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Każdy człowiek, żeby działać, musi być przekonany, że jego 
działalność jest ważna i pożyteczna – pisał kiedyś Lew Tołstoj. Po-
eta i pisarz również. Piszą więc wytrwale, mozolnie układając słowa, 
pełni wiary w ich moc, siłę i niesione przesłanie, pełni nadziei, iż 
znajdą one drogę do serca Czytelnika, przekazując mu jedną z wielu 
myśli, emocji czy wrażeń, powstałych z ich wizji rzeczywistości 
bądź nawet prawdy, którymi warto się dzielić. I z ulotnych cieni, 
przebłysków chwili, podszeptów intuicji – tworzą wiersze, opowia-
dania, lepsze lub gorsze, darząc je wirtualnym życiem, garścią bitów 
na monotonnie świecącym ekranie monitora.

Jednak tradycja nie pozwala zapomnieć o sobie. To, co zostało 
zapisane w elektronicznej formie, tak ulotnej, zawieszonej w bli-
żej niepojęty sposób w nieokreślonej, wirtualnej przestrzeni, marzy 
czasem, aby stać się książką klasyczną, taką, jaką dawniej bywa-
ła, książką namacalną, trwałą, podlegającą prawu ciążenia jak ten, 
w czyich oczach znajduje swoje odbicie. Wpisać się czernią liter 
w chropowatą biel papieru, znaleźć miejsce w Twoich dłoniach, 
upoić zapachem świeżego druku, spocząć na Twojej półce, cierpli-
wie czekając na każdy Twój dotyk, na który można odpowiedzieć 
przyjaznym szelestem niepowtarzalnych stronic, pragnących obda-
rzyć Cię tym, co mają najlepszego.

A w przypadku naszej Antologii stanie się tak już po raz dzie-
wiąty. Po raz dziewiąty utwory autorów związanych z portalem 
POSTscriptum znajdują swoją przystań w objęciach księgi, którą 
z nieskromną dumą i satysfakcją Wam przekazujemy.

    Aleksander Litto-Strumieński
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Michał Witold Gajda
/misza/

Michał Witold Gajda urodził się 
26.12.1959 r. we Wrześni, gdzie 
mieszkał i pracował. Z wykształce-
nia historyk-archiwista, z zawodu 
nauczyciel. Absolwent Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu. Pisarstwem zajmował się 
z przerwami od ponad 40 lat, po-
święcając się głównie tworzeniu 
wierszy. Swoje utwory zaczął pu-
blikować w 2010 r. Otrzymał kilka-
dziesiąt nagród i wyróżnień w ogól-
nopolskich konkursach literackich 
i poetyckich. Należał do kaliskiego Stowarzyszenia Promocji Sztuki „Łyżka 
Mleka” oraz do Stowarzyszenia Twórców Regionalnych „EKA” we Wrze-
śni, którego był współzałożycielem. Wydał 3 tomiki poetyckie: „Cztery 
strony roku. Ostrów” 2012, „Zabawa w samotność” 2015 i „Samospełnia-
jąca się przepowiednia” 2017. Ostatni tomik dotarł do rąk autora 12 stycz-
nia, a Michał Witold Gajda odszedł niespodziewanie 15 stycznia 2017 r. 

Przed podróżą

Gdy czas przyjdzie, a przyjdzie, podróży dalekiej,
obraz wezmę ze sobą, ukochanych-wszystkich;
ślad pierwszych pocałunków, zasuszone listki,
wiejską mgłę, śnieg na polu i uśpioną rzekę.

Krzewy malin i wierzby, klęczące nad stawem,
szept wieczornej maciejki, rosnącej przy domu
i marzenia, o których nie powiem nikomu,
suche osty spod miedzy i jesień złotawą.

Bagaż ciągle pęcznieje przed wielką wyprawą.
Jakiś szczegół umyka, jakby cień motyli.
Choć lęk dawno się zmienił w dziecięcą ciekawość,

chcę, by to pożegnanie trwało jak najkrócej.
Ale słów mi zabraknie w takiej właśnie chwili,
bo wiem dobrze, że nigdy już do was nie wrócę.
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Samospełniająca się przepowiednia

ten mały chłopiec niedługo się dowie
że polna droga nie wiedzie do nieba
i nie zaczyna tam gdzie wschodzi słońce
i nie dotyka chmury z Panem Bogiem
który w perzynie czeka u bram raju

kiedy poczuje zapach ornej ziemi
zacznie dostrzegać postać tajemnicy
przemiany ziarna w łan hojnego zboża
który upadnie w błysku ostrza kosy
jak dobry człowiek kiedy przyjdzie pora

wtedy przepowie swoje przyszłe życie
w chłodzie lawendy wieczornych pacierzy
z aniołem stróżem wezwanym na świadka
zbyt świętym żeby uwierzyć we wróżby
choćby zabrzmiały mocno jak przysięga

będą się sprawdzać kiedy on się sprawdzi
w odbicia lustra źrenicach wyroczni
kiedy zobaczy swój prawdziwy obraz
bo nim usłyszał pierwsze słowa matki
wszystko się stało do samego końca

Tło

Jest jakaś tajemnica w pożółkłej fotografii
za roześmianą twarzą lub zagubioną w tłumie
tajemnym drogowskazem, ukrytym wśród detali.
Niełatwo ją odgadnąć i można nie zrozumieć.

Schowała się w zamglonym spojrzeniu młodej pary, 
zarosła ciemną szadzią i rdzą spłowiałej sepii.
Sczerniała drobnym szyfrem na ziarnach rozsypanych
konturów obcych ludzi, którzy już stąd odeszli.

Sekrety są w nas samych, widzimy własne twarze
na startym tle emalii obrazu zatrzymanych
obłoków nad głowami. Zabłysną niewyraźnie
i echem cudzych wspomnień na zawsze pozostaną.
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Mariusz Żłobiński
/dz_re/

Mario, mój Przyjaciel. Na forum 
POSTscriptum znany jako dz_re, 
oficjalnie Mariusz Żłobiński. Poeta.
Ojciec i Dziadek, Człowiek wiel-
kiego serca, pogodny romantyk, 
chłonący życie pełną piersią, 
dzielący się z ludźmi wszystkim, 
co uważał za dobre i piękne. Ko-
chał poezję, literaturę, język polski i słowo pisane. Bardzo wiele czytał. 
Fascynował się malarstwem. Był człowiekiem spełnionym, z ochotą na 
więcej. Miał plany, że wreszcie zacznie malować. Zapewne robi to w nie-
biosach i spogląda z czułością na Ziemię, której urodą się zachwycał.
Poniżej wiersze, które w ostatnim czasie omawialiśmy. Z charaktery-
styczną dla Niego symboliką, podtekstami, drugim dnem; pełne tęsknoty 
za życiem – z jego pięknem, zaskoczeniami, a czasem smutkiem.
Mariusz odszedł od nas 1 maja 2017 roku. Pustka, jaką zostawił, jest nie 
do wypełnienia. Niech spoczywa w pokoju!

Lucyna Mamczur

okres lęgowy

jak zwykle latem
gdzie milczenie objawia się
skorą do figli aurą
mnie nie ma

migruję po ciemku
głaszcząc pokrzywie czułki
a słowa układam w ścieg papilarny
mur
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za-bieg kosmetyczny

zmieniając skórę codziennie
umieram bez tremy
na zawał nieśmiertelny

liliowe palce wyrzucone w ściek uliczny
niech sczezną
nie każde są w stanie tak ginąć jak one

w procesie o głębię
organicznego śmiechu – cisza
i duma spruta niespodziewanie do nitki

odezwijcie się oberżyści

u blaszek strun głosowych
substytut – koło łańcuchowe

z dobrze buksującą zastawką
meta – czystą biologicznie

mogę rozpocząć się kochać
tnąc księżyc obłokiem na wpół
i noc

zapowiedź

powstań rozbudzona śpiewem
leszczyno suto gubiąca nasiono
murawy liżą sfatygowany pień

jak wyszeleścisz odpowiedź
dopiero co wyrosłą gałązką
w człowieku
zakwitnie gwoźdź sztacheta i bluszcz

i nie śmiej się
pracuj albo milcz

strzepuję z rąk piaszczyste wzgórze
pobudzony tembrem
syreny siejącej

w zakrętach pajęczyn
psychotyczne nastroje



WIERSZE – PROZA
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Elżbieta Barańska  
/mgiełka/

Pochodzę z Elbląga. Ukończyłam Liceum Eko-
nomiczne oraz Studium Społeczno-Prawne na 
Politechnice Gdańskiej. Od 1992 mieszkałam 
w malowniczym miasteczku Braniewo. Moje 
pasje to muzyka, malarstwo, turystyka i poezja, 
która pozwala mi na zatrzymanie pędzące-
go życia i przeniesienie w świat liryki. Jestem 
wrażliwą romantyczką, kochającą przyrodę. 
Lubię fotografię. Podczas spacerów i wycie-
czek nie rozstaję się z aparatem, swoje zdjęcia 
wystawiam na fotoblogu. Od 2007 roku miesz-
kam w Holandii. Wiersze publikuję w interne-
cie pod pseudonimem mgiełka.
Cieszę się, że kolejny raz mogę być w tak zna-
komitym gronie.

zabierz mnie

(dla Sylwii)

zabierz mnie proszę do kraju nad Wisłą
gdzie wschody słońca całują ziemię
miłość z zachwytu skrzydła rozwija
z pierwszym radosnym cichym westchnieniem

zabierz mnie w dali białe świtanie
tam gdzie szal mgielny zwija marzenia
szelestem liści echo się bawi
odgłos natury w oddech przemienia

zabierz mnie proszę do świata wierszy
gdzie wiatr marzyciel budzi pragnienia
uśmiech toruje myśleniu drogę
a piasek szeptem słowa zamienia
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chodźmy

(dla córki)

chodźmy na spacer leśnymi ścieżkami
w poszukiwaniu rajskiej przystani
gdzie ptaki kwilą schowane w gałęziach
a wiatr kołysze w takt konarami

chodźmy na spacer brzegiem morza
odnaleźć szczęście w perłowym kamieniu
gdzie piasek szeptem myśli rozkłada
świeżość przywróci jasnemu spojrzeniu

chodźmy na spacer wśród traw pachnących
przystanąć spojrzeć w głąb swojej duszy
czucie przywrócić wszystkim zmysłom
nowe pragnienie niech serce poruszy

w wiosennym rytmie

brzask przemywa oczy perlistą rosą
wsłuchuje się w szelest stóp

nadchodzącej wiosny

sasanki delikatnym zapachem
przenikają do pragnień

wypełniają pustkę trelami
barwnych uniesień

dzień tańczy z wiatrem
podkreślają kreską sonatę zieleni

dźwięki rozsypują się w ustach
nucą uwerturę w miłosny rytmie
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cienie rozmyślań

wydłużają się cienie rozmyślań

za oknem
jak zawsze
codzienny zgiełk wrzawa

wiem
taka jest kolej rzeczy
jest czas życia
czas odchodzenia

a jednak nadal
wtulona w resztki nadziei
czekam

być może na uśmiech
spojrzenie

gad

wślizguje się powoli
życie zatruwa
paraliżuje sykiem

serce szaleje
wystarczy złapać
łeb urwać
pod stopy rzucić

w kamienie wdeptać
splunąć na ślady
miłość w pogardę
obrócić
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zapachem bzu powracasz 

wiosna obsypała drzewa kwiatami
zakwitły bzy w ogrodzie
wieczorem siadałaś pomiędzy gałęziami
patrząc jak zachodzi słońce

w pamięci został oczu błękit
czasami mieszał się z szarością
uśmiech szczery i ciepły
spojrzenie przepełnione miłością

na powitanie z domu wybiegałaś
w ramionach tuliłaś jak dziecko
z uwagą słuchałam rad dobrych
o życiu które bajką nie jest

żegnałaś dotykiem dłoni
z łzami mówiłaś o miłości
codziennie powracasz Mateńko

dzień kładzie się do snu

w parku nadziei

ławka wspomnień zatrzymała ciepło
tamtych dni

wiatr kołysze drzewa tworząc
barwny kobierzec

krople deszczu wystukują
smutną melodię

myśli nostalgiczne schowały się pod parasol
malując obrazy złocistej jesieni
i niebo w kolorze szaroniebieskim

kolejne dni wypełnię tęsknotą
w parku nadziei opadł
ostatni liść
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bez pożegnania 

nie lubię siebie w czarnej sukience
twarzy skrzywionej ze łzami w oczach
bezradnie stojąc w zimnej kapliczce
na lilie patrzę trzymane w dłoniach

pociechy szukam w naszych wspomnieniach
wspólne zabawy chodzenie do szkoły
ogniska nad rzeką przy dźwiękach gitar
śmiech zaraźliwy zawsze wesoły

powoli kruszy się dom rodzinny
już dawno fundament skazę zostawił
nagle runęły rozdziały życia
została karta z wielkim napisem

urodził się – zmarł
cześć jego pamięci

inny kraj

nowy kraj
ludzie obyczaje

inny
lecz urzeka pięknem

spacery nad kanałami
wąskimi uliczkami
pozwalają poczuć
bajkowy świat

spokój cisza dookoła
a wiatr wciąż gna
i nie zatrzymuje się
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sznur tęczowych myśli

na łące stokrotki utworzyły piękny kobierzec
krople rosy znikają w promieniach słońca
zostawiając blask tęczy

kres horyzontu dotykiem całuje ziemię
przysiadłam pod brzozą
szkicując obrazy pożegnania

na skrzypcach tęsknoty gra wiatr
klasyczną muzykę Chopina
zapisując nuty w pamięć

sznur tęczowych myśli spakuję w plecak
zabierając naręcze bławatków
w dłoniach zatrzymam wspomnienia

Przyjdź

porankiem wczesnym
przyjdź do mnie
nim mgła zmieni się w rosę
nim słońce obudzi ze snu
marzenia ciche drzemiące

wiosennym powiewem
przyjdź do mnie
na palcach cichutko zwiewnie
skrzydlatą obudź nadzieję
zdmuchnij rosę z kwiatów

kroplami deszczu
przyjdź do mnie
pragnienie wypełnij po brzegi
utul w ramionach tęsknotę

z nadejściem wiosny
przyjdź do mnie
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Elżbieta M. Będkowska-Adamczyk
/Elżbieta/

szepty

niebo nade mną
maluje pokój błękitny

drzewa przede mną
szepczą czasem

podróżnik we mnie
marzy odwiecznie

(whispers

the skies above me
paint blue room

the trees before me
whisper time

the traveler within me
dreams eternally)

a jeżeli – tak tylko załóżmy – jestem tu 
to czy jestem i tam? czy te jestem znaczą

 to samo 
jestem ituitam 
zarządzam życiem transkontynentalnie 
odmierzane pory dnia 
słońce które w jednej chwili jest i nie ma 
obiad na kolację 
czas jakiego nie złączy żaden super glue 
może tylko snująca się nić 
banalnego serca coraz większy kłębek 
i tu i tam nierozumiany  



18

ścieżka

zawoła światło kiedy przyjdzie
nicować nam strony życia

zasłuchamy się w rzeczne spokoje
zanurzywszy ciało w jasno-ciemny balans
łapiąc strzępki znajomego echa

znikniemy jak punkt wypalony słońcem
pod powieką czasu

przedsenne listy

piszesz a w etui dłoni talizman
srebrne serduszko łagodzi niepokój

wymykają się słowa spod palców
kaligrafia czekania rozterki wielokrotne
kropki w zanadrzu koperty
znaczą coraz więcej niż deszczowe
ciepłe gonitwy pod stare klony

pocałunki
piszesz ‘o’ a zatem jesteś gdzie
obnażone godziny układają senny deseń
i kołyszą się pergaminowe liście
na spisywanym szeleście
w drzewach jakich
nie ma

jeszcze
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i znów

karminowa skrzydlata kulka z akcentem na niepogodę
sznurki deszczu zamiast sopli łamanie rąk nad przemianami
i tak nie idą od nas a jeśli to minimalne ślady jak odarte gałęzie
płaczące mgłą nad ubiegłym grudniem ależ gdzie tam
miesiącami udającymi najważniejsze cudze wydarzenia

akcent przeskakuje z jagody na jagodę wyszukany smak
do którego zaprasza ukochaną na ucztę na lekarstwo
na samotność we dwoje wiążemy dni przeszłego roku
jeszcze próbują sił z nowymi przeciąganie liny międzyrzecza
niezauważalny rubikon no wiesz granica co ogólnie
nie istnieje dopóki jej nie pomyślisz

płynne przejście bez powrotu bo stąd możesz tylko przed siebie
stawiać kroki z pewnością dbać o ogród który udaje
że śpi otulony szaro kipi w środku sącząc mizerne słońca
jeśli uda im się przebić przez skórę igłą szronu prosto
w zapowiadane przebudzenie a może tylko wróżbę
przemycaną w futrach wiewiórek niepomnych otoczenia

śmierci radosne odgrywane powoli z namaszczeniem
aż po ostatnią sekundę metamorficzna żonglerka czasem
kulka szklana w palcach znudzonego demiurga
zaginającego przyszłość ułamkiem ‘jeden’ odliczanie falą
od progu do progu oceanu przelewają się
krzyki fajerwerków nad pustyniami miast

ludzie odchodzą od siebie w siebie ponad sobą przeganiają się
w myślach tragediach zawsze za daleko by dotknąć łez
niczyich tak dramatycznie w kolorze przekazywanych łańcuszkiem
wiadomości znikających po godzinie może dwóch między nami
mówiąc jutro będzie dobrze na pewno lepiej tylko obudzić się
spojrzeć na karminowe skrzydła rozbijające nostalgię

za
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interpunkcja

schowałam się pomiędzy
niebem ziemią dniem i nocą
esencją myśli filtrowanych
przez światło

jestem nieczułością na ilość
wydumanych obrazów
wykrzykników wpadających
w pustkę dopełniaczy

pod kloszem spojrzeń
nie udaję że jestem
przyszpilona ważka
średnik któremu zgasły oczy

wielokropek wpółsłów
z wieńcem kropki

przedsennie

przez senne trawy mnie poprowadź
przez ziarna światła galaktyki
przez drzwi szemrzące płynnym srebrem
prosto w krajobraz baśni lśnień

wejdziemy w strugi delikatnie
przenikające nasze ciała
a ślepe dłonie zanurzymy
w drobniutkie iskry mgły poranne

zgubisz się we mnie a ja w tobie
przędzą świetlistą w smugach blasku
w poświacie naszych gorejących
serc

a pod stopami niebo masz niczyje

próba powrotu otwiera drzwi do labiryntu
słów wymieszanych z odcieniem niedowierzania
to już kolejny okradziony luty wijący się pod niebem
zabłąkany cień opadającego cicho pióra
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anioła na rozstaju wschodu i zachodu nie zatrzymasz
zna swoje przeznaczenie przywiązane do właściciela
nie ma wyboru nawet jeżeli gdzieś kiedyś ktoś
powiedział że każdy jest najpiękniejszy

najprawdziwszy jest twój
drzemiący pod kruchością świtu

niebieskie dmuchawce

nocą kiedy trudno
znaleźć sedno
na rozstajach godzin
rozbłyskują dmuchawce

chichoczą puchem
prosto w obolałe dusze
ścielą ostre krawędzie
zostawiając białą gwiazdę
poranną

pożegnanie z junko

zima królowa zbiera ptaki jak swoje
chociaż przylatują z własnej woli
nie wierząc że można nie mieć serca

kiedy ostatnie chwile w ciepłej kuchni mącą wzrok
a śmierć odbiera ci skrzydła
przebiegam myślami dawne baśnie i zaklęcia

chciałabym być jak Gerda
maleńki Kaju z północy
wygrać dla ciebie jeszcze jedną podróż
w niebo szczebiotów

czy urodził nas ten sam bóg
czy usłyszy modlitwę
zamarzniętych łez
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klej do duszy

twierdzą że po wielu latach używania porcelana
nawet świąteczne filiżanki nakładają misterną siateczkę
pękają lśniące przedświty róż
matowieją mapami plamek herbacianych
snują aromat domowych słuchowisk
***
w wieczornej kuchni otaczaliśmy magię zielonego oka
żyliśmy kolejną przygodą niewiarygodnych bohaterów
właścicieli głosów odgłosów przykładowo niespokojnego lasu
popijając niedzielne wieczności z fajansowych kubków
kakao z kożuchem

któryś dzień zabrał dźwięki do lamusa
a stamtąd nie ma powrotu
jak z nieprzyjaznej wyspy
pustej kuchni z której uciekło ciepło
powiązania słów
trzymające na wodzy gesty
***
deserowe talerze kruszeją jak herbatniki
pozostawione sobie na długie niepamiętanie

podnoszę do światła odświętną filiżankę
misterium czasu w haftowanej serwetce

słychać-nie-słychać
zielony dzwonek u drzwi
wytrąca z równowagi porcelanową ciszę
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Czerwony Balonik z banku Europa

Uśmiech zjawia się na twarzy sam. Jak po dotknięciu niewidzialnej 
różdżki, magicznego słowa, albo z podmuchem powietrza, korytarzykiem, 
jakim do naszej świadomości wlatuje czerwony balonik.

Ulica jest szara. To prawda, że mniej niż kiedyś, gdy wzdłuż jej pobo-
czy stały szeregi równie szarych domów z zaciekami czarnych deszczy, 
rysunkami pyłu wgryzającego się w tynki od lat. W jednym z domów, które 
zniknęły z szarej ulicy, sprzedawano barszcz.

– Za dwadzieścia pięć groszy poproszę – dziewczynka z długimi, gru-
bymi warkoczami stała w drzwiach mieszkania parterowego budynku, 
przypominającego barak, chałupę... W mrocznym przedsionku pachniało 
kwasem, kwaśnym chlebem, przypalonym mlekiem, kurzem, kurami.

Kobieta w drzwiach była w nieokreślonym wieku. Mogła mieć czter-
dzieści, pięćdziesiąt a może ponad sześćdziesiąt lat. W kretonowej podom-
ce w drobne kwiaty, na którą założyła też kretonowy fartuch z kieszeniami, 
wyglądała jak wszystkie kobiety z tego domu i innych okolicznych, gdy 
wychodziły swoim spokojnym, lekko kołyszącym się krokiem z siatkami na 
zakupy do Samu, albo na Złoty Róg. Sprzedawała barszcz, którego zapa-
chem przesiąknięty był korytarz, sień, całe mieszkanie, podomka, fartuch 
z kieszeniami, gdzie chowała barszczowe drobne.

Drzwi mieszkania, na których wisiała kartka: „Barszcz. Proszę pukać.” 
często były otwarte, gdy pogoda pozwalała na to i kiedy nie trzeba było 
obawiać się przeciągów i potrzaskania szyb w pootwieranych oknach. Były 
otwarte w dni, kiedy klientela małych dziewczynek i chłopców była licz-
niejsza. Na przykład w piątki, kiedy na osiedlu gotowano postny barszcz, 
albo zalewajkę z drobno pokrojonymi ziemniakami i marchewką.

W drzwiach wisiał gruby koc z demobilu, szumnie nazywany kotarą, 
odsuwaną, gdy w sieni pojawiali się klienci ze słoikami albo butelkami, 
wpuszczając ciekawskie spojrzenia w głąb mieszkania, gdzie na kanapie 
ułożono podgłówki z szydełkowanych serwetek, a na ścianach pyszniły się 
święte i święci w cienkich ramkach.

– Za pięćdziesiąt groszy, proszę – dziewczynka stojąca przed kotarą 
miała grube, ciasno splecione warkocze, była szczerbata i chuda, z odra-
panymi kolanami.

Gdy odbierało się słoik, napełniony kwaśnym płynem, sam zapach wy-
woływał potok śliny, zbierającej się w ustach. Teraz trzeba było dobrze 
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dokręcić zakrętkę, a jeśli jej nie było, to uważać, by w drodze do domu 
nic się nie wylało, żeby nie pochlapać kretonowej sukienki, znoszonych 
balerinek.

– Uważaj, nie rozlej – mówiła Barszczowa i rzucając ostatnie taksujące 
spojrzenie na małą wracała do swego ukrycia, gdzie warzyła barszcz, pie-
kła podpłomyki, albo siedziała oparta na tłustawych ramionach w oknie, 
gdzie na parapecie leżała nie pierwszej świeżości poducha jak amortyza-
tor łagodząca efekt podpierania, wypatrywania następnych klientów lub 
zwyczajnie obserwowania pogody, jaka kryła się nad starymi kasztanami, 
zasłaniającymi niebo.

