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Zelda Zonk                                                  

Dominika Pawelec

Dominika Pawelec - absolwentka studiów licencjackich z dziennikarstwa 
i komunikacji społecznej ze specjalizacją creative writing na Uniwersytecie 
Wrocławskim. Zawodowo związana z pisaniem jako copywriterka. Kiedy 
nie pisze, to czyta lub planuje podróże. Gdziekolwiek się nie wybierze, 
zawsze wraca do rodzimej Bydgoszczy.                             .
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           u, w Dunmore w stanie Pensylwania ludzie nie dbali o to, czym pukają do twojego domu. 
Ona dbała. Kołatka w odcieniu irlandzkiej zieleni była zamontowana pośrodku drzwi. 
Niezwykle starannie wyczyszczona. Lśniąca. 

Czekała, aż ktoś wprawi ją w ruch i da mieszkance domu pretekst do rozmowy. 

We wtorek, jak co tydzień, ja, Jeremy Kolsky, przekraczałem próg jej ganku, trzymając w ręku 
plik listów. Zawsze zastanawiało mnie to, czemu wśród nadawców jest Twentieth Century Fox. 
W sieci zmarszczek próbowałem doszukać się jakiejś gwiazdy filmowej sprzed lat, ale 
bezskutecznie. Trzeba było przyznać, że pani Zelda Zonk* miała zawadiacki błysk w oku. 
Choć damy o wiek nie wypada pytać, na moje oko była po dziewięćdziesiątce. Jak Boga 
kocham, to jedyna staruszka na całym świecie, która była dla mnie intrygująca. 

Nie była jedną z tych babin, które spotykasz w Wal Marcie i nie możesz oderwać wzroku od 
zwałów tłuszczu wypadających z ich dżinsowych szortów. Żadnych frotowych skarpet do 
sportowych butów, pięciocentymetrowych odrostów i żenujących koszulek z logami 
uniwersytetów ich wnuków. Nic takiego. 

Zawsze uważałem ją za babkę z klasą. Sam chciałbym mieć tak wyprostowaną sylwetkę. 
Potakiwała głową, gdy z kimś rozmawiała, co sprawiało, że czegokolwiek ciężkiego człowiek 
na sercu nie miał, czuł się wysłuchany. W trakcie naszych długich pogawędek na ganku często 
dotykała swoich starczych dłoni. Muskała je albo rozmasowywała. Przechylała głowę do tyłu, 
jakby szukając kogoś wzorkiem. Była spokojna. I cholernie oczytana. 

- Panie Jeremy, niech mi pan powie, pana dzieci w szkole nadal przerabiają „Zabić drozda”? 

- Lucy, moja starsza, tak. Czytała niedawno. Mała Amy jest jeszcze zdecydowanie nie na tym 
etapie - powiedziałem i mimowolnie się roześmiałem na wspomnienie berbecia pakującego do 
buzi swoją stopę. 

Czułem się przy niej jak przygłup, ale nigdy nie dała mi do zrozumienia, że jestem kimś 
gorszym. Wręcz odwrotnie. Słuchała mnie tak, jakbym był jej oknem na świat. Pytała, 
zainteresowana, z błyskiem w oku i ciekawością wypisaną na twarzy naznaczonej siateczkami 
zmarszczek. 

Zelda, spojrzała się na mnie tak, jakby chciała usłyszeć więcej tej opowieści. Wyjąłem więc 
z kieszeni portfel, w którym zawsze miałem przy sobie fotografie moich bliskich. Na 
pierwszym zdjęciu była Amy, która została uwieczniona w momencie, w którym robiła coś, co 
wychodzi jej najlepiej, czyli obślinianie szczebelków swojego łóżeczka.
 - Sama pani widzi, jaki gagatek. A tutaj, obok, jest Lucy – wskazałem palem na lekko pyzatą 
dwunastolatkę. 

T
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Zelda oglądała fotografie i miałem wrażenie, że zjadała je wzrokiem. Była poruszona 
widokiem dziecięcych twarzy, aż błyszczały jej oczy. Uśmiechnęła się i powiedziała: 
- Będzie mi bardzo miło, jeśli kiedyś mnie pan odwiedzi razem z tymi uroczymi panienkami. 
Zawsze w zapasie mam duże pudło lodów od Manning! 

- Niech pani nie mówi tego na głos, bo jeszcze ktoś się włamie do pani domu! 
- zażartowałem. 

- Muszę już iść, pani Zonk. Bardzo dziękuję za herbatę i za rozmowę. Życzę pani miłego dnia. 

Pożegnało mnie skrzypienie schodów pod moimi stopami i pani Zonk, machająca mi na 
pożegnanie. Wolnym krokiem zmierzałem ku pocztowej półciężarówce zaparkowanej pod 
domem. Wpatrując się w równo ułożone płytki chodnikowe myślałem, jaka historia kryje się za 
delikatną skórą. Jak bolesną opowieść mają do wypowiedzenia niesprawne dłonie i ile, tak 
naprawdę, radości może skrywać uśmiech kogoś takiego jak pani Zelda. 

Śmialiśmy się wspólnie, a czas spędzony z panią Zonk mijał niepostrzeżenie. Wstałem z ławki 
niezbyt chętnie, wywołując charakterystyczne trzeszczenie wikliny. Poklepałem ciężką torbę 
wypełnioną listami i wypowiedziałem słowa, które kiedyś w końcu musiały paść: 

A to, że była jedyną znaną mi Amerykanką, która nie posiadała w domu telewizora, tylko dużo 
książek, wcale nie czyniło z niej dziwaczki. To, że nie powiedziała nic o swojej przeszłości, 
także. No wiecie, jakieś wspominki o złotych czasach czy coś takiego. Ale być może w tym też 
nie ma nic dziwnego, w końcu to tylko moja sąsiadka ze sweet home, Dunmore. 

*** 

Blat w kuchni znowu okazał się funkcjonalnym oparciem. Trzymała się kurczowo, jakby 
walczyła z jakąś siłą z innego świata. I płakała, przykładając twarz do drzwiczek od kredensu. 
Odczuwanie tego rodzaju bólu było przeżyciem ekstremalnym. Między ósmym a dziewiątym 
żebrem, tam, gdzie zawsze. Tej jesieni minie dokładnie czterdzieści lat, kiedy dowiedziała się, 
że ma HCV1. O dziwo, nie żałowała żadnej tabletki nembutalu zapitej kawą z wódką na pusty 
żołądek i krwi na wielu prześcieradłach, w wielu domach i hotelach. 

Żałowała tylko tego, że dzisiaj zwija się z bólu wątroby, ze zniszczonymi przez interferon 
stawami. Prawie leży na podłodze we własnej kuchni. I nic nie może z tym zrobić. Ani 
opanować dygoczących rąk, ani wstać. Jak więźniarka w celi ze swojego ciała. Jej kotka, 
Salem, jedyny świadek tej codziennej sytuacji, spoglądała ze stoickim spokojem na swoją 
panią z wysokości parapetu. Zelda zdążyła jeszcze posłać w jej stronę zamroczone spojrzenie, 
nim finalnie osunęła się na posadzkę. 

Dwie godziny później otworzyła oczy. Salem miauczała bardzo głośno. Zelda położyła dłonie 
wzdłuż ciała i spróbowała powoli, jak w filmowym efekcie zwolnionego tempa, podnieść się do 
góry. Kiedy udało jej się usiąść, spojrzała w oczy biało-rudego kota pełniącego wartę nad swoją 
miską i zrozumiała, że jedynym powodem, dla którego koty głośno miauczą, jest głód. „Tak już 
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Sztab fotografów, specjalistów do spraw promocji takich przybytków jak „Eden” czy „Arkadia 
Starości” nie są w stanie tego zmienić. Choć wyląduje tam szybciej niż jej się wydaje, bo czas 
jest bezlitosny i nie uznaje jakichkolwiek negocjacji. Widziała to tak często. Czuła to aż po 
same koniuszki niezbyt sprawnych dłoni, pokrytych brązowymi plamami. Żaden 
z powyginanych palców nie zmieściłby się już w białe rękawiczki noszone niegdyś do 
garsonki. Ma problem z objęciem kubka wstawianego do mikrofalówki, a co dopiero 
dopasowaniem dłoni do kształtu wąskiej, eleganckiej rękawiczki. Wirusowe zapalenie wątroby 
typu C. 

*Pseudonim, jakiego używała Marilyn Monroe, chcąc zachować anonimowość, podczas meldowania się w hotelach. 

Może pomógłby jej zachować jakiś spokój przy przeglądaniu poczty zalegającej na 
kuchennym blacie, która składała się z przesyłek reklamujących pobliskie domy starości. Na to 
nie da się patrzeć, a co dopiero w tym żyć? 

- Może koty jako zwierzęta ci wyszły, ale starość i zęby już nie – dodała do pomieszczenia, 
w którym najprawdopodobniej (tak wierzyła) był adresat jej wypowiedzi. 

Zelda już jakiś czas temu doszła do przerażającego odkrycia, że to, co w niej najgorsze 
i udawane, jest tam, w środku. Już na zawsze, blond baby. 

Sunęła powolnym krokiem w stronę schodów, a podeszwy jej butów ważyły tony. Dotarcie do 
sypialni na piętrze było rodzajem sportu ekstremalnego. Uprawiała go przy pomocy poręczy 
i taboretu umieszczonego w połowie schodów dla odpoczynku. Kiedy dotarła do pokoju 
sypialnego, zdjęła ze stóp miękkie, bawełniane pantofle. Ich luksus polegał na tym, że nie 
wymagały udziału rąk do ich wkładania. Postawiła stopy na białej wykładzinie, której długie 
włosie przyjemnie łaskotało. Zelda wyprostowała się przed garderobianym lustrem i spojrzała 
w swoje odbicie. Jej wzrok natychmiast zatrzymał się na biodrach, to tam właśnie zebrały się 
dodatkowe kilogramy, stracone dzieci, samotne noce. Odwyki, lewatywy, recepty, wkłucia, 
wciągnięcia, drżenia. Kolistymi ruchami przesunęła dłonie w stronę swoich pośladków, tych 
samych, które wiele lat temu, w poprzednim życiu, chciała odcisnąć zamiast dłoni w Hollywod 
Walk of Fame w Los Angeles. Obróciła się bokiem do lustra, stopa i biodro wygięły się 
w zmysłowym geście. Salem zdążył uchwycić w odbiciu lustrzanym przerażony wzrok 
dziecka, jakże niepasujący do skorupy przeszło dziewięćdziesięcioletniej kobiety. 

Bóg to wymyślił” – powiedziała do siebie i kuchennych ścian. Z pozycji siedzącej, a później 
klęczącej, wstała przy pomocy uchwytu od kuchennej szafki. 

7



W zawieszeniu                                                  

Mira Bajanka

Mira Bajanka – emerytowana nauczycielka, matka dwojga dorosłych dzieci, 
a od pięciu lat babcia.Czytanie książek oraz pisanie opowieści, bajek 
i wierszy jest jej niezbędne do życia jak tlen.Uwielbia wczesną wiosnę, 
kocha zwierzęta i jest stale ciekawa ludzi i świata.                             .
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Nie wiem, jak to się dzieje, ale wyraźnie słyszę rozmowę: 
- Mogła jeszcze pożyć. Tak pragnęła zobaczyć wnuczkę. 
- A ile ona...?
- Zaraz... chodzi ci o wnuczkę? Chyba już będzie miała z 5 miesięcy.
- A jak ma na imię?
- Helenka. Ładnie, prawda?
- To tak, jak moja chrześnica. A Jagoda przynajmniej już się nie męczy!

We wszystkim, co nas spotyka warto poszukać czegoś pozytywnego. Po skończonej chemii 
i naświetlaniu, gdy byłam już łysa, śmiałam się, że przynajmniej włosy, gdy odrosną, będą 
kręcone, a nie proste jak druty. Chłopcom się podobałam taka, jaka byłam. Wszyscy wołali na 
mnie Fryga, nawet niektórzy nauczyciele. Dziewczyńskie sprawy zupełnie mnie wówczas nie 
interesowały. Wolałam łazić po drzewach. Ale małe dzieci lubiłam, odkąd pamiętam. Często 
siadałam na ławce przy piaskownicy, słuchałam opowieści matek o wyjątkowości ich malucha 
i marzyłam, że będę też miała dzieci - co najmniej dwoje, chłopczyka i dziewczynkę. Miałam 
już nawet wybrane imiona, ale tak często je zmieniałam, że chyba wyczerpałam całą listę 
z kalendarza. Synowi nadaliśmy imię po dziadku Karola. Adi był wspaniałym dzieckiem. 

