


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

JUSTYNA BARGIELSKA

Dwa fiaty
Piękna młynarka

Wczoraj szedłem przez pustynię,
już po ciemku, i coś na mnie

zawarczało z cicha. Wrażenie
nie byle jakie, serdeczności, M.

Lęk ak ze stare książki: ona się boi, że może stać się panterą
i wcale e to nie podnieca, bo co robi pantera? Czy pantera może
nie zamykać ust do zd ęcia, czy może iść spać w swoich nowych butach?
Pantera czerstwi chleb, na który spo rzy, ma taki dar.
Młynarka ma dar też fa ny, że ożywia mięso.

Ale edno chciałaby mieć z pantery: gdy ktoś przychoǳi i mówi
pociąg, który istnie e tylko w rozkłaǳie, właśnie odszedł, umieć
powieǳieć ach, tak? A nie próbować z eść słońce¹, żeby nie zaszło.

Pole bawełny
To musiał być ǳień Bożego Ciała. Starsza kobieta
wiodła za sobą okazałą downicę: córciu, córciu,
gdy umrę, co się z tobą stanie. A a nie mogłam ci
starsza obiecać kobieto, że e nie z emy, niedokładnie znam zwycza e
mo ego gatunku, nie na tyle dokładnie.
Widu ę nas, ak przysta emy na rogach ulic,
wy mu emy z portfeli zd ęcia budynków krytych złotymi kopułami
i pokazu emy e sobie nawza em, mężczyźni i kobiety,
starzy i młoǳi, ale czy tęskniąc, czy grożąc, nie wiem.
To musiał być ten ǳień, wzdłuż torów
albo skra em parku szedł mężczyzna w brązowe marynarce,
niósł piłkarzyki główkami do dołu
i nic na to nie poraǳę, ale słońce, ono chyliło się ku zachodowi.

¹próbować zjeść słońce — por. Bolesław Leśmian, Pantera. [przypis edytorski]
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Przygoda
Czy Big Bang to był tylko seks? Roǳa owa
pomyłka, drgnienie wskutek drgań? O,
kapitanie, nie chciałbyś pływać we wrzącym
akwenie tego wiersza, a zawinąwszy
do ego portu, nie poszedłbyś do łóżka
z żadną czyha ącą na ciebie w ego śliskich
zaułkach ǳiewczyną. Niech chór potwierǳi
energetyczny audyt: tuta zegar
nie ma wskazówek. Wąż ma wskazówkę
zamiast głowy, ale zwĳa się w kłębek.
ǲiewczyny o zgubnych proporc ach
z wysoka rzuca ą te kłębki w noc.

Mirabelki
Kładę się ǳiś z cieniami. Zmęczyło mnie szukanie punktu,
w stosunku do którego estem ładna i wierna. Śliwka,
która spadła nie z drzewa, a z dachu budynku,
bez powoǳenia próbu e zasnąć w ego prostokątnym cieniu.

Ci, co pracu ą w Żerańparku na Żeraniu,
ma ą naprawdę małe stopy do deptania ziemi.
Mimo wszystko esteśmy im wǳięczni, że to robią,
my, którzy potrafimy tylko spaść i leżeć.

Wyspa na zagięciu fal
Pod akim drzewem chcesz się położyć,
by skręciwszy kark możliwości napisania
wiersza miłosnego, zgwałcić e truchło?
Na akie plaży chcesz rozłożyć koc?

Wysoka fala zabierać bęǳie z niego łagodnie
po edyncze przedmioty, aż ty stanie się tym,
a a — ciepłym śniegiem, pod którym
od stworzenia świata w tym celu głoǳony
tęczowy pies nigdy niczego nie zna ǳie.

Let’s kohelet²
Dwa dezodoranty, właściwie trzy, w siatce miał
i że go stać na myślenie o śmierci wreszcie czuł.

