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Odwieczne śniegi
Światło przygasa i rozbłyska w żółtawych nikłych wybuchach — akby wyświetlano film
ze stare taśmy filmowe . W tych rozbłyskach, na granicy widoczności można dostrzec
klomb i biegnącą obok ale ę, którą ciągnie grupa luǳi idących za młodą kobietą. Kobieta
ma akieś powiązanie z ta emnicą śmierci pewnego mężczyzny i ego dwóch córek. Zginęli
lub zostali zamordowani — a może nawet mięǳy nimi samymi coś zaszło?

Klomb leży na tyłach małe stacy ki kole owe — nie widać na nie nazwy ani ta-
blic. Od strony peronu nadchoǳi eszcze kilka osób. Idę na samym końcu i ako edna
z ostatnich wchoǳę w ale ę —

— panu e tu stale zapada ący wieczór, ani się nie roz aśnia, ani nie ciemnie e, wszęǳie
est coraz więce śniegu, wszęǳie leży śnieg —

Wśród tych śniegów było tro e luǳi.
Śniegi i śniegi. Lata, wieki, tysiąclecia śniegów. Przybywa ące, przesuwa ące się. Trwa-

ące. Śniegi odǳiela ące od wszystkiego.
W tych śniegach zginął o ciec i edna z córek. Nikt nikogo nie zabił, nic złego mięǳy

nimi się nie wydarzyło. Po prostu zginęli w odwiecznych śniegach.
Ale druga córka nie zginęła. Szła przed siebie i szła — to e cień widać na te białe

nie kończące się równinie — aż doszła do stre, gǳie ży ą zwierzęta.
Te, które tam ży ą, ma ą ogień: tam właśnie widać cienie zwierząt niosących pochod-

nie. Przesuwa się zarys niedźwieǳia, foki i psa husky, a z drugie strony zbliża się luǳki
cień. Spotyka ą się i uż potem cały czas idą razem — z przodu cienie zwierząt, za nimi
luǳki, wszystkie w pełga ącym widmie ognia, które wygląda ak zetlała plamka, a ednak
to cień grze ącego, żywego ognia w bezkresnych śniegach.

Prawdopodobnie ta kobieta, która prowaǳi luǳi ale ą, ma wiele wspólnego z drugą
córką, która przeżyła wśród zwierząt.

Patrzę na śniegi, mam e na poziomie oczu, a w ciele czu ę bezwładny ogrom ich
przesuwa ące się masy.

Po awia ą się z dwóch stron gasnącego i rozbłysku ącego ekranu, ak dwa białe ęzory,
łączą się i osuwa ą w dół, poza pole wiǳenia.

Znowu po awia ą się nowe, łączą i znika ą — i tak ciągle i ciągle, osuwa ąca się wiecz-
ność —

— która przekracza możliwości mo ego smutku —
— przekracza —

 września 

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/keff-odwieczne-sniegi
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..

Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/keff-odwieczne-sniegi
Tekst opracowany na podstawie: Bożena Keff, Nie est gotowy, OPEN Wydawnictwo Naukowe i Literackie,
Warszawa .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez fundac ę Nowoczesna Polska z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów autora. Dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć, Jan Sze ko, Paulina Choromańska, Paweł Kozioł.
Okładka na podstawie: dion gillard@Flickr, CC BY .
Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

   Odwieczne śniegi 

http://artlibre.org/licence/lal/pl/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/keff-odwieczne-sniegi
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/5783
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

