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Ona 

 

 

Gdybym, odrzucając respekt przed Stwórcą, chciał się zabawić w krytykę 

stworzenia, wołałbym: – mniej treści, więcej formy! Ach, jakby ulżył światu 

ten ubytek treści. Więcej skromności w zamierzeniach, więcej 

wstrzemięźliwości w pretensjach – panowie demiurdzy – a świat byłby 

doskonalszy! 

 

Bruno Schulz, Manekiny 

 

 

 

Pachniała różami i cynamonem. Nieco egzotyczna była to mieszanka i z równie egzotycznym 

skutkiem uderzała mi do głowy. Pochłaniała myśli i opanowywała zmysły tak, że ściśle wyczulone na 

nią samą, zdawały się pozostawać ślepe na resztę świata. Zasadniczo, reszta świata była zbyt nudna w 

stosunku do tej Istoty, która ów wytworną wonią była otoczona. 

Do dziś zastanawiam się, czy aby na pewno zawinił cynamon i róże, czy też jedynie były bodźcem 

wyzwalającym uczucia wobec Niej. I im dłużej to wspominam, tym częściej przychylam się ku tej 

drugiej opcji. Bo przecież równie dobrym bodźcem mógłby być jakikolwiek inny, delikatny i sycący 

zapach. Mogłaby nim być rozkoszna puszystość Jej włosów, mogłaby być nieprzenikniona barwa Jej 

oczu… 

Zawsze pełen byłem obaw, ale połączonych z jednoczesną sympatią wobec osób o tęczówkach tak 

ciemnych jak jej. Gdy później się nad tym zamyślałem, zwykle przychodziły mi do głowy dwa powody. 

Jednym z nich była bariera, jaką stawiała mi ta barwa w poznaniu charakteru jej właściciela. Jasne 

oczy pozwalają zajrzeć głęboko w umysł i serce. Ciemne szczelnie okrywają tę drogę (tak przydaną 

przy zawiązywaniu znajomości) mrokiem i niepewnością. Drugi powód wydaje się być prozaiczny – 

sam mam takie oczy. Fakt ten wiązał mą niepewność tym, że próby poznania własnego ja nastarczały 

mi w owym wieku wielkich problemów. Wciąż zresztą ciężko jest mi to pogodzić i zrozumieć. 

Jej pospolite imię nie ma znaczenia. Bo cóż to jest imię? Nadane przy porodzie czy chrzcie, 

odzwierciedla ambicje rodziców. A te nazbyt często są odmienne od życia i planów samych 

zainteresowanych. Ale któż wtedy, będąc drobnym, nierozumnym jeszcze niemowlęciem mógłby się 

tej woli sprzeciwić? Niejednokrotnie złośliwe, szkolne przezwiska, których wydźwięku doświadczył 

niemal każdy z nas, lepiej odzwierciedlają charakter i wewnętrzne ego osoby. Czasem, dowiadując się 

o takowym, stworzonym wobec mało znanej nam osoby, czujemy się zadziwieni. Ale z czasem 

przychodzi zrozumienie dla tego podświadomego zamysłu nazwania – czy w zaskakującym zestawie 

cech przeciwstawnych, czy we własnych doświadczeniach, czy ostatecznie w ukrytych bądź 

widocznych elementach duszy i ciała. Niestety, nawet tego nigdy pewni być nie możemy, bo czasami 

powstają one w jednorazowych sytuacjach czy z subiektywnych, czasami całkowicie niewłaściwych, 

animozji. 

Myślałem o niej w kategorii Ona. Zawsze ze wspomnieniem opisanego już wcześniej zapachu. 

Tworzył się mi przed oczyma umysłu Jej obraz wyniesiony z własnych doświadczeń. Rysował mi on 

jakby niewidzialną, trzecią ręką, dokładny kształt postaci. Uwzględniał wszystkie wypukłości i 

wklęsłości, nawet te na pierwszy rzut oka niewidoczne. 
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Jednakże całą tą, zdawałoby się, wyrazistość kształtów i dokładność rysów twarzy zawsze 

zasłaniała mi pewna zniekształcająca mgiełka. I choć czułem Jej oblicze, skąpane w pozornej 

beztrosce, a także walczące w jej głębi radość życia oraz – trudno to wyrazić – może obawę (która 

mogła wynikać z nazbyt wielu rzeczy), zawsze przeszkadzała mi ta mgła w uzyskaniu czystego jej 

obrazu. 

Nie jest to zresztą zjawisko wyjątkowe. Ilekroć to najznamienitsi nie mogli się przez nią przebić, 

nawet w świetle najgorętszych uczuć. A czasem i właśnie z ich powodu. Możliwe, że w takim 

przypadku dotknęło to także i mnie choć bynajmniej nie chodzi mi o porównanie swej, maluczkiej w 

końcu osoby, do Nich. Chce tutaj jedynie podkreślić siłę z jaką uczucie wpływa na każdego z ludzi. Na 

mnie też wpłynęło, o niebiosa, i to z jaką mocą! 

