
Cmentarzysko marzeń

Sięgam do szkatułki wspomnień pulsującej odcieniami wszystkich barw,
wysadzanej szlachetnymi kamieniami poszczególnych zdarzeń. Zdarzeń
wytopionych w płomieniach smagających skórę niczym suchy pustynny
wiatr. Dłoń bez większego trudu natyka się na sceny z tętniącej życiem
ulicy, przypominającej społeczność pszczół zamieszkującą ule wujka
Teodora. Po szynach mkną tramwaje niczym ptaki pozbawione skrzydeł,
które wciąż żywią nadzieję, że wyrwą się z osaczających je schematów i
wzbiją ku niebu. Wprawiają kawalerkę matki w rytmiczne drżenie. Rzędy
sklepików wypełnionych przedmiotami pociągają klientów za struny
bezdennej pożądliwości. Tynki łuszczą się, kolory blakną, rażą odciśniętym
piętnem czasu. Zaraz za nimi wyrastają szare czteropiętrowe bloki, nudne i
przewidywalne jak książka kiepskiego autora. Bez zwrotów akcji, suspensu
i płomiennych dialogów. Upojeni mężczyźni o obłąkanych spojrzeniach –
żylaści, wychudzeni, w obdartych ubraniach, przesiadujący w podwórzach
na sterczących niczym kikuty inwalidy ławkach – przerywają swoją
alkoholową paplaniną, pokrzykiwaniami bądź pijackimi przyśpiewkami,
błogość ciepłych, słonecznych, letnich dni.

Zdaje się, że matce wcale to nie przeszkadza. Jedno z okien o podwójnych
pancernych szybach jest zawsze uchylone. A ona, zawisająca na
kamiennym parapecie z papierosem w dłoni, trwa w tym otworze na świat
jak na posterunku, z którego zejść ani nie chce, ani nie może. Kłębiący się
wokół niej dym otula jej postać mglistą zasłoną. Spoza niej pokazuje innym
tylko to, co pragnie, aby zobaczyli. Wciąż czuję smolistą gryzącą pomrokę
przenikającą każdą cząsteczkę nikomu niepotrzebnych bibelotów. Każde
włókno matowego dywanu z ledwo widocznymi obrysami kwiatów,
walczących z kurzem w pojedynku skazanym na niepowodzenie. Każde



zagięcie brudno–zielonych zasłon, ciężkich niczym ołowiane pokrywy
grobowca. Nawet każdą klepkę parkietu przywodzącego na myśl
wybrakowaną klawiaturę wysłużonego fortepianu. Dym zjednoczył się z
każdą nicią zwiewnej koronkowej firanki zakrywającej wstydliwe
wgłębienia na żółtawej ścianie po bezlitosnych kulach rozczarowań.
Rozczarowań powoli rozrywających powierzchnię na strzępy.

Widzę huczący telewizor z zamkniętymi w nim obrazami idealnych ludzi
oraz dalekich krain, kuszących nierealnymi obietnicami spełnienia. Widzę
bajdurzące głowy uwikłane w odmęty zwiedzenia, zastawiające sprytne
wnyki na widzów nie umiejących już odróżnić prawdy od kłamstwa. One
jedynie sączą do ich uszu truciznę przez małe automatyczne pipety. Słyszę
matkę ciskającą strzałami błyskotliwych cytatów mądrych i wielkich
myślicieli, które sobie przywłaszczyła. Przyglądam się kanapie zasłanej
blado niebieską narzutą najeżoną smugami beżowego pudru. To centrum
dowodzenia i toczącej się egzystencji, z którego wyziera czeluść dziury z
garniturem sprężyn pragnących wydostać się na zewnątrz. Obok stolik
nocny na chwiejących się nogach niczym kruchy starzec gnący się coraz
bardziej ku ziemi. A na nim samotny notatnik pełen portretów
wyłaniających się z ciemności jak duchy przeszłości, wciąż żywe na ustach
matki.

