stryjowi

10. fotografie; ¿elieznodoro¿nyj batalion
zapewne mam jeszcze tê kliszê w swojej starej smienie.
chciaùeœ mieã fotografiê przy grobie matki. rzadko tu
bywaùeœ; dzieliùo ciê póù polski. to byùo kilka lat po odejœciu
twego brata, mego ojca. przypominasz sobie? wci¹¿
pamiêtaùem o wysùaniu ci tych cmentarnych zdjêã. jednak
ze spokojem odkùadaùem obietnicê na wieczne póêniej.
bo, mimo swojej bliskiej osiemdziesi¹tki, byùeœ okazem
zdrowia. i wódki mogùeœ wypiã znacznie wiêcej ni¿ ja.
powiadaj¹, ¿e tak hartuje syberia. ¿elieznodoro¿nyj
batalion. œcinka drzew przy minus trzydzieœci na sowieckie
podkùady kolejowe. i kilkanaœcie lat ùagru, gdzie co i raz
znikaù co tùustszy wiêzieñ. zupeùnie niedawno, przez internet,
dowiedziaùem siê od twoich nieznanych mi wnuków, ¿e
wpadùeœ pod ciê¿arówkê, gdy jechaùeœ rowerem na ogródek
dziaùkowy. doprawdy, bronek, jak mogùa siê staã twoja
œmierã? przecie¿ byùeœ niezniszczalny. zaœ co do tamtych
fotografii, to zapewne wci¹¿ je mam. na niewywoùanym
filmie w starej ruskiej smienie.
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teœciom

11. grobowce: tak wiele miejsc
wci¹¿ nie odwiedziùem waszego grobu. mimo, ¿e nawet
od drugiej, póêniejszej œmierci, minêùo kilkanaœcie lat.
ale przecie¿ to st¹d, z olsztyñskiej archikatedry, w porz¹dku
wyznaczonym przez wasz czas, wyruszaùem z obojgiem was,
z zamkniêtymi ju¿ na wieki wiekami, w dwustukilometrowy
kondukt do dawno wybranego przez was miasta i miejsca.
zadziwiaj¹ce: dzisiejszy mój pobyt w œwi¹tyni nie ma,
jak zazwyczaj, znamion kontemplacji sztuki i wielkoœci
boga. nie ma w nim równie¿ nic z modlitwy. i, jak nigdy,
wcale nie próbujê utrwalaã na zdjêciach gotyckiego
tryptyku w oùtarzu. bowiem wùaœnie ta bazylika jest waszym
grobem. i to miasto, w którym prze¿yliœcie póù wieku. jak¿e
dzisiaj dla mnie niepojête. równie¿ ta wspinaj¹ca siê od mostu
ulica, i pruska kamienica z masywnymi drewnianymi drzwiami
i dùug¹ bram¹ na podwórko, przechodz¹ce w skarpê ku rzece.
a gdy wszedùem do katedry, z chóru zabrzmiaùo alleluja.
nie uwa¿am, ¿e sprawiù to przypadek.
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respiratory; zbyt pospiesznie
nie zd¹¿yùem ci siê pochwaliã t¹ nagrod¹ w konkursie.
akurat odebraùem mejla o wynikach, gdy ty, z od trzech
tygodni wbit¹ rur¹ respiratora w krtañ, nieœwiadomie
czekaùeœ na wybudzenie ze œpi¹czki. i na arbitralne
decyzje, co dalej z twoim ciaùem. po miesi¹cu,
gdy ju¿ na powrót nauczyùeœ siê oddechu,
uwierzyliœmy, ¿e opowieœci o hospicjum
to bajki, a respirator mo¿e wracaã
do bardziej potrzebuj¹cych. jeszcze tylko
obudziã mózg – myœleliœmy. tylko obudziã
mózg. wiêc ka¿da wieœã, ¿e otwierasz oczy i zdajesz siê
sùyszeã, pielêgnowaùa nadziejê. dwa miesi¹ce póêniej,
noc¹, dorota zaczêùa publikowaã na fejsbuku twoje
wiersze. jej wyjaœnienia nie pozostawiaùy w¹tpliwoœci.
mo¿e nie warto mówiã zbyt pospiesznie
– pisaùeœ w ostatniej swojej ksi¹¿ce.
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koperta: rozmowa z joann¹
prawdê mówi¹c mam ci za zùe. nie masz nawet pojêcia,
ile zamieszania narobiùeœ t¹ swoj¹ œmierci¹. nazbyt
anga¿uj¹c¹. w wywiady, nekrologi, publiczne wspominania.
nie posprz¹taùeœ po sobie, pozostawiaj¹c pendrajwy
niedokoñczonych wierszy. aby ocaliã przed zapisaniem
tysi¹ce sùów jest zwyczajn¹ wymówk¹. pisaùeœ, ¿e z balkonu
widzisz grób ojca, a teraz twoja ¿ona powtarza to samo
o twoim grobie. na dziewiêã dni przed zawaùem, podczas
wystawy krzysztofa, zatrzymaùa ciê rzeêba: pozioma koperta
o niedoklejonych trójk¹tnych brzegach. myœli niewysùane.
ulatuj¹ce. i pewnie te¿ niedojrzaùe, jak tegoroczne wino.
zreszt¹: metaforê tytuùu rozwa¿ymy póêniej. przy butelce
carmenere. bo teraz czas na krzysztofowe zakuwanie myœli
w kopertê nagrobka. zaœ co do mnie, to ani mi siê œni
ocalaã sùów. poniewa¿ mam ci za zùe tê twoj¹ œmierã.
prawdê mówi¹c.
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porz¹dki
najwa¿niejsze, to po sobie posprz¹taã. poskùadaã
bety, pozmywaã talerze, porozdawaã koszule. wyrzuciã
niedopaùki z doniczki na balkonie. i puste butelki
po winie z owoców drzewa wiadomoœci. najwa¿niejsze,
rozumiesz, to zrobiã porz¹dek ze œmieciami, z tymi
bibelotami, które nagromadziùy siê przez ¿ycie. zniszczyã
dokumenty, dawne i nowe zdjêcia, listy do i od przyjacióù.
koniecznie spaliã nieudane wiersze. sformatowaã dyski. bo
po co póêniej ta grzebanina w szufladach, to wyci¹ganie
na widok, na œwiatùo, tych nie twoich ju¿ odlegùych myœli,
ogoùoconych z kontekstu, z autora. tych zamkniêtych
epizodów, zakoñczonych ¿yciorysów, pozacieranych
œladów, strzêpów, skrawków. najwa¿niejsze, rozumiesz,
to jak najwiêcej uporz¹dkowaã zawczasu. chocia¿ i tak
nie sposób samodzielnie uprz¹tn¹ã tego truchùa materii,
które do niedawna byùo wùasnym ciaùem. szkoda. rozumiesz?
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