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Zadobrze to wiersz o życiu. Dedykuję moją opowieść 
każdemu, kto chciałby, chociaż jeden dzień zamieszkać w 
wierszu ...  
 
... Więc i tobie i sobie ... 
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...  
 
Raja zanurzyła uszy w wodzie.  
Te odgłosy butelkowe, które teraz otaczają jej przestrzeń, powoli zaczęły wprowadzać ją 
w trans.  
Zamknęła oczy.  
Tak niewiele dzieli mnie od linii zaśnięcia na zawsze. Hipoteza.  
Jedynie.  
Kocham życie ... 
Cokolwiek to znaczy ... 
Kim jestem? 
Teraz jedynie nagą dziewczyną w wannie,  
bez przeszłości a tym bardziej bez przyszłości ... 
 
A może ta woda jest zbyt gorąca i wypłynie ze mnie Rybka?  
Jak wygląda dwutygodniowe życie? 
 
Jestem Raja.  
Nie jestem już sama. 
 
Położyła dłonie na brzuchu i uśmiechnęła się zamykając oczy. 
Do siebie?  
Do Boga? 
Wanna to najlepsze lekarstwo na burzę znaków zapytania.  
Nagłą burzę, niekontrolowaną ... 
Pomimo, że oczekiwaną podświadomie, świadomie, nieświadomie. 
 
Są takie momenty, kiedy wszystko wydaje się zbyt wielkie, może nawet intrygujące, 
podniecające przez formę samej niewiadomej …, ale mimo wszystko za wielkie. 
Taka ta chwila.  
Chwila góra.  
Trudna. 
 
 
 
patrzcie na nią! 
ukradła kotu wyraz 
 
te pierwsze skojarzenia 
przy geście, spojrzeniu ... 
 
wygina biodrem  
jak młodym grzbietem 
niczym chciana ruja 
snuje oddechem w sobie wewnętrznej 
do utraty tchu 
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patrzcie na jej mruknięcie 
na świat! 
zaczarowany warkocz 
jak ogon 
zamiata po sobie 
powietrze 
zapach 
 
ona 
 
nie słychać jej 
 
chwila 
wspomnienie 
 
 
 
...  
 
Schodziła po schodach jak kot.  
Teraz słyszała więcej niż zwykle.  
Z podwórka dobiegały do niej śmiechy dziecięce.  
Nie słyszała tego nigdy.  
Zbyt szybko zbiegała?  
Korytarz był dla niej tylko korytarzem.  
Tym razem dokładnie oglądała gięte barierki, ciemne kąty i mroczne wejście do piwnicy, 
w której nigdy nie była.  
 
Mamy piękne drzwi wejściowe.  
Bardzo stare.  
Niedawno burmistrz podarował fundusze na odrestaurowanie ich.  
Teraz niezwykłe przejście do mojej prywatności.  
Mojej, Estery, pana Filipa, i dziwnej rodziny, która nigdy nie gasi światła w nocy. 
 
 
 
niczym jezioro 
macica 
gospodyni zaskoczona 
traktuje odwiedziny 
z każdym dniem 
poważniej 
 
zagadywanie retrospekcją 
nie jest oswajaniem się 
 
bać się należy więc ... 
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bać … 
przede wszystkim samej siebie 
 
a w jeziorze  
kamyki kaczki 
puszczone o świecie 
spadają 
wolniutko 
na dno ... 
 
wraz z myślami  
 
 
 
...  
 
Nagle poczuła, że każdy zgaduje jej myśli.  
Jakby w oczach można było oglądać film, który burzył jej krew, dyktował skojarzenia, 
słowa i obrazy. 
A może Rybka wygląda przez pępek i macha dwutygodniową rączką do każdego, kto 
przechodzi obok? 
To idiotyczne, ale takie nieodparte wrażanie usiadło mi na myśli.  
Nie, nie wpędza mnie w strach, w wstyd ... 
O nie!  
Ja nie boje się życia.  
Jedynie wyprzedza moje dorastanie do decyzji.  
Nie chcę by cokolwiek najpierw, przede mną oswoiło prawdę ... 
 
 
 
...  
 
Raja jak mogę Ci pomóc? 
Nie, nie jestem przerażony, że ono jest,  
że wejdzie w ten świat ... bo jest nie pierwsze na tej planecie, ale ... 
Raja ... jak sobie poradzisz?  
Zaskoczyła Cię ta istota? 
Boisz się? 
Zostałaś sama, 
Szczególnie teraz, kiedy już Róża ... 
Chcę byś wiedziała, że jestem. 
Zawsze dla ciebie.  
Jeśli tylko mogę coś dla ciebie zrobić .., zresztą nie muszę mówić, powinnaś to wiedzieć 
... 
 
Doktorze czy mi coś zagraża, czy jestem na coś narażona?  
Nie chcę słuchać pouczeń – co mam robić!  
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Interesuje mnie tylko jedno, czy jestem zdrowa i czy zdrowe urodzi się moje dziecko! 
 
Nie widzę żadnych przeciwwskazań, nie widzę nic, co mogłoby zagrażać tobie i dziecku. 
 
Czy to jest już człowiek prawdziwy?  
Taki myślący, bojący się? 
Czy jestem już odpowiedzialna za to co mu daję?  
Kim jestem?  
Co myślę? 
 
Przede wszystkim, co myślisz.  
 
Wiesz ..., pamiętam młodą żydówkę przetrzymywaną w bogatej rodzinie w czasie wojny - 
tylko, dlatego, że nosiła w sobie życie.  
Czekali na poród dokarmiając dziewczynę niczym księżniczkę.  
Spała w pięknej pościeli, słuchała radosnej muzyki.  
Jednak myśli tej żydówki to był zupełnie inny świat.  
Ona wiedziała, że dziecko zabiorą jej, a ona zostanie oddalona Bóg jeden wie gdzie, że 
nie poradzi sobie z rozpaczy, i że nigdy nie będzie jej dane odwrócić swojego parszywego 
losu.  
... Dziecko urodziło się martwe.  
Tak jakby oddychało z matka tą samą myślą.  
 
Ubierając swoja białą wizytową bluzkę spojrzała z rozczuleniem na gabinet lekarza.  
Tu czas się zatrzymał.  
Wszystkie te sprzęty pamiętają jeszcze jej babkę. Otwarte okno wypuściło widok na 
dachy jej ukochanego miejsca.   
Wrześniowy klimat nie pozwalał zapomnieć o tęsknocie za jesiennym powietrzem.  
Mieszkańcy potrzebują powrotu do codziennego rytmu po odjeździe turystów. 
 
Co kilka sekund wylatujące rodziny gołębi nad dachami kamienic - powodowały 
mrużenie oczu i małe chwile ekstazy, które dla Raji były za każdym trzepotem skrzydeł 
doładowaniem baterii.  
Kochała to miasto. 
Zapięła jeszcze paseczek w sandałkach i usiadła obok doktora.  
Teraz dopiero zobaczyła jego starość z bliska, jego zmęczenie, jego smutek ... 
 
Zdecydowałem już nie pracować.  
Za miastem budują domy nowi lekarze.  
Teraz wszystko w rękach młodych ... 
 
Dotknęła jego dłoni.  
Była gorąca.  
Wiedziała, że doktor nie ma rodziny, jest samotnym żydowskim lekarzem, który z 
pewnością jak ona ukochał to miejsce.  
Chciała powiedzieć mu dużo więcej o sobie, o skrzydłach, które przecież posiada, o 
walce, którą toczy, ale nie wiedziała czy może, czy on tego potrzebuje i czy jest na to tak 
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do końca już gotowa by nazwać siebie, swój świat ... bo co nazwane, wypowiedziane ... 
po prostu staje się ... 
Choćby nawet słowem ... 
Ale staje się ...  
 
Pocałował ja w czoło.  
Wyszła lekko i cicho. 
 
 
 
... 
 
Nie jestem już sama dla siebie.  
Odkładałam poznanie siebie zbyt długo.  
Nadszedł czas.  
To teraz muszę otworzyć nie jedne drzwi.   
Nie mogę pozwolić by urodzenie człowieka spowodowało we mnie pustkę jeszcze 
większą niż ta, którą posiadam w sobie.  
Nie mam nic, moje dotykanie do tej pory było zagadywane jak chore sumienie.  
Na jutro odkładałam każde zatrzymanie, każdą nową myśl, która tłukła w szyby, w drzwi 
mojego świata ...  
To zawsze jutro miałam odkryć, kim jestem i co pragnę.  
Nienazwane moje istnienie buntowało się zbyt kokieteryjnie.  
Ta ciąża musi to wszystko zmienić.  
Chcę urodzić człowieka w nowym świecie.  
Chcę oddać mu to, co jest dla mnie największą wartością, co jest dla mnie prawdą 
poznaną, wymacaną z każdej strony, moją i tylko moją, spełnioną.  
Mam na to 9 miesięcy.  
Muszę przez ten czas wyruszyć na spotkanie samej siebie, gdyż naprawdę jeszcze nie 
spotkałyśmy się po drodze ... ja codzienna ... z sobą prawdziwą. 
 
 
 
Zatrzymałam się, bo biegłam 
Suchy język 
Myśl na haczyk obok beretu 
Kim jestem? 
 
Rentgen żył 
I flaków 
Szare tętno 
Wymioty jak po łańcuchowej 
 
Co mam, czego inni nie mają? 
Nie wiem 
Nie mam klucza do lustra 
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Otwieram świadomość jak starą szufladę 
W kredensie 
Cuda wianki na patyku 
A serce 
Kamień 
 
By odszukać siebie 
Rysuje mapę  
Na zewnętrznej dłoni 
 
Może wiosną wrócę? 
Do siebie 
I już z daleka rozpoznam, że to ja ... 
 
 
 
... 
 
Wyciągnęła białe prześcieradło. 
Na rozłożonym płótnie napisała swoje odwieczne zaklęcie.  
Zawsze, kiedy miało wydarzyć się coś wielkiego pisała słowa, które wbiegały w myśli w 
tym momencie nachalnie, nierytmicznie jak szalone zwierzęta.  
Zapisywała je pomimo że często brakowało w nich logiki, rytmu, obrazów pełnych.  
Potem zapalała ogień w piecu i wrzucała magiczne zawiniątko spisanych znaków.  
Wierzyła że dym zapachnie pragnieniem w miejscu, gdzie takie znaki odczytują 
skrzydlaci i czynią wszystko, by spełnić złożone prośby. 
Tego wieczoru spisała cały swój świat, który jeszcze nie istniał, rozpaliła w piecu i 
patrząc na czerwone ogniste języki zrozumiała, że prosi o wiele, o zbyt wiele ... 
Bo jakże często prawdy nie poznamy nawet w ostatniej sekundzie. 
 
 
 
drewno 
ogień 
wianek zapachu 
sens  
ciepło 
 
w zasięgu spojrzenia 
na drabinie do nieba 
układam 
sobą  
modlitwę 
 
niebieska jak prośba 
 
z dymem 
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prysła nieśmiałość niemocy 
uległam 
pokusie  
 
jestem przecież dzieckiem Boga 
 
 
 
... 
 
Zapukała sąsiadka.  
Podobno widzieli Cię Raju u lekarza?  
Nie to że jestem ciekawa, ale Raju, czy aby wszystko w porządku? 
Mogę zaparzyć ci herbatki?  
Zostało mi jeszcze trochę ziół z zeszłego roku, porozmawiamy przy gorącym kubeczku? 
 
Sąsiadka Estera była prawie staruszką.  
Co prawda biegała po sklepach kilka razy dziennie i dokarmiała wszystkie bezdomne 
koty, ale oczy miała już odchodzące i spełnione. 
Miała trzech synów.  
Utopili się w naszej rzece 40 lat temu.  
Wakacje, silny prąd, z łódki nawet drzazga nie została.  
Nie płakała, wszystkie przedmioty, które cokolwiek ich przypominały – wyrzuciła nad 
ranem, przemalowała mieszkanie, znikała na całe dnie.  
Mąż nie wytrzymał. 
Znaleźli go nad ranem.  
Słabe serce.  
 
Nigdy z nią o tym nie rozmawiałam. 
 
 
Ciociu Estero na ziółka przyjdę jutro.  
Proszę upiecz to ciasto z jagodami, które tak lubię.  
To prawda, byłam u lekarza.  
Jestem w ciąży. 
 
Estera stanęła nieruchomo. Kamień. 
Upiekę jutro to ciasto.  
Czekam kochana.  
Czekam jutro. 
 
 
 
...  
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Nie mogła wygrzebać w nawale rupieci pozostawionych przez babcię – kocyka 
patchworka, który ręcznie wykonany przez staruszkę, ukryty by się nie zgubić, teraz 
rzeczywiście stał na straży znalezienia go.  
Pierwszy skarb. 
 
Zamigotał.  
Między bielą obrusów, haftowanych na wiano.  
Wciśnięty, wymaglowany na błysk ... 
Pachnie babcią.  
Nie powstrzymała łez.  
Jakby tu stała, jakby dotknęła, jakby spojrzała. 
Zawsze w jej mrugnięciu była sarna.  
 
Od kiedy pamiętam tak bałam się czasu, że po prostu, któregoś dnia odejdzie. 
Tak bałam się, że zostawi moje bezpieczeństwo i zniknie nie powiedziawszy mi to już 
teraz – jesteś gotowa?  
 
Przytuliła zawiniątko do policzka. 
Kilka razy mocno wciągnęła powietrze w nadziei na cud. 
To tylko wspomnienie.  
 
Zasnęła.  
Łzy wpłynęły w muślinowy kocyk.. 
 
 
 
...  
 
Jesień jest magiczna.  
Słońce w tym czasie ubiera kapelusz i tak bardzo nie grzeje swoja mocą.  
No i najgłośniej w tym czasie rozmawiają ze sobą drzewa.  
Co roku Raja sprawdza te odgłosy.  
Wchodzi do lasu, przykłada głowę do kory i słucha.  
Nie, nie jest to dziecinne.  
W momencie, kiedy tylko człowiek tak pomyśli – nigdy już nie usłyszy rozmów między 
drzewami.  
Tak samo jest ze św. Mikołajem, wróżkami i elfami.  
Kiedy przestajesz wierzyć w ich istnienie – znikają z twojego życia natychmiast, 
wpędzają cię w szarą masę tzw. sceptyków, którzy naiwnie wierzą, że już wszystko 
wiedzą na temat życia, prawdy o nim.  
Co oczywiście znaczy tylko jedno ... nie wiedzą nic ...  
Tak wiec Raja potrafiła słuchać szeptów godzinami, przez te minuty  zapominała o całym 
świecie i tylko wtedy tak naprawdę czuła, że niczym nie rożni się od gałęzi, pni, liści.  
 
 
 
Drzewo ma takie białe żyły 
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Jak woda 
Stukam w korę odbija się echo 
Prawdy o życiu 
 
Moje ręce wchodzą w pień 
Znikają  
Wchłania mnie zieleń 
 
Staje się twoją siostrą 
Od dzisiaj opowiadajmy sobie bajki o bólu 
Który nas wszystkich 
Ludzi 
Drzewa 
Przygniata ... 
 
Moje nagie stopy  
Zwiąż swoim korzeniem 
Na amen 
 
 
 
Wiatr jak cokolwiek w lesie – dotykał jej włosów, rzęs, sukienki.  
Takie zaślubiny traktowała bardzo poważnie, wiedziała, że może sobie na nie pozwolić za 
każdym razem, kiedy tylko będzie miała ochotę na wejście w inny wymiar.  
A las to zawsze inny świat. 
Inny od ratuszowej kafejki, która powoli stawała się jej jedynym życiem.  
 
Teraz miało się to zmienić.  
 
 
 
... 
 
Olga pomagała w razie potrzeby.  
Rozmowa była krótka i konkretna.  
Zastąpisz mnie?  
Może długo nawet? 
Pytanie było retoryczne. 
Nie miała nic ciekawego do roboty. 
Oblała maturę trzy lata temu i nie potrafiła niczym konkretnym oszołomić swojego 
zapału. 
Po prostu była, nie szukająca, nie pytająca, nie zawadzająca. 
Ale śliczna i bystra.  
Nikt nie wiedział, że w ukryciu tańczy na wieży ratusza, gdzie cykanie zegara przypomina 
nakręcanie pozytywki.  
Klucz na górę znalazła przypadkiem.  
Nikt nie wie, że jest to ten drugi egzemplarz dorobiony zaraz po wojnie.  
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Burmistrz żyje w błogiej nieświadomości. 
Tak więc kawiarnia w ratuszu była bezpieczna.  
Olga się nigdzie nie wybierała. 
 
 
 
... 
 
Wracając do jesieni, Raja pootwierała wszystkie okna.  
Biel firankowa, niczym prześcieradła – zaczęła falować w rytmiczny powiew ciepłego 
wiatru. 
Zapach miasteczka docierał już do pokoju.  
Kawa stygła.  
Raja jednak powoli zbierała swoje plany w jedną szufladę.  
Jeszcze nic konkretnego, jeszcze nic oczywistego.  
Pakowała słowa i myśli.  
Kilka tygodni temu wpadał o świcie Karol, 
zamęczał ją swoimi planami, pomysłami, codziennie z innej beczki.  
Czyżby za bardzo pozwoliła mu na wejście i zabliźnienie się?  
Teraz nie potrzebnie myśli o nim, a powinna skupić się tylko na tym, co w niej.  
Powinna skupić się tylko na tym, co w niej??? 
 
Ludzie, którzy sobie nic nie dają, nie powinni być razem! 
Tak?  
Czy ludzie, którzy sobie nic nie dają, nie powinni być razem?  
Zastyganie w nic nie robieniu powoduje ze czas brunatnieje, stygnie, staje się mętny. 
Po co nam wtedy kalendarze, zegarki, terminarze.  
Wszystko staje się takie proste.  
Wystarczy mieszkać nad piekarnią.  
Zawsze o tej samej godzinie podjeżdża auto po towar, wstajesz do pracy, w domu 
machinalnie dokonujesz rytuału przeżycia i szczęście ma pojecie względne.  
Dla ciebie i w oczach innych.  
 
Karol miał obsesje.  
Taki schemat go uśmiercał.  
Robił wszystko by nie wyrobić w sobie żadnych odruchów codzienności.  
 
Aż popadł w chorobę, która dwa tygodnie temu wygoniła go z miasteczka.  
Tu było po prostu dla niego za nudno, za szaro za pospolicie. 
 