– Tylko uważaj przez ulicę – upominała Barszczowa, jeśli do mrocznej 
sieni akurat dobiegały odgłosy pobliskiej ulicy, pisk opon, zgrzyt hamulców 
dostawczego żuka.

Skwerek sąsiadujący z niskimi budynkami był wiecznie zaniedbany. 
Opiekowali się nim przede wszystkim chuligani, wyłamujący co się dało, 
głównie deski z odnawianych ławek, lub betonowe ich słupki, albo rozno-
sili w drobiazgi kosze na śmiecie, które później straszyły swoim smrodem 
i bebechami. Tylko czasem po deszczach trawa, nie stratowana jeszcze 
przez spieszących się na skuśkę przechodniów spoglądała zielonymi ocza-
mi, dumnie wyprostowana w niebo. Nagietki, którym udało się przetrwać 
tydzień pod czujnym okiem Barszczowej, lub innej kobiety – tej od magla 
– świeciły pomarańczowo na klombiku.

Przy szpitaliku dla dzieci parkan był czarny, tak jak i wąskie skrawki 
ziemi okalające jego mury i te wzdłuż jezdni nazywane trawnikami, na 
których próbowały piąć się ku słońcu anemiczne trawy i chwasty. W kon-
traście z czarną ziemią, zieleń zawsze była piękna.

– Tylko uważaj przez ulicę – mówił duch Barszczowej z wyburzonych 
baraków, na miejscu których założono parking przy nowo wzniesionym bu-
dynku uniwersytetu. Jakiś czas temu szpitalik również zburzono, rozebrano, 
cegły wywieziono na wysypisko. Z dawnego krajobrazu zostało tylko stare, 
wysokie drzewo. Musiano dobrze się napracować, by je ochronić przy bu-
dowie imponującego, nowoczesnego, przeszklonego budynku. Widać, że 
niektóre wyższe gałęzie ucierpiały, ale ogólnie drzewo rośnie jak kiedyś... 
Dosadzono mu towarzystwo, rząd jednakowo przyciętych niewysokich 
drzewek, które wyglądają jak sztuczne i dopiero przy bliższym sprawdze-
niu ożywają nieperfekcyjnością liści, czy nadłamanych gałązek.
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Na parkingu stała grupa policjantów, straży w pomarańczowych ka-
mizelkach i dwie ludzkie maskotki. Z daleka ich pochodzenie czy prze-
znaczenie trudno było określić. Jakiś bank, sklep, firma ubezpieczeniowa, 
miasto? Dzień był pochmurny, ciepły, lepki, wcześniej padało. Maskotki 
musiały się dusić w syntetycznych przebrankach.

Chodziły w tę i we w tę rozdając baloniki, machając przyjaźnie i pro-
fesjonalnie do przechodniów i przejeżdżających pojazdów. Dosadzone 
drzewka i maskotki doskonale pasowały do siebie. Duch Barszczowej nie 
mógł się im nadziwić, ani wyglądowi tłumu czy ulicy. Kosze na śmiecie 
były estetyczne, kwiaty na klombach jak dopiero co posadzone, świat był 
piękny.

– Uważaj przez ulicę – brzmiało upomnienie. Barszczowa kretonowym 
fartuchem obcierała krople kwaśnego płynu ze słoika.

Ulica – już nie pierwszego Dawnego Generała, który stracił estymę 
i łaski topograficzne, lecz drugiego, też Dawnego Generała, którego prze-
szłość zrewidowano i podjęto decyzję rekompensaty w postaci nazw ulic, 
placów, skwerów, mostów – od kwadransa była zamknięta dla ruchu. 
Z pobliskiego miasta miał ruszyć kolejny etap Tour De Pologne.

– Musimy się spieszyć – powiedział taksówkarz – jeśli chcecie, panie, 
zdążyć przed zamknięciem ruchu.

Zdążyłyśmy. Po drodze mijając grupki policjantów, strażników, gapiów, 
którzy ustawiali się na najlepszych pozycjach, by zobaczyć przejazd kola-
rzy.

W trzy minuty domaszerowałam do ulicy Dwóch Generałów. Oni sami 
siedzieli przy skwerze, czekając na peleton. Minęłam Barszczową w nowej 
kretonowej podomce, bezmyślnie przesypującą piasek bilonu z dłoni do 
dłoni. Stanąwszy na zakręcie łączącym wiadukt z ulicą, rozejrzałam się za 
jak najdogodniejszym punktem obserwacyjnym.

Ludzi zebrała się już spora gromada i na moim zakręcie, i przy balustra-
dach podziemnego przejścia. W perspektywie głównej ulicy pojawiły się 
samochody z zapalonymi reflektorami.

– Jadą! – uświadomił tłumowi rzecz oczywistą mężczyzna w koszulce 
z numerem 73.

Samochody z perspektywy ulicznej wjechały w bliskie pole widzenia, 
za nimi pojawiły się motocykle, znowu samochody i tuż po nich mocno 
zbity, kolorowy peleton kolarzy.
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Pięć sekund? Nie więcej, pięć sekund i było po głównym widowisku.
– Czy wszyscy przejechali, jak pan myśli? – zapytałam stojącego obok 

mnie człowieka.
– Nooo, wszyscy – odparł.
I nawet nie zdążyłam zadać kolejnego pytania, bo odszedł.
Stałam na moim zakręcie, rozczarowana, że to już, że wszyscy przeje-

chali razem, że trudno było wyłapać kogokolwiek pojedynczego ze zbitej 
tęczy kolarskich kombinezonów. Łudziłam się, że może jacyś maruderzy, 
że wyścig jeszcze trwa, ale nic się nie działo.

Ulica powoli się otwierała. Ludzie opuszczali tymczasowe gniazda ob-
serwacyjne. Policjanci schodzili z posterunków. Korki na ulicy Dwóch Ge-
nerałów gęstniały, czekając na sygnał otwarcia butelki.

I wtedy pojawił się on, Lider Marzyciel. Wyjechał z tej samej perspek-
tywy, co wcześniejszy peleton kolarzy. Na czarnym rowerze, w czarnym 
kombinezonie, w czerwonym kasku i z czerwonym balonikiem w zębach. 
Policjant stojący blisko mnie, z boku zebry, próbował go zatrzymać, ale 
zrezygnował, bo Lider Marzyciel zupełnie go zignorował.

Teraz on tu jest królem, teraz ulica jest jego. Nie musi walczyć o miej-
sce. Był w głównym peletonie, był liderem, peletonem, był zwycięzcą 
a wraz z nim Czerwony Balonik, wywołujący uśmiech patrzących. A może 
to tylko ja się uśmiechałam, robiąc zdjęcia tej chwili, Czerwonemu Baloni-
kowi z banku Europa, przejeżdżającemu obok Dwóch Generałów, którzy 
siedzieli na ławce i dysputowali o zmianach na tabliczkach, kierunkowska-
zach, i mijającemu Barszczową, która chyba także lekko się uśmiechnęła 
i nie zdążyła skończyć ostrzeżenia.

– Tylko uważaj przez... – kiedy Czerwony Balonik z banku Europa wy-
smyknął się z ust Lidera Marzyciela i wylądował na jezdni.

Czerwona plamka bezbronnego powietrza, zakotwiczona cięższym, 
plastikowym uchwytem leżała teraz na jezdni, którą za chwilę miał wziąć 
we władanie ruch kołowy.

Wydawało się, że Czerwony Balonik rozgląda się za ratunkiem.
Chłopczyk kurczowo trzymał dłoń kobiety, która wyglądała na babcię. 

Miał cztery, może pięć lat, był w wieku, kiedy słucha się starszych i nie 
wychodzi się samemu oglądać kolarzy. Był też w wieku, kiedy widzi się 
i słyszy wołanie Czerwonych Baloników z banku Europa.

– Babciu, babciu, czekaj, balonik. Babciuuu! – mały próbował się wy-
rwać z uścisku babcinej dłoni.
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– Gdzie? – babcia kochała wnuczka i ani myślała o puszczeniu malut-
kiej dłoni samopas.

Czerwony Balonik, jak kropka wykrzyknika, leżał na ciemnej na-
wierzchni.

Oboje, babcia i wnuczek, gdy znaleźli się na jezdni, w jednakowy spo-
sób ugięli kolana, gdy Chłopczyk schylał się po Czerwony Balonik. Oboje 
spojrzeli przed siebie, widząc w perspektywie ślimaka oddalających się ro-
werzystów, którzy po przejeździe peletonu nie wiadomo skąd pojawili się 
na wiadukcie. Oboje odwrócili się od rowerzystów i weszli z powrotem 
na chodnik. Przez ten cały czas babcia nie wypuściła dłoni małego, bo ta 
jakby wrosła w jej dłoń.

Chłopczyk odwrócił się jeszcze na moment, jakby sprawdzając, czy 
Prawowity Właściciel Czerwonego Balonika nie ściga ich na kolarzówce, 
czy nie będzie się domagał zwrotu zguby. Upewniony, że Prawowity Wła-
ściciel zapomniał o zgubie albo ją porzucił, albo specjalnie zostawił na 
jezdni, albo Czerwony Balonik sam postanowił uciec – Chłopczyk stał się 
nowym Prawowitym Właścicielem Czerwonego Balonika.

Teraz on i jego nowy skarb wywoływali uśmiechy, nawet jeżeli był 
to jeden jedyny uśmiech w okolicy dawnej Barszczowej i Dwóch Ge-
nerałów.

Omnizegary

Zegary wiedzą wszystko. Nie tylko te małe, które zostawiają ślad na 
nadgarstkach, gdy uśniemy w słońcu, gdzieś w środku wczesnego popołu-
dnia pod drzewem ledwo co pokazującym swoją zieloną naturę. Nie tyl-
ko te, które napędzane słońcem kreślą cieniste kręgi na piasku czy kamie-
niach. Najważniejsze są te, które podpowiadają ci, co masz zrobić, żeby 
się nie spóźnić.

Całe przedpołudnie pracowałam, kręciłam się koło domu, wyciągając 
z garażu i szopy wiosenne rekwizyty. Donice, podpórki do piwonii, haki 
na doniczki, rozmaite narzędzia, jakie do tej pory drzemały w czeluściach 
pomieszczeń od końca jesieni na bezrobociu.

Najważniejsze w tej całej krzątaninie było przygotowanie kolibrowych 
nektarników, pułapek na mrówki i osy, przejrzenie miarek, czyszczenie 
otworków w pojemnikach.
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– Ciekawe, czy przylecą w tym roku?
Od kilku tygodni przynajmniej raz dziennie zadawałam to pytanie mę-

żowi, który ze stoickim spokojem odpowiadał:
– Oczywiście, że przylecą. Co roku się martwisz i co roku są.

Odkąd zaglądam często na stronę internetową dwóch kolibrowych klu-
bów, dużo czytam o moich maleńkich podopiecznych. Sprawdzam mapę 
ich migracji i po cichu zazdroszczę tym wszystkim, którzy mają je już u sie-
bie. Pocieszam się, że nie tylko ja jestem lekko zbzikowana, albo więcej niż 
lekko, na punkcie tych ptaszków. Bo jakże inaczej?

– Już są w Illinois, na południu – oznajmiłam kilka dni temu mężowi, 
który spokojnie wysłuchał sprawozdania.

– Kiedy się u nas zjawią? Jak myślisz? Czy przeżyły swój sezonowy lot 
do Meksyku?

– Przeżyły, przylecą, zobaczysz, jak w zegarku.

Ma rację, albo trochę racji, bo istotnie przylatują zgodnie ze słonecz-
nym zegarem. Pierwszy skaut zjawia się zwykle pierwszego maja. Obleci 
wszystkie nektarniki i znika. Następne przylatują dziewczynki i zazwyczaj 
natychmiast – tak myślę, chociaż nigdy nie udało mi się tego zobaczyć – 
zaczynają budować gniazdka.

Widuję je wtedy, jak zbierają pajęczyny z kątów na domu. Kilka lat 
temu, dopóki nie zaczęłam mojej Rubinkowej edukacji, o tej porze roku, 
gdy w końcu robiło się ciepło, skwapliwie omiatałam pajęczyny, bo nie 
znoszę pająków. Teraz tego nie robię, bo wiem, że pajęczyny dla moich 
Rubinek to skarb, najlepszy i nieodzowny budulec na gniazdka.

Chłopaki nie budują, tak jak nie zajmują się dziećmi. Bara-bara i tyle. 
Nieodpowiedzialni, zawadiaccy amanci na jeden seksowny wieczór. Ale 
i piękni też.

Dzień był jak stworzony do pracy. Nie za gorąco, trochę wiatru, słoń-
ce. Świat, jak dawniej się to określało, w technikolorze. Wszystko było na 
miejscu: słońce z piękną koroną prześwitującą przez młodą zieleń buków 
i dębów, niebo nasączone niebieskością, przez którą leniwie snuły się białe 
dmuchane baloniki obłoków, ptaki latające całymi gromadami.

Bo one żyją razem, latają razem, całymi koloniami. Rano zjawiają się 
sikorki, te pierwsze zaglądają do karmników, później – tuż za nimi – puszy-
ste dzięciołki, dziwonie, czyżyki, kardynały, duże dzięcioły i modre sójki, 
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te ostanie, jak się w końcu obudzą. Do orszaku dołączają kawki, których 
nie lubię i przeganiam, ale one uparcie wracają. Najszybciej reagują na 
trzaskanie szczotką o poręcz balkonu. Mniejsze ptaki odlatują wtedy 
niedaleko, zupełnie jakby wiedziały, że to nie o nie chodzi. Kawki za to 
uciekają w siną dal, aż się za nimi kurzy. Po jakimś czasie niestety wracają. 
I tak w kółko.

Po pracy, brudna, w zakurzonym ubraniu, zmęczona wróciłam do 
domu. Wzięłam prysznic, przebrałam się ‘do ludzi’, wypiłam ‘cośtam’ i za-
stanawiałam się, gdzie rozstawić leżak.

Pod koniec kwietnia słońce z frontu domu gości od rana do piątej po 
południu. Nie trzeba przesuwać leżaka, uciekając przed przesuwającym 
się cieniem, jak z tyłu domu. Ale już od drugiej można się tam opalać na 
balkonie, nie martwiąc się, że ktoś przyjedzie i zaskoczy osobę w stroju 
niedbałym.

No i tym razem wygrał balkon, bo mogłam też wziąć ze sobą aparat, 
rozłożyć swoje zabawki na stole. Planowałam już od kilku dni ‘powyrzucać 
z pamięci’ aparatu niektóre wcześniejsze zdjęcia. Nazbierało się ich trochę. 
Wzięłam więc aparat, kubek z ulubioną wodą z cytryną i miodem, telefon. 
Rozłożyłam wszystko na stole, sama usadowiłam się na leżaku, a krzesła 
ogrodowe posłużyły za małe stoliki.

Cisza... tylko od czasu do czasu skrzydlaczki podlatywały do karmni-
ków i – przede wszystkim te większe – gdy mnie zauważały, uciekały spło-
szone. Te mniejsze tolerowały moją obecność. Często tak się dzieje, gdy 
sypię im ziarna do karmników. Dzięcioły, kardynały, gołębiaki, nie wspomi-
nając o sójkach, natychmiast uciekają, gdy widzą,  że wychodzę na balkon. 
Maluszki też, ale przysiadają bliziutko na drzewach przy domu i czekają, 
aż skończę im sypać jedzenie. Zimą sikorki są tak głodne i niecierpliwe, że 
przylatują, zanim odejdę od karmników.

Cisza... gdzieś tam szczeka pies, słychać rytmiczne stukanie dzięcioła. 
Odłożyłam wyrzucanie z pamięci na później. Przymknęłam oczy i chło-
nęłam ciepło słońca, myśląc o tym, co zrobić na obiad. Moje kulinarne 
działania w JanElla, to wynalazki, odkrywanie menu, połączeń dań, jakie 
pewnie nie spotkałyby się z uznaniem kogoś, kto jest koneserem gotowa-
nia. Mąż jednak nie marudzi i tak moje wynalazki przechodzą do historii, 
krótkotrwałej – do następnego obiadu.
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Cisza. Oczy się kleją, słońce mówi: „pośpij, masz jeszcze troszkę czasu 
do wynalazku”. I w tej leniwej ciszy słyszę furkot…

Pierwsza myśl, jaka przemknęła mi przez głowę: to jakiś skrzydlaczek 
podleciał i nie zauważywszy mnie, odleciał… Druga myśl: a może to…?

Tak. Druga myśl miała rację. Rubinek, chłopak, pierwszy skaut latał wo-
koło doniczki z petuniami i pił z nektarnika. Trwało to kilkanaście sekund. 
Spojrzałam na zegarek w telefonie. Była 16:22 po południu, dwudziesty 
siódmy dzień kwietnia, roku pańskiego 2015. Gęsia skórka i ucisk w krtani, 
bo przecież…

Miałam do wyboru: leżak od frontu domu lub balkon. Wybrałam bal-
kon. Gdyby nie to, nie wiedziałabym, że moje Rubinki już są. Mogłam też 
dłużej pracować w ogrodzie, mogłam więcej czasu spędzić na kąpiel, mo-
głam, mogłam, mogłam, ale…

Zegar pokazał 16.22 i dwadzieścia pięć minut później Rubinek wrócił. 
Tym razem udało mi się go ‘przyłapać’. Nie jest to arcydzieło fotografii, ale 
mam dowód, że był, ze stemplem czasu.

Przez resztę popołudnia zastanawiałam się nad jednym: Kto nakręca na-
sze zegary? Czy jakaś przypadkowa dłoń delikatnie popycha do podjęcia 
kolejnych decyzji? Zwalnia, przyspiesza, stopuje, wie, o której zacznie się 
spektakl. A my, mechaniczne lalki, nawet nie wiemy, gdzie jest klucz do 
nakręcania naszych sprężynek.
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Zdzisław Brałkowski 
/Hardy/

Przepracował kilkanaście lat w fabryce. 
Później zmienił fach i od wielu lat pracuje 
z młodzieżą, obecnie w szkole. Od kilku 
lat pisze, głównie na kanwie wspomnień. 
Ukazały się dwie jego książki: „Syberia, 
inny świat” oraz „Młodości szczęśliwa”. 
W tym roku opublikuje trzecią pt. „Wi-
leńszczyzna w miniony czas”. Zajmuje 
się również słowem rymowanym, zwłasz-
cza lżejszym. Ukazał się jego autorski 
tomik „Fraszki, limeryki i inne żarciki”, 
jego teksty są też umieszczone w kilku 
antologiach.

Teksty piosenek

Porohy Dniepru

Porohy Dniepru, odmętów wiry,
co Zaporoską Sicz oddzielały.
Tędy kozackie czajki płynęły,
w tatarski chanat się wybierały.

O dziejach dawnych, o Dzikich Polach,
o hajdamakach, co grasowali,
w siołach za miskę strawy bajarze
ludziom bajali, by pamiętali.

O zawadiakach i wolnych ludziach,
uciekinierach spod knuta pana,
o ich miłościach, kozaczym życiu,
słuchała rzeka wiosną rozlana.

Tak żyli wolni na Dzikich Polach,
Kozak i Rusin, Lach zbiegły, Tatar.
Nikt z nich już rabem, sam sobie panem...
Nie ma porohów, czas ślady zatarł.
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Piersi

1. Kiedy przyjdzie nagle zima,
kiedy mróz aż krew nam ścina,
kiedy śniegiem sypie z góry...
marz o lecie. Ech, Mazury!

2. A w realu? Grzańca kwarta
i dziewoja grzechu warta.
Gdy rozgrzeje, zbałamuci.
Któż się wtedy oprze chuci?

Refren:
W męskiej leży to naturze,
by z dziewczyną śpiewać w chórze,
byśmy chwili nie przespali,
co najlepsze z życia brali.

3. By przestało w kościach strzykać,
by uzdrowić półumrzyka,
by mieć w zimie humor lepszy,
okład z piersi jest najlepszy.

4.Toteż kiedy grypa chwyci,
gdy przemarzniesz aż do rzyci,
gdy zamarzysz o rosole...
dziołsze oddaj się w niewolę.

5.To cudowne jest zjawisko,
piersi lekiem ponad wszystko!
Tylko nam natura dała
lek w postaci kobiet ciała.

6. Kiedy zima wreszcie zniknie,
gdy w urlopie stres zaniknie,
to do czego będziem pierwsi?
Znów do kobiet, znów do piersi.

7. Śpiewem głoś więc chwałę tego,
co w naturze jest dobrego,
co ci w męskiej dudni piersi:
„My do piersi zawsze pierwsi!”
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Limeryki

Działo

Artyleria w Gdyni stacjonowała.
Konna; prócz koni armaty też miała.
Czasem dziewczątko na działo
wachmistrz sadzał, gdy zechciało.
Każde długo schodzić nie chciało z działa.

Pianista

Młody pianista ze Zduńskiej Woli
na fortepianie chciał poswawolić.
Nie dostroił instrumentu,
zabrakło mu argumentu.
Bez ćwiczeń trudno jest zadowolić.

Optyk

Optyk z pięknej, znanej wsi Swornegacie,
wolne dzionki też spędzał przy szkle w chacie.
Zawód przesłonił mu świat,
w samotności doszedł lat.
Na samo „szkło” żadna nie złapała się.

Cnotka

Znany złotnik z miasta Skała
rzekł „Ozłocę cię dziś, mała.
Płacę za twą cnotę,
na nią mam ochotę”.
Chciała. Ozłocona zwiała.

Smak Sejmu

Podczas głosowań Chrum-chrum posłanka
głód wnet poczuła. Znaczy brak białka.
Zamówiła, spożywała,
w trakcie jadła dopieprzała.
Znów brakło smaku. Była rąbanka.
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Fraszki

Senne zmory

Pytała się pani sławnego doktora:
– Mam sny erotyczne. Męczy mnie ta zmora!
– Jest na to lekarstwo. – Medyk mądrze rzecze.
– W dzień sny urealniać, to zmora uciecze

Bałaganiarz

Skarżyła się pani swojej przyjaciółce,
mąż ją denerwuje, puszczają hamulce.
Bałaganiarz z niego, jak ma postępować?
– On codziennie portfel w inne miejsce chowa!

Oda do uda

Smakoszowi kształtnych ud
pozazdrościł autor ód:
Ty masz dobrze, nic nie tworzysz,
a w specjałach wciąż chędożysz.

Śmierdziel

Zaszedł śmierdziel między ludzi.
– Co tak śmierdzi?! – Łeb wysuwa.
Chrząka, kicha i marudzi.
Własnej woni nie wyczuwa.

Zabawy słowem

Trzmiel

Trzmiel trzmielowej brzęczy w ucho:
– Brzęczże ciszej, brzęczymucho.

Twe brzęczenie, mój aniele,
to chrzęszczenie, a nie trele.
Przyjemniejsze już bzykanie...
zwłaszcza w parze, na polanie.
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Łono

Łońskiego roku,
na łonie natury,
łono zdobywał
amator natury.

Gdy wreszcie zdobył
to cudne łono,
po roku słyszy
„Płać teraz s/łono”.

„Polski” to trudna język, cz.3

Jednak Jerzy nadal wierzył,
że z tej wieży, gdy przybieży
do jeżyka matka jeży,
na nich wszystkich się najeży.

Na mierzynku więc sam Jerzy
przez mierzeję szybko zbieżył.
W biegu cały kraj przemierzył,
by w Wytrzyszczce zjeść z talerzy.

Tam pożywkę w pięć pacierzy
zjadł, zapłacił sześć halerzy.
Oberżysta się najeżył:
– Mnie napiwek się należy!

– Co? Napiwek? Za rzeżuchę?
Nie pchaj mi się tu waść z brzuchem!
Miałem bździny, jak przeżułem.
Tak w żołądku ją odczułem.

Przechrztą jesteś, oberżysto!
Daj gorzałki, ino czystą.
Muszę przegrzać mój żołądek,
aby zrobić z nim porządek.

Podaj mięso. Twarde z dzika,
więc daj ptaka. Chcę jerzyka.
W twym obrządku to nie mina,
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przecież to nie wieprzowina.

