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Zima (Throbbing Plants: Part I: Winter) 

Nów w Koziorożcu. Zagnieżdżanie spraw, osadzanie, gruntowanie, sprawdzanie, czy korzenie 

dobrze trzymają. Zupełnie jak świerk w dolinie Havki, na który trafiłam podczas naszego 

spaceru okolicznymi bezdrożami w dzień zimowego przesilenia. Marek chciał pozyskać zrzezy 

wierzby, która już wcześniej, kwitnąc z końcem listopada, okryta białym puchem nie pozwoliła 

o sobie zapomnieć. Miejsce, w którym się znalazłam eksplorując mokradło z drzewami 

imponującymi rozległością pojedynczych egzemplarzy, nagle odsłoniło wejście do ukrytego 

źródła, schowanego między dwiema skarpami porośniętymi kruchą, starą wierzbą i kilkoma 

pniami świerków, olsz, zaroślami leszczyny i chyba grabów. Schodząc, natknęłam się na 

Odpowiedź. Nie szukałam jej; nie tym razem. Tak już jednak tutaj jest – Odpowiedzi 

przychodzą nieproszone, choć właściwie należałoby powiedzieć: niezapowiedziane. Małe 

drzewko świerkowe wydawało się być powalone wraz z tym, jak obsunął się kawał skarpy z 

ziemią, w której tkwiły jego korzenie. Nie było jednak martwe – wręcz przeciwnie. Z pełną 

niewzruszonej pewności, nieustępliwą siłą górna część drzewa wyginała się ku górze, ku 

prześwitowi w dość gęstej koronie zarośli, tam, gdzie zapewne w cieplejszych miesiącach 

przenika więcej światła. Spotkanie z tą istotą było jak wyjście kiedyś, w wiosce zagubionej w 

jednym z dopływów Kali Gandaki, na niespodziewanie otwierającą się dolinę, w której nad 

potokiem wyłoniła się stupa sporych rozmiarów (i, jak się później okazało, rzadko już 

spotykanego, starożytnego wzoru). Zupełnie jak wtedy - potok myśli, całej tej emocjonalnej 

dramy, nurtu płynącego czasem niezależnie od intencji, wszystko, co nakręca się stopniowo 

dążąc do intensywnego napięcia w głowie, a później w ciele – wszystko to nagle się zatrzymało. 

Jak odcięte krystalicznym ostrzem, a może jak powstrzymane zaporą postawioną z chirurgiczną 

precyzją w odpowiednim miejscu i czasie. W każdym razie i wtedy, i w tej chwili myśli ustały, 

słowa ustały, wyłoniła się gotowość do bycia tu i teraz, bez żadnej reszty i bez żadnej ściemy. 

To, co miało przepływać, przepływało, a ja pozwalałam tylko działać tej istocie, której 

materialność, forma i kształt transportowały mnie w sam środek odpowiedzi, do których nie 

zdążyłam jeszcze postawić właściwych pytań, ale mogłam już boleśnie odczuwać od pewnego 

czasu, że są tuż pod powierzchnią, wzbierają i układają się do ataku. Drzewko o kształcie 

wygiętym w odwróconą literę L, z dłuższym bokiem równoległym do koryta potoku, krótszym 

zaś łowiącym, co się da z porcji światła, jaka udziela się temu miejscu, miało odsłonięte 

korzenie i sprawiało wrażenie, że zawisa na tych cienkich celulozowych linkach, że zaraz podda 

się sile grawitacji. Nie miało się jednak poczucia, że jest w zaniku – jak długo rosło w tej formie, 



rok? Dwa? Pięć? Dotknęłam odsłoniętych korzeni i zaskoczyło mnie, jak są twarde, napięte, 

nieustępliwe i mocne. Po prostu nie przyjęły do wiadomości, że sytuacja miałaby być 

beznadziejna. Po prostu robią, co można. Po prostu są tym, czym są – korzeniami drzewka, 

które obsunęło się z kawałem skarpy, zatrzymując się w pół drogi między unicestwieniem a 

spokojną stabilnością. Ta połowa drogi czyni różnicę. Odwróciłam się twarzą w stronę źródeł 

Havki, o których wiem, że są iluzoryczne, ale przecież dają namacalny efekt w postaci tego 

upartego spływu wody, który szemrze parę metrów poniżej Dolnego Domu. Płynął stamtąd 

chłodny mrok, wilgotne zapachy, coś ciemnego i ożywczego jednocześnie, wyrazistość cienia 

przy zetlałym, ale równie upartym świetle niskiego słońca. Stałam tak w połowie drogi między 

tym, co z płynęło z góry, z tych rozległych polan nad Havką, przefiltrowane przez setki 

nieustępliwych, niepoddających się sile ciężkości korzeni, przez miliony liści, które odchodząc 

w wyrazistość cienia utleniają swoją letnią zieleń w tę woń o tonie lekkiej zgnilizny – w połowie 

drogi ku temu, co za moimi plecami, metalowym siatkom dzielącym puste, przystrzyżone 

trawniki jak z ekranu Windowsa, na które otwierają się drzwi takich samych budynków, 

różnych co do fasad, ale wypełnionych dokładnie takim samym surogatem powietrza 

wędrującego w systemie wentylacyjnym dopóty, dopóki nie straci każdej cząstki tej wilgotnej, 

mrocznej, wypełnionej ożywczą fermentacją aury. W połowie drogi do kolejnych parceli z 

bliznami po korzeniach czarnych olsz, wierzb i jesionów usuwanych dla poszerzenia drogi, 

nowego apartamentowca, czyjejś fanaberii, czyjejś obawy. W połowie drogi między zdaniem, 

które brzmi jak slogan kiepskiej, pop-psychologicznej szmiry, że “Życie zawsze wygrywa”, bo 

życie zawsze wygrywa, a wejściem w tę materialną metaforę, która odczarowała słowa z ich 

kłamstwa, a jednocześnie sprawiła, że stały się niepotrzebne i nieistotne.  

 

 

	  


