EWA MAZUR
* * *
Bezdomność jest moim domem
ale czasem zmysły mnie zwodzą
(kiedyś długo rozmawiałyśmy o tym z M.
dochodząc do wniosku
że poczucie wykorzenienia ma także istotny wymiar estetyczny)
i w chwilach które graniczą z łagodnym obłędem
a są zapewne tylko euforią podróży
nagle czuję: nie jestem stąd
na Ziemi
gdzie nikt nie mówi językiem dla mnie zrozumiałym
a egzotyka moich gestów
w najlepszym razie śmieszy tubylców
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Statystycznie niemożliwe

Więc po latach muszę się pogodzić z obcością
wobec każdej rzeczy i żywej istoty
domyślając się – bo skąd to wiedzieć na pewno –
że jest to jedyne doświadczenie
które dzielę z innymi
co nie jest żadnym pocieszeniem
bo wiedza o tym nie zbliża nie łączy
tylko gęstnieje ciemną kroplą
(wiersze Ewy Mazur na str. 19)

ANNA BRACŁAWIEC
Próbując odnaleźć w pamięci datę dotyczącą wydarzenia, które chcę przedstawić, jawi mi się ogromna pustka.
Nie potrafię przypisać tej historii, żadnych innych zdarzeń. Pokrewnych,
ważnych, takich mogących mnie ukierunkować. Jedyne co mogę z pewnością stwierdzić to fakt, iż działo się to
około dekady temu. Bazując na tym
czasie, przejdę do sedna. Mianowicie,
w czasach gdy toczyła się owa historia,
w gąszczu istot ludzkich, w znacznym
procencie przypominających ameby.
Z ambicjami dalece odbiegającymi od
moich, oraz całkowicie dla mnie niezrozumiałych, natrafiłam na kogoś, kto
pojmował otoczenie w sposób niewiarygodnie podobny do mojego. Po latach już nastoletniej samotności, niezrozumienia, bycia permanentnym
dziwakiem, z którym lepiej się nie
zadawać, natrafiłam na kogoś równie
dziwnego jak ja. Początkowo, brałam
to na dystans. Byłam ostrożna, a moja
abstrakcyjna wyobraźnia podsyłała mi
obrazy, które definitywnie dyskwalifikowały możliwość przetrwania tej znajomości. Wspaniale było w końcu poznać kogoś, kto nie potrafił odnaleźć
się w prostolinijności wiejskiego społeczeństwa, jednakże co oprócz tego
mogło połączyć mnie artystkę z nią,
matematyczką? Każda nastolatka, zanim zacznie marzyc o wielkiej pierwszej miłości, marzy o znalezieniu przyjaciółki od serca. Zawsze, gdy słyszę
to określenie „przyjaciółka od serca”
przypomina mi się urocza postać Ani
z Zielonego Wzgórza, która również
usilnie o takiej marzyła! Powracając
do historii, postanowiłam przestać się
zastanawiać. Podjęłam ryzyko, wystawiłam nas na próbę. W efekcie, wiecznie zamyślony ścisły umysł, oraz artystyczny chaos, na lata połączyły siły,
by przetrwać w społeczeństwie, tak
bardzo zamkniętym na to co inne.
Powyższy rys przeszłości, pojawił się
tu nie bez powodu! Zmieniając ramy
czasowe na teraźniejszość, całkiem
niedawno, po raz kolejny dla mnie niezliczony, ktoś zapytał nas: Jak to jest

możliwe? Jak osoby o tak odmiennych umysłach, dogadują się, przyjaźnią, a nawet wspólnie mieszkają?
Dociekanie prawdy i odpowiedzi na
to pytanie, od czasu podjęcia decyzji
o zawarciu tej przyjaźni, nie miało dla
mnie sensu. Czasami, niektóre pytania
najlepiej pozostawić bez odpowiedzi.
A więc prawda jest taka, że nie wiem
jak się dogadujemy. Bardziej od tego
frapującego pytania, zaczęło mnie fascynować zjawisko, jakim jest niekończące się zdziwienie ludzi, niekiedy
bywające nawet zabawnym, na wieść
o tym, z jak dalekich sobie planet pochodzimy.
Moim typem numer jeden wśród
zaskoczeń, dotyczących naszego wyjątkowego połączenia, jest sytuacja
sprzed kilku lat, może pięciu, gdy
wspólnie z mą bratnia duszą, podróżowałam po Polsce na stopa. Całkiem
ciekawe rzeczy dane nam było wtedy
odkryć. Jak to w takich podróżach bywa, najlepsze są rozmowy o wszystkim i o niczym. Kierowcy lubią pogawędki, a ja nie lubię ciszy. Dlatego też,
wymieniając kolejne niezbyt wścibskie pytania, z jednym z nich, padło
jedno z tych fundamentalnych w owej
sytuacji. Radosny pan spojrzał na nas
ochoczo i spytał czym się zajmujemy.
Najwidoczniej nie spodziewał się tego
co usłyszał, bo na wieść, że jedna studiuje matematykę, a druga zamierza
podbić progi Akademii Sztuk Pięknych zamarł, a po krótkiej chwili błyskotliwie spytał, jakim cudem mamy
o czym ze sobą rozmawiać. Był niemalże zafascynowany tym faktem, że
jest to możliwe, jego zdziwienie nie
miało końca. Po kilku latach bezmyślnej, owocnej i raczej bezkonfliktowej
przyjaźni zaczęłam myśleć, że w sumie chyba to nie mamy o czym. Jednakże, przecież rozmawiamy, to o co
tu chodzi? Minęło kilka minut, zanim
się odezwałam. Jako że w tym układzie sił, to ja wykonywałam takie czynności jak konwersowanie z obcymi,
na mnie spoczął ten obowiązek. Nie
przytoczę tutaj dokładnie mych słów,