²Kohelet a. Eklezjastes — autor biblĳne , mądrościowe Księgi Koheleta, rozpoczyna ące się słowami „Marność
nad marnościami i wszystko marność”. [przypis edytorski]
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Szuka ącemu więc śmierci pośród urząǳeń miasta
wszyscy ustępowali, uchoǳąc przed nim, ak łąka
uchoǳiłaby przed napalmem, gdyby Bóg powołał ą
do chwały uchoǳenia zamiast do chwały
bycia znapalmioną, aż przyszło na panią
Violettę, które to uda i brzuch.

He , we mnie są two e groby i zmarli twoi są tu.

Gǳie wWarszawie płatki róż i ko-
lorowe małe piórka
Noc bez dopływu powietrza lub z ego skąpymi
strużkami, które skrzętnie mnie omĳa ą,
bo przecież gdyby któraś z nich niechcący
uratowała mnie przed uduszeniem, antywłamaniowy
alarm pobuǳiłby wszystkich moich przy aciół
na wszystkich czterystu biegunach tego durnego
globu. Buǳę się z bólem brzucha ak na okres
i ako takim po ęciem o naturze i poczynaniach
martwych gołębi: są wyraziste i gra ą w filmach
noir, ale nie wolno im uprawiać seksu,
choć stworzone do miłości potrafią się wcisnąć
dosłownie wszęǳie. To ci psikus.

Rano sto ę na balkonie i przepowiadam sobie,
kto est większy ode mnie (mąż, złoty lew, wielki
płaski żółw — uniosą mnie, uniosą). Szkoda,
że martwe gołębie wolą występować w filmach noir
i nie mogą pochwycić, nim dotknie ziemi, mo e śliny.
Jest teraz czaroǳie ska.

Pieśń szkrabisty
Może byłeś kiedyś na wyprowaǳeniu mysich zwłok?
Gdy smutku proforma gipsowa wydłuża siwe pyszczki,
akby to było w kinie i wszyscy myślą o tym,
co kto mógł mieć, a nie miał. Złowrogi w cylindrze botanik
nad źródłem się pochyla³, pyszni się storczyk we wiadrze,
i mieczyk, i maczek, i lilia.

Nie krwawić ci teraz, serce, a raźno popindalać,
gdy przyszłość się mości w słoiku i eszcze czas akiś puchnie,
a smutek przychoǳi od razu tak wielki i tak stary,
że z eǳ mnie, czereśnio, wołam, z eǳ mnie, okruszku, pesteczko.

³Złowrogi w cylindrze botanik nad źródłem się pochyla — W. H. Auden, Nasze miasto, tłum. B. Taborski.
[przypis autorski]
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Mięǳyczasie
Ledwoś przebaczyła poprzednią,
przychoǳi kole na zima. W skalne dioramie stac i
wszyscy akby zaraz mieli się do ciebie o coś zwrócić,
nawet konduktorzy ma ą spec alne brzuchy,
którymi zaprasza ą do wnętrza pociągu. Powieǳ,
ak prosiłaś o mnie? Da cie mi uż
mo ego naguska, mówiłaś, brwi i usta narysu ę mu
późnie barǳo twardym ołówkiem? To i masz,
uż nie kłaǳiesz się w zegarku, tylko ze szczerego pola
wracasz pełna spacerowiczów,
przechodniów i kobiet, którym ktoś w wózkach
podmienił niemowlęta na koty.

Dropsette
Ze względu na deszcz i inne wydarzenia
natury religĳne , byłyśmy edynymi
spacerowiczkami w parku, nie licząc polic i,
w tym konne , która sto ąc nad stawem,
pokazywała sobie nawza em i dwóm starszym rangą
funkc onariuszom gładkie mie sce na tafli,
na które nie padało. O ile zrozumiałam,
z niego miała brać się względność prohibic i,
która akurat obowiązywała w mieście,
mógł być to też ośrodek podmieniania w łonie
lub centralny zegar czasu, w ogóle straszna sprawa.
Niepożądane gawrony, tak stali nad tym stawem.
Koń odgryzł główkę irysa i ciamknął: kobiety
gdy biegną do wody, wszystko może się zdarzyć.
Rac a, powieǳiał polic ant i spo rzał prosząco
na nasze niestety plecy, uż wraca ące do domu

Minimidrasz⁴ o chłopcu i śrubce
(Noddy)

Czy ǳiś est akiś ǳień? Powinnam była nazwać firmę
Pani Justynka, mówi mama. Zgarnia wszystko pod siebie,
bo śniło e się, że trzyma mnie na rękach
i pyta, czy mnie wiǳicie, a wy mnie nie wiǳicie.