O, teraz do męża podchodzą sąsiadki z kondolencjami. Za chwilę zacznie się ceremonia 
pogrzebowa. A syna jeszcze nie ma. To niepodobne do niego. To raczej Karol jest spóźnialski. 
Pewnie mu ulżyło, że umarłam. Wiem, że miał kochankę. Pogodziłam się z tym. Wcale nie 
tęskniłam za seksem. Dawne to czasy, gdy było nam razem dobrze. Lolka poznałam, gdy 
zamieszkałam w akademiku w Warszawie i zaczęłam chodzić na imprezy. Był plastykiem. 
Miał w sobie to coś. Zaimponował mi pewnością siebie, wprowadził w środowisko 
artystyczne. Było cudownie. Skradł moje serce w chwili, gdy powiedział, że jestem jak Śnieżka 
i chciałby być moim jedynym krasnoludkiem. Dla niego rzuciłam palenie. Ale i tak 
zachorowałam.

                 ypatruję Adriana. To niemożliwe, żeby nie przyjechał. Tak bardzo go kochałam, a tak 
niewiele mogłam dla niego zrobić. A teraz nie mogę go znaleźć! Ludzie nie wiedzą, że to takie 
ważne, ten ostatni błysk, obraz twarzy, który pozostanie z nami na zawsze.

Kwiaty już znajdują się w kapliczce. Jest ich dużo. Nie wiem, czy wśród wieńców znajduje się 
też wiązanka od Adriana? Może przyjechał, a ja nie zauważyłam?

Widzę grupę sąsiadów, spostrzegam wujka z ciocią, jest tatko, nieco dalej mój mąż, kilkoro 
znajomych i dwie przyjaciółki. Jest też kuzynka, ale syna nie ma.

Odpowiedziałabym przyjaciółkom, że kochałam życie. Chciałam jak najdłużej cieszyć się 
wnusią i poznać partnerkę Adriana. Przyjaciółki wpadały na krótko, najczęściej po pracy. 
Codziennie ubierałam się starannie, ale na tę okazje robiłam sobie makijaż, zakładałam 
kolczyki i upinałam włosy. Po chemii odrosły gęste, bez śladu siwizny i ładnie się zawijały na 
końcach. Cieszyło mnie też to, że zachowałam szczupłą figurę.

W
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Właśnie przyszedł ksiądz. Adriana nadal nie ma. Co musiało się stać, że się jeszcze nie pojawił? 
Może zachorował? Albo Marta, partnerka syna? A jeśli to wnusia jest chora? Niechby nie 
przyjeżdżał, byle byli zdrowi i cali! Oby nigdy nie przeżywali tego, co ja.

Podczas każdej wizyty koleżanek i sąsiadek z dumą demonstrowałam zeszyty i prace klasowe 
synka. Miałam też na podorędziu albumy ze zdjęciami. Wspominam z tęsknotą czasy, gdy 
wychodziłam na spacery z maleństwem. Potem, naturalnie, synek wolał przebywać 
w towarzystwie rówieśników. Cieszyłam się, że ma dużo kolegów.

Gdy zaszłam w ciążę, Lolek był wściekły. W tej sytuacji nie chciałam wychodzić za mąż. 
Uległam naciskowi matki i samego Karola. Oboje byli bardzo religijni. Doszło więc do ślubu. 
Ale mąż wcale nie cieszył się z tego, że będzie miał potomka. Poród był trudny. Okazało się, że 
rodzę bliźnięta. Córeczka przyszła na świat jako pierwsza. Miała pępowinę zaciśniętą wokół 
szyi. Drugi urodził się synek. Żyłam tylko dla niego.

Maluch był pogodnym, ślicznym bobasem, jednak Karol wolał nocować w pracowni. 
Twierdził, że życie w kołchozie nie jest dla niego. Miał duszę Piotrusia Pana. Choć muszę 
przyznać, że starał się być dobrym tatą. Potrafił nawet zmienić pieluchę. Potem było gorzej. 
Lolek nie mógł się pogodzić ani z moją chorobą, ani z chorobą syna. Kiedy stwierdzono u mnie 
raka, Adrianek był już wtedy w szkole. Uczył się dobrze. Jednak zaczął tracić kolegów, gdy 
pogłębiła się skolioza. Koledzy nazwali go Dzwonnikiem. Nie umiał się bronić. Doszło do 
tego, że przestał chodzić na lekcje. Psycholog stwierdził fobię szkolną i zalecił nauczanie 
indywidualne. Lolek już wtedy prawie ze mną nie rozmawiał. Kartkę z listą zakupów brał bez 
słowa. Jako wzięty malarz zarabiał dobrze, ale nie dawał pieniędzy na kupno niczego, poza 
jedzeniem i lekami. A ja nie miałam już sił, żeby dorabiać. Przedtem moją pasją było tworzenie 
biżuterii, dzierganie swetrów i maskotek, na które miałam wiele zamówień.

Słyszę, jak ksiądz wygłasza formułki. Zgromadzeni przed kapliczką żałobnicy powtarzają 
monotonnie słowa modlitwy. Przed urną stoi tabliczka z napisem - Jagoda Brzeska. Żyła lat 49. 
Chciałam, żeby mnie spalono. Tak jak mamę. Jako dziecko buntowałam się przeciwko niej, 
gdyż była dla mnie bardzo surowa. Kiedy mamy nie było w domu, tatko pozwalał mi zapraszać 
koleżanki do domu. Wtedy już wstydziłam się, gdy nazywał mnie swoją Królewną Śmieszką. 
Gdy podjęłam studia, korzystałam w pełni z wolności. Wreszcie mogłam ubierać się po 
swojemu. Uwielbiałam bawić się kolorami, fakturami, zaczęłam nawet rysować. To był 
szczęśliwy okres w moim życiu. Chodziłam wówczas z kilkoma chłopakami, ale z żadnym nie 
związałam się na stałe. Postanowiłam nie mieć dzieci od momentu, gdy dowiedziałam się, że 
ojciec od dawna zdradzał matkę. Jeśli tatko nie był wierny mamie, to jak mogłam zaufać 
innemu mężczyźnie? Ojciec zapowiedział, że gdy tylko skończę pedagogikę i wrócę do domu, 
wyprowadzi się do kochanki. I tak zrobił.

Adrian już się chyba nie pojawi. Niemożliwe, żeby nie chciał mnie pożegnać! Przecież Karol 
powiadomiłby syna o terminie pogrzebu matki. Pewnie któryś pociąg ma opóźnienie. Trzeba 
się dwa razy przesiadać... Nawet nie wiem, czy Adi jest szczęśliwy, że ma córeczkę. Martę, 
swoją partnerkę, poznał przez internet. Poprosił, żebym nie wspominała Karolowi o tym, że 
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- Ty potworze! Jak możesz wyrzekać się syna!

Mąż wymeldował Adriana kolejnego dnia. Nie chciał słuchać, gdy wołałam, że dzwoni Adi, że 
został ojcem, i że wnusia jest śliczna i zdrowa. I nawet nie zapytał, jak ma na imię.

Coś się dzieje tam w dole. Zabierają z kaplicy wieńce i kwiaty. Na szarfie olbrzymiego wieńca 
od Karola widnieje napis: Ukochanej żonie - mąż. Teraz stawiają urnę na specjalnych noszach 
i powoli idą w stronę kolumbarium. Niosą mnie jak jakąś królową w lektyce. Chciałabym być 
tak noszona za życia do przychodni. Nie musiałabym prosić koleżanki, by poszła po recepty. Po 
zapaści bałam się wychodzić z domu i lęk się nasilał. Miałam ataki paniki. Tęskniłam za 

Karol spurpurowiał i zrobił krok w moją stronę. Podniósł rękę. Adrian stanął pomiędzy nami:
- Tylko spróbuj uderzyć mamę, to popamiętasz! - z całej siły popchnął ojca, który opadł na 
tapczan, ale natychmiast się poderwał i  wymierzył synowi policzek.

Cisnęłam maskotką w męża:

- Najpierw musi być ślub, a potem dziecko! Nie jesteś już moim synem! Wynoś się!
Adrian zacisnął pięści. Na jego twarzy malowało się zaskoczenie. Chwyciłam jednego ze 
stojących na półce włóczkowych aniołków, które zrobiłam, żeby strzegły nas i naszego domu. 

wkrótce zostanie dziadkiem, bo chce ojca sam powiadomić w odpowiednim momencie. Ale 
żaden moment nie był dobry. Gdy okazało się, że wybranką  Adriana jest starsza od niego 
mężatka, Karol zaczął krzyczeć:

Adrian popędził w stronę swojego pokoju, a po chwili pojawił się z chlebakiem wojskowym 
w ręku. Podszedł do mnie, nachylił się i objął ostrożnie, jakbym była ze szkła.

Rozległ się huk zatrzaskujących się drzwi. 

- Nieprawda, sam nalegałeś na ślub! - podniosłam aniołka z podłogi i przytuliłam do piersi.
- Bo urodziłabyś bękarta! Niedaleko pada jabłko od jabłoni! Nie mam już syna! Kto uderzy ojca 
swego... to Słowo Boże - oczy Karola zaszkliły się.

Próbuję oderwać myśli od bolesnych wspomnień. Rozglądam się. Adriana jednak nie widzę. 
Pocieszam się, że pociąg ma opóźnienie. Miejscowość w której mieszkają leży na krańcu 
Polski. Tak bym chciała zobaczyć całą trójkę. Przez pięć miesięcy znałam Helenkę tylko 
z kilkunastu zdjęć z byle jakiej komórki. Były malutkie i niewyraźne, ale jednak widziałam, 
jaka to słodka i radosna dziewczynka. Marzyłam o tym, żeby wziąć maleństwo na ręce, 
przytulić, pobujać na kolanach. Ale to się nie spełniło. Choroba rozwijała się stopniowo. 
Śmiałam się, że przestałam palić, a rak tego nie docenił. Potem coraz częściej brakowało mi 
powietrza. Wkrótce nie mogłam zrobić trzech kroków bez zadyszki. Szłam kilkanaście minut 
do łazienki, trzymając się ściany, przystając i łapiąc oddech. Po ostatniej zapaści zapadłam 
w śpiączkę, z której już się nie wybudziłam. Adi i Kaśka, moja przyjaciółka, chcieli mnie 
odwiedzić w szpitalu, ale nie zdążyli.

- Nigdy tu nie wracaj! To już nie jest twój dom! I nie pokazuj mi tego bękarta na oczy, nie chcę 
go znać! - wskazał palcem drzwi.

- Do zobaczenia, mamo - powiedział drżącym głosem i pocałował mnie w policzek.

- To po tobie jest taki! Kłamałaś, że nie chcesz mieć dzieci, a potem wrobiłaś mnie 
w małżeństwo - wysyczał Karol i oparł się rękoma o stół.
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światem znajdującym się tuż obok, a tak niedostępnym. Najczęściej obserwowałam drzewa 
i chmury. Oglądałam też telewizję, bo na nic innego nie wystarczało już sił. Zieleń widziałam 
tylko w obramowaniu okna. Koleżanka nakłaniała mnie do pisania. Spróbowałam, ale chyba 
nie wyszło.

moje okno na świat jest nieduże

Drugi obraz. Syn z Martą i Helenką jadą pociągiem. Przyjeżdżają na pusty cmentarz. Adrian 
jest zaskoczony. Po chwili dzwoni moja przyjaciółka z kondolencjami. Syn dziękuje za słowa 
współczucia. Pyta, o której będzie pogrzeb, bo nikogo na cmentarzu nie ma:

- To niemożliwe! Zaraz sprawdzę... - Adrian odczytuje esemesa na głos - Pogrzeb przesunięty. 
Odbędzie się jutro, 13 czerwca o 16:00. – Nie rozumiem. To gdzie mam szukać grobu? - pyta 
Adi z rozpaczą.

Słyszę śpiew. Docierają do mnie słowa - daj jej wieczne spoczywanie... Tracę nadzieję na 
zobaczenie Adriana. Coś się musiało wydarzyć! Kolumbarium jest położone w sporej 
odległości od kapliczki. Moją „lektykę“ ostrożnie niosą czterej mężczyźni, którzy z trudem 
przeciskają się pomiędzy nagrobkami. Gdy myślałam o swojej śmierci, wyobrażałam sobie, że 
zostanę pochowana pod drzewem w cmentarnym lesie. Sosna to dla mnie symbol wytrwałości 
w walce z losem. Rośnie nawet na piaskach nadmorskich i nie poddaje się, choć jej pień 
i konary są powyginane przez silne wiatry. No cóż, teraz mi wszystko jedno. Wystarczy półka 
w kolumbarium i uchwyt na jedną świeczkę. Czy Adrian odnajdzie to miejsce? Przecież Karol 
nie chciał utrzymywać z nim kontaktu.