Może mało wiem o świecie, ale jakże wydaje mi się prawdopodobne, że skandynawska 
platforma wiertnicza ma takie same szanse na stanie się typowym miejscem do umierania 
z nudów. 
W ogóle, dlaczego ja o tym myślę? 
Co mnie to obchodzi? 
Chciałabym, aby mnie nie obchodziło nic, co związane jest  z tym człowiekiem. 
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A jednak, tak piecze świadomość, że to wszystko nie jest normalnie ustawione na torze, 
tak trudno przyjąć mi sens tych samotnych dni.  
I już sama nie potrafię ocenić, co bardziej boli... 
Czy nieobecność Karola, czy poczucie, że nie czekam na niego.  
 
 
 
Taka chwila,  
ot, co ... 
Boli skóra  
boli chcenie 
I krzyk przywołuje ciebie! 
Chociaż nie pachniesz jak pragnienie 
... jedynie 
jak papieros dopalony kiedyś 
a znaleziony na głodzie. 
 
Mam brakujące punkty na napiętej skórze 
Tynkujesz je zamaszyście 
Swoim zabiciem czasu 
 
Pasujemy do siebie 
Jak niedopasowanie 
Czuję konieczność 
Ty ... ostateczność? 
 
Nasza intymność jest nauczona 
z filmu. 
Podglądana w dzieciństwie scena miłosna 
nieudała nam się! 
Wiec pozwalam ci 
 
Nie bądź ... 
 
 
 
A może to się jakoś pośrednio wyklucza? 
Takie dylematy śmieszyły mnie kiedyś.  
Zrzucałam podobne problemy usłyszane u kobiet - do tematów wałkowanych w typowych 
harlequinach. Niby dlaczego miałam się z nimi utożsamiać? 
 
 
 
jakże nędzne słowa 
które krzywią obrazy 
marnie święcą 
udają prawdę 
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na kamieniu ktoś zostawił wianek 
jak szkoda ... kwiaty tak barwne ... 
 
każdego dnia 
tysiąc samolotów 
zabiera ludzi 
którzy uciekają ... 
 
 
do nikąd ... 
 
 
 
... 
 
Czy kobieta w ciąży może dźwigać plecak? 
Czy kobieta w ciąży może jeść nieregularnie?  
Czy kobieta w ciąży może spać gdziekolwiek? 
 
Raju, zdrowa kobieta w ciąży może wszystko, może nawet więcej niż ktokolwiek.  
Pogładził ją po włosach.  
Wypiszę ci jedynie witaminy. 
Naprawdę nie wiesz, gdzie dokładnie popatrzysz na świat?  
Gdzie się zatrzymasz? 
 
Może wpadniesz dzisiaj do mnie na kolacje? 
 
Jutro. Obiecuje. Dzisiaj wieczór u Estery.  
 
Ubierała pończochy majestatycznie.  
Patrzył na nią jak ojciec na córkę.  
W jego cokolwiek właśnie nią była.  
Drżał na myśl ze ucieka szukać kwiatu paproci. Drżał ze może jej już nie zobaczyć.  
Śniła mu się zawsze, gdy tylko bardziej niż bardziej odczuwał swoja samotność i 
zagubienie.  
Jak bardzo potrzebował ja widzieć teraz, kiedy tak wiele kończyło się?  
... Kiedy sam stawał się tak mało widoczny. 
Usiadła obok.  
Miała ochotę położyć głowę na jego kolana.  
Bała się.  
Może on nie potrzebuje jej bliskości.  
Nie pamięta swojego ojca.  
I nie pamięta jak to się stało, ze to właśnie tutaj przybiegała po szkole, wyjmowała lekcje, 
opowiadała godzinami o klasie, wycieczkach, babci. Zawsze czekała na nią gorąca 
czekolada.  
I zawsze był taki jak tato.  
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Miał czas dla niej. 
 
Pani Różo, czy pani wie ze Raja przesiaduje u doktora nawet wtedy, kiedy ma pacjentki?  
Pani Różo czy to normalne?  
Pani Różo, to wypada by dziecko zaczepiało doktora?  
Pani Różo czy jest jakaś zależność miedzy nimi??? 
 
Babcia uwielbiała te pytania.  
Tak kochani, zależność międzyludzka.  
Zapadała cisza.  
Babcia mogła wracać do swoich zajęć. 
 
Już miała wyjść, uśmiechnąć się i ... do jutra.  
Ale może jutro nie powie, może jutro będzie nie w porę, lub za późno. 
 
Możesz zostać moim tatą?  
Mogę mówić do ciebie tato? 
Jak świeża żywica popłynęły starcze łzy, rozjaśniły skórę, odkryły prawdę.  
Na ratuszu wybiła 14, Mariańska krzyczała na psa sikającego pod jej drzwiami, akurat 
zatrąbił PKS za rogiem.  
Wszystko jak dawniej, jak co dzień, jak zawsze.  
A jednak już teraz inaczej. 
 
 
 
Chcę  do ciebie tęsknić 
Chcę  ciebie oswoić 
Dopiąć do kieszeni 
 
Do kieszeni świadomości 
 
Chcę ciebie spotykać 
Namawiać 
głaskać 
 
Dokładać do codzienności 
Jak kromka chleba 
 
I wszystko na stałe 
Naprawdę 
Żadne na razie na niby na próbę 
 
Chcę cię mieć  
Po prostu 
Jak kamień w wodę 
Jak wiara w pacierzu ... 
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Potrzebuję ciebie Raja. Boje się.  
Trudno żyje się dla siebie.  
Nie, nawzajem siebie potrzebujemy. 
Trudno żyje się tylko dla siebie.  
 
Nazwane stało się spełnione.  
Wypowiedziane, po prostu jest. 
 
 
 
... 
 
Nawet nie zdążyła zapukać.  
Estera zamaszyście otworzyła skrzydło i w obawie abym nie odwołała wizyty, pociągnęła 
mnie za rękaw tak szybko, że nawet nie wciągnęłam powietrza. 
 
W całym domu pachniało ciastem.  
Miałam wrażenie, że jestem tutaj pierwszy raz. Dopiero teraz zauważyłam ze ciocia 
sąsiadka gustuje w Boznańskiej.  
Podobało mi się u niej.  
Nakryła do stołu.  
Biały obrus.  
Widzisz kochana, plamy z wiśni.  
Wypada zaścielać stół plamami wspomnień, prawda? 
Moi chłopcy jedli wiśnie tamtego lata, dotykam teraz plam jak ciepłej skóry. 
 
Każdy ma swój całun. 
 
 
 
święte plamy 
święte ślady 
 
czereśnie na bluzce  
spacer z nim po kryjomu 
wiśnie na obrusie 
ostatni obiad z nimi 
 
krew na podkoszulce 
ostatnie spojrzenie 
 
trzask w drzewo 
 
wilki w zimie po śniegu 
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gil głodny 
po ziarno 
 
piasek udo dłoń piasek 
namiętność w odbiciu 
 
święte plamy 
święte ślady 
 
jak życie 
 
 
 
Ciociu porozmawiamy o tym? 
Oczywiście kochana, jeśli tylko chcesz słuchać starej i zrzędliwej pudernicy? 
 
Nie mów tak Estero o sobie, jesteś taka ładna.  
Ale masz racje, już nie młoda!  
Roześmiały się. 
 
Przytuliły serdecznie policzki.  
Esterę starość lubiła.  
Miała taką przyjemną skórę, pachniała lawendą. 
 
Nie ma dnia bym o nich nie myślała.  
Zawsze chciałam mieć córkę.  
Za każdym razem wierzyłam, że tym razem będzie dziewczynka.  
I za każdym razem rodził się chłopiec.  
Miałam podświadomy żal do nich, do Tadeusza, do Boga, a nawet do siebie.  
Obwiniałam ich za wszystkie potyczki, niedociągnięcia.  
Bali się mnie.  
Tego dnia, nad ranem wiedziałam, że coś szemrają, postanawiają.  
Chcieli pokazać mi, że przepłyną, że potrafią to zrobić.  
 
Tadeusz wiedział, że zrobili to dla mnie. 
Nie potrafił żyć bez nich i ze mną. Ja zostałam.  
 
Muszę umieć dalej żyć.  
Boję się śmierci.  
Boję się, że czekają na mnie.  
Co mam im powiedzieć? 
 
Że przepraszasz, że nie rozumiałaś, ze trzeba dotknąć by zrozumieć.  
Że kochasz, kochałaś. 
Że nadal bez nich żyłaś i nie zwariowałaś.  
To dużo Estero.  
To odwaga. 
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na zapachu 
na myśli 
nie jedno wspomnienie 
dlaczego często 
targa skórą  jak papierem? 
 
boimy się dotyku 
który odszedł 
boimy się prawdy 
której nie znamy 
 
więc najlepiej 
kroić cebulę 
włączyć mikser na najwyższe obroty 
i płakać w hałasie 
aż ulży 
oszukiwanie siebie samego 
 
pewnego dnia 
spadnie na głowę doniczka 
z  kwiatkiem czy bez 
 
obudzi nas do przełykania śliny 
bez kulki w gardle ... 
 
 
 
... 
 
A Karol wie Raju?  
Bo to chyba Karol, prawda? 
 
Tak Karol.  
Nie wie.  
Jeszcze nie wiem, co czas przyniesie.  
Liczę na Wielkiego Niebieskiego, że pomoże poskładać.  
Ale teraz to nie ważne czy Karol, co Karol... 
Bo go tutaj nie ma.  
Jestem ja i moje bojaźnie.  
Ale jedno wiem Estero, tak bardzo się cieszę, że jest ten ktoś we mnie.  
Jeszcze go nie potrafię ogarnąć myślami tak jak powinnam.  
Powoli ta cala historia staje się moim cudem zaplecionym w wianek prawdy. 
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... 
 
Od czego teraz zacząć?  
Powoli.  
Więc siostra babci.  
Główny cel.  
Żyje.  
Stary Sącz.  
Jest zakonnicą.  
Tyle wiem, tylko i aż. 
 
 
 
... 
 
Miejscowa plebania była bardzo skromna.  
Nijak się miała do mieszkań okolicznych księży. Żaden tez z nich nie odwiedzał naszego 
proboszcza nawet okazyjnie.  
Oczywiście poczciwy klecha nie płakał z tego powodu i nawet było mu to na rękę.  
Zawsze podkreślał, że całe życie chciał mieć jak u Pana Boga za piecem.  
Widząc jego pocerowany beret i rozklapane buty niestety odnosiło się wrażenie, że raczej 
ten sam pan Bóg go opuścił, ale to było tylko wrażenie.  
Człowiek ten posiadał serce większe niż sklep a wszystko, co robił nie było podszyte 
niczym krzywym i nieprzyjaznym. 
Zbierał stare zegary.  
Sam jej potrafił reperować.  
Oczywiście nie można pominąć klimatu pełnych godzin, plebania w tedy niczym nie 
przypominała normalnego miejsca na ziemi.  
Może, dlatego figurował w społeczności kleru jako dziwak.  
Miasteczko go jednak uwielbiało i często stawiano go na równi z samym papieżem.  
 
Raja miała nadzieję, że ksiądz pomoże z adresami. 
Krzyknął, aby weszła.  
Wiec weszła.  
Nigdzie go jednak nie potrafiła dostrzec.  
Stała dobre pięć minut.  
Skrzypnęły stare drzwi od szafy, a wiec w szafie grzebał.  
Nie za ciemno tu?  
Bo ja bardzo lubię mroczne pomieszczenia.  
Od słońca zaraz boli mnie głowa.  
Siadaj dziecko, zapewne bez Róży twój świat wygląda zupełnie inaczej? 
 
Sprawdzimy w księgach.  
Zapisane, że klaryski starosądeckie.  
Chcesz ją odwiedzić?  
Nie wiem czy ciebie do niej wpuszczą.  
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No i chodź pokażę ci nowy nabytek, Kołecki przyniósł mi wczoraj po pijaku. 
Już miałem mu na głowie trzy kołki wyciosać, ale zobaczyłem, ze to sam piłsudczyk.  
Wyszła z plebani uśmiechając się i do siebie i do myśli o proboszczu, który wtopił nos 
miedzy wahadła, wiodąc żywot za piecem już nie ważne, u kogo. 
 
 
 
na bożej plebanii 
kimają święci 
 
na bożej plebani 
wisielcy 
odrabiają wojsko 
czuwają 
by włos klechy nie spadł do talerza 
 
na bożej plebanii 
pies z kulawą nogą przychodzi 
na zupę 
koty rodzą się w pudełkach 
świerszcz przygrywa w każdym kącie 
 
na bożej plebani 
Juda 
drukuje obrazki 
dla chętnych 
 
Na bożej plebanii 
chętnych nie brakuje .... 
 
 
 
... 
 
Usiadła w kuchni.  
Zaparzał kawę.  
Skakał jak konik polny, taki szczęśliwy, że przyszła, że jest z nim, że będzie z nim, że nie 
jest sam.  
 
Zrozum.  
Wszystkie kamienie muszę pozbierać.  
Ta pajęczyna jest nie pocerowana.  
Jeśli ma się rozpaść, niech tak będzie.  
Tylko potrzebna mi świadomość, że nie przeze mnie. Bo sam wiesz, że zawsze jest jakaś 
całość, że zawsze jest pewien rytm, który pomimo zakłócenia, stuka w różnych miejscach.  
Mój rytm tez ma swój tor, a ja nawet nie znam jego smaku, nie znam jego barwy.  
Do tej pory wystarczało mi tak niewiele.  
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Nagle czuję taką ogromną pustkę.  
Aż boli ta suchota w dzbanie.  
Trzeba napełnić moje cokolwiek. 
Pytasz, czy możesz mi pomoc? 
Po prostu bądź, czekaj, uwierz ze mi się uda moje nitki powiązać i nazwać siebie. 
 
 
 
Suche liście pod nogi 
Szeleści zamęt 
W zapachu jesieni zamykam powoli rok na klucz 
Biegnę 
Chustka oplata rozpuszczone włosy 
Milowy sznurek 
I mój latawiec zdobywa wiatr 
 
Jeszcze chwilę mam kilka lat 
Jeszcze chwilę sukienka w groszki 
I czerwone wstążki niedbale uwiązane ... 
 
Przebiegam krecie domki 
Suche patyki –  
Małe żołnierzyki  
 
Młode kasztany 
Koniki źrebaczki 
 
Latawiec wysunął się z malej raczki ... 
 
Wróciłam 
Zaduma pstryk 
 
 
 
... 
 
Pociąg powoli zostawiał za sobą całe dotychczasowe jej bezpieczeństwo.  

Nie miała jednak w sobie płaczu i ściśniętego gardła. To tylko chwila, przecież, kawałek 
drogi. 
 
Za kilka godzin zobaczy ciotkę.  
Bardzo starą zakonnicę.  
Oczywiście będzie zdewociała, zrzędliwa i opryskliwa.  
Bo jaka może być, skoro całe życie spędziła za murami klasztoru w dodatku 
kontemplacyjnego? Wzniosła nazwa dla czystej głupoty.  
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Naprawdę tak myślała Raja.  
Naprawdę w sobie drwiła z zamknięcia się i z ignorowania świata.  
Miała tylko jeden cel.  
Poznać ciotkę, popytać o babcię, o jej dzieciństwo, dom. 
Brakowało pierwszej kartki korzenia.  
I tyle.  
Po za tym to siostra kochanej Róży, najwspanialszej babci, jedynej, niezwykłej kobiety, 
która przez całe życie będzie stała obok, jak część ciała. 
 
Na polach ogniska.  
Pracowity wrzesień, za miastem jesień jest zupełnie inna.  
Jak warkocz.  
Trzeba ją spłatać by był owoc.  
Splatać pracą.  
Po miedzach spacerują pół widoczni świeci i uchylając kapelusze pytają o zdrowie i 
pogodę. Bezdomne psy dokładnie obwąchują przydrożne kapliczki – a nóż coś zostało po 
pracach w polu? Wracaj przecież rodziny całymi gromadkami. Kobiece chustki ściśnięte 
nad uchem sugerują powoli zdradliwą pogodę.  
Może w każdej chwili się oziębić.  
A praca nie poczeka.  
Wielkie dłonie nie liczą na cuda, w odgłosach pracy na polu, czasami jeszcze pilnie 
wędruje nie jedna klacz.  
Życie jest wciąż.  
Jak zegar.  
I odwrotnie. 
 
 
 
miedzy wsią a wsią drugą 
stoi Nepomucen 
suche maki trzyma w dłoniach 
 
codziennie napomina wzrokiem 
wędrujące dzieci 
Tornistry wypinają kolorowe 
Zakreślając w powietrzu kręgi 
Workiem na kapcie 
 
Ptaki uwiły domek z patyczków 
Ale krzywo 
Jajka wypadły przedwczoraj 
 
Dzieci skorupki oglądały 
Małych ptaszków nie będzie ... 
 
I gdzie ty Nepomucen 
Oczy miałeś? 
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... 
 
Nawet nie pytała o drogę.  
Już na stacji zobaczyła stare mury klasztorne.  
 
Pójdę w z dłuż się to dojdę. 
 
Cisza na furcie.  
Jedynie na dziedzińcu kilka pielgrzymów.  
Może powinnam najpierw zobaczyć okolicę?  
Nie, im szybciej tym lepiej. 
 
Pociągnęłam za krzyż na łańcuchu.  
Średniowieczny dzwonek.  
Jedynie okno z kratą jako droga kontaktu z tym, co po drugiej stronie. 
 
Ja do ciotki.  
Co prawda teraz jest zakonnicą, ale to zawsze ciotka. Nie wiem, jakie ma teraz imię.  
Nazwisko panieńskie, Ganczarska.  
Poczekam.  
Jestem z daleka.  
Nie zamierzam zaraz wracać.  
Mam czas. 
 
Witam.  
Jestem Ksieni tego klasztoru.  
Twoja ciotka rzeczywiście żyje w tym domu.  
To staruszka.  
Bardzo schorowana.  
Daj mi czas, musze pomyśleć jak mogę skontaktować Cię z nią.  
To będzie trudne.  
Ty jesteś wnuczką Róży?  
Słyszałam opowieści.  
Teraz zjesz zupę.  
Na pewno podróż cię wymęczyła.  
Jak odpoczniesz, przekażę ci decyzje. 
 