Ruszaj się więc, ino żywo!
Co tak patrzysz na mnie krzywo?
Lecz nie pomyl mi jerzyka
z tym jeżykiem od Jerzyka.

Nie masz w karcie dziś jerzyków?
Podaj piegżę. I bez krzyku!
Też ich nie masz? To daj kszyka
lub gżegżółkę... a strzyżyka?

Oberżysto... o mój Boże!
Dżdżysto dzisiaj jest na dworze.
Wrzućże na żar coś ze zwierza,
bom ja na czczo dziś przybieżał.

Chcesz, bym padł tu? To nie żarty.
Jam jest głodny, nie przeżarty.
Usmaż wreszcie coś, łachmyto!
Byle miąższ był, nie kopyto.

Lecz nie próbuj mnie oszwabić.
Żadnych dżdżownic! Mogę zabić.
Za podmianę, mój aniele,
wnet z obrzynka cię ustrzelę.

Jam jest strzelec ze Strzelina!
Żadna siła mnie nie wstrzyma,
kiedy zżymam się na jadło.
Zziębły jestem, dawaj żarło!
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Rozmowy z mamą przy szorowaniu pleców

Mama natychmiast zagnała mnie do łazienki:
– Przed jedzeniem idź się wpierw wykąpać. Andrzej już ci zagrzał wodę.
Zagrzał? Dotknąłem ostrożnie blachy pieca kąpielowego. Auu! Jego pio-

nowy, walcowaty korpus był tak rozpalony, że palec sam odskoczył. Mój 
jedyny brat chyba pomylił lato z zimą. Wanna już też była napełniona. 
Zagłębiłem dłoń w wodę. Ale gorąca! Na dworze gorąco i w łazience jak 
w ruskiej bani, o której tata wspominał ze swoich młodych lat przeżytych 
na Wileńszczyźnie. Tylko witek brzozowych brakuje do wytrzepania cia-
ła… i dobrze. Podobno boleśnie nimi cięli po gołych plecach.

Rozebrałem się i zanurzyłem ostrożnie w wodzie. Oj, prawie parzy! 
Wpuściłem do wanny strumień zimnej wody i od razu poczułem się bar-
dziej znośnie. Teraz tylko szybko się wykąpię, zjem i na podwórko.

Gdyby wszystkie zamierzenia od razu się spełniały, życie chłopca by-
łoby całkiem, całkiem. Może nie jak wylegiwanie się na płatkach róż, ale 
przyjemne. Niestety, w szybkiej realizacji tych marzeń przeważnie prze-
szkadzali starsi. I to „przeważnie” przybrało postać rodzicielki.

Usłyszałem głos mamy:
– Kąpiesz się już? Zaraz przyjdę i umyję ci plecy.
– Już prawie się wykąpałem, mamo! – odkrzyknąłem. Też coś! Ja nie 

„już się kąpię”, ale kończę. Muszę jak najszybciej na podwórko, świecę 
uratować. Byle smarkacz może ją ukraść w czasie mojej nieobecności!

Otworzyły się drzwi łazienki i weszła mama:
– Już? Co to za kąpiel w minutę? Nachyl się, umyję ci te plecy.
Wzięła gąbkę i przez dłuższy czas porządnie mi je szorowała, aż do 

zaczerwienienia skóry. Na chwilę przerwała, otarła pot z czoła, spojrzała 
na wodę w wannie i z pretensją w głosie ni to zapytała, ni to stwierdziła:

– Czy wy się tam nie myliście? Woda brudna, jakbyś z kopalni wyszedł! 
A co to za plaster masz na kolanie?

– A, to? Nic wielkiego. Wpadłem na drut kolczasty w lesie, już prawie 
zaleczone.

– Że też zawsze coś ciebie spotyka! Pokaż no… – oglądnęła uważnie 
i z ulgą dopowiedziała – na szczęście nie jest źle.

– Mamuś…
– Tak, teraz mamuś. Zawsze coś. Miałeś chyba dwa latka, jak zęby 

wszystkie wybiłeś, gdy spadłeś z drewnianego konika.
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– Zęby?! Ale ja nie pamiętam.
– Jak możesz pamiętać? Płakałeś wniebogłosy. Włożyłam ci te mleczaki 

z powrotem, zawiązałam buzię chustką i do dentysty. Chciał je wyjąć, mó-
wił, że nie wrosną, że trzeba czekać na stałe zęby. A czym byś gryzł? Nie 
dałam i dobrze. Ha! Wrosły i miałeś. – Mama przerwała szorowanie moich 
pleców, wyprostowała się i podparła pod boki. Na wspomnienie tego zda-
rzenia aż cmoknęła z zadowoleniem.

– Ale w Gdańsku już nie płakałem. To pamiętam. – Musiałem szybko 
zatrzeć tę skazę na życiorysie.

– Co w Gdańsku? – Mama nachyliła się nade mną z zainteresowa-
niem, ponownie zabrała się do mycia i niecierpliwie powtórzyła – co było 
w Gdańsku?

Ot, kobiety! Wystarczy nieopatrznie ledwie co napomknąć, a już nie 
popuszczą, dopóki wszystkiego się nie dowiedzą. Echh… ale co tam, daw-
no było i do tego nic strasznego, mogę powiedzieć.

– No, jak się bawiliśmy w wojnę u cioci Jani na Szerokiej. Co wpadłem 
do tej dziury po domu i nogę rozwaliłem.

– Nie płakałeś, bo zemdlałeś – mama przypomniała sobie i od razu jej 
zainteresowanie zmniejszyło się. Co znane, to już nie tak ekscytujące.

– Ale nie od razu zemdlałem! Dopiero jak mnie Andrzej przytachał do 
łazienki i nogę pod wodę włożył.

– Też pomysł, zamiast nas zawołać, to po cichu jeszcze weszliście. 
Wiesz, ile krwi straciłeś?! – Na wspomnienie aż za głowę się chwyciła, nie 
bacząc, że moczy własne włosy. – Cała wanna była we krwi!

– Tylko troszkę, mamo. A Andrzej się bał, że dostanie wciry, że mnie nie 
przypilnował.

– Swoje i tak dostał! Starszy brat, a taką ranę tylko zimną wodą chciał 
zatamować! Dobrze, że Tereska się przestraszyła i mnie zawołała, gdy ze-
mdlałeś.

– Ale wpierw nie chciała dać sukienki ze swojej lalki, jak Andrzej z dołu 
wołał, aby dała. Bo chciał mi zawiązać – dopowiedziałem z pretensją 
w głosie.

– Przecież nie widziała, że się zraniłeś. Jak zobaczyła, to dała. Dziew-
czynki są zawsze bardziej odpowiedzialne. Co byście bez nas poczęli? Tyl-
ko bawicie się w wojnę. A potem ciągle was bandażujemy.

– Nie ciągle! Jak mieszkaliśmy jeszcze w Bydgoszczy, przy Sosnowej, to 
biliśmy się z tymi za szkołą i nic mi się nie stało…

– O czym znów mówisz? O tym nic nie wiem... Jaka bójka?!
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Po co ja o tym wspomniałem? Próbowałem przemilczeć, mydląc sobie 
intensywnie głowę, ale mama nie popuściła:

– Spytałam się. Kiedy to było?
– Ee tam, takie tam… To było dawno.
– Nie wymiguj się. Mów, jak zacząłeś.
– Mamo, przecież mówię, że to było dawno, jeszcze w Bydgoszczy. Nic 

takiego.
– Więc tym bardziej to już żadna tajemnica. No więc?
Właściwie mama miała rację. Nie była to żadna tajemnica, gdyż zbyt 

wielu chłopaków w tym uczestniczyło. I poszło o nie byle co, tylko kto jest 
Polakiem, a kto…

– To było wtedy, jak „Krzyżaków” wyświetlali, jak poszedłem już do 
szkoły. Andrzeja na film już wpuścili i opowiedział mi wszystko. No i po-
tem nasze bloki umówiły się z tymi za szkołą, że zrobimy bitwę pod Grun-
waldem.

– To ilu was było?!
– Mnóstwo, mamo! Dwieście, trzysta, a może i więcej! Ale to było! 

– Na samo wspomnienie uśmiechnąłem się. Jaki wtedy byłem dumny, że 
mogłem wziąć udział w bitwie… – Wszyscy przygotowali miecze, tarcze 
i hełmy. No i jak się umówiliśmy, to ledwie się zmieściliśmy na tym placu 
z boku szkoły. No tam, co to plac był niczyj, ani nasz, ani ich. Aleśmy się 
z nimi bili! Tylko nikt nie chciał być Krzyżakami, to się kłóciliśmy. No więc 
my na nich krzyczeliśmy, że to oni są Krzyżakami, a my Polakami. A oni to 
samo na nas…

– Zaraz, zaraz, to Andrzej wziął ciebie ze sobą?! Jak mógł, przecież nie 
miałeś nawet siedmiu lat!

Oto cała mama! Nie rozumie takich prostych rzeczy. Co ma do tego 
wiek? Tata bez pytania by zrozumiał! Kiedy przeprowadziliśmy się do Gru-
dziądza i na „dzień dobry” dostałem bokserską fangę w nos na podwór-
ku, gdyż nie znałem słówka ”jo”1), to nie mówił, że ukończone osiem lat 
jest jeszcze zbyt małym wiekiem na bójki! A skąd miałem to słowo znać? 
W Bydgoszczy tak się nie mówiło; zresztą tam na podwórku zamiast boksu 
królowały zapasy. A w nich byłem bardzo dobry, starszych kładłem! Tego 
od fangi też od razu położyłem na ziemi. Tylko że nie dotrzymał słowa. Jak 
go przewróciłem, to się poddał. I taki świnia, kiedy go puściłem, to mi zno-
wu przyłożył! To mnie nauczyło przynajmniej ostrożności, że nie zawsze 
można wierzyć od razu w to, co drugi obiecuje. Dostał za swoje, dobrze go 
za drugim razem przycisnąłem. Odechciało mu się łamać dane słowo!
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Wiek, nie wiek, pewne rzeczy chłopak musi robić i już! Tylko jak to 
mamie wytłumaczyć?

– Oj, mamo, prawie już miałem! Jak by mnie nie wziął, to sam bym po-
szedł. Miał mnie na oku. Zresztą chłopacy się umówili, że my młodsi mię-
dzy sobą się bijemy, a starsi ze sobą. No i jak tak stanęliśmy, to zaczęliśmy 
krzyczeć, że to oni mają być Krzyżakami, a oni tak na nas. Nikt nie chciał 
ustąpić. Mieliśmy być Krzyżakami?! To się wreszcie rzuciliśmy, krzycząc, że 
na Krzyżaków, a oni to samo. Aleśmy się bili! Ale lekko, mamo, tak na niby, 
przecież miecze były drewniane i tarcze mieliśmy.

To ostatnie dopowiedziałem, widząc, jak mama zmienia się na twarzy. 
Dodałem dla uspokojenia:

– I prawie nic nikomu się nie stało.
Że też mnie podkusiło! A tata zawsze powtarzał, że mowa jest srebrem, 

ale milczenie złotem! Mama aż przerwała szorowanie moich pleców:
– Prawie?! Przecież mogliście się pozabijać! Drewnianym mieczem też 

można krzywdę zrobić!
– Ee tam, tylko kilka siniaków było. Ale jaka zabawa!
– Zaraz, czy to było wtedy, kiedy pełno milicji ganiało po całym osiedlu?
– Chyba tak, mamo. Bo jak walczyliśmy, to szybko przyjechała. Może 

przez ten hałas albo ktoś z dorosłych wezwał. Więc wszyscy rzucili się 
w nogi, a milicja nas goniła. Ja z Andrzejem i jeszcze kilku chłopaków od 
nas wbiegliśmy do naszego domu. Schowaliśmy się na klatce na trzecim 
piętrze i myśleliśmy, że pobiegną dalej, ale usłyszeliśmy, że wbiegają. To 
przez ten właz u góry weszliśmy na strych i wdrapaliśmy się do góry na te 
belki od dachu. Tam się na nich położyliśmy, a milicja też weszła na strych, 
ale nie patrzyli do góry. – O strachu przed złapaniem przez milicję, jaki 
mnie wtedy ogarnął, wolałem nie wspominać. – Przeszukali strych i któryś 
krzyknął, że pewnie drugą klatką uciekliśmy i tam też zeszli. No to jeszcze 
poleżeliśmy i już. Ale zabawa była!

– Zabawa? Mogliście sobie krzywdę zrobić i jeszcze bym chodziła po 
was na milicję!

– Ale przecież nas nie złapali… – odpowiedziałem z urazą w głosie.
– Ale mogli! Zawsze coś musieliście wywinąć! I Andrzej, starszy, a jesz-

cze ciebie wciągał.
– Wcale nie, mamo. Sam chciałem.
– Ale on starszy i miał ciebie pilnować, a nie wciągać do bijatyk.
– Mamo! To nie była bijatyka, tylko biliśmy się jak pod Grunwaldem! 

A Andrzej mnie pilnuje, jak wtedy co mnie odkopał.
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– O Jezu! O czym znowu mówisz?!
Znowu się zagalopowałem! Głowę miałem nachyloną nad wodą i nie 

widziałem twarzy mamy, ale słysząc okrzyk, wiedziałem, że musiała moc-
no się zdenerwować. A Andrzej mi mówił, żeby ani mru mru… i miał cał-
kowitą rację.

– Mamo, to było bardzo dawno, też jeszcze w Bydgoszczy. Już jestem 
wykąpany i głodny. Zjadłbym coś.

– Zaraz zjesz. Co to było?! – Mama, jak już znałem z doświadczenia 
w krótkim moim życiu, nie odpuści, dopóki wszystkiego się nie dowie. 
Można się kręcić jak fretka w pralce, a i tak nic to nie da. Jak to powiedzieć, 
aby zbyt dużo już nie ujawnić?

– A tam, kiedyś na podwórku zamek z piasku budowaliśmy i wykopa-
liśmy taki mały rów. No i mnie w nim trochę zasypało, ale zaraz Andrzej 
z chłopakami mnie odkopali. Andrzej mnie zawsze pilnuje. Jak wtedy, gdy 
się topiłem.

Ups! Co się dzisiaj ze mną dzieje?! Czy ja jestem dziewczyna, żeby 
wciąż paplać? Co mnie dzisiaj podkusiło? Co jest, że nie potrafię utrzymać 
języka za zębami. Spokojniejsze przecież życie, kiedy dorośli za dużo nie 
wiedzą. A teraz mama aż usiadła!

– Coo?! Topiłeś się?! O matko! I ja nic nie wiem! Kiedy to było?!
Wolałem zanurzyć się cały w wannie, tak, że woda przykryła mi głowę. 

Przecież muszę się wypłukać. Głodny jestem, starczy tego szorowania ple-
ców! Przy okazji może mamie minie…

Nie minęło. Poczułem silny ucisk na ramieniu i jak trzepocząca się ryba 
zostałem wyciągnięty na powierzchnię.

– Mów natychmiast!
– Przecież już mówiłem. Trochę mnie zasypało, ale Andrzej z chłopa-

kami zaraz mnie odkopali.
– Nie o to pytam!
– A o co, mamusiu? – Próbowałem jeszcze odwlec nieuchronne. Jak to 

powiedzieć… a właściwie po co mama tak się rozpytuje? Mało ma nerwów 
na co dzień? Po co ma się dodatkowo denerwować tym, co dawno minione 
i żadnych szkód nie wyrządziło?

– Dobrze wiesz. Gdzie i kiedy się topiłeś? I dlaczego nic o tym nie 
wiem?! – Mama, naprawdę mocno już zdenerwowana, potrząsnęła mnie 
energicznie za ramię. Jak tu mamę uspokoić?

– Przecież żyję. Andrzej mnie upilnował. I też było dawno.
– Już ja mu dam! Nic nie mówił! Więc?
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– Mamuś, ale naprawdę nic się nie stało. I Andrzeja nie było winy, tylko 
właśnie mnie pilnował. To było kiedyś w Ornecie, u cioci Reni, jak poszli-
śmy na ryby pod most. No na tej rzeczce. Staliśmy na takich kamieniach 
i się poślizgnąłem, i wpadłem. No i tam było za głęboko, ale było twarde 
na dnie i się odbiłem, i wypłynąłem. Andrzej podał mi wędkę, ale nie się-
gnąłem. Ale jak znów się odbiłem, to już byłem bliżej, chwyciłem i Andrzej 
mnie wyciągnął.

Starałem się mocno podkreślić, jak dobrze brat mnie pilnuje, aby 
wszystko nie skrupiło się na nim. Tak już jest, że starsze rodzeństwo obry-
wa często od rodziców za niedopilnowanie młodszego. A przecież Andrzej 
zawsze mnie pilnował i dlatego mógł od razu pomóc, jak wpadłem do 
wody czy poprzednio, kiedy mnie zasypało. Za dużo mamie wypaplałem, 
to teraz muszę jakoś brata ratować...

Ukochana mamusia znowu z wrażenia klapnęła na taboret przy wannie.
– Ja chyba przez was osiwieję!
– Mamuś, ale już przecież umiem pływać. A tamto było dawno!
– Czego ja jeszcze nie wiem?! Jak nie bójka z innymi, to milicja was 

gania. Teraz jeszcze to! Albo z tym psem, kiedy mi się wyrwałeś…
Odetchnąłem. Mama chyba uspokajała się. I słusznie! Przecież wszystko 

jest w porządku, co było, to było, ale dawno się zmyło. Teraz zaś mamusię 
samą wzięło na wspominki, a to już było dla mnie bezpieczniejsze. Kobiety 
lubią gadać, jeżeli o czymś wiedzą. Lepiej więc rozmawiać o wilczurze, niż 
być ciągniętym za język o innych jeszcze zdarzeniach...

– Bo mama mnie słabo trzymała. Przecież lubię psy, to do niego pod-
biegłem.

– Musiałeś chwytać tego psa za szyję?
– Bo chciałem go ukochać… ale mnie tylko przewrócił. Psy wyczuwają, 

kto je lubi. Przecież nie ugryzł mnie.
– Ale stanął łapami na tobie. Boże, aż mi serce wtedy prawie stanęło!
– Ale pies tylko stanął i nie ugryzł. Zresztą ta pani zaraz go odciągnęła.
Byłem zadowolony, że rozmowa zeszła na bezpieczny temat, ale moja 

skóra na plecach stawała się coraz bardziej czuła. Gąbka w dłoni rodzi-
cielki nie próżnowała, nie licząc krótkich przerw na zanurzenie jej w co-
raz chłodniejszej wodzie. Przynosiło to chwilową ulgę; gdyby była jeszcze 
gorąca, szorowanie gąbką zacząłbym odczuwać jak papierem ściernym. 
Czy mama nie skończy? Każdy coś przecież przeżył, nie byłem wyjątkiem 
wśród chłopaków. Lepiej nie będę się już odzywał, aby nie przedłużać, 
albo co gorsze, jeszcze znowu coś wygadam...
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– Albo jak na Dworcowej w Domu Towarowym wyrwałeś mi się w tłu-
mie. Przecież nie miałeś wtedy chyba pięciu lat. Taki kawał drogi od domu, 
biegałam po wszystkich szpitalach i milicji.

A jednak! Jeszcze mama się nie wygadała. Może jak nie będę się odzy-
wał, to skończy się to maglowanie?

– Czemu nagle zamilkłeś? – Przerwała szorowanie i spojrzała podejrzli-
wie. – Coś jeszcze ukrywasz?

Oj, niebezpiecznie! To już wolę rozmawiać o psie czy też o tym zgu-
bieniu się...

– Mamusiu, przecież pamiętałem, że jechaliśmy tam tramwajem. Nie 
mogłem ciebie odnaleźć, to wróciłem jak tory prowadziły. A przy lasku to 
już wiedziałem, gdzie dom.

– Jak ja się wtedy zdenerwowałam!
– …i za to, że nic mi się nie stało, to jeszcze mama na mnie nakrzy-

czała, jak wróciła – skrzywiłem się na dawne wspomnienie. – Gdybym się 
odnalazł dopiero na drugi dzień, to by mama mnie wyściskała… – Skorzy-
stałem z okazji, aby mamie dogadać. Czy nie możemy już skończyć tych 
wspominek?!

– Miałam z tobą skaranie boskie, jak byłeś malutki, oj miałam. Na chwilę 
nie można było ciebie spuścić z oczu. – Mama ciągle mówiła, ale wreszcie 
przestała szorować moje plecy. Odczułem ulgę, skóra na plecach porząd-
nie mnie już piekła. Skończyła i wychodząc z łazienki, dorzuciła:

– No dobrze, opłukaj się i ubieraj. I zaraz do obiadu siadaj. Musisz opo-
wiedzieć, jak na koloniach było.

– Mamusiu, już przecież mówiłem, że...
– Mówiłeś, ale opowiesz dokładniej. Wytrzyj się, a ja już stawiam 

obiad. Jeszcze pogadamy.
O czym mama jeszcze chce rozmawiać?! Ileż można wspominać za-

mierzchłe czasy? Że też kobiety nigdy nie mają dosyć. Jak już je weźmie na 
wspominki, to mogą tak godzinami ciągnąć. Zagadają biednego człowieka 
na śmierć. Teraz jeszcze o koloniach wspomniała, a to dla mnie niezbyt 
pewny grunt do rozmowy, różne rzeczy się wydarzyły.

A tam, pewnie tak tylko mama powiedziała…
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1) jo – germanizm, używany na Pomorzu; polskie „tak”
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Zgnilizna moralna 
(Drabble historyczne)

– Żadnej tolerancji! – Królowa uderzyła dłonią o oparcie tronu. – 
Jak mogliście do tego dopuścić?!

Minister zbladł.
– Wasza Wysokość, to było niedopatrzenie ze strony urzędnika. 

Poniósł już karę. Ale… była widoczna tylko kostka u nogi kobiety… 
Zresztą, nakład gazety z tym zdjęciem już wycofałem.

– To była tylko kostka?! – Podniesiony głos królowej wyrażał naj-
głębsze oburzenie. – Tu nie chodzi o jedną kostkę! Tu chodzi o mój 
naród! Aby nie popadł w zgniliznę moralną! Zaczyna się od poka-
zania jednej kostki, a kończy na… – Wzięła oddech i dokończyła 
– Ostatni raz!

