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Erozja

Dlaczego akurat z rana, przed włączeniem 

światła, myśli o kobiecie, która połowę 

jego życia zabrała ze sobą, a połowę oddała

w zastaw Bogu – tym bardziej że nigdy

nie widział jej latem, o poranku? Kieliszek 

po winie na stole. Drugi, pełen do połowy –

albo do połowy pusty – dopiero gdy daje się

napełnić słońcem, odstawiony na parapet, 

odsłania ślady po szmince. Ma wiele żalu 

do siebie, ale o to akurat nie. Co go obchodzi

siwa, lekko pogarbiona kobieta, wiele lat temu

szukająca w zimę miejsca na rozwiązanie? 

Zostawiła go przed wejściem do szpitala,

otulonego w koce, które wyniosła ze sklepu. 

A teraz, siedząc przed nim, liczy na to,

że roztopi śniegi trzymające odkąd się urodził.  

Adrian Sinkowski
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Węzeł

Powiedzmy od razu: nie było nam po drodze

wstępować do baru „Ganges”, blisko portu,

znacznie dalej niż pokazuje mapa, ale skoro

jadąc z wakacji nad morzem pojawiła się

z pomocą strzałka kierująca do zajazdu 

i obiecała nam, obcym i głodnym, tani posiłek 

do syta, tylko głupiec nie skorzysta z okazji.

W miejscu zatęchłym od rybich łusek,

nawet jeśli daleko mu do knajp, bez których

ludzie z miasta – syn albo tata, córka z mamą,

dziadek i babcia z wnukami na zesłaniu – 

nie wyobrażają sobie posiłku poza domem,

można po kilku kęsach poczuć się pewniej.

Dzieci, dotąd spokojne, wstają od stołu,

biegają do baru i z powrotem. Podnoszą głos,

pewnie bawią się w piratów i marynarzy,

udają, że wypuszczają z siebie armatnie kule,

które mają zatopić jedno albo drugie z nich,

choć gdy zbłąkana kula niesiona ręką dziecka 

leci nad barem i trafi a do celu, w kufel z piwem,

ostatecznie zatapiają tylko rodziców. Dorośli

nie czują się tym zranieni, to normalne.

Podnoszą się z krzeseł, nieco jednak otępiali

od posiłku, milczą, wkładają gumę do ust.
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Dadyn 

Dadyn to psota, na biedronkę woła nana –

słowa, jak ślina, wypadają z ust i ze świstem

toczą się po mieszkaniu. Między pokładem

z kołder i pledu a stołem w kuchni, pod którym

ma zwyczaj się chować, znajdują odrobinę

miejsca dla siebie. Rosną. Po tygodniu poznasz je 

bez wahania – zaschnięta, co nieco lepka

smuga ciągnie się z kuchni, spod okna, na koniec 

pokoju i ślad urywa się pod regałem. 

Światło nie pada już tak ostre i bezbarwne – 

owszem, niech jednak nie przyjdzie nikomu na myśl, 

aby winę za bałagan przerzucać na brak 

żarówki albo nieczynną lampę. To absurd, 

każdy powie, że coś tu nie gra. Nana, dadyn? 

Ciekawe, jaką nazwę wymyśli dla słowa

ojciec. Wypowie ją, ale jakim kosztem, z kim? 


