
POLSKI SKLEP „ZOFIA”
4007 KNIGHT STREET, VANCOUVER, V5N 3L9    

TEL. 604-874-3338

PACZKI DO WSZYSTKICH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ    
 EKSPRESOWY PRZEKAZ PIENIÊDZY

Godziny otwarcia: środa i czwartek od 10.00 do 17.00, pi¹tek i sobota od 10.00 do 15.00

 no. 230 - August, 2016

Filmy na kasetach wideo i DVD, kosmetyki, zio³a, kawa, słodycze
DUŻY WYBÓR PRODUKTÓW DELIKATESOWYCH

POLISH-CANADIAN LITERARY MAGAZINE
www.magazynaha.wordpress.com     Vancouver, British Columbia

fot. A. Jar

Barbara i Stelian Kulig zapraszają

   Idzie troje ludzi – spokojnie. Idzie
dwoje policjantów – szepcz¹ miêdzy 
sob¹. Idzie jedno dziecko – zamyœlone 
i szczêœliwe. Idzie troje, idzie dwoje, 
idzie jedno. Spokojnie, szepcz¹ miê-
dzy sob¹, zamyœlone i szczêœliwe. Idzie 
mój ch³opak, a mo¿e ju¿ nie mój.
  Idzie jedna noga, druga nie nad¹¿a, 
zatrzymuje siê. Jad¹ trzy samochody, 
czwarty mia³ wypadek. Nasta³a pi¹ta 
godzina, bêdzie tu ju¿ zawsze. Idzie 
jedna, druga nie. Jad¹ trzy, czwarty 
mia³, nasta³a pi¹ta.  Nie wiem, jak za-
cz¹æ. Wiem tylko, jak skoñczyæ.
  Zaraz zacznê. Tak, teraz na pewno. 
Bêdê uk³adaæ zdania ze s³ów, s³owa
z dŸwiêków, myœli z obrazów. Stwo-
rzê przyd³ugie zdania, bo tylko takie 
zbuduj¹ pomost pomiêdzy mn¹ a od-
dalaj¹cymi siê ludŸmi. Oddalaj¹cymi
siê ode mnie i zbli¿aj¹cymi do czegoœ, 
do kogoœ innego.Bêdê bawiæ siê œla-
dami, które po sobie zostawiam, zam-
knê swoj¹ osobowoœæ w krótkich 
chaotycznych ruchach palców po pias-
ku, obrysujê je, wyg³adzê, uporz¹dku-
jê po to, by za chwilê znów bawiæ siê 
ich chaosem i form¹; poczekam na 
nastêpne. Rysujê o³ówkiem po piasku 
zostawiaj¹c niewidoczne znaki na nie-
których kamyczkach, rysujê ludzkie 
twarze i dziwiê siê, ¿e ka¿da nowa 
kreska czy kropka potrafi ca³kowicie 
zmieniæ jej wyraz - tak ma³o potrzeba, 
by stworzyæ coœ nowego. Nie daje mi
spokoju staroœæ œcian. Doszukujê siê 
w ka¿dym zag³êbieniu jakiejœ historii, 
opowieœci o œnie, o czasie, o pragnie-
niach, d¹¿eniach i fascynacjach. Jestem
osaczana przez swoj¹ wyobraŸniê, 
przez obrazy, jakie mi podsuwa.  
  Dni, tygodnie, miesi¹ce. Czas. Rów-
noleg³oœæ œwiatów i czasów. Co w da-
nym momencie robi¹ inni ludzie? Czy 
jest choæ jedna osoba, która robi to 
samo, co ja? Czy jest ktoœ, kto myœli i 
czuje to samo, kto podobnie postêpu-
je i zachowuje siê? Dlaczego moim 
przyjacielem jest ten, a nie inny cz³o-
wiek, dlaczego jego czas po³¹czy³ siê 
z moim czasem, a nie z czasem kogoœ 
innego?
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  Czasami chcia³abym nie koñczyæ 
zdañ. Kiedy przeczuwam ich koniec, 
próbujê przed³u¿aæ ka¿d¹ chwilê w 
nieskoñczonoœæ, zastêpowaæ s³owa
atrapami s³ów, okreœliæ sw¹ to¿samoœæ 
i zapomnieæ o tym, ¿e czasem niczym
siê ona nie ró¿ni od to¿samoœci innych. 
  Szukam wokó³ siebie zegarów za-
trzymuj¹cych czas. Czy¿bym wierzy-
rzy³a, ¿e mog³abym go wtedy zba-
daæ, wyd³u¿yæ, skróciæ lub przerwaæ? 
Zmieniæ jego kierunek? Szukam miej-
sca, w którym p³ynie on wolno lub 
szybko. Zastanawiam siê, co znajdê,
co mog³abym znaleŸæ, gdybym za-
czê³a szukaæ w innym momencie,
wczeœniej lub poŸniej. Obserwujê jak
wskazówki moich zegarów, niczym 
d³onie, zagarniaj¹ coraz wiêkszy, co-
raz mniejszy kawa³ek przestrzeni. Za-
stanawiam siê ile zjawisk, ile wyda-
rzeñ wtedy nast¹pi i które z nich bêd¹
mia³y dla mnie jakieœ znaczenie. Za-
cznê rozwijaæ kliszê pamiêci po to, 
by za chwilê zwin¹æ je z powrotem,
mo¿e poci¹æ i przekomponowaæ, nie-
które wyrzuciæ. Rozdzielê ³¹cz¹cy je 
czas, który zatrzymuje mnie w teraŸ-
niejszoœci. ¯yj¹c, stale id¹c do przodu 
i jednoczeœnie cofaj¹c siê we wspom-
nieniach, osi¹gam stan równowagi, 
czasowego zawieszenia.  
  Neutralnoœæ, byæ neutralnym.
  Urodzi³am siê wolna od wiedzy o 
zasadach ³¹czenia s³ów i wyra¿ania 
w³asnych myœli, trwam w przeœwiad-
czeniu, ¿e to co najwa¿niejsze jest nie-
wyra¿alne. Stojê, siedzê, nie marzê, 
nie pragnê; trwam. Ca³y czas w we-
wewnêtrznym ruchu.
  Myœlê, ¿e wszyscy zmieniamy siê,
dojrzewamy, by czasem zbyt szybko 
siê zestarzeæ. ¯e brakuje nam prze-
strzeni dla jeszcze bli¿szego kontaktu 
z samym sob¹. Marzymy uciekaj¹c 
od siebie i w siebie, popadamy w
melancholiê. Czekamy. Za jednymi 
drzwiami nastêpne, za ma³ymi poko-
jami coraz wiêcej, coraz gêœciej. Mo¿e 
nale¿a³oby iœæ przez ¿ycie œciœle wy-
znaczon¹ drog¹, mo¿e œcie¿k¹, wybie-
raæ tylko to, co ob³e, nie kalecz¹ce i 