Na rok przed śmiercią musiałam zacząć używać butli z tlenem. Byłam do niej przykuta przez 
kilkanaście godzin na dobę. Wymieniano ją raz na tydzień i mogłam wtedy chwilę 
porozmawiać z dostarczającymi tlen mężczyznami.

wszystko co mam, to białe okno

- Przecież pogrzeb Jagody odbył się wczoraj. Bardzo mi przykro. Pomylił pan daty.

Kaśka wyjaśnia dokładnie, w którym miejscu mnie pochowano.

tak cieszy mnie, choć jest maleńkie

Teraz odsłaniają otwór w murze i wkładają do niego urnę. Przymocowują tabliczkę. Potem 
kładą pod ścianą wiązanki, które zabrano z kapliczki. Kilka ostatnich słów księdza - i to już 
wszystko. A mi się przypomina, jak umówiłam się kiedyś z koleżanką, że ta, która umrze 
pierwsza, powie pozostałej na ziemi, co jest po drugiej stronie. Sama tego jeszcze nie wiem. Oj, 
teraz dzieje się ze mną coś dziwnego. Unoszę się do góry. Pojawia się równie bezcielesny 
Anioł. Pytam, dlaczego syna nie było na pogrzebie. I nagle oglądam obrazy, jak fragmenty 
filmu.

Widzę Karola, który wysyła esemesa: Mama nie żyje. Pogrzeb 12 czerwca, o godz. 16:00 na 
cmentarzu przy Gnieźnieńskiej.

niech cieszy mnie jak najdłużej
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Gdzieś dzwoni.

Słyszę głos pełen furii:
- Na pogrzebie powiem panu w oczy co myślę! Wszyscy się dowiedzą jaki z pana ojciec. 
Dziewiętnastoletniego syna wygnał z domu tak, jak stał, a wnuczki nie chciał widzieć na oczy!

Teraz wszystko rozumiem. Dowiaduję się jeszcze od anioła, że pozostanę pomiędzy niebem 
a ziemią tak długo, dopóki nie wybaczę tym, przez których czuję się skrzywdzona. Dopiero 
potem moja dusza będzie mogła wyruszyć w dalszą drogę. Ale czas nie ma już dla mnie 
znaczenia. 

Kolejny obraz. Jakaś kobieta podnosi leżącą na ławie komórkę i spisuje numer. Potem stoi 
w drzwiach, trzymając w ramionach dziecko. To  Helenka! Patrzę z rozrzewnieniem, jak Marta 
chwyta pulchną rączkę wnusi i macha nią Adrianowi na pożegnanie, a on przesyła im całusa 
i wychodzi do pracy. Partnerka syna siada w fotelu. Po chwili wstaje. Zanosi małą do kojca. 
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Dwie historie                                                  

Julia Rozworowska-Wolańska

Julia Rozworowska-Wolańska - bydgoszczanka z wyboru. Z wykształcenia 
politolog- dziennikarz, absolwentka studiów MBA. Zawodowo trener biznesu, 
sprzedawca, dyrektor biura. Organizatorka licznych projektów i akcji 
społecznych. Debiutowała książką napisaną z synem: "Mój tata mieszka 
w innym świecie". Współautorka "Dwunastu debiutów, kreatywne pisanie". 
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                          końcu wybrano nowego wójta. Wszyscy na to czekali. Miał zapał. I chciał wieś 
przed złym klimatem ratować. Wierzył w ludzi. Nowy wiatr miał na zawsze stare, złe duchy 
z ulic i serc mieszkańców przegnać. W końcu miało być normalnie.

Wójt miał 35 lat. Wyglądem przypominał średniowiecznego rycerza. Zapuścił brodę i bujną 
czuprynę. Od czasu objęcia władzy zestarzał się. Pewnie jakieś pięć lat, a minął dopiero rok. 
Przytył siedem kilogramów. Nie miał odwagi odmawiać smakowania tych wszystkich 
wypieków na spotkaniach kół gospodyń wiejskich. Z nimi nie można zadzierać, powtarzał. 
Żona farbowała mu włosy, te na brodzie również. Ona od zawsze lubiła być jego księżniczką. 
Mówili o nich - idealna para.

1939
Wraz z końcem lata strach rozlał się wszędzie. Dotarł do domów i ludzi. A im mniej ludzi w tych 
domach mieszkało, tym strachu było więcej. Doskwierał bardziej niż sierpniowe słońce, które 
wtedy paliło, jak nigdy wcześniej. Śmierć w powietrzu wisiała. Skończyła się sąsiedzka 
pomoc. Piąta kolumna wprowadziła nowy dekalog i dopisała kilka przykazań. Nikt nie 
przeczuwał, że próba ratowania wsi przed hitlerowską zagładą będzie miała takie znaczenie. 
Na ścierwie ofiar z pożaru szybko drzewa posadzili. Wysokie porosły. Synagogę po wojnie 
odmalowali i knajpę z niej zrobili. Do tego była odpowiednia. Piwo wypić albo setkę śledziem 
zagryźć, a nie jakieś modły odprawiać czy do historii sprzed lat wracać. Podpalaczy nigdy 
z imienia nie wymienili. Sąd wyroków nie wydał. Wspomnień nie było  trzeba.  Przecież żyć 
trzeba do przodu, a nie wstecz.

Bożnica miała w końcu nowe przeznaczenie. Na tym mu zależało. Po to chciał zostać wójtem, 
aby historię naprawić. Udało mu się. Już spokojnie mógł spać. Jego przodkowie nie mieli 
dobrych snów. Późnym wieczorem, w październiku, po uroczystym otwarciu, ubrany 
we flanelową piżamę, tuląc Alinę, błądził myślami. Ta tarmosiła jego brodę.

2018

Z remontem bożnicy szybko poszło. Najpierw konkurs na nowe zastosowanie ogłoszono, żeby 
przestali już to miejsce z wódką i śledziem kojarzyć. Miało być czymś nowym. Udało się. 
Zwycięzca w nagrodę dostał dyplom z rąk dwóch posłów i marszałka. Później szybko projekt 
remontu rozpisano. Unia dorzuciła pieniądze. Miało się światowo zrobić. Lokalne firmy 
robotników przysłały. Piękna uroczystość, przecięcie wstęgi na otwarcie. Premier 
w zastępstwie kogoś z kancelarii przysłał. Z synagogi teraz teatr zrobiono. Spełniało się.

-Teraz wprowadzimy zmiany. Tak jak obiecałem przed wyborami – powiedział wójt. - Musimy 
przerwać ten krąg układów i układzików. Nasza wieś jest piękna. Niech i cała Polska do nas 
przyjeżdża. Zaczniemy jednak od remontu synagogi. Myślę, że jestem to winien moim 
dziadkom i krewnym. Zawsze mówili, że nigdy nie powinna spłonąć. A robienie z niej speluny 
to… - zawiesił głos - nie zasługiwali na to nasi przodkowie.

W
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- Teraz drodzy państwo już wszystko będzie dobrze - powiedział do swoich artystów.

Krótko po gali otwarcia nowej synagogi rozpisano konkurs na nowego dyrektora ośrodka. 
Wygrała prawniczka i managerka. Tylko ona spełniała warunki formalne. Wcześniej z kulturą 
nie miała do czynienia.

Teatr w synagodze zaczął pracę nad nowym przedstawieniem. Miało opowiadać o wsi. Reżyser 
zaczął zbierać wszystkie informacje i opowieści. Nowa sztuka miała dotyczyć lokalnej historii, 
tej sprzed wojny. Do pracy wzięli się wszyscy. Zaczęto oglądać stare fotografie i szukać ludzi, 
którzy jeszcze coś pamiętali. 

- Mikołajczuk nas nie skrzywdzi. Pomoże nam i na festiwale jeździć i nowe przedstawienia 
robić. Teraz już będzie tylko dobrze. Pomogliśmy mu wygrać wybory.

- Był raczej antysemitą, ale już umiarkowanym. Jego ojciec był bardziej skrajny w swojej 
nienawiści. Mi jakoś te różnice wyznaniowe w ogóle nie przeszkadzają.

Brawa zagłuszyły słowa. Teraz już będzie dobrze - wybrzmiało echem.. Źle to już było, 
pomyśleli.

Nie czekał na jej odpowiedź. Przytulił. Ucałował w czoło. Ona zasnęła spokojnie. On 
przerzucał się z boku na bok. Po godzinie zszedł do kuchni. Ruda z lodówki uspokoiła jego 
myśli. Po szklance wypitej już w łóżku odwrócił się i zasnął. Śnił mu się pożar i krzyki. Później 
widział las. Szumiał. Miał wrażenie, że w tych drzewach ludzie mieszkają. Że to jakaś stara 
historia.

Prowadzący grupę aktorów zacierał ręce. W czasie wyborów i kłótni między starym i nowym 
wójtem, habilitację zrobił. Był dumny i z teatru i z siebie. Choć czuł w sercu niepokój. Coś 
w tym budynku było nie tak. Tam cegły chciały mówić, ale on jeszcze nie rozumiał, co mają do 
opowiedzenia.

- Dlaczego twój ojciec tak bardzo chciał tego remontu? Przecież nie był Żydem, no chyba że 
macie żydowskie korzenie?

2019

Wiedziała, że po wyborach dostanie dobre stanowisko. Nowy  miał wobec niej dług 
wdzięczności. Bez niej władzy by nie objął. Działała w jego sztabie, a długi wdzięczności 
należy płacić. W sumie lepiej prędzej niż później, bo później to odsetki rosną i zobowiązania się 
mszczą. 

Stare archiwa wskazały, że przed wojną wieś liczyła dwa tysiące mieszkańców. Nazwiska były 
prawie te same, co wtedy. Można było wnioskować, że jak ktoś tu się urodził, to i tu umrzeć 
chciał. I tak się życie toczyło. Niewiele było informacji o innowiercach. Ale synagoga  znikąd 
się nie wzięła. Musieli tu mieszkać Żydzi. No chyba, że ktoś ot tak z kpiny budynek w jej formie 
postawił.  Ale w tamtych czasach nikt z kpiny nic nie robił.
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Mariki długo na próbach nie było. Oprócz przygotowania do najnowszego przedstawienia, 
które tymczasowo zawieszono, realizowano również stare przedsięwzięcia. Zbliżały się święta 
Bożego Narodzenia, dlatego odświeżono scenariusz i role „Dziewczynki z zapałkami”. 

Tak się od lat powtarza. Ot i wielka historia. Taka sama jak w wielu innych miejscowościach. 
Nie wiem, czy uda nam się na tym sztukę napisać? Może „Romeo i Julia” we współczesnym 
wydaniu większy  sukces na konkursach odniesie - dodał długoletni aktor, który wraz 
z reżyserem od początku sztukę budował. 

Czy tylko ja mam takie wrażenie?

Ot i mamy przełom - pomyśleli wszyscy.

Wszystko było gotowe. Po świętach miała być premiera starego przedstawienia w nowej 
siedzibie. I odbyło się.

- Kochani - zachęcał prowadzący teatr na kolejnym zebraniu aktorów. Krążymy jak ćmy wokół 
lampy. Nikt nic nie wie. Odnoszę wrażenie, jakby każdy z jakiś powodów wody w usta nabrał. 

Tymczasem po nowym roku reżyser dostał wybór. Albo będzie pracował za połowę mniej, albo 
gmina postawi go przed sądem. Ponoć zginęły stroje za ogromne pieniądze. Duma reżysera 
wygrała. Zrezygnował.

- No tak, była tragedia, Żydów w synagodze Niemcy spalili i tyle. Tak mi babcia powiedziała. 

- Kochani - powiedział na zebraniu reżyser. - Najbardziej mi szkoda tego przedstawienia 
o synagodze, którego nie udało się zrealizować wspólnie. Może wam się uda - powiedział do 
aktorów. Może ktoś w końcu z lokalnych otworzy usta. I wszyscy przestaną udawać. Może uda 
się dowiedzieć, co się tu wydarzyło? A to, jak zostałem potraktowany przez nowe władze, 

- Coś musi być jednak na rzeczy - wtrąciła Marika. - Dotarłam do ciotki mojej mamy, ona już tu 
od lat nie mieszka. Uważała, że tu jest złe powietrze i się wyprowadziła. W domu starców 
gdzieś mieszka. Była malarką. Miała wrażliwą duszę. Opowiadała o naszej wsi różne historie. 
Ponoć tak nieprawdziwe, że krewni z niej wariatkę zrobili. Pojadę do niej, zapytam. 

