ewie, andrzejowi

01. wigilie
okoùo poùudnia przybywaù andrzej. w domu
pachniaùo ju¿ postnym bigosem, lecz on przychodziù
wczeœniej, z ¿yczeniami, jak maùo kto tego dnia pamiêtaj¹c
o œwiêcie ewy i adama. zasiadaliœmy w trójkê
na godzinê czy dwie, udaj¹c, ¿e te wigilijne imieniny
s¹ takie same jak ka¿de, jak i jego, tylko trochê inaczej
œwi¹teczne. w pamiêci powoli gubiù siê smak andrzejowych
saùatek, podawanych po rusku, czerwonych od plastrów
buraków, gryz¹cych od cebuli, pokrytych szub¹
z rozdrobnionych gotowanych jajek, œledzi, i majonezu,
namaszczanych tajemnic¹ woskowych wró¿b
i œpiewów, przepijanych skrywan¹ przed ¿on¹ nalewk¹
z sosnowego igliwia. nie rozumiem dwudziestej pierwszej
wigilii od odejœcia ewy. nie rozumiem sznura, który
zapêtliù siê na szyi andrzeja.

23-24.XII.2011

ewie, grzeœkowi

02. przemarsze
przyszedùem dzieñ po. poprzedniego nie byùo jak: oglêdziny
na miejscu, przesùuchania, nocne telefony. przyszedùem,
posùaniec œmiertelnej nowiny, poprosiã byœmy razem
poszli do mnie. jak pamiêtam, szùo chyba o wspóln¹
rozmowê z rodzin¹, która zd¹¿yùa ju¿ przyjechaã. o
wyjaœnienia, o ile cokolwiek mo¿na byùo w tym momencie
wyjaœniã. szliœmy skrótem przez bùotnist¹ w pocz¹tku listopada
ù¹kê, ewenement poœrodku miasta. dziœ pobudowano tu
hipermarket, ale wtedy nie mogliœmy o tym wiedzieã, bowiem
to zdarzenie wówczas jeszcze siê nie dokonaùo. po drodze
niedorzecznie oskar¿aùeœ siê o winê, ¿e tak niedawno
wyprowadziùeœ siê z poprzedniego mieszkania. dlaczego

ona poszùa akurat tam? – pytaùeœ. na pewno oczekiwaùa
pomocy twojej przyjaêni, spowiedzi i pocieszenia. miaùem
niespeùna dziesiêã lat do twego pogrzebu, aby przekonaã ciê
o bezsensie twego myœlenia. nie uwa¿am, ¿e mi siê udaùo.
25-26.XII.2011; 30.I.2012

ojcu, matce

03. poœciele
to byùa poœciel ojca. odœwiêtna. znam j¹
od ãwierãwiecza. i sùowa matki popatrz,
wùadziu, jak¹ ùadn¹ poœciel kupiùam. ojciec,
przyzwyczajony do bieli, nie zachwyciù siê
kwiatowymi wzorkami. ale co miaù zrobiã? burkn¹ù
owszem, ùadna i zaakceptowaù sypialniane status quo
na pozostaùe mu piêã lat. ilekroã teraz zostajê u syna,
mùodzi szykuj¹ na mój pobyt wùaœnie te powùoczki. nic
siê nie zmieniùy. przedarùy siê trochê koronkowe
wstawki w poduszce, a poszewka na koùdrê jest mo¿e
nieco spùowiaùa od góry. od tej strony, spod której
wygl¹daùa gùowa œpi¹cego ojca. tak jak dziœ
moja.
25.XII.2011

ojcu, matce

04. przedmioty: dom
przeprowadzaliœmy siê. a raczej wyprowadzali. byù ciepùy œrodek
paêdziernika. tak naprawdê, przeprowadzaùa siê matka, bo ojciec
od niedawna nie musiaù ju¿ dbaã o ¿adne sprawy doczesne.
przyszedù czas, by opró¿niã ten dom, budowany przez ojca
trzydzieœci lat wczeœniej, zapeùniony przedmiotami od piwnicy
po strych. czêœã z nich miaùa znaleêã schronienie w nowym
mieszkaniu matki, gdzie nie trzeba byùo rozpalaã w centralnym
i grzaã wody w bojlerze. a zima zbli¿aùa siê przecie¿
nieuchronnie. buzowaù piec w pozbawionej swojej funkcji stolarni
ojca, przerabiaj¹c na popióù teraz ju¿ zbêdne przedmioty.
te, dla których otwór po najwiêkszej fajerce okazywaù siê
zbyt maùy, nale¿aùo najpierw poci¹ã na krajzedze. byùo to zapewne
jedno z ostatnich u¿yã tej maszyny. w ka¿dym razie, przeze mnie.
w ka¿dym razie, ojciec na pewno tego nie przewidziaù.
26-30.XII.2011