zielone? Christo, zapakuj mi w papier 
najwiêkszy kolor – chcê nim wype³niæ 
pokój, w którym œniê o nowym jutrze. 
Chcê rozmawiaæ z wieloma osobami 
naraz, aby wydobyæ z siebie jak naj-
wiêcej s³ów stanowi¹cych delikatn¹, 
ochronn¹ otoczkê. Chcê zobaczyæ 
ró¿ne warstwy siebie, ró¿ne czasy mo-
jego cia³a, chcê zrobiæ sobie zdjêcia 
i zestawiæ je póŸniej ze sob¹, aby po-
mimo dziel¹cych je czasów zaistnia-
³y razem w nowej, wspólnej czaso-
przestrzeni. Chcê, ¿eby jedna ja do-
czeka³a nastêpnej ja, zmienionej, na-
znaczonej czasem. Jedno oko spotka-
³o drugie. Zobaczy³o zbyt wiele barw 
i straci³o poczucie czasu.  Magritte nie 
mo¿e spaæ, zacznê œniæ za niego. Jedna 
d³oñ rozminê³a siê z drug¹ i odkry³a 
sam¹ siebie….  Myœlê, ¿e wszyscy 
idziemy. Nasze gesty obna¿aj¹ nasze 
pragnienia i przyzwyczajenia. Id¹c 
do przodu zyskujemy coraz wiêcej 
wspomnieñ, nowych pragnieñ. Kiedy 

