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Kozetka (38)

Prekend*.
Snikers i cacao

Jedz według swojego smaku,
ubieraj się według smaku innych.Przysłowie francuskie

_________________________

Joanna Friedrich
_________________________Od jakiegoś czasu piszę więc tylko coprekend.Nie zawsze utożsamiam się z tym co pi-szę tak mocno, jakby wskazywała na topierwsza osoba liczby pojedynczej. Wszyst-ko jest względne, jak uczy Doktor Czas.Bohaterki i bohaterowie, narratorzy i nar-ratorki, życiowe lekcje i wakacyjne wspo-mnienia.Właściwie wszystko ma nas ocalić odzapomnienia. Od tej patyny czasu. Na szczę-ście latem nie ma na nią czasu bo zajmuje-my się opalenizną, listą lektur na plażę itym podobnymi „problemami pierwszegoświata”.Nie tylko światów jest kilka, kilka, conajmniej jest list lektur. I tak na przykład, zniemałym zaskoczeniem czytam co rokulisty lektur dorosłych. Nikt nam ich nieustala, po prostu rankingi spisują, co czy-tamy najchętniej.Ciekawostką i zagwostką psycholo-giczną jest fakt, że w pierwszej dziesiątcezawsze znajduje się kilka poradników. Nie –filozofów, nie – klasyków, tylko coaching icoaching raz jeszcze. Jakby ciągle i jeszczebrakowało nam motywacji albo wiary wsiebie. Na końcu każdego przeczytamynajczęściej zdanie, że sztuką jest być sobą inaturalność to podstawa. I: nic z tego. Zamiesiąc znowu poradniki wygrają rankingi.Ciekawe są meandry letniego umysłu.

Umysłu czasu letniego o przeszłym czasiewrzenia.Czy umysł tak łatwo się ulatnia?Filozofia klasyczna to też właściwie ar-chetypiczny coaching.Czy mi to oceniać?Nawet nie myślę porywać się z motykąna słońce.„Smak innych...” – no cóż, łatwiej ubraćsię stosownie do okoliczności. Poruszaniesię w gąszczu „lajków”, niczym starożyt-nych „ochów” i „achów” wymaga nie ladafinezji. I precyzji. I nonszalancji.Ach: łatwiej wymienić czego nie wyma-ga. Podobno dobieramy się na zasadzie po-dobieństw, podobno również – na zasadzieprzeciwieństw. Żyjemy w czasach kiedywszystko jest prawdą, ewentualnie post-prawdą.Bohaterki i bohaterowie zmieniają sięcoraz szybciej. Co podoba się Innym? Conam się w innych podoba? Nieszczególnieprzepadam za lizusami. Podobno ludzie,którzy piszą często łaszą się do czytelni-ków.Moje ulubienice (bo facetów się dziś nieczepiamy) to kobiety żyjące w zgodzie zsobą. Nawet, kiedy witają mnie złośliwo-ściami i ubierają się zgodnie ze swoimwłasnym dress codem, często wcale takbardzo nie zmieniającym się przez lata – tawierność sobie jest budująca. Jedna z tychpań, prawdziwa „włoska mamma”, chociażPolka, na wszelkie wątpliwości ma od latjasną odpowiedź „snickers i cacao”. I to,zanim snickers był dla tych, co lubią gwiaz-dorzyć. Naturalne gwiazdy i naturalnekonstelacje. Naturalne diety i ulubionesporty. Niewymuszona elegancja i uśmiech,który otwiera wszystkie drzwi. Sztucznośćpowoduje niemiłe wrażenie wewnętrznejpustki. W letnim słońcu wszystko widaćwyraźniej, lepiej schnie pranie i szybciejwysychają łzy.

Pakując walizkę, myślisz sobie, możetym razem spakuję mniej książek, a zamiast

tego wezmę pusty zeszyt coś zapiszę? Och:starożytny papierowy list!Nadal pozostajemy przy kolekcjach Resort2019, które z założenia mają związek zpodróżą.Którą z nich zapakowałabym najchęt-niej do letniej walizki?W tym sezonie Rochas, wygrała w cu-glach z Feragamo (między innymi, zewzględu na praktyczne kieszenie na mu-szelki):„Zawsze wybieraj drogę najkrótszą, al-bowiem krótka droga jest naturalna.” [Ma-rek Aureliusz].
■_____________*prekend – słowo to odkryłam stosunkowoniedawno, oznacza czwartek i piątek

Kazimierz Linda
Już wiemJuż wiem co czuje taternikKiedy odpadnie od ścianyI wisząc na cienkiej linceZaczepionej w wątłym ćwiekuWbitym w szczelinę skałyOczekuje pomocnej dłoniAlbo momentu kiedyZwycięży siła grawitacji
Taka bliskaTaka bliska jesteś tak dalekoTylko znaki nas łączą jak słowaTylko krążą miedzy nami ptakiNiewidzialne krótkie wytęsknioneCierpienie nas łączy i dzieliCzegoś pragnę i ty pragniesz czegośA szczyt marzeń usiąść obok siebieW szumie głosów z kroplą kofeiny
Wróżbabiegła po nadziejęi bochenek chlebazatrzymała sięprzy kolorowej spódnicyobiecującej przyszłośćpołożyła krążek nadzieina kartonikuz damą karodowiedziała sięo nadchodzącym smutkuwróżbę potwierdziłasłona łza na policzkui bolesne ssaniew żołądku
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