W tym czasie skończyły się już uprzejmości pomiędzy wójtem, dyrektor ośrodka kultury 
i reżyserem. Wybory wygrane. Stanowiska obsadzone. Spokój na jedną, no może i dwie 
kadencje, myśleli w urzędzie. Po starej władzy zaczęto robić porządki. Zrobiono 
inwentaryzację w centrum kultury i okazało się, że zginęły stroje teatralne warte kilkadziesiąt 
tysięcy. Nikt ich nigdy nie widział, ale na stanie były. Niby o pieniądze te kłótnie były, ale 
reżyser wiedział, że sprawa to chyba inne dno ma. 

Brawa, jak sztorm na morzu, zalały całą synagogę. Niosły się później po całej wsi. Odbijały na 
rynku. Dudniły w starych kamienicach. To był sukces aktorów, reżysera i władz 
samorządowych - myśleli ci, którzy przedstawienie widzieli, i ci, którzy o nim słyszeli. 
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Na rynku i w synagodze cisza. Braw tym razem nie było. Przedstawienie bez premiery. Duchy 
nadal się po ulicach szwendają. Mieszkańcy zepsutym powietrzem oddychają i choć nowi 
ludzie w ratuszu, to władza ta sama. Zła władza.

Bydgoszcz, październik 2020

o które tak walczyliśmy? Pieniądze to nie wszystko. Jest mi wstyd przed wami. Że dałem się 
wmanewrować, w tą całą grę pozorów. Obecny wójt jest lepszym aktorem niż my tutaj wszyscy 
razem wzięci. A pani dyrektor wyreżyserowała to genialnie. Powinna zmienić zawód. Steven 
Spielberg mógłby się od niej dużo nauczyć. 

Zapadła cisza. Słowa reżysera bolały.

- Bo ja wiem, co się wydarzyło i dlaczego teraz z panem nikt z ratusza nie chce pracować 
- powiedziała Marika. Wybrzmiało to nagle i niespodziewanie. Zupełnie jak twarda kreda na 
suchej tablicy. Jeżąc skórę zebranych. Wzięła trzy oddechy, które słyszeli wszyscy. Szła do 
mównicy wieki. Przeprosiła reżysera i zajęła jego miejsce.

- U nas ponoć złe powietrze jest. Ciocia mojej mamy powiedziała, że duchy przeszłości po 
ulicach się szwendają, bo nikt godnie ich ciał nie chce pochować. Synagoga spłonęła w sierpniu 
1939 roku, kiedy jeszcze tu esesmanów nie było. To nasi ich spalili i to była największa 
tajemnica. Dlatego tu hitlerowcy nie weszli, bo wiedzieli, że ludzie sami się załatwić potrafią. 
Dlatego ona się stąd wyprowadziła, bo ona te duchy nawet po wojnie widziała. Nie umiała tutaj 
żyć i udawać, że nic się nie stało. Ciotka mnie zapytała, kto teraz władzę sprawuje i tylko się 
uśmiechnęła jak jej opowiedziałam, co kiedy się działo. My tu mamy i drugą historię, tę 
smutną, o której nikt mówić nie chce. A pana ta moja ciotka chciała mocno pozdrowić 
i podziękować – skierowała się dziewczyna do reżysera. - Wierzy, że kiedyś się panu uda 
prawdę pokazać. Prawdę z dziadkiem burmistrza w tle.
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Pusty dokument                                                  

Łukasz Orlik

Łukasz Orlik – postać autentyczna
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Brak pomysłów prześladował Serda od premiery jego pierwszego filmu, który nieoczekiwanie 
okazał się olbrzymim sukcesem. Krytycy byli zachwyceni, a widzowie tydzień później 
okrzyknęli film mianem kultowego. On sam przerażony schował się w cieniu własnego 
rozbuchanego Ego, którego właśnie padał ofiarą. Podobnie jak Ego, cień był całkiem spory. 
Serd zawsze był odludkiem, a teraz od całkowitej izolacji ratował go jego stary schorowany 
spaniel Bruno. Bruno, jeszcze będąc szczeniakiem, dość szybko oduczył się załatwiać na 
dywan i teraz nie zamierzał zmienić przyzwyczajeń tylko dlatego, że jego Pan chciał 
zrezygnować ze świata zewnętrznego, pogrążając się w wewnętrznym monologu. Tej 
czerwcowej soboty wyszedł więc na spacer wcześniej niż zazwyczaj, już koło godziny siódmej 
spacerował po osiedlu rzucając na prawo i lewo ukradkowe spojrzenia. Spojrzenia odbijały się 
od krajobrazu miasta o świcie, od drzew, ulicy, uśpionych jeszcze samochodów na parkingu, od 
wszystkiego, co znajdowało się w polu widzenia Serda, wracały  nie powodując żadnych 

      edynie słońce było tu zawsze, zawsze był tu również cień. Krajobraz pierwotny był tu może 
wtedy, cztery miliony lat temu, kiedy ziemia oddychała swobodniej, chociaż podobno tlenu 
było wtedy znacznie mniej niż dziś. Las, do którego nigdy nie wejdziesz, pełen był roślin które 
dziś są miniaturą przodków, ale światło… światło było to samo, wypełniało przestrzeń, 
napędzało życie, tworzyło historię i to się nie zmieniło. Świadomość jeszcze spała, bo nikt jej 
nie nazwał, ale istnienie przybierało tysiące form.

Cztery miliony lat temu, w kropli wody doszło do cudu narodzin bezimiennej paprotki. 
Bezimiennej rośliny, bo wtedy nawet nie nazywała się paprotką, zwyczajnie jeszcze była. Jakie 
to dziwne zwyczajnie być, z dzisiejszej perspektywy wręcz nie do pomyślenia, tylko przez 
kogo? Wzrost i rozwój są postępem, ale kiedy w grę nie wchodzą ambicje, to już cud. Cud 
rozwijał się w wilgotnym klimacie prehistorycznego lasu, mając za towarzystwo inne 
organizmy. Wizja tego krajobrazu tuczy wyobraźnie, która karmiąc się taką scenerią rośnie do 
momentu, aż pęka na widok ważki wielkości psa. Zostawmy w spokoju biedną wyobraźnię, 
dziś może być naprawdę zmęczona, wykarmioną wirtualnością, schorowana i przerażona. 
Słowa wracają do tamtego krajobrazu, chcą się ułożyć na mchu, w cieniu skrzypów i widłaków, 
skorzystać z chwili relaksu nim nastąpi tragedia. O radosna chwilo błogosławiona niewiedzą, 
zaraz to wszystko się skończy, a paproć cztery miliony lat później wyląduje na moim biurku. 
Teraz ja będę śnił jej sen, chcąc ułożyć się na mchu, w cieniu skrzypów i widłaków, chociaż 
sensowniej byłoby ją wykorzystać jako przycisk do papieru. Nie leżała jednak bezowocnie, to 
na niej wykiełkowała w mojej głowie myśl. Myśl bowiem nie potrzebuje szczególnego 
podłoża. A była taka, że ta paproć jest pierwszą fotografią, pierwszym negatywem. Bo 
samolubny świat sprzed istnienia świadomości nie chciał, by o nim zapomniano i szukał na to 
rozmaitych sposobów. Paproć więc skamieniała! Skamieniała, by ocalić swój obraz i przekazać 
go przyszłości. I to był prawdziwy początek fotografii. Zabieram czasem tę paproć do lasu, 
zapuszczam się daleko w głąb, a kiedy cisza przeniknie przestrzeń, układam się na poszyciu 
wśród bujności nazwanego już istnienia, wyciągam skamielinę i bezskutecznie próbuję 
dopasować żywe paproci.

J

20



interakcji. Jednak widok leżącego w pobliżu śmietnika starego albumu zmienił sytuację, umysł 
Serda przełączył się na tryb czuwania, w efekcie czego nogi poprowadziły go w stronę leżącego 
przedmiotu i już po chwili trzymał go w rękach. Smycz Bruna wydłużyła się i pies pozostał 
nieco z tyłu, czytając korespondencję pozostawioną na drzewie przez okoliczne psy, podczas 
gdy jego pan pozwalał się wsysać historii na zdjęciach sprzed pięćdziesięciu lat najmniej.
Historii, dodajmy, porzuconej i wydanej na pastwę losu. Historii smutnej i dramatycznej, czyli 
zawierającej elementy którymi umysł Serda karmił się zazwyczaj przy wymyślaniu pomysłów 
na film. Na zdjęciach byli ludzie, były domy i ich wnętrza, dorośli i dzieci, zwierzęta domowe 
i dzikie, oraz trochę egzotycznych czarnobiałych krajobrazów, które wyobraźnia powoli 
wypełniała kolorami. Zupełnie zresztą niesłusznie, bo czarnobiałe prezentowały się zupełnie 
dobrze. Zatrzymał wzrok na fotografii, która trochę nie pasowała do całej reszty zupełnie jakby 
pochodziła z innego zbioru. Przedstawiała wnętrze niewielkiego skromnie urządzonego 
pokoju, którego okno wychodziło na podwórze. Lampa, fotel, stół, książki i okno centralnie 
w środku kadru. Pod oknem na podłodze stały piramidy w książek, ich tytuły były nieczytelne, 
na stole filiżanka, jakieś drobne przedmioty i aparat. Wszystko to tworzyło atmosferę nieładu, 
ale najbardziej zaintrygował Serda futerał, który mógł skrywać w swoim wnętrzu aparat, 
zdawał się być starszy niż reszta zgromadzonych w pokoju przedmiotów. Pomyślał o starej 
wysłużonej Super Ikoncie, którą trzymał w szufladzie swego biurka. Sam wiek tego aparatu 
jakby naznaczał wykonywane nim zdjęcia historią. Tak jak naznaczony był album, który ktoś 
wyrzucił na śmietnik, może po to by  właśnie on go znalazł akurat tej soboty. Bruno przeczytał 
całą korespondencję dostępną w zasięgu długiej smyczy i zdecydowanie ruszył dalej 
wyrywając swego pana z kontemplacji niecodziennego znaleziska. Wracając po schodach na 
czwarte piętro, przed oczami miał widok pokoju ze zdjęcia. Prawie nie zwrócił uwagi kiedy na 
schodach minęła go para młodych ludzi, która wyszła ze śmiechem z mieszkania piętro niżej 
i niemal ocierając się o niego zbiegła po schodach. 

W ciągu dnia przez okno w pokoju wpadało niewiele światła, w nocy zaś zapadała całkowita 
ciemność. Okno wychodziło na podwórze i chociaż M robił zdjęcia, był dociekliwy, nie znosił 
bezczynności i czasem podejrzliwie przyglądał się ludziom, nic nie zapowiadało, że w tych 
okolicznościach zdołałby od nowa napisać scenariusz do filmu Hitchcocka i może jeszcze go 
zrealizować. Widzieliście „Okno na podwórze”?  Cała scenografia w tym filmie została 
zrobiona od podstaw. Kiedy oglądał go po raz pierwszy, w napięciu śledził akcję i wierzył 
w obraz i historię,  na tyle na ile można wierzyć w film. Oglądając go ponownie, po latach, 
analizował własną naiwność, znajdując jakąś radość w tym że świadomie karmi swój umysł 
fikcją. Teraz jednak słowa wracają do tamtego pokoju, do którego w ciągu dnia przez okno 
wpadało niewiele światła. Bezpośrednio promienie słoneczne zaglądały tam tylko w czerwcu, 
był raczej ponury ale inspirujący, oszczędność mebli i skromny wystrój sprawiły, że dziś 
pomyślałby o nim jak o klasztornej celi, chociaż życie w tym miejscu w niczym nie 
przypominało  życia zakonnika. Powoli wypełniał go obecnością, a zdarzenia wokół mnie 
nabierały ciężaru. Czasem przekreślał teraźniejszość, strącając ją w otchłań niekończącego się 
trwania, naciskając migawkę aparatu. Unieważniał ulotność zapisując ją na kliszy. Nie 
wiedział, że odwrotność negatywu ma swoją własną teraźniejszość lustra. Teraz całe 
mieszkanie którego pokój był tylko niewielką częścią pełne było dźwięków, zza drzwi 
dochodziły stłumione echa rozmowy, które niepokoiły go. Świt przywitał go tępym bólem 
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Dwa lata później odnajdzie rekonstrukcję swego pokoju najnowszym filmie Serda pod tytułem 
Pusty dokument.

