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  Le¿ê, co pani widzi, mg³ê, faceta 
z nieogolon¹ brod¹, zamykam oczy, 
niech pani nie zamyka oczu, ale one 
s¹ takie ciê¿kie, otwieram z trudnoœ-
ci¹, z bólem, coœ mówi¹, nie rozu-
miem, nie s³yszê dok³adnie. Coœ siê 
sta³o, dlaczego g³owa boli, coœ p³y-
nie mi z ucha, niech pani nie dotyka. 
Krew, g³owa huczy, pêka. To ja jes-
tem? Jak siê pani nazywa, który dziœ 
mamy, znam odpowiedŸ na te wszyst-
kie pytania, tylko nie rozumiem co 
siê sta³o? Jakoœ dziwnie siê czujê, 
wczeœniej nic podobnego nie mia³am, 
nie mam si³y wstaæ ani podnieœæ rêki. 
Chyba coœ siê sta³o? Powa¿nego? 
Znowu coœ mówi¹, nie rozró¿niam 
s³ów, g³owa jakaœ dziwna. Czy ja mam 
z³amanie podstawy czaszki? Brak od-
powiedzi, cicho, niech pani bêdzie ci-
cho.  Czy ja mam z³amanie podstawy 
czaszki, cicho, cicho, cicho. Gdzieœ 
mnie wioz¹, niedobrze mi siê robi, tak 
niedobrze, ¿e rzygam mimo rozpacz-
liwych prób opanowania, zapanowa-
nia myœlami nad moim organizmem. 
Nic z tego, wymiotujê wszystkim, 
nawet tym czego nie mam. A g³owa 
dziwna. Gdzieœ mnie przywieŸli, na 
salê, jest Darek, teraz dociera do mnie, 
¿e on jest, ¿e tam te¿ by³. A ja taka ob-
rzygana, niewa¿ne. Zastrzyk, mam ju¿ 
nie wymiotowaæ, nie wierzê, g³owa 
jakaœ dziwna, zasypiam... 

EWELINA BRUCHMANN

Próba zapisu

* * *

Chcia³abym st¹d wyjœæ
ale nie mam dok¹d
chcia³abym nazwaæ coœ troszkê inaczej
ale mam k³opoty
ze znaczeniem znaczeñ
z okreœlaniem okreœleñ
z szlifowaniem s³ów
coœ chcia³abym rozsypaæ
zaznaczyæ jak¹œ drogê
mo¿e donik¹d albo w nieznane
mo¿e ziarnkami ry¿u
okruchami wspomnieñ
czegoœ mi brak
mo¿e to tylko mój brat tu³a siê
po strychu

Dzieciom

Kiedy im wybaczam
nie wiedz¹ ¿e ja te¿ kiedyœ 
wymyœla³am im inne imiona
rysowa³am mapy dla ich drobnych stóp
œcie¿ki miêdzy moimi marzeniami
miêdzy szczytami zbyt wysokich gór
bra³am je w objêcia moich najlepszych przepowiedni
suszy³am im kwiaty
by dla nich zaistnia³ jakiœ dobry bóg
chowa³am przed nimi  
niebezpieczne nurty rzek i skaliste zbocza
otch³anie g³êbiny i strach
ale one jak pszczo³y do miodu
lgn¹ do w³asnego ¿ycia
a ja ju¿ nic nie mogê zrobiæ
wiêc siedzê samotnie zaplataj¹c siwe warkocze
wyg³adzaj¹c szorstkie zmarszczki wspomnieñ
uœmiecham siê do siebie z tamtego lustra
i po cichu im zazdroszczê