Patrzę na podarunki Morfeusza ułożone idealnie w sterylnych pudełkach.
To dzielni wojownicy z mieczami przy boku przeciwko nocnym zmorom.
Dostrzegam ich dwa jakże przeciwstawne oblicza, i próbuję wyrwać matkę
z pozornego ukojenia jakie ofiarują. Z otumanienia i odrętwienia
wygaszających ledwo tlący się płomyczek autentycznej więzi ze światem.
Na próżno. Ona woli nie czuć i nie słyszeć dźwięku roztrzaskujących się
marzeń. Chce odepchnąć od siebie ostre krawędzie rozbitych nadziei i
planów, odrzucając jednocześnie pocałunki wiosennego chłodnego poranku,



radosne świergotanie ptaków i moją obecność. Matka czasami powstaje
niczym mężny Samson, aby pogrzebać wrogów pod walącymi się
monumentalnymi kolumnami, ale koniec końców mdleje i ginie pokonana
pod ich gruzami. Jej oponenci ponownie nabierają siły.

Nie raz zastawałam ją w zadumie przy głosach ryczących z głośników
magnetofonu. Głosach tych, którzy pławili się w blasku jupiterów przez
ulotną niczym przezroczystość skrzydeł złotooka chwilę. Upajali się
wrzawą aprobaty podziwiających. Matka często zastygała nad czarno–
białymi fotografiami mężczyzn znikających tak niepostrzeżenie jak
zmierzch bezlitośnie kradnie blask dnia.

Potok słów nieustannie wypływających z jej koralowych warg niósł ze sobą
duszący zapach stęchłego pomieszczenia. Przekraczając próg kawalerki,
liczyłam się z wybuchem owego wodospadu jakby wstrzymywanego przez
cały tydzień, a teraz uwolnionego z klatki samotności. Zamieniałam się w
ofiarę ataku zwierza – spragnionego uwagi i bliskości. Dzikiego zwierza
dotkliwie zranionego i porzuconego z wiecznie jątrzącą się raną. Godziłam
się na bycie jednym wielkim uchem chłonącym ciągle te same opowieści.
Historie rozpływały się w powietrzu niczym wątła pajęcza sieć unoszona
podmuchami jesiennego wiatru. Wysłuchiwałam tych samych wymówek,
których z desperacją się chwytała jak topielec pragnący ocalić życie.
Chciała zmyć wstyd, ale ten od dawna zjednoczył się z każdą komórką jej
jestestwa. Osierociłam zew nawołujący raz po raz moje serce – wyznawała,
gdy kończyły jej się argumenty. Słowa zostawiały posmak śmierci i wabiły
ku ścieżce nicości, nie oferując niczego w zamian.

Szklistość oczu matki ostentacyjnie wycierana drżącymi dłońmi dotykała
we mnie strun żałości i gniewu równocześnie. Potęgowała wrażenie
zapadania się w pustkę ułatwiającą przetrwanie wizyt w jej bolesnych



wspomnieniach. Wychodziłam do łazienki pod pretekstem załatwienia
potrzeby i wciąż słyszałam rozpaczliwe, zawiłe niczym misterny wzór
monologi, dobiegające z ponurych zakamarków mieszkania.
Obserwowałam puste buteleczki po perfumach, szamponach i balsamach
straszące z plastikowych półek zawieszonych na ledwo trzymających się
gwoździach. Wracałam, aby od nowa zanurzyć się w studni gorzkich wód.

Tamtego zimowego wieczoru przysiadłam na krawędzi fotela i uzbroiłam
duszę, szykując się na przyjęcie kolejnej dawki nostalgii obficie
przyprawionej żałobą. Wtedy mama wychynęła spod wielu warstw
zniekształconych odbić. Wydawało mi się, że pogładziłam powierzchnię jej
szczelnie ukrytego serca i poczułam pod opuszkami palców, jak niektóre
krwawiące rany zabliźniają się pod wpływem uzdrawiającego olejku. Ty mi
się udałaś – wydobyło się z jej ust niczym westchnienie dojmującej ulgi.
Ulgi zalewającej w oka mgnieniu każdą dolinę jej dogasającego życia.
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