Wstała i udała się do alkowy. Jak co wieczór czekał już na nią 
koniuszy John Brown…

Królewski obiad

– Jak waszmości zwać? Podobno macie tyle imion...
– Bernardo Francesco Paolo Ernesto, Wasza Wysokość.
– Bernardo, Francesko… Może tylko Bernardo?
– Do usług Waszej Wysokości.
– Siadajmy więc do obiadu, mości Bernardo. Jutro postny dzień.
– Wielki zaszczyt mi uczyniła Wasza Wysokość...
– Dajmy spokój etykiecie. Co więc waszmość malujesz?
– Weduty.
– Weduty, powiadasz. To te obrazki ulic i pałaców tak dokładne, 

jakbym tam stał i patrzył?
– Tak, Wasza Wysokość.
– Dobrze. Na początek uwiecznisz mi Trakt Królewski…

* * *
– Popatrz, Franek. Pomyślołbyś, że ten Italianiec tak akuratnie to 

odmaluje? Jak jakiś inżynier. Nie musimy wymyślać, wszystko widać, 
jak ma być. No dobra, bier sie za kielnie. Na pohybel hyclowi.
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Ustina Burescu  
(Justyna E. Bury) 
/Ustinja/

Urodzona 23.05.1990 roku.  
Mieszka w Rzeszowie. 
O sobie mówi:
zlepek słów ze mnie, zlepek nut, 
niekoniecznie sensownych.

ty druga ja

mam cię dość – powiedziała ta w lustrze –
zrzucasz na mnie odpowiedzialność
emocje i rozgrzeszenia
upijasz mnie ostatnio zbyt często
złośliwe wyliczanie zmarszczek i poszukiwania
zmian w tęczówkach, pogódź się z tym
że nigdy nie będą niebieskie

kiedyś miałaś do mnie więcej szacunku
a teraz tak często wypadam ci z dłoni
i później się dziwisz
czemu mam wiele uśmiechów
a każdy krzywy

pewnego dnia cię opuszczę
wychodząc drzwiami z naprzeciwka
a ty spuścisz smętnie głowę
bo już nie będzie trzeba niczego zasłaniać
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Pio

nosi w sobie gwoździe
ślady po ukąszeniach Boga

nie wie jeszcze że cuda zmartwychwstają
w osamotnieniu

poparzenia

ostatni car rosji długo nie mógł uwierzyć
że jego krew ma taki sam kolor jak krew mużyków czy kupców

potem rozgrzeszenie powaliło go na kolana
wróciły stare bajki i słońce oślepiło na lat
kilkadziesiąt

krótkowzroczni z daleka nie widzieli wszystkich
nazwisk na tablicach

nie wierzą do dziś
pełni blizn i bólu że tak nagle
bez żadnej podpowiedzi
minął czas

coś nie tak z dykcją

mówisz coraz niewyraźniej
jakby słowa sklejały ci się w przełyku i nie mogły
wyjść do mnie, posłusznie, jak zawsze

poczekaj – sylabizują twoje oczy –
poczekaj, aż się dobudzę
póki śnię, nie mogę ich z siebie wypluć

nie – mówię – już będzie za późno
do tej pory minie pora śniegu i deszczu
wiatr pożre chmury
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– będzie słońce – litery łaskoczą w podniebienie –
akurat, gdy zadzwoni budzik
słońce w budziku
zliże mi z powiek sny, w których jestem uwięziona

nie, będzie za późno – powtarzam
ten zegar chodzi własnymi ścieżkami
i nie trafia z czasem
a słońce
odbiera wzrok

spóźnisz się

kołysanka

noc pod okna się zakrada
zgarbiona jak smutna ćma
która marzy o wyprawach
do ciepłych, jasnych krain

marzy także o płomieniu
który ogrzeje ją
w popiół skrzydeł jej nie zmieni
tam odnajdzie swój dom

czasem chucha w zimną szybę
pocierając ją czułkami
by zaglądać choć przez chwilę
i pomarzyć o wyprawach

do płomieni, co nie parzą
do miejsc ciepłych, krain jasnych
gdzie ciemnościom się nie zdarza
być czymś smutnym i czymś strasznym

więc gdy znowu słońce zajdzie
i mrok przyjdzie na paluszkach
zamknij oczy, wyśnij dla niej
płomień jasny i wyprawy
żeby już nie była smutna
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Zimuszka (Oj, Zimuszko, Zimuszko)

Oj, Zimuszko, Zimuszko
Jakże ci zmarzło serduszko
Sama śnisz swoje sny
I w zaspach ludzi złych
Zakrywasz śnieżną poduszką

Oj, Zimuszko, Zimuszko
Jakże ci zimno w paluszki
Nie ma kto ogrzać ich
Więc w serca ludzi złych
Nabijasz mróz jak w wydmuszki

Oj, Zimuszko-Zimnico
Ludzie na ciebie krzyczą
Że w oczach zamieć masz
Lecz zamarzniętą twarz
Każdy przegania palicą

Oj, Zimuszko, Zimuszko
Śpiewaj nocą na uszko
O długim, ciemnym śnie
W którym wciąż wicher dmie
Gdy inni leżą w swych łóżkach

Oj, Zimuszko, Zimuszko
Bądź ty mi dobrą wróżką
Śniegiem mi sypniesz raz
Znajdę miejsce i czas
Dojdę zdeptaną dróżką

Oj, Zimuszko, Zimuszko
Jakże wyziębły ci nóżki
Chodź, to ukocham cię
Wychucham każdy dzień
Aż odtają ci różki

Oj, Zimuszko, Zimuszko
Jakże ci zimno w serduszko
Nikt cię nie kocha, jak
Ja, gdy odczuwam strach
Pod śniegu srebrną poduszką
Nikt cię nie kocha, jak
Ja, gdy odczuwam strach
Pod śniegu martwą poduszką
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nie pukaj do tamtych drzwi

nie pukaj do tamtych drzwi
stoję przy nich po drugiej stronie
patrzę przez dziurkę od klucza na twoje palce
skubiesz nimi swoje piękne warkocze

nie pukaj do tamtych drzwi
stoję przy nich po drugiej stronie
w ręku trzymam młotek który wyciśnie z ciebie krzyk

niepokoją mnie
mówią
uderz prosto w czoło
tam gdzie stygną myśli
wydłub oczy
tam gdzie stykają się myśli
wybij zęby
przez które się przeciskają

nie pukaj do tamtych drzwi
nie przestępuj progu

tam jestem ja
chcę je wydostać
chcę się wydostać

czasem się odchodzi

kiedy wybieramy drogę i wstyd nam podnieść oczy
z ziemi, bo upadek był tak niski
odlicza się do trzech razy sztuka
potem do dwóch
potem zostaje tylko jedna sztuka i to w dodatku tragedia
nie ma końca, więc szepczemy, że to niemożliwe
robimy znak krzyża, czekając na wiosnę
lato, później jesień i gdy zima, milczymy, bo strasznie
chce nam się umrzeć, bo już nie pamiętamy jak pachnie
deszcz i to jest ta myśl, gdy zamykamy za sobą drzwi

choć skłamaliśmy im, że kiosk i paczka fajek
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widma

cóż robisz w tej ciemności lipcowej
grzebiesz mi w snach i straszysz koty
paprotki usychają nieszczęśliwe, myślałaś
że podlewają się same

nie mogę trafić chusteczką do kosza
bo myśl o tobie zasłania mi księżyc
myśl to prozaiczna, wędrowna i przedawniona
pokryta kurzem drogi, którą odeszłyśmy
każda z nas w swoją
bardziej wiarygodną przyszłość

jutro będę myśleć o burzy
o deszczu
i wilgotnej trawie
o ładnym cytacie z książki
będę w tej burzy i deszczu
będę w tej trawie i książce

a gdy noc przyczłapie za mną do łóżka
obrócę się w stronę ściany
licząc na nów
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Zbigniew Chodak
/luks/

lato

powiedziała
pachnie jesienią
niedługo
czas liście przebarwi

jutro
pójdziemy do parku
zobaczyć platany

przyjrzałem się

było jeszcze lato
ale dojrzałe
ciemnozielone
i wietrzne

wietrzność

a u mnie jakoś  wietrznie

myśli i słowa
niestabilnie lekkie

poezja
to tylko wiatr
kruchość słów
wrażeń

wśród wszechobecnego krzyku
szukam ciszy
której dzisiaj
jeszcze nie umiem
ująć w dłonie

określić
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sedno

poezji
nie trzeba zbyt wiele

wystarczy
kilka słów
myśli

cała reszta
to zbędne ubarwienie
rozmywające
istotę sprawy

w żywej tkance dni
zawsze jest
jakieś sedno
które pulsuje
ciepłem wyobrażeń
sugestywnością chwili

trzeba je tylko
umieć wydobyć

bliżej nieba

spójrz
tam czas
w milczeniu
i sceptycznie
przygląda się niemocy
cichym wychudzonym ludziom
i przerażeniu

wśród miękkiego tykania zegarów
milkną szepty nieistotnych spojrzeń
i poraża
kruchość zbielałych rąk

zamykają
wszystkie niewypowiedziane sny
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wyobrażenia

piszesz
że gdzieś musi być próg
za którym już nic
tylko
czysta nieskażona poezja

być może
tak jest
podobno
niektórzy się na tym znają
nabyli już
stosowną wiedzę
przeświadczenie

potrafią
przynajmniej myślą
ująć kruchość
ulotność

inni wciąż poszukują

Andrzej

dzwonił do mnie często

rozmawialiśmy
instynktownie czując
wszystkie niedomówienia

zbliżył nas czas
myśli i słowa

klimat
i mimowolnie wymieniane ciepło

jaśniało

cieszyła pamięć
wspólny punkt widzenia
tego
co niezmierzalne
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zmartwienia

nie powiedziałbym ani jednego słowa
gdyby to była prywatna piaskownica
a zabawa
polegała na przesypywaniu piasku

tak jednak nie jest

martwi mnie śmiech
i lekceważenie argumentów

polityka
oparta
na małostkowości
brudnej grze pozorów
intryg

łamaniu prawa
w imię
jedynie słusznej narracji

czyżby
wracało minione

równie cicho

owszem
napisałem kilka wierszy
inni nie pisali

może
bardziej wymowne
było ich milczenie

powściągliwość
w wyrażaniu
tego
czego nie można wyrazić

nie wiem



55

rzeczywistość
równie cicho
chłonie nasze wyobrażenia

po eksplozji

zabiorę z sobą myśli
i słowa
wszystkie obawy
rozczarowania

być może
gdzieś w tle
pozostanie
jakieś przelotne
bliżej nieokreślone wspomnienie
lub zarys
niknącego uśmiechu

trochę mało
jak na wszystkie
skomplikowane sploty
uwarunkowań

i całą
niewymowność
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reminiscencje

odeszła
chociaż nie wiem
czy kiedykolwiek była

być może
był to sen
ulotność
której nie umiałem zatrzymać
zmienić
w realną codzienność

nie wiem

czas skutecznie rozmywa
okoliczności
imiona
życie

siódme niebo

nie jestem na nie przygotowany
i nie wiem
czy kiedykolwiek będę

niektórym się wydaje
ale nawet oni
oddaliby wszystko za bezbolesność

pielęgnowane złudzenia
nie zmienią
nie odwrócą
nieodwracalnego

nie przeciągną
przez nieskończoność
łagodności spojrzenia

dotyku
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Mirosław Chodynicki  
/Mirek/

Niedzisiejsi poeci fruwają tu i tam

smakują jesień pachnącą chłodem
kadzidlaną nostalgią palonych chwastów
i herbatą
która w fajansowym kubku
przyjacielu zziębniętych dłoni
wygania złe myśli
nie daje zamilknąć bajkom śnionym
przed podróżą w nietrwanie bezbolesne między słowami
a mrokiem

*** /pociągi stąd tam…/

pociągi stąd tam
przez nocne czernie
za oknem rozmazany świat

pogubione stacje
pełne zdarzeń nieznanych
i poczekalnie
namalowane zimnym światłem

ostatni już pojechał
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Zgubiłem się

między sufitem a podłogą szukam
dźwięków minionych
zaokiennych szeptów skrytych w zieleni trawy
podszeptów niebieskich
z chmur leniwych które recytują wersy nienapisane
zrodzone dopiero co
jeszcze bezkształtne a już obiecujące

drzewo na rozstaju
ptak niesiony wiatrem
pieśń porannej nadziei

Zaglądam w noc

niewiele tu widać
tylko gwiazdy i cienie
udające półprawdy

po dróżce plącze się zaczarowany kot
też udaje że go nie ma
ja jestem żywy prawdziwy
palę papierosa i przeglądam czarno-białe sny

o widzisz
ona na srebrnej łące obok
melodia i droga mleczna
złoty kurz

nie chcę wracać
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Obok świata

z ptakami pogadam o pogodzie
albo z trawą zagram w zielone
wiatr poproszę o gonitwę
po polnej drodze

po co mi wasz świat
swary ekonomie i polityków
bzdurne teorie

lepiej na łące śnić przestrzenie nieme
a piękne że ech

przebudzić się
oddychać
żyć

Spotkanie

martwa pustka czai się
za drzwiami
myśli uwierają

po zmrożonych schodach
uciekł wiersz
przepadł w śniegu

przechodniu daj papierosa ogrzeję
biel nocy
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Prawdziwa historia

urodziła się w piwnicy
gdzieś tak między trzydziestym dziewiątym
a czterdziestym piątym kiedy Ruscy
strzelali z armat do Niemców albo odwrotnie

zakwitła parą jajek
osełką masła
garnkiem mleka

pochodzenie przepadło
na ścieżce przez sad
ważne raczej były jabłka
i życzliwe słowo

dojrzała wspomnieniem drutu
krępującego martwe ręce
i ruszyła łąkową dróżką
przez lata pisząc historię (czterech pokoleń)
zdobną książkami z miejskiej biblioteki
kawą pitą przed albo po południu
a najczęściej przed wieczornym seansem

płomyk znicza ogrzewa zziębnięte zamyślenie
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Poeci

poeci nie idą do nieba
bo co by tam robili
oni łażą po chmurach
i bzdurach
i innych bezdrożach

taki na przyzbie siądzie
z rymów miłości plecie
gwiazdy liczy
coś maluje

nigdy nie wiesz
wariat to czarodziej
mędrzec



62

Sosna

miłosiernie zapomniana przez bogów cywilizacji
na skraju samotności strzeże pustki
zatopiona w czar pamięci wiatrów
deszczu śniegu
i pierwszych cieplejszych promieni słońca
nadziei na zieleń wszędobylską
nieśmiało powlekającą przebudzony świat

poproś może opowie szum
umarłego boru

Przychodzimy nie wiadomo skąd

zaplątani w słowa
teraźniejsze przeszłe
i te niezrodzone
nieukształtowane do końca
śnione w tajemnicy gwiezdnego kurzu
szkicują przyszłe światy
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Ferdynand Głodzik
/Fred/

Gorzów Wielkopolski. Znany na forach inter-
netowych jako Fred, Przecherus Fredny, a cza-
sem nawet Gorzki Dziad.

Wiersz bez weny

Bawię się starym kałamarzem,
w całym mieszkaniu błoga cisza,
skoro mam zostać tym pisarzem,
to powinienem coś napisać.

Oczy się kleją, w brzuchu burczy,
biel kartki ostro razi w oczy,
dobija mnie niepokój twórczy
i ciągle pisać nie mam o czym.

Nie dla mnie poetycki etat,
ze wstydu chowam się do cienia,
bo cóż to ze mnie za poeta,
co nie ma nic do powiedzenia.

Sumienia głos wewnętrzny słyszę,
zaczynam ostro siebie gromić,
cóż to za pisarz, co nie pisze,
kowal, co nie podkuwa koni;

a tak wierzyłem w siebie święcie,
że zyskam sławę, zbiorę krocie,
a tu kompletne beztalencie,
wręcz poetyckie bezrobocie!

Na próżno tęgo ruszam głową,
żeby choć jedno mądre zdanie,
wypełniam kartę urlopową
i biorę urlop na żądanie.
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Maruda

Gdy inni wyczyniają cuda,
staję przed wami – Smerf Maruda.
Wolę się zawsze trzymać z dala,
by nie hołdować, nie wychwalać.

Nie cierpię świateł ni nagłośnień,
metafor, rymów i przenośni,
nie lubię gitar, fletów, lutni,
ni asonansów, ni przerzutni.

Nie znoszę żadnych konsultacji,
daktyli i transakcentacji,
dość poetyckich mam programów,
nocy poetów oraz slamów.

Nie chcę malarstwa i grafiki,
nie lubię śpiewu ni muzyki,
nie chcę poetów, literatów,
nie cierpię całych tych warsztatów!

Nie lubię nocnej ciszy błogiej,
nie lubię tych, co ćwiczą jogę,
nie lubię tych, co robią zdjęcia.
Dlaczego? Nie mam wprost pojęcia!

Odkrywanie

Przez badaczy, naukowców, satelity,
cały świat dziś przebadany i odkryty,
coraz głębiej górnik węgiel wydobywa,
nie tak łatwo dziś nowego coś odkrywać.

Wszelkie lądy, góry, wyspy są odkryte,
lecz świat ciągle kryje w sobie tajemnice.
Dziś nie warto szukać skarbów gdzieś pod ziemią,
lecz odkrywać wciąż talenty, co w kimś drzemią.

One zawsze są na fali, mają wzięcie,
zwłaszcza tam, gdzie jest kompletne beztalencie.
Kiedy adept sztuki pragnie być odkryty,
to odkrywca z tego niezłe ma profity.
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Twórca na tym nic przeważnie nie zarabia,
lecz odkrywca może z tego żyć jak hrabia.
Czy to w domu twórczej pracy, czy to w biurze,
talent czasem zrewanżuje się w naturze.

Za odkrycie warto czasem jest dać wszystko;
aby stać się celebrytą lub artystą.
Z takich działań rozmaite są wyniki:
odkrył talent, lecz nie odkrył Ameryki!

Choć dość długo nad wierszami się mozolę,
jestem twardy: ja się odkryć nie pozwolę;
pod pierzyną w sypialnianej, nocnej ciemni,
przez odkrycie mógłbym czasem się przeziębić.

Mam naturę niezależną, hardą, dumną;
przyjdzie chwila, gdy nad moją staną trumną
najważniejsze literackich strof elity
i orzekną: To był talent nieodkryty!

Na dorobku

Kto chce domek mieć z ogródkiem, żyć jak hrabia,
musi sobie dodatkowo gdzieś dorabiać;
by się można od dna odbić i wzbogacić,
jakaś fucha lub zlecenie, ćwierć etacik.

Kto zaradny, pomysłowy oraz sprytny,
ten dorabia do ciężkiego skarbca wytrych.
Czasem trafi się fałszerstwo lub afera,
do rachunku ktoś dorabia jakieś zera.

Przez jałowe kłótnie w sejmie oraz spory,
jedni drugim dorabiają wciąż życiorys,
stąd się biorą pomówienia oraz plotki,
ja przedwczoraj dorobiłem kij do szczotki.

Na dorobku całe życie nam upływa,
wreszcie stopa się podnosi, rośnie krzywa
i dorobek nasz się staje taki wielki,
że na biodra naciągamy trzy x-elki.
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Tanecznie

Patrzę na ciebie i się uśmiecham,
potrafisz czasem zdrowo namieszać,
brak ci powagi, bo jesteś trzpiotka,
przy tym wysmukła, giętka, obrotna.

Tracę rozsądek, ginę na amen,
gracja, finezja i temperament.
Zmyślna kokietka i mąciwoda,
dokąd zawiedzie mnie ta przygoda?

Świat mi wiruje i giną smutki,
wszystko rozbijasz na drobne grudki,
by po upływie chwili z kawałkiem
stało się płynne, rzadkie i miałkie,

zmącony umysł, chaos, bałagan,
zręczna tancerka, kołowrót baba.
Jak się to dzieje, żeś taką krewką,
podziwiam ciebie, moja mątewko.

Wścieklica

Złośliwy ognik na twojej twarzy
mówi: nie podchodź, bo się oparzysz!
Nabierasz mocy i syczysz wściekle,
gorąco w tobie jak w samym piekle.

Boję się podejść do ciebie z bliska,
kiedy iskrami humorów tryskasz.
To nie jest dla mnie już tajemnicą,
potrafisz dopiec, ty, piekielnico!

Kto się do ciebie zbliżyć odważy,
będzie się stapiał, dusił i smażył,
ten żar przenika do samych kości;
nie pofolgujesz, nie znasz litości.

Kiedy cię wodą próbuję schładzać,
twa złość się w wrzącą kipiel przeradza,
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kto nieostrożny, niech się nie łudzi,
że łatwo taki żywioł ostudzić.

Gdy twoja wściekłość syczy mi w uszach,
potrafię jednak cię udobruchać;
unoszę lekko, przykrywam szczelnie;
tak robi każdy, kto ma patelnię.

Kupiłem cię

Mam cię nareszcie i to na własność,
przed moim torsem kładziesz się płasko,
widząc rozległe twoje połacie,
ja nie próżnuję, czasu nie tracę.

Wpierw się pochylam skromnie, w pokorze,
na twej powierzchni wznosi się stożek,
we współdziałaniu z tobą się bratam,
mieszam, urabiam, nawet ugniatam.

Efekty tego będą wspaniałe;
w ruch posuwisty wprawiam mój wałek,
aby się cieszyć dzieła owocem,
sapię z wysiłku, nawet się pocę.

Póki nie skończę, wytchnienia nie ma,
efektem tego jest straszny cienias.
Fartuchem z potu ocieram lico;
ja cię uwielbiam moja stolnico!

Na dwie ręce

W dużym pokoju i łazience
dialog prowadzą obie ręce;
prawa obrusza się na lewą:
muszę chleb kroić, rąbać drzewo,
zmywać naczynia, parzyć kawę,
a ty przez cały dzień masz labę.
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Stale urabiam się po łokcie,
a ty malujesz wciąż paznokcie,
włączasz się w to, co na dwie ręce,
poza tym nic nie robisz więcej,
do żadnej pracy się nie nadasz,
więc słuchaj mnie i nic nie gadaj.

Lewica zerka w prawą stronę:
Skrajna prawico, hegemonie!
Jeśli żyć mamy dalej w zgodzie,
to się tą władzą ze mną podziel
i przestań wreszcie robić chryję,
przecież to ręka rękę myje.

O, kólna!

Miasto zawsze ma urok, czy to lipiec, czy styczeń,
a w tym mieście są ważne i mniej ważne ulice.
Moje piesze wędrówki prześladuje myśl durna:
najważniejsza zapewne jest ulica Okólna.

Z autobusu wysiada młodość chmurna i górna
w jej rozmowach co chwilę da się słyszeć: o, kólna!
Ładne, młode dziewczyny, mają szyk, dobre gusta,
lecz wykrzyknik „o, kólna” ciągle szpeci im usta.

Dźwięk ten drapie mnie w uszy w sklepie czy na ulicy,
na przystanku, w tramwaju, czasem też w piaskownicy;
przemijają tendencje, mody, hasła i nurty,
ale wciąż trwa uparcie ten powszechny okultyzm.