To rzeczywiście dziwne miejsce.  
Ale ta Ksieni zrobiła na mnie dobre wrażenie.  
Nie wyglądała mi na uciekinierkę przed światem. Pozory mogą mylić. 
 
Młoda zakonnica zaprowadziła Raję do pokoju gościnnego.  
Była uśmiechnięta i bardzo cicho się poruszała.  
Raja zapytała czy jej wygodnie w tych suknach, a ona zapytała czy jej w swoich. 



 26 

 
Prawda, dziwne pytanie jej zadałam. 
 
Zupa była przepyszna i miałam ochotę na dokładkę. Jednak nagle ogarnęła mnie senność i 
nawet nie pomiatam, kiedy zasnęłam.  
Dopiero wieczorem obudziła mnie odsuwająca się krata.  
Weszła Ksieni. 
 
Ona ma bardzo chore serce.  
Nie mogę jej jednak nie powiedzieć, że jesteś.  
Sama tu nie wejdzie.  
Od kilku lat leży w swojej celi.  
Rozmyślałam całe dzisiejsze popołudnie.  
Wiesz, że nie wolno świeckim wchodzić za furtę? Siostra Klara to niezwykła zakonnica.  
Nie wiem, dlaczego to zrobiłam, ale poprosiłam biskupa w twoim imieniu.  
Ona umiera.  
Wejdziesz do niej.  
To jest siostra Irma, musisz słuchać, co mówi do ciebie, proszę uszanuj klauzurę.  
Chyba to wszystko.  
Jutro nad ranem przyjdziemy po Ciebie.  
Dziś może zobaczysz klasztor i okolice? 
 
 
 
... 
 
Stary Sącz wydał mi się podobny do mojego miasteczka.  
Taki odrzucony na bok, przydrożny, mało bywalny, w każdej swej części ciepło spokojny.  
Niskie kamieniczki ustawione niczym drewniane żołnierzyki zatrzymały czas.  
Miałam ochotę na czerwone wino, ale w samotności ta wytrawność wydała mi się 
niedorzeczna. Przypatrując się ludziom tak naprawdę myślałam o mojej ciotce, która teraz 
odchodziła w świat gdzie Róża czeka przy wielkiej bramie.  
Przynajmniej taką miałam nadzieje.  
 
Dziwny świt.  
Jakby oczekiwania na koniec świata.  
Zaczęłam się denerwować całą sytuacją.  
A może po prostu bałam się tej staruszki.  
I co ja jej powiem, że właściwie, po co tu przyjechałam?  
Miałam kłębek myśli, poplątanych myśli, jakbym spruła sweter konkretów.  
Strach. 
 
 
 
... 
 
Szłam za tą samą młodą zakonnicą.  
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Długi mroczny korytarz.  
Piękne sklepienie, zapach zamkowy wręcz.  
Na ścianach miedzy wejściami do cel zakonnic ogromne obrazy.  
Święci pilnują wejść do klauzury. 
Niech pilnują.  
Nadal nie mogę zebrać myśli. 
 
Stanęła.  
Zapukała.  
Ostrożnie otworzyła drzwi. 
Wzrokiem kazała mi wejść, sama odeszła.  
Uchyliłam mocniej skrzydło i zobaczyłam to, co tak przecież kochałam.  
Zobaczyłam oczy babci. 
 
Wiele razy chciałam cię zobaczyć.  
Róża pisała mi o tobie dokładnie wszystko.  
Ale ustaliłyśmy kiedyś, że nie spotkamy się... 
Ofiarowałyśmy swoja miłość do siebie po prostu, tak normalnie Bogu.  
Byłyśmy uzależnione od siebie chorobliwie.  
Nie widziałam jej godzinę już miałam boleści brzucha.  
Dlatego swoje powołanie najpierw nienawidziłam. Ukrywałam w sobie, sama siebie 
oszukując.  
Dziecko drogie, cierpienie otwiera umysł.  
Myślenie łagodzi ból.  
I tak też u mnie się to potoczyło ... 
 
Miałam ochotę dotknąć jej rąk, mocno ścisnąć, po prostu oswoić, bo była jak ona, taka 
sama, głos, ton, ciepło w oczach... 
Zaczęła mnie boleć ta chwila, dopiero, co pożegnałam w sobie babcię, pozwoliłam jej nie 
być obok, a teraz ona.... 
Nie potrafię przełknąć śliny w spokoju! 
 
Dlaczego tak Patrzysz Raju? 
Dlaczego nic nie mówisz?  
Przeraża cię to, że jestem zakonnicą? 
 
Przeraża mnie, że jesteś jak ona, boje się, że tam gdzie nie widać też ... 
Boje się, że to coś znaczy, że teraz nie będę potrafiła normalnie żyć. 
 
Babcia Róża zabrała mnie z bidula, kiedy wypadł mi przedni ząb.  
Myślałam, że jest wróżką i przyszła po tego zęba.  
Do dziś nie wiem, dlaczego mnie dostała.  
Była samotna i na emeryturze.  
Na moje pytania zawsze odpowiadała, że kupiła mnie, bo chciała. 
Dopiero po podstawówce dowiedziałam się, że rodziców to nie miałam odpowiednich.  
Alkohol skrócił im życie i możliwości zdobycia świata.  
Babcia wiozła mnie do nowego domu kilka godzin pociągiem.  
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Gdy wysiadłyśmy z pociągu powiedział jakby do siebie, że teraz wszystko zatańczy... 
Rozglądałam się wiec wokoło w poszukiwaniu par tanecznych, ale nic zupełnie się nie 
stało. 
Nie musisz się rozglądać dziecko, całe życie przed tobą, poznasz te miejsca na pamięć, 
będziesz ich częścią, będziesz je kochać, zobacz.... 
 
Tu są listy Raju od mojej siostry Róży, przygotowałam je dla ciebie wczoraj w nocy, to 
piękne, że mogę dziś ofiarować je tobie... 
Wyjaśnisz sobie wiele spraw, przede wszystkim, dlaczego się u niej znalazłaś.  
Róża pisała do mnie do samej śmierci. 
 
Dziwne, nigdy nie widziałam babci piszącej list do siostry Klary. 
 
Dlaczego zostałaś zakonnicą?  
Dlaczego zmarnowałaś całe życie zamykając się w tym klasztorze?  
Miałaś róże! 
Skoro tak ja kochałaś, potrzebowałaś?  
Nie potrafię zrozumieć. 
 
Nagle spojrzała za okno celi i zobaczyła niezwykły ogród.  
Staranne ścieżki, mnóstwo jesiennych kwiatów, ogromne stare drzewa.  
Cudnie mieć taki widok za oknem. 
Siostra Klara jakby wyczuła chwilę. To też moja część, patrzę już teraz jedynie, ale do 
niedawna była to moja obowiązkowa część dnia... 
Spacer, albo po prostu bycie tam... 
 
Pytałaś, dlaczego?... 
Taki silny wiatr nagle, po studiach, kiedy zaczynałam planować życie, wpadło we mnie to 
dziwne uczucie i zostało.  
Broniłam się, ale ... Co tam?  
 
Mówi jak młoda osoba. 
Raja rozluźniła mięsnie... 
 
Różę kochałam i tak naprawdę to był pierwszy i ostatni powód, aby nie pójść.  
Jednak Róża mnie przekonała. Nie możesz robić nic wbrew sobie.  
Nie wiesz, dlaczego tak czujesz, bo nie od ciebie pochodzi ta siła.  
Poddaj się jej.  
Jeśli nie to wrócisz i wybudujemy razem dom i kupimy wszystkie książki świata.  
Teraz jednak musisz odejść.  
Ofiarujmy nasza nić w imię miłości do Boga, bez którego nie było by nie tylko nas, ale 
wszystkiego niezwykłego gdziekolwiek i kiedykolwiek.  
Zgodziłam się.  
Twoja babcia była taka mądra i wiedziałam, że pragnie tylko mojego spełnienia.  
I sprawdziło się. Tu w klasztorze od razu poczułam się jak w domu, tęskniłam za Różą, 
ale listy pozwalały mi nie wpadać w panikę.  
Ona świetnie radziła sobie z życiem, beze mnie, w świecie za murami, po tamtej stronie. 
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Podeszłam blisko łóżka.  
Nie rozumiałam powołania, bo nigdy go nie miałam. Ale uszanowałam to wszystko.  
Czy zakonnicę można przytulić? 
 
Raju, niczego bardziej nie pragnę, jestem z krwi i kości.  
Nie jestem posagiem.  
Wiedziałam, że przyjedziesz.  
Bałam się ze zechcesz mnie odszukać jak już odejdę. Ale jednak ...  
 
Zrobiłam to, co każdego dnia robiłam z babcią. Wtuliłam się w nią, jak mała 
dziewczynka. Płakałyśmy jak małe dzieci, głośno i rzewnie... 
Aż usnęłam. Ona nie... 
 
Proszę zostawić siostrę.  
Jutro porozmawiacie.  
Czas na leki, obiad... 
Raju?  
Zabierz listy, poczytaj dzisiaj.  
Wiesz ... 
W ogrodzie.  
Będę patrzyć na ciebie. 
 
 
 
... 
 
Nie rozumiejąc jeszcze tysiąca obrazów, słów  
Weszłam do swojego pokoju i następne kilka godzin spędziłam na płakaniu, płakaniu, 
płakaniu... 
Nigdy tak bardzo nie czułam się samotna, nawet to maleńkie życie we mnie nie było 
osobową świadomością, która to miała być oparciem, podporą w tych chwilach... 
Z jednej strony tak bardzo cieszyłam się Klarą, jej niezwykłością, tym ze była jak babcia... 
Ale co tak naprawdę to mi dawało?  
Jakby złudzenie posiadania kogoś.  
Umierała i do tego była w klasztorze. 
Pomyślałam ze najpierw poczytam te listy, wtedy rozmowa z zakonnicą, ciotką, 
Będzie pełniejsza, bardziej świadoma. 
 
 
 
Między habitem 
A wirydarzem 
Rozsypane stokrotki ze słów 
Jestem rosą 
świadoma 
Niezrozumiana jak znaczenie snów. 
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Oddalam sobą 
Moją wielką namiętność 
Zamieniłam na niepewny spokój 
Krzyk w sobie 
 
Mam na końcu koralika amen 
A na końcu słowa ciszę 
 
Miedzy murami 
A czasem przeszłym 
Pomost wiary 
W ta samą 
Prawdziwą 
Jedyną niewiadomą ... 
 
 
 
... 
 
Ktoś zapukał.  
Przepraszam można? 
 
Tego jeszcze nie było.  
Facet w klasztorze.  
No tak, to pokoje gościnne. 
 
Nie nudzisz się?  
Odwiedzam ciotkę.  
Właściwie siostrę Jane.  
Nie masz ochoty na kolacje na mieście?  
Wynudziłem się dzisiaj okropnie.  
Dopiero piąta dochodzi. 
Raja minę miała jak litość – wypisz wymaluj!  
Raczej miała ochotę na samotność, ale dała się namówić choćby, dlatego że to zawsze 
jakaś chwila odpoczynku w tym całym napięciu. 
Mimo wszystko zakonnice wydawały się, co najmniej dziwne ... 
 
W starej winiarni trochę się rozluźniła.  
Nie odmówiła sobie czerwonego wina i ku radości nowego typa nie ograniczyła się 
jedynie do lampki.  
I tak dowiedziała się ze typek mieszka w Belgii.  
Sam prasuje sobie koszule, kocha wilki, potrafi dobrze gotować, w poniedziałek obronił 
prace doktorską właśnie w kwestii tych wilków, ciotka zakonnica to siostra mamy, mama 
jest w zakładzie dla chorych psychicznie a on żyje z nadzieja, że dobrze żyje.  
Ciotkę swoja uwielbia.  
Chciałby by mieszkała w domku z ogródkiem na jego ulicy.  
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Samo życie.  
Raja też wiele bym chciała... 
 
Chyba wróciliśmy zbyt późno.  
Otworzono nam furtę po kilku minutach.  
Twarz zakonnicy nie wyrażała sobą nic. 
po prostu nic. 
 
Teraz miałam trochę dystansu do siebie samej, do tej całej sytuacji.  
Zapaliłam lampkę.  
I nagle uświadomiłam sobie, że nie byłam w ogrodzie przez pana typa, którego 
zapomniałam zapytać o imię.  
Czy to normalne? 
Rzeczywiście zapomniałam.  
No więc ciotka wypatrywała mnie przez okno. Zrobiło mi się smutno.  
Oby nie pomyślała, że nie chciałam.  
Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że w klasztorze nie potrzeba telefonu by wiadomości 
przenosiły się z prędkością światła.  
Ciotka zaraz wiedziała ze wyszłam z tym typem oswajać Stary Sącz.  
Nie mniej jednak tego wieczoru pierwszy raz poczułam taką prawdziwą rodzinną więź z 
Klarą, a ta przykrość była zaskoczeniem i dla mnie i dla szyby, którą ustawiłam miedzy 
nami na początku nie wierząc ze potrafię zechcieć jej potrzebować.... 
 
 
 
... 
 
Listy były staranie otwierane.  
Najpierw trzymała je długo w dłoniach.  
Przecież dotykała jej babcia, pisała jej babcia, Wtedy myślała o mnie, o Klarze... 
Czyli o tym, co kocha. 
 
Róża tego dnia pojechała do swojej znajomej z czasów wojny.  
Tego dnia zaraz po obiedzie chciała już wracać do domu. 
Całą kamienice postawił na nogi fakt, że karetka pogotowia przyjechała do Zamojskich.  
Podobno do dziecka.  
Koleżanka Róży była tak przejęta, że ostatnie chwile wspólnych wspomnień w ogóle się 
nie kleiły.  
Ale dlaczego tak się martwisz?  
Mają śliczną córeczkę, zmarnują dziecko, może z głodu zasłabło... 
Na pewno z zaniedbania. 
 
I taka też była prawda.  
Dzień wcześniej impreza u Zamojskich zakończyła się późno.  
Nikt nie pomyślał ze 4 letnia Raja nic nie jadła.  
A ponieważ nie dojedzone śledzie były w zasięgu jej wzroku, zjadła jej szybciej niż 
szybko, co do ostatniego okruszka.  
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W nocy krztusiła się wymiocinami kilka razy, nikt nie słyszał.  
Sen alkoholika to betonowy stos ścian. 
Nad ranem dziecko było sine z zimna, z wyczerpania. Wyglądało jak martwe.  
Dzieliła Raję cienka dróżka do innego świata.  
Gdyby czekała na przebudzenie rodziców, po prostu by się nie doczekała.  
Listonosz wszedł z wezwaniem od komornika.  
Drzwi były otwarte.  
Raja leżała na podłodze. 
 
Róża, oni nas tu wszystkich znają.  
Proszę powiedz, ze jesteś babcia, przyjechałaś do nich, a tu taka sytuacja.  
Ot cały problem.  
Róża proszę, bo zabiorą ją do domu dziecka, Róża proszę miej sumienie.... 
 
Ale ja ... Ale przecież, co ja mogę?  
Natalio, nie stawiaj mnie w takiej sytuacji ... 
 
Tak, jestem babką tej dziewczynki, zatrzymałam się u sąsiadki, bo przecież w takich 
warunkach ... 
 
Róża jesteś kochana, nie martw się, Raja będzie u mnie... 
Zaopiekujemy się nią, cała kamienica pomoże Zamojskiej i przede wszystkim Raji. 
 
 
 
W brudnej pościeli 
Mieszkają strachy i robale 
Maja wielkie zęby 
I gryzą w policzki 
Każde śpiące dziecko 
 
W pustych garnkach 
Nie mieszka nic 
Tylko śmierdzi na kilometr to nic 
 
W pijanych głowach 
Mieszka zapominacz 
Zapomina, że dziecko 
Że dom 
Że trzeba 
 
W dziecięcych głowach 
Mieszkają różne duchy 
Bronią się jak potrafią 
Ale często  
Nikt nie słyszy jak wołają o pomoc 
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Potem i tak był bidulec, nie przespane noce Róży, dlaczego akurat tam byłam?  
Dlaczego mnie to tak boli?  
Potem papiery, dom zastępczy, jakaś komisja i pozwolenie ... 
Róża zabrała Raję do siebie.  
Była to tak dziwna sprawa adopcyjna, prawie nie do wygrania, a jednak ... 
Tak miało się stać po prostu ... 
 
Rodzice Raji jeszcze żyli zanim się schlali na śmierć. Nigdy jednak ich już nie zobaczyła.  
Ale wiele pomogli w adopcji ...  
Na wszystko się zgodzili.  
Nawet Zamojska obstawał za Różą, chciała by dziecko zniknęło jej z oczu jak najdalej.... 
Róża pamiętała swojego ojca, jak w każdej chwili swojego życia szukał okazji by wypić.  
Jednak nawet wtedy, kiedy urywał mu się film, nie zrobił swoim córkom nic złego ... 
nawet słowa nie bolały ... Dlatego to nie kieliszek odciął pępowinę Raji ...Tylko i tylko 
kamienne serce jej rodziców. 
 
I tak krok po kroku życia odczytywała listy jak taśmy wspomnień. 
Babcia pisała o tym z takim ciepłym wiatrem, że czułam na sobie ten podmuch z każdym 
słowem ... 
Prawda bolała, a jakże ... 
Z drugiej strony gdyby nie taka matka, Róża nie zaistniała by we mnie nigdy ... 
A to jest warte wszystkiego ... 
 
Potem kartki były piękne ... 
Jak zaczynam widzieć świat, jak mówię, jak tańczę, jak powstają moje pierwsze literki, 
cyferki? ... 
Nasze wycieczki ... Estera, doktor, koleżanki, lalki ... 
Cały świat, który pamiętam widziany w oczach tej niezwykłej kobiety ... 
Ona dała mi wszystko, zdecydowanie wszystko ... 
 
Najbardziej wzruszył mnie list o wigilii ... 
Wróciły te chwile, jak żywe ... 
Myślę ze dla Klary to były pierniczki świąteczne. 
 
 
 
... 
 
Czas zamknąć ten rozdział.  
Raja gdzie wybierasz się uciekając z klasztoru? 
 
Chcę pobyć z ciotką jeszcze z kilka dni, a potem ... 
Nie wiem ... 
Coś wymyślę. 
Nie wracam do domu.  
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Moja przygoda jeszcze się nie skończyła. 
 