Już następnego dnia wywołał film, z którego dziesięć pierwszych klatek będzie pustych, dwie 
ostatnie ukażą widok wnętrza pokoju z minionej soboty. Wykona odbitki z dwóch udanych 
klatek, następnie jedną z nich wklei do starego albumu z przed pięćdziesięciu lat najmniej. 
Album kupił tydzień wcześniej na pchlim targu niedaleko starej rzeźni, a w kolejny piątek 
wyrzuci go na śmietnik. Zupełnie nie wiedząc dlaczego to robi. 

głowy, który spokojnie mógłby celebrować tylko pod warunkiem że byłby sam w mieszkaniu. 
Wybudził się właśnie z długiego męczącego snu w którym nagi biegł przez miasto uciekając 
przed spojrzeniami przechodniów. Odruchowo sięgnął po papierosa z niemal pustej paczki 
leżącej na podłodze, ale widok stojącej obok przesypującej się popielniczki powstrzymał go 
przed zapaleniem. Zdążył tylko znaleźć wzrokiem zapalniczkę na stole, obok pustej filiżanki ze 
śladami szminki na brzegu. Filiżankę pamiętał, wczorajszy wieczór znacznie mniej. Próbował 
sobie coś przypomnieć, ale bez skutku, dialog z za drzwi dekoncentrował go. Opadł na fotel, 
a potem podniósł się gwałtownie, podszedł do stołu i wyjął z futerału leżący na stole aparat. 
Licznik Super Ikonty wskazywał dziesięć naświetlonych klatek, do końca negatywu zostały 
dwie klatki. Wczoraj zakładał film i nie pamiętał żeby robił zdjęcia. Jednak obraz utajony już 
żył, światło tchnęło energię w kryształy srebra, dało początek historii zapisanej w tym 
zamkniętym w aparacie negatywie. Do końca negatywu zostały dwie klatki. Ponownie opadł 
na fotel z aparatem w ręku, a potem podniósł się gwałtownie, zupełnie nieświadomie 
powtarzając czynność sprzed chwili. Stanął plecami do drzwi, chcąc objąć spojrzeniem 
przestrzeń którą wypełniał. Drzwi pokoju wychodziły na korytarz, były najbliżej wyjścia 
z mieszkania, a za nimi właśnie toczyła się ożywiona rozmowa i obawiał się, by za chwilę nie 
rozległo się stukanie, które zniweczy jego samotność. Wycelował obiektyw w stronę okna 
i przez chwilę obserwował tę scenę zdziwiony, że nie widzi siebie siedzącego na fotelu. Trzask 
migawki rozległ się w momencie gdy trzasnęły drzwi od mieszkania, a stłumione już głosy 
i śmiech niosły się echem na klatce schodowej.
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Związek                                                  

Danuta Milewska

Danuta Milewska – autorka ręcznie pisanych tekstów o sztuce aktualnej, 
herstorii, performensów, spektakli teatralnych oraz wielu reportaży, 
scenariuszy, poezji, streamingów tekstowych i tekstów-wystaw. Praktykuje 
autorską metodę kreatywnego pisania, czyli pisanie z brzucha, bo pisanie 
jest dla niej sposobem łączenia tego, co przekazuje dusza, serce i pamięć 
komórkowa.
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Tak bardzo lubię jej głos, gdy staje się miękki i falami dopływa do moich ścian. Ona cała mruczy 
wtedy jak gepard. Biodra kołyszą jej sukienką. A kiedy gotuje się kolacja, jej stopy biegają po 
mnie jak mrówki, słyszące komendy swojej królowej. 

            szystko jest historią pewnej miłości. Kocham to zdanie i nie mogę go dać na końcu, bo 
może nie doczytasz z różnych powodów. Nie ma co odkładać tego na później. Wszystko więc jest 
historią pewnej miłości, która dzieje się tu i teraz. 

Kiedy przychodzi z pracy, cieszę się jak pies. Gdy tylko widzę, jak zbliża się do pieca 
i pomiędzy jej kciukiem i palcem wskazującym rozbłyska przełącznik ciepła, merdam ogonem. 
Jej subtelność przesuwa go najpierw na tryb pierwszy, czyli niezamarzanie. Potem zaczyna 
gotować. I jeśli to jest ten dzień, kiedy skończył jej się chleb, będzie ciepło od piekarnika. 

Ona sprawia, że czuję się jak w domu. Jej słowa i ruchy to informacje. Tak jak jej radość czy 
złość – to też są informacje. Musisz tylko wiedzieć, co z nimi zrobić i jak trzymać przestrzeń, jak 
je pomieścić.  

Moje ściany stopniowo się ugrzewają. Robi się cieplej na widok foremki i butelki wody, którą 
zawsze dodaje do mieszanki ziaren z mąką. W tym cieple ożywia się piec dwufunkcyjny 
i swoim dźwiękiem telepie jej kości. Ja przyjemnieję wraz ze słońcem na stole; ona piecze ciasto 
i jabłka bez żadnej okazji. Zapachy przenikają szczeliny moich drzwi, wtulając się 
w powietrze w dziurce od klucza. Przekraczają próg, który - podobnie jak schody dające na 
taras - pomalowała na żółto. Żeby było wiadomo jak cyrkuluje tu szczęście: z zewnątrz do 
środka i ze środka na zewnątrz.

Tak mi dobrze. Odkąd stałem się mieszkaniem, jeszcze nigdy nie czułem tego ciepła. Gdy byłem 
fotoatelier, ludzie po skończonej sesji szli do windy i zostawało po nich zdjęcie, czyli 
scenografia i ślad na szkle. Wchodzili i wychodzili. Ona zrobiła tu dom. Wraca do mnie. Umie tu 
mieszkać. A ja lubię, gdy wypełnia mnie sensem. 

I patrzę w jego okna za każdym razem, gdy zatrzymuję się przy przejściu dla pieszych. W oknie 
od głównej ulicy widzę swoje napisy szerokości otwartych ramion z życzeniami dla 
przechodzących: miłości. Drugi – czułości - pojawia się po kilku miesiącach, gdy w pierwszym 
wyblakł róż od południowej ekspozycji na słońce i pozostał relief miłosci. Tego dnia, gdy 
wróciłam z pracy, wzięłam centymetr krawiecki i pomierzyłam cały dom. Ramiona na 
szerokość różowej miary poszerzały sobie zasięg i rozluźniały się w przywiązaniu do tego 
miejsca. Świeżo zaostrzonym ołówkiem wyrysowałam je na kalce technicznej. 

Pulsowało ekscytacją. Jak wtedy, gdy szyła nowy płaszcz czy halkę. Nie wiedziałem, po co ten 
rysunek. Opuszkami palców dotknęła mnie wszędzie. I tak mi było dobrze. Nie wiedziałem 
wtedy, że ona się ze mną żegna.

W
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- A pożegnałaś się ze mną? – usłyszała, tuląc się w ciszy na łóżku. 

Gości przyjmuję bardziej niż ona. Bo ona chce mnie tylko dla siebie. Dotyka mnie wszędzie. 
Spragniona i wygłodniała, wyciąga przy tym język jak dzieciak przy rysowaniu, jak jaszczurka, 
a może jak dzik przy lizawce z soli. Najchętniej podkradłaby mnie jak pajęczara. Zresztą, 
historia pająka mieszkającego w dzwonku na parapecie zapisała się w niej na tyle mocno, że 
mógłbym być jej muchą. Też pragnąłem porządku. To było zimową nocą, przy szczególnym 
nagłym ociepleniu, jak to bywa w energii ostatnich czterech lat. Z tego ciepła przebudziła się 
mucha zamieszkująca zimą ziemię w donicy papirusa. Wygrzebała się na przelot po moich 
pokojach. Los chciał, że przycupnęła na parapecie posiedzieć w bezkresie ciepła. Z rozkoszy 
przymknęła oczy. Nie zauważyła tej jednej cienkiej kreski – nogi pająka, zgiętej jak igła od 

- Nie umiem się stąd wyprowadzić... to już tyle lat... ja chcę stąd wyjść!!! 

Skradła mi serce. Co wieczór, co rano, ciągle od nowa, śniadaniem, pieczeniem, sprzątaniem 
i pisaniem witała żywioły. 

Nie umiałam się żegnać. Zawsze czekałam aż wszyscy znikną, a i tak był jeszcze portier, 
szatniarka czy sprzątaczka. Każde adieu przebijało mi skórę i rozklejało ramiona / kłuło 
w ramionach. Nie chciałam widzieć tego bólu, ani czuć rozrywania mięśni, które obejmując, 
ćwiczą się w przywiązaniu. Znikanie bez pożegnania byłoby bardziej oczywiste. Może 
nieludzkie. Na szczęście, część mnie szeptała o stracie coraz głośniej i tylko tak zyskałam. Po 
mierzeniu powierzchni domu przykryłam ją papierem i rysowałam po niej, tak jak kiedyś 
miękkim ołówkiem odbijało się na kartce monety spod spodu, Narysowałam mapę. Na okrągłej 
mapie domu przykleiłam serce ze szmatki do naczyń. 

- Aż przestaniesz tak się trząść – dotarło do niej na zakończenie. 

 
Nigdy nie miałem być domem. Powstałem, by przychodzili do mnie ludzie utrwalić się na 
zawsze. Na papierze fotograficznym. Na szklanych kliszach. To był rytuał dla całego miasta. 
Wszyscy wtedy chcieli się mieć na fotografii. Gdy w 1936 roku usunięto windę, poczułem, jak mi 
odjęli kręgosłup. Nikt nie wytrzyma chodzenia po czyichś kościach. A po tych schodach dziś to 
tak naprawdę tylko ona się wspina i to kilka razy dziennie.

- Co? Pożegnać się... ile tych pożegnań?

Z miejsca wybiegłam na taras i wyłam. Wyłam do nieba. I do tego miasta, co tętni synkopami 
przechodniów i tramwajów. Czułam się jak szklanka na deszcz, w której miasto gra swój 
lament. Żale z ulicy pięły się po tych murach jak zdziczałe mrówki, aż na samą górę do szafki 
z talerzami, skąd echem odbijał się zapłon pieca i przeskok iskry, zależnie od ciśnienia wody 
w rurach, dzień i noc, noc, dzień, noc. Nawet gazownik nie ma siły tu się mozolić, ale przez 
domofon zawsze coś wrzuci: za te przelewy od września do kwietnia to on by całą zimę spędzał 
w klubach na wyspie Goa. Kominiarz wizytuje dach przez właz i robi tam zdjęcia w ogrodzie 
z żółtymi schodkami. Pamięć gardła wyświetla mi tyle wątków, że wróciłam do domu 
i utknęłam przy grzejniku, moszcząc się na siatce orzechów. Zawsze, kiedy potrzebowałam 
kryjówki, wchodziłam pod blat i opierając się o grzejnik, rysowałam sobie na plecach mapę 
ciepła. 
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gramofonu, a za chwilę wyprostowanej jak w asanie. Ale nie od tego drżało powietrze. 
Dzwonek też leżał w bezruchu pod pajęczyną. I nie wiem, jak to się stało, ale nagle zaczęli 
tańczyć. Mucha bzyczała tak bardzo, że nie trzeba im było innej muzyki. Nogi plątały im się 
z euforii i poruszenia. Aż z nóg zrobił się warkocz. Wirował i bzybzał. I rósł, i obrastał w tłuste 
drobinki pyłu i kurzu zza okna. Opadły na nich wzburzone tym przebudzeniem resztki naskórka 
i tak obkleiły, że w mig przestali się poruszać. Próbowali się rozplątać i prawie prawie im się 
udało. Ale wszystko było już inne. Mucha odkleiła przylgi od włosków pająka. Pająk włoskami 
wyrwał się z poduszeczek muchy. Poobklejani patrzyli na siebie, pęczniejąc od przeczucia, że 
ślina domowniczki mogła ich rozłączyć mniej boleśnie. Ale ona znalazła ich rano. Teraz tylko 
mokra ściereczka z ciepłą wodą mogła tu dopomóc. Porządek - ku temu szli, nie wiedząc o tym.

