
Pytasz co u mnie

u mnie
wciąż noce i dnie
bez nazw bez dat

wśród dróg tysiąca
bezsiłą mierzę każdy ślad
przeglądam karty swojego życia
czasem… rozpacz
czasem lęk
wciąż… samotność
wciąż ten ból

Pytasz co u mnie

wiesz…
już coraz trudniej
utrzymać mi w ramionach siebie
zatrzymać
nikomu niepotrzebne życie

w tej ciszy
co krzepnie na wargach jak zatruta krew
w tym krzyku
co kurczy serce tak wiotkie jak byt
już tylko nic
już tylko nic

Pytasz co u mnie

u mnie…
wciąż – czarne noce
wciąż – puste dni

P Y T A S Z
J A C E K  Ż Y B U R A

MNIEco u

Dla niego kolory jesieni stanowią kolejny raz pretekst do ukaza-
nia ulotności chwil i wskazują na potrzebę zatrzymania się i reflek-
sji nad sensem ludzkiego życia i ludzkich dążeń. „Jeszcze jestem” – 
brzmi tytuł jego wiersza, w którym człowiek – niemy obserwator 
przejawów życia i magii przyrody, tętna, pulsu otaczającego świata 
– z rezygnacją i niewyrażoną rozpaczą uświadamia sobie, że brak w 
nim myśli o jutrze, że brak w nim tego, co wyznacza rytm na 
zewnątrz.    

„ Nie ma nas” – brzmi z kolei tytuł jej wiersza, którego bohaterka 
okłamuje cały świat, ale siebie przede wszystkim, że można odna-
leźć i zatrzymać wspomnienia dawnych chwil i wrażeń w miej-
scach, w których nie został nawet ślad wspólnego bycia; że można 
wrócić do przebrzmiałych uczuć, jeśli tylko wypełni się przestrzeń 
przedmiotami, które tworzyły tło codziennych zdarzeń.

Wśród tytułów dosłownych, zaskakujących i skłaniających do 
zatrzymania znajdują się „Samobójcy” i „rozpacz”. U niego śmierć 
wynika z głodu metafizycznego, niewypełnionego myślami i troską 
ze strony innych, niewypełnionego poczuciem przynależności do 
świata i przekonaniem o posiadaniu swojego miejsca w życiu. Dni 
kurczą się, gdy człowiek otacza się przedmiotami; gdy „mieć” 
zastępuje „być”; gdy nawet wartości załamują się pod ciężarem 
ciała, w którym zamiast krwi szeleści kamień; gdy jedynie ból może 
poświadczyć istnienie. U niej rozpacz nierozerwalnie wiąże się z 
samotnością, niemożnością określenia uczuć, nazwania pragnień, 
wreszcie – brakiem odwagi, aby żyć i domagać się obecności kogoś, 
kto znaczy wszystko. To ciągłe pytania bez odpowiedzi, wątpienie
i wahanie, niepewność i nieśmiałość, ale przede wszystkim nadzie-
ja.

Poczucie straconego czasu, straconych lat to kolejny aspekt 
jego utworów. Przeszłość jest pełna przegranych zdarzeń, które 
piętnem odbijają się na obecnym życiu, które paraliżują i stwarzają 
wrażenie braku perspektyw, przypadkowości, nicnieznaczenia. 
Młodość jest porażką. Życie to klęska i niemoc. Poczucie przegra-
nej wywołuje przekonanie o bezcelowości przyszłych starań. 
Wiersz „Wciąż puste miejsca” obnaża prawdę o naturze ludzkiej
i braku motywacji do przeżywania życia i dawania sobie kolejnej 
szansy w obliczu sekwencji nieprzyjemnych zdarzeń. Uzupełnienie 
refleksji stanowi jej utwór „sukienka” – będący gorzkim przeświad-




