę pani, jesteśmy najsilniejszą i najzdrowszą grupą zawodową. Na Zachodnim
wsiadają ludzie przylatujący z całego świata. A my bezbronni wobec chorób – powiedział.
– Nie przecina pan biletu?
– Nie, bo przez dziurki wirusy przechodzą.
Pogratulowałam poczucia humoru, chociaż sprawa smutna.
Idąc korytarzem przed stacją Lublin, zobaczyłam w przedziale dwóch Ukraińców, którzy głęboko spali. Nie wiem ani skąd wracali, ani jak długo byli w podróży. Na peronie w Siedlcach
pytali mnie o numer wagonu na bilecie. Zastukałam w szybę. Obudzili się i wysiedli. Mieli
jechać autobusem do wschodniej granicy.
Na przystanku MPK stanęła obok mnie dziewczyna w maseczce własnej roboty. Studentka
z Białej Podlaskiej, też wracała na Ukrainę. Z torebki wygrzebałam paczkę landryn. Może to
jej trochę osłodzi długie czekanie na granicy. Podjechał autobus. Wejście z przodu zamknięte,
dwa przednie miejsca oddzielone szeroką taśmą od reszty autobusu, na tabliczce informacja, że
to ze względu na bezpieczeństwo kierowcy.
Granice już zamknięto. Na lotnisku mierzą gorączkę elektronicznym termometrem-pistoletem,
źle się kojarzy wycelowany w głowę. Trzeba wypełnić kwestionariusz, informując o tym, dokąd się jedzie i podać adres. Jeśli był kontakt z chorą osobą albo ktoś powrócił z terenu zakaźnego, nakaz kwarantanny przez dwa tygodnie. Policja ma kontrolować, czy nie opuszczają
domu. Pełne oburzenia tytuły w Internecie: „Miała kontakt, a poszła do Biedronki!”. Wybrane
szpitale przekształcono w zakaźne. Brak testów. Na kwarantannie w domu należy czekać, aż
się rozwiną objawy i dopiero dzwonić. Są już ofiary śmiertelne domowego odosobnienia. Choroba postępuje szybko. Objawy to suchy kaszel, gorączka i duszności. Konieczna jest terapia
tlenem z respiratora. Starzy ludzie są bardziej zagrożeni powikłaniami śmiertelnymi.
Uczelnie i szkoły wdrażają naukę online. Nie wszyscy potrafią, a i nie wszyscy odbiorcy mają
komputery i łączność. Rodzice też pracują online. Otwarte są tylko sklepy spożywcze, kosmetyczne, pralnie i poczta. Komunikacja miejska czynna, ale pojazdów mniej. Busy podmiejskie
jeżdżą rzadko albo wcale.
Przeczekuję dwa tygodnie nie kontaktując się zbytnio z nikim, bo byłam na mszy i pogrzebie
w tłumie, jechałam pociągiem, Bóg wie z kim i skąd. Wychodzę tylko do sklepu i apteki. Mam
maseczki jednorazówki, kiedyś przyniesione ze szpitala. Przed wyjściem zakładam rękawiczki
gumowe, chociaż to sklepy mają zapewnić dezynfekcję rąk. Do sklepów i apteki wpuszczają
tylko po dwie lub trzy osoby. Odległość między ludźmi to dwa metry.
Wszystkie imprezy i koncerty odwołane, zamknięte teatry, biblioteki. Mam wykupiony bilet na
koncert skrzypcowy Kulki na dwudziestego marca. Można zwrócić go w kasie w Filharmonii.
Sanatoria opustoszały. Hotele zamknięte. Kiedyś zaczną liczyć straty.
Koronawirus dostał nowe imię. Nazywa się teraz Covid-19. Jego natura nie jest dokładnie
znana. Ma wpływ nie tylko na płuca, ale i na inne organy. Młodzi też się zakażają.