Na zerwanie z tą modą ciągle nie ma widoków,
pozostawmy Okólną, dajmy wreszcie jej spokój.
Niech bez durnych „zdobników” będzie każda rozmowa,
a ulicę posprzątać oraz wyremontować.
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Jadwiga Graczyk  
/Fina 58/

Z wykształcenia jestem ekonomistką, 
przez szereg lat pracowałam, jako 
księgowa. Obecnie – na rencie. Lite-
raturą interesuję się od najmłodszych 
lat. Należę do Stowarzyszenia Acade-
mia Europea Sarbieviana. Zainspiro-
wana Sarmackim Horacym i jego liry-
ką, sama wybiegłam myślą i słowem 
w świat poezji. 
Moje motto: „Poezja, niczym siostra 
życia, wyzwala pragnienie bycia 
szczęśliwym we współczesnym locie 
w przyszłość”. 

ex per u mend trwa

w zwariowanym szybkim świecie
kawałkuję skróty myślowe
bez analiz jestem jak yeti
nikt nie widział – wszyscy słyszeli
w mój real wkraczają mass-media
socjal pokoleń cyfrowych tubylców –
intuicyjnie w smartfonie sprawdzam
oferty – za pomocą dźwigni finansowej
szybkozmienna nielojalna i roszczeniowa
nie ulegam mirażom reklamy handlowej
nie błądzę a wszystko badam i mierzę
pieniądze on-line transferuję z karty
bez skoków z neuronowym spadochronem
łowię strach i optymizm w globalnej sieci
powinnam dostać chyba jakieś tantiemy
odmoczę haluksy w Bodeńskiego toni
w Kreuzlingen oder Konstanz po niemieckiej
stronie, będę spijać z ust tomatożerców uśmiechy
a duchowym sokiem twarz obmyję
bo zasługują na cudzysłów obce poglądy
zasysam tylko to co mi do motta pasuje
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pod batutą Maestro Semyona

opieszale stąpa po cudzych nutach
pustym uderzeniem w akord fałszywy
opada intonacją i wystrzela w górę
obcym dźwiękiem wyrwanym z partytury

zespolony z nutami i konstelacjami
wystrzela z rękawa unisono skrzypiec
i spaja kontrabasy z braćmi organami
– mirraculum z nicości rytmicznie

wiolonczel zgraja drży zażenowana
klarnetu spokojem i oboju niespiesznym
tempem uspokaja po szczeblach zadumy
– nuty opadają niczym gwiazd korowód

niesłyszalne piana w „Niedokończonej” Schuberta
i ani jednej chwili sennej monotonii
posrebrzoną batutą intonuje akordy
aż porywa orkiestrę aby ją zniewolić

tak subtelną fantazją oraz elegancją
nadaje rozmach aksamitnym dźwiękom
i z symfonią mknę po latach świetlnych
eksploduję bisem z Wariacji Enigma

Unter den Linden spaceruję w Berlinie
pod wrażeniem widzę klucze wiolinowe
i do dzisiaj już nie jestem pewna
kto mnie tak nastroił – orkiestra czy dyrygent

Sopocka reminiscencja

pod Krzyżem Północnym na wspomnień riwierze
w Operze Leśnej spadał dreszcz emocji
śpiewał wówczas Niemen wyszeptałeś słowa
osiem gwiazd i wyznań gdzieś na Drodze Mlecznej

w odbiciu tafli morza mruga niemy Łabędź
zostałam wdową w tym Trójkącie Letnim
czarne oczy topię w szarej grzywie fali
samotna przemierzam plażę pod Grand Hotelem



71

„dziwny jest ten świat” szumią do mnie fale
nie ma już Niemena i nie ma ciebie
siedząc w pubie Kinski ściskam bursztynową różę
piję piwo i się dziwię że Sopot dziwnie zszarzał

Kocie Oko

nie ogarniam widma wniebowziętej eksplozji
gwiazdy w otoczce zielonej elipsoidy
gazów porozrzucanych w wielokrotnym halo
jako barwne epitafium po supernowej

jednooki kocur zamrugał białym karłem
czochrany w czarny grzbiet grawitacyjną falą
jądro wybuchu skupia się na fuzji myśli
przechodzi z jasnością absolutną w konkluzję

że podobną aurę ma fibromiaglacja
uogólniam ból z rozlaną tkliwością doznań
w moim kosmosie ukrytym głęboko w jaźni
czuję jak się otwiera nowe Kocie Oko

Syntezjada

niezmiennie odmieniam IQ EQ SQ SpQ PI
przez czasy i tryby – zmieliły na papkę jaźń
rozsmarowaną na butach którymi włażę na salony
fizyczno–informacyjnych szarych komórek

transporder scalający moją wyobraźnię
zrasza nano krople potu w stylu myślenia Flecka
osiągam status quo i biegnę w peletonie
współczesnej technologii całkowicie oczipowana

synTezy i Anty zapałał miłością do Konkluzji
cała rodzina informatyków z niecierpliwością
oczekuje na wnuki dla Wiedzy – będą zdobyczą
bezcenną nie tylko „ars pro arte”
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zmysłowy miks

kiedy palniesz coś w co trudno uwierzyć
i naszpikujesz swój mózg adrenaliną
idziesz krokiem platfusowym na wydmuch
to nie wymagam byś miał umysł Barucha Spinozy

jak w starej hinduskiej grze Chutes and Ladders
wywołujesz poruszenie które otwiera zakątki
mojej duszy a estrogen negocjator cywilizuje
dzikie pola bilingowe innego kosmosu i królestwa

opada popiół plemanazmu i doklejam sobie rzęsy
dłuższe niż własny nos – zgadnij kim jestem
aparatem usg nie wykryjesz intelektu Madeleine Albright
przecież wróbel nie lata jak sokół w sezonie zaskoczeń

jestem zmienna i kocham totalnie własne Ja
nie sprowadzisz mnie do kury siedzącej na jajach
scalam nad i podświadomość w jedno ego
lecz w przestrzeni brak mi miejsca dla ciebie

Elegia nad truchłem Alfa Bety*

wracam z cywilizacji słowa pisanego
do cywilizacji modnych piktogramów
przesiewam słowa filologicznym sitem
zostaje słoma mierzwa i plewa

wyrazy konają w powodzi emotikonów
pół obco brzmiących jak neologizmy
mówić język polska a nie umieć pisać
kakografia troglodytów dotarła do schizmy

by jak kanibale trawić własny język
z etykietką rzuconą w sieć Internetu
bez znaków diakrytycznych i przystankowych
Polacy to gęsi co swojego języka nie znają

ironiczny Apollo – „nowo-twory”
do puszki Pandory włożył potomnym
zaraził całe lost generation bez kwiatów
przystanek Woodstock dawno przeminął
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czy ludzie od atramentu odwykną
i dotyku pióra? śmierci się dziwią
grzebią palcami w kaszcie szukają
właściwego znaku – czekają cierpliwie

––––––––––––––––––––––––––
*Alf Beta, wnuk Analfa Bety

Circulus vitiosus

W senne libretto strzelam
łukiem refleksyjnym i biegnę
przez most pojęciowy
skanując wzrokiem bariery
tonę w powodzi uwikłań
gdy w splotach bio komputera
stres w zakolach układów współczulnych
tropy prywatności wyszykuje

w pakiecie Cash-test
na tablicy Mendelejewa
wytrącają się związki
o innych liposomach
stoję zdyszana jak oślica
łowię odsetki od wyobrażeń
powieki zamykają dostęp barwom
max mara i miłość wystarczą do życia

siedzę w Teatrze Wysokich Napięć
jak w klatce Faradaya
całuję powietrze po bokach twojej głowy
intuicyjnie zasysam duchową subtelność
fascynacje i tajemnice
polityki małżeńskiej
płyną neuroprzekaźnikami
jak fala turystów na okazyjnej Last minut

startuje w mózgu Stimul Trawel
w kosmicznej przestrzeni
między Słońcem a Wenus
lewituję poza orbitą
wyczuwam
partnerską podświadomość
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między tym co znane
a nowymi doznaniami

jestem ambasadorem czy szpiegiem
Stop
katastrofa emocjonalna
wyjmuję z kontekstu intymny język
nie wiem dlaczego
ale wiem że pojęcie równości
między szczęściem a sennym librettem
muszę nobilitować

Rabarbra kompott

dzisiaj są modne rolniczki wojownicze
szarżujące twardym bykiem ekologię
co dwa razy przeanalizują problem
zanim gdzieś na glebie odcisną racicę

najpierw dadzą szansę ekonomii zdrowej
i len błękitokwietny polami otoczą
nim się zmiędli paździerz będą słomę moczyć
w poidle o kształcie kamiennej podkowy

harde wieśniaczki uszyły koszuliny
z białego płótna do samiutkich kostek
będą zasypiały na pachnącym owsie
oplecione haftem z korali jarzębiny

niczym ukochana kasztanka Marszałka
wybiegną zmysły spięte w inochód
przednia prawa z lewą tylną  la mode
pędem aż w piersiach oddech załka
przygasł zielony knocik w lampie Alladyna
sen wsadzony na tabuny koni
chce przeszłość jeszcze dogonić
nad kuflami piwa przyszłe się zaczyna

razem ze świerszczami dajmy ostro w beret
niech ta faza lotu wypadnie kominem
na wsi baby krzyczą – wiara nie zginie
po lampce wina wejdziemy na Mt Everest
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Leon Gutner

Mała chwila

W każdej małej chwili rodzi się intymność
można dotknąć skóry poczuć jak się zbliża
będzie taka ciepła choć na zewnątrz zimno
zima białym palcem chłodu ziemię czyta

pokaż nagłym gestem żebym cię dotykał
kruszył jak skostniałe grube lodu warstwy
garść niezwykłych rzeczy ugniatam i stykam
w tylko jednej dłoni zaistniałej prawdy

może w jakimś końcu uda się zobaczyć
pierwszy raz początek i po raz ostatni
dotknąć małej chwili dziwnie tak inaczej
a ty całą siebie mocno mi wyskarżysz

wtedy lekko wzbiera zbyt śmiała nieśmiałość
którą można zawsze bardziej onieśmielić
na wspomnienie o tym co się przecież stało
w słabym blasku światła ostatniej jesieni

w każdej małej chwili co znika tak nagle
jak noc która troską suchych ust dopadła
pracuj bardzo mocno daj mi czego pragnę
nawet jeśli lubisz przy czerwonych światłach
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Letarg

Gdy się zjawisz to kim będziesz
z jakich się wydarzysz przyczyn
spijesz słodycz przed zniknięciem
i zostawisz mnie tu
z niczym

szepnij chociaż gdzie dziś sypiasz
wezmę z tego to co moje
niech przeklęty czas pryncypał
zdejmie ciężki stos
urojeń

jeszcze pewnie mnie zaskoczysz
noc się kurczy lecz gdy wpadniesz
ja zacisnę mocno oczy
wiem że przecież będzie
ładnie

i zleć mi dowolny koniec
nie chcę żadnej konkurencji
bo nie po to ciągle płonę
żeby znów za tobą
tęsknić

Kiedy jednak kogoś poznasz
zmierzysz lata moją skargą
głaszcz go jeśli zechce zostać
mnie łagodnie pieść
w letargu

Słaby punkt

W sennej ciszy
gdzie już dźwięki śpią po kątach
znika słońce
senne lampy znów się śmieją
po ulicach wieczór barwne cienie krząta

znów bez sensu
lecz się kręci w złym pośpiechu
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czas co blaski
rozpanoszy aż do rana
siadasz cicho gdzieś na brzegach tego grzechu

może warto
wyjść na przekór wszelkim duchom
w tej pościeli
w której sypiam razem z tobą
o rozmiarze double size’u pełnym puchu

nim upadniesz
wylewając łzy po nocach
tak niezręcznie
jest mi mówić dzisiaj o tym
mogę stworzyć nas od nowa

albo kochać

Piosenka nieuleczalnych

Nie było ani jednej rzeczy
której nie można by zaprzeczyć
w kawiarni przy stoliku z różą

silne poczucie znanej sprawy
z natury musi zaciekawić
jak wiatr gdy zjawia się przed burzą

błagać nie będę miał cię chęci
mgła do kieliszka wpycha język
piwo od żalu aż się pieni

wino już z chłodu jak zeszklone
ty z brzydkim słowem na sam koniec
czas co nas w duchy wspomnień zmieni

szczątki tajemnic szybko chowasz
mówisz że jesteś całkiem nowa
i że właściwie nic nie było
łóżka w hotelach kilka wcieleń
jacyś tam wspólni przyjaciele
to przecież jeszcze żadna miłość
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odpuszczasz chwilę więc ja spalę
tych kilka świeczek żadnych zalet
nie znajdę ale o to chodzi

kiedy się na odwagę zbiorę
wszystko ci powiem w samą porę
już nic nie może mi zaszkodzić

sam nie wiem czemu cię kochałem
za wielkie sprawy czy za małe
ale nie zdołam temu przeczyć

słowa nie znaczą nic jak kiedyś
nie byłoby w tym żadnej biedy
gdybym mógł siebie z nas
wyleczyć

W Białej Damie

Czas na kawę w Białej Damie
dzisiaj chyba nie zaśniemy
choćby noc po łóżku zgrabnie
albo pod oknami księżyc

pełno legend śpi na ścianie
w obrazowym zatrzymaniu

ani śladu Białej Damy
prawie wszystko tonie w czerni
przecedzając w tle drewnianym
ślady wielkich nieśmiertelnych

jak my zanim w oknach jasność
próbowali tutaj zasnąć

nic nie mówię tylko tulę
twoje piersi jak poduszkę
wolno zrywasz mi koszulę
usta masz już nieposłuszne

więc z bezwstydu wyzwolony
znoszę akt samoobrony



79

Białej Damy ani słowa
nie ma śladów żadnej zjawy
może ją w pobliżu schował
ten kto chciałby jeszcze sprawić

abym poczuł i dotykał
pełniąc rolę przewodnika

zanim łóżko zmienisz w rzekę
wilgoć będzie całkiem głucha
lecz do rana moja jesteś
bluesa twoich warg wysłucham

zasypiając gdzieś przy uchu
oprócz nas nie było duchów

Tak dla ciszy

Spróbuj czasami nad przyczynę
tego co niesie po rozpaczach
z sennej godziny na godzinę
czuć
co pamiętać co wybaczać

albo zapytaj o cóż chodzi
kiedy nam ludzkim zawsze mało
słowo cię będzie do mnie znosić
jakby
nad wszystkim miało całość

ale już zawsze tak dla ciszy
chowaj coś w próżni ciężką kieszeń
bo gdy brak dźwięków noc się pisze
deszczem
co tłucze czas o wrzesień
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Odczuwanie

To czego dotknąć nie zdołam
nigdy
kiedy wyjeżdżasz wierzę że sama
bo tak otwarcie nie można kłamać

jak deszcz mi spada przejrzystą kroplą
chciałbym ją poczuć i wolno spłynąć
potem smakować jak stare wino

to czego odkryć nie jest mi
dane
tylko wyczuwam albo dotykam
wypełnia szczelnie a potem znika

pozostawiając jakąś obecność
której nie sposób nie poczuć wcale
bo jest radością albo jest żalem

to czego znaleźć wciąż nie
potrafię
jest jakimś sednem we mnie wpisanym
jakby się nagle skończył atrament

oswoić puste długie godziny
o których ciągle za dużo nie wiem
lecz nic nie czuję
bardziej

niż ciebie



81

Mirosław Kaczmarek 
/mironiusz/

modlitewnik leśnych ludzików

(niezapominajka błotna
zakwitła na koniec)
nic Się nie stało

w pozbawionych zapachu
Między – prze – budzeniach
nic Się nie dzieje

tak naprawdę
opuszczam je
spowite sinym smogiem

gęstym od nieważnych słów
posłuszny delikatnym szumom
smolnickich łąk

wyruszam nad Osławę
której leniwy nurt
powoduje błahość

wielu rzeczy
więcej niż Się wydaje
i więcej niż chcemy

w Między – za – śnieniach
życie rozmawia
z Wiecznym

(niezapominajka leśna
niezapominajka darniowa
też kwitną poza nami)
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nad rzekami które odpłynęły

pytałaś
dokąd odchodzą wspomnienia
smukłych dziewczyn
na polnych drogach

Ogrodnik
w przypływie dobrego humoru
stworzył je pod koniec
dnia szóstego

pytałaś
kto zamienia
młode zboże na złote
co roku zapachnia świat

za kuchennym oknem
poranną mgłą
przykucającą na chwilę
tuż za linią akacji

pytałaś
gdzie splatają się
wszystkie pocałunki w jeden
stąd – do – Nieskończoności

być może wiem
to – wszystko
choć ciągle pytam
zauroczony wiosną niepewności

przekomarzam
z latem pełnym sensów
ukrytych znaczeń
rozkwitających wyjaśnień

by w końcu pogodzony
z nieuchronnością jesieni
na klęczniku z liści
przeprosić za wszystko
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Pewnej nocy na Wetlińskiej

nic mi już z zieloności
młodego drzewka
bezczelnie urodziwego
przepychem żołędzi

wyzłociłem się
rozkołysany falsetem traw
gdy zmierzchem
kosztowaliśmy Tarninę*

Bogdana z Bieszczadów
zagryzaną śpiewanym chlebem**
wypiekanym o poranku
w łemkowskiej chacie

czas rozpłynąć się
w Hnatowym niebie –
błękitną furtką
uchyla się Wetlinie –

i nie opadać nie opadać
gdy zacichnie bukowina
zaszmera ostatnim wiatrem
jesieni
 
––––––––––––––––––––––––––––
* a dobry to trunek jest 
** i te przepyszne
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wybór bibliotek

w stronę bibliotek

wybierając ścieżki
na których papierowe krzyże
tworzą osobliwą
via dolorosa

rzucamy dwucienie
ścigając się
z nienapisanymi wierszami
(jeszcze głuchymi i ślepymi)

aż spoczniemy
zamykając oczy
w zakurzonych regałach
niedokończonych tomów

pożółkłe sagi pór roku
bez ostatniej korekty
z suchymi listkami na pamiątkę
w między – rozdziałach

w stronę ogrodów

posrebrza się –
porastając tatarakiem
udajemy zieloność
póki zmierzch nie szepnie: dobranoc

miłosnym rumieńcom
wszystkiemu co rośnie
wyrywa się kwitnie
w bukietach traci

jeszcze czas
przyciąć porastający bluszcz
czarny bez
wypielić ganki – jednak

poranki witamy
przygnieceni krzyżami
całymi w kwiatach
niepotrzebnych pocałunków



85

w stronę Wszystkiego

tam gdzie umarli być może
zakończyli swój listopad
spotkam małego Kubusia
który wyprzedził pierwszy śnieg

niejasno opowiada o tym Apokalipsa
choć osobiście wolę połamane gałązki
które wiatr bez opamiętania
przegania po Lipowej

i zaorane czernią pola
na zawsze
które jest nigdy
czasem zaprzeczonym

możliwe że jestem
że wielu już śpi
że na swój sposób
wszystkich rani ten sam cierń

bardziej jednak mnie nie ma
i raczej to dwu – cierń
bo rani nawet
w między – przebudzeniach

(na stoliku karafka z poziomkami
o niepowtarzalnym zapachu
smaku lat zaprzeszłych
– czytam dalej

Księga mówi o starcach
choć znowu –
wolałbym głos Babci
wołającej na obiad)
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w między – poezji

między poetami
lodowe kry
wypiętrzone na przekór
skromności świata

w ponad dotykalnej
powadze i znaczeniu
wpadają na siebie
niepoetyckimi częściami

kiedyś
było tu cicho
dzisiaj zgrzytamy
na siebie zębami

poeci w lodowo
cierniowym natchnieniu
wywołują metaforyczne
zimne deszcze

między poetami nie ma szelestów
szeptów poruszeń
sprytne potoki bardziej
prądy morskie

w krainie lodów
czują się najlepiej
między – poeci
przeźroczyście zniechęceni

(w między – poezji
Gerda i Kaj
mają te same kłopoty
i jest równie zimno)
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Dorota Kaniewska  
/fiołek/

nie pyta o drogę

idzie przed siebie
w siedmiomilowych butach
i płaszczu przeciwsłonecznym
z fiołkami w głowie

wie
czego nie chce 

babcia

moja babcia
ma lat dziewięćdziesiąt
szorstkie ręce
które błogosławią dzień
i czarują zbite serce

moja babcia
ma swoje radio i jak inne
babcie codzienne wita Boga
a potem wita nas
i my przeplatamy się z Bogiem

moja babcia
ma stos pigułek na życie
pogodne oczy
marudzi o czapce zimą
i witaminach na wiosnę

moja babcia
jest w swetrze
z nieśmiertelnych nitek młodości
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zagubiona

najłatwiej odnajduje się
w cieple pieca pachnącego
drożdżowym ciastem
pieczonym dłonią
pomarszczoną od uścisków

w pytaniu które nie boli
bo wie że jest potrzebne
i oczach patrzących
z uwagą i troską

mieszka w człowieku
który jest uśmiechem

dom

było tak zwyczajnie
mama tata babcia
brat i ja bawiliśmy się
w szczęście wigilijnego stołu
z dwunastoma prezentami
promienne twarze
napełnialiśmy zapachem fiołków
i lipowym miodem
który tak niewinnie krążył w sercach

pamiętam radość powrotów
pierwsze łzy przytulane przez rękaw
cząstki jabłka krojone miłością

i dom z którego
tak szybko wyrosłam

korale

skupiony anioł
uczynek za uczynkiem
nawleka na nitkę

zmęczony
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zdejmuje okulary
i liczy: dwadzieścia złych
pięć dobrych

wczoraj było gorzej
myśli
ziewając

mężatka

mam trzydzieści pięć lat
jestem mężatką

to znaczy najpierw jest mąż
potem ja
właściwie tego ja już nie ma
bo stałam się jednością
z mężczyzną
który przychodzi zmęczony
do garnków
które aż kipią na jego widok
siada i przejmuje władzę
nie nad światem – to byłoby ciekawe
zostać królową
on przejmuje władzę nade mną
i staję się kucharką
sprzątaczką praczką
pocieszycielką
dostawcą piwa
kochanką
dawcą organów
(przesadziłam? może trochę)

a miałam być
tylko żoną
naprawdę postradałam zmysły
i to pierwszego kwietnia
roku
panieńskiego
ostatniego szczęśliwego

mam trzydzieści pięć lat
nie ocalałam
dla siebie
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nihil novi sub sole

nie możesz krzywdzić dziecka
które mieszka we mnie
bezpieczne zdziwieniem
naiwnym i tanim
jak miłość przy drodze pod osłoną nocy
i naturalnie rozłożone nogi

nie stawiaj warunków
będę go kochała
choćbym zgubiła swoją własną duszę
zeszła do piekła albo jeszcze niżej
nie zmienisz mego losu
pakt już podpisany

diabeł się pomylił?
ciągle liczysz na to?

przyjaciel

elegancko elokwentny uwodził
czas

nie bawiła go przeszłość
która ciepłymi barwami
oszukała schematy
srebrnemu panu
powierzył przyszłość
dobrą i przyjazną

teraźniejszość pachniała lawendą
ukrytą w abrahamowej szafie
pamiątce po przodkach
którzy musieli uciekać

pogodzony z losem
uśmiechał się do życia
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fair play

zagraj ze mną w tysiąca
albo w oczko na szczęście
prosiła
wygrasz – odejdę
nie chcę więcej zabijać

patrzyłem na jej smutną twarz
wyżłobioną przez wody Styksu
siwe włosy
i nieobecne spojrzenie

a jeśli przegram?

to i ja przegram
powiedziała
rozdając karty

młodość

przychodzi z wiekiem

wędruje spokojnie
po stromych szlakach przeznaczenia
unika przeciągów
ogrzewa się rosołem
gotowanym z lubczykiem
i nitkami optymizmu

siwe skronie
barwi na błękit
ukryty w pogodnych oczach
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każdy święty ma swoje wykręty

idą
magistralą do nieba
niosąc jasne serca
uśmiechy i pieśń w oczach
zbliżają się do świętości

która ukryta za filarem
załamuje ręce
quo vadis, people? –
pyta św. Piotr zamykając bramę

kluczami ogłasza alarm

św. Agnieszka przytula wystraszone baranki
i dokłada ognia do stosu męczeństwa
pobożny Franciszek podnosi krucyfiks
bądźcie posłuszni, bądźcie – ostrzega

nawet piękny Gabriel z bezradnymi skrzydłami
żałuje że przespał zajęcia z logistyki
i ucieka z placu boju

w oddali słychać głosy
ludzi jest dużo będzie jeszcze
więcej więc posuńcie się trochę
ustąpcie
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Witold Kiejrys 
Witold Kiejrys – autor dwóch ksią-
żek poetyckich: „Motyw pocztów-
ki” 2011, „Elis” 2014 oraz powieści 
„Zielony karp i okolica” 2017.
Już siedemdziesięcioczteroletni 
(jak ten czas[?] mija), a przede mną 
wciąż ta sama góra i ten sam, mgłą 
pokryty niewidzialny szczyt. Na 
tyle, na ile potrafię, dzielę się sobą, 
obserwacjami oraz tym, co lubię. 
– Wiem, nie każdemu musi się to 
podobać. I bardzo dobrze, bo jak-
że szare i w sumie przykre byłoby 
nasze życie, gdyby wprząc je w 
jednorodność – wyglądu, doznań, 
także uczuć. 
– Nie tylko my, lecz także drzewa 
inaczej „w sobie” rosną, inaczej szumią, inaczej szemrają i śpiewają.
Dzisiaj garść wierszy z ostatniego roku daję. Z chwilą, gdy je przeczytacie, 
stają się Waszymi. Waszymi lubionymi i nielubionymi, po prostu przestają 
być moje, a stają się własnością każdego. 
– A czy ktoś zechce je zabrać na wędrówkę z sobą, na chwilę lub na zawsze, 
to już zupełnie inna sprawa.

A ona szczęście me, cóż ona…

I nastał dzień, dobrze pamiętam poranek ten
I to spotkanie. I uśmiech losu i nagrodę małą,
Tak cudnie ufną, że aż drwiącą z wszystkich przywar,
Których nie kryłem, bo i po co…
Stanąłem boso, cały boso – oczy
I włosy, i tors bosy, gęsto pokryte rosą.

A ona, szczęście me – cóż ona – wniknęła we mnie
W głąb zapadła i tak została gorąc trawiąc
Różą uśmiechem czasem prztyczkiem;
I tkwi, zniknęły złe widziadła i mgła opadła
Jak kurtyna – ja nagi – dookoła brawa, kiedym niegodny
Nawet grzechu. – Ni to patykiem, ni kamyczkiem.
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Cnota rasy

Polak zawsze był otwarty
Na świat ludzi i ich troski,
Nawet wtedy, kiedy cierpiał,
Kiedy but przygniatał trzewia
Ruski, pruski i tatarski,
Kiedy głód i kiedy bieda
Pustoszyły kraj przestronny.

Dziś rozdaje karty pycha,
Beznamiętny prawie boski
Lud wyciąga nici zwoje
Z wrzaskiem – moje! tylko moje!
Nie dam piędzi ani kąta!
Zmykaj czarnobrewy skunksie!
Stos zapalę, idź do czorta!

