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Inne możliwości
(Nocuje u mnie Iwona: wysoka barǳo jasna blondynka. Odstąpiłam jej swój pokój, a sama
położyłam się spać w mniejszym. W nocy buǳę się nagle i siadam na łóżku)

— na pierw przestraszona, po chwili spod tego lęku wypełza poczucie zupełne sa-
motności. Jakbym tkwiła w kosmiczne pustce sama poza światem i akoś odǳielona od
same siebie. W panice skóra się na mnie ściąga.

To nie est mie sce, w którym zazwycza śpię, nie mo e mie sce. Wsta ę, mam zamiar
szukać siebie tam, gǳie powinnam być —

— przed oczami przepływa mi obraz mo ego poko u i mnie same , śpiące na materacu
leżącym na podłoǳe, w zatoczce, którą tworzą półka z książkami i ściana —

Pochylam się; nad moim śpiącym ciałem ciemność wyda e się barǳie miękka, mnie
napięta niż w innych mie scach poko u. W e zasięgu zna du e się to, czego potrzebu ę:
bezpieczeństwo i dostęp do świata. Chcę się położyć ak na bliże siebie, wsunąć pod kołdrę
i poczuć tę spoko ną, zanurzoną w sobie obecność, z którą uż się zaczynam przenikać.

A eśli, posuwa ąc się dale , stopimy się?
Tego nie chcę, skąd, niech zostanie akaś linia graniczna. Nagle estem przestraszona

— ona może mnie wchłonąć, a a przecież chcę tylko poleżeć, pobyć obok nie —
Sto ę pod drzwiami mo ego poko u. Wiǳę przez nie, że na moim materacu leży długa

postać otulona kołdrą, na poduszce proste blond włosy. To nie a. To Iwona. Ach — tak?
Spływam się w po edynczą osobę. Spływam się w siebie. Ukonkretniona tak nagle,

czu ę się przez chwilę akoś ubogo i ciasno, akbym przeszła od ciekawsze , wyższe , do
barǳie prostackie formy istnienia. Jakby coś przepadło. Jakbym znalazła i zaraz utraciła
sekretny dopływ —

Wracam i znowu się kładę. Jestem uż spoko na. Kiedy zasypiam, wiǳę ak cicho
domyka się szpara w drzwiach, zza których padało światło innych możliwości.
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