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KRZYSZTOF URBAŃSKI

Martwy ciąg
- Przepraszam, z czym się panu koja-
rzy niebo? 
- Z gównem – tak¹ namiastkę rozmo-
wy s³yszę czekaj¹c na zielone świat³o 
na przejściu przez Rajsk¹ – ko³o Ma-
disona. Dziewczyna-ankieterka (?) za-
pisuje odpowiedź bez cienia zdziwie-
nia, czy w¹tpliwości (dla mnie zasta-
nawiaj¹ce, czy to by³a odpowiedź na 
pytanie, czy dosadne określenie wybit-
nej dezaprobaty ze strony tego pana).   
Zapala się zielone, przechodzę na 
drug¹ stronę, i już nie pamiętam, czy
idę po bu³ki, po gazetę, czy po to by 
zmarnować trochę czasu w³ócz¹c się 
pomiędzy witrynami sklepów galerii
handlowej. Myślę o tym, czego by³am 
świadkiem. Myślę o tym, z czym ko-
jarzy mi się niebo. No bo z czym koja-
rzy mi się niebo? Mam 23 lata, i nigdy 
nie zada³am sobie trudu żeby spojrzeć 
na niebo inaczej niż przez pryzmat 
pogody – będzie pochmurno, albo 
bez chmur, s³onecznie, albo spadnie 
deszcz. Widzia³am zachód i wschód 
s³ońca, przypisywa³am kszta³ty chmur 
rzeczywistym przedmiotom, mruży-
³am oczy i mówi³am „ale jest dzisiaj 
jasno”.

PATRYCJA BRODZIAK

Z czym kojarzy mi się niebo
I

  Z oddali widzia³em rosn¹cy brzeg 
fatamorganicznej wyspy umar³ych. 
Na niej niewyraźne kszta³ty k³ębi³y się,
uk³adaj¹c coraz to wyższe konstruk-
cje murów i barykad, przes³aniających
skutecznie horyzont życia. Sens zawie-
rać się móg³ już tylko w wyciszeniu, 
które zwiastowa³o zakończenie przy-
gody. 
 Koniec by³ naprawdę, zbliża³ się nie-
zachwianym następstwem. Nie wie-
dzieć więc czemu, zmorzy³ mnie sen 
o niezwyk³ej sile wyrazu, w którym 
to narodzi³ się wielki sztorm, a wyspa
utopi³a się zanim kad³ub ³odzi uderzy³ 
o przybrzeżne ska³y.
 Ostro wyciosane w materiale żywio-
³u, zawodz¹ce z furi¹ fale, nios³y dalej 
moj¹ ³ódź. Przepuszcza³y jedynie bi-
j¹cy w oczy wiatr i miażdż¹cy skro-
nie ból. W tej agonii przyrody, która 
zdawa³a się coraz silniej wżerać moje 
cia³o w zbutwia³e drewno ³odzi, ujrza-
³em wyraźnie po³yskuj¹ce na niebie 
bia³e ziarno. 
 Czyżby świat³o latarni z wyspy umar-
³ych, niczym źrenica Boga, wzywa³o 
do siebie? 
 A może to b³ysk w oku Charona? 
Za chwilę dobije do mnie swoim czó³-
nem i oderwie przewody nerwowe od 
cienkiej kory rozumu. Oby.

II

  W tej jednej chwili przypominam 
sobie dotychczasowe zdarzenia. 
  Za³ogę okrętu poch³onę³a morska 
przepaść szybciej, niż rozsypane z po-
mostu drobiny piasku. Maszty popę-
ka³y niczym zapa³ki, a upadaj¹c roz-
³upa³y z gruchotem kości kilkunastu 
ratuj¹cych się ludzi. Węz³y lin, jak ner- 
wy rozdzieranego cia³a, pl¹ta³y się po 
ca³ym pok³adzie, zaciskaj¹c na szy-
jach tych, którzy już od dawna byli 
martwi. 
  Ostatnie życzenia przybiera³y coraz 
wyraźniejsz¹ postać, materializowa³y 
się wraz z ciemnościami g³ębiny. Mi-
³ość, pierwszy dotyk ³ona, nocne po-
lucje, powrót do dzieciństwa, zawie-
szenie w sokach matki, rura pępowi-
ny broni¹ca przed zagubieniem, sen 
stworzenia. 
  Teraz oczyma syren patrzy³em na 
ca³y oddzia³ wykrzywionych cia³, któ-
re sz³y jednostajnie na dno, w poświa-
cie p³on¹cego okrętu. Niektóre kręciły
piruety, jak rozgwiazdy brodzi³y koń-
czynami o ci¹g wody, inne naślado-

