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Godło: OGÓRKOWE POLE 

 

 

 

Wygnani z raju 

 

 

Jesteśmy jak Adam i Ewa, niedojrzali. Kochamy się w bluzach 

ze śmiesznymi napisami. Żujemy truskawkową gumę, nudząc się 

na przedmałżeńskich kursach. Dla zabawy, ukradkiem wymykamy się  

z półmroku ołtarza, by zapuścić się w zdziczałe ogrody plebanii 

jak promienie latarki, przenikające przez zagadkową dziurę w wszechświecie. 

Tam tanie piwo bardziej smakuje, a onieśmielenie zagryza się jabłkami 

wydłubanymi spod obcasów. 

 

To potajemne lekcje namiętności dłońmi porysowanymi długopisem, 

lecz gdy na urywającym się „filmie”, niesie nas na odważniejszy dotyk, 

budzimy się, dowiadując, że wcale się nie poznaliśmy. A potem trzeba żyć 

z zupełnie obcym człowiekiem. Na dnie buntowniczych myśli 

rośnie żylasta dłoń bez czułości, jak coraz odleglejsze miejsce 

na cyrkowej arenie. Wtedy najbardziej pragnie się podziwu 

niewymyślonych mężczyzn. 

 

Lecz nawet oni szukają facebookowych Pamel Anderson. Szafki 

na budowie obklejają aktami Kim Kardashian czy Nicole Kidman. 

Przecież miejscowe dziewczyny spowszedniały, wygasły z czerwieni. 

Jedynie czasem pytają je, kim są? Nikim?! Bo, co mogą im powiedzieć 

papilarne rozdroża we wnętrzu dłoni? Co mogą dać niepewne linie pisma, 

stawiane pośpiesznie w zeszytach z przepisami na sernik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozliczenia z kobiecością 

 

 

W puste, małomiasteczkowe popołudnia, kiedy nie wiadomo 

co zrobić z marzeniami, zazwyczaj tłuką się ulubione filiżanki. 

Porcelana rozpryskuje się na miliony niepotrzebnych melodramatów. 

Miejscowe kobiety kurczą się jak gniecione gazety, 

a spod groteskowego makijażu wypływają perły z wizytowych kolczyków, 

jakby ginął najważniejszy świat. Tylko samotne posiłki stały się kunsztem.  

 

Ile trzeba wprawy, żeby nie patrzeć na puste miejsce; omijać je wzrokiem; 

poczuć smak tego, co się przygotowało. To wielka sztuka zapalić świeczkę, 

puścić staromodną muzykę i pić białe wino do obnażonej (do bólu) ściany. 

W tym wietrze unosi się zmęczony mrok, lecz wokół rynku, wciąż przechadza się 

serialowy bohater o twarzach znajomych i nieznajomych mężczyzn. 

W takiej wyobraźni ich wargi rozchylają się. To chwila jak opadnięcie powiek, 

lecz kły niedzielnych znajomych wgryzają; słyszą za sobą ujadającą sforę. 

 

Lecz gdyby jeszcze raz mogły doświadczyć niepokoju spódnic, rozmów nóg 

czy tańca brzucha, rzuciłyby wszystkie, nieprzespane noce w zimne tafle 

fabrycznych okien jak w głębokie jeziora, chociaż przejrzałe i nadgryzione 

powszedniością, lecz z jeszcze żywą pamięcią zakazanych owoców 

niczym z gorzką pestką, dźwiganą w sobie, bezowocnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oczekiwanie 

 

 

Kobieta z twarzą Madonny szeptem prosi swojego mężczyznę, 

żeby kupił jej czerwoną sukienkę, choć na jedno popołudnie, 

jakby błagała o jeszcze jeden, szczęśliwy los z poczty, by chociaż 

w wyobraźni zatańczyli lekko. Leciutko najprostszego walca 

na falach jeziora za miasteczkiem. 

 

Bo teraz tańczy, jakby nie mogła wzlecieć, łamiąc sceniczne formy, 

gdy kołysze się w porozciąganych dresach i poszarzałym biustonoszu; 

bez kwiatów we włosach, siedząc przed kolejnym serialem. 

Jej ręce przypominają złamane skrzydła. W tle, na dużym ekranie okna, 

czarno-biały spektakl: ptaki rozbijają się o sufit grudniowego nieba. 

 

Migotliwy świat z ich śmiechu rozsupłał się między cysternami mleczarni, 

gdy w kaptury kurtek łowili podmuch codzienności zamiast rozmawiać  

o swoich tęsknotach. Dopiero po latach wyczuli, że wbrew pragnieniom, 

czas starych żon zatrzymuje się przy maszynie do szycia. Bo bez znaków 

bliskości, codzienność gubi geograficzne szerokości, a on przestał zauważać, 

że ma umalowane oczy. 

 

Kolorowe kredki twardnieją w chłodzie zaciśniętych pięści; kroki 

przypominają bezgłośny płacz. Mijają się przez wahadłowe drzwi kuchni 

niczym dworcowych szaletów z pustymi butelkami po piwie, 

albo z cotygodniową samotnością we wnętrzach ud. 

 

 

 