Pojedziesz do mnie do Belgii?  
Tak zwyczajnie, poznać mnie bliżej ... 
I tylko tyle, obiecuje zaopiekować się tobą na ten czas, potem zawiozę cię do domu.  
 
Nie wiem ...pomyślę ... 
To kusząca propozycja ... 
Podobno masz mnóstwo kwiatów w ogrodzie? 
 
 
 
... 
 
Przez te kilka dni czułam się w tym klasztorze dobrze.  
W końcu dałam spokój tym wiecznym zapytaniom o wszystko ... 
Tutaj żyło się po prostu inaczej.  
Obserwując te kobiety wyrzuciłam ze świadomości mit o dzikich starych pannach, które 
uciekły przed światem.  
Niczym nie różniły się swoją dziwnością od Estery, Krochmalowej, która sprzedaje 
warzywa z własnego ogródka.  
Trudno mi było jednak odjechać od Klary.  
W tym całym naszym trójkącie przecież była w pewnym sensie moja częścią.  
Pomyślałam jak dobrze by było gdyby żyła jeszcze dwadzieścia lat.  
Bywałabym u niej.  
Ale jak mówi lekarz ... 
Jej dni się kończą. 
Dlatego pożegnanie Klary było trudne.  
 
Czy jeszcze ciociu Cię zobaczę? 
 
 
 
... 
 
Tego dnia ranek był zimny.  
Wyszliśmy od strony ogrodu.  
Tam zaparkował samochód. 
Nie uważasz Janku, że to jest magiczne miejsce? Zupełnie oderwane od rzeczywistości?  
Zapach, przedmioty, ta cisza... 
Cofnęłam się w czasie. 
 
Nie, nie uważam tak.  
Naprawiałem Ksieni komputer.  
Codziennie dostają setki maili od ludzi takich jak my, nazwijmy to ze świata ... 
I wiesz, co, ci ludzie błagają o pomoc.  
Nonsens?  
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Jak może pomoc stara baba zamknięta w wiezieniu? A jednak czytając te prośby ściskało 
mi mięsnie i myśli.  
Dziewczyny piszą o aborcji, alkoholicy o tym jak tłuką swoje dzieci, żony i wcale tego nie 
kochają, prostytutki chcą uciec, homoseksualiści chcą przestać ... 
Słyszałaś te telefony?  
Dzwoni na furcie prawie cały czas ... 
To też prośby od anonimowych ludzi ... 
To jest dla mnie niezwykłe.  
W takiej dziurze, zapyziałej mieścinie jest miejsce, czakram, które wyrzuca do nieba 
codziennie stosy słów prawdziwych jak krew, mocnych jak krew.  
Te kobiety żyją nie dla siebie.  
Wczoraj czytałem ogłoszenia na korytarzu i zatrzymała się również zakonnica z furty.  
Jak przeczytała prośbę o modlitwę nadesłana przez nastoletnią dziwkę powiedział do mnie 
z uśmiechem ... 
E tam, nie pójdę na rekreacje ... 
Pójdę się za nią pomodlić do św. Kingi, oby to dziecko głupstwa jakiegoś nie zrobiło, 
musi żyć, jest młoda ... 
Pomyślałem, jak bardzo trzeba kochać świat i ludzi żeby się tutaj zamknąć!  
Głupcy tylko przypisują infantylizm takim miejscom, ludziom. 
 
Też tak kiedyś myślałam, a niby, dlaczego miałam mieć inne zdanie?  
Nie znałam żadnej zakonnicy, miałam w sobie takie myśli, jakie usłyszałam od innych. 
 
Ale twoja ciotka jest stara?  
Dopiero teraz ja poznałaś? 
 
Tak, a co? 
 
 
 
... 
 
Janek był dla mnie z kosmosu.  
Miał na sobie sweter zrobiony przez siostrę Jane. Świetnie w nim wyglądał.  
Pasował mu nie tylko do jeansów, ale do uśmiechniętych oczu. 
 
Drogę do zniosłam fatalnie.  
Kilka razy zatrzymywaliśmy się na wymioty, kawę i znowu wymioty.  
Nie miałam apetytu i dopiero w tedy poczułam swoja ciężarność.  
Starałam się ja pokochać, ale chyba za bardzo mnie mdliło.  
 
Czy mam duży brzuch? Janek!  
Czy widać już moja ciąże? 
 
Nie Raju, nic nie widzę!  
Wręcz przeciwnie, jesteś stanowczo za chuda! 
Czy ty zamierzasz szukać ojca dziecka? 
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Ale ja go nie zgubiłam 
I nie pytaj mnie o to! 
Ja nie wiem tak naprawdę, kim on jest ... 
Wydawało mi się, że jest taki jak ja ... 
Dlatego podarowałam mu swoja cześć ... 
Tyle.  
Koniec tematu. 
 
Nie chcesz gadać to nie. 
 
Na szczęście przyszły ostatnie ciepłe dni jesieni. Ogród Janka przypominał mi bajkę 
Alicja w krainie czarów.  
Janek ustawił mi leżak z kocykiem na werandzie i spałam, spałam.  
Starałam się nie myśleć o ostatnich dniach.  
Sen miał być lekarstwem na stertę nie wyprasowanych emocji 
 
 
 
... 
 
Janek otrzymał ten piękny dom po wujku, który po wojnie zamieszkał w Belgii.  
Najpierw nie spieszno mu było oglądać to cudo z testamentu, ale kiedy przyjechał tu na 
wakacje, nie potrafił już tego miejsca opuścić.  
Kamienne ściany oplatały winorośle, duże okna zachęcały do zaglądania do środka.  
Drewnianą werandę Janek zbudował sam.  
Dopiero teraz, kiedy ukończył studia, mógł cokolwiek więcej zając się swoim domem.  
Swoim.  
Mieć swój dom.  
Kit dwustuletni.  
Ze strychem, na którym czekają świąteczne ozdoby, rodzinne pamiątki, osierocone meble, 
nieoczytane książki.  
Dom, gdzie można pić ciepłe mleko, gotować marmoladę, pastować podłogę. 
 
Janku, obiecaj zapraszać mnie tu na wakacje!  
 
 
 
Każdy dom 
Oddycha czasem, który posiadł 
Na parapecie 
Przeważnie leniwie 
Śpi wspomnienie wszystkich pór roku 
Istotne wszystkie szczegóły 
 
Każdy dom potrzebuje rozmów 
Zapamiętuje je 
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Drobiazgowo 
 
Jak deszcz turkocze 
Dom opowiada kroplą  
Wszystkie historie 
Ze słów uplecione 
 
W słońcu dachówki opalają oczy 
Śniegiem 
Pastują rogi 
 
Każdy dom pachnie 
Swoim oddechem 
 
Albo lubisz ten zapach, 
Albo za nim nie tęsknisz ... 
 
 
 
... 
 
Wieczorem Raja zadzwoniła do Olgi.  
Wszystko trwało niezmiennie.  
Pozdrowiła dobre dusze. 
Nie martwcie się.  
Jest miło. 
 
 
 
... 
 
Wieczory w Janka domu były bardzo długie.  
Wujek zostawił zapas win na 30 lat.  
Rustykalne wnętrze pozwalało świecom królować. Rozmowy odrywały ich od 
rzeczywistości i gnały wraz z opowieściami o wilkach, rodzicach, Róży, snach ... 
Byli wszędzie siedząc obok siebie na kanapie. 
I szczerze rozwijała się przyjaźń miedzy nimi, taka aseksualna, braterska, mało realna. 
Myślę, że po to są wieczory życiu. 
Do rozmowy.  
Chciałabym by czas od dziewiętnastej do dwudziestej trzeciej trwał zdecydowanie dłużej.  
Mam wtedy płodne myśli, napięty dotyk i ostry wzrok. 
Dociera do mojej świadomości każda nawet pozornie nie istniejąca szpilka życia.  
I tak było i tym razem.  
Tak dobrze i bezpiecznie  nie czułam się dawno.  Ktoś słuchał nawet tych nie bardzo 
normalnych moich myśli.  
A przecież jak z maszyny wypluwały się pęczkami. Dlatego nie każdy może nas słuchać i 
my nie zawsze każdego.  
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I było coś w tym nie tylko intrygującego, ale i podniecającego. 
Spędzić życie na szukaniu ludzi, z którymi można dzielić życie, myśli, świat ... 
I chyba szczyt tego spełnienia, to wtedy, kiedy osamotnienie nie jest samotnością z 
wyboru. Szukać i odszukać tę osobę do bycia obok bliżej niż blisko. 
 
 
 
... 
 
Do Jana zadzwonił telefon.  
Uśmiech od ucha do ucha.  
Jaki on jest sympatyczny. 
 
Przyjedzie Krzysztof, kolega z Polski.  
Wraca z Anglii, odwiedza po drodze kilka miejsc. Właściwie myślałam ze jeszcze jestem 
u ciotki.  
Bardzo się ciesz, ze go poznasz.  
Szaleniec.  
Archeolog, resztę opowie przy stole.  
Raja czuła w sobie krew, życie, oddech podwójny.  
To ja jestem matką, kobietą, która żyje, poznaje życie coraz wyraźniej, poznaje nowych 
ludzi. Lubiła to uczucie. 
 
Poznanie Krzysztofa nie miało standardowych etapów, pierwsze wrażenia, drugie. 
Po prostu Krzysztof był jak Jan.  
Niezwykły, opętany pracą, zakochany do szaleństwa w swoich marzeniach.  
Cały wieczór opowiadał z detalami o ludziach, których wyciąga z bagien, którzy topili się 
w worze błota.  
Taki miał teraz etap w karierze.  
Pisze prace o bagiennych tragediach.  
Przez ten moment bardzo wczułam się w młodą dziewczynę.  
Sukienka świadczy, że utonęła ze 150 lat temu.  
Co robiła sama na tych bagnach?  
Może się zgubiła? 
Może uciekała przed kimś?  
Okropna śmierć.  
O czym myślała zanim wchłonęła ją lawa błota? 
Te wszystkie tragiczne historie były tworem naszej wyobraźni, mogliśmy tylko dopisywać 
scenariusze utonięć ... oglądaliśmy zdjęcia, czytaliśmy wyniki badań.  
Aż zaczęliśmy nadawać im imiona.  
W pewnym sensie było to fascynujące ... 
Myślę ze Filip z cala pewnością nie nudził się w pracy.  
Obiecał przyjechać do Zadobrza i streścić wyprawę po angielskich bagnach zaraz po 
zakończeniu. Spodobało mu się, że tak zafascynował mnie tym tematem.  
Nie wiem czy wyczułam autentyczną nutę zazdrości w głosie Jana ... 
Ale i to odczucie bardzo mi się spodobało ... 
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Miała kiedyś złote włosy 
I szare oczy 
 
Tamtego wieczoru 
Uciekała przed zmierzchem 
Miała plany na jutro 
Kiedyś 
Na starość 
 
Ale ściemniło się niebo szybko 
I zawiodła droga na skróty 
Plum 
 
Nic nie znaczy krzyk 
Nic nie znaczy jej piękno 
Nic nie znaczy plany na starość 
 
Powoli 
Bardzo powoli 
Bagienny koszmar 
 
Atłasowa sukienka 
Czerwona bardziej niż wczoraj 
Nie tańczy 
 
Jak motyl w słoiku 
Trzaska skrzydłami 
Myślami 
Sercem 
 
Za kilka godzin odejdzie 
Złotowłosa 
Bez planów na jutro 
Na kiedyś  
Na starość 
 
 
 
... 
 
Pomimo mojego zatrzymania świata zegar bije nadal.  
Jan przygotowywał godzinami materiał na konferencje do Amsterdamu.  
Tak bardzo podobało mi się to uczucie oswajania tego człowieka.  
Zbyt banalne były by słowa o zakochaniu.  
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Ja na ten czas potrzebowałam być blisko niego. Zapomniałam, naprawdę zapomniałam o 
Karolu. Zresztą, kim dla mnie był Karol?  
Weszłam na dębowy stół, w czerwonej sukience tańczyłam z myślami.  
Wyrzuciłam przecież niebieski szalik Karola, marne listy, sześć wspomnień.  
Dlaczego kwiaty tak szybko odchodzą?  
Pomimo, że marzłam w tej czerwieni, taniec jak narkotyk powoli odrywał skórę od 
poczucia, że powinnam dla dziecka pamiętać!  
Nie wracaj, proszę nie wracaj ... 
Tamtego wieczoru wydawał mi się ważnym biciem serca.  
Nie myślałam, że możemy tą chwilą zadecydować o dziecku, w ogóle mi ta myśl nawet na 
sekundę ... 
Pozwoliłam się dotykać, bo Karol był częścią mnie, mojego świata bardziej niż 
ktokolwiek.  
Nie myślałam nawet czy chce by był zawsze, ze mną, obok, do końca, do siwych włosów, 
sztucznych zębów ... 
Ale gdybym pomyślała, wiedziałabym w sobie, że on nie pasował do moich snów z 
dziewczęcej główki o tym jedynym ... 
On nie pasował do snów nawet dorosłej dziewczyny ...  
 
 
 
Zapal wieczór 
Ja nalewam wina 
Szkło tańczy 
 
Ważka wleciała za szybę kredensu 
Krzyczy skrzydłami o pomoc 
Zrób zdjęcie na zawsze 
Powieką 
 
Dobra 
Rozplątuj myśli 
I wykładaj na stół 
Będziemy dotykać 
Słowa  
Zdania 
Obrazy 
 
Otwarte okno 
 
 
 
Jan wieczorem posadził mnie w kuchni przy stole. Przygotowywał coś pysznego do 
jedzenia.  
Masz apetyt!  
Podoba mi się to.  
Sączyłam wino i czułam się dobrze.  



 41 

W tym momencie pogłaskałam myśl, że Róży nie ma i nie będzie i czas przestać wzywać 
ją do powrotu ... Tęskniłam za Klarą, doktorem, całym pozostawionym świecie, ale 
wiedziałam, że wrócę tam już inna.  
Tylko teraz była ważna ta chwila.  
Jan uczynił sobie ze mnie słuchacza konferencji, i chociaż moje oczy udawały znakomicie 
zainteresowanie, delektowałam się chwila, ale po drugiej stronie lustra.  
Miał piękne dłonie, silne.  
Czasami śmiesznie ocierał czoło, taki gest wyuczony. Jan był naprawdę ciekawym 
człowiekiem.  
A jednak stojąc blisko niego nie czułam wiatru, potrzeb dotyku bliżej niż blisko.  
Jakby był z mgły, bez zapachu i ciała. Jak mój anioł stróż? 
 
 
 
Każdy ma pudełko skarbów 
Na strychu 
W szufladzie biurka 
W pamięci ... 
 
Uszko ulubionej filiżanki,  
piórko ze spaceru z wróżką,  
List z Afryki od wujka,  
ciastko z wigilii stulecia, 
rękawiczka czerwona ta nie zgubiana, 
Pierwszy znaczek, 
sreberko pachnące czekolada, 
Suszony  liść z cmentarza, 
Wypalona świeczka z kolacji inicjacji 
Zapałki z kawiarni paryskiej, 
Test ciążowy ... 
 
W pudełku pachnie życiem. 
 
Jakże smutni  
Ludzi bez pudełka 
Rzekomo wydorośleli z głupot! 
Pierdoły! 
 
 
 
... 
 
Janku masz zbędne pudełko?  
Co chcesz tam schować?  
Te listy od Klary.  
Poczekaj, miałem kiedyś takie cudo.  
Jan wyszperał piękny przedmiot.  
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Pachniało to cudo jak 100 lat.  
W pudełku był zasuszony mak, pozostał w nim razem z listami.  
Nie czytaj tych listów po tysiąc razy ... ! 
Dlaczego nie?  
Te listy to dla mnie dom, dzieciństwo.  
Ile razy dziecko w swoim życiu wypowiada! 
Słowo mama?  
Tata? ... 
Tyle razy ja musze przeczytać te kartki.  
To jest moja historia. 
 
 
 
... 
 
Tego dnia zapadła decyzja o wyjeździe na święto zmarłych ... 
Zawsze z Różą uważałyśmy ten dzień równie ważny jak Boże narodzenie.  
Babcia mało mówiła o swoich bliskich, którzy odeszli.  
W naszym mieście jest grób jej matki.  
Pamiętam, że nad tym grobem zawsze dziękowałam tej kobiecie, że urodziła Różę.  
Teraz będę dziękować jej i za Klarę.  
I to jest w życiu niesamowite, nieznane do odkrycia, wiele do dotknięcia ... 
Nic nie ma końca i nic nie jest wiadome na amen ... 
Tak wiec postanowiłam pojechać na grób moich rodziców.  
Jakie to dziwne uczucie nie kochać swojej matki, nie chcieć wrócić czasu.  
Chciałabym pojechać i powiedzieć im samo dziękuję. Dziękuję ze oddaliście mnie Róży 
... 
 
 
 
... 
 
Ostatnie poprawki na konferencję.  
Jan nie wychodzi z pokoju.  
Czytam  o dwóch kobietach zakochanych w sobie. Próbuję zrozumieć te uczucia.  
Próbuję odrzucić schemat, który ubieram często wyobrażenie o świecie.  
Ona czeka na nią.  
Piszą do siebie listy.  
Trafiły na siebie po wielu latach, po kilku nie udanych związkach.  
Takie trywialne to się wydaje.  
Czekam na jakiś obraz, który mnie poruszy, zdobędzie moje zaufanie, uwierzę w sens 
tego połączenia. 
Pomyślałam o kobietach mojego życia. Nagle zachciało mi się śmiać, kiedy wyobraziłam 
sobie, że próbuję być razem z Olgą.  
Dlaczego tego nie potrafię w sobie poukładać?  
Ona i ona jako jedno.  
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jak ocierają skórę o skórę wierzą, że to właśnie to? Czy kiedy patrzą na siebie, na nagie 
piersi, dotykają swoją talię wierzą ze to jest prawda o nich? 
Przecież kocham kobiety, potrzebuje je jak wszystko, co najważniejsze, to one decydują o 
tym, kim jestem, jak czuję, co myślę ... 
Jednak nie potrafię rozumieć do końca tych zrośniętych życiorysów.  
Myślę ze dla mnie cala magia bliskości kryje się w odmienności, w moim cielesnym 
egoizmie, który odbija się tylko i wyłącznie w gestach, nie jak w lustrze.  
Pojawiła się we mnie zazdrość, że to są drzwi, które nigdy nie otworze, że nie zrozumiem, 
że może to daje im więcej miejsca na ich kobiecość?  
Moje niezrozumienie jest tylko dowodem jak mało człowiek w życiu rozumie, jak mało 
wie o sobie samym ... 
 
