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R

ozmawiamy o przeszłości, tworzymy przyszłość, lecz jedyne, co trwa niezmiennie i w

sposób nienaruszalny to wieczne Teraz. Wspominamy to, co wspominać jesteśmy w stanie, to,
co utkwiło w naszym umyśle, zostawiło swój ślad, nie zostało wymazane.
Istnieje tak naprawdę tylko to, czego jesteśmy świadomi, to, co pamiętamy i co sami
sobie uświadomić jesteśmy w stanie. Zdarzenie, sen, który miał miejsce, który przez moment
przeistaczał nasze pojmowanie, kreował nowe wrażenia, wyzwalał dziesiątki emocji,
powiązanych z sobą zapachów, barw i odgłosów, naraz wyparował. Zapominanie. W jednej
chwili całość przeżywania fragmentu własnego jestestwa odchodzi w niebyt, pozostaje jedynie
jakieś mgliste wspomnienie, że coś być może było; że może coś, kiedyś, jakoś miejsce miało.
Pewien deprymujący szept ciała. Napięcie skóry na twarzy, zmrużenie oczu.
Człowiek jest tylko tym, co zdoła zapamiętać, tym, co zachowa w sobie. Cała ludzka
dusza zawieszona jest na cienkich nitkach synaptycznych połączeń, całe wnętrze, które wydaje
się być jedyne i na przekór wieczne, jest tylko chwilowym stanem. Ustawiczna zmiana.
Permanentne dostosowywanie. Wynoszenie na ołtarz własnej niepamięci, kreowanie mitu
własnej przeszłości, doskonałość utrwalona i powielona, schowana w szafie pełnym cieni.
Dany stan, chwilowa samoświadomość lub jej brak, odzwierciedla posiadany zasób
wiedzy, nabyte doświadczenie, piętna zdarzeń, niosących z sobą najwyższy ładunek
emocjonalny. W ograniczoności poznania ograniczone środowisko i zakres środków, zamknięcie
w lukrowanej klatce, ułuda stabilności systemu.
Tylko ja i tylko jedno zamknięte życie. Jeden ciąg, pasmo sekwencji zdarzeń
prowadzących ku wiecznej męczarni trwania w samym sobie, spoglądanie komuś w twarz,
ekscytująca informacja, kimkolwiek by nie był, śpiewanie psalmów w gronie zelotów, z tym
samym akcentem, ten sam głos w myślach po wieczność.
Po latach przypominamy sobie zdarzenia z młodości, rzeczy tak mało istotne, że wręcz
niebyłe, z drugiej strony mające w sobie coś magicznego. Archaizmy. Pewne chwile, momenty
życia, zostały na wieczność zaklęte. Nie pamiętam, co wczoraj jadłem, co mówiłem, co
myślałem o piętnastej trzydzieści osiem. Nie pamiętam, co będę robił jutro, za rok, miesiąc
dwa, co sobie stworzę i udam, że to tylko przyszłość a nie chwila obecna. Lecz pamiętam
słowo. Słowo boże, o ile bóg ma włosy splecione w warkocze, nie nosi bielizny pod koronkową
sukienką. Pamiętam zapach jej głosu, dźwięk jej ciała, choć nic więcej wtedy nie było, nic nie
zaistniało. Chłonąłem rzeczywistość w jej nierealności. Taką, jaka istniała pomiędzy dwojgiem
osób, pomiędzy dwojgiem zagubionych dłoni. Ekstrakcja wrażeń. Myśl błąkająca się po
odludziu.
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komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, który zastrzega sobie
niniejszym wszelkie prawa, przewidziane
w przepisach szczególnych, oraz zgodnie z prawem cywilnym i handlowym,
w szczególności z tytułu praw autorskich, wynalazczych, znaków towarowych
do tej witryny i jakiejkolwiek ich części.
Wszystkie strony tego serwisu, wliczając w to strukturę katalogów, skrypty oraz inne
programy komputerowe, zostały wytworzone i są administrowane przez Autora.
Stanowią one wyłączną własność Właściciela. Właściciel zastrzega sobie prawo do
okresowych modyfikacji zawartości tej witryny oraz opisu niniejszych Praw Autorskich
bez uprzedniego powiadomienia. Jeżeli nie akceptujesz tej polityki możesz nie
odwiedzać tej witryny i nie korzystać z jej zasobów.
Informacje zawarte na tej witrynie przeznaczone są do użytku prywatnego osób
odwiedzających te strony. Można je pobierać, drukować i przeglądać jedynie w celach
informacyjnych, bez czerpania z tego tytułu korzyści finansowych lub pobierania
wynagrodzenia w dowolnej formie. Modyfikacja zawartości stron oraz skryptów jest
zabroniona. Niniejszym udziela się zgody na swobodne kopiowanie dokumentów
serwisu Racjonalista.pl tak w formie elektronicznej, jak i drukowanej, w celach innych
niż handlowe, z zachowaniem tej informacji.
Plik PDF, który czytasz, może być rozpowszechniany jedynie w formie oryginalnej,
w jakiej występuje na witrynie. Plik ten nie może być traktowany jako oficjalna
lub oryginalna wersja tekstu, jaki zawiera.
Treść tego zapisu stosuje się do wersji zarówno polsko jak i angielskojęzycznych
serwisu pod domenami Racjonalista.pl, TheRationalist.eu.org oraz Neutrum.eu.org.
Wszelkie pytania prosimy kierować do redakcja@racjonalista.pl