Zanim wejdziesz na to ostanie piętro, gdzie mało kto chce przyjść, bo to tak wysoko, często 
czujesz zapach ciasta. Tego wieczora pachniało chlebem. To była ostatnia fala ciepła 
z domowej piekarni. Zapasowa pielucha z tetry otuliła jego skórę, by zachować chrupkość 
i wilgotność na następny dzień. 

Byliśmy dla siebie wtedy, kiedy mieliśmy być.

Zmieniłam wycieraczkę z szarej na kolorowe kropki. Płaszcz prawie dopasowałam do barwy 
progu. Bo co wniesiesz, to masz. Po czarnym zostało tylko wspomnienie.

Zaczęłam od końca. Pomalowałam schodki na taras żółtą farbą, a potem tym samym kolorem 
- próg przy drzwiach wejściowych. Żeby mieć w ramionach ten przepływ szczęścia, ten dom, 
w objęciu od progu do progu. 
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Dziewczynka 
z klocków lego                                                  

Kasia Łukaszczyk
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             arodziny

Dziewczynka z klocków lego przyszła na świat na wiosnę. W momencie, gdy wykluwają się 
bazie. Jest jeszcze wtedy zimno, powoli przebija się słońce. Przylatują żurawie, a przez śnieg 
nieśmiało zaczyna wyglądać taki mały biały i taki mały niebieski delikatny kwiat. Te klocki, 
z których się budowała, stwarzała ta dziewczynka, układały się przez stulecia. Była wojna, 
i strata. Była też choroba, bunt, ciągła walka. I to dostała ta mała dziewczynka. Takie klocki 
z pudełka. I podróż była długa przez wielką Syberię. Ale była też i miłość wielka, i rozterka. 
I ktoś majątek stracił też. Były lasy, jezioro i rzeka. Jezioro było duże, a rzeka kręta i był 
owocowy sad. I takie wyposażenie dostała ta dziewczynka. Chyba się bała, bo nie chciała, nie 
chciała się urodzić ta dziewczynka. Od początku się buntowała. Ale była bardzo wyczekiwana 
i chciana. Miała być kochana. Miała mieć cudowne życie ta dziewczynka. I w końcu wyszła 
z brzucha, przyszła. Nie zobaczyła Mamy, bo Mama zemdlała. To był chyba ten moment, gdy ta 
mała dziewczynka, z takich małych klocków stworzona poczuła, że jest sama, choć wszyscy na 
nią czekali. Rodzice, dziadkowie, ciocie i wujkowie też. Wszyscy nie mogli się doczekać, bo 
była pierwsza, chciana i miała być kochana. I była też cyferka, chyba siedem albo sześć, już nie 
pamięta. To był numer dnia, gdy ta mała dziewczynka ponownie została sama. Był telefon 
i wielka rozpacz. Ta dziewczynka bardzo płakała, i znowu nie wiedziała. I wtedy chyba 
pojawiła się wielka wyrwa, zniknął na zawsze jeden klocek, który miał dawać, a zaczął 
zabierać. Ten klocek to była Mama. Poszła gdzieś, nie było jej. I ta mała dziewczynka bardzo 
płakała. I na zawsze to już zapamiętała, chociaż o tym jeszcze wtedy nie wiedziała. Ale 
ponieważ była tak kochana, wyczekiwana i chciana. Dostała tyle w prezencie, i podróż, 
i miłość, i wsparcie. Ta mała dziewczynka z małych klocuszków zbudowana została sama, choć 
nie sama. Pojawiły się nowe klocki, nowe zestawy. Mogła wybierać i przebierać, ale jeszcze nie 
umiała. I znowu o tym jeszcze nie wiedziała, że nigdy już nie będzie umiała. Nie będzie umiała 
dobierać klocków z innych pudełek sama. I przyszedł tata, i babcia, i potem dziadek. I był też 
lęk, bo nikt z nich nie wiedział, jak ta dziewczynka z klocków lego stworzona, płakała, to czego 
chciała? Każdy się domyślał. Było jedzenie. Za dużo jedzenia i za mało. Było drżące ciałko, bo 
te klocki, tej małej dziewczynki, były już od początku jakby niepełne, tą małą wyrwą, która 
nazywała się Mama. I ona drżała, i jeszcze o tym nie wiedziała, ale zawsze już będzie drżała, 
i będzie próbowała oswajać to drżenie, ten lęk. I był ten tata, babcia, i dziadek, i kolejna babcia 
była też, a potem wróciła Mama. I ta dziewczynka z klocków lego, już nie wiedziała, że ta 
mama to Mama jest. No bo tyle mam miała. Każda mama miała inną twarz. Była na chwilę 
i znikała, więc się przyzwyczaiła do słowa ZNIKAĆ, do słowa BRAK, i do tego, że nigdy już 
nie będzie wiedziała, która to jest ta prawdziwa mama. Ta mała dziewczynka z klocków lego 
tego też jeszcze wtedy nie wiedziała. Tak się urodziła. Z braku powstała i z wielkiej chęci, 
z miłości i z bólu. Taka była jej historia poczęcia i historia przyjścia. To wielka podróż, 
to wiedziała ta mała dziewczynka. To wielka podróż, jak jezioro głęboka, jak ta rzeka, długa 
i kręta, i jak ten sad owocowa. Dużo klocków dostała ta dziewczynka, ale nie wiedziała i nigdy 
nie będzie wiedziała, że tyle klocków dostała. Zawsze będzie widziała tylko NIE MA i BRAK. 
Ona myśli że tylko te dwa słowa w darze dostała. Ta dziewczynka ma być bohaterką opowieści. 

N
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Mój ból przyszedł znikąd. Wziął się nagle. Zadomowił się we mnie. Rozsadza mi żyły. Kręci 
wiraże. Czasami wydaje mi się, że go nie ma, znika, ale on jest w napiętym ciele, 
w spuszczonym wzroku, w ucieczce. Jestem dziewczynką z klocków i mam prześwity, dziury 
takie. Tam nic nie ma. Można wyjrzeć, przejrzeć, a te klocki, które zostały, które pozostały są 
naprężone jak struna. Jakbym ciała nie miała, tylko napięte mięśnie. Tak. Urodziłam się 
z brzucha, z brzucha wyszłam mamy. Moja mama nie umarła, choć umierała wiele razy. 
Traciłam ją. Nie, ona odchodziła. Widziałam jej plecy i jak idzie, tył głowy widziałam, i ją 
goniłam. Tak się nauczyłam, gonić ułudę, zjawę, marę, myśląc, że to miłość jest, co przyniesie 
spełnienie. Już myślałam czasami, już wierzyłam, że chwyciłam, widziałam twarz 
uśmiechniętą, ale to były omamy. I się z tym stykałam, z tą ciągłą gonitwą z tym niemożliwym 
uchwyceniem. Dostawałam w brzuch pięścią i udawałam, że nie boli, prostowałam się bardziej 
wtedy, prężyłam, i tak się przyzwyczaiłam, że ból uznałam za szczęście, i cały czas biegnę za 
bólem, i wydaje mi się, że to jest nektar, nektar słodki, który mnie upije i da ukojenie. Ciągle 

Zamrożenie 

Też o tym jeszcze nie wie. To ma być opowieść o dziewczynce z klocków lego i życiu jak bańka 
mydlana. I właśnie teraz ta mała dziewczynka została ubrana w jakiś tytuł, i w jakąś formę. I to 
jest jej pierwszy bunt, bo ona się na to nie pisała. Ta forma jej doskwiera, zawsze będzie jej 
doskwierała. Ona z tej formy zawsze będzie chciała się wydostać, wydrzeć tej formie, i będzie 
mówiła, a potem krzyczała słowo NIE. Tak będzie ta klockowa dziewczynka już miała. To 
pudełko z tymi klockami choć będzie przy niej leżało, ona z niego nie sięgnie, albo będzie 
sięgała niechętnie. Weźmie jakiś klocek, spróbuje go dopasować. Będzie myślała, że chce, ale 
potem się będzie zawsze okazywało, że jest jakaś niepełna, że klocek ją uwiera, że jest za duży 
albo za mały. Gdy będzie rozmawiała później o konflikcie, to to ten konflikt chyba będzie, że 
ona niby chce, choć w sumie nie wie. Potem niby bierze, bo ktoś proponuje, czasami każe. Ten 
ktoś chce dobrze przecież. A w trakcie się okazuje, że tej dziewczynce to ciąży ten klocek, albo 
nie pasuje, albo za bardzo wystaje i ona nie wie już sama czy tego chce i się wycofuje. Oddaje 
klocek, który nie pasował, doskwierał, uwierał, bo ta klockowa dziewczynka ma takie dziury 
w ciele, tylu klocków jej brakuje, że sama już nie wie z jakiego pudełka. Kto? I Co? I to jest 
właśnie to jej doświadczenie, ten wzór, który na przyjściu dostała, że ona nie wie. Nie wie, czy 
to jest ta prawdziwa Mama z tym pudełkiem, z tymi klockami, których naprawdę potrzebuje, 
które pasują i będą mogły wypełnić tę pustkę, tę jej niezaspokojoną potrzebę. Ale ona jest silna 
ta klockowa dziewczynka, poddaje się i wstaje. Sprawdza te pudełka, te klocki dopasowuje. 
Słucha, ale nie słucha, taka już jest, bo te klocki ma takie luźne, tak włożone, złożone, że niby 
wszystko się trzyma, ale za chwilę rozpada, rozłącza, rozlatuje. Ktoś jej kiedyś powie, że jest 
nieczytelna, że nie wie czego chce. Ale nikt jej nigdy dobrze nie wysłuchał. Tak naprawdę. I jak 
ona mówi, to wydaje jej się, że ta druga osoba jej nie widzi, widzi tylko siebie, i dlatego ona 
znika ta klockowa dziewczynka. Ona mówi przecież, ale nikt jej nie widzi, nie słucha. Od 
początku była niegrzeczna, ta mała dziewczynka. tak cały czas będzie mówić do niej rodzina, 
że jest jakaś, albo właściwie, że jakaś nie jest. Potem podchwycą to inni ludzie i ciągle będzie 
słyszała, że jest za bardzo albo zbyt, albo niedostatecznie. Najpierw usłyszy, że jest inna, ale że 
jest odważna, a potem odwrotnie, że jest odważna, ale jakaś inna, i że nie pasuje.
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goniłam, nawet nie wiesz, jakie to wykańczające, jak to odbiera energię. Gdy się wydaje, że 
uchwyciłam i jestem szczęśliwa, doznaję jakby odrętwienia, już mi się nie chce, bo jak nie 
mogę gonić, to świat staje, nic nie czuję, tak się do bólu przyzwyczaiłam. Ze ból to 
zaspokojenie, wniebowzięcie. Dziś leżałam na łóżku skulona, pomyślałam, że mam ciało, 
jednak, że te klocki jakieś ciało tworzą, ale go nie czułam. I nawet się wyciszyłam, uspokoiłam, 
na chwilę zapragnęłam być kobietą, która czuje, ale nic nie czułam. Czasami mi się wydaje, 
choć jestem klockową dziewczynką, że klocki, które zbieram są we mnie. Ja je przecież 
wkładam i przytwierdzam, i jakbym była pełniejsza. Potem się okazuje, i mi się to zdaje, zdaje 
mi się, bo nagle zaczynam się czuć jak jaszczurka, zielona taka i widzę, jak odpada mi łuska. 
Jedna po drugiej, warstwa po warstwie. Takie klocuszki małe, delikatne, którymi się 
wypełniłam, i niby powinnam być młodsza, świeższa, a ja się tak nie czuję. Jest inaczej 
zupełnie, jakbym twardniała, jakbym zamarzała i już nie wiem czy to złość, czy smutek, czy 
odrętwienie. Czasami się tak zwijam, zwijam w taką pętelkę, znak nieskończoności tworzę, 
jestem jak liczba osiem, mam dwa zera. Dwa O! Z O! jestem złożona. To O! jest duże 
z wykrzyknikiem, ono się pojawia. To krzyk taki gdy tracę, nigdy zyskuję. I wtedy wracam, do 
głowy podróżuję i tam odpowiedzi szukam, i nie znajduję. Analizuję, krok po kroku. To jak 
łamigłówka. Myślę, że może jak szyfr złamię to bank rozbiję. To tak wykańcza, tak zużywa całą 
moją energię, że potem jestem jak umarła. Potem zbieram moje dwa O!, i moją pętelkę, i sobie 
przypominam, jak kiedyś przy ognisku, taka szamanka kazała nam zawiązać tą pętelkę. Potem 
ją rozwiązać. Ja jej nie rozsupłałam, mojej łamigłówki nie zrozumiałam, szyfru nie złamałam. 
Ona się bardziej spoiła, ta pętelka i jest w mojej głowie, i jak się pojawia człowiek. Dajmy na to 
On właśnie i On coś do mnie napisze albo coś powie. To ja się potem zastanawiam, czy dobrze 
mu odpowiedziałam, czy wszystko dobrze zrobiłam, i czasami chcę powiedzieć, czekaj, wróć. 
Mam na to inną receptę, ja się pomyliłam, ale jest już za późno i cały czas z tą pomyłką żyję, ale 
nawet nie wiem czy to jest pomyłka. Może to jest kontrola, nie wiem. Przecież nie można 
kontrolować drugiego, trzeba puścić to wolno i mi się wydaje, że ja puściłam. Tak mi się 
wydaje, ale to żłobienie w mózgu, ten schemat, ta droga moja jedyna, to moje połączenie 
neuronalne o sobie przypomina i draży mnie, drenuje od środka jak wodna kropla, i ja tracę, 
tracę energię, i czas tracę. Jestem nieskończonością w tej stracie, w tej pogoni za szczęściem.
I tak, moje matki umierały ciągle. Nie wiem co się z nimi stało, nie obchodzi mnie to. Szczerze, 
chciałabym żeby umarły te matki, ale one wracają. Jestem dziewczynką z klocków lego, 
jaszczurką i jej wylinką, jestem kobietą z zmrożonym ciałem, ciągle w drodze. Nie wiem dokąd 
idę i dokąd zmierzam, i czego chcę. Chcę złapać idyllę, poczuć zwycięstwo, dogonić fart. 
Narzucam moją wizję na świat. Świat ma być z marzeń, może być rycerz na białym koniu 
i czarodziejka. To dużo prawda? Wiem, że to dużo. To jednak nie jest bajka. Sama jestem jak 
matka, jak matka dla ludzi, dla świata. Tylko nie dla siebie. Czasami tracę czucie. Dziś je 
straciłam. Wiem, że mam ciało, ale go nie rozpoznaję, nie doświadczam. Słyszę tylko serce, jak 
dygocze. Dygocze jak mała sarenka, jak gołąb albo króliczek. Dziewczynka z klocków lego 
dojrzewa. Staje się kobietą. Czy miarą bycia kobietą jest nieczucie. Dziś wydaje mi się, że łzy 
straciłam, że nie mam płynów w ciele, znowu klocki, ciężkie jak żelazo, puste i zimne. 
A przecież ciało to gorąca krew jest, falująca woda, niespokojne jezioro, emocje. A ja jestem 
zimna, jakby nieżywa. Jedyne co czuję to przejmujący chłód. On powiedział, że będzie 
ratownikiem, ten ojciec, a zostawił mnie i odszedł. Jego też straciłam, wykonałam rachunek 
sumienia, przyjęłam winę, ale wiem też, że nic nie zrobiłam, przecież powinien porozmawiać 
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ze mną, zapytać, omówić to co się wydarzyło, a on opuścił, odszedł i mnie to prawie zabiło, na 
tysiąc kawałków rozbiło. Zobaczyłam świat z odwróconymi ludźmi, zobaczyłam plecy, 
a czekałam na niego. Bałam się i wiedziałam, że odejdzie, czułam to. Znowu zostałam sama, już 
nikt się mną nie opiekuje. Może dlatego zobojętniałam, wystudziłam się zupełnie, bo ojcu 
ufałam jednak, w jego mądrość i siłę, a on odszedł, zniknął, jak matka. I to mnie przeraziło, 
zupełnie znieczuliło. Zostało zimne ciało i napięte ścięgna.
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Wracając do siebie                                                  