 
 
Potrzebuję kobiecych myśli 
Gestów 
Do bycia sobą 
Do tworzenia obrazów 
Do oddychania 
 
Nie przeciskam kobiet  
Przez wyciskarkę do czosnku 
W rozmowach z sąsiadkami ciotkami 
Nie oceniam ich kroków 
 
Zachwyca mnie kobiecy instynkt 
Skojarzenia 
Ruchy dłoni, powiek 
Głos 
 
Jeśli są prawdziwe 
I szczere 
Oddaje im Siebie całą 
Otwieram 
Pozwalam na przyjaźń 
I wierze w nią ... 
 
Wspólna kawa 
Smak wina 
Słowa nie banialuki 
W wianuszkach zostaną na zawsze ... 
 
 
 
... 
 
Janek wymyślił, że odwiedzimy jego kolegę lekarza. Czas zrobić USG. 
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Belgijska klinika niczym nie przypominała miejsc, które znam, kojarzą mi się z lekarzem.  
Szkoda, że nie ma ze mną mojego ojca doktora, byłby jak w kosmosie. 
Kolega zaprowadził nas do swojego kolegi a tamten do swojej koleżanki.  
W gabinecie włączyła mi się ostatnia łapka, która do tej spory spała na wiadomości o 
ciąży.  
Tak, teraz już świadomość krzyknęła całą sobą! Dziecko!  
Dziewczyna o niezwykłej twarzy powiedziała Janowi, że jest ginekologiem w tej klinice, i 
zaraz usłyszymy bicie serca. 
 
To było trzęsienie ziemi.  
Gdybym czytała o tym oglądała filmy na pewno nie zrozumiałabym, na jakiej nucie 
wrażenia można to poczuć.  
To ta chwila zabiła we mnie strach przez tym, co będzie ... 
Zobaczyłam światełko w rytmiczny sposób nadające sygnał bycia, takie do mnie jestem ... 
Jestem ... Jestem ... 
Nie potrafiłam trzymać emocji w kontrolowanej szufladzie.  
Łzy płynęły jak poczucie, że zdarzyło się coś nieziemskiego.  
Jan coś krzyczał z radości, biegał przy monitorze, wypytywał. 
Nie wiem, co się działo i jak długo to trwało.  
Jestem mamą. 
Jestem mamą zakochaną w swoim dziecku, zakochaną w tym, że jestem mamą! 
 
 
 
... 
 
Po powrocie zaczęłam pisać dziennik ... 
Będę robić wszystko to, czego ja nie miałam, czego nie dostałam od swojej mamy ... 
A pragnęłam ... 
Dobrze dostać od swojej matki zapisane chwile, ułamki wrażenia ... 
 
 
 
... 
 
Amsterdam.  
Ciepły dzień.  
Jan niechętnie pozwolił mi na szwendanie.  
Nie miałam ochoty siedzieć w hotelu, a ciągnąć się za nim załatwiając jakieś dziwne 
sprawy nie miałam ochoty.  
Mięliśmy razem zjeść obiad.  
Ja postanowiłam zobaczyć jak mieszka się w Amsterdamie.  
Kilka godzin na włóczenie się.  
Ach jak ja lubię zaglądać w każdą dziurę, oglądać nowe miejsca. 
Dwa razy upewniłam się czy moja karta do bankomatu jest w torebce na swoim miejscu. 
Wybrałam kawiarnie z dużym oknem na ulice. Ludzie i rowery na przemian.  
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Ciekawe.  
Ja mam rower? 
 
 
 
Zaskoczenie jak aparat 
Trzaska zdjęcia 
Sekundy 
Na zawsze 
 
Myśli kamyki 
Toczą się w czasie  
I pozostają 
Do końca świata 
 
 
 
... 
 
Nie możliwe, przecież znam te dwie dziewczyny. Koleżanki z liceum. 
Ania? Magda? 
No wiesz, rozumiemy, Kraków, Poznań, ale Amsterdam? Ha ha ha 
Co ty tu robisz? 
A co wy tu robicie? 
Dzisiaj zaczyna się nasz weekend odpoczywania. Przyleciałyśmy testując nowe linie 
lotnicze.  
Te tanie.  
Ale tak naprawdę obiecałyśmy sobie już dawno oderwać się od dzieci, mężów, żelazek.  
I dlatego jesteśmy.  
Lubimy klimat tego miasta.  
Jeszcze na studiach zwiedzaliśmy Amsterdam namiętnie.  
Teraz jesteśmy by poplotkować, wyspać się i zapomnieć o świecie. 
No nieźle.  
JA tu raczej jestem by przypomnieć sobie, że jestem ha ha ha 
Ale ładnie wyglądacie.  
Te zgrabne nogi, sukienki.  
Nie zimno wam? Ha ha ha 
Raja siadaj.  
Opowiadaj, co tu robisz.  
Znikłaś nam z oczu zaraz po maturze, bo wiesz ... 
Jednak wolałyśmy większe miasto ... 
Chociaż teraz ci powiem, że to nie ma już takiego znaczenia.  
Poznań jest piękny, wielki, ale nie nasz ... 
Nie taki jak gniazdo, prawda? 
 
Poczekajcie dziewczyny, tylko zadzwonię, powiem, że mam powód do zniknięcia. 
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No, co ty? Jesteś tu z facetem?  
Dziewczyny to opowieść na druga kawę.  
Powoli. 
Najpierw zaczyna Anka.  
 
Ania założyła kosmyk włosów za ucho i zmieniła grymas twarzy na poważny.  
Na medycynę się nie dostałam.  
Próbowałam ze trzy razy.  
W końcu dałam spokój, Chemia już była dostępniejsza.  
Na politechnice więcej facetów wiec było, w czym wybierać.  
Ale ja nie wybierałam.  
Grześka poznałam już na pierwszym roku i pozwoliłam by po prostu był.  
Nigdy nie było takiego wiesz, klocka w brzuchu na widok ... 
Tak po prostu zaczęło się i wydawało mi się, że tak być już powinno.  
Wkręciłam się w pewną obowiązkowość bycia zawsze na wszystko gotowa, obiadki na 
czas, kolacyjki, wczesne wstawanie, bo śniadanie, zero czasu dla siebie, bo Grześ, ... 
Zapominałam o sobie już na studiach.  
Jego matka kupiła nam duże mieszkanie. 
I jakby kolejny powód do poczekania został przygnieciony.  
Wiec został mężem.  
Moja chemia poszła w raz z dyplomem do rodzinnych pamiątek i nagle uświadomiłam 
sobie, że jestem nikim.  
Grześ był dobrym mężem.  
Miałam tylko być w domu i czekać na niego.  
Ale nie wytrzymałam tego.  
Najpierw próbowałam, pytałam, że może da mi szanse na siebie, ale odmówił, on miał 
taki model w sobie.  
Źle by zniósł moja metamorfozę.  
I jak dodał, jego matka również.  
Wiec nie potrafiłam i ja i on więcej udawać.  
Jak starzy znajomi powiedzieliśmy sobie do widzenia.  
Jednak czasu na sen nie miałam wiele.  
W tym samym dniu, w pociągu, w drodze do rodziców poznałam Staszka.  
Dziś to wygląda tak, że mamy bliźniaki, Staszek rozrzuca skarpety po kątach, dowożą 
nam pizzę, bo nie ma czasu nawet na zrobienie porządnej kawy, dzieciaki dopiero 
nauczyły się sikać do nocnika i co najważniejsze pracuję w laboratorium, opracowujemy 
nowy lek.  
Testuję myszki ha ha ha Staszek uczy matmy w kilku szkołach, mamy starego malucha i 
wciąż zbieramy na nowe auto.  
Przeszkadzają nam zawsze wakacje.  
Bo podróże są najpierwej, zawsze ... 
Choćby się świat walił ... 
To tym bardziej.  
Z Grzesiem utrzymuje kontakt mailowy.  
Mieszka z mamą.  
Mama gotuje mu pyszne zupki.  
A Magda obiecuje mi, co piątek, że nauczy mnie tej szybkiej lazanii.  
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Staszek już nie wierzy, że w którąś sobotę go zaskoczę!  
No a bliźniaki są fantastyczne, tylko teraz miałam ochotę wyrzucić je przez okno, dlatego 
Staszek wrzucił mnie do tego samolotu.  
I tyle.  
Chyba fajnie jest.  
Teraz, właśnie w tej chwili mi fajnie.  
Dobra.  
Teraz następna. 
 
Raja spojrzała na Anie z podziwem.  
Chciałaby taka pewność siebie mieć w na powiekach, na języku.  
Widzisz ... 
Ja chyba dopiero teraz coś widzę ... 
Po szkole dużo malowałam, Róża chciała bym wyjechała, jak inni, do wielkiego miasta, 
po nauki ... ha ha ha   
Ale ja nie chciałam tak bardzo jak codzienne budzenie przed piątą!.  
Miałam w sobie takie dziwne uczucie, jakbym chciała zatrzymać czas, przeciągnąć 
chwilę, na dłużej.  
Teraz wiem, dlaczego. 
Róża za kilka lat odeszła i ja nie miałam jej tyle, co teraz.  
Wiec malowałam u Rocha póki żył. 
Nauczył mnie pasteli, pokochałam akwarele. 
Aż pewnego dnia jego żona zaproponowała mi kawiarnie w ratuszu. Pomyślałam, czemu 
nie. 
I tak trwałam, z Olgą, z Mateuszem ... 
Ucząc się siebie, świata ... 
Poznając to, co pragnę, oczekuję.  
Tylko odpowiedzi w ogóle nie przychodziły.  
Karol zapełniał coraz więcej czasu. Znacie Karola, mieszkał za doktorem? 
Tak ten Karol. 
Róża organizowała mi dom, piekła ciasta, robiła pierogi, haftowała pościel. Dziewczyny, 
ale ja tego potrzebowałam. 
To aż bolało.  
To uzależnienie.  
Ale jeszcze wtedy nie wiedziałam, że jestem i z bidula i z domu gdzie tego nie było.  
To taka gierka psychologiczna?  
Nie, kciuk do ssania!  
Aż przestałam czekać na cokolwiek i żyłam chwilą, która tak bardzo mi dawała 
spełnienie.  
Żaden wielki świat, żadne odpowiedzi.  
I Róża odeszła.  
Nie będę wam skracać w kilku słowach koloru bólu i smaku.  
Był to mój pogrzeb, mojej tamtej.  
W tym poczuciu zimna dałam Karolowi spłodzić dziecko i pozwoliłam mu odjechać, bo 
udusiło go nasze miasto.  
Nie wie o dziecku.  
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Zresztą moje dziecko to rybka, ma dwa miesiące i pływa we mnie w poczuciu, że zaraz 
ułożę swoją i jego tożsamość nie zbędną do bycia spokojnym ... 
A tutaj przyjechałam z Janem, nasze ciotki są zakonnicami, poznaliśmy się w klasztorze 
na odwiedzinach.  
Tak, wiem jak to brzmi ... ha ha ha, ponieważ nie chciałam wracać do domu uciekłam z 
nim gdziekolwiek by coś nowego podotykać.  
A ta ciotka to Klara. Siostra Róży. 
Jest w klasztorze zamkniętym.  
Odnalazłam ja, Róża ją skryła przed światem na jej życzenie.  
Teraz chyba potrzebujemy się nawzajem. 
Chyba, bo myślę o tym wciąż ... 
Ona zapewne też. 
Wiec Jan jest od wilków, znaczy doktorat te sprawy i tutaj ma referat, odczyt, gratulacje, 
rozumiecie ... ha ha ha, ja mam wolny czas, nudzą mnie tłumy, wiec wybrałam się oglądać 
świat pędzący i nie pędzący trochę inny niż u mnie w mieście ...  
Może coś podpatrzę do kawiarni... 
Właśnie przypomniałyście mi, że muszę zadzwonić do domu ... 
Jak sobie radzą ... 
I jeszcze wam opowiem o jednym ... o doktorze naszym ... 
Zechciałam go nazwać wreszcie.  
Jest jak ojciec.  
 
Zawsze biegłaś do niego Raja.  
Pamiętam jak patrzył. 
Na twoje koślawe nóżki biegnące po ulicy. 
Już z okna krzyczał! 
Uważaj na ulice!  
Zawsze zastanawiałam się czy to twój wujek, dziadek? 
Kim jest dla ciebie? 
A pamiętasz jak pisałyśmy o ulubionym bohaterze? Napisałaś wierszyk o nim, że pomaga 
ludziom.  
Klasa śmiała się jeszcze kilka dni.  
Dopiero w średniej szkole nie afiszowałaś się już tą swoją miłością do doktora żyda.  
Ale wiedziałam, że nadal go odwiedzasz.  
Jesteście jakoś spokrewnieni? 
 
Nie ma nici pokrewieństwa.  
Tak się to po prostu stało.  
Muszę do niego zadzwonić dzisiaj.  
Zapewne umiera ze strachu i o mnie i o dziecko. 
 
Magda spojrzała na zegarek.  
Dziewczyny zamówmy tosty i herbatkę.  
Zanim podadzą, moja historia pęknie jak bańka mydlana.  
Roześmiały się.  
Kelner polecił kilka smaków.  
Uśmiechnięty zostawił rozgadany stolik. 
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Ja szalałam jak wariatka. 
Spałam z każdym i wszędzie. 
Studia mnie bawiły.  
Jak widziałam Ankę z tym swoim Grzesiem to flaki mi się przewracały.  
Wolałam żyć niż być.  
Aborcje to były dla mnie jedynie skrobanki. Po prostu dwa razy się przeliczyłam.  
To naprawdę wszystko było proste, zbyt proste. Wiec zagadywałam czas i sumienie 
dyskotekowym szumem aż zobaczyłam, że moje ślady na piasku zmywam sama. 
Tylko tutaj myślałam podobnie jak Raja, na co mam czekać?  
O co chodzi w życiu? 
Zaczęłam pracę w sekretariacie na uczelni, tam miałam znajomości.  
Oczywiście doktorant. Taki jeden, niezły w łóżku.  
I tak siedząc na tyłku codziennie dochodziło powoli do mnie, że moje osamotnienie jest 
moim wyborem, moją decyzją.  
Więc poddałam się wyrzuciłam moją pewność siebie i pewność świata do kosza.  
I stałam się sobą.  
Więc jak ten doktorant zaprosił na kawę, poszłam rzeczywiście na kawę.  
Okazało się, że oprócz łóżka ma niezły łeb i wiele ciekawych pomysłów na życie.  
Ale za gładko by poszło.  
Ukrył przede mną syna. I pewnie długo by ukrywał, ale jego matka, znaczy była żona a 
matka syna zginęła w wypadku samochodowym, wiec synek w spadku sądowym 
wpakował się z walizkami i pokiereszowanym sercem do naszej wspólnej sypialni.  
Wiec uciekłam najpierw na długo, udawałam, że nie o synka chodzi, ale sama na początku 
nie wiedziałam, o co chodzi.  
Bardziej o kłamstwo, że nie wiedziałam, 
Zresztą posiadanie nagle 5 letniego syna też mi się nie uśmiechało.  
Nawet jajecznicy nie robiłam dobrej.  
Wiec walczyłam ze sobą, z nim, z czasem, z myślami i zapukałam z walizkami dokładnie 
półtora roku temu ... 
Teraz wygląda to tak, że istny dom wariatów ta nasza rodzina, bo chyba z małym mi 
lepiej niż z doktorem ha ha ha, ale serio, to jestem bardzo szczęśliwa, i dziękuję Bogu, że 
dał mi szansę ... 
Swoich dzieci mieć nie mogę, Krzysztof naprawdę mnie kocha, szanuje ... 
A ja nikogo tak jak jego nie potrzebowałam.  
Mały rośnie i chodzi już do szkoły.  
Przechodzę więc przyspieszone kursy czegokolwiek! A tą lazanię nauczyła mnie teściowa 
serio jest prosta i jak przyjadę do rodziców zrobimy ją u Raji.  
Wiec to tyle.  
A teraz Krzysztof ma za zadanie odmalować mieszkanie na święta.  
Wiec w domu jest istny burdel!  
A ja jestem tu i jest mi z tym naprawdę dobrze.  
 
 
 
Oglądam przez mikroskop  
Swoja ślinę 
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Krople potu 
... 
Jakie miałam czerwone sny tej nocy ... 
 
Taniec przed lustrem 
Nagość smukła 
Otwarta na ciebie 
na krople 
 
Pierwszy krzyk 
Niemy głos 
Niebiesko 
 
Na ślinie 
Włos 
Głos 
Skrzydło rozpięte 
 
 
 
No, a teraz czas na tosty, ale pachnie ... 
 
Amsterdam będę kojarzyć z wami, nawet nie myślałam, że to wszystko takie zaskakujące 
haha 
 
Raja, a co z Karolem? A co z Janem? 
 
Nie wiem.  
Tak jest dobrze.  
Karola nie potrzebuję, nie szukam.  
Jana bardzo lubię, Jan jest z kosmosu.  
Takiej energii mi teraz potrzeba. 
 
Odprowadziły ją do hotelu, może jeszcze jutro kawa? 
Mają w planach zakupy.  
Właściwie sama powinna zadbać o to jak wygląda. Miała ochotę teraz się podobać. 
Co raz bardziej czuła się atrakcyjna.  
Dlaczego ciąża na nią tak działa?  
Może nie tylko ciąża? 
 
 
 
... 
 
Zanim Jan wrócił ze stertą papierzysk zdążyła leżąc na łóżku poukładać kilka myśli. 
Raczej nie ma w sobie wstydu przed sobą.  
Nie zrobiła nikomu krzywdy.  
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Ale prawdy jeszcze nie zna. 
Pomimo, że dziewczyny dzisiaj dały jej sobą wiele ważnych odczuć, opowieści mgieł, 
które nie wydarzyły się dla wypełnienia czasu a właśnie dla jakiejś prawdy o życiu.  
Nie mogę pozwolić by uciekły mi gdzieś w tym zabieganiu do swoich światów. 
Jakieś nitki zaczepię o nie, o ich serca. 
 