Cukier nierozmieszany, prehistoryczne liście,
okrągłe akieś wspomnienia, światła miłe i mnie miłe,
coǳiennie helikopter filmu e nas przez dach,
chociaż niewiele widać. Może właśnie nas oglądasz.

⁴midrasz — komentarz do Biblii, często w formie przypowieści lub sentenc i; z hebr. midrasz: badać, do-
ciekać, głosić. [przypis edytorski]
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Na pasku
Nikt nie umarł w tym filmie, nikt w nim nie chciał niczego.
Zachrzęściło w pokoiku, więc wstałam sprawǳić,
zainkubowana podopieczna ośmiuset ton bazaltu, two a mama.
Ktoś ǳwonił domofonem
półtore , dwie goǳiny, a potem wstukał kod i sam się wpuścił.
Jak grzyb tęczowy na buzi Matki Boskie ,
tak kwitnie samotność, kobieca i luǳka. Gdy nie śnią się stada
utopionych krów, noc lubi przynieść
coraz to głupsze proroctwo, pięć, cztery,
trzy gwiazdki anyżku, które zostały, żeby wy ść i wrócić,
rzucić pieniążek oknem, zrozumieć się telepatycznie.

ǲiecko chce się uczyć o wietrze, o prąǳie,
a a mam ze sobą tylko szal zielony,
byśmy sobie mogły poudawać morze.

I konie, i ptaki
(Pani Hajzer).

Coś ak mapy przed bitwą i ich światło z poczty,
ich brudny śnieg w szparach, ich posiedźcie tuta ,
a mama zapolu e, ich dwa kręgosłupy, widok szczegółowy —
nikt się nie spoǳiewał, a tuta wtem nagle.

I giełdy, i ropa
reagu ą. Sąsieǳi nie ma ąc nikogo nawza em,
wzywa ą polic ę do wy ącego wiatru.

A kiedyś szłam latem po zwiniętych torach.

Najsłynniejsze fotografie
Barǳo ci współczuję, ale nie możesz
mieszkać w dyni.
(Norville)

To była sobota i miałam cztery lekc e,
w tym dwa polskie, więc zaproponowałam
mężowi, że zostanę w domu i się pokochamy,
ale nie chciał. Więc idę do szkoły,

w korytarzu trwa wybuch, a w poko ach lato
z roǳa u nic nie schnie. Ale się nie rozglądam,
tylko idę, macham,

trochę entuz astka, a trochę odkrywca,
że nie wszystkie ǳieci da ą się pochować.
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Psalmismo
Niczego uż, niczego! Ani kto teraz mieszka w tamtym mieszkaniu,
gǳie przykle one gumą arabską na straży przewodów wentylacy nych
brzuchate ptaki z kalendarza chroniły nas przed przeciągami
i robactwem, i luǳtwem, ani czy mnie pamięta,
ani czy naprawdę wyrąbał okno w ścianie
i zrobił widok lunetarny na dom tańca w bliźniaczym mieście.
Przyszedł do mnie stół
z czwórką stołków, przypłynęła ryba, wszystko obśliniła.
Ani czy byłby nadal zainteresowany mo ą miłością
i w akim wymiarze, niczego!
Ani czy a go kocham,
czy też pozosta emy normalnie, zwycza nie,
ak te anonimowe bułki w Panu Bogu na zawsze.

Pinktronic
Akurat w Jędrze owie nic nie robiliśmy,
chociaż na wy eźǳie liczy się podwó nie.
Ale mieli uż swo e wielbłądy,
sklep z ǳiwnymi kolczykami i klub abstynenta,
porozstawiane po kwadracie ak w monopolu.
To była pora, w które iǳie się do pracy
na czwartą zmianę. Miałam wtedy tyle siebie,
że spoko nie mogłam ci to wszystko kupić.