wa³y zasuszone, skręcone liście i to-
nę³y dziecięcymi obrotami. Twarze 
obojętne, jakby wycięte, odarte z ży-
cia, rozgniecione wiotkości¹. 
 A potem uderzali o grz¹ski mu³ ko-
t³uj¹c się, jakby nie mieli już żadnych 
mięśni. Opadaj¹ce z wysokości worki 
kości. Ścierwo. Pożywienie dla g³ębi-
nowego robactwa. Rozchylone usta
wpada³y w żywicę Ziemi, przywiera-
j¹c zębami do swojego miejsca w tym
zbiorowym grobowcu. Wokó³ unio-
s³a się chmura wiruj¹cej czarnej zie-
mi, m¹c¹ca mg³a cmentarnej ciszy –  
próżniowy synonim spokoju.

 
III

 Łódź moja nie przecina³a wody, lecz 
raczej sunę³a po niej ruchem podpo-
rz¹dkowanym przesuwaj¹cym się, tr¹-
cym o stare deski, ży³om aquatycz-
nym. Każde wejście w zag³ębienie,
każda nierówność morskiej masy, ob-
jawia³a się przenikliwym stukotem i 
piskiem piętnowanej membrany ka-
d³ubu. 

 Wszystko co czu³em, to smród w³as-
nego, wypranego z chęci istnienia cia-
³a. Trupi sw¹d tego, który ocalał choć
nie powinien. Do życia brakowa³o mi 
tyle, co do nieśmiertelności.
 Pok³ad, jak karuzela, dziecięcy b¹-
czek, kręci³ się pod³ug spienionych
ba³wanów.

IV

  Wtedy nast¹pi³a cisza i mog³em o-
tworzyć oczy. Oto by³ Anio³. Zastygł
na dziobie unieruchomionej szalupy. 
Zawieszone na czarnym tle bia³e źre-
nice zdawa³y się nakazywać milcze-
nie. Milcza³em zatem.
– Forma ludzka jest przerażaj¹co pro-
sta – zacz¹³. 
 Obserwowaliśmy się wzajemnie. De-
likatnie skin¹³ g³ow¹, daj¹c znak, abym 
wreszcie się odezwa³ – zupe³nie jakby 
czeka³ na komentarz. 
– To prawda. – odpar³em. 
– Wasz¹ jedyn¹ zalet¹ jest to, że zda-
jecie sobie sprawę z istnienia mnogo-
ści w³asnych wad. Praktycznie jesteś-
cie z nich zbudowani.

– To również prawda.
– A czymże jest twoja prawda, kiedy 
to jedynie projekcja, któr¹ przesy³am 
do twojej g³owy. Zape³nianie luk. Mój 
odbyt jest twoj¹ świadomości¹. Mę-
czysz niewymowne formy, których 
i tak nie pojmiesz. Naprawdę przele-
wa się w tobie p³ynny osad ziemi, któ-
r¹ jesteś.
– Po co więc zniżasz się do mojego 
poziomu i zaczynasz rozmowę?
– Chcę, abyś zrozumia³, że beze mnie 
nie istniejesz. Jesteś uzależniony i zo-
bowi¹zany do pos³uszeństwa.
– Jesteś Bogiem? 
– Bóg? To tylko wyrażenie. Nazwa 
na osobiste niebo, o którym pozwa-
lam ci myśleć, gdy się nudzę. Na przy-
k³ad teraz. Powiesz mi coś ciekawe-
go? Umilisz ten s³oneczny dzień?
  Rzeczywiście po burzy nie by³o na-
wet śladu. Siedzia³em w ³ódce, która
zastyg³a na prostej, niczym niezm¹co-
nej tafli b³ękitnej wody.
  S³ońce jaśnia³o bram¹ wniebowst¹-
pienia. 

  Moje d³onie, pomarszczone od wo-
dy z dna ³odzi, przypomina³y powi¹-
zan¹ ży³kami wędkarskimi g¹bkę. 
Miękk¹, ugniecion¹ masę bez wyraź-
nego kszta³tu. Przetar³em czo³o, nawil-
żaj¹c skórę. Poczu³em jak s³ońce sku-
pia się na tym miejscu, bij¹c z wielk¹ 
si³¹. Poczu³em. 
  Po-czu-³em.
– Największy wstyd… – powiedzia-
³em wreszcie – to spojrzeć na niebo 
bez wyrzutów sumienia. Przeży³em 
tylko dlatego, że ukrad³em tę pierdo-
lon¹ ³ódź. Nie zas³uguję na życie, ale 
cenię je ponad wszystko. Ty nato-
miast nie masz najmniejszego poję-
cia o czym mówię. Nie możesz na-
wet kraść. Jesteœ więc naćpany swoj¹ 
w³asn¹ projekcj¹ w mojej g³owie. 
  W tej niezręcznej próbie chcesz być 
cz³owiekiem tylko po to, żeby zoba-
czyć jak to jest. Wiesz co jest najcie-
kawsze? – Rozumiem cię.
 Bez s³owa zerwa³ się do lotu, niczym 
sp³oszony ptak. Patrzy³em, jak poły-
ka³y go chmury.
 Potem chyba umar³em z g³odu. Nie 
pamiętam.

