


 

 

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 RADCZYŃSKA MISIUREWICZ

Moment słabości
Moment słabości wyda e się na odpowiednie szy do napisania testamentu albo
choćby spisu posiadanych rzeczy, rozsądnego zagospodarowania reszty dna
i zestawienia na bliższych przy aciół. Jest też dobrym momentem zapomnienia,
zaniedbania, ak to się robiło zawsze z nieznaczącymi wartościami. Ale także
szczególne wymowy, nie wobec skromnych dokonań życia, lecz wobec
śmiertelnego zadania, które zawsze kusiło migotliwym światłem, mruga ącym
nawet czasem na człowieka z wyrazem bezpośredniego porozumienia. I choć nie
każdemu est dany ten moment zǳiwienia, że to uż teraz, że kończy się krótki
pobyt, po którym nie bęǳie uż wakac i nad ciepłym morzem, o ile w ogóle
wakac e będą miały znaczenie, to można wykorzystać któreś piętnaście minut na
niezobowiązu ące wyobrażenie sobie te niewątpliwie ciekawe przygody.

Każda marność zysku e na czułości, która ą ocala, która ą składa w harmoniczną
akość. Przecież wierzchołek góry lodowe nigdy nie opowiadał podwodne historii
góry, choć uważał się za koronkę trwałości — za szczyt istnienia, bo mocował się
z pogodą, z wiatrem, śniegiem i gradem, a także z rzewnie rozmywa ącym
deszczem i permanentnie natarczywą falą.

Więc obraz całości ma moc redefinic i. Słabość, ta przeraża ąca wątłość, bezwład
powiek obolałych od płaczu i zanik głosu w krtani wyda ą się mieć związki głębsze
i potężnie sze, od których zależy pomyślna inwers a, ednak nie losu, lecz natury.
Los w rękach przykrych, chropowatych nie toczy się gładko, lecz po piekących
szczelinach. Ale gdy po awi się zakaz współpracy, banic a, systematyczna trudność
w wyrażeniu paru prostych rzeczy, należy się zdać na czynną niemożność
okoliczności.

Bo to est na prawdopodobnie stan przygotowania do zmartwychwstania czegoś,
czego istnienia, nie mówiąc o nieżywotności, nawet się nie pode rzewało, chociaż
miało się niekiedy aśnie sze wiz e i intuic ę śmieszną do granic radości.

Ale nigdy bym nie pomyślała, że kwestia śmierci może być wmieszana z flanki
w sprawę cudów, których przesadnie się nie obserwu e. Mówi się, że cudów nie ma,
to znaczy są, ale wyraźnie ma ich nie być — akby miało biednemu człowiekowi
wystarczać posiadanie pewne fizyczności i poznawanie na prawǳiwszych e
równań, a dostatecznie umilać czas wyna dywanie rozmaitości związków
znaczeniowych.

Choć to z nich może on sobie w odpowiednim czasie ułożyć ważny spis lub krótki
testament (mnie niż  stron), albo po prostu zwycza ną, na cichszą opowieść.
Tylko racze bez poematów.

Bo życie nie est poez ą, est nowelą.
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