Trzymam ten sen na samych koniuszkach
rzęs. Też mam ǳieci w różnych mie scach,
w różnych snach i piosenkach, ale ten hymn
celularny będę trzymać dla ciebie.

Irysowe drzewo
Jeżeli miłość szuka potwierǳenia,
to ǳisia est środa. To est akiś koszmar,
ten autobus. Jedna ma turkusową czapkę, trzy zęby
i równik w pasie, druga est na biało, a w wózku śpi niemowlę
z rozszczepem stąd dotąd. Jakiego szukasz potwierǳenia, miłości?

Takiego szukam potwierǳenia, ǳiewczynko.
Że bierzesz ten autobus razem z tamtą w czapce,
z tą na biało, z tym ǳieckiem i z drzewem irysowym.

Roma
Opisać, ak to się robi, przyniosłoby zaszczyt
wierszowi a czyta ącym różaną łaskę
tysiącletnie wo ny. Liczby ma ą być dyskretne,
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gąsienice łamać kości. Wolisz się uczyć siłą woli
merdać przyczepionym ogonem czy na rwące
rzece ćwiczyć zawracanie śmierci?
Że parchaty pies połknął podczerwień,
to sama uż nic nie potrafisz? Nie patrz na miękkie
kobiece brzuchy, bo zd ąwszy ubranie,
sama staniesz się brzuchem. Patrz na stalowe sztaby
i kwitnące okucia, by rozbiera ąc się, każdym gestem
móc skandować niewymawialne.

Wiązka
Obuǳiłam się bez pocieszenia. Gdy spałam,
ziemia dostała mi się do rany. I dokąd a tak
wsta ę i idę w tym swoim ciele?

Miłością two ego życia że estem, nakłamał ci
laser. Ja ze swe strony nawet cię nie lubię,
a kto potrzebu e pocieszenia, niech sobie weźmie
so what, ak w przykłaǳie:

źle est lgnąć do umarłych? So what. Zmienia ąc
siedem razy pozyc ę we śnie, opowieǳiałam
ci w końcu, ak byłam przebrana za diabła,
a ona za śmierć. Ale ruszałam się tak wolno,

że teraz nie wiesz, którą mnie kochasz. So
what. Już nie trzeba. Założyli światło w prze ściu.

Strzela, strzela, a jest motylem
— Pozwól, to est mó środek i ednak coś tam mam
— powieǳiała, nim wyszła. Dawno nie wiǳiano
tak dosto ne i grube nagie kobiety na tak wąskim gzymsie.

A o co poszło? Może właśnie o ten garnek,
w którym znika poǳiał na królestwa. Może o salę,
w które na pierw ćwiczyły ǳieci, ale po zmroku weszły tam kobiety
i wiatr zaczął ruszać firanką w drugą stronę, do siebie.

Stała tam i patrzyła, czy oni patrzą na nią, ale nie patrzyli.
I może tylko rząd płaszczów ą trochę zrozumiał,
może glina, gdy wyschła, zwróciła na nią swo e
poczciwe, martwe oko.

Onyks
Które eszcze przedmioty steru ą czasem,
gdy my sami esteśmy nieuważni
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albo zakochani? Kubki, szczotki, stoły,
które, gdy śmierć nie uzna nam zasług,
prosić bęǳiemy o modlitwę za powtórne rozbicie
nasze skrzynki obuchem prawǳiwszego,
bo odlegle szego słońca,
czy one wieǳą, akie to niesprawiedliwe,
że na pierw nie wolno nam samych siebie łapać,
gdy wyda e się, że światło podchoǳi ze wszystkich stron,
bo od tego są spadochrony, siatki i kaany,
a potem pod blok pod eżdża furgonetka
i nawet kreska na futrynie po nas nie zosta e,
choć nikt z te furgonetki do nas nie wysiadł
i myśmy do nie nie wsiadali?