bo pamięć ma zawodzi, ale odrzekłam
cos w stylu, że chyba nie mamy. Jego
dezorientacja, zachęciła mnie do kontynuowania wypowiedzi. Powiedziałam więc, że zazwyczaj jedna mówi,
druga słucha, w połowie się wyłącza,
bo już chce opowiedzieć coś swojego,
zaczyna wchodzić w słowo, pierwsza
szybko kończy i tak szybko jak kończy mówić przestaje słuchać. Do tego
ja mam tendencje do wylewania z siebie w całości swoich melancholijnych
przeżyć, a moja droga przyjaciółka,
raczej siedzi cicho i czeka, aż się domyśle i spytam, co ją trapi więc zazwyczaj działa to po jakimś czasie
i wtedy dociekam, o co chodzi. Z jej
półsłówek tworzę logiczną całość i
sama odpowiadam sobie na zadane
pytanie.
Nie pamiętam reakcji kierowcy, za to
pamiętam, krótki komentarz siedzącej z tyłu bohaterki wypowiedzi. Tak
właśnie jest – stwierdziła i bezproblemowo przyjaźniłyśmy się dalej. Żyjąc
pozorem posiadania osoby, która nas
wysłucha. Wcale nam to nie przeszkadzało. Było nam dobrze, wygodnie i
co najważniejsze swobodnie. Z nikim
nam się tak dobrze nie milczało jak ze
sobą nawzajem i nadal nam się dobrze
milczy. Szczególnie, gdy ktoś pyta, jak
się dogadujemy. To wszystko, być
może brzmi przerażająco, ale mówiąc
że nie rozmawiamy, nie mam na myśli
bezmyślnej paplaniny o pogodzie, ciuchach, czy kawie. Bo jeżeli o to chodzi, buzie nam się nie zamykają. I reasumując, wiemy o sobie wszystko.
Chodzi mi jednak bardziej, o rzeczy
które mogą wydawać się ważne, z perspektywy świata naszych filozofii i zainteresowań. Do rozmów o takich sprawach każda z nas ma inne przyjazne
dusze.
Egzystencjalne problemy świata, które zaprzątają mój umysł, są niczym
przy analizie przychodów spółki, która właśnie zajmuje umysł mojej przyjaciółki. Dane statystyczne, które nie
mają sensu, są nudne i dziwne dla
mnie, dla niej są magiczną ostoją spo-

koju w porównaniu z nieokrzesanym
światem współczesnej sztuki.
Wiadomo, że rozmowa, to ważny
element każdej relacji, dlatego jak
wszyscy kłócimy się, rozwiązujemy
konflikty rozmową. Chociaż biorąc
pod uwagę trudności w komunikacji
z jakimi obie się zmagamy, zamiast
rozwiązywania problemu rozprawiając o nim, najchętniej obie wymierzyłybyśmy sobie ciosy w twarz, w następstwie czego zgodnie poklepały się
po plecach.
Nie zastanawiam się, jak się dogadujemy, bo dogadujemy się i szkoda
mi czasu na wyobrażenia o tym, skąd
się to wszystko bierze. Od niedawna
łączy nas bardziej niż cokolwiek temat wiary, co pogłębia niezwykle naszą relacje. Dzięki temu, rodzina przestała podejrzewać nas o konotacje homoseksualne, a nasze drobne sprzeczki, żartobliwie zaczęła nazywać kłótniami małżeńskimi. Wszystko więc
jest w normie. A będąc u schyłku beztroskiej młodości, gdy to jedna z nas
kończy studia i idzie do porządnej,
przyszłościowej pracy, gdzie pewnie
znajdzie męża, bądź po prostu się u-

statkuje, zastanawiam się tylko jaka
czeka nas przyszłość. Zdecydowanie
jestem w stanie rozluźnić nasze kontakty w celu zapobiegnięcia staropanieństwa i gromady kotów. Ciekawe
tylko, jak nasz układ „ja gotuje – ona
sprząta”, odbije się na naszym późniejszym, życiu. Oby było mnie stać na
sprzątaczkę, a ją na kucharkę.
Abstrakcyjność pojmowania stała się
dla nas mostem pomiędzy dwoma odrębnymi światami. Z czasem to nawet
nauczyłam ją robić bałagan, a miała
nauczyć się gotować. Aktualnie więc
w ferworze dyplomowych zobowiązań, siedzimy w pokoju, w którym
spokój i ład dawno przestały istnieć.
Obie zastanawiamy się nad przyszłością i nad tym, jakie to wspaniałe ciocie, będą miały nasze dzieci. Obie wiemy też, że czasem wystarczy jedno
małe, niemalże niewidoczne połączenie by powstało coś niewyobrażalnie
rozbudowanego i stabilnego. Każdego
dnia nasza relacja odkrywa między
nami różnice, ale znajduje też podobieństwa o których nie miałyśmy pojęcia. I to się właśnie nazywa przyjaźń.
Całkowicie statystycznie niemożliwa!
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