25 marca
Nowe obostrzenia. Dwie osoby mogą chodzić razem, jeśli to rodzina. Wychodzi się tylko do
pracy (jeśli nie pracuje się online), lekarza, apteki lub sklepu i z psem na spacer. Podobno sąsiedzi pożyczają sobie psy. Policja może sprawdzać, gdzie się osoba przemieszcza. W autobusach wolno jeździć tylko na miejscach siedzących, a co drugie ma być wolne. W kościele pięć
osób plus ksiądz i kościelny. Na pogrzebie pięć osób oprócz prowadzących ceremonię. W najbliższej rodzinie u Emila Karewicza jest ich jedenaście, a zmarł niedawno.
Córka z Anglii napisała, że władze przewidują powrót uczniów do szkoły po wakacjach. Jest
nauczycielką i uczy online. Jej syn też uczy się w domu. U nas prognozy są bardziej optymistyczne.
Mimochodem powiedziała, że rozstała się z mężem. Przydzielono jej dom z zarządu miasta.
Może odzyska spokój. Postanowiłam ją wspomóc. Strażnik przy drzwiach w banku wpuszczał
pojedynczo. Przelałam pieniądze na jej konto. Musi mieć na zapasy i potrzebne rzeczy do domu.
W angielskich sklepach są braki w zaopatrzeniu. Maseczek ani rękawiczek nie ma.
Wiadomości od drugiej córki z Niemiec. Najstarszy wnuk w zeszłym tygodniu zdawał maturę
z fizyki. Mieli pisać w szkolnej auli. Ktoś powiadomił władze sanitarne o zagrożeniu. Rozlokowano w klasach po dwóch uczniów z nauczycielem. W przyszłym tygodniu ma mieć chemię
i historię. Może maturę przełożą. Może będzie egzamin online, ale do tego musi być ułożony
program.
W Polsce zmarło osiemnaście osób, we Włoszech dwieście tysięcy. Polacy siedzą w domach,
a Włosi na balkonach grają na gitarach i śpiewają. Dla podtrzymania ducha.
Jedni odchodzą, nowi się rodzą. Gatunek ludzki musi przetrwać. Siostrzenica mieszkająca
w Niemczech urodziła synka. Ma na imię Felix Bruno. Oby był zdrowy i szczęśliwy. Jego babcia nie może pojechać w odwiedziny, bo granice są zamknięte. Wnuka widziała na zdjęciu.
A u nas wybory prezydenckie mają się odbyć w maju! PiS nadal upiera się przy tym terminie.
Prezes Kaczyński powiedział kiedyś w wywiadzie, że chciałby być zapamiętany jako „emerytowany zbawca narodu”! Ma szanse przeprowadzić Polaków do Wieczności.
27 marca
Słoneczny poranek. Nie widać nikogo na mostku nad ulicą Filaretów. Stara wierzba powiewa
żółtymi nitkami cieniutkich gałązek z malutkimi zielonymi kokardkami listków jak zaplecione
warkoczyki. Wierzba płacząca…
Ogłoszone nowe ograniczenia. W taksówce może jechać jedna osoba.
Muszę zrobić zakupy, wynieść śmieci i pójść na pocztę, bo skrzynki na listy w pobliżu nie ma.
List od Broni, starej przyjaciółki z Anglii, dostałam z adnotacją, że koperta przyszła uszkodzona.
W środku były funty, zwane przez Bronię prezentem. Ktoś je wyjął. Nie mam sumienia jej tego
napisać. Wyślę jej kartkę, że pamiętam o niej. W lutym skończyła dziewięćdziesiąt trzy lata,
ma za sobą Syberię i Afrykę. Typowy los Polaków z Kresów. Już jest ich niewielu.
Przypomniałam sobie jak w 1985 roku byłam z rodziną i Bronią w londyńskim Gabinecie Figur
Woskowych. Przeraziła mnie część zwana Chamber of the Horror. Są tam wszystkie sposoby
dręczenia ludzi. Rozciąganie kołem, gilotyna, umieszczona we framudze i opadająca, gdy ktoś
zagląda do pokoju, aby napędzić mu strachu. Krzesło elektryczne – błysk, głowa skazańca
opada i czuje się swąd spalonego ciała. Wąskim korytarzem dochodzi się do starego Londynu.