Projekt wymiany ramek we wszyst-
kich obrazkach
W długi letni ǳień kosiarki mogą pracować od rana do nocy.
Możesz się buǳić i zasypiać przy ich warkocie,
przy opowieści, które nie rozumiesz, ale kiedyś w końcu musisz
wy ść do tego z awiska. I wtedy żegna , cudny świecie,
w którym cukierek anyżowy est lubieżny przez zawartość
litery żet.

Odtąd przyǳielone ci niesiesz sam, nie zmienia ąc się, bo z kim.
Znienacka po awia ące się motyle lub tęcze
bierzesz za to, czym naprawdę są — zapowiedź nagłe śmierci,
two e i twoich na wiele pokoleń we wszystkie możliwe strony.

Radyjko
Wstałam rano, kupiłam napo e i ciasteczka,
ale zamiast do luǳi, po echałam na cmentarz,
gǳie it’s a world receiver napisano na kamyku.
Co takiego, czego byśmy sami kiedyś
dać ci nie zachcieli, nam odbierasz? Naprawdę,
naprawdę, nie wiem, co mam myśleć o tobie,
który zamiast ako modra rzeka lub eon bąbelków
wolisz przy ść pod postacią ołysiałego rżyska,
wiecznego skra u, apelu w lustrzanym żłobku.
Niepowstrzymany ǳielniku, tą kostropatą łapą
od sekc i noworodków nie wiem, czy chcę,
byś mnie dotknął. Powiadam ci, naprawdę.

Kukanie
W pewnym sensie znałam tę panią,
co umarła: w te na gorsze upały

  Dwa fiaty 



mieli zawsze otwarte drzwi, a lustro w przedpoko u
odbĳało e nigdy nie zaściełane łóżko.
Wysoko tu, ale rzeka, gdy chce, to dosięga
i nanosi martwe ptaki. Wierszu, powieǳ coś,
powieǳ, ile mam ǳieci, które rzuca
głębszy cień i ak długo będę z tym żyła.

Jednym słowem
Pytam się, czy wysłali te cholerne zwłoki,
czy nie. Piszą mi, że wysłali,
opóźnienie mogło być spowodowane pogodą
i żebym napisała w przyszłą środę,
czy chcę reklamować, czy inne zwłoki w zamian.
Sama nie wiem, mam czas do środy,
żeby to przemyśleć. Robak zdraǳił robaczka
i teraz się wĳe, i we śnie, i wszęǳie.

Natomiast w świetle z okien szkolne biblioteki
wygląda to tak, że mo e ǳiecko stało się kamieniem
i mówi mi: nie płacz, kobieto, skoro a nie płaczę.
No, zamknĳcie uż, tu nie ma nic do patrzenia.

Gringo
Prawie jestem uwięziony,
jestem uwięziony,
jestem nieuratowany,
jestem zamknięty.

(Śpiew bongo pod wodą)

Że ǳiecko śpi zapomniałam, zapomniałam, że śpicie.
Że zapomniałaś biedronki, powieǳiała przedszkolanka
i wsunęła córce mikronada nik do kieszeni.

Biedronka po to, by monitorować mo e sny,
to są te sny, w których każę pokazać sobie chłodnię.
To są te sny, w których ptaki śpiewa ą, akby mnie nie było.

Śmierci, niewymawialska, dotykalska panno.
Gǳież est two e zwycięstwo? Sama ci pokażę.

W przedpokoju
Wszyscy malu ą mieszkania, żeby zdążyły wyschnąć,
żeby nie zostać na zimę z ǳiwnymi postaciami na ścianach.
Tylko nasz sąsiad nie malu e mieszkania.
O ile za duże nosi ubrania mó cichy sąsiad?
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Za duże o żonę i półroczną córeczkę.
Jest pięknie! Ale nie możemy zapominać,
że to uż połowa sierpnia. Da my sierpniowi nóż,
bo może noża szuka.

