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naci¹ganie siebie czy innych?
Pewnego dnia, odprowadza³am powracaj¹c¹ do domu
przyjació³kê na dworzec autobusowy. Mia³yœmy jeszcze trochê czasu do
przyjazdu autobusu. Usiad³yœmy na ³awce. Obok nas siedzia³a starsza
pani. Moja przyjació³ka po chwili namys³u w sposób bardzo spontanicznie bezpoœredni zwróci³a siê to siedz¹cej staruszki i powiedzia³a:
„Jakie Pani ma ³adne zmarszczki!”. By³ to komplement doœæ nietypowy,
muszê przyznaæ, ¿e a¿ mnie zatka³o. Tak to czasami jest… Patrzymy w
lustro i zauwa¿amy goœci, którzy zadomowili siê w ró¿nych czêœciach
twarzy. By³y tam ju¿ prawdopodobnie d³u¿szy czas, ale pewnie w nat³oku
spraw nawet nie mieliœmy czasu ich zauwa¿yæ…
¯yjemy w spo³eczeñstwie, popieraj¹cym kult m³odoœci. M³odoœæ
jest w cenie. Pocz¹tek XXI wieku nale¿y do ludzi wiecznie m³odych i
niezmiennie atrakcyjnych. Nie na topie jest te¿ myœlenie, co bêdzie gdy
m³odoœæ minie. Carpe Diem? C'est la vie? Jak kto woli… Wiele osób na
si³ê nie chce pogodziæ siê ze skutkami up³ywu czasu. Ci, którzy decyduj¹
siê na wyg³adzanie i sztuczn¹ zmianê twarzy na wizualnie m³odsze,
jakkolwiek by tego nie próbowali usprawiedliwiaæ buntuj¹ siê przeciwko
w³asnej historii. Wielokrotnie s³ysza³am, jak kobiety wyra¿a³y siê ironicznie o innych: „Patrz! Naci¹gnê³a siê!”. Naci¹gnê³a siê. Ale naci¹ga jednoczeœnie i innych na swój nowy wygl¹d. I oœmielê siê to porównaæ do
dopingu w sportach wyczynowych. Z t¹ tylko ró¿nic¹, ¿e w tym przypadku
mamy do czynienia z nieuczciw¹ gr¹ z czasem. A ten niestety takich
zagrywek nigdy nie wybacza.
Matka natura tak to wszystko sprytnie wymyœli³a, ¿e zmiany w
wygl¹dzie nastêpuj¹ bardzo powoli. To chyba dlatego, aby by³o nam siê
³atwiej z nimi oswoiæ, przyzwyczaiæ do nowego stanu rzeczy. Dopiero
film, fotografia to najwiêksze wyzwania, jakie zosta³y rzucone up³ywowi
czasu. Dlatego niekiedy ogl¹danie zdjêæ sprzed lat wywo³uje nostalgiê,
przygnêbienie. Na pewno wszyscy siê ze mn¹ zgodz¹, ¿e zmiany, spowodowane przemijaniem znacznie ³atwiej dostrzega siê na twarzach innych
ludzi ni¿ na swojej w³asnej… Zmarszczki jednak mog¹ byæ bardzo interesuj¹ce, jak na przyk³ad zmarszczki na twarzy wspomnianej staruszki.
Dró¿ki, siateczki, koleiny, w¹wozy, koryta ¿³obione przez strumienie
¿ycia. Z nich odczytaæ mo¿na zapisan¹ g³êboko nasz¹ przesz³oœæ. Jest to
nasz znak rozpoznawczy, oryginalne logo, podsumowanie naszych
sukcesów i naszych pora¿ek. Gatunek ludzki charakteryzuje siê ogromn¹
ró¿norodnoœci¹. Tak samo jak w odmienny sposób ¿yj¹, tak samo w odmienny sposób siê starzej¹. Niedobrze na przyk³ad je¿eli twarz zamienia
siê w worek obleczony jakimœ wyrazem. Tak bywa przy oty³oœci, paskudnym usposobieniu lub te¿ gdy ma siê pecha. Istnieje taki pogl¹d, ¿e
zmarszczki ¿³obi¹ przede wszystkim nieszczêœcia. To nie prawda. RzeŸbi
je te¿ uœmiech. Dziwiê siê tym, którzy charakter i przysz³oœæ czytaæ chc¹ z
d³oni. Czytaæ trzeba z twarzy. Jest mnóstwo ludzi, którzy non stop siê
uœmiechaj¹. Z pewnoœci¹ zostanie to zapisane w ich twarzach. S¹ te¿ tacy,
którzy obleczeni s¹ wci¹¿ w sztuczny uœmiech. Taki zostanie zapisany tym
bardziej… Jak na przyk³ad u naszej g³owy pañstwa. Naci¹gn¹³ mu taki
jego wykwalifikowany sztab wyborczy. Naci¹gali, naci¹gali, a¿ w koñcu tak
zosta³o. GroŸny widok.
Z³oty œrodek? Hmm… Mo¿e coœ pomiêdzy uœmiechem prawdziwym i sztucznym. A co z operacjami plastycznymi? Przyznajê. Przydaj¹
siê. Pozwalaj¹ zrekonstruowaæ oszpecone twarze, usun¹æ bolesne niedoskona³oœci. Nie rozumiem tylko jednego. Mianowicie leczenia nimi
tej nieuchronnej choroby, ca³kowicie naturalnej, której na imiê jest:
staroœæ.
Olga Byliñska

/Julce./
czeœæ, moja ma³a, ca³kiem nowa,
kilkudniowa siostrzyczko!
wyobrazi³am ju¿ sobie jak mówisz
chodzisz
szukasz w s³oiku jagód, bo to niemo¿liwe
¿eby w d¿emie nie by³o owoców
badasz ma³¿e i galaretowat¹ maŸ
i trzymaj¹c w pude³ku wierzysz
¿e wychodujesz ³añcuch pere³
kiedy pojmujesz s³odko
jeszcze nie spaczenie
dzieciêca oryginalnoœæ jest silniejsza
ni¿ ta ca³a dziwna mc'donaldyzacja
kopaæ wodê te¿ bêdziesz oryginalnie!
i s³uchaæ te¿ inaczej
bo jeszcze widzisz dŸwiêki
s³yszysz obrazy
rozmawiasz z mrówkami i tymi ma³ymi
no
i budujesz zamki
i wykopiesz z pamiêci wielki pa³ac
ca³y ze srebra
bo uœmiechasz siê jak ksiê¿yc
i otoczysz nim ca³y swój œwiat
na tronie umieœcisz s³oñce jasne i ¿ó³te
machaj¹ce beztrosko liœæmi kwiaty
towarzyskie
a ciemn¹ noc uhonorujesz
wiankiem z o³tarzyka
dzieciêcej nieœwiadomoœci

/serce na papierze/
zdarzy³o mi siê przebiæ papier na wylot
ostry gryfik
ta szaroœæ nawet ³adnie wygl¹da
i nie szkodzi, ¿e czerñ jest teraz w
modzie
a ono jest tak banalnie wielkie i szare
pewnie marzy o ³¹kach norweskich
ciekawe, czy one ³¹cz¹ siê z atlantykiem
i czy islandzkie koniki jak te morskie
³¹cz¹ siê na ca³e ¿ycie
widzi œwiat przez szare okulary
na papierze œlicznie to wygl¹da
podziurawiæ, rozmazaæ,
ca³y papier w kolorze
i kropelki na nim
to co, ¿e czarno-bia³e
i przysz³oœæ, i ono same,
i wiecznoœæ
przecie¿ kocham te dwa kolory
Agnieszka Lendzion
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