Jest noc, mgła, palące się gdzieniegdzie łuczywa, pojedynczy przechodnie przemykający się

pod ścianami. Środkiem biegnie mały chłopiec powiewający gazetą i krzyczy – Murder, murder. Idziemy dalej. Pusta ulica, zmykające szczury, rynsztoki, zabite deskami okna i drzwi.
Przez szparę w oknie na piętrze widać wychylające się chude jak patyki ręce błagające o ratunek. Słychać ciche wołanie – Help, help. W starym Londynie panuje zaraza. Kto przeżyje –
jego szczęście. Pozostali muszą umrzeć. Bogaci zdążyli uciec z miasta do wiejskich posiadłości,
gdzie świeże powietrze i woda czysta.
Patrzę na puste ulice koło domu. Przychodzi taka myśl, że teraz jedyną radością jest słońce,
które rozświetla mroczne myśli. A gdy przyjdzie noc, tabletka nasenna pozwoli przetrwać do
rana.
29 marca
Na mszy nadawanej przez Internet nie mogę się skupić. Jadę na cmentarz. Długie czekanie na
trolejbus, bo teraz jeździ tylko jeden na godzinę. Jestem w maseczce, nie przeszkadza mi to.
Całe życie zawodowe pracowałam na sali operacyjnej w masce i rękawiczkach. W pojeździe
ludzi mało. Dwa przednie miejsca odgrodzone taśma, przednich drzwi się nie używa. Z głośnika
słychać ostrzeżenie – zostańcie w domu. Trzech kumpli spotkało się i gadają. Bez maseczek.
Kierowca sam otwiera drzwi i długo trzyma otwarte. Zakaz używania „gorącego guzika”, gdy
się chce wysiąść. Handel przy cmentarzu zniczami i kwiatami trwa. Sprzedawcy w rękawiczkach jednorazówkach, najczęściej dziurawych. Elektryczny samochód podwożący ludzi nie
jeździ. Młode złodziejki, które już rozpoznaję, ustawiły się na przejściu w połowie cmentarza i
obserwują ludzi. Podążają za nimi, czekają aż odejdą, gaszą palące się znicze i wyjmują wkłady.
Cwaniary, zamieniają przykrywki od zniczy na plastikowe, bo metalowe parzą palce. Hieny
cmentarne.
31 marca
W Polsce zakażonych ponad dwa tysiące, zmarło pięćdziesiąt osób. Kilka tysięcy na kwarantannie, w tym pasażerowie z samolotów w ramach akcji #LOTdoDomu. Są sprawdzani przez
policję dwa razy dziennie. Skąd u na stylu policjantów?
Dużo czytam. Czasem coś piszę na Facebooku. Lubię spać, bo śni mi się, że Jasiek jest ze mną.
Przesypiam wszystkie popołudnia. Tyle mam radości. Nie myślę, bo śpię.
1 kwietnia
Palikije. Tu Jasiek wybudował domek, spełniając swoje marzenie. Drzewa są już wysokie.
Przywiozłam trochę jedzenia. Planuję powrót do Lublina na święta.
Zabrałam się do grabienia i palenia suchej trawy, liści i gałęzi. Jakbym wypełniała testament
Jaśkowy. Chciał, żeby było ładnie. Przy zdejmowaniu rękawiczek, żeby odebrać telefon, musiał
mi się zsunąć pierścionek z palca. Nie odnalazłam go. Jasiek, we wrześniu przed śmiercią, zgubił obrączkę – podejrzewał, że przy segregacji śmieci. Wtedy była u nas Ania i razem próbowali
ją odszukać. Bezlitośnie powiedziałam, że nie takie majątki ludzie tracili. Teraz swoją obrączkę
zdjęłam, żeby nie zgubić.