Daniel Skider

Daniel Skider - pochodzący z centralnej Polski nauczyciel od ośmiu lat 
mieszkający w Bydgoszczy. Mozaikowata osobowość stanowi jego tak 
mocną jak i słabą stronę. Niespokojny umysł wycisza realizując rodzące 
się w jego głowie projekty kreatywne. 
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[25 marca 2019] Owinięty po uszy kocem leżę na kanapie patrząc tępo na szczyt bloku 
w którym mieszkam. Kształt budynku przypominający literę L pozwala sąsiadom zaglądać 
w moje okna. Ale w środku nie ma nic. W środku mnie nie ma nic. Nieznośna pustka odbija się 
echem od ścian umysłu. Sparaliżowany własną bezsilnością tak trwam, paradoksalnie 
i masochistycznie bez końca upajając się tą pustką, pielęgnując ją, pozwalając wybrzmieć. 
Wydaje się, że to jedyna stała, pewna rzecz, jedyne czego mogę się chwycić, by się nie rozpaść, 
nie zapaść, nie ulec implozji. Bo czasem przez głowę przebiegają myśli. Kojące, dające 
wytchnienie. Niebezpieczne. Patrzę tępo na szczyt bloku. Jak długo trwałby mój lot? 

[16 lipca 2019] „Po co ci to? Przecież wiesz, że się nie uda. Nie dasz sobie z tym rady. Zostaw. 
Znów będzie tak samo. Zaczniesz i nie skończysz. Nijakość aż z ciebie kipi. Rozczarujesz 
siebie i wszystkich wokół. Nie pamiętasz już jakie to uczucie? Po co ci to?”

[2 sierpnia 2019]Lęk. Obezwładniający. Paraliżujący. Wszechogarniający. Tracę oddech. 
Powietrze zdaje się coraz rzadsze. Czuję, jak powoli się duszę. We własnym lęku. W poczuciu 
bezsilności. W pragnieniu końca istnienia. Każdy oddech łapię, jakby miał być tym ostatnim. 
Nie umiem już oddychać. Duszę się. 

Ciche podszepty pojawiają się kiedy tylko chcę wyjść poza własne ramy. To Izka. Wewnętrzny 
hamulec. Dba o mnie. Uważa, bym się nie przewrócił. Nie obił kolan. Nie zdarł nadgarstków. 
Boli, kiedy znów we mnie wątpi, ale wierzę jej. Ufam. Przecież o mnie dba. 

[13 maja 2019]  Każdy dzień wygląda tak samo.

A może to on utkany jest z tego wszystkiego? Nie wiem.
Niepokój plecie pod skórą sieć wątpliwości, niepewności, niedomówień. 

Choć często być nie chcę

Jestem

Co zechcę
Ale czy mogę?
Czy jestem?

[27 czerwca 2019]  Jestem

Jestem
A może tylko bywam

I mogę

[15 kwietnia 2019] Pustka towarzyszy mi już ciągle. Czasem tylko na 
powierzchnię świadomości wypływa coś mającego kształt. Wyłania się 
z odmętów próżni wszechpotężny, okrutny, nieznający litości. Czuję go pod 
skórą, wiem, że za chwilę uderzy. Za każdym razem robi to mocniej. Siedzi 
w mojej głowie poruszając najwrażliwsze struny, drażni je, naciąga do granic 
możliwości. Rozsypuję się i nie jestem w stanie utrzymać się na powierzchni. 
Prąd jest zbyt silny. Poddaję mu się i znów przepadam. 
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[19 września 2019] Pierwsza dawka zadziałała jak skalpel. Odcięła cały niepokój. Myśli 
przestały być rwącą, niebezpieczną rzeką. Spokój, którego nie czułem już dawno, otula mój 
umysł. Jakby nagle wszystkie moje fragmenty, wszystkie puzzle zaczęły do siebie pasować. 
Wystarczył jeden papierek, jedna wizyta w aptecznym okienku.

[28 listopada 2019] Siedzę naprzeciw Niej w pokoju przypominającym gabinet lekarski. 
Wiercę się na fotelu, a dobiegające z zewnątrz dźwięki budowy drażnią  nerwy. Zauważa to 
i zamyka okno. Patrzy na mnie badawczo, jakby próbowała odczytać z rozbieganych, 
niespokojnych oczu to o czym myślę. Czeka. O czym mam mówić? Próbuję ubrać w słowa to, 
co siedzi w środku. Czy to są emocje? Jak się je nazywa? Jak o nich mówić? Przygryzam 
wewnętrzną stronę policzków, jak zawsze kiedy się denerwuję. Otwieram usta i znów je 
zamykam. Miotam się po własnym wnętrzu jak  dzikie zwierzę w klatce. Ona czeka. 

[23 lutego 2020] Rozdrapuję stare rany, choć wcale mnie o to nie prosi. Ale przecież po to do 
Niej przyszedłem. Żeby znów zniszczyć, rozdrapać, poszarpać. Po to by później - jak 
w japońskiej sztuce naprawiania stłuczonej porcelany złotem - naprawić, tym razem po 
swojemu. Podobno w miejscu spojenia ceramika jest najmocniejsza. Tłukę i niszczę, choć złoto 
jeszcze nawet nie błysnęło w kącie oka. Ale chociaż Izce potrafię już powiedzieć, żeby się 
zamknęła. 

[16 maja 2020] Dziś pierwszy raz spojrzałem na siebie. Na mnie. Na JA. Zauważyłem siebie 
i pierwszy raz przyznałam, że mężczyzna, którego widzę w lustrze, to ja. Że głęboko osadzone 

[12 marca 2020] Czuję. Zapomniałem już jak to jest czuć. Do świadomości, powoli, jeszcze 
nieśmiało, zaczynają docierać bodźce. Czuję. Zapach kwiaciarnianych frezji. Chłodny powiew 
wieczoru. Nutę karmelu w kawie. Jak mogłem wcześniej tego nie dostrzegać? Całe piękno 
świata ukryte w detalach znajduje do mnie drogę. A ja znajduję drogę do siebie. 

[30 kwietnia 2020]  W drodze do rodzinnego domu dostrzegam zachód słońca. Widziałem ich 
już tysiące. Tysiące pewnie jeszcze zobaczę. Nowoodkryte pokłady wrażliwości dobijają się do 
powierzchni świadomości sprowadzając mieszankę wdzięczności, miłości i wzruszenia. 
Zaskakuje mnie, kiedy oczy pierwszy raz od dawna mokną nie cierpieniem a radością. Bo 
uświadamiam sobie, że choć to zachód słońca jak wiele innych, ten jest jedyny w swoim 
rodzaju. Bo jest. Bo się wydarza. I to jedyna okazja by go dostrzec i zachwycić się właśnie nim. 
Więcej się nie powtórzy. Czy nie każdy zachód zasługuje na zachwyty?

6 stycznia 2020]  Staramy się być idealni

   Nie umiemy zaakceptować

   Nie tacy idealni
   Tego, że jesteśmy

   Jakby nam się wydawało

   Ale nie jesteśmy
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[10 lipca 2020] Siedzę u szczytu kuchennego stołu. Otoczony srebrną ramą „mazaj”, bo tak 
nazywam swoje „dzieło”, wisi po przeciwległej stronie. Na sklejce w starej antyramiew postaci 
napigmentowanego akrylu widzę uwolnione emocje. Wstaję by otworzyć lodówkę, ale zanim 
to robię wzrok łapie przyczepioną do niej magnesem znalezioną w bydgoskim MÓZGu 
pocztówkę z napisem „Sztuka drogą do wolności”. Uśmiecham się do siebie. 