Nie kominek, przy ognisku
Dłoń w dłoń grzeję, a ta wzlata
Ku pamięci narodowej,
Czasom, gdy witano brata
Z parą niewidzących oczu,
W burce stepem wyświechtanej
Lub wygnańców z Andaluzji

Bez złych uczuć, bez aluzji.
Cóż się z nami zatem stało?
Ja, półlitwin i półrusin,
Z krwią teutońską, polską chwałą,
Dziś zatrzaskam drzwi – bo muszę?
Antropolog zaś tymczasem
Wpisał mnie w alpejską rasę.

Gdzieniegdzie biało

Gdzieniegdzie biało, już przedwiośnie,
Już przebiśniegi przekwitają,
I choć grymasi nam podagra,
I choć przybyło lat – radośniej;
Za sześć tygodni będę w maju.
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Koło południa znów śnieg prószy.
Też mi południe, ktoś odpowie –
Jakby nie liczył dni podwójnie,
Jakby nie kichał wszem – na zdrowie!
Tu – myślę – nikt się nie obruszy,

Nawet, gdy słońce wciąż północne
I wiatr ten sam styczniem urąga,
Przecież żurawie przyleciały,
Szpak z czajką z trawy coś wyciąga.
To coś – brudem ubiegłorocznym!

Cóż, zawstydzony biorę torbę
Z parą rękawic, ciepłe buty,
I idę na nadrzeczne łęgi,
W pokorze kark gnę i klnę – kurde!
I zbieram ludzki jad wypluty.

Miasto, miłość i śpiew

Jak każde inne i to miasto przygarnęło mnie ciepło.
Objęło i urzekło – tu mówię prawdę – mówiąc o mieście,
Które dało mi gospodarskie masło do chleba mieszkanie
Piękną rzekę i cudowną zaczarowaną kobietę.
Nie zwykłem kłamać komuś kogo lubię, a polubiłem
Warmiński chleb i gospodarskie masło, mieszkanie
Na kwadracie i cudowną, zaczarowaną kobietę.

Wyjałowionym starcom nie są potrzebne kobiety,
A już broń boże te zaczarowane, te cudowne –
Dla nich miasto w darze daje wiekowe kamienne baby,
Wodę w plastikowych butelkach i Kętrzyńską z kilkoma
Wystawnymi witrynami – wszystko na pokuszenie.

Wszystko tylko po to, by zzuć kapcie, by na gwarnym deptaku
Wykrzyczeć swoje halo i cześć, by wreszcie na kilka
Kwadransów wyruszyć nad rzekę, która niczym życie
Przewija się meandrami pomiędzy pamięcią wspomnieniem
Tęsknotą, a zapomnieniem. Wczoraj przypomniałem sobie
Jak bardzo zapadłem w miłość.
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Los, dopiero tutaj wykrzyczał dla mnie szczęście.
Pomyśleć, że tyle lat ganiałem po świecie w jego poszukiwaniu,
A ono przyszło do mnie samo, podało uśmiech i rękę,
Przygarnęło starego jak znajdę, jak swego. Dziwne to miasto,
Co tak zauroczyć potrafi przez dobroć i miłość.
Kiedyś winien będę spłatę grą w kości, które niczym wolny los
Powędrują za sercem do nieba.

Zapytacie, gdzie śpiew? – Ten śpiew to noc z oknem
Wychodzącym na farę i rzekę z kołyszącą się latarnią
I miriadami gwiazd zanurzonych w czarodziejskich oczach
Miasta i ukochanej.

Mojej Maryni

Posyłam ci wiersz, napisany przed chwilą –
Tak sobie, bez związku, zapisany chwilą melancholii –
Tymczasem śpij spokojnie, pośród miłych snów i kwiatów.
I nie martw się pukaniem, to tylko filiżanka.
Za chwilę przyniosę poranny zapach
Pomieszanej z tulipanem kawy,
A na paterze wiersz drugi
Kolejnym wyznaniem.

Nie kop synu

Nie kop synu tego kamienia,
Czy jest w nim coś, czym ci zawinił?
Zauważ, że w miejscu, gdzie stał, pozostał cień –
Uważaj – może to być jakiś inny ty albo ja.
Kto wie, może ten cień jest śladem
Po innym kamieniu? – Jego czas,
Być może, pozornie się rozmył…
Nikt ziemski nie zna drogi swego przeznaczenia,
Ale też i nic nie trwa wiecznie w jednej postaci.
Zapamiętaj: nie sposób
być niczym w dynamicznym świecie.
Zatem, niesłusznie pysznisz się dziś swoją władzą,
tak jak i niesłusznie płaczesz nad niemocą.
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Obraz

Samoistnie wyłania się,
Niczym iskra zapłonie zniczem,
Klonowym liściem jesiennej barwy,
Biało-czerwoną powiewającą jak żagiew
Strojnych szeregów nowych obyczajów,
I zadeptanym śladem tysięcy mrówek,
Które z mrowisk do dyskonta,
Z dyskonta do mrowisk, w drodze do kościoła,
Do narożnej kawiarni pani Ewy,
Gdzie z inną Ewą spotka się Stefan,
Mówiący coś, czego nigdy nie usłyszymy,
Ale co możemy odczytać z gestu dłoni i oczu –
Ewy, Stefana – Stefana i Ewy.

Za rogiem kawiarni – Szkoła, czerwona
Jak rozognione twarze uczniów biegających
Zda się bezładnie po szkolnym podwórku.
Ale to tylko pierwsze wrażenie, bo naprawdę,
Jest to tylko przerywana siedzeniem w ławce,
Krótka lekcja gimnastyki. Czerwoność Szkoły
Barwią cegły ze starej poniemieckiej cegielni,
Której śladem na pół rozstrzelany,
Na pół wypalony komin.

Poniżej Szkoły kolorowe fasady domów,
Ulica zbiega ku innej, gdzie domy szare,
Jakby oprószone kurzem, ta ku rzece,
Obraz wraz z nią zaczyna się wić, podobny rzuconej
W przestrzeń nici pamięci – po lewej ręce wzgórze,
Gdzie w miejscu Zamku porósł las drzew,
W dole, obok rzeki zatopiony w sercu staw
I nieodległy most, świadek zdyszanego świstu pary
Nieskończonej liczby pociągów, pasażerów,
Węgla, zboża, cukru i soli oraz książek.
Za mostem mostek, aż po niewidzialną granicę
Do nie wiadomo czego.
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Paskudny dzień

Paskudny dzień, tak trudno, tak!
A jeszcze bardziej nudno. I co począć,
Co robić? – Stanąć, zapłakać, trzasnąć drzwiami...
Między drzewami gdzieś nad Łyną usiąść,
By w mniejszą przestrzeń wcisnąć złość pół świata,
Otworzyć strunę – kantata niech płynie,
Pierwsza, piąta i trzecia – niech Bach, nie ja się wścieka.

Cóż ja, tylko nieuważny słuchacz i niczego mi nie trzeba,
Zawieście na uchu wianek, na czole narysujcie zebrę,
Lecz proszę, zostawcie kaganek, bym błądząc
Nadziei nie gubił nim zemrę.

Z muzyką w tle

Pomiędzy nami świeca – rozjaśnia drgające usta –
Płomień miga posyłając sobie znane znaki,
A nam dziwnie niespieszno, jakby któreś próbowało
Odgadnąć siebie, a może oboje naraz.

Zanurzamy palce w lampkach smakując je
Powoli – nasze oczy zaczynają uczyć się mroku.
Patrząc w okno zaczynasz mówić, że deszcz zmywa
To wszystko, co dopiero za jakiś czas powinno zgasnąć.

Nie pamiętam już, które z nas uznało pierwsze, że oto
Nadeszła właściwa pora – kelner zwinął banknot w rulonik,
Tanecznym ruchem wolno unosił rękę – to był drugi znak
I klucz, po którym zgasła świeca.

Nigdy więcej nie spotkałem już ciebie, chociaż czuję
Jak tkwisz we mnie świdrując źrenice pamięci –
Pomiędzy nami długi korytarz i schody,
Z muzyką w tle i bez końca gęstniejącym mrokiem.
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Bożena Kluszczyńska 
/Bożena/

Wena to kapryśna panna, lubi burze i gradobi-
cia. A w mojej okolicy cisza, klimat umiarko-
wany i ciśnienie w normie. Czasem przejdzie 
drobny deszczyk – wtedy zaplatam słowa z tym 
co mi w duszy łka. 

listopadowe tęsknoty

odgarniam ledwo co opadłe liście
i wynoszę oczyszczając przestrzeń
jak co roku
dostrajam się i wyrównuję oddech

lżej (czas leczy) jednak przygniata
worek z refleksjami
świeże kwiaty ożywiają martwą ciszę

wieczne odpoczywanie…

gdy blask zniczy dookoła
jakby łatwiej
zdarzy się nawet żart i śmiech
pomiędzy zadumą a pożegnaniem

bo wszystko to mgnienie
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powroty

kładę głowę na twojej poduszce
owinięta kołdrą przywołuję czarne koty
lecz w snach cię nie widzę

uczyłeś mnie zmieniać koło i powtarzałeś
plus z plusem minus z minusem
i jak zaszachować gdyby była potrzeba

wiesz
całkiem nieźle daję sobie radę
pruję gdy coś uciska i zszywam
dzień z nocą
czasem uda mi się stanąć na palcach
i dosięgnąć

zasypiając odwiedzam miejsca
niezmienione
może warto je odkryć ponownie
chodźmy

jesień – zalotnica

spójrz
z prawej płoną klony
sosny wiecznie zielone z lewej
a na wprost dziewczyna w sukience z liści
jak zrzuci z pewnością
malarz aktów wyciągnie pędzle
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*** /nazwała się Judytą…/

nazwała się Judytą
krzycząc mogę być albo nie być
sobą gdy szczękościsk wykrzywiał widok
a skóra nie czuła ciepła
rozkwitających szans
tylko ból
wbijała zęby głębiej i nie puszczała

dziś kocha
zanurzać dłonie w wodzie i obmywać twarz
jest czysta

odcięła głowę i nie ma wyrzutów sumienia
obgryzione palce wkrótce się zagoją
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pożegnanie z Judytą

pora podać jej rękę i pomachać
czy będzie tęsknić
przecież tak długo była
jej drugim ja
zanim
skoczyła na głęboką wodę
by nauczyć się pływać

świat nabrał ostrych rysów
bez obaw wciąga teraz powietrze
nierówności jakby większe
brzegi wyższe a nurt pędzi zakolami

mogła utonąć lecz wie
nie będzie tęsknić

czas na nowe rozdanie
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zamigotania

pamiętasz smak cappuccino
na via palermo
stolik przy oknie
i pospieszne spojrzenia za szybą
twoje oczy mówiły wszystko
co chciałam
później spacer wzdłuż tybru
i powrót w objęcia

jutro zawsze nadchodzi
choćby nie wiem jak odsuwać w czasie

poranna drętwota tłumi dźwięki
zastygam
to tylko senny paraliż
minie jak wszystko

odnajdywałam kolorowe motyle
w błysku innego oka
a w półśnie toczył się film
ze wskazaniem jak skręcić

na poboczu opuszczonych ramion
parkuje się najłatwiej
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moja wina

zgubiłam kilka puzzli
oszpecając pejzaż niewypełnieniami
chciałam zamalować
za późno
pędzle się stępiły a farby wyschły
z czasem
puste miejsca wtopiły się w tło
nikt ich już nie widzi
oprócz mnie

kusicielka

zostanę twoją gejszą
zaparzę herbatę
na sto sposobów
i na mgnienie
uwolnię duszę

wierna zmysłom
kwiat wpięłam we włosy
spójrz
na dzisiejszy wieczór
mam złote kimono

nie myśl o powrocie
na to jeszcze za wcześnie

lub za późno
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Lidia Kowalczyk
/amandalea/

Drogi Czytelniku, zapraszam do moich wier-
szy tworzonych chwilą. Gdyby nie powstały 
wtedy, gdy coś przykuło moją uwagę albo 
ktoś zainspirował mnie słowami lub za-
chowaniem, to nigdy bym ich nie napisała. 
Cieszę się, że mogę zapełnić nimi kartki naj-
nowszej Antologii POSTscriptum.

zanikanie

nie ma drugiego
brzegu w bezkresie
kuszą balustrady

trudno przywołać
uśmiech zgubiony pomiędzy
dniem
nocą szukam Morfeusza
gdy bezradne dłonie
budzą

rano zbieram strzępy
myśli bezładnych
korale tworzą komplety



106

w stronę słońca

jeśli pozwolisz rozwinę
błękitny perkal niesie marzenia
gdzie nie stopią się nie skaleczą
słowa rządcy

pamiętam frunęłam między konarami
podobna migotliwym kolibrom
piłam krople z zielonych kielichów
lekka mgiełka na horyzoncie

pełnią życia oddychały fale
strojne białogrzywe
konie odwracały łby
a ja

ja muszelką przy uchu
szeptałam jutro
w rozpiętych żaglach
między niebem a ziemią

obrazy

naucz mnie proszę
słoneczników van gogha
szukać w szarości skryte
ciężarem myśli niespokojnych

naucz mnie proszę
gwieździstej nocy nad rodanem
czy inną rzeką
łowić dłońmi gwiazdy
by śmiech gonił fale

naucz mnie proszę
jak ogarniać smutek
dojść drogą z cyprysami
w ogrodzie poetów kwitnie tęsknota
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z cyklu obrazy

obcięte ucho nie zagłuszyło
krzyku barw krwawo rozlanych
maków wśród pszenicy
więdnących w wazonie
słoneczników

faluje morze irysów
gdy niecierpliwy pędzel
przeszukuje zakamarki płótna

złoci się nocny taras kawiarni
przepełnionej szumem
wędrującym do gwiazd
jutro nadejdzie pora sjesty
leniwej

pójdziemy alejką w alycamps
zanurzając dłoń w dłoni
tam gdzie tańczą obłoki
wśród cyprysów
otulają noc

przegrana

Matylda wyprowadziła się nic nie mówiąc to dziwne
zdarzenie że kredą w kominie kominku mikrofalówce
z dnia na dzień została pusta klatka żeber
ściśnięte nie unosiły ciężaru kamiennego powietrza
wieczorami płakały szyby zmywając z parapetu ślady łokci
torujących drogi aleje ulice pełne krzykliwych sklepów

w tej samej chwili cisza odwróciła wszystkie lustra
zamknięte drzwi twierdza nie-do-przebicia nawet igła
bez ukłucia wypadła-wpadła pomiędzy budząc kręgi
zmory dzienno-nocne oplatały lepką przędzą przędąc godziny
kartka po kartce spadały jesienie plecami do wszystkich
spopielone słowa straciły wymowę bez uśmiechu
snuły się nic nie znacząc znaczyły nieprzyjazne
sekundy bezżycia nieprzemijające tornado
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tylko

feniks powstawał z popiołów
w bajkach o złym i dobrym
pysznił się życiem
tylko feniks

zerwane mosty

to nic że inni też
tak samo albo gorzej
gdy ciągłym ogniem trawiona
pęka szklanka
wylane znaczą smugą

nie wiąże
krążek tupot stóp
gorzkie very good ubiera maskę
piętrzy krę

przecież nic nie czuję
czemu mokra chusteczka
jeszcze dzień może dwa
i nie zostawię śladu
bo po co
po co
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25 przypadków (1)

pamiętasz Matyldo była z nas niezła trupa
każdy w innej masce osiką z trudem przełykał
czasem gdzieniegdzie płynęły potoki gdy innym
bielały knykcie i cienie po wypalonych nocach
pełzły po twarzy kusząc myśli nicością

jesteśmy głusi na ciepłe słowa bo przecież mamy
wiedzę jak nikt nic z nią nie robiąc otuleni szczelnie
ciemnością pijemy przeszłości piołun litr za litrem
odrzucone drabiny nikną ze schodami do nieba
obojętni na opadające kartki wirujemy w oparach

pamiętasz niektórzy przełamali zdziwieni ciepłem
wschodzili przebiśniegiem ucząc usta uśmiechu
gdy słowa odnalazły znaczenie przeskakując
z brzegu na brzeg podana dłoń trzymała mocno
i nie było ważne wczoraj wciąż bolące kolana
starte do krwi uwierzyły plastrom

placebo

Znajoma troska spogląda obcymi oczami
   Irena

tak łatwiej
wyłączone pulsowanie zamknęło tamy
obrastamy w perkozie pióra
odporni na deszcz

stąd dotąd i z powrotem
automat nie potrafi lepiej
nocą czasami przestój
kolejna kartka
włącza cykl

pustką wpatrzone lustro
nie powstrzyma biegu
to nic
nic nie boli
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zauważone

na moim zaokniu rosną dzieci
wykopują skarby w piaskownicy
z zaciętością godną odkrywcy
nie znając eureki piszczą radośnie

na moim zaokniu brzozy
rozpuszczonymi włosami
przywołują cukrówki
żądne grochu

na moim zaokniu
słychać nierówne kroki
cichną w okolicach ławki
przystani spokojnej

na moim zaokniu słońce
chwilowo gra w piegi
czteroblok lustrami okien
wysyła zajączki

na moim zaokniu myśl
biegnie swoimi ścieżkami
dobrze że szyby nie płaczą
i nie widać wyspy samotnej

rozgadana

milczę
tak bardzo lubisz ciszę
zaplątaną w palcach
spojrzeniu wędrującym
bezkresem

nie płoszę ptaków
myśli spowitych listowiem
słonecznych zajączków

a kiedy wstajesz z marsem
zamiera zmartwiona cisza
bezradnością słabych dłoni
drży firanką na wietrze
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Beata Kuna

„Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował 
niewiastę(…)” (Rdz 2, 22)

Leć i nie łam skrzydeł

Mariolci

szeleściło powolutku
głowę podnosząc z wysokich zarośli
staruszka trawa zazieleniła polany

na zapomnianych ścieżkach prześwit

wznosi się po niebo
ceremonia powrotu

Zawsze przy mnie

Mariolci

wyrozumiałość nie lubi spóźniać się
szpilkami stukocze o bruk
i bierze te moje łzy żebraczki

pomalutku
życie to takie niedopasowane buty

Pastwiska

sens pobladł
wychudzony o jeden z dwojga cieni
pewnie na zielonych cisza co nie boli

tu świat zachorował na nieobecność
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Kobieta – odlew z gipsu

k u r w a
zawsze reaguję odwróceniem głowy
panicznym szukaniem w pamięci
jakiegoś znaku na potwierdzenie tożsamości

i wcale nie z lęku czy obrzydzenia
że napluje w twarz
w kieszeni jedwabna chusteczka

krzyk budzi demony
wtedy rzygam sobą jak po każdym
kawalerze mężu skazanym na wierność

nie ma przyzwyczajeń
są twarze z gipsu

Kobieta – przeszczep pierwszy

przedmiotowość na początku
była nie do zniesienia
ale wszystko można oswoić
jak myśl że jest się sprzedajną

już nie boli grymas tych
którzy do kościoła za rączkę
sumienie powiesiłam na klamce

jeszcze zdarzają się objawienia
o Bogu który może przeszczepić inne żebro
zwłaszcza po wódce

powroty są równie druzgocące

Kobieta – (nie)miedź brzęcząca

potrafię przełknąć
twoją chwilowość między udami
przywiązać dłonie do banknotów
bez oczekiwania na ciąg dalszy
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jeśli nie chcesz
zabrać ze sobą wyleczyć
nie pytaj zwymiotujesz niezrozumieniem

komu potrzebna nadzieja na kolejny przeszczep

Kobieta – odwrotność

zostają blizny po wyskrobywaniu
resztek smalcu z puszki
i paniczne dbanie o stopy
chociaż nie ma srogich zim
jak wtedy gdy skwierczały liście
w piecu zamiast brzozowych gałęzi

ceremonia obierania i dzielenie pomarańczy
na pięć części po równo z miłością
minęła jak pewność
że już samo żebro gwarantuje świętość

jestem twoim zaprzeczeniem mamo

(Nie)stygmaty

matematyka jest potrzebna
by obliczyć odległość do drzwi
lub prawdopodobieństwo warunkowe
gdzie zdarzenie A cios w ścianę
B celny po którym trzeba tłumaczyć się
śliskimi schodami pośpiechem nieuwagą

cierpienie przybliża
choć pewnie to nieświętość
tworzyć schematy żyletkoprzecięć

Boże wykrwawiłam się już dawno
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Podłoga o zapachu dębu

ciepło opartych dłoni przenika ścianę
z karku szeptanki spadają w pomruk

drżenie na samą myśl że już za moment
świat straci ważność grawitację
na stole misterium
wykradania siebie z pancerzy

jesteśmy obietnicą na więcej
zmieszaną z zapachem drewna

Umiejętność rozpadania się na części

jeśli kiedyś któreś nie wróci
świat rozpadnie się
na dwie anoreksje

nie ma co płakać
czasem jest się dłuższą wskazówką zegara

nie ma co przeklinać
przecież było warto przelewać ciepło
z palców na palce
błogosławione trwanie

Sączy się smutek

gwarno szczebiot wszędzie
miasto podniebne dla dzieci

tutaj inaczej
jest Jezus Maryja święci zapracowani
o żadnym nie zapomną

gdybyś tylko mnie chciała
spokojnym snem w kołysce
byłby dom rozlany
od drzwi po okno
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ciągle z dachu kapie
jakby łzami

Zachód słońca wszeptany

tam gdzie
horyzont za słońcem biegnie
rumieniąc chabrowe granaty

wszeptaj siebie w mój oddech

rozszumią się zboża
pleciugi wyliczą szczęścia po łokcie

Ucząc zaufania

Latarnikowi z Faros

wznosił konstrukcję schodów
do nieba

dla zwyczajnej szarej

po stopniach dojrzewała
wiara w człowieka

ufnie
już na górze
obetrze mu pot z czoła

Nadzieja przychodzi w…

może bezgadaniem
oddech niepewny zazieleni

albo łamie lęki wybranym słowem

Boże jeśli nie to
dłonie wyślij na misje
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Bajka o szczęściu na nitce

w pięknym pałacu
książę rozkrzyczany
i mateńka pierwsza klasa

gniew co połamał
kości i życie

Tam gdzie dotyk ty jesteś

słowa z wczoraj wypełniły lukę
pamiętając łatwiej żyć

dobrze że powietrze przemokło
i brzoza nie byle jaka już
ucałuję jak relikwię

wyszumi
„czujesz był tutaj przed chwilą”

Po męsku

podobno można samotność przetrawić bez uszczerbku
tylko we mnie zmiany nieodwracalne

trzeba wymienić butlę nie przedobrzając z gwintem
bez gramów w powietrzu
w serwisie nazwać zepsutą część
nie wychodząc na idiotkę
dzieci nauczyć człowieczeństwa
czasem chciałabym być
w twoich ramionach delikatną kobietą
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Joanna Lessnau
/asia/

jeśli napiszę
poznasz słowa

może kiedyś
pokażą ci drogę
i odkryjesz przestrzeń
której nigdy nie wypowiem

naprawdę
jestem pomiędzy 

chciała dusza do świata

co jest za bramą
żywot moje dziecko
tam się dorasta do nieba

idź jeśli chcesz
poznasz wszystko

przed tobą długa droga
weź szaty i czas
a na szyję klucz
abyś mogła wrócić
gdy zatęsknisz

pamiętaj
będę czekać

*dorosnąć znaczy zatęsknić*
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narkotycznie

przebudź się i zapomnij
on nie jest dla ciebie

chcieć nie zawsze znaczy móc
a już na pewno nie teraz
gdy jest tak blisko

to jest silniejsze ode mnie

obejrzę się jeszcze raz upadnę
a on jak zwykle przewróci świat
zniewoli i pozostawi na głodzie

głupia będę czekać

takie życie

mamy swoje widzi mi się
więc powinnam być ostrożna

to teoria
w praktyce przeważnie ryzykuję
– może dlatego żyję

i przesypuje się klepsydra
nie mieścisz się w ramach
w niedaleką przeszłość
zamieniasz kolejny dzień

a ja uczę się od nowa

miał taki zamiar

serce biło mocniej
żyłami przepływała dusza

nie chciał poczuć
nigdy nie patrzył w oczy
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trochę tłuszczyku
i świeże mięso na kościach
wystarczyło

wiedział że boli

instrumentalnie odwalona robota

pożegnanie

już lepiej
świadomość że kończy się
kolejny dzień
bez popadania w nałóg
daje jakąś nadzieję

skoro jeden minął
pewnie minie kolejny
tydzień i miesiąc
potem już z górki
potem się nie wraca
i wiesz o tym

więc bierz
zabieraj wszystko
złote dni i pustkę pomiędzy nimi
zimowe rumieńce i zielone ogrody
zalej się żarem z nieba

za późno na nas
za późno
wybiło ostatnie pożegnanie
czas biegnie dalej
nadchodzi słota
i spokój

tak
to jest możliwe
przemijamy
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nie takie proste

ponoć można z umiarem
smacznie i zdrowo
próbowałam
ale jak tu się oprzeć
gdy kuszą
nieodpowiednie składniki
kaloryczne nośniki smaku
i pikantne szczypty

czasem wyjdzie
nawet niezły bigos
można jeszcze
nawarzyć piwa do tego
a potem – cóż
najlepiej szklanka wody
na otrzeźwienie
i wegetacja

kwarantanna

stało się
ale mówią że będę żyła

najcięższą chorobą człowieka
jest miłość

nie bój się
nie odejdę na zawsze

wrócę
kiedy mi przejdzie

sztuka kochania

otwórz mnie jak księgę
dotykaj na każdej stronie

kiedyś dotrzesz tam
gdzie mrużę oczy
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a usta składam w twoje imię

nauczę cię wszystkiego

nie chciałam odejść

miałam kiedyś piękny czas jak wiosna
ziemię pod stopami i niebo otwarte
pełnię i żywy ogień
chciałam płonąć

zabrakło powietrza

stan błogosławiony

przydarzyć się może każdemu
nie istnieją stuprocentowe zabezpieczenia
otwarte umysły jak płodne macice
przyciągają i przyjmują rozproszone nasienie
słowami zachodzi w zalążki myśli tworząc nowe formy
zdarzają się ciąże bliźniacze i trudne porody
wiem co mówię doświadczyłam tego
wydałam dwujajowe bliźniaki

bo żal

my jak dwie proste
biegnące nieświadomie
po tej samej płaszczyźnie

i ten szczególny przypadek
od którego świadomie
coraz trudniej i dalej

możemy zawrócić
znamy drogę

śladami wstecz
po siebie
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i poleciało

w kuchennym oknie Zatoka Pucka
nie mieści się piękny widok
na dachu mewy
wynagrodzenie za ostatnie piętro
bez windy

każdego ranka pobudka
zanim odezwie się budzik
piruety przed oknem
jedno i drugie uwielbiam

dziś już nocna dziesiąta
zamiast kartonowego łoża
wygodna sofa

znaleźliśmy swoje miejsca
każdy kąt oswojony

właśnie mija miesiąc

to tyle

pokręcone historie
wir niespójnych myśli
i potrzeb

na wacianych nogach
igraszki z ogniem
aż strach dogania
i zaczyna dzieje się

byleby nie runęło
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Aleksander Litto-Strumieński 
/Gorgiasz/

Koniec świata

– O, jesteś.
– Jestem.
– Jak spacer?
– W porządku. Ale mógłbyś wreszcie dać mi śniadanie.
– Zjadłeś już dwa.
– Tylko? No popatrz, zapomniałem.
Spojrzał z wyrzutem, zajmując ulubiony fotel. Zapadła chwila milczenia. 

