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Gniazdo 
 

 

 

 

Jesienność  

 
 

Nad rzeką pszczoły rosną i stają się żółtymi kolbami tataraku: 

krajobraz oślepł zanurzając się wodnym lustrze. Barka jak wielkie zwierze 

płoszy leniwe migotanie. Na chwilę przeglądam na oczy, 

w mule budzi się lin. Na brzegu ślady kobiecego szeptu: otwórz mnie znów 

zwilgotniałą skórką jabłka między twoimi palcami, by chwila 

stała się nieskończonym kosmosem - a nie maleńką wyspą, 

która daje się oswoić w jednym wspomnieniu. 

 

Osuwam się upojona szelestem. Tęsknię za tobą z przeszłego świata,  

wyszukując miejsca w ostrej strunie powietrza, żeby zatrzymać wściekłe ćmy  

teraźniejszości. Jestem cała poza sobą, jak podróżnik na pustym szlaku.  

Tęsknie za tobą, tamtym - w tym przemijaniu traw, stając się ptakiem,  

który nie czuje skrzydeł, a nadszedł czas znikania za oceany,  

za ludzkie oddechy.  Ale zamiast ciebie wyczuwam tylko zdziczałe koty,  

przeskakujące z wiatraków na młyny niczym rude baloniki.  

To próba bólu: pod ciążącymi - od październikowych mgieł - powiekami  

gniew mości sobie gniazdo. Nawet sen jest jak klepsydra. Kamyki  

hałaśliwie pękają między wronimi krzykami. Wino w gąsiorze  

staje się coraz ciemniejsze i ma smak mżystego horyzontu,  

mimo że w oleistym kadrze impresjonistów  

mieszkają coraz młodsze kobiety - i strzegą  

twojego umysłu jak psy. 

 

Przecieram niebo jak źrenice i doświadczam wierszem, mówiąc do ciebie: 

słowa nie są wiecznością, chociaż udajesz, że starzeją się tylko twoje koszule. 

To jest ten moment, gdy nie możemy sobie pomóc. Przeszłość 

trzeba dawkować w coraz mniejszych porcjach, żeby się nie zawieść, 

gdy jutro przyjdziesz do mnie, nie mając dokąd pójść, w prawdziwej postaci  

telewizyjnego błazna. Przecież wiesz, że jesień  

lubię głównie za seriale. 

  



Gniazdo 
 

 

 

 

Listopad  

 
 

W naszych obnażonych twarzach najbardziej boimy się  

coraz szybciej zacierających się rysów. Nieświadomie  

płyniemy do krainy trenów, próbując wykąpać w jesieni stopy 

obolałe od modnych czółenek, ale nasze myśli rzucają coraz dłuższe cienie.  

Jednak są powroty, gdzie dojrzałych ludzi trzeba trzymać za rękę jak dzieci. 

Wtedy figury świętych - zazwyczaj zamknięte - uchylają się dla chcących  

wsłuchać się w ciszę. To znak uspokojenia. Bezchmurnej barwy dnia.  

Ufnego wyczekiwania na sen - i nabierania sił, bo człowiek 

pokonany obsesją czasu nie jest nadczłowiekiem. Przez zrudziałe pola  

ucieka przeszłość jak sarna, za epitafiami ujadają obce smoki.  

O łaskę szerokiej drogi proszą dla nas pradziadkowie, chociaż zamknęliśmy się  

niczym pięść. To ich dar dźwięków w drżeniu płomyków i szeleście chryzantem,  

gdy podmuch unosi płatki niczym sukienki. Życie  

powinno mieć kolor wyobraźni. 

 

Krótko rozmawiamy o przemijaniu, słowa nie wyrażają wszystkiego.  

Milczymy dłużej, zgadujemy swoje myśli, jakby cmentarz  

dyskretnie spijał nas. Spokój staje się ciepły. Topniejemy w nim,  

znów wszystko pamiętamy i wszystko nas zapamiętuje. Czas  

daje za wygraną. Uczucia nie wyrażają czasu: jasne pręgi światła  

na kamieniach mówią, że ziemia jeszcze nie ostygła, chociaż my  

wciąż przeobrażamy się z podmiotu w przedmiot;  

z przedmiotu w podmiot.  

 

Tylko wielkość jest groteskowa, daje się zakuć w kajdany z brązu. 

Pasuje wyłącznie na pomnik, nie ma w niej nic z uległości. 

Za bardzo akcentuje śmierć; przy niej nie ma miejsca nawet na ciszę. 

 

 

  



Gniazdo 
 

 

 

Za(ws)pomnienie 
 

 

Mówisz, że od ciągłego przypominania z twarzy przyjaciół  

kruszą się zdjęcia, jakby wszystko zdarzyło się przed dinozaurami  

i potopem. Ale tamte kobiety wciąż istnieją - z włosami  

spiętymi w końskie ogony i sukienkach w grochy - w przestrzeni,  

w której żyło się bez MacDonaldsa czy tiramisu, mimo ciągłego braku cukru, 

sznurka do snopowiązałek i mięsa na kartki. Na szyjach  

nosiło się girlandy z papieru toaletowego jak cenne kolie 

- a Paryżem była przejażdżka windą w Pałacu Kultury.  

Ekskluzywne galerie Nowego Jorku zastępowały pejzaże z polami owsa,  

beżowe ścierniska i wiejskie zabawy. To były czasy, w których można marzyć  

nawet przy pierogach z kapustą: z przemodlenia senna, w parku  

płakałam szeptanymi słowami. Wtedy książka stawała się bramą  

do tajemnicy, budząc najcenniejszą poezję natury. I nie było ważne,  

że trzeba iść ciężko pod prąd cenzury, a zmęczone codziennością liście  

całymi stadami dotykały mokrych kroków: po ulicach w lekkiej jesieni  

fruwały za mną jasne anioły.   

 

To był tajemniczy ogród, do którego można dojechać tylko niebieskim,  

zatłoczonym autobusem. Pełnym rozedrganych rozmów o Gombrowiczu 

i jazzowym huku szosy. Za oknem przesuwały się przyprószone kurzem krajobrazy.  

Czasem można było tam dotrzeć  motorem; przytuleni do siebie kochankowie,  

stawali się wirującym elementem wiersza: to ty jesteś ta dziewczyna,  

która do mnie na ulicę wychodziła. 

 

Zawsze czekał drewniany dom z werandą,  na której spał stary kundel.  

Trzeszczący na wietrze, z brzęczeniem pszczół, z aromatem  

gotowanych gruszek. Ze spokojnymi niedzielami, gdzie matka 

pachniała matką. Ciasto domem. Bezpieczeństwo lawendowym mydłem 

- a rozbite kolana włoskimi orzechami. W pokrzywach mieszkała ciekawość.  

Przy furtce pełniły straż malwy i przekwitłe piwonie: mimozami  

zwiędłość przypomina nieśmiertelnik żółty - październik. 

 

 

 

 