 
 
... 
 
Zadzwoniła do taty.  
Jak dobrze mieć kogoś, kto czeka. 
Martwi się.  
Jestem dla kogoś życiem, jestem dla kogoś wszystkim.  
Ale nie musiałam wyjeżdżać by o tym się przekonać. Jest mój. 
Mój nowy stary tato. 
 
 
 
... 
 
Zjedliśmy z dziewczynami świetną kolację. 
A wcześniej straciłam półroczne zarobki na ekstra ciuchy.  
Wyglądam ślicznie.  
Jan próbuje udawać ze przypadkiem mnie dotyka. Moja mama była pewnie ładną kobietą 
... 
Tak? Będę mieć córkę ... 
Będę mieć córkę? ........... 
 
 
 
... 
 
Po tych wszystkich ważnych referatach wrócili do domu przystanku Raji.  
Na leżakowanie przed domem już była za późno. Wiec czytanie do poduszki, kolacje i 
rozmowy. 
Czas powoli wracać ... 
 
 
 
... 
 
Mignęła mu na furcie.  
Takie złote włosy.  
Oczy niemałe.   
Pomyślał ... pewnie mężatka. 
Potem ta kolacja, dziwne życie, ta ciąża? Dlaczego samotność? 
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Nie chciała opowiadać akurat o tym.  
Był ciekaw.  
Bardzo ciekaw.  
Jak mówiła robiły się jej dołki. 
Miała szybki wzrok, czarne rysy.  
Mówiła ładnie, ładne słowa.  
Nie takie mieszańce, brudne, nie potrzebne.  
Po prostu ładne słowa.  
Wydała mi się taka tajemnicza i ta ciotka ... 
Chciałem ją poznać, i naprawdę bardzo niedługo po tym odczuciu – chciałem ją mieć na 
zawsze. Wydawało mi się, że każdego dnia będę miał co odkrywać. 
Nie potrafiłem jej jednak tego pokazać.  
Zresztą bez sensu, była w ciąży, ojciec dziecka ... 
Tyle niedomówień.  
Nie bałem się jednak w ogóle tego, że nie jest sama, że ma w sobie człowieka.  
Dziwne, kiedyś takie sytuacje były przeze mnie urywane w jednym momencie.  
Coś nie po myśli, nie ma tego w moim życiu.  
Tutaj chciałem ją po prostu widzieć ... 
Nie wspomnę o dotyku ... 
Używała perfum, które pachniały jak moje pierwsze wakacje. 
Jak mam jej powiedzieć by była została? 
 
 
 
... 
 
Spakowała walizki.  
Nie chciała opuszczać tego wspaniałego domu.  
Jan tak blisko ułożył się przy sercu. 
Parowało to uczucie.  
Naprawdę.  
Może ją to zaskoczyło ... 
 
 
 
... 
 
Teraz zrobię remont w domu. 
Odsłonię moje duże okna. 
Będę trochę malować, może więcej niż trochę ... 
Ale zanim 
Pojadę do pierwszego domu. 
Trzasnąć tymi drzwiami za sobą 
 
Wsiadając do autokaru wiedziała już, że będzie bardzo tęsknić.  
Jakie słowo na do widzenia?  
Jakie? 
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Janku, ja nie kocham Karola ojca dziecka.  
Ja go nie szukam, Ja go nie potrzebuję.  
Ja szukam siebie. 
 
Pocałował ją w usta.  
Żadne słowa.  
Patrzyli na siebie jak rozerwani z jednego kamienia. 
 
 
 
Podoba mi się to że tak powoli 
Zaczynasz być 
 
Jak z cebuli 
Obieram 
Oczekiwanie 
Zastanowienie 
 
Aż spada tęsknota 
Najpierw blado różowa 
Potem parzy 
 
Podoba mi się to że tak powoli 
jesteś we mnie 
 
Zostań na zawsze 
 
 
 
... 
 
Nie szukałam ich grobu.  
Po prostu stanęłam na środku cmentarza i postawiłam lampkę.  
Wyryte napisy na mogile nic nie znaczą dla mnie.  
W ogóle świadomość, że umarli jest dla mnie ważniejsza od tego gdybym wiedziała, że 
gdzieś są. Nie chcę już wracać do tych wszystkich obrazów bardziej przekazanych niż 
prawdziwych.  
Ciekawi mnie jedynie, co myślała moja matka, kiedy lekarz położył mnie na jej piersi.  
Ta pierwsza myśl, ten pierwszy obraz.  
Ale to już nie ważne.  
Dane nam pokręcić tym co mamy nie cofając , nie wracając jeśli.  
Tylko to, co ważne, najważniejsze warte zatrzymania, zapisania, namalowania ... 
Ból mnie nie podnieca.  
Ból coś we mnie zabija. 
Zerwał się silny wiatr, listopad to miesiąc pamięci o zmarłych.  
A ja w tym momencie chcę o was zapomnieć.  
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Nie! Nie, dlatego, że się nie sprawdziliście.  
Nie! Nie chodzi o wasze wypite kieliszki, moje noce nieprzespane, rączki nie utulone!  
Ja was nie chcę, bo wszystko, co dotyczy mnie takiej, jaka jestem nie pochodzi z tego 
gniazda!  
Wiem, nie jeden psycholog miałby inne zdanie!  
Ale ja mam gdzieś psychologię!  
Ważne ze Róża to mój początek, nie chcę innego początku.  
Mogę nie chcieć? 
Mogę, zawsze mogę nie chcieć czegoś! 
Raja zapaliła duży znicz.  
Zgaśnie płomień dla was i wy dla mnie.  
 
 
 
Matki maja 
Serce z pajęczyny 
Każda nić 
Podłączona do prądu 
Pulsuje 
Przykleja 
Szczególnie chore wyobrażenia 
 
Jakby chciała świat przewinęłaby na druga stronę 
 
Przeważnie chce 
Dlatego jest histeryczką 
Maniaczką 
Wariatką 
 
Rzadko matki uciekają 
W nie myślenie 
O matkowaniu 
 
Nawet, kiedy ich dzieci odeszły 
Gdziekolwiek 
I jakkolwiek 
 
 
 
Zmęczona odcinaniem pępowiny, weszła do kamienicy, która była częścią opowiadanego 
horroru.  
Zapukała.  
Drzwi otworzyła kobieta.  
Ręce całe w cieście, przepraszam, pierogi, o co chodzi?  
Tu pani mieszka? ... 
Mi się wydaje ze mieszkam tu od zawsze, hahaha ... 
Proszę wejść, naprawdę, proszę ... 
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Dziewczynki zróbcie miejsce przy stole ... !  
Robimy pierogi, da się namówić. ha ha ha  
Wiec tutaj pani się urodziła? 
Hm ... Mieszkam tu od dwudziestu bodajże lat ... 
Rodzice dostali przydział.  
Nie wiem, kto tu mieszkał. 
I wyprowadziła się pani z rodzicami do innego miasta? 
 
Tak jakby.  
Mogę podotykać ściany?  
Kobieta nie była zdziwiona.  
Proszę, przepraszam za bałagan, mam dzisiaj wolny dzien, robimy z dzieciakami 
wszystko, co się da, nadrabiamy zaległości.  
Trzy śliczne dziewczynki prawie nie zwracały na mnie uwagi.  
Opowiadały coś, śmiały się, lepiły pierogi, 
Czasami odrywały wzrok patrząc na mamę i na mnie, ale one były naprawdę w innym 
świecie. 
 
Zrobię pani kawę, Pani daleko mieszka?  
Ma pani szczęście, pierogów starczy dla wszystkich. Chociaż mąż zjada dwieście na jedno 
połkniecie hahaha 
Ma pani dobre wspomnienia z tego domu? 
 
W ogóle nie pamiętam tego domu, byłam zbyt mała i zbyt ... przestraszona ... 
Cieszę się, że u was tak normalnie, inaczej.  
Czas zmienia świat.  
To niesamowite, ściany tych mieszkań posiadają w sobie tyle tajemnic, historii, słów, 
myśli.  
Teraz nagrywają nowy film. 
 
Też zawsze fascynowała mnie myśl, że na świecie jest tyle mieszkań, rodzin, i gdzieś te 
wszystkie słowa wirują, zapisują się, brzmią.  
To niezwykłe.  
Jak wracam wieczorem do domu widzę światła w oknach, wyobrażam sobie rozmowy 
tych ludzi, wspomnienia. 
W każdym miejscu inne. 
I przeraża mnie myśl, że teraz, w tej minucie żyje cały świat i to, co widzę to ziarenko, 
ułamek.  
Bo w tym czasie, kręci się koło wszystkiego, nie tylko w zasięgu naszego wzroku. 
 
Interesująca  kobieta pomyślałam. 
 
Nie chciało mi się wracać szybko do domu, jeszcze chwila tutaj, jeszcze chwila ... 
Zostałam, byli tak życzliwi.  
Dziewczynki zakochane w ojcu właściwie cały wieczór robiły z kasztanów i żołędzi 
śmieszne ludziki.  
Śmiały się do łez, opowiadały tysiąc historii, przygód ... 
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Patrzyłam na nich jak zza  niewidzialnej szyby ... 
Nie zwracały na mnie uwagi ... 
Mówiłyśmy o tym, co ważne dla nas, co czas utopić.  
Opowiadałam o dziecku, Klarze ... 
Najwięcej o Róży.  
Tak mądrze słuchała i zrobiła najlepsza na świecie herbatę.  
Czułam taki spokój.  
W tym domu mieszkała dobra baba, duch domu, – który chronił ich słowa i sny.  
Zostawiłam ich wierząc, że dowiem się jak potoczyło się koło ich życia ... 
Wiele ciepła zabrała moja świadomość z tego miejsca.  
Dzięki temu nic nie bolało odjeżdżając zamykając ważny rozdział. 
 
 
 
... 
 
Tęsknię za tatą, Esterą, Jankiem ...  
Tęsknię za kawiarnią, za Olgą ... 
Bardzo tęsknię za Klarą ... 
 
 
 
... 
 
Matko Ksieni, poprosi siostra ciocię Klarę do telefonu ... 
 
Ciociu Klaro, nie powiedziałam cioci o dziecku. Jestem mamą, mam w sobie dziecko.  
Uczę się akceptować moje życie, zorganizować, boję się ... 
 
A ojciec? 
 
Ojciec jak nie ojciec. 
Nie wie o dziecku.  
Wyjechał w poszukiwaniu szczęścia, miał zacząć od Norwegii i platformy wiertniczej.  
Ale jak wiesz, tam mnie nie ma.  
Więc nie ja byłam jego szczęściem, portem.  
Zresztą ja nie mogłam dać mu nic, czego on by oczekiwał od życia. 
Czy to źle, że nie będę walczyć o niego?  
Czy to źle, że nie myślę o nim?  
Wciąż myślę o sobie, jak żyć, jak teraz, kiedy nie ma Róży, a jest ta mała rybka … Jaki 
sens , że jestem? Co jeszcze mam do zrobienia? Co chciałabym zrobić sobą, by spełnić 
siebie, świadomość …? 
 
Raju najważniejsza jest miłość i to ty masz zadanie dać sobie i dziecku właśnie to.  
Może to brzmi sloganowo, ale w tym jednym słowie jest cała magia.  
Słuchaj serca dziecko, serce nie zawiedzie, jeśli nie będziesz zagadywać sumienie ... 
Ale ty jesteś taka piękna w środku, nie pozwolisz siebie skrzywdzić ... 
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Prawda? 
Tak chciałabym zobaczyć dziecko ... 
Czy uda mi się? 
 
No właśnie, jak się czujesz Klaro? 
 
Znalazłam powód, aby walczyć o nowy dzień kochana. 
 
Słuchaj, to bardzo ważne.  
Miałam przyjaciółkę we Wrocławiu.  
Jadwiga Barańska. Jest wykładowcą na uniwersytecie.  
Tylko tyle wiem.  
Kontakt urwałyśmy dobre kilka lat temu. Stary adres to ulica Długa.  
Powinna tam jeszcze mieszkać.  
Wiec ta Jadwiga przechowuje kilka skarbów naszej mamy.  
Pierścionek zaręczynowy na pewno. 
Róża już dawno miała odebrać to dla ciebie. 
Zawsze miałam na to czas. 
A jednak nie zdążyła …, zanim dojechałam do klasztoru by tam pozostać, po drodze, we 
Wrocławiu zostawiłam te drobiazgi – a jednak kosztowności – innego wymiaru. 
Czas je odebrać, dla ciebie i dla dziecka.  
To właśnie ważne by takie przedmioty przenosić przez pokolenia.  
To też będzie jakaś część Róży, część mnie w tobie, dla ciebie ... 
Prawda? 
 
Przyjadę jeszcze z brzuszkiem do ciebie, przyjadę. Czekaj na mnie.  
Spłyną śniegi, ja zawitam na furtę.  
Będę dzwonić. Często.  
Ja po prostu jestem twoja. 
A ty jesteś moja Klara. 
 
 
 
... 
 
Już z okien pociągu wypatrywała czerwone dachy starych domów.  
Drzewa już takie bardzo rozebrane, w powietrzu zapach nadchodzącej zimy. 
Jak bardzo dobrze mi żyć tutaj ... 
 
Zadobrze to stare miasto.  
Wojna obeszła się z nim łaskawie.  
Dlatego latem nie brakuje tu turystów.  
Zresztą miasteczko ma swoje legendy okolica jest nieziemska.  
Wybrukowany rynek, odnawiane kamieniczki, mało karierowiczów.  
Obraz sielanki?  
Nie koniecznie.  
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Bezrobocie i prowincja wygnała wszystkich, którzy mogliby zostawić tej ziemi wiele 
dobrego. Tymczasem szpital, uczelnie, teatr, kino ... to wszystko jest gdzieś ... nie w 
Zadobrzu ... 
Może to wszystko się zmieni? 
Może wszyscy zaczną wracać i tym samym powstanie tu wszystko potrzebne do 
szczęścia?  
Raja wiedziała, że tak naprawdę wszystko zależy od ludzi, od tego jak bardzo tego 
potrzebują i jak bardzo im na czymś zależy ... 
 
 
 
... 
 
Każdą porę roku żegnały z Różą.  
To było takie ekscytujące, że zawsze noc wcześniej nie potrafiła zasnąć, już myślała, co 
napisze z Różą na karteczkach marzeń do spełnienia.  
Biegła tak szybko ze szkoły, że Róża jeszcze dobre kilka minut po otwarciu drzwi 
uspokajała ją.  
Ale gdy wszystko było gotowe zabierały się do roboty.  
Piernik świąteczny, kartki z życzeniami na okres Bożego Narodzenia, zdjęcie z 
najbliższymi, jedna ocalała rękawiczka po drugiej zgubionej, zimowe klasówki z matmy. 
To wszystko pakowały do tekturowego pudełka i obie wychodziły na wzgórze za miasto.  
Wiec Mrowiny graniczyły z Zadobrzem bez granicy. Zlewały się ze sobą te miejsca, 
dlatego bardzo szybko wchodziło się w świat pól uprawnych, sadów gospodarzy. 
Idąc w świat śpiewały ulubiona piosenkę zimowa. Przeważnie była to piosenka o sankach, 
dzwoneczkach i pracowitych elfach ... 
Nawet, gdy była już dorosłą dziewczynką ta piosenka bardzo ją wzruszała i nie mogła 
wypaść z harmonogramu pożegnania zimy.  
Zatrzymywały się przy wierzbie i podpalały pudełko.  
Nigdy więcej gubienia zimowych rękawic, nigdy więcej pałek z matematyki, zawsze 
pierniki i czekolada na święta ... Itd.  
Padały życzenia i prośby ... 
A na koniec paliło się zdjęcie ... 
I na zawsze my razem !!!!!!!!!!  
Raja z czasem zdawała sobie sprawę, że więcej w tym zabawy niż magii, ale był to czas 
by wyjść poza miasto ... 
Zobaczyć z bliska zmieniający się, co kilka miesięcy otaczający nas świat ... 
Więc miały te swoje cztery ważne wyjścia, tym samym żyły świadomie w nowych 
zapachach, kolorach dni.  
Za każdym razem prosiły o coś innego, i coś innego uśmiercały na zawsze.  
Bawiło je, że są w tym momencie tak bardzo częścią tego, co się zmienia, tworzy ... 
A tak naprawdę w tej całej poważnej zabawie liczyło się to, że nie chciały zapomnieć, 
zlekceważyć, że życie toczy się nie tylko w ludzkim kalendarzu, kalendarzu miasta, ale i 
całkiem niedaleko ... 
Gdzie brat wiatr, brat słońce, brat mak tworzy najpiękniejszą naturalna opowieść, która 
nigdy się nie kończy i nigdy nie boli? 
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... 
 
Nie wiedzą, że przyjechałam, ponad miesiąc winnej rzeczywistości pozwoliło 
świadomości nabrać, chociaż trochę barwy.  
Jakąś treść wreszcie.  
Gdzie najpierw? Ha ha ha kawiarnia? 
Tam wszystko opowiedzą z lotu ptaka, obiektywnie. 
Potem dom, potem tata. 
 
Olga właśnie otwierała drzwi. 
Skrzypnęły.  
Odwróciła się i zamarła.  
No nie wierze! 
Ładnie mnie witasz! ha ha ha  
No daj się przytulić!  
Raja! Jak ty ładnie wyglądasz, i te ciuchy?  
 
Aby na pewno wróciłaś na zawsze? 
 
Więcej kwiatów będzie Olgo. 
Zmienimy też serwis.  
Tak, nawet w zimie kwiaty ... 
Będę po nie jeździć do Mrozowej za górkę.  
Jak będziemy brać codziennie, będą duże upusty. No i ... wymaluję teraz kilka obrazów ... 
przez zimę ... Zmienimy tu nastrój kochana ... I jeszcze jedno, osłoń okna ... wszystkie 
szyby nagie ... niech sprawią wrażenie, że zapraszamy tutaj cały świat, cały świat ... 
No wiec Estera przychodzi do mnie codziennie, sprawdza filiżanki, czy czyste, potem 
widzę ją w oknie jak zamykam.  
Patrzy czy jestem punktualna. 
Śmiać mi się chce często przeokropnie, ale udaję, że nie zauważam tej jej kontroli.  
No i  bez przerwy gada co będzie jak urodzi się dziecko, jak to trzeba będzie wszystko 
zorganizować ... I co by to było gdyby Róża żyła ... Przepraszam ... 
Nic się nie stało, Olga, ja lubię, ja chcę mówić o Róży ... 
A doktor przychodzi na kawę zawsze o siedemnastej. Punktualnie.  
Zamyka gabinet. 
Kupuje gazetkę.  
I wchodzi na kawę.  
Udaje, że nie widzi nikogo i nic go nie interesuje.  
Ale zawsze płacąc pyta czy coś wiem od ciebie ... 
Raja ... Oni ciebie tak kochają ... Mi też ciebie brakowało, na szefową się nie nadaję ha ha 
ha 
 
Mam coś dla ciebie Olga, namówię Esterę na ciasto, przyjdziesz do mnie, może jutro? 
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... 
 