   Przysz³a dzisiaj do mnie, do redak-
cji. Opowiada³a o tym, ¿e jej dziecko 
zmar³o. ¯e siê udusi³o. Mnie, obcej 
osobie. Nie wiedzia³am co robiæ, co 
mówiæ. P³aka³am. Tusz do rzês szczy-
pa³ mnie w oczy. Rozmazywa³am go 
rêk¹ po twarzy. Ona te¿ p³aka³a. Ale
chyba czêsto p³acze, bo by³a przygo-
towana. Bez makija¿u. I z chustecz-
kami w torebce. Ja nie by³am przygo-
towana. Ani na p³akanie, ani na jej 
opowieœæ. Na historiê o pêpowinie, 
któr¹ lekarka rêkoma rozrywa³a, ¿eby
reanimowaæ dziecko. Pêpowinie owi-
niêtej 4 razy. Która dusi³a i zabija³a, 
a przecie¿ mia³a ¿ywiæ. Da³a radê. 
Zabi³a.
  40 minut reanimacji. Czy to du¿o? 
Pewnie musieli ju¿ byæ zmêczeni. 
Ciekawe, czy do koñca wierzyli, ¿e 
siê uda. Czy p³akali. Bo podobno jej 
ojciec krzycza³. Na korytarzu. Z roz-
paczy. Nie m¹¿, ale ojciec. Dziwne. 
Pewnie p³aka³ nad nieszczêœciem 
swojego dziecka. Dziecka-córki. Nie 
dziecka-wnuka. W³aœciwie to wszys-
cy p³akali. Chocia¿ m¹¿ to podobno 
jeszcze szepta³: oddajcie mi moje 
dziecko, oddajcie mi moje dziecko.
  S³ucha³am tego wszystkiego w reda-
kcji pe³nej ludzi. Dzwoni³y telefony, 
w³¹cza³ siê faks. A ja notowa³am. Bo 

moim obowi¹zkiem jest notowaæ. 
Jak najwiêcej danych. Jak najwiêcej 
wyrazów. W po³owie wypisa³ mi siê 
d³ugopis. Wziê³am jej. Notowa³am 
jej historiê jej d³ugopisem. G³upio siê 
czu³am. Mam na biurku du¿o d³ugo-
pisów, ale wstydzi³am siê wstaæ. Wy-
dawa³o mi siê to jakieœ „niestosow-
ne”. Nie mog³am siê zdobyæ, ¿eby 
powiedzieæ pani, ¿e przepraszam na 
chwilê, ale muszê iœæ po d³ugopis. Bo 
mój siê w³aœnie wypisa³. W³aœnie te-
raz, gdy oni w szpitalu decyduj¹, czy 
robiæ cesarskie ciêcie, czy jeszcze 
czekaæ. Gdy wyci¹gaj¹ jej dziecko 
z brzucha. Gdy przestaje mu biæ ser-
ce. A ja myœlê tylko o tym, ¿e nie 
pisze mi ten cholerny d³ugopis! Nie 
pisze!!! Cholera!
  Trudno. Wziê³am jej. Akurat mia³a 
w rêku. Dziecko w³aœnie zmar³o. A 
obca pani opowiada³a dalej. O tym, 
¿e siê cieszy, bo go mog³a przytuliæ. 
I ¿e by³ jeszcze ciep³y. ¯e kupili mu 
grzechotkê do trumny. ¯e mia³ bia³e 
ubranko. I jakieœ takie dziwne rzeczy 
jeszcze mówi³a - ¿e trumna by³a bia³a, 
¿e przelecia³ go³¹bek, ¿e s³oñce za-
œwieci³o. ¯e to niby znak.
  Dzisiaj te¿ s³oñce zaœwieci³o. Jakieœ 
ptaki za oknem te¿ lataj¹. I co? To ja-
kiœ znak niby?

  Muszê jeszcze zrobiæ zdjêcie. Mate-
ria³ bez zdjêcia siê nie uka¿e. Musi 
byæ zdjêcie.
   Mówi, ¿e chce zdjêcie z synkiem. 
Nie wiem o co jej chodzi. Wyci¹ga 
z torebki ramkê w ró¿yczki. W niej 
jest wydruk z USG. Chyba powin-
nam powiedzieæ, ¿e ³adny. Tak siê 
zazwyczaj mówi na widok fotografii 
ma³ych dzieci. Ale czy tak siê mówi 
na widok USG ma³ych dzieci? A na 
widok USG nie¿ywych dzieci? Nic 
nie mówiê. Ka¿ê jej usi¹œæ na innym 
krzeœle, bo siedzi “pod œwiat³o” i zdjê-
cie wyjdzie za ciemne. Dobre wysz³o. 
Nawet ³adne. Bo ona taka smutna i ta 
ramka w ró¿yczki. Jest ok.
  Da³a mi wyniki sekcji zw³ok. Skse-
rowa³am je. Bo to jest moja praca. Ta-
ki mam zawód. Kserujê sekcje zw³ok 
noworodków. Niektóre z nich maj¹ na 
imiê Marcel. Ten tak ma. Jest napisa-
ne na tabliczce, na cmentarzu. Marcel. 
Hm, dziwne imiê. Marcelek-precelek. 
Bez sensu to imiê.
  Pewnie artyku³ pójdzie na ca³¹ stro-
nê. Bo szkoda by³oby marnowaæ taki 
temat na po³ówkê. Pewnie bêdzie ca³a. 
Ze zdjêciem.
  Jestem dziennikarzem. Piszê. Kserujê 
te¿ ró¿ne rzeczy. Czasami robiê zdjê-
cia. Czasami p³aczê.

ALEKSANDRA OŒKO

Czasami kserujê

BO¯ENA PTAK

 Obudzi³am siê, dzieñ, poranek, pie-
lêgniarki chc¹ abym odda³a mocz na 
takie coœ niewygodne pod tob¹, ale 
nic z tego, wiêc cewnik, no dobrze. 
Kroplówka, nastêpna, rêka boli, ca³a 
sztywna, spuchniêta, a¿ do obojczy-
ka, nie wierz¹ mi. Sen, trzy dni spania, 
by³ brat, mama, tata, Darek codzien-
nie, jacyœ ludzie z mojej pracowni, 
to ponoæ moje kole¿anki i koledzy. 
G³owa boli, boli g³owa, g³owa, bêdzie 
tabletka, po³ykam, pomaga czy poma-
ga œwiadomoœæ po³kniêcia tabletki? 
Dzieñ, noc, dzieñ, rano, pobudka, my-
cie, œniadanie, nic nie smakuje, ob-
chód, nic nie mówi¹, zastrzyki, krop-
lówki, obiad, bez smaku i apetytu, 
jakieœ odwiedziny, kolacja, przycho-
dzi Darek, jest d³ugo, jest siusianie na 
basen, pogaduszki, czasem trzymanie 
za rêkê, bo g³owa boli i nie ma si³y 
na nic innego. Spanie. Przyzwycza-
i³am siê, rytm dnia, coœ czytam, 
czêsto widzê za mg³¹. Nie mogê 
wstaæ, le¿ê p³asko, mój zasiêg ogra-
nicza siê do d³ugoœci moich r¹k. 
 Teraz mam taki ma³y œwiat, sala, a 
w niej szeœæ ³ó¿ek, ka¿dy, kto przy-
chodzi, ma mi opowiadaæ jak wygl¹-

da poza sal¹, wyobra¿am sobie, jak 
dobrze jest.. Mam iœæ do domu, dalej 
le¿eæ, nic z tego, pora¿enie nerwu VII 
i parali¿ lewej strony twarzy. NieŸle 
to wygl¹da, martwo, nastêpne zastrzy-
ki, kroplówki, ale g³owa mniej boli, 
mogê coœ sobie pomyœleæ, przypom-
nieæ, pamiêtam wszystko, jaka ulga. 
  Parali¿ schodzi, ci¹gle le¿ê, pozwo-
lili mi wstaæ na 5 minut, nastêpnego 
dnia obejœæ oddzia³, wiem jak wygl¹-
da, jadê do domu, le¿ê dalej, wstajê 
trzy razy w ci¹gu dnia do toalety, 
jaka rozkosz oddaæ mocz w pozycji 
siedz¹cej, le¿ê, robiê na drutach. 
  Mogê wstaæ, siedzê, haftujê, ale nie 
czujê siê najlepiej, g³owa dziwna, 
mam zawroty, okropieñstwo. Lekarz, 
stos recept, mia³a pani du¿o szczêœcia, 
bo mog³o byæ gorzej, nie mo¿e pani 
nigdy ju¿ skoczyæ na bangi. I bardzo 
dobrze, nie mam ¿adnego dylematu, 
czy spróbowaæ, czy bêdê siê ba³a, czy 
coœ tam. Cia³o mnie nie s³ucha, moja 
g³owa rz¹dzi mn¹. Mo¿e za jakiœ czas 
role siê odwróc¹? Du¿o odpoczywa-
nia, le¿enia, spania w ci¹gu dnia, tab-
letki, zastrzyki. Idê do sklepu, sama!!! 
Kolejka, muszê w niej staæ, sklep nie 
jest daleko, ale powrót by³ d³ug¹ dro-
g¹. G³owa boli, wychodzê coraz dalej 
sama. Niestety poza domem nie ma 
miejsca na odpoczynek, le¿enie przy-
nosi mi ulgê, le¿y tylko chory, wiêc 
skoro jesteœ chora, siedŸ w domu, my 
nie potrzebujemy chorych, my spo³e-
czeñstwo ludzi stoj¹cych. 
  Nikt mnie nie odwiedza, bo za dale-
ko mieszkam, bo to nie jest Trójmiasto, 
tylko za Trójmiastem. Boli, boli g³owa 
i w œrodku. Có¿.. Kolejna samotnoœæ, 
tym razem chorego na ciele, rany siê 
goj¹, a pamiêæ zostaje, nic nie bêdzie
tak jak wczeœniej, wszystko jest inne, 
ju¿ jest inne, ja jestem inna, moje myœ-
lenie jest inne. Jadê sama do Wejhe-
rowa osiem kilometrów, jeden auto-
bus, przystanek blisko, ¿adnego miej-
sca siedz¹cego, nikt nie ust¹pi, bo jes-
tem m³oda, m³oda na ciele, na twarzy. 
Postojê. 
 Wróci³am z mam¹, zmêczy³am siê 
nieŸle, dobrze, ¿e mam dziekankê. 
Zdrowie, cia³o mam jedno, ale mam 
drugie ¿ycie. Coœ jednak mam w nim 
zrobiæ wartoœciowego, skoro dosta-
³am je z powrotem. Dobrze. Jest ze 
mn¹ Darek, ten po którym siê nie 
spodziewa³am, ¿e by³, jest, ¿e bêdzie? 
Po tym wszystkim, ja obrzygana, ja 
w zsikanym ³ó¿ku, bo nie po³o¿y³am 
siê dobrze na basen, ja z t³ustymi w³o-
sami, które on chcia³ rozczesywaæ, 
¿ebym poczu³a siê mo¿e bardziej za-
dbana, ja le¿¹ca, zale¿na od innych,
z pokiereszowanym cia³em, ze spara-
li¿owan¹ twarz¹, z niewiadomo co 
dalej, jaka bêdê, czy kwiatem, czy na 
wózku martw¹ chryzantem¹? On, co-
codziennie, przy mnie, dla mnie, prze-
d³u¿enie moich r¹k, mój ³¹cznik ze 
œwiatem. On. 
 A teraz? Wiêcej czasu spêdzam obok 
innych ni¿ z nim. Jak wracam do do-
mu, nie mam si³y dla niego. Niedob-
rze, nie tak chcê, aby by³o, aby tak siê
uk³ada³o. Ale jeszcze trochê, tylko 
kilka dni i bêdzie weekend i bêdziemy 
dla siebie, dla siebie w tym samym 
miejscu œwiata, dla siebie w naszym
œwiecie. Jak dobrze. Mam drugie ¿y-
cie. Mo¿e w³aœnie dla niego? Aby mieæ 
dla niego czas? Daæ siebie jemu? Tak?