  Od tej chwili przez ca³y dzień pró-
buję znaleźć jakieś porównania, szu-
kam skojarzeń. Przypominam sobie,
jak odruchowo kieruję wzrok w stro-
nę okna, gdy w myślach wypowia-
dam życzenie. Wbijam wzrok w to 
niebo jakby zaraz mia³o się rozst¹pić, 
jakby mia³o wyjść z niego Wielkie 
Coś i spe³nić to, o co proszę. Jeszcze 
najlepiej przy użyciu jakiejś magicz-
nej różdżki. Wypowiadane życzenie 
to pierwsze ze skojarzeń.

 W niebie jest niebezpiecznie. Jestem 
niespokojna za każdym razem, gdy 
moja mama lub tata wsiadaj¹ do sa-
molotu – a ponieważ zdarza się to 
często, to często bywam niespokoj-
na. Idę wtedy spać, żeby nie myśleć. 
Albo powtarzam w myślach: „żeby 
ten samolot wyl¹dowa³ bezpiecznie 
na ziemii, żeby bezpiecznie dotar³ na 
lotnisko”. Z nim kojarzę te wszyst-
kie samolotowe wypadki, lotnicze 
katastrofy. Dziwne, bo przecież nikt 
jeszcze nie rozbi³ się o niebo.

 W niebie mieszka Ktoś, kogo w mo-
im rozumieniu można nazwać Bo-
giem. On na mnie z tego nieba patrzy,
gdy z Nim rozmawiam – ja tego nie 
wymyśli³am, ale podobno tak jest.

 Niebo = Bóg i te wszystkie wyzna-
niowe sprawy. Przebywaj¹ w nim też 
osoby, które już nie żyj¹, i mój pies, 
którego już nie ma. Niebo kojarzy mi 
się z końcem czegoś, bo idzie się do 
niego po śmierci – tak przynajmniej 
mówili mi na lekcjach religii – od pod-
stawówki, przez gimnazjum, do lice-
um, i oby to by³a prawda – bo jak po 
śmierci nic nie będzie to się wkurzę.

  Pod koniec dnia widzę już wyraź-
nie, co mnie ogranicza. Nie, nie koja-
rzę nieba z Dari¹ Rozmarynowicz i jej 
obrazami, nie kojarzę go z wolności¹ 
ani zapachem świeżości czy czegoś 
tam, niebo kojarzę z tym, z czym ko-
jarzy je (jak mniemam) 8 na 10 zapy-
tanych osób.
  Niebo kojarzy mi się z marzeniem, 
Bogiem, samolotami, anio³ami, i pta-
sim mleczkiem. To ostatnie to przez 
reklamę Wedla – slogan „Zimne wa-
niliowe ptasie mleczko – Twój kawa-
³ek sch³odzonego Nieba”, do tego b³ę-
kitny ekran, chmurki w tle, i od tej pory 
na ca³e życie ptasie mleczko = chmur-
ka w czekoladzie lataj¹ca po niebie 
– dzięki Wedel, dzięki telewizor, dzię-

ki letarg myślowy i mój podatny na 
perswazję mózg.

  Na koniec jeszcze ten niebieski ko-
lor. Bana³ nad bana³ami, Król bana-
³ów, Wisienka na Torcie z Bana³ów i 
nie wiadomo co jeszcze. 
  Czy jest na świecie osoba, która nie 
kojarzy nieba z kolorem niebieskim, 
czy to tylko mój umys³ zalewa nie-
bieska farba, gdy ktoś wymawia przy 
mnie to s³owo?
 Choćbym nie wiem jak się sili³a, nie 
skojarzę nieba z czymś oryginalnym
– takim, że gdyby ktoś to us³ysza³, 
powiedzia³by: „ty to masz wyobraź-
nię”, albo „naprawdę pięknie to po-
równa³aś”.
  Jeszcze wieczorem w³¹czam prze-
gl¹darkę, wpisuję w google „z czym 
kojarzy ci się niebo”, otwieram pierw-
sz¹ stronę i czytam: „i niech niebo nie 
kojarzy ci się tylko z deszczem” – tekst 
piosenki pana Seweryna Krajewskie-
go.
  Idę spać, i już wiem, że dzisiaj przy-
śni mi się deszcz. No cóż... I tak nie 
lubię patrzeć w niebo, bo mam zbyt 
wrażliwe oczy.