Raja? Matko święta!  
Dlaczego nie zadzwoniłaś, że jesteś?  
Dziecko kochane, takich rzeczy się nie robi! 
Ja nic nie ugotowałam, i co  teraz zrobimy, jesteś przecież głodna!  
Zaraz coś będziemy robić, zaraz ... 
Estero nie wariuj, nie jestem głodna, zresztą możemy zjeść na rynku, dzisiaj ja cię 
zaproszę!  
No wiesz! Ja nie będę jadła w barze!  
Jak ty sobie to wyobrażasz, przyjechałaś a ja pójdę z tobą do baru?  
Czekaj dziecko ja zaraz coś wymyślę!  
A ty rozpakuj się! 
Może pójdziesz doktora a ja zaraz zrobię coś, a jak się czujesz? Jak dziecko?  
Jak ty pięknie wyglądasz ... 
Estero spokojnie, spokojnie, czuję się dobrze i ze wszystkim  dzisiaj zdążymy ... proszę, 
uspokój się ... i daj się porządnie wyściskać! 
 
 
 
Moja kamienica pachnie konfiturami 
Czas śliwek 
W kuchni sąsiadów 
Taniec słoików 
 
Pies goni rudego kota 
Pies sąsiada z pierwszego 
 
Z procy kamień w okno  
Piegi temu odważnemu spadły na brodę 
Nos przestraszony na baczność 
 
Na trzepaku stary dywan 
Ledwo gnaty składa 
Ale musi posłużyć jeszcze emerytom ... 
O musi ... 
 
Jesienne codzienności 
Odgłosy jak kromka chleba 
Jak kromka chleba 
Z piekarni pod lipami ... 
 
 
 
Otworzyła skrzydło drzwi.  
Uderzył ją zapach Róży.  
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Tak nie dawno była tu jeszcze, wszystko pachnie w tym domu babcią.  
Tym razem jednak było to jak pocałunek, dobry dotyk, nie jak smutne wspomnienie.  
Człowiek pogodzony z losem, już nie męczy tego, co rzekomo ma boleć.  
 
Teraz myślę, że te wszystkie wspomnienia mnie tworzą ... będę do nich wracać, chcę do 
nich wracać ... 
 
Zostawiła bagaże, podeszła do okna ... 
 
Jestem w domu. 
Czuję spokój. Mogę malować, mam tyle do opowiedzenia światu. 
 
 
 
... 
 
Gabinet był otwarty, szła wolno po schodach. Skrzypiały. 
Chłód przenikał przez otwarte okna na korytarzu.  
W zapachu powietrza smak Zadobrza. 
Niemożliwe, dziecko! 
Przyszedł czas by być już tylko dla nas ha ha ha 
Czekałem, i czekałem się doczekałem.  
Dobry humor wrócił doktorowi jak po wystrzale z pyrkawki.  
Najpierw cię zbadam kochana, najpierw zobaczymy jak nowe życie ... 
Wszystko wróciło do normy.  
Wszystko zaczęło płynąć ... 
 
Janek dzwonił codziennie. 
Tato i Estera wypytywali o niego bez ustanku. Chyba raczej nic nie budziło wątpliwości, 
że przy Janku Raja 
zostawiła jakąś część siebie ... nie potrafiła tego ukryć.  
Udało się Raji odszukać przyjaciółkę Klary, na dniach czekała na przesyłkę kurierską. 
Kawiarnia zmieniła swój wygląd i naprawdę była nieziemskim miejscem w Zadobrzu. 
 
 
 
... 
 
Zbliżało się Boże Narodzenie ... 
Pieczenie pierników.  
Wieczory u Estery.  
Pierwszy śnieg.  
Tato na kolacjach. 
Z Olgą na rozmowie w kawiarni.  
Ponieważ moda na aniołki opanowała ostatnio cały świat nawet Raja sama wycinała 
figurki i stawiała w każdym możliwym  miejscu.  
Mieszkańcy zaczęli chętniej otwierać drzwi, nie tylko zaglądać ciekawsko przez szybę.  
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Gorąca czekolada, grzane wino. 
Wszystko, co często rozgrzewa spocone życie ... 
 
Raja uspakajała myśli przy zabawkach na choinkę. Wymarzyła sobie taką dużą, pachnącą 
i ozdobioną zabawkami, które sama powykleja.  
Kiedyś będzie robić je z dziećmi, swoimi dziećmi ... już tak niedługo. 
 
Postanowiła, że wigilia będzie w kawiarni.  
Może wejdzie ktoś z ulicy? 
I tak całe święta wszyscy odwiedzać będą się nawzajem, ale ta kolacja, ta chwila niech 
będzie otwarta ... 
Pomysł okazał się trafiony, już w Wigilię rano zadzwoniła Anka i Magda, że są u 
rodziców i że mogą przesunąć u nich kolację na dwudziestą a do kawiarni przyjadą z 
bliskimi na siedemnastą. 
Estera od dwóch dni prawie w ogóle nie wychodziła z kuchni i tylko przez okno 
wyrzucała karteczki, co jeszcze potrzeba dokupić ... 
Była taka szczęśliwa ... 
Była potrzebna ... A teraz tyle ludzi ma zachwycać się jej barszczem, uszkami ... 
Olga prała obrusy, wycinała serwetki, w ostatniej chwili pojechała po świece ... 
Raja chciała przecież mnóstwo świec. 
 
Była Wigilia w południe, w kawiarni dopiero stoły ułożone w podkówkę.  
Olga coś śmiesznego opowiadała z dzieciństwa, kiedy dzwoneczek u drzwi zadźwięczał ... 
Przyjechał Janek. 
A uśmiech miał jak Jasiu Fasola. 
 
O siedemnastej byli już wszyscy.  
Pachniało jedną posklejaną, ale prawdziwą rodziną. To był magiczny wieczór i na ten 
czas, każdy z nich zapomniał o tym, że życie czasami boli.  
 
 
W ostatniej chwili wszedł dziadek kapelan i wtedy naprawdę wszystkim uśmiechnęły się 
oczy.  
To naprawdę dar, kiedy w dzisiejszych czasach kościół kojarzył się Zadobrzanom z tym 
człowiekiem, zupełnie nie uwikłanym w kościelne malwersacje jakże często doganiane 
przez prasę.  
Kapelan zapewne gdyby nie Raja nie zostałby zaproszony przez swoich kolegów po 
fachu. 
A franciszkanie, którzy z wielkim zaangażowaniem zawsze zapraszają staruszka na święta 
do siebie ... naprawdę daleko postawili w 16 wieku swój klasztor.  
Ksiądz nie zdążyłby by na stateczne msze ...  
Magda przeczytała fragment Pisma Świętego ... dzieci już szeleściły serwetkami, mrugały 
na siebie znacząco.  
Nie ważne, co będzie jutro, w tej chwili liczy się tylko ten podmuch  
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... 
 
Raja wstała o świcie.  
Zostawiła śpiącego Janka i poszła na herbatkę do Estery. Zdziwiona zastała tam tatę.  
Okazuje się, że był pierwszy.  
Poranną  kawę chciał wypić w towarzystwie. 
W kuchni było cieplutko i pachniało piernikami. Estera otworzyła puszkę z łakociami. 
Jak dobrze, że napijemy się razem. 
 
Tato, ale ty jesteś Żydem, wiec święta dla ciebie to jedynie czas spotkania z bliskimi, 
prawda? 
 
 
 
Gwiazda D 
Słowo klucz 
Po którym jak po rynnie  spływa 
Różowa krew 
Nie gotowa 
 
Rozerwana skóra serca 
Ptaki szarpią mięso 
Stado  
Naraz  
W imię ładu i pokoju na świecie 
 
Mój włos 
Ten mój włos 
Przepustka do piekła 
Przez piekło 
 
W czym jesteś lepszy 
Błekitnokrwisty? 
 
 
 
Dobrze, że teraz jest okazja porozmawiać o tym. Otóż nie. 
To jest cała moja historia, którą nigdy jeszcze nie opowiadałem nikomu oprócz Róży, 
wiec przyszedł czas bym oddał ją teraz tobie.  
Jak was znudzę dajcie mi znać.  
Estera postawiła na stole imbryk.  
Herbata zaczynała sobą oddychać. 
 
Miałem pięć lat. 
Moja mama była aptekarką. 
Ojciec dziennikarzem w stołecznej gazecie.  
To tak szybko wyrwało nas z normalności, że nie potrafiłem w nocy spać.  
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W getcie było dla mnie nawet nie inaczej ...  
W domu mama dbała o białe obrusy, serwetki, zawsze sprawdzała czy mam dostatecznie 
czyste ręce ... 
A tam nagle brud wszędzie.  
Dostaliśmy pokój z widokiem na inny pokój.  
I dostaliśmy jeszcze jedna rodzinę do tego naszego pokoju. 
Z dnia na dzień zaczynałem rozumieć, że ta wojna, o której już wiadomo, że jest wojną 
prawdziwą – zaczyna boleć nie tylko mnie, ale każdego, kogo widziałem.  
Tato wyszedł po jedzenie rankiem, nigdy nie wrócił ... 
Ktoś potem opowiadał, że widział, strzelali ... 
Mama tamtego dnia stała się inna, bardziej milcząca. Tęskniłem za ojcem, nawet bardzo, 
ale teraz balem się, że jak mama wyjdzie to zostanę sam.  
Wiec wszędzie jej towarzyszyłem.  
Zasypialiśmy w jednym łóżku a mama przytulając mnie płakała.  
Nie wiedziałem, że powoli żegna się ze mną, oswaja myśl, że to jest jakiś koniec ... 
I wtedy przyszła ta kobieta.  
Wysoka blondynka, w odwiedziny do mamy. Rozmawiały jakoś dziwnie, cicho, głośno na 
przemian, w końcu kobieta powiedziała, że jeszcze raz nas odwiedzi ... 
I tak zostawiłem mamę.  
Do dziś mam wszyty w serce wzrok moje matki i ból, który sprawił ostatni uścisk.  
Żeby tak bolało wiecznie, to będę ją pamiętał ... 
Niech boli matki dotyk, tylko nie ta chwila.  
Teraz wiem ile ją kosztowało, że nie zapłakała, że uśmiechnęła się na do widzenia ... 
 
Wiem, że zagazowali ją w Oświęcimiu ... 
 
Moja nowa mama była bardzo dobra.  
A mój nowy tato był ginekologiem.  
Widziałem jak odbierał małe dzieci. 
Myślałem, że to najważniejsze, małe dziecko dostaje swoja mamę, lekarz, mój nowy tato 
oddaje dziecko mamie, nie zabiera dziecka mamie. 
Nowa mama pokazała mi Chrystusa i tak też Chrystus mieszka w moim sercu.  
Mam w sobie świadomość, że Bóg dał mi szansę bym był, podawał noworodki matkom ... 
Nie mam w sobie poczucia, że powinienem być Żydem praktykującym, bo moja 
tożsamość ma kolor tego świata, który stworzyły mi bliskie osoby ... 
Raczej nie tęskniłem za tym, co było przed nowa mamą.  
Bałem się tego, podświadomie myślałem, że może to wrócić, kiedy ja będę chciał 
powrotu.  
To wiara w Chrystusa daje mi te wszystkie radości ... 
Nie wracam do tego, co kiedyś tak bolało.  
Ale pierwszą matkę pamiętam dobrze ... 
Była piękna, miała sarnie oczy i krucze włosy.  
Tak zabawnie chodziła i bezgranicznie kochała mojego ojca.  
On patrzył na nią jak na Wenus.  
To, co zrobiła wojna ich miłości było ... żadne słowo tego nie określi.  
Ja kochałem ich tak samo.  
Jej ostatnie słowa –  
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Pamiętaj ... 
Nikt nie będzie kochał ciebie tak jak ja! Jesteś mną, jesteś mną i ojcem. 
Pamiętaj o nas.  
Tam czeka na ciebie kobieta, dowiedziałam się, że cię chce pokochać, daj się pokochać, 
nie bój się ludzi, kochaj ludzi, nieliczni tylko mają w sercu krzyk i nienawiść.  
Masz wiele do zrobienia, na nas widocznie już czas. 
I masz tu zdjęcie, jesteśmy tu wszyscy ... 
Zobacz jest i dziadek ... 
I wujkowie ... 
Tak, ci śmieszni, co się wiecznie kłócili ... 
Jesteś już duży chłopiec, wiesz, że tak być musi. 
Blondynka o niebieskich oczach wyciągnęła rękę. Powolnymi krokami odchodziłem, 
patrzyłem, trzymałem wzrok na matce. 
Nie wolno Ci płakać powiedziała szeptem blondynka. 
Wiem, nie wolno mi nic odpowiedziałem. 
 
Pamiętam chwilę, kiedy miałem nieodparte wrażenie, że nie jestem sam w pokoju, już w 
tedy ... 
Kiedy musiałem wsuwać się szybciej niż szybko w tapczan, szafę, pod podłogę?  
Jakbym czuł ten zapach, lekko fiołkowy. 
Moje serce przestało szybko uderzać i strach powoli zasypiał.  
Skończyła się wojna, ale wrażenie czyjeś obecności pozostaje do dzisiaj ...  
Może zabrałem ją ze sobą, a może ich wszystkich ... 
  
Stara fotografia stoi w salonie na pianinie.  
Gra melodię mojego życia.  
Tylko chwila, którą wypuszczam z oddechem zatrzymuje się i słucha ... 
Pędzący świat cieszy się nowym dniem. 
Ale proszę nie płaczcie dziewczyny! 
 
Mieliśmy dwie mamy tato.  
Dano nam drugie życie ... 
 
Tą ważną chwilę przerwało pukanie do drzwi. Janek.  
Zostawiliście mnie ha ha ha 
 
Wejdź Janku, dobra herbatka, tak sobie opowiadamy ... 
Ja widzę, że płaczecie ... 
 
Dobrze się składa, że jesteśmy tu wszyscy.  
Chciałem Was zapytać, nie wiem, w jakiej kolejności, ale sens jest jeden.  
Chcę zostać po prostu w tej rodzinie a Raja jest boska.  
Da się jakoś pogodzić moje umiłowanie do niej i do tego poukładanego świata? 
 
Raja spojrzała na tatę, potem na Esterę a potem na Janka.  
On chyba się oświadcza? Prawda? 
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Ale ja do Belgii nie wyprowadzę się Janku?  
 
Ale będziemy tam często jeździć? 
 
Jak często Janku? 
 
Na zawołanie każdego „bardzo chcę” ... !!! 
 
A moje dziecko będzie miało drugiego tatę? 
A twoje, nasze dziecko będzie miało dużą wspaniałą rodzinę! 
 
Matko święta, jutro biegniemy do księdza, czas szyć sukienkę kochana...... 
Dzięki Bogu to wszystko posklejane Raju, wszystko jak należy.  
Estera była cala zalana łzami.  
A za chwile dokładnie wszyscy. 
 
 
 
Nie prawda 
Że oczy zawsze 
Powiedzą więcej niż słowa 
Nie prawda 
 
Jak pięknie 
Usłyszeć w krzyku 
W rozmowie 
W szepcie 
Że kocha 
Że kochasz 
Że kocham 
 
Zbyt szybko  czas płynie 
Świat odchodzi 
Spojrzenia bledną 
 
Słowo dźwięk 
W nas 
Z nas 
Na amen 
 
 
 
... 
 
Pamiętnik dla dziecka coraz pełniejszy. 
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Raja odczuwała ogromna przyjemność z zostawiania na zawsze wypowiedzianych 
kwestii, opowiadanych historii.  
Nie zapomniała o niczym ... remont, obrazek na nowej filiżance ... to wszystko zaistniało 
na papierze ... 
Kiedy nie malowała pisała, kiedy nie pisała malowała lub rozmawiała z ludźmi w 
kawiarni.  
To bzdura, że na prowincji mieszkają tylko nieciekawe i nudne typki ... 
Po tak zareklamowanej Wigilii coraz więcej ludzi  odnalazło w tym miejscu swoje 
codzienne pięć minut ... 
Tego właśnie pragnęła ... miejsce, przystań.  
Kawa znaczy opowiem ci coś, wyjdźmy z domu, kawa znaczy swoja samotność 
konieczna lub akurat moja przyjaźń codzienna... 
I tak np. pani Kawkowa przychodziła codziennie odpocząć od dzieci męża.  
Zamawiała kawę i ciepłą szarlotkę i prawie nie mrugała oczami, czasami coś powiedziała 
do Olgi ... generalnie jednak ta samotność była jej tabletką.  
Za to pan Rafał tutejszy grabarz przychodził opowiadać najdziwniejsze historie i jeśli 
akurat wraz z nim weszło się do kawiarni trzeba było chcąc nie chcąc słuchać jego 
donośnego głosu. 
Historie były nawet ciekawe, pomijając legendy cmentarne ... ale tak naprawdę przecież 
to lubimy najbardziej, przedziwne, niemożliwe historie odrywające nas zupełnie od 
rzeczywistości, potwierdzające, że nie wszystko wiemy o życiu.  
Tak wiec wszystko to było w pamiętniku.  
Czasami wieczorami Raja czytała fragmenty Esterce.  
Były to właśnie te chwile, które każdy uważa za najważniejsze i dla których warto żyć.  
Obie uczestniczyły w magicznym uświęceniu rodziny, szytej najprawdziwszymi nićmi, 
chociaż nie krwistymi.  
To nie prawda, że rodziny się nie wybiera ... owszem, do pewnego momentu ... ale potem 
możemy sami ułożyć sobie świat bliskich.  
Tych najbliższych. 
 
 
 
... 
 
Janie .... przyjedź już ... tęsknię. 
 
