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Agnieszki słodkie rodzynki i gorzkie migdały

Miłość, miłostka, miłowanie, romans, flirt, uwodzenie, 
zakochanie… Wieczne gonienie króliczka, trwały stan 
podniecenia, radowanie się tym, czego nie można 
posiąść. Odkrywanie nowych emocji, przeżyć duszy,
czasem ważniejsze od samego ukochanego. Uczucie
i racjonalność. 

 



Oszołomienie serca i umysłu. Rozkoszna wygoda
i niewygoda. Czułość, wspólnota spojrzeń, gestów. 
Nieodłączne rozstania, nadłamane serce, kłamstew-
ka, spopielały żar, błąkający się po sercu jad.
"...sztuczny miód, ersatz, cholera, nie życie".
A ciągle warto…  



     Boża krówko, leć do nieba,
     przynieś mi kawałek chleba,
     a do chleba – trochę szczęścia,
     a do szczęścia – trochę wiary,
     a na deser – 
     jakieś czary, jakieś mary... 

Ma nie więcej niż dwanaście lat, kiedy pisze do "pana 
Bozi" tę rymowaną prośbę. Od dzieciństwa wyrabia
w sobie postawę półprzekorną, półakceptującą. 
"Jestem mieszaniną upału i chłodu, niewiele mam 
średnich uczuć". 

 



Nie umie się śmiać od ucha do ucha, wesołość
zawsze miesza się jej ze smutkiem: „ raz słodkie
rodzynki, raz gorzkie migdały”. Ciągle wypatruje
małej chmurki, „co tylko dla mnie, dla mnie gna...” 

Rodzina Osieckich to przedziwny konglomerat
wyższych i niższych sfer, także narodowo 
splątanych. Ojciec Agnieszki, Wiktor Osiecki,
urodził się w Belgradzie, jego matka była Serbką,
a babka Wołoszką.  Młodzieńcze lata spędza
we Lwowie, gdzie jako pianista lokalowy
„„co budzi gamę zbyt niewinną ”, zarabia na życie
w  znamienitej restauracji w luksusowym hotelu
„George”.



Nie umie się śmiać od ucha do ucha, wesołość
zawsze miesza się jej ze smutkiem: „ raz słodkie
rodzynki, raz gorzkie migdały”. Ciągle wypatruje
małej chmurki, „co tylko dla mnie, dla mniegna”... 

     Boża krówko, leć do nieba,
     przynieś mi kawałek chleba,
     a do chleba – trochę szczęścia,
     a do szczęścia – trochę wiary,
     a na deser – 
     jakieś czary, jakieś mary... 

Potem zamieszkuje w Warszawie i gra
w pretendującej do elitarnego salonu
literacko-muzycznego kawiarni „Sztuka i Moda”
(Sim) na Królewskiej. Pewnego dnia, właśnie
w „Sztuce i Modzie”, poznaje pannę z dobrego
domu, Marię z Lipowskich Sztechmanównę,
kiekierowniczkę sali w znanej literackiej kawiarni
„Ziemiańskiej”. Niezadługo para staje na ślubnym
kobiercu. Rok po zaślubinach, dziewiątego
października 1936 roku, przychodzi na świat
Agnieszka. „Jestem dzieckiem Warszawki”
- pisze o sobie. 

 



Nie umie się śmiać od ucha do ucha, wesołość
zawsze miesza się jej ze smutkiem: „ raz słodkie
rodzynki, raz gorzkie migdały”. Ciągle wypatruje
małej chmurki, „co tylko dla mnie, dla mniegna”... 

     Boża krówko, leć do nieba,
     przynieś mi kawałek chleba,
     a do chleba – trochę szczęścia,
     a do szczęścia – trochę wiary,
     a na deser – 
     jakieś czary, jakieś mary... 

- „Moja ciotka – hrabina Raczyńska, secundo
voto podporucznikowa Arciszewska - w miejscu,
gdzie teraz stoi hotel „Victoria”, posiadała kawiarnię
„Sztuka i Moda”. Tam swoje wiersze czytał
S. Karpiński, tam przychodzili moi rodzice /.../Jakby
od razu weszłam w tamto środowisko". 

 



     Boża krówko, leć do nieba,
     przynieś mi kawałek chleba,
     a do chleba – trochę szczęścia,
     a do szczęścia – trochę wiary,
     a na deser – 
     jakieś czary, jakieś mary... 