Zacięła się żaluzja w sypialni i nie mogę odsłonić okna. Chyba blokuje ją rama z siatką.
Liczba ludzi zakażonych na Covid-19 zwiększa się. Nie wolno podróżować. Nie wolno wchodzić do lasu, parki zamknięte. Cmentarze też. Nadinterpretacja przepisów, bo niektóre otwarte.

10 kwietnia – Wielki Piątek
Gdy się siedzi w domu, nie zna się dat, tylko mówi się jutro, wczoraj, dwa dni temu… Zostaję
na święta na wsi. Nie chcę zawracać nikomu głowy swoją osobą. Kupuję z samochodu chleb
i babki piaskowe. W drugim, też obwoźnym „wielobranżowym”, kupiłam masło, polędwicę
i piwo. Polędwicą podzieliłam się z samotnym sąsiadem.
Obchody dziesiątej rocznicy katastrofy smoleńskiej. Uroczystości na Placu Piłsudskiego, gdzie
stoi pomnik zwany „schodami donikąd”. Kwiaty i wieńce składali członkowie PiS z prezesem.
Bez masek.
Wieczorem pokazano w TVN (oglądam w Internecie), jak Kaczyński wjechał limuzyną na
cmentarz Powązkowski, aby zapalić znicze na grobie matki. Dla innych cmentarz był zamknięty. Oczywiście towarzyszyła mu obstawa. Czego ten człowieczek się boi?
Dziesięć lat temu, dzień po katastrofie, wracaliśmy z Jaśkiem samolotem z Frankfurtu. Zabrałam niemieckie gazety ze zdjęciami. W samolocie panowała martwa cisza. Wszyscy przeżywali
tragedię.
11 kwietnia – Wielka Sobota
Święcenia pokarmów nie będzie. Kościoły zamknięte. Przed śniadaniem należy odmówić modlitwę i zrobić znak krzyża. Zadzwoniła córka z Niemiec. Rozkleiłam się, bo mi bardzo smutno.
Pusty dom. Dominik nie pisał matury z chemii, bo rozchorował się po egzaminie z fizyki. Może
to była zwykła grypa. Drugi wnuk jest zdrowy.
Ania z Anglii przysłała zdjęcia syna, psa i swojego domu. Świąt nie obchodzi.
12 kwietnia – Niedziela Wielkanocna
Najsmutniejsze święta. Jestem sama, zupełnie sama. Śniadanie wielkanocne. Ugotowane jajko
pokrojone w ćwiartki, plasterki polędwicy i chleb. Stół przybrałam żonkilami i hiacyntami.
W koszyczku drugie jajko i baranek huculski. Babka z gałązką bukszpan na serwetce. O ścianę
oparłam fotografię uśmiechniętych oczu Jaśka. Siadłam przy stole i zaczęłam płakać. Tak źle
jeszcze nie było, a może będzie jeszcze gorzej? Zadzwoniłam na numer domowy, usłyszałam
głos Jaśka nagrany na sekretarkę:
– Dzień dobry, po sygnale proszę zostawić wiadomość.
Przez chwilę wydawało mi się, że jesteśmy razem.
Po południu rozdzwonił się telefon z życzeniami: wesołych, zdrowych…
13 kwietnia – Śmigus-dyngus
Najbardziej wyczekiwany dzień w dzieciństwie, bo można było się polewać wodą. Jak na obrazie Szymoniakowej, kupionym kiedyś w Kazimierzu.
Skropiłam się wodą ze szklanki stojącej przy łóżku (tradycja!). Sama zafundowałam sobie ten
pobyt na „ bezludnej wyspie”, więc nie powinnam narzekać, ale smutek i samotność mnie nie
opuszczają.
Myślę o moich bliskich. Zadzwoniła siostra, jej kartka do Francji wróciła, granica zamknięta
nawet dla listów. Wieczorem przyszedł e-mail od Tomka z USA, kolegi Jaśka od czasów szkolnych. W Tennessee było tornado, zerwało dachy. Jakby pandemii było mało.