 
 
... 
 
Jan po drodze pojechał do  Toszka.  
Długo siedział przed szpitalem. Ale zmarzł siedząc na ławce.  
Wejście oznaczało, znowu, na jakiś czas, grzebanie patykiem w ranie po kuli.  
Ale jakie to już teraz ma znaczenie ta rozmowa? Czy ona w ogóle wie, kim jestem i 
dlaczego ją nachodzę? 
 
To miejsce jest ciemne i trudne.  
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Kim są ci ludzie?  
Dlaczego w ich głowach ktoś zamieszał mózgiem jak chochlą w grochówce?  
To jest takie niesprawiedliwie?  
Dlaczego ten dobry i sprawiedliwy Bóg rozdaje takie bilety wczasowe?  
Jan posiadał w sobie tyle samo wiary, co nie wiary w Wielkiego Niebieskiego.  
Jakże często te dwa Jany walczyły ze sobą. 
 
Siedziała po oknem okryta kocem. 
Drzemała.  
W pokoju panował mrok i smętny zapach aż dusił myśli. Kiedyś miała tak piękne włosy. 
Dziś siwiejąca topielica nie pamiętała nawet wczorajszego dnia. 
 
Mamo, to ja Janek ... Twój Janek ... 
Pokochałem kobietę ... 
Przyszedłem ci o tym opowiedzieć ... 
Będziemy mieli dziecko.  
Dla mnie to Calineczka. Bo nie jest moja od poczęcia, ale moja od serca.  
Kto wie, może i Calineczek ... to dopiero początek ciąży.  
Mamo spójrz na mnie ... mamo ... ona to Raja ... jest piękna.  
Jak ptaszek zatrzymała mi się na dłoniach ... nie mogę jej wypuścić .... mamo .... jesteś 
poetką ... pamiętasz? ... mamo ... 
Dotknął jej dłoni.  
Nie drgnęła. 
Nie spojrzała. 
Wstał.  
Jeszcze ostatnie spojrzenie. 
Powoli odszedł.  
Nagle zawołała cichym krzykiem 
Proszę  pana? 
Szybko odwrócił twarz, tak mamo? 
mamo? 
Proszę pana, kiedy zakwitną konwalie? 
 
Chyba już nigdy mamo ... chyba już nigdy ... 
 
 
 
... 
 
To była trudna noc.  
Płakał jak dziecko.  
Raja trzymała jego głowę na kolanach. 
Opowiedział jej jak kiedyś było inaczej z nią ... 
Jak potrafiła być dla niego muzą ... 
Jak była najwspanialszą matką na świecie.  
Był czas, że chciał być bohaterem, mieszkać z nią pomimo choroby.  
Ale to trwało tylko kilka miesięcy.  
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To nie tylko było trudne, to było niemożliwe. 
Szpital stal się nie tylko wyrokiem, ale i ostatecznością. 
Matka pisała piękne wiersze.  
Kochała ojca wciąż tym pierwszym zakochaniem. Ich życie było szalone.  
On reżyser, ona wyzwolona poetka.  
Urodził im się syn, owoc wielkiej miłości i namiętności.  
Tylko ojciec reżyser zbyt pracował. Wciąż albo w pracy albo w pociągu do domu.  
Myślę, że i tak długo zniosło jego serce ... 
Którymś pociągiem po prostu nie dojechał.  
Matka na początku dawała sobie jakoś radę ... nadrabiała wiele zaległości, znajomi, 
podróże, książki ... ale do czasu ... kiedyś przyjechałem ze studiów i nie potrafiłem już w 
niej rozpoznać mojej mamy ... z dnia na dzień oddała swoją osobowość mętnej i 
łapczywej histerii.  
Walczyć może chciałem ... ale nie miałem broni. Mama po prostu zgasła, jak gaśnie 
pewnego dnia niejedna gwiazda.  
Oswoić tą myśl nie będę potrafił nigdy. 
 
 
 
... 
 
Jan zasnął. 
Raja wzięła jedno zdjęcie z porozrzucanych na podłodze.  
To, które podobało się jej najbardziej.  
Poczuła bliskość tej osoby, poczuła, że rozumie, że chce w tym uczestniczyć, że chce i ten 
ciężar dopiąć do swojego życia jako swój.  
Zawsze można się nie zgodzić, ale Jan był przecież teraz dla niej, tym kimś obok ... 
Portret ze zdjęcia zazwyczaj nie ma melodii czasu, jest suchy.  
Tym razem ta noc i te łzy Jana stworzyły dobre płótno.  
Matka wyglądała tak jak zasłużyła sobie na to. Niezwykle. 
Powiesimy ją Janie obok portretu Róży ... W salonie. Od dzisiaj będzie mieszkać z nami 
... 
 
 
 
... 
 
Estera większość czasu spędzała w kuchni. 
Okno miała zaraz na podwórko i tym samym wgląd w cały interesujący ja świat.  
Co działo się poza tym, co widziała, mało ją interesowało.  
 
 
 
W mojej kuchni 
Mieszka piec 
Ciepły 
Żywy 
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Otula żółte ciasteczka 
Rozmawia z czajnikiem 
Pozwala 
Chcieć dom mieć  
Tak po prostu z piecem 
 
Wiec zegar mu pomaga oddychać 
Taki tykający głośno 
A imbryk w kolorze pieca 
Bratersko 
Utrzymuje ciepło domowej herbatki  
 
A ... 
herbatka z lipy,  
Nazbierana przez babcie ... 
 
 
 
Estero ile czasu wyszywałaś tę firaneczkę?  
Miesiąc, półtora. 
Ach, są rzeczy, które są poza mną, nigdy takich cudów nie będę robić, przecież to 
samobójstwo!  
A cierpliwość wygrana na loterii.  
Raju, nigdy nie mów nigdy!  
Jak masz rękę do pędzla to i będziesz mieć do igły ... Zresztą te twoje strachy Raju ... bez 
nich  nie ma naszego krajobrazu! 
Historia ze strachami na wróble byłaby banalna, po prostu raz zrobiła pani Orzechowej 
stracha ... 
Ten się spodobał całej okolicy ... 
I tak już zostało, że całkiem straszne i całkiem trwałe robi strachy ... 
Wiadomo, ma plastyczne zdolności ... 
Ale już tego pierwszego razu, dla Orzechowej ... 
Tworzenie tej kukły było niezwykłe.  
Chciała by miał swoją duszyczkę i moc, chciała by był częścią tego małego świata.  
Chciała by straszył z przekonaniem i wierzył w siebie, w tej gałgankowej sile, że jego 
stworzenie ma nawet mało świadomy, ale ma wymiar. 
Gdyby byli tacy ludzie, strachy ... o kamiennych nogach, które nie bolą od wiecznego 
stania ... mielibyśmy piękny zawód ... pola, łąki polskie mają przecież tyle magii w sobie 
... Wiatr oddychający pyłkami traw, wyleczył by nie jedną chorą i umęczoną dusze.  
Po miedzach przecież przechadzają się romantyczne duszyczki ... 
I te żywe, krwiste ... i te, które odeszły, umilkły, zmgliły się ... 
Raja wierzyła, że dlatego na wiejskich drogach tyle kapliczek. Wędrownym istnieniom 
czasami czas odpocząć, zatrzymać się, frasobliwie zamilknąć ... 
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Śnieg biały jak poduszka na parapecie 
Leniwie usypia na długo 
 
Kot przewraca oczami 
Widzi się w błękitnej bombce 
 
Napisze dzisiaj kartki z życzeniami. 
Jak kasztanowe pierniczki 
Niech zapachną w domach 
Jak słowa ważne, bo cieple 
 
Drewniany konik pod choinką 
Imbir puka do nosa natrętnie 
 
Wszystkie gwiazdy na niebie  
Tworzą marsz milczenia w intencji mordowanych karpi ... 
 
Babcia krzyczy za plamy 
Te niechcący i chcący na bieli obrusa 
Co tam plama! Prawda? 
 
Takie chciane zamieszanie 
Takie piękne zamieszanie 
 
Wstawiony sąsiad  pod sklepem śpiewa już kolędy ... 
 
 
 
... 
 
Tato, czy myślisz o Esterce naszej? 
Pytam, bo coraz częściej ty u niej ... tak sobie skojarzyłam ... przepraszam, jeśli to nie to 
... 
 
Myślę Raju, że dobrze nam będzie razem 
się starzeć, myślę, że jeszcze coś możemy sobie dać nawzajem. Co prawda i ja i ona 
mamy w sobie tak wiele nawyków i przyzwyczajeń, że ciężko nam będzie ułożyć z tego 
jeden świat ... ale myślę, że nie sprzedam jeszcze gabinetu ...  
To będzie taki mały mój azyl ... 
Jak będę czuł, że nie potrafię dalej być dla ludzi to wtedy ograniczę swoja wolność, teraz 
jednak mamy czas by nauczyć się być razem akceptować siebie. Róża to dobra kobieta, 
ma tyle ciepła w sobie, a ja potrzebuję tego bardziej niż czegokolwiek ... 
Powinniśmy dać sobie radę razem ... 
 
 
 
... 
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To był pierwszy wieczór po wyjeździe Jana ... 
Weszła do pokoju ze sztalugami, nigdy nie nazywały tego pracownią ... Po prostu pokój 
ze sztalugami ... 
Wyciągnęła największy blejtram.  
Był gotowy. 
Róża powstawała całą noc.  
Raja czuła lekkość pędzla i zapach fiołka.  
Kochana jesteś babuniu ... wiem, że jesteś ... 
Od dzisiaj w salonie towarzyszyć nam będziesz na każde spojrzenie, myśl ... rankiem, po 
gorącej kawie, Raja usnęła.  
Śniła się jej roztańczona mała dziewczynka w muślinowej sukience.  
Na milowym sznurku płynął wielki latawiec.  
Zielona łąka nie miała końca.  
Wiatr miał różany zapach. 
 
Jan miał odczyt na Jagiellonce o tych swoich wilkach, Raja układała bukieciki w 
kwiaciarni.  
W zimie nie brakowało kwiatów ze szklarni.  
 
Dobrze, że jesteś ... podoba mi się ten facet. 
A kto to jest ... 
Nie wiem, turysta ... śpi u Węgrzynów. 
Przyjechał na święta. 
To zagadaj go! 
No wiesz! 
I co mu powiem! 
Nie wiem cokolwiek 
Olga, myślałam, że to ty uczyłaś mnie zawsze odwagi 
Daj spokój, tu chodzi o faceta! 
No tak, zapomniałam, że faceci są najważniejsi na świecie !!! 
To przez te twoje hormony, idź gdzieś, ja sobie muszę poradzić sama ... 
 
 
 
... 
 
Zobaczyła listonosza wchodzącego do kamienicy.  Czekała na list od Klary.  
Pospiesznie więc wybiegła z kawiarni.  
Ten jeden, jeden koci łeb okazał się zbyt śliski ... 
W tej jednej sekundzie, w tym jednym uderzeniu o bruk zgasło światło rybki. 
 
Nie podnoście jej, zadzwońcie po pogotowie, proszę jej nie podnosić.  
Estera nie panikowała, miała posągową twarz, ale Raja była obok, oglądała film, jej już 
nie było wśród tego tłumu.  
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W jej oczach przecież rysowała się kołyskowa przyszłość, w jej oczach wszystko 
zaczynało mieć kształt, kolor, zapach ... tego nowego życia ... tej rybki, która zaczynała w 
niej pływać, mieszkać ... 
Proszę zawołać doktora.  
Domofonem. Pod siódemką. 
Krew wypłynęła fontanną po udach na zamarznięty śnieg. Raja  szeroko otwartymi 
oczami patrzyła w oczy Estery.  
Aż bolał ten wzrok.  
Do karetki wnieśli ja na noszach. 
Nie, Raja nie puściła Estery, trzymała ją zbyt mocno by ta mogła nie wsiąść z nią. 
 
 
 
... 
 
Pani Raju, to pierwsza ciąża ... zdarza się ... często się zdarza.  
To nic, że do tej pory wszystko było w porządku ... Generalnie ten upadek nie powinien 
się tak skończyć, nie jedna kobieta w ciąży upada, widocznie to była słaba ciąża ... 
 
Była. To była, była.  
Brzmiało w uszach, w sercu ... 
 
Estera z doktorem umyli gorącą wodą bruk nie mówiąc ani słowa do siebie. 
 
 
 
... 
 
Nigdy, przenigdy nie udawajcie przede mną, że tego dziecka nie było.  
Chcę byśmy zawsze o tym rozmawiali, chcę wspominać te chwile ... bo one teraz tworzą 
to kim jestem.  
Ono pozostanie na zawsze naszą częścią.  
Pojawiło się w moim, w waszym życiu by zbudować ten misterny świat, który nas 
ociepla.  
I tyle. Nic więcej.  
To nie jest i nie będzie temat tabu.  
Janowi spłynęła łza po policzku.  
Doktor przechwycił spojrzenie Estry. 
Siedzieli razem przy stole.  
Niby nikogo nie zabrakło.  
A jednak wszystko się skurczyło. 
 
Raja napisała w pamiętniku dwa końcowe słowa. 
Kocham ciebie. Mama. 
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Z mojego serca oderwane 
Siłą 
Oswojone dziecko moje 
Przestraszone że świat go nie chce 
 
Bez asekuracji  
Rzekomo naturalnie 
Odpłynęło 
 
Teraz fruwa mi nad głową 
I nuci kołysanki 
Gdy płacze 
 
Chcę o nim mówić 
Chcę pamiętać 
Chcę wspominać dni 
Które powywracał do góry nogami swoim tycim sercem 
 
Będę już na zawsze mamą 
Pomimo 
 
 
 
... 
 
Klara? Halo! 
Coś przerywa, kochana ... ach,  jak zacząć? 
Klara ...,  
dziecko umarło. 
Klara ... ja przyjadę, dobrze? 
Pomożesz mi skleić serce?  
Na dniach Klaro, na dniach ... 
 
 
 
... 
 
Mroźne powietrze.  
Czas na spacer.  
Samotnie, bo myśli puszczają jak szwy świeżej rany. Boli bycie, chociaż ogromna chęć 
bycia. 
Śnieg skrzypi pod nogami.  
A miałam tańczyć w oczekiwaniu na wiosnę ... 
cokolwiek teraz składam w pęczek sensu – wymyka się, bo się nie sprawdziła wróżba ... 
Dlaczego człowiek czasami wierzy, że takie oczywiste i spełnione będą nasze sprawy? ... 
Przecież każdego dnia tysiąc rzeczy może nas ustawić zupełnie w innym kierunku ... 
Nie dałam szansy mojemu przeznaczeniu, bo rozmawiałam tylko ze sobą, … jedynie ... 
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Ale czy to źle, że człowiek nie zakłada, że się coś nie uda? ... 
Boje się teraz cieszyć czymkolwiek ... 
A może rybka była za krótko by wpisać ją we mnie, w mój świat? W świat wszystkich 
bliskich?  
 
A może była tylko drogą ... 
Drogą do tych wszystkich, których pokochałam ... 
 
zaistnieli, powrócili ... 
 
A przecież bez rybki nadal moja kobiecość spałaby rozpamiętując wszystko to, co 
związane z Różą ... 
I tak naprawdę nie tylko mało wiedziałabym nadal o sobie, ale i nie miałabym ochoty 
szukać czegokolwiek w świecie ... 
I ciekawe, do kiedy?  
 
W oknach światełka.  
W każdym mieszkaniu płynie życie.  
Jak w kalejdoskopie zmieniają się cienie, twarze, ktoś krzyczy na rozbiegane dzieci, ktoś 
zastygł przed telewizorem, ktoś uśmiecha się, ktoś rozmawia przy stole ... 
Taki normalny wieczór, który nie zatrzymany prze ból Raji, po prostu oddycha zimą.  
W kawiarni tłum, przez wielkie okna widać uśmiech Olgi.  
Jeszcze nie wie, że ten starszy facet, który u wszystkich na językach (bo przecież taką 
młodą adoruje !!!), będzie jej wspaniałym mężem i niezastąpionym tatą ich wspólnych 
dzieci ...  
Do dziś nikt nie wie jak go zagadała, i co mu powiedziała ... 
Ale z czasem ten facet przeniesie swoja firmę do naszego miasteczka,  
Dla Olgi zniesie z honorem spadek obrotów. 
I dla Olgi zrobi jeszcze wiele ... 
Chociażby dwóch synów! 
No i będzie czołowym biznesmenem w całej okolicy 
I to mu w zupełności wystarczy ... 
 
Ale i tego Raja nie wie ... 
Jak i tego, że i na nią czeka wiele ciepła i intensywności.  
Nikt z nas nie wie, co przed nim.  
Ale każdemu dane jest dotykać chwilę teraźniejszą i właśnie tę chwilę tworzyć, nadawać 
jej kształt, sens ... I czy Raja będzie szczęśliwa? ... wszystko zależy od dotykania chwili ... 
Jeśli będzie chciała pięknego życia ... 
Zdarzą się cuda wianki na patyku, a serca nie kamień – na koniec ... 
Spojrzała na to, co było, przez słoik po soku malinowym babci Róży.  Nigdy nie będę 
chciała cofnąć utraconego czasu ... 
 
 
 
... 
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Raju! Zmarzłaś? 
Raju słuchaj, był telefon ... 
Z Sącza. 
 
Estero proszę, tylko nie to! 
 
Tak Raju, Klara ... 
 
Raja przymknęła oczy.  
Przez chwilkę zobaczyła Różę, Klarę, Rybkę. 
Razem. 
Na moment założyć skrzydła na plecy i odlecieć w nieświadomość, chociaż na chwilkę ... 
 
 
 
Umarli nie odchodzą daleko 
Za cienką ścianą 
Z lustrzanego celofanu 
Robią porządek w swoim nowym mieszkaniu 
 
Trzaskają garnkami 
Szorują okna 
I wieszają ukochane obrazy 
 
Pachną tak samo jak kiedyś 
Dlatego często 
Gdy wiatr tu albo tam 
Przez celofan 
Wkrada się 
Dotyk mgła 
 
Wtedy zamieramy 
Oni przytomnieją 
Patrzymy na nich  
Nie wiedząc że  
 
Łza na naszym policzku 
Uśmiechem  
Ich  domu 
 
Że  jak byli to nie byli  na marne ... 
 
 
 
... 
 
Czas syropem.  
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