Byłem ciekaw jego opowieści, wyczuwałem, że coś się wydarzyło. Trudno, 
trzeba wstać i pójść do lodówki. Ze źle skrywaną obojętnością odprowa-
dzał mnie wzrokiem. Gdy wróciłem, starannie mył i tak śnieżnobiałą łapę.

– Proszę. – Postawiłem miseczkę na dywanie. Przenikliwym spojrzeniem 
ocenił zawartość, zlazł niespiesznie i jakby przypadkiem odwróciwszy się 
czarnym grzbietem w moją stronę, całą uwagę skoncentrował na jedzeniu.

Znając jego humory, czekałem cierpliwie. Dzień był ponury, powietrze 
duszne, przygniatające, wokół przyczajona cisza, tylko powiew lekkie-
go wiatru gładził i wydymał zasłonę w oknie. Skończył wreszcie, chwilę 
spoglądał w pustkę naczynia jak w otchłań czarodziejskiego zwierciadła, 
kombinując, czy nie zamiauczeć o więcej. Doszedłszy do słusznego wnio-
sku, że byłaby to kolejna przesada, zgrabnie powrócił na fotel i oznajmił 
z głęboką powagą.

– Doszedłem dziś do końca świata.
Wiadomość brzmiała ekscytująco, ale należało starannie rozważyć jej 

treść. Co rozumiał pod pojęciem świata oraz co mogło stanowić granicę? 
Uwzględniając możliwy zasięg jego łapek oraz pozostałe uwarunkowania, 
odległość liczona w miliardach lat świetlnych wydawała się mało prawdo-
podobna.

– I jak tam jest? – zapytałem ostrożnie.
– Niezbyt. Podobnie jak tutaj, tylko dom ma brudnoczerwony kolor, 

dwa ciemne, brzydkie okna, drzewa, krzaki, zwiędnięte kwiaty, nieskoszona 
trawa, no i siatka graniczna. Trochę zardzewiała, paskudna.
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– Zaraz, zaraz. – Usiłowałem zlokalizować podany opis. – Czy to nie 
jest za ogrodem sąsiadów z lewej, po drugiej stronie ulicy?

– Owszem.
– A czemu sądzisz, że jest to koniec świata?
– Bo nie można tam dojść, ulica oddziela, a na niej polują samochody.
– Polują samochody?
– Nie udawaj, że nie wiesz o co chodzi. – Spojrzał na mnie z urazą. – 

Sam hodujesz takiego w ogrodzie, stoi przecież pod drzwiami na tych 
zabójczych okrągłych łapach.

– Zabójczych? – Nie bardzo rozumiałem.
– No tak. Jeśli chcemy przejść przez ulicę, to taki wyskakuje i wbija nas 

w asfalt. Nie wiedziałeś? Stoją wzdłuż chodnika, czekają tylko, łypiąc tymi 
wielkimi ślepiami, aż ktoś się ośmieli. – Pazury instynktownie wysunęły się 
w obronnym geście.

– Ale ja przecież często tam przechodzę!
– Bo ty jesteś dużym kotem. – Przytoczywszy ten oczywisty argument, 

zajął się myciem futra na piersi.
– Ale skoro ja tam dochodzę, to znaczy, że tam świat się nie kończy.
– Twój może nie, ale mój tak. Od kiedy to żyjemy w tym samym? – 

Spojrzał na mnie, jakbym był najgłupszą istotą w jakimkolwiek świecie.

No cóż, na to nie miałem argumentu. Nauczył mnie przewidywać pew-
ne odpowiedzi. Co bym nie powiedział lub zrobił, miałoby miejsce tylko 
w moim świecie. Spróbowałem inaczej.

– Ale przecież widzisz, że ten dom istnieje, drzewa obok, nasza siatka 
wokół, którą kilkakrotnie w ciągu dnia pokonujesz, niezbyt zgrabnie ostat-
nio, przytyłeś, wszystko to stanowi dalszy ciąg także twojego świata.

– Nie, to tylko dekoracje. Żeby nie było widać nicości. Tobie też ktoś 
poustawiał, inne tylko i trochę dalej.

– Jakie dekoracje?
– Błękitna taka na górze, nie widziałeś? Warto czasem podnieść łebek. 

Niekiedy chmury ją zasłaniają, tak jak dziś, popatrz, nadciągnęły, może 
woda z nich spadnie. Albo puszczają po niej świecącą kulę, przyjemną 
nawet, cieplutką. W nocy zmieniają na ciemny granat i zapalają migocące 
lampki. Gwiazdami je nazywacie, czy jakoś tak... Wszystko po to, żeby 
oszukać. A w naszym świecie chcą nakarmić te jeżdżące potwory. – Aż 
prychnął z oburzenia.



125

– Ale przecież one was nie jedzą, zostajecie na... ulicy. – Nie zabrzmia-
ło to najlepiej, ale nie zwrócił na to uwagi.

– Jak to nie? Zabierają nam jedno życie i tym się żywią. A wiesz prze-
cież, że mamy ich tylko siedem. Ty w swoim świecie też masz takich straż-
ników.

– A na przykład?
– Prawo grawitacji, prędkość światła. Nie przekroczysz. Jak ja tej siat-

ki, dziś pierwszy raz udało mi się oszukać samochody, znalazłem sposób, 
żeby do niej dojść, ale przejść nie byłem w stanie. I nigdy nie będę.

– Jaki sposób? – zapytałem.
– Nie powiem, bo możesz mnie zdradzić, masz wśród nich przyjaciół, 

jeden taki cię wozi.
– Ale nie karmię go kotami!
– To prawda. Nie wiem jeszcze co mu dajesz do jedzenia, lecz się do-

wiem. – Popatrzył z wyrzutem przechodzącym w nadzieję. – Ale gdybyś 
przestał...

– …to byś nie miał ciepłego miejsca na jego brzuchu, który zresztą dra-
piesz i rysujesz pazurami. Skarżył się.

– Mm. No tak, jakiś pożytek z niego jest. A że rysuję? To moja wina, że 
taki gładki i śliski? A poza tym niczego konkretnego jeszcze nie narysowa-
łem. – Zrobił obrażoną minę.

Temu trudno było zaprzeczyć. Bardziej jednak interesował mnie pro-
blem nieprzekraczalnej siatki.

– Posłuchaj, a gdybym ci pokazał, że za tamtą siatką świat także istnieje?
– W jaki sposób?
– Wsadzę cię do torby i zaniosę aż za nią. Przekroczysz ją. I będzie tam 

dalej istnieć trawa, krzaki, drzewa. Zobaczysz.
– To niemożliwe. I torba mi się nie podoba. Poza tym, to będzie twój 

świat, nie mój.
Znów ta jego logika. Trzeba pragmatycznie.
– Pomyśl jednak. Oba nasze światy muszą mieć punkty styczne i to na 

sporym obszarze. Bo inaczej nałożone przeze mnie do miseczki śniadanie 
w moim świecie, nie mogłoby przeniknąć do twojego.

– Mrrr... – Gwałtowne drapanie za uchem świadczyło o konsternacji. 
Ogon poruszył się niespokojnie. Ciągnąłem więc:
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– I nie mógłbym cię głaskać. I brać na ręce. No i najważniejsze, prze-
cież każdy z nas istnieje w tym drugim świecie, bo inaczej jak rozmawiali-
byśmy ze sobą?

Drapanie ustało. Patrzył na mnie poważnie i w zamyśleniu.
– Tak, masz słuszność. Nie pomyślałem o tym. Muszą być połączone. 

Dziwne. Ale wiem, wiem na pewno, że mogę żyć tylko w swoim świecie, 
a tam on się kończy. I nie przekroczę jego granic, tak samo jak ty swojego, 
gdzieś tam – jak to kiedyś nazwałeś – w kosmosie. Pamiętasz?

Pamiętałem, ale chciałem mu pokazać, że to nie tak, że jego świat może 
być jednak większy.

– Wejdziesz do torby? – Propozycja była zdecydowana i konkretna. Tor-
ba też. Patrzył na mnie teraz w niepojętej zadumie. Jakiś dreszcz przemknął 
po karku, coś jakby chciało chwycić za gardło, zatrzymać te słowa, a nawet 
je cofnąć, ale nie chwyciło. Nagły podmuch wiatru wzdął barwną zasłonę, 
zagruchał gołąb, w oddali ostrzegawczo zaszczekał pies. Zeskoczył, pod-
szedł, zajrzał do środka, odwrócił wzrok w moją stronę. Zmieniony i smut-
ny nagle, jakby proszący i pełen niewysłowionego uczucia. Nie odezwał 
się, zrozumiałem jednak, o co chodzi.

– Na pewno przyniosę cię do domu, obiecuję.
– Na pewno, nawet jeśli odejdę?
– Nie odejdziesz. W jaki sposób? Zamknę torbę, będziesz tylko wy-

glądał przez szparę. – Jestem przekonany, że niczego jeszcze wtedy nie 
przeczuwałem. – A gdyby coś zaszło niespodziewanego, spotkamy się 
w następnym żywocie. – To miało zabrzmieć jak żart. Nie zabrzmiało.

– Tylko widzisz... – mówił cicho, przygnębiony, patrząc na mnie z nie-
odgadnionym wyrazem. – To jest mój siódmy, nie mam ich więcej.

– To nie możesz załatwić? Taki sprytny jesteś, przypomnij sobie tam, ile 
śniadań i obiadków potrafisz wydębić, a w tak ważnej sprawie odpuścisz?

– Rzeczywiście. – Poweselał nagle. – Czekaj... to się da... mam już po-
mysł, świetnie, że też nie pomyślałem wcześniej, ale... jeśli odejdę, to na 
pewno przyjmiesz mnie później z powrotem? – Żółto-zielone światło oczu 
zabłysło mocniej, obejmując mnie prośbą i tęsknotą.

– Obiecuję. – Co prawda nie bardzo rozumiałem, o co mu chodzi. – Ale 
skąd będę wiedział, że to ty? Nieważne, przecież nic złego nie może się 
wydarzyć, niepotrzebnie o tym mówię.

– Będziesz wiedział.
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Podniosłem go przy akompaniamencie głośnego mruczenia. Pazurki 
wpiły się kurczowo w wypłowiały sweter, jakby chciały mnie zatrzymać, 
zatrzymać na zawsze we wszystkich możliwych światach, we wszystkich 
snach i pamięciach, miękki, puszysty pyszczek otarł o policzek, przywarł 
na mgnienie, załaskotały wąsy, wilgoć spływającej kropli. Głaskałem przez 
chwilę, wywołując eksplozję dźwięków. Później włożyłem do torby. Coś, 
jakby skurcz serca, przygięło mnie do podłogi, odbiło bolesnym grymasem 
na twarzy. Minęło. On raptownie ucichł, znów nastała chwila ciszy – ciszy, 
którą będę pamiętał.

– No, to chodźmy do tego innego świata – rzuciłem wesołym w zamie-
rzeniu tonem. Wypadło sztucznie i płasko.

Szedłem szybkim krokiem. Minąłem ogród, sąsiedni budynek, przesze-
dłem przez jezdnię. Siedział cicho, schowany, w pozostawionej szparze 
nic się nie ukazywało, jakby cała sytuacja przestała go interesować. Ob-
szedłem ciemnoczerwony dom z drugiej strony. Przystanąłem. Postawiłem 
torbę na chodniku i otworzyłem. Nie była pusta. Jakiś niewyraźny, zatarty, 
jasnobrązowy, zaokrąglony kształt nadawał jej jeszcze ciężar, szybko zmie-
niając znikającą formę. „I tych chlebów zmienianych w kamienie” – prze-
mknął mi przez głowę dawno zasłyszany wiersz. Uniosłem i odruchowo 
potrząsnąłem torbą. Nie było już ani kota, ani kamienia, żadnego kształtu, 
ani ciężaru. Wewnątrz wszystko zniknęło. Została bezpostaciowa pustka, 
nicość. Dokonało się, choć wiedziałem, że to niemożliwe, ale tamten świat 
tutaj nie sięgał. Granica została przekroczona.

Wracałem oszołomiony i wstrząśnięty, nie pojmując jeszcze do końca, 
co zaszło. Mijane domy zdawały się być ruinami zamków o ciemno-purpu-
rowych murach i złowrogo patrzących czarnych oczach okien, w których 
mieszkali źli czarodzieje i okrutni władcy, pragnący wedrzeć się do tego 
świata. Przyczajone widma samochodów szczerzyły kły, usiłując pochwy-
cić moje ciało, mijane siatki szarpały słupki, by je oplątać i zdusić, a uliczne 
drzewa wyciągały gałęzie, chcąc mnie pochwycić i przygnieść do ziemi. 
Podniosłem głowę. Ciemne, przytłaczające chmury przesłaniały niebo, 
ukrytą za nimi błękitną granicę mojego świata, której fizyczną obecność 
odczuwałem coraz silniej.

– Cześć. – Głos sąsiada przywracał znaną rzeczywistość.
– Cześć.
– Coś taki zmarniały? Słuchaj, wiem że masz, ale moja kotka będzie 

rodzić... nie wziąłbyś jednego?
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Cienie

Wyniosłe, pochylone drzewo, w modlitewnym ukłonie pochylało się 
nad zagubionym wśród pól obejściem, otulając je opiekuńczym cieniem. 
Niezrażone deptaniem mroku swego płaskiego, nieistniejącego ciała przez 
stado szykujących się już do snu kur, bez pośpiechu penetrowało wszystkie 
zakątki niewielkiego podwórza. Widziana z oddali górna część jego bujnej 
korony, przybierała kształt przyczajonej jaszczurki z wygiętym grzbietem, 
rozwartym pyskiem i opuszczonym ku ziemi zwiniętym łukiem ogona, sku-
pionej na wyczekiwanej ofierze, ukrytej w zaróżowionych nadchodzącym 
wieczorem wstęgach pobliskich łanów zbóż.

Przykucnięta nieco z boku za wzniesieniem terenu, okazała stodoła 
z lekko zbutwiałych desek, prezentowała tylko szczytowy trójkąt podtrzy-
mujący dwuspadowy dach, w którym brakowało jednak boskiego oka. Ale 
było gdzieś tam ukryte, musiało tam być, zamknięte teraz, nierozpoznane, 
bo trójkąty zawsze mają oko, zawsze patrzą i czuwają, wszystko widzą 
i pamiętają, choć milczą wyniośle, uparcie, niosąc przez wieki powierzo-
ną im tajemnicę. Złocisto-rdzawe światło w tonacji późnego Rembrandta, 
przysiadło nań bez skrępowania, badając kąty i proporcje rozgrzanego jego 
ciepłem wysuniętego pokrycia, uszlachetniając chropowatość poszarzałego 
z upływem lat drewna i przypominając minioną młodość, błyszczącą nie-
gdyś w nabrzmiałych kroplach pachnącego brązu spływających łez żywicy, 
które dawno zniknęły. Nikt nie wiedział – i nie mógł wiedzieć – co z nimi 
stać się mogło lub musiało.

Dwa wydłużone cienie tkwiły nieopodal, wśród rozłożystej kępy ma-
ków. Dwie pary czujnych, przenikliwych oczu i jeszcze czujniejszych uszu, 
rejestrowały najmniejszy ruch, najcichszy szelest, każde nadchodzące za-
grożenie, przeczesując kolejne warstwy czasu i przestrzeni, we wszystkich 
obserwowanych światach.

– Będzie ogień, wielki ogień – mruknął pierwszy.
– Kiedy?
– Gdy słońce zaśnie i znów się zbudzi.
– Aha. – Drugi w skupieniu począł lizać szaroburą łapę.
Łąka, na której siedziały, pokrywała powierzchnię ledwie widocznego 

wzgórza, będącego echem zapomnianego kurhanu, który skrywał szczątki 
tego, kto niegdyś, przed wiekami, władał tą ziemią, a przynajmniej takie 
wrażenie poniósł w kolejną podróż. Rozbieganymi plamami różnobarwnych 
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kwiatów, trwała wpatrzona w ciemniejący błękit nieba, jakby szukając cze-
goś, co je podtrzymuje, czy to żerdzi, czy to wiary, leniwie przelicza-
jąc wolno sunące obłoki, dumnie prezentujące lekko poszarzałe, pękate 
brzuszki. Wyciągały ku sobie pierzaste, jeszcze pełne nieśmiałej bieli po-
strzępione dłonie, splatając je tęsknotą i pragnieniem ulotnego uścisku, któ-
ry po chwili ginął na zawsze, wtopiony w pochłaniającą, drapieżną czeluść 
stężałej w lipcowym poranku, przejrzysto szklistej ultramaryny.

– Wiesz... – Po dłuższej chwili znów rzucił pierwszy. – Trochę szkoda, 
dachu nie będzie, miękkiej poduszki, ciepłej ręki. No i czasem coś do miski 
wpadło.

– Ludzie spłoną?
– Nie, dym ich zadusi. Troszkę się tylko przysmażą. Ale nawet spróbo-

wać nie wypada.
– Nie wypada – przytaknął drugi, zająwszy się teraz futrem na piersi.
– Może zmienimy bieg tych obrazów? Przenieśmy ten dzień z innego.
– Mrrr... Pełny rytuał trzeba by odprawić. I dźwigać cały nowy świat, 

a pewnie będzie ciężki. Nie chce mi się. Lepiej poprośmy boga ognia, żeby 
odpuścił.

– Tutaj dyżur ma tylko jeden, uniwersalny taki, od wszystkiego znaczy, 
chyba do niego by trzeba.

– A ludzie nie mogą?
– Przecież są ślepi. Zresztą i tak nigdy ich nie słucha.
– A nas wysłucha? – zaniepokoił się szarobury, zaprzestawszy chwilowo 

niedokończonej toalety.
– Nie musimy z nim gadać, on nas nie dotyczy, to tylko ich bóg, my 

możemy do innych, z innymi łatwiej... Tak, masz rację, zrobimy jak radzisz, 
pamiętasz, kto jest od ognia?

– Zaraz... Agni, Moloch, Hefajstos, Swarożyc... – wymieniał powoli, dra-
piąc w zamyśleniu ucho i mrużąc żółte oczy, jakby gdzieś tam przywoły-
wał i patrzył w wyliczane boskie oblicza.

– O! Ten mieszka niedaleko – przerwał jego przyjaciel.
– Jakąś ofiarę by trzeba mu złożyć? Jak sądzisz?
– Myślę, że para myszy wystarczy. Synogarlice trudniej złapać.
– Zajmę się tym, a ty skocz do niego, skoro wiesz, gdzie go szukać.
– Tylko najpierw utnę małą drzemkę.
Cienie zmieniły kształt. Materialne ciało drugiego prychnęło z ci-

cha, powstało, wygięło grzbiet, ruszyło kilkakrotnie puszystym ogonem  
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i zapadło w wybujałych kępach traw, podczas gdy niewielki półokrąg 
pierwszego znieruchomiał, przytulony do czerni miękko lśniącego wznie-
sienia, ostro rysującego się pośród przełamanej radosnymi kolorami kwie-
cia, nastrojowo i usypiająco szemrzącej zieleni. Pozbawione czujnych spoj-
rzeń niepotrzebne już inne światy, odeszły w swe niebyty, pozostawiając na 
straży jeden tylko, w którym pochylony wiekiem prastary dąb, bezustannie 
obejmował swą troską zagubione wśród łąk i pól, samotne domostwo.

Pręgowany wrócił po kwadransie, przynosząc znieruchomiałą już zdo-
bycz, popatrzył z nieukrywaną zazdrością na śpiącego kompana, westchnął, 
przetarł wąsy i wiedziony poczuciem obowiązku, wyruszył na kolejne po-
lowanie.

A czarno-biały śnił. Śnił, że wszystko było absurdalnie proste, niby poje-
dyncze takie. Zniknął chaos i wszelkie splątanie. I stała się światłość. Oczy-
wista, określona, jedyna. Siedząc w pokoju, na wytartej nieco poduszce, 
leżącej na szerokim, jasnobrązowym blacie, patrzył przez przybrudzoną 
szybę na biegnącą w dole ulicę, po której chodzili ludzie bez swoich sobo-
wtórów, bez cieni, tak jak zawsze widzący tylko jeden świat i jedno życie, 
jeden ciąg kolejno następujących po sobie, spójnych obrazów. Przecież to 
oczywiste, zwyczajne takie, normalne, inaczej być nie może. Jak dobrze tak 
żyć. I jak dobrze być kotem. Prawda jest jedna, ustalona na wieki wieków. 
Jakże mógł sądzić, że istnieje coś jeszcze, że może coś zmienić, o czymś 
decydować, dokonywać wyborów? To chyba był tylko głupi, zły sen, przy-
widzenie jakieś, majak... Zapomnieć jak najszybciej. Zjadł już dziś śniada-
nie, pyszne zmielone mięsko, jeśli pomruczy, to człowiek na pewno nie 
pożałuje śmietany, takiej białej, tłuściutkiej, pachnącej, pogłaszcze ciepłą 
ręką, podrapie, a potem obiad, znów coś smacznego i kolacja albo dwie. 
Ciekawe, czy ser będzie tak biały, jak jego starannie wypielęgnowany brzu-
szek. Przedtem pójdzie na spacer, pogoni kilka gołębi, myszy dawno już 
nie ma, może wygrzeje się w ciepłych promieniach słońca, poskacze po 
deskach w rogu ogrodu albo wlezie na stojące tam pochylone, stare drze-
wo i rozejrzy po okolicy. Wszystko dzięki mądrym gospodarzom, którzy 
wiedzą o wszystkim, i wszystko, co dobre i potrzebne mogą załatwić, no, 
może z wyjątkiem tego wstrętnego psa za siatką. Piękny jest ten świat. Jak 
dobrze...