14 kwietnia
Już po świętach. Kiedyś mama dzieliła cukrowego baranka na trzy części dla Tadzia, Marka
i mnie. Nikt nie chciał kawałka z tyłu, chociaż to ten sam cukier, bo tyłek to tyłek. Wszyscy

chcieli głowę ze złoconymi rogami i krzywym ołówkowym uśmiechem. Gdy nastały lepsze
czasy, baranki cukrowe dostawało najmłodsze rodzeństwo – Krysia i Mirek. Po jednym.
Dane z Internetu – na świecie blisko dwa miliony zakażonych, zmarło sto osiemnaście tysięcy.
We Francji Macron przedłużył czas kwarantanny do jedenastego maja.
W Polsce – 44600 zakażonych, 6936 nowych, 618 wyzdrowiało, 243 zmarło, 2471 hospitalizowanych, 144 875 na kwarantannie, a 28 665 ma nadzór epidemiologiczny. Któryś z autorytetów rządowych powiedział, że krzywa się nie „wypłaszcza”, ale jesteśmy przed szczytem.
Mowa o epidemii. Dane nie są rzetelne, nie wpisuje się zakażenia Covidem jako przyczyny
śmierci, tylko choroby współistniejące. Sprzętu ochronnego brak. Polscy milionerzy kupują
sprzęt dla nas w ramach pomocy humanitarnej, ale o tym się nie mówi.
Nareszcie państwo zrobiło zakup. Na lotnisku Chopina wylądował największy samolot świata
Antonov ze sprzętem medycznym z Chin. Przewozi dwieście dwadzieścia ton towaru. Tego
zakupionego było dużo mniej. Samolot przywitał premier Morawiecki i Sasin – wicepremier
i minister aktywów państwowych w jednej osobie. Czym się to ministerstwo zajmuje?
Od czwartku będą obowiązywały maseczki i rękawiczki, jak się je rozprowadzi. Dotychczas
nie było, więc nie można było wymagać. Pracownicy medyczni, przyjmujący pacjentów na
SOR-ach i na Intensywnej Terapii, wyglądają jak kosmonauci. W kombinezonach, podwójnych
rękawiczkach, butach ochronnych, maskach, kaskach i przyłbicach. Modne stały się koszulki
z napisem „nie kłam medyka”. Idiotyczny napis. To ma być ostrzeżenie, że gdy pacjent ukrywa
kontakt z zarażonym – szkodzi innym. Skąd można wiedzieć, kto zarażony, a kto nie, jeśli nie
ma testów? Oczywiście te koszulki to dla producenta biznes.
Nowy rozkład jazdy autobusów nr 85 do Lublina.
Trzeba kupić trutkę na nornice i nową spłuczkę. Może ktoś zamontuje. Zarejestrowałam się do
dentysty i ginekologa. Prywatne gabinety przyjmują.
20 kwietnia
Lublin. Od dzisiaj stopniowy powrót do normalności, czyli można wychodzić do lasu i do parków, ale dzieci nie mogą korzystać z urządzeń do zabawy. Huśtawki unieruchomione, oklejone
czerwono-białą taśmą. Wejście do zjeżdżalni rakiety też zaklejone.
Ilość zakażonych i zgonów rośnie. Za brak maseczki kara grzywny pięćset złotych. Przyjechałam autobusem z Leśnego. Jednocześnie może jechać trzynaście osób, czyli połowa miejsc siedzących. Byłam jedyna. Przy Alei Kraśnickiej przesiadłam się na 150. Niedaleko domu zrobiłam zakupy. Kefir, przez uszkodzoną przykrywkę, wylał się od torby, gdzie miałam ładowarkę
i dokumenty. Wpadłam w czarną rozpacz. Nowy wydatek.
O trzynastej, przy Lipowej, pogrzeb teścia mojej siostry. Przeżył dziewięćdziesiąt dwa lata.