ǲisiaj w amfiteatrze występuje mo-rze
Całą noc akieś ciemne zwierzęta wchoǳiły do domu.
Odłączono go, est wyczerpany, właściwie nie ży e.
Przygląda nam się, akby mówił: teraz będę potrzebował
wasze pomocy, teraz kiedy czu ecie ulgę,
że uż nic nie można dla mnie zrobić, poproszę was
o pomoc i uż zawsze będę was o nią prosił,
nigdy e nie dosta ąc, bo tak to est pomyślane.
Minie trochę czasu i powiemy: teraz to uż naprawdę,
naprawdę nic nie możemy dla niego zrobić.
I poczu emy spokó , a wtedy właśnie na barǳie
bęǳie nas prosił, zagląda ąc do nas,
akbyśmy byli kościołem uwięzionym w diamencie.

Kobieca choroba
A edne kobiecie
wszystko się poskładało ak domek z kart
i w dodatku naza utrz domek wstał i zaczął po nie skakać.
Od Miłobęǳkie , nie od Wołoskie
est we ście do kostnicy, iǳie się przez liście.
Witam serdecznie! Oraz przez kamienie.

A hasłem est zima nieprzespana,
oślepienie świtem, którego miało nie być.
Hasłem est też oślepia ący świt, co sam ślepnie,
zna du ąc przypadkiem swo e czarne ciało
na obrzeżach spalonego parku.

Zebra
Po co to myć, ak zaraz znowu bęǳie brudne,
mówi deszcz. Bóg dał, ale po co, Bóg wziął, lecz dlaczego?
Jeszcze nie skończyły płakać kobiety, a uż trzeba zacząć pytać.

Nie poznać nikogo z tych wspaniałych luǳi,
nie przeżyć z nimi tych popołudni, nie usłyszeć tych słów,
stać tam, gǳie się wtedy stało, eśli akurat padało,
stać w deszczu — bylebyś nie umarł.
To est na dokładnie to, o co nie należy prosić.
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Przekład
Z ulicy przez okno wiǳę, ak mama stoi przy zlewie
w płonącym domu, sama płonąc od dobre chwili,
niedużo z nie zostało, właściwie sam profil. Minie trzyǳieści lat
i mo a córka bęǳie przez okno z ulicy
podglądać, ak płonę w płonącym domu. Nawet nie wiem,
czy bęǳie uż wtedy wieǳieć, co podgląda.

Zrobiłam mie sce na śmierć w swoim życiu,
odchyliłam kołdrę, koszulę, odemknęłam klatkę żeber.
Nie miałabym mie sca dla nikogo z was, gdybym nie zrobiła
mie sca śmierci. Póki nie zrobiłam mie sca śmierci,
dla nikogo z was nie miałam mie sca, nie łudźcie się.
Otwieram orzech i zna du ę prochy myszki,
męża i ǳieci, swo ą nagrodę, swo e potwierǳenie.

Dwa fiaty⁵
Pogłaśniam, żeby Pan Bóg zabrał mnie do siebie.
Mężczyzna, właściwie chłopiec z białą wanienką pod pachą
i światła małego samolotu daleko na pasie lotniska
zwiastu ą tak samo. Czarny tiulowy kwiatek na gorsie a entki,
liść, który odwrócił się do mnie srebrnym spodem
zwiastu ą śmierć zwiastowanego bez względu na to,
czy e owinę bawełną, czy folią.
Mieliśmy ǳieci, ale to nie były ǳieci, to były buty na ǳień.
Nie zostawiam was, buty, tylko idę przodem.

Córce
Coś, czego nigdy nie zapomnę, coś, czego nie mogę
sobie przypomnieć. Kwiecień, wiosna, brzuch,
zapewne nieǳiela. Nie dotknąłem cię, powieǳiał,
ale kiedykolwiek pomyślisz o tym popołudniu,
bęǳiesz wierzyć, że cię dotknąłem.
I to est mó dar, większy niż cokolwiek.

⁵fiaty — łac. fiat oznacza „niech się stanie”; słowo to może odsyłać do ewangeliczne sceny Zwiastowania
i po awia się w Łk ,. [przypis edytorski]
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