Ewolucja uczucia przebiega różnie, ale zawsze znajduje ono swój punkt początkowy i kulminacje, 

mogące powtarzać się wielokrotnie i różnorako. Szczególnie ujawniają się one wśród najdłuższych i 

najszczęśliwszych, szkoda, że jednocześnie tak rzadkich małżeństw. Ale zacząć należy od początku. U 

mnie, jak u większości omamionych tym przeklętym stanem mężczyzn, było to chwilowe zauroczenie. 

Iskierka, która po dość krótkiej wszak znajomości, trafiła na podatny grunt dla rozpalenia ognia. 

Takie uczucie staje się często chorobliwe. Miesza podekscytowanie, swoistą radość z niej, z ciągłą 

obawą o jej los, ze strachem o jej prawdziwy wymiar. Racjonalność myślenia jest nam wtenczas 

całkowicie obca. Nieraz widzimy coś, czego tak naprawdę nie ma, odkrywamy spiski zawiązane przez 

nierealne stworzenia, myśli i moce. 

Zaślepieni, koncentrujemy swe myśli na jednym celu, obiekcie naszego uczucia. I głębiej w niego 

wnikając, bardziej do niego dążąc, nasilamy jego głód. Zdaje się to być jakoby bytową wstęgą 

Möbiusa, w którą coraz bardziej zagłębiając się, nigdy końca nie odnajdziemy, przebywając na 

wszystkich jej płaszczyznach. 

Jakże szczęśliwy jest ten czas młodzieńczego buntu, gdy uczucie staje się w rozwichrzonej 

poznawanym światem głowie celem i przeżyciem samym w sobie. Piękny jest ten okres, gdy wbrew 

wszelkim ograniczeniom moralnym i kulturowym, dąży się i żyje przez nie, chwytając jego obecność i 

w nim tylko działając. Te pierwsze próby przełamania skorupy niewinności nieraz stają się przeżyciem 

wpływającym na dalsze miesiące, a nawet lata egzystencji. 

Dziwny i – zdawałoby się – niezrozumiały jest ten czas dla tych, którzy już o nim zapomnieli bądź 

nieumiejętnie go pielęgnowali. Nie potrafią oni we własnej wyobraźni odtworzyć tego wrażenia, jakim 

są dziesiątki pustych, samotnych i bezsensownych nocy, zamienionych w wyczekiwanie na tę kolejną, 

tę jedyną i następną zarazem, kiedy to znów poczuje się ciepło pokrewnego duchem ciała. Takimi 

nocami i dla takich nocy się w tym wieku żyje, i nawet najsilniejsze zabiegi nierozumnych, chwilami 

śmiesznych w swej nienawistnej zaciętości edukatorów nigdy tego elementu ludzkiej natury nie 

zmienią. 

Mam nadzieję, że czytelnik wybaczy mi te dywagacje, pośrednio jedynie związane z tematem, lecz 

ich prezentacja była mi konieczna do kontynuowania wątku mej opowieści. Albowiem 

niejednokrotnie to właśnie te noce stają się przełomowymi momentami w rozwoju uczucia. Noce 

nieraz z początku niepozorne, mające w sensie pierwotnym być, dla przykładu, prozaicznym 

spotkaniem z przyjaciółmi, zmieniają swój sens diametralnie w obliczu spotkania z istotą, wyzwalającą 

w nas tak niesamowite emocje. Nie inaczej było i tym razem. 

Ta noc obudziła apetyt. Apetyt, który narastał z kolejnymi dniami i tygodniami. Na nic zdały się 

tutaj szczątki wpojonego w dzieciństwie, zapobiegawczego umiarkowania. Serce wiedziało lepiej. 

Serce zawsze myśli, że wie lepiej. 
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Ironia losu sprawiła, że gdy tylko nasze umysły zdawały się pogodzić z abstrakcją zaistniałej 

sytuacji, gdy ciała i słowa wyraziły szczery żal za tę żywiołowość, młoda dusza postawiła stanowcze 

veto. Może spowodowały to niesprzyjające warunki: wspólne miejsce, wspólny czas, wspólni 

przyjaciele… i kolejna wspólna noc. Noc, która mimowolnie się nam narzucając, bez jakiejkolwiek 

logiki, wyzwoliła z nietrwałego jarzma rozumu to miłosne idee fixe. 

 

Akceptacja zdarzenia, jego formy oraz wieku, przez jakiego do niego doszło, zdawało się w tym 

obliczu najlepszym wyjściem. Ale niestety, nie udało się mi powstrzymać idącej zaraz za nią, 

nieproszonej pychy. 

Gorzki żal do Gai, do Eos, do głębokiej wiosny – za tak wczesny poranek – zrodził się prędko i 

wywarł na mnie piętno. Równie prędką też zrodził wstyd, ten rodzaj wstydu jaki żyje w przyłapanych 

przez brzask kochankach. 

 