[5 czerwca 2020] Na kuchennej podłodze rozkładam malarską folię. Sklejka, stanowiąca 
„plecy”antyramy z odzyskubędzie robić za płótno.Znalezione w szafie stare farby, takie do 
malowania ścian, mają odcienie szarości. Jedna jest biała. Mogę jeszcze ich użyć. Mam też 
kilka kolorowych próbników kupionych w markecie w przypływie impulsu.Chodzę wokół tej 
sklejki i myślę. A może jednak czuję? Przyklejam papierową taśmę w różnych miejscach. Kilka 
pionowych, kilka poziomych pasów. Nadal nie daję sobie miejsca na zbyt wiele 
przypadkowości.Taśma ma odcinać nakładaną farbę. Ma być jak od linijki. Nakładam kolory 
warstwami. Muszę czekać aż pasy wyschną, zanim nałożę kolejne. Czekam więc niecierpliwie. 
Powoli na białym tle zaczynają wybrzmiewać przestrzenie. Szary pionowy pas w środkowej 
części dźwiga ciężar malunku. W przeciwległych rogach improwizowanego płótna pojawiają 
się żywe zielenie i mocne czerwienie. Zdejmuję ostatnie fragmenty taśmy. Skończyłem. Na 
pewno? Obraz wydaje mi się płaski, pozbawiony głębi. Niesiony intuicją moczę pędzel 
w rozrzedzonej wodą zielonej farbie i szybkim ruchem chlapię przez sam środek obrazu. Wraz 
z opadającą na malunek farbą kapią moje emocje. Boję się, że to popsuję, że Izka pojawi się ze 
swoim „Znów schrzaniłeś”. Że będę żałować. Ale Izka milczy. A chlapnięcie nie zniszczyło 
pracy. Chlapię jeszcze raz, tym razem pewniej.

brązowe oczy, to ja. Zadarty nos i piegowate ramiona to też ja. Ciemne włosy niedbale 
zaczesywane dłonią na bok to ja. Co jeszcze jest mną? Ściągnąłem starą koszulkę i wyciągnięty 
dres, żeby uważnie obejrzeć w lustrze każdy fragment ciała. Okazało się, że to wszystko to ja. 
Dłoń o długich palcach. I mały pieprzyk na lewym policzku. Jeszcze nie wiem jak na mnie 
patrzeć. Ale patrzę. I jestem. Znowu jest wiosna. 
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Nosce te ipsum                                                  

Agnieszka Minczyńska

Agnieszka Minczyńska - absolwentka filologii angielskiej i zgodnie 
z nazwą kierunku, miłośniczka słowa w każdej formie.              .
Próby pisania podejmowała już jako kilkulatka, a projekt potraktowała 
jako świetną okazję do realizacji dziecięcych marzeń.                       .
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Spojrzała na koleżanki siedzące teraz obok niej na kanapie; trzymały w dłoni kieliszki z białym 
winem i chichotały. Pomimo deszczowej pogody i własnych obowiązków bez wahania 
przyjęły zaproszenie w samym środku tygodnia na wspólne oglądanie show, w którym wzięła 
udział na początku tego roku. Ich twarze, spowite teraz niebieską poświatą telewizora 
i zarumienione od wypitego alkoholu, przywołały delikatny uśmiech wdzięczności i po chwili 
przyłączyła się do rozmowy przy akompaniamiencie jingli głoszących nadzwyczajne 
właściwości proszku X i wyższości margaryny nad masłem w walce ze złowieszczym 
cholesterolem. 

Dalej jest jak na przyspieszonym filmie - mruga zmęczonymi oczami, a kiedy je otwiera, 
znajduje się pośrodku zamętu, o który wcale nie prosiła - nieznajomi mówią o niej, ale ona 
wręcz przeciwnie - zazwyczaj elokwentna, a okazjonalnie mistrzyni ciętej riposty, wyjątkowo 
nie ma nic do powiedzenia.

Nareszcie przerwa na reklamy! Chwyciła spoconą dłonią leżący na stoliku kawowym telefon, 
którego migocząca dioda informowała o nieodebranych wiadomościach.

      atrzyła w ekran, a to co dostrzegała przyprawiało ją o gęsią skórkę. Twarz wyglądała jak 
talerz obiadowy, podbródki niemiłosiernie się mnożyły, a krzywe zęby złowieszczo lśniły, 
dodatkowo podkreślane przez nałożony sprawną ręką telewizyjnej makijażystki błyszczyk. 
Dlaczego też mama nie była bardziej stanowcza w temacie aparatu korekcyjnego te 
dwadzieścia lat temu?!

W programie jak w życiu – momenty tryumfu mieszają się z napięciem i rozczarowaniem. Na 
szczęście, tym razem zakończenie było dla niej pomyślne – zadowolona, ściska dłoń 
prowadzącego i wraca w objęcia dumnej rodziny. Nim się orientuje, w masywnym fotelu studia 
siedzi ktoś inny, a na kanapie w mieszkaniu siedzi już tylko ona, sama.

Do tego jej głos był obcy, zniekształcony. Z pewnością nie tak wyobrażała sobie swój debiut 
telewizyjny!

Ciekawe czy inni też ją tak postrzegają, czy to może jej umysł płata figle i w chwili, kiedy 
mogłaby być z siebie szczerze dumna obawia się, że przytyła przez ostatnie sześć miesięcy.

Osoby znające ją lepiej pisały, że wygląda na bardzo zestresowaną, natomiast znajomi 
- szczerze, bądź jedynie próbując dodać jej otuchy - twierdzili, że sprawia wrażenie jakby miała 
nerwy ze stali. Kto właściwie ma rację? A co jesli istnieje możliwość współistnienia wzajmnie 
wykluczających się stanów emocjonalnych? Głos drży, mięśnie sztywnieją, ale ta najbardziej 
prymitywna z części mózgu krzyczy „walcz!”, „walcz!”, „walcz!” Jak widownia dopingująca 
boksera, który chwiejnie podnosi się z maty ringu po niespodziewanym lewym sierpowym.

P

37



Kiedy później tego samego wieczoru przecierała mokrą jeszcze ręką zaparowane lustro - ten 
gest, zazwyczaj automatyczny, nabrał dzisiaj nowego znaczenia.

 W tak krótkim czasie dowiedziała się tyle o sobie! Jednak wszystko to były opinie 
nieznajomych - ot, podsumowanie w kilku słowach czyjegoś ilorazu inteligencji,  osobowości 
pomiędzy kolejnymi siorbnięciami herbaty albo siadając w czasie przerwy reklamowej na 
kiblu. Internet daje przecież takie wrażenie wszechmocy! A to wszystko w zaciszu własnego 
domu i bez żadnych konsekwencji.

Minęło wiele lat, zanim w odbiciu zaczął pojawiać się uśmiech. Na początku wymuszony, 
bardziej jak grymas, z czasem jednak nabierał naturalności.

Widok własnej twarzy działał czasem wręcz terapeutycznie - cokolwiek się wydarzyło, 
jakiekolwiek wstydliwe i okrutne momenty naznaczyły dzień - przed lustrem to nadal ona. 
Gładzi nieco szorstkie włosy, wiecznie sprawiające wrażenie nieuczesanych, muska policzki, 
marszczy nos, a gęste brwi prawie stykają się nad jego podstawą – dwie nieidentynczne 
bliźniaczki, bo też czy nie każda twarz taka jest - asymetryczna? Tylko pozornie złożona 
z dwóch identycznych połówek. I czy nie tak samo jest z naturą każdego z nas?

Widzę koleżankę – towarzyszkę podróży. Jest fajna, choć bywa irytująca. Nauczyłam się jej 
słuchać a czasem nawet opiekuję się nią. Nie wiem co jeszcze nas czeka ale wiem, że niejedne 
trudne chwile już za nami.

Po emocjach całego dnia gasi lampkę przy nocnym stoliku i nakrywa się kołdrą. Cienki 
materiał przyjemnie chłodzi rozgrzaną skórę. Zamyka oczy i uśmiecha się czekając na sen, 
który przychodzi niespodziewanie szybko aby objąć zmęczone ciało. Obok lampki leży 
telefon. Sięgnie po niego już jutro, ale nie po to aby odkrywać kolejne prawdy o sobie – bo te już 
zna.

„No więc, kogo widzisz kiedy w nie patrzysz”? 

Do ideału jej daleko ale nie można odmówić jej odwagi-takiej w sięganiu po więcej, mimo, że 
nie raz i nie dwa dostała za to po rękach. Mimo wszystko, nie przestaje ich wyciągać.

Ile to trwało? Kwadrans czy wieczność? Nie ma to znaczenia. W takich momentach zegar staje 
w miejscu, a przestrzeń ogranicza się tylko do tej między poszczególnymi słowami. Nagle staje 
się ich bardziej świadoma - ich jak i każdej komórki swojego ciała. „Słowa ranią” - mawiają. 
Nie określiłaby tego zranieniami, to były raczej ukłucia - jakże celne! Trafiały w najbardziej 
wrażliwe miejsca, tam, gdzie skóra jest najcieńsza. Szpilki kłuły raz za razem, a odczytane 
słowa odbijały się w głowie niekończącym się echem.

- Kogo widzisz kiedy w nie patrzysz?
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Posłowie

Pomysł na zbiór opowiadań powstał  wiosną tego roku, a jesienią był gotowy program 
spotkań i harmonogram prac.  Na początku miałam obawy, czy znajdą się osoby, które 
zdecydują się na twórczą pracę na czas i  publikację. Ku mojemu zaskoczeniu, udział 
w projekcie zadeklarowało niemal 40. chętnych. Ostatecznie, w pierwszym kręgu pisarskim  
na Barce Lemara, 14 października 2020 roku usiadło 9 osób. Śmiało mogę wyznać, że 
miałam zaszczyt poznać, rozmawiać, pracować, z niezwykle ciekawymi, różnorodnymi 
i utalentowanymi ludźmi. Ogromnie się cieszę, że poprzez te historie i Ty możesz poznać 
ich bliżej.

Nie jest mi łatwo znaleść słowa, które w pełni oddadzą czym dla mnie był ten projekt. 
Jedyne co identyfikuję od razu to emocje. Najważniejszą z nich jest radość. Radość 
związana z tym, że historie, które nosili w sobie uczestnicy projektu, dotarły do Ciebie.

Prowadzenie tego projektu do finału, którym jest tych 8 opublikowanych historii, było dla 
mnie ogromnym przeżyciem. To kalejdoskop zdarzeń, rozmów i emocji. Poprosiłam jedną 
z uczestniczek projektu, Dominikę Pawelec, o podzielenie się z Tobą relacją ze wspólnej 
pracy:

Spotykanie się w grupie osób piszących ma w sobie coś magicznego. Zupełnie obce wobec 
siebie osoby uzewnętrzniają swoje niezwykle osobiste ja. Często wcześniej to „twórcze ja” 
było traktowane po macoszemu. Bo kreatywność (niestety) często nie jest częścią dorosłego 
życia. Jest tyle spraw do załatwienia, że na urządzanie fikcyjnych światów brakuje czasu. 
A tu, nagle okazuje się, że są takie spotkania w Miejskim Centrum Kultury - poświęcone 
wyłącznie wymyślaniu i pisaniu. Miałam wrażenie, że ten drogocenny czas został 
wykorzystany przez wszystkich. Każda z osób miała do opowiedzenia swoją historię, a rolą 
pozostałych było wysłuchanie pomysłu, udzielenie wsparcia i bycie kibicem. Kiedy wierzy się 
w ludzi, dzieją się cuda. Choć wiele osób nie miało okazji doświadczyć takiego uczucia w 
szkole, na warsztatach było ono obecne. Skupialiśmy się na tym co dobre i godne ulepszenia. 
Bez krytykowania, uwypuklania mankamentów. Ta przyjemna atmosfera pozwala zagłuszyć 
głos, który u wielu osób często się odzywa: „Czy jestem wystarczający dobry/dobra, żeby coś 
napisać?”. W ten sposób, na warsztatach powstały barwne opowieści, poznaliśmy 
intrygujące perspektywy i zaskakujące zwroty akcji. Mam nadzieję, że wśród czytelników 
tego ebooka znajdzie się choć jedna osoba, która na następnych warsztatach usiądzie w 
Saloniku Literackim i da tę możliwość innym, by poznali choć mały urywek ciekawej historii. 
Wiem, że szuflady w biurkach są bezdenne i czasami można znaleźć 
w nich dosłownie wszystko, ale naprawdę wielka szkoda, żeby były w nich nienapisane 
opowiadania, wiersze czy reportaże. Może to właśnie na nie czeka cały świat? 
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Dziękuję wszystkim uczestnikom projektu za stworzenie kręgu pisarskiego, w którym 
połączyła nas ta wiara i szacunek do drugiego człowieka. Dziękuję za zaufanie, za pracę, 
za wspólną publikację.  

Wierzę, że świat czeka na historie, które nosimy w sobie! 

Tego, co się działo nie zapomnę do końca życia - niepowtarzalne doświadczenie!

Dziękuję każdemu, kto zatrzymał się i przeczytał tych osiem opowiadań. One są o tym, 
że warto dzielić się ze światem historiami, które nosimy w sobie. One są o wolności 
tworzenia. One są o wierności sobie i podążaniu za głosem serca.

Dziękuję Miastu Bydgoszcz za przyznanie stypendium artystycznego, które pozwoliło na 
opracowanie tego ebooka. Dziękuję Dominice Kiss-Orskiej, która była ambasadorką 
projektu z ramienia  Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. Dziękuję Joannie 
Czerskiej - Thomas, która miała pieczę nad korektą i składem.

Justyna Niebieszczańska
Inicjatorka i prowadząca projekt pisarski  „Historie, które nosimy w sobie”.
Przewodnik kreatywnego pisania, który stawia na pasję i wierność sobie.
www.justynaniebieszczańska.com
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