– Wstawaj leniu. – Pręgowana łapa tarmosiła bezlitośnie. – Masz tu dwie, 
jak obiecałem i idź do tego Swarożyca czy Swaroga, używa kilku imion, 
pszczoły mówiły, ciekawe dlaczego. Tylko nie daj się wykiwać, bo już nigdy 
nie dostaniesz nawet tej skisłej śmietany.
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No tak, rzeczywistość. Trudno, trzeba iść. Wstał więc, przeciągnął się, 
mruknął coś pod różowym nosem i chwyciwszy zębami ogony martwych 
myszy, niespiesznie powędrował w sobie tylko znanym kierunku, szarobury 
zaś z rozkoszą zajął nagrzane miejsce.

Mijały lata.
Wielokrotnie wędrujące słońce obejmowało szczytową ścianę sta-

rej stodoły, śniącej wówczas, że rośnie, potężnieje, kamienieje w piękno 
oblicza fasady jednej z katedr Moneta, zaklętym w nieprzemijaniu czasu 
i płomiennej, wirującej feerii barw. Często otaczał ją krąg pobożnych kur 
i wron, które wydziobując z ziemi biegający lub pełzający posiłek, pochy-
lały swe małe łebki w wiernopoddańczych pokłonach. Czuwające z prze-
ciwnej strony, zwarte oddziały pokrzyw i łopianu, broniły tyłów przed 
opadającymi z góry promieniami, którym nigdy nie udało się przedrzeć na 
północną jej część, nieśmiało tylko zerkając tam swym odbiciem od puszy-
stej bieli, cierpliwie wędrujących stad obłoków. Niepokorna młoda brzoza, 
zagubiona samosiejka, szybko wdarła się w pole trójkąta, łamiąc harmonię 
jego światła i zamyślenia, coraz śmielej unosząc swe gałązki, próbując nimi 
dosięgnąć i przytulić niebo. Proste teraz okna wyremontowanego domu, 
obojętnym i nieco wzgardliwym spojrzeniem obejmowały całość obejścia, 
beznamiętnie odbijając i rejestrując w swych szybach korowód mijających 
dni. Obora zniknęła, a w miejscu tym przysiadł rozłożysty garaż, skrywa-
jący w swym wnętrzu lśniący srebrzysty pojazd, płoszący nieraz stadko 
rozgdakanych kur.

Czarno-biały często siadywał u stóp starego drzewa, ocierając się 
o szorstki, wystający korzeń, na którym kiedyś starannie ułożył dwie mar-
twe myszy. Teraz był już prawie sam, jedyny przyjaciel dawno przeszedł na 
Tamtą Stronę, ale jego cień przychodził czasem, choć rozmawiali niewiele, 
po prostu byli razem, to wystarczyło, to było najważniejsze, obaj znali smu-
tek samotności i tęsknotę za wspólnym minionym, które zawsze wydaje się 
lepsze, piękniejsze, bo wtedy jeszcze żyły pragnienia, wtedy chciało się 
czegoś dokonać – dla siebie, dla innych albo tak, po prostu. Zdarzało się, 
przechodził człowiek, przystanął nieraz, pochylił się, aby pogłaskać starego 
domownika i odgonić ciążące myśli przymilnym, kocim mruczeniem. Ten 
przesuwał się wówczas dyskretnie, żeby swoim cieniem zasłonić tamten, 
po co mieszać ludziom w głowach, wiedział, że tego nie lubią. I nikt nigdy 
nie zauważył niczego niezwykłego, choć pewnie i tak zabrakłoby odwagi, 
aby ujrzeć to, co istniało naprawdę.
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A potem znów siedziały razem, nieuchwytnie rosnące i malejące z upły-
wem godzin – dwa nieruchome, milczące cienie, długo, bardzo długo, cza-
sem w dzień, czasem w nocy, w blasku słońca, w blasku księżyca.
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Lila Helena Metryka
/Liana/

 

Grudniowo

Uśmiecham się do lustra, szeroko, odświętnie,
zatykając świerkową gałązkę za ramą,
do kominka dorzucam sosnowe polano,
świeży zapach żywicy wypełnia powietrze.

Wśród srebrzystych aniołów dyskusja zacięta –
czy parapet, komodę, a może stół wybrać?
Przeczuwając śmierć rychłą, buntuje się ryba,
ale na nic jej sprzeciw, tradycja – rzecz święta.

Już czekają prezenty – i małe, i duże,
ciesząc oczy czerwono-złotymi barwami,
brokat błyszczy na bombkach, mięciutki aksamit
zdobnych kokard otula choinkę po czubek.

Jeszcze chwila i gwiazdka, ta pierwsza, zamruga,
wraz z opłatkiem popłyną życzenia od serca,
wybrzmi ciche – Lulajże, Jezuniu – kolęda,
nie zepsuje nastroju grudniowa szaruga.

By zachować na dłużej serdeczność i ciepło,
aromaty, wzruszenia tej nocy najświętszej,
wigilijne okruszki zawinę w serwetkę
i starannie zaszyję świerkową igiełką.
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Zatrzymane w kadrze –1944

*
Powstańcza miłość. Ślub.
I wierność aż po grób.
Jak łatwo było jej dotrzymać
wśród świstu kul.

*
W dziwacznym hełmie i kapocie
stoi na warcie mały chłopiec,
dzierżąc karabin. Dumna mina.
Drzwi strzeże, których tam już nie ma.

*
Tak wiele trupów, trumien brakło.
Trzeba zawinąć w prześcieradło.
– Niech jego biel ci będzie lekką.
Czas do ataku. Śpij, kolego!

*
Dziś nie ma chłopców z tamtych lat.
I dziewcząt nie ma.
Jedynie filmu stary kadr
pamięta pełen grozy czas
i tych, co skryła ziemia.

Do rudowłosej

Gdzie jesteś, panno rudowłosa?
Czy śnisz pod jakimś rajskim drzewem,
czy z aniołami wdzięcznie pląsasz?
Gdzie jesteś, panno rudowłosa?

Czy się z górami nie chcesz rozstać
i kroczysz przez niebiańską przełęcz?
Odpowiedz, panno rudowłosa –
w jakich rejonach szukać ciebie?
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*** /Jak czas rozciągnąć, gdy się kurczy.../

Jak czas rozciągnąć, gdy się kurczy
i coraz mniej go z roku na rok?
Jak czas rozjaśnić, kiedy burym
kolorem barwi naszą starość?

Dlaczegoś tak urządził, Panie,
że późne lata to nie fiesta?
Memento mori przykazaniem,
którym nam ciągle czas określasz.

A jeślibyś, w dobroci swojej,
zamiast słów tamtych inne rzucił,
nie narzekalibyśmy może,
że młodość przeszła i nie wróci.

Świat tak cudownie pachnie majem,
przyroda w pełnym trwa rozkwicie.
Gdyby za Twoją zgodą, Panie,
człek mógł raz jeszcze przeżyć życie.

Sił by nie tracił na drobiazgi,
doceniał każdy życia ranek.
Wiem, nierealne, lecz pomarzyć
to bardzo miłe, miłe, Panie.

Może Cię wzruszy to pisanie,
może rozzłości, trudno orzec,
lecz o maluczkich pomyśl, Panie,
czas im rozjaśnij choć na koniec.
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Rude jest piękne

Rude rydze, kasztany i liście,
jesień lubi się stroić w rudości,
rudowłosa dziewczyna z koszykiem
odpoczywa wśród rudych paproci.

Rudy lis, co przepyszną ma kitę,
przez zrudziały zagajnik przemyka,
nie potrafi biedaczek nie myśleć,
jak tu kurkę wywabić z kurnika.

Rudy kot się rozłożył na przyzbie,
rudą mordkę wystawił do słońca,
jednym okiem na mysz rudą łypie,
która z norki się światu przygląda.

Ech, jesienne rudości, czerwienie,
cieszcie wzrok nasz najdłużej jak da się,
bo już wkrótce mróz skuje nam ziemię
i kolęda zagości pod dachem.

Czereśniowo

Sad czereśniowy, sny czereśniowe,
z nadmiaru wrażeń kręci się w głowie.
Księżyc zawisnął nad czereśniami
i podpatruje, co między nami

dziać się zaczyna. Żartowniś jeden,
niech szuka przygód na nocnym niebie,
a nam pozwoli smakować lato
nocką lipcową, nocką skrzydlatą,

abyśmy, kiedy już sen się prześni,
wciąż wspominali smak tych czereśni.
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Lustereczko, powiedz przecie…

Przymilam się do lustra z nadzieją, że skłamie,
bo kto widział, by zmarszczki wypominać damie:
tu masz dwie kurze łapki, a tu bruzdy śmiechu…
I jak po takim dictum żyć dalej, człowieku?

Dam lustru ultimatum: skłam choć odrobinę
albo ci reszta życia w graciarni upłynie.

o wenie

wena z natury jest chimeryczna
raz cię pogłaszcze i coś podpowie
a raz się złości i zaraz zmyka
na próżno wabić ją miłym słowem

dzisiaj zajrzała z samego rana
w kiecce ciut zmiętej (co dziwi trochę)
oczy czerwone (czy niewyspana?)
ręką zakryła dziurę w pończosze

nie śmiałam pytać by jej nie spłoszyć
bo jest wrażliwa jak to kobieta
gdzieś się szlajała dzisiejszej nocy
ale dociekać – to byłby nietakt
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Villanella banalno-wiosenna

Wiosną wszystko jest radosne,
kwitną kwiaty, krzewy, drzewa,
i dlatego lubię wiosnę.

Wiosną serce we mnie rośnie,
w rytmie cza-cza bije zegar,
i to także jest radosne.

Gdy konwalie z parku niosę,
gdy słowiczy trel rozbrzmiewa,
jeszcze bardziej lubię wiosnę.

Do garażu chowam porsche,
wolę z psem po polach biegać,
bo to takie jest radosne.

Nawet wtedy, gdy nieznośne
jest czekanie, bo cię nie ma,
i tak bardzo lubię wiosnę.

Więc się nie dziw, że ja piosnkę,
choć banalną, wiośnie śpiewam,
w niej jest wszystko tak radosne.
Nie, nie kryję – kocham wiosnę.

*** /Noc. Milonga. Tanga żar…/

Noc. Milonga. Tanga żar.
Między dwojgiem walka trwa.
Dym z cygara. Mocny drink.
Ona. On. I więcej nikt.

Śmiech. Biel zębów. Karmin warg.
Czerń pończochy. Oczu blask.
Niebo. Piekło. Wabi grą
tango, muzyka i noc.
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Czesława Mileszko 
/anastazja/

Mieszkam w Bieszczadach, w nie-
wielkiej miejscowości Ustrzyki Dol-
ne. Opowiadam chwile, które się cią-
gle zmieniają.
Mówią, że na drugim świecie jest raj, 
a ja myślę, że raj jest tu, gdzie stoisz. 
Jeśli masz kogoś, kto trzyma cię za 
rękę, to właśnie jest raj. Nie wypusz-
czaj tej ręki.

Jest w nas tyle obcego

im wyżej się wspinam tym mocniej
smaga mnie wiatr
opadam z sił jak listopadowa stokrotka

mówią że w genach
mam za dużo człowieczeństwa
niektórzy z tego wyrastają ale tracą wzrok

patrzą na innych z góry mniej z dołu
nie widzą że to dwie różne osoby

W tym domu zostawiłam swoje dzieciństwo

ile trzeba mieć siły żeby pchnąć te drzwi
zobaczyć nas wszystkich w jednej izbie
mała arka Noego

rodzice z wyciągniętymi ramionami
niespełnionej nadziei przy starym piecu
grzaliśmy nasze serca

świat pielgrzymów
przesuwających się w stronę cieni
historia szarpie bliznami



140

Więzy

myśli o tobie sprawiają mi ból

ubrana w skromne metafory
domagasz się coraz więcej miejsca
wśród ścian ciszy

widzę życie
uczesane na przedziałek grzebieniem
we właściwym miejscu uśmiech
niczym błogosławieństwo

spojrzenia składały obietnicę – żadnej rysy
w momencie kiedy noc wzięła cię w ramiona
moje pozostały puste

Wygrywa jarmarczna rzeczywistość

wszystko wyznacza cenę
życie zagarnia coraz więcej przestrzeni
tworzy własne konstrukcje nienaturalne
ludzkie kształty nieszanujące niczego

egoistyczna satysfakcja pomnażania pełnych garści
krzykliwe popędy obdarte z godności

wznieśliśmy się ponad
nie rozumiejąc że jesteśmy częścią przyrody
zwierzęta drzewa i rzeki
podporządkowani takiemu samemu prawu
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O mosty coraz trudniej

powinniśmy przyjąć ich ból
nawet jeśli nie do twarzy oni wciąż płyną
wciśnięci w ponton jak łyżki w szufladzie

dziecięce drżenie o brązowym spojrzeniu
wśród innych cieni wypluwa ocean
przed drzwiami europy będą ich grzebać

apokalipsa odbija się w oczach świata

każdy może podnieść kamień
lecz ludzką miarą powinna być odpowiedź
którą niemal można wziąć w ręce

Bez zakłamań

pamięci bliskich

z dnia na dzień
mogą zniknąć drzewa – budynki
ale żeby ludzie

ślady rozsypane wokół nas
w prozaicznych przedmiotach
zapisują historię

pamiętam strach
który rósł z kolejnym dniem
wiedziałam że zanim z drzewa
spadnie ostatni liść

już ciebie nie będzie
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Nieprzyjazny lustrom czas

posyła chytre spojrzenie
na ciało wyblakłych kolorów
pamiętam uśmiech z dołeczkiem
na policzkach

znikł wraz z obsuwającymi się kącikami ust
nie zamykam drzwi przed dniem
dźwigającym zmarszczki

Infantylnie

w bezmyślnym wyroku umiera drzewo
mądrze tłumaczyć ludzką głupotę
– meble
stoją takie zawstydzone
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W oczekiwaniu na świt

wokół kładzie się mgła
księżyc blady jak ściana
jest moją najbliższą twarzą
ciemność przebiera palcami
w otwartych dłoniach nocy słyszę głos

jesteśmy cząstką siebie
nigdy nie zdołamy się całkowicie rozdzielić
słowa długo drżą w ciszy
przez jakiś czas będę to znosić

są uczucia których wytłumaczyć nie sposób
szerokie łóżko pod ścianą stoi milczące
niczym drwiący uśmiech

W niecodziennym miejscu

śpisz maleńka w krainie wiecznej
cisza głaszcze twój sen
rozbił się o mnie boleśnie

rozdeptuję godzinę za godziną

szukam cię w miejscu pytań
westchnienie w wierszu nie wystarcza
jak unieść pustkę

...kochana śpij



144

Zimny dom

Wydeptał sobie ścieżkę do wygodnego zaspokajania potrzeb i tak bar-
dzo podporządkował rodzinę, że nikt nie ośmielił się przeciwstawić jego 
woli. Wszyscy tańczyli w takt jego melodii.

Matka wykonywała wiele ciężkich prac, cicho, bez szemrania. Dzieci 
schodziły ojcu z drogi – kochały oboje rodziców, ale z braku więzi bały się 
ojca. Nie przytulał ich, nie pytał o szkołę, nie pytał, czy coś jadły. Wszystkie 
obowiązki spadały na matkę; cała troska o codzienny byt spoczywała na jej 
głowie. Ojciec kładł się do łóżka i oświadczał:

– Nie idę do pracy, bo jestem głodny.
Pierogi odłożone na śniadanie zjadał w nocy. Potrafił jeść takie zimne, 

smarowane smalcem po wierzchu. Często nie dojadali – ojciec przepijał lub 
gubił wypłatę. Jego żona nieraz przychodziła do gospody, prosząc, by oddał 
część pieniędzy. Zdenerwowany mówił wtedy do kolegów:

– Nie wiem, co to za kurwa się do mnie przyczepiła. – Nie mógł się przy-
znać, a męska ambicja? Baba wchodzi do gospody, koledzy się śmieją.

Później na życie pracowali u sąsiadów. W gospodarstwie był koń – oj-
ciec w wolnych chwilach pomagał w polu. Zdarzały się dni lepsze, ale wy-
starczyło, żeby raz w miesiącu zrobił bonanzę i cały spokój znikał. Nie po-
winno dziwić, że dzieci cieszyły się z braku obecności ojca w domu.

Matka nicowała wypłowiałe ubrania.
– Jak pani to robi? Jak daje radę? – pytali sąsiedzi.
Uśmiechała się wtedy przez łzy, chociaż w ogóle rzadko się uśmiechała, 

mimo to wokół rozsiewała dobro. Dawała spokój, którego tak bardzo bra-
kowało.

Pamięć jest miejscem, w którym na zawsze przechowywane są tajemni-
ce z przeszłości. Dla nich był to brzęk tłuczonej szyby, krew, pijacki bełkot 
i matka uciekająca boso, w listopadową noc. Kiedy przemoczona docierała 
do swojej siostry, ojciec z dziećmi przeszukiwał dom. Z zapaloną świecą 
wchodzili na strych. Bóg jeden wie, co by się stało, gdyby siano się zapaliło.

Są takie uczucia, których nie da się wytłumaczyć. Wszystko, co możesz 
zrobić, to czuć. I patrzeć, jak ojciec wbija w stół nóż, którym przed chwilą 
kroił konserwę i kazał dzieciom jeść. Każdy kęs stawał w gardle, a myśli 
kreowały obraz matki. Dziś księżyc przypomina refleks na ostrzu noża, wbi-
tego w blat stołu i słowa:
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– Jak ta kurwa wróci, to ją zabiję. – Błagalnie spoglądali w kierunku 
drzwi, okrywając głowy kołdrą. Wokół zimny świat, zapisany ranami.

Był taki czas, kiedy musiała wybierać: kupić chleb czy zjeść ciastko, 
na które tak bardzo miała ochotę (była w ciąży). Odsuwała od siebie tę 
zachciankę. Zawsze na pierwszym miejscu były dzieci i mąż. Dla niej zosta-
wało niewiele. Za to na brak pracy narzekać nie mogła. Harowała jak wół, 
od świtu do późnej nocy.

Ojciec po alkoholu śpiewał jedną i tę samą piosenkę: Moje młode 
lata… Słysząc jego śpiew, wszyscy wiedzieli, że jest pijany. Dla tej rodziny 
stało się to wybawieniem, mieli czas, żeby uciec z domu. Płynęli z prą-
dem rzeki, jak śnięte ryby. Nigdy pod prąd… Nie zapomną zapachu cudzej 
pościeli i ciszy przerywanej szczekaniem psów. Nasłuchiwania, czy idzie, 
szczękania zębami, bicia serc podchodzących do krtani. Porannego pia-
sku pod powiekami i strachu. Pytań, czy ojciec żyje, czy już się powiesił? 
O świcie w milczeniu wracali do domu.

W szkole nikt nie słuchał, co mówił nauczyciel, myśleli o rodzicach, 
a głównie o nim – czy wytrzeźwiał. A on spał na ławce, oparty o drzwi. 
Wchodzili przez okno, z łatwością, bo wcześniej je wybił. Później były 
przeprosiny i przysięgi. Do następnych ran.

Opowiadała, że będąc w ciąży, zemdlała. Kiedy leżała na ziemi, mąż 
przeszedł obok niej, mówiąc:

– Zdychaj! Inne usuwają, a ty nie możesz?
Potem chciała się z dziećmi rzucić pod pociąg i skończyć tę mękę. Bo 

co można czuć do człowieka zadającego ból? Tyle lat wałkowała ciasto 
spracowanymi rękoma, nie pozwalając sobie pomóc.

– Ja sama, dziecko – mówiła. – On nie będzie jadł. – Po jej śmierci jadł, 
razem z sercami dzieci.

Matka przeżyła osiemdziesiąt pięć lat. Kiedy odeszła, pytali siebie, dla-
czego zmarła pierwsza.

Podobno za zakrętem zawsze coś czeka. Na nich czekały: jaśniejsze 
niebo, piękniejsze drzewa i ptaki w barwnych swetrach. Zemsty nie było, 
a Bóg – rozliczy...

Ojcem opiekowali się jeszcze przez cztery lata. Nawet po osiemdzie-
siątce nie zmienił swojego menu. Już się go nie bali, ale mur, który budo-
wał przez lata, pozostał. W odwiedziny chodzili parami, we dwójkę, nawet 
w trójkę. Nikt nie lubił odwiedzać ojca sam na sam. Prowadzili mu dom, 
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sprzątając, piorąc i gotując. Nawet wtedy, kiedy przyprowadził do domu 
ukraińską kobietę. Stała się jego towarzyszką. Razem grali w karty, w war-
caby, razem jedli to, co ugotowały im dzieci. Bywały dni, kiedy podczas 
rozmów płakał. Nie byli pewni, czy wstyd mu za przeszłość i żałuje, a może 
lituje się nad sobą: bał się śmierci.

Zmarł w szpitalu, cztery lata po żonie. Tracił głos, później nie wydobył 
z siebie nawet szeptu. Wyciągał pokornie ręce, chciał iść do domu. Nie 
można było, potrzebował tlenu i kroplówek. Wyniszczone resztki człowieka 
umierały w pełni świadomie, patrząc na dzieci z niedowierzaniem i stra-
chem. Było im żal, tuliły jego głowę, bo chyba pierwszy i ostatni raz w życiu 
pozwolił na czułość.

Teraz tęsknią za obojgiem...
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Andrzej Tomasz Maria  
Modrzyński
/Gladius/

Urodzony 9 lipca 1970 roku.
Elblążanin od urodzenia. 
Urodzony, aby umrzeć. 
Umrze, aby żyć.

Carpie diem

Może nam jeszcze tylko noc
do zachłyśnięcia się została
potem jedynie ciszy koc
i nieruchomość ciała...

A może dla nas tylko świt
co zorzą błyśnie pełną róż
potem ostatnie się zamkną drzwi
i nic nie będzie już?

Czy może zmierzchu nasycenie
co nam rozpali purpurą źrenice
aby ostatnim stać się zachwyceniem
rozbłysnąć niczym błyskawice?

Więc skoro przecież nie znamy dni
co się nam ścielą mglistą szarością
Niech każdy dzień nam się śni
zachwyca swoją niepowtarzalnością.

I nie żałujmy sobie wzajemnie
tego co z serca zgania cień
Oczy i dusze wznieśmy promienne
póki jesteśmy „carpie diem”...
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Co noc...

Co noc tak szczęśliwą cię czynić
spokojnym pozwolić snem zasnąć
oddawać cześć niczym bogini
spływać na ciebie strugą jasną.

Szeptem do snu tulić cię cichym
dotykiem czułym koić porywy
być w tobie brzmieniem muzyki
okiełznąć wszystkie twoje odpływy.

I nieustannie sycić się blaskiem
spokojem nieba twoich źrenic
czekać aż ciszą westchnień zaśniesz
by twoje noce w baśń przemienić.

I nieustannie o każdym świcie
czułym cię budzić ust dotknięciem
i nowe budzić w oczach twoich życie
subtelnym czułym spływać zaklęciem...

Czy wtedy będziesz...?

Kiedy zapragnę twojego dotyku
skrzydła chcąc poznać łabędzie
gdy pośród nieba szalonego zgrzytu
iść będę wolno czy wtedy będziesz?

Gdy pośród wiatru mroźnego tchnienia
gdy pękać będą od zimna gałęzie
a ja zapragnę twego przytulenia
dłonie wyciągnę czy wtedy będziesz?

I gdy przez życie zmęczony bojem
nie mając siły władać orężem
zapragnę ujrzeć ramiona twoje
skryć się w ich ciszy czy wtedy będziesz?

I kiedy stanę już u bram przestworzy
jak liść opadły co na ziemi więdnie
nie chcąc się jeszcze przed czasem ukorzyć
o ciszę woła czy wtedy będziesz?
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Dobranoc...
Emi w podzięce za wspaniałe nocne rozmowy,  
z nadzieją na kolejne...:)

Lubię niekiedy tak o północy
