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Kozetka (53)

Pisane
na kolanie.
Opowieści

z kwiaciarni
Oh, if i'd followed people's advice,
it would have been hopeless.Georgia O' Keeffe

_________________________

Joanna Friedrich
_________________________– Biała, czy czarna?– Białe, czy czerwone?– Blondyn, czy brunet?Nasze życie jest wypełnione wyboramipo brzegi. Co prawda, indyjskie prawa du-chowe prawią, że jest dokładnie odwrotnie,ale – umówmy się – kogo nie kusiło, żebysprawdzić, gdzie się zaczyna przypadek, agdzie – przeznaczenie.A jeśli nie, to i tak, na tyle znamy siebie,na ile nas sprawdzono i zawsze możemyliczyć na Innych.Najwięcej uczę się od dzieci, syn mójpodsunął mi słówko z angielskiego „ena-blers” – w tym języku to są właśnie ci inni,pod wpływem których zachowujemy się tak,a nie inaczej.Jedynym ratunkiem pozostaje słówkofińskie: kalsarikännit, które oznacza piciealkoholu siedząc w domu w samej bieliźniebez zamiaru wychodzenia gdziekolwiek.Lubię wybiegać w przyszłość bardziej,niż w przeszłość. Czasem nawet daleko.Ekspresowy dwuweekendowy odpoczynekskusił mnie przebłyskiem geniuszu, aby listę

rzeczy do zrobienia do końca roku tylkoprzedefiniować w nagłówku na postanowie-nia noworoczne. W ten sposób odzyskałamtrochę cennego czasu na pisanie na kolanie iinne zabawy domowo-biurowe. Biurkowo-szufladkowe.Grudnik zaraz zakwitnie, jak co roku, jaknie ten, to inny i jest to jedna ze stałych wprzewrotnej naturze mojej egzystencji.– Mam twój obraz w głowie, może się„nie pokrywa” z rzeczywistością, ale nic to...lubię mieć ciebie taką z moich iluzji, nonsza-lancką, pewną siebie, świadomą swojejkobiecości, bezczelnie inteligentną...– Dziękuję, odchwaszczam właśnie inte-ligencję. (Bo z kwiatków został mi tylkogrudnik i róże w wazonie).

Moją ulubioną kwiaciarnię prowadządwie siostry, krótkowłosa brunetka i długo-włosa blondynka. Uwielbiam kwiaty i ichopowieści. Jeden z projektów na 2020 rok, topisanie na kolanie opowieści z kwiaciarni.Brunetka mówi, że ostatnio faceci szalejąz kwiatami na przeprosiny, jakiś wysyp, i, żeo związek trzeba dbać. Na koniec językaciśnie mi się porównanie do podlewaniakwiatka.Blondynka mówi, że mają klientkę, którazawsze kupuje różę, aż nie zwiędnie, i, zarazpotem następną, świeżą. Że kwiaty towarzy-szą ludziom przez całe życie – od narodzin –aż do śmierci, a nawet po niej, i, że gdybymogły, opowiedziałyby własne historie.W związku z wiekiem, moja krótko-wzroczność się cofa na rzecz dalekowzrocz-ności. Mentalnie też zaczynam dostrzegaćzarówno awers, jak i rewers bieżących sytu-acji.Artyści i geniusze mają tak od urodzenia,np. Georgia O'Keeffe. Umiała opowiedziećkwiatowe historie, jak nikt inny. Przeciągałaje przez ucho igielne ludzkiej percepcji.Jej życie w Nowym Meksyku to bajka sa-ma w sobie.A Ty? Co masz w sobie?Ta kolekcja ma w sobie tyle, że przesunę-łam na potem aktualne plany, żeby tylkopopatrzeć na nią jeszcze raz.

Benedykt
Kozieł

Każdym słowemJuż tak rozbityporozrywanyten nasz światnakawałkikoloryrozstawione łóżkana wszelkie możliwe sposobycóż mogę robićzanimzdradzi mnie odwagai pochłonie śmiesznośćsklejam gow każdym możliwym miejscukażdym słowem
ListopadIdę listopademw gasnących kolorachtablice pamięciszeleści czaspłoną światywspomnień i nadziei
Moja dewocjaNa półkach mojego świataoprócz książekstojąoprawione w ramkiwyjęte z gazetotrzymane lub kupionemoje święte obrazkiczęsto zerkam na nieprzez własne życieu moich świętychwypatruję twarzysugestii spojrzeniaszukamwłaściwego światłaby zrozumieć