siadamy, pozwalamy im siê rozwijaæ,
pielêgnujemy je lub t³amsimy po to, 
by z nowym krokiem dopisaæ do nich 
dalszy ci¹g, rozpocz¹æ nowy rozdzia³ 
¿ycia. Jestem tu. Le¿ê w tym miejscu. 
A mo¿e znów zawierzyæ przypad-
kowi, pozwoliæ na kolejne spotkanie 
spojrzeñ, relacjê przedmiotów i cia³? 
Nadchodz¹ nowi ludzie, otwieraj¹ siê 
nowe drzwi, widzê nowe przedmioty, 
z których co najmniej jeden bêdzie 
mia³ wp³yw na moje dalsze losy, na 
najbli¿sz¹ piêciominutow¹ przysz³oœæ
i tylko ode mnie powinno zale¿eæ, czy
bêdê potrafi³a przekszta³ciæ te minuty 
w godziny, tygodnie, lata. A wiêc 
nadszed³ czas dokonania wyboru, 
zwrócenia mojego cia³a ku tym, a nie 
innym drzwiom. Milczê, ws³uchujê 
siê w wewnêtrzn¹ ciszê. Nie marzê. 
Wyg³adzam nierównoœci mojego cia-
³a, utrwalam czyjœ dotyk, zasypiam, 
przestajê byæ tu i teraz; jestem tam, 
wtedy. Myœlenie o œmierci czasami 

uspokaja. Codziennie umiera stare 
m³ode ja, codziennie rodzi siê inne ja.
Ile zw³ok nosimy w sobie, ile mart-
wych stworzeñ i komórek znajduje siê 
na powierzchni naszych cia³, dla ilu
œmierci byliœmy œwiadkami, ile œmier-
ci jeszcze prze¿yjemy?
  Stopniowo zaczyna brakowaæ s³ów 
i uczuæ. Wszystkie zosta³y roztrwo-
nione; pozosta³ niewielki zapas przy-
miotników, przys³ówków, partyku³
i westchnieñ. 
  Ma³y w³asny œwiat. Wci¹¿ odnawia-
ny i rekonstruowany. Mam w³asn¹
historiê i bêdê j¹ pisaæ dalej maj¹c 
nadziejê, ¿e mo¿e kiedyœ uda mi siê 
okie³znaæ otaczaj¹ce mnie fale, po-
skromiæ je i zniewoliæ. Albo wprost 
przeciwnie – mo¿e nadal bêdê chcia³a 
swobodnie siê na nich unosiæ i p³yn¹æ 
z ich pr¹dem? Delikatnie, spokojnie i 
ufnie.
  Jak najwiêcej zapamiêtaæ, by jak naj-
wiêcej zapomnieæ.

WOJCIECH BOROS

[UPAŁ MNIE ZESŁAŁ DO TWOJEGO SNU]

	 	 Maćkowi	Kotłowskiemu

Upał mnie zesłał do Twojego snu.
 A jego Siostrą jest Pragnienie.

Czasami budzisz się nad ranem,
 z rozpaczą w gardle. Kołatką zamiast serca.

Pustynia za oknem nie ma końca.
 Nieliczne przystanki nie dają cienia.

Sufit nad głową wystarcza,
 a kołdra jeszcze jest z ciepła.

Mógłbyś wyjść. Mógłbyś, ale masz wiarę-nic.

Jej Wysokość św. Rezygnację,
o którą nawet się nie ocierałeś.

A ona nadeszła. Cicho.

Jak kotka rasy cornish-rex.

[WISZĄCE MOSTY, 
KTÓRYMI CHODZIMY]

Wiszące mosty, którymi chodzimy.
Próchna bujające się na wietrze.
Wreszcie spadają na dno rzeki.
Kruche przenośnie do Snu.