Od najmłodszych lat zatem ulepiona jest z innej 
duchowo gliny, odmiennym jest ptakiem w stadzie.
Jej życie to powieść z przygodami, tylko nie wie,
czy zawsze w dobrym guście, bo „czasem się
imponuje światu, a czasem się żyje byle jak".
Piękna dwudziestoletnia i szpetna czterdziestoletnia,
żżona i matka, choć „kobieta, żona, matka to nie dla
mnie rym", bywalczyni salonów i barów Saskiej Kępy,
poszukiwaczka opowieści ludzi dnia codziennego.
Zakochana i kochana, porzucona i zawiedziona,
szczęśliwa i cierpiąca, serdeczna i niemiła. Dowcipna,
prprzewrotna, sentymentalna i wrażliwa, melanchol-
iczka, a zaraz też realistka. Wiele Agnieszek w tej 
Jednej...  
 



     Boża krówko, leć do nieba,
     przynieś mi kawałek chleba,
     a do chleba – trochę szczęścia,
     a do szczęścia – trochę wiary,
     a na deser – 
     jakieś czary, jakieś mary... 

Przyjaciele Osieckiej zgodnie wspominają, że miała 
więcej przyjaźni wśród kobiet niż wśród mężczyzn. 
Przyjaźń z mężczyzną uważała za trudniejszą, 
bo męską chytrość dostrzegała gołym okiem. 
„Mężczyzna  dyskutuje, walczy, idzie do zwarcia.
AA każda, nawet  najzwyklejsza  kobieta, nastawiona 
jest na kokieterię, na mężczyznę, na publiczność, 
nawet w grobie uszminkowana, za welonem,
za czarczafem przypudrowana, zmieniająca głos
ww telefonie od basowego „halooo” do harcerskiego 
„cześć”, w sali tanecznej, już jako szesnastolatka, po-
godzona z tym, że jak nie podejdzie jeden, to może 
drugi, a jak nie drugi, to czwarty, wszystko jedno, byle 
podszedł, a potem dwudziestoletnia, półpogodzona, 
że jeżeli nie ten, to niech będzie ten, trudno, ale żeby 
było jakieś życie nie w głuszy, nie w lodzie, i dla
każdego taka, jakiej by chciał, o jakiej by marzył,
o jakiej się zwierzył koledze w czwartej klasie”.



     Boża krówko, leć do nieba,
     przynieś mi kawałek chleba,
     a do chleba – trochę szczęścia,
     a do szczęścia – trochę wiary,
     a na deser – 
     jakieś czary, jakieś mary... 

Przyjaźń z nią była dość trudna, bo tylko wtedy możli-
wa, kiedy to ona miała na nią ochotę. Ciągle gdzieś 
„ucieka”, znika. Żyje trochę w innym świecie. Musi być 
sama i wolna. Płaci za to wysoką cenę. Deklaruje pub-
licznie: „Mam taką okropną skłonność charakteru: war-
tości z poprzednich związków uczuciowych czy przy-
jacielskich nie utrwalają się we mnie”. Nawet kiedy jest 
jej bardzo źle, pisze, że „na dnie żyje się lepiej niż
w niebie. Bo choć się jest na dnie, ale u siebie", ale 
zawsze trzeba „na gorąco, na gorąco życie brać/.../
na gorąco, na gorąco szczęście rwać" albo marzyć: 
„Jeszcze tylko raz usłyszeć szalony serca głos,
a potem - wielką ciszę, a potem - noc..."



     Boża krówko, leć do nieba,
     przynieś mi kawałek chleba,
     a do chleba – trochę szczęścia,
     a do szczęścia – trochę wiary,
     a na deser – 
     jakieś czary, jakieś mary... 

Zdecydowanie lepiej niż w życiu szło jej w piosence. 
Wywodzi się z pokolenia, które pasjonuje się polityką, 
kiedy słowo niesie się jak dzwon, jest manifestem, 
odezwą, dlatego jej „Okularnicy" czy „Kochankowie
zz ulicy Kamiennej" stają się niemal hymnem dla tamtej 
młodzieży. Zaraz jednak porzuca ten rodzaj pisania. 
Powstają „piosenki-zabawki, piosenki-skowroneczki, 
piosenki-figlarki". Bierze do tych piosenek swoje, przy-
jaciół i obcych szczęśliwości i szarpaniny, z jednej 
strony sny koszmarne, a z drugiej c’est la vie, pierwsze 
bale i „walczyki leciutkie jak świerszcze", ścieżki, gdzie 
„śmieją„śmieją się śmiechy w ciemności", budzenia się „jak 
okręty, nie te same, choć w tej samej wciąż przystani."



