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Naszyjnik z czarnych pereł                                           

 

Nie potrzebuję luksusowego apartamentu z widokiem na życie  

w splendorze, kupionym za czas odebrany naszym dzieciom, za cenę 

przeoczenia pierwszego kroku, pierwszego zęba, pierwszy raz  

wypowiedzianego słowa mama. 

 

Potrzebuję domu z widokiem na las zasadzony zielonym atramentem, 

w którym nasze dzieci będą mogły wdrapywać się po drzewach, a ja 

będę patrzeć jak wspinają się coraz wyżej. 

 

Nie potrzebuję oglądać swojej twarzy przerobionej w fotoshop’ie i 

wydrukowanej na kredowym papierze, którym nawet nie sposób 

posłużyć się do rozpalenia ognia pod kuchenną płytą, tak bardzo 

jest sztuczny. 

 

Potrzebuję albumu z pożółkłymi kartkami pełnego starych fotografii 

uwieczniających prawdziwe twarze malowane sepią czasu, które  

opowiadają rodzinną historię. 

 

Nie potrzebuję perlistych słów: kochanie, dziubuś, serduszko… Potrafię 

odróżnić prawdziwe perły od plastikowych koralików, po które nie trzeba 

schodzić na dno morza, a po ich zerwaniu z szyi, pojawia się ulga zamiast 

poczucia straty. 

 

Potrzebuję ciszy twardej jak diament, ukrytej w dwóch połówkach 

małży, bym mogła, zanurzona w perłowej macicy, śnić swoje życie 

bez konieczności  

 

zakładania na szyję sznura czarnych łez oceanu. 



 

Do kolejnej bitwy, czyli miłość po polsku             

 

Najpierw czekanie odmierzane wahadłem zegara w rytmie 

narzuconym przez mechanizm serca. Cierpnie od tego skóra 

i tężeją mięśnie przygotowując się do nadmiernego wysiłku. 

 

Potem seria uników, by nie zostać trafioną jeszcze z całym 

uchem filiżanką, jeszcze stojącym na czterech nogach krzesłem,  

jeszcze rodzącymi się w pijanym umyśle słowami. 

 

Następnie obdukcja, liczenie siniaków, szacowanie strat, zamiatanie  

kawałków białej porcelany pod dywan i żal rozrywający serce  

na myśl, że nigdy już nie wypiję z niej kawy i pogrzeb rytuału. 

 

Na koniec zalizywanie ran kłutych, ciętych i szarpanych. Wycie  

z bólu w kąpieli z roztworu łez i wody. Zakładanie szwów bez 

środków znieczulających i nadzieja, że rany zdążą się zabliźnić 

 

do kolejnej bitwy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nie opuszczę cię aż do śmierci                                                   

 

W starej, drewnianej szafie babcia trzymała zboże.-Jest poniemiecka- 

-mówiła babcia- mieszka w niej duch wojny. Wiosną rzuć ziarno 

na ziemię, a wyrosną z niego żołnierze, co obronią cię od zła. 

 

W starej, drewnianej szafie dziadek trzymał swój mundur. –Jest 

z czasów wojny- mówił- mieszka w niej cierpienie. Nie otwieraj  

jej bez potrzeby, a jeśli będziesz musiała, załóż mundur. 

 

W starej, drewnianej szafie jest mój schron przeciwatomowy.-Weź 

ją na wypadek wojny- mówili babcia i dziadek. Siedzę w niej ubrana  

w dziadkowy mundur i wydłubuję ze szpar przeoczone ziarna modląc się, 

 

by wróg anulował swoje przyrzeczenie, że nie opuści mnie aż do śmierci. 

 