Dzielnie się trzymał, ale ostatnio i życie mu zbrzydło, tęsknił do zmarłej żony. Zmarł we własnym łóżku. Śmierć przyszła po niego wśród najbliższej rodziny.
Pogrzeb w cieniu zarazy. Z kaplicy dochodziło kazanie, kilkoro ludzi siedziało na ławkach obok
wejścia albo między grobami. Na drzwiach kaplicy napis – tylko osiem osób. Nie przekazuje
się znaku pokoju przez podanie ręki. W kondukcie piętnaście osób, w maseczkach, odstępy
zachowane. Nad grobem ksiądz odprawiał egzekwie, trumna zniknęła w rodzinnym grobie.
Płytę zamknięto, przyklejono tabliczkę. Ułożono wieńce z szarfami. Jeden był z banku, gdzie
zmarły pracował przez kilkadziesiąt lat. Po zapaleniu zniczy, wszyscy się rozeszli. Kondolencji
nikt nie składał, kłaniali się z daleka, jak w Japonii.

24 kwietnia
Gdyby można było cofnąć czas, nie żartowalibyśmy z Jaśkiem, ignorując dolegliwości, mówiąc
– wszystko minie z wiekiem, jak się wieko od trumny zamknie. Teraz wiem, że to się dopiero
wtedy zaczyna. Samotność, smutek, żal.
Z Internetu: W Polsce zarażonych 10511+343, zmarłych 455+28, wyleczonych 1944+204. Nie
wiem, co oznaczają te plusy?
Potwierdzonych: Świat: zakażonych 2 639 782, zmarło 184 280.
W Polsce od trzech dni wolno odwiedzać cmentarze.
Przygotowanie od wyborów w Polsce trwa. Drukowane są karty wyborcze. Poczta zażądała
danych osobowych. Mądrzy prezydenci miast odmówili, bo to bezprawie.
3 maja
Palikije. Przez okno widzę coraz więcej zieleni. Drzewa kwitną. Jest pięknie.
Dane z wczoraj na temat pandemii: w Polsce zakażonych 13105+228, zmarłych 651+7, wyleczonych 3 491+255. Świat: zakażonych 3 323 935, zmarło 234 471, wyleczonych 234 471
I jeszcze ceny obcych walut: euro 4,542 zł, (-0,202), USD 4,171 zł (- 0,19). Świadczą o sytuacji
na rynku finansowym.
Na targu rekordy biją ceny szparagów – piętnaście złotych za pęczek! Papryka czerwona –
dwadzieścia pięć złotych za kilogram. Kilogram schabu około dwudziestu pięciu złotych.
7 maja
Wczorajsze warsztaty literackie odbyły się online. Udało mi się połączyć. Czytałam swój tekst.
Muszę skrócić wstęp i odesłać. Następne będą za miesiąc.
Ilość zakażonych rośnie, jest ich już prawie piętnaście tysięcy. Martwię się o rodzinę tą tutaj
i tą za granicą.
Z ostatniej chwili: sejm przegłosował, że wybory korespondencyjne jednak się odbędą, tylko
nie wiadomo jeszcze kiedy. Ha, ha, wydrukujemy nowe pakiety! Kto zapłaci za stare? Może
Sasin? To on zlecił, ale się wykręci pieniędzmi. Dobrze, że nosi maseczkę na twarzy. Wybitnie
mało inteligentna twarz.
8 maja
Wyborów nie będzie, ale cisza wyborcza ma być. Paranoja.
10 maja
Wyborów nie było, ale były.
Świat nadal się kręci. Pandemia trwa.

Styl Danuty Mitosek-Sabbo charakteryzuje się dojrzałością warsztatową, a utwory to karty pamiętnika, które pozwalają zajrzeć w przeszłość, wczuć się w klimat i przeżyć te emocje, będące
udziałem autorki. Opowiadania urzekają swoją prostotą i klarownością przekazu.
opr. Anna Orlof