     Boża krówko, leć do nieba,
     przynieś mi kawałek chleba,
     a do chleba – trochę szczęścia,
     a do szczęścia – trochę wiary,
     a na deser – 
     jakieś czary, jakieś mary... 

Chcę, żeby „jeszcze tylko raz usłyszeć szalony serca 
głos, a potem - wielką ciszę, a potem - noc..." „Piszę,
bo nie umiem robić nic innego. Jeżeli chodzi
o warsztat, jestem zdolna jak małpa. Przede wszystkim  
jestem kronikarzem  obyczajów /.../ Moje pismo gra
i śpiewa, moje pismo łzy wylewa..." „Wiersz czekał 
ww Agnieszce w środku, tylko na tę właściwą chwilę, 
żeby się spełnić" - twierdzi jej znajomy z Saskiej Kępy. 
Pisanie to tylko moment, większość zajmowała jej 
obserwacja wszystkiego i słuchanie wszystkich.
Jest poetką, ale i świetnym rzemieślnikiem.     



     Boża krówko, leć do nieba,
     przynieś mi kawałek chleba,
     a do chleba – trochę szczęścia,
     a do szczęścia – trochę wiary,
     a na deser – 
     jakieś czary, jakieś mary... 

Dom jak cyrkowy wóz po bocznych drogach gna,
         dom jak cyrkowy wóz i jak cyrkówka – ja...
 



     Boża krówko, leć do nieba,
     przynieś mi kawałek chleba,
     a do chleba – trochę szczęścia,
     a do szczęścia – trochę wiary,
     a na deser – 
     jakieś czary, jakieś mary... 

Uprawia cyrk słowny. Żongluje, wymyśla. W jej słowni-
ku pojawiają się: bajczara, szperando, chameczka, 
czerwonopióre, głupiątko, alfonserka, zesłowiczenie, 
larwalny, scukrzać, niemota serc i dusz, zszatańmy
się odrobinkę, łzą się bławaci, dekolty wydm, platany 
życia, skocz w horyzont. Samą siebie pyta:
„ A może uprawiam eksperyment literacki wariacki?”



     Boża krówko, leć do nieba,
     przynieś mi kawałek chleba,
     a do chleba – trochę szczęścia,
     a do szczęścia – trochę wiary,
     a na deser – 
     jakieś czary, jakieś mary... 

- „To była ostatnia romantyczka w piosence -  wypowie 
się na temat twórczości Osieckiej historyk literatury, 
profesor Maria Janion. „Amor szmaciany płynie ulicą” - 
słyszę w tym Słonimskiego i Tuwima, którzy umieli po-
etyzować zwyczajność. Ona po nich to odziedziczyła. 
Rozumiała, jakie słowo jest ważne.
Na tym polega artysta, na sztuce  jedynego nazwania. 
Czytam w niej zdolność do miłości wielką i przeraża-
jącą, ostrą świadomość istnienia. Jak skamandryci 
porównywała życie do tańca. Zmysłowość i witalizm 
są u niej podszyte grozą”. 

 



     Boża krówko, leć do nieba,
     przynieś mi kawałek chleba,
     a do chleba – trochę szczęścia,
     a do szczęścia – trochę wiary,
     a na deser – 
     jakieś czary, jakieś mary... 

Jak pisała, tak żyła - albo odwrotnie. Brawurowo, 
zgodnie ze swoją dewizą: „Trzeba żyć w wielkim stylu
i starać się tak umrzeć, a nie jakoś tak głupio wpaść 
pod helikopter”. Tylko kiedy dopada ją śmiertelna
choroba, w jej tekstach zagnieżdża głęboki smutek...

 



We mnie tłucze się wiatr i śpiewa róg, 
Posłuchajcie,
litanię dla skowronka już pisze Bóg. 
Posłuchajcie, już przystanął z ciekawością czas. 
Żegnam was... 

Zofia Turowska - autorka biografii
„Agnieszki. Pejzaże z Agnieszką Osiecką"
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     Boża krówko, leć do nieba,
     przynieś mi kawałek chleba,
     a do chleba – trochę szczęścia,
     a do szczęścia – trochę wiary,
     a na deser – 
     jakieś czary, jakieś mary... 

We mnie tłucze się wiatr i śpiewa róg, 
    Posłuchajcie,
    litanię dla skowronka już pisze Bóg. 
    Posłuchajcie, już przystanął z ciekawością czas. 
    Żegnam was... 

 
Zofia Turowska autorka biografii
"Agnieszki. Pejzaże z Agnieszką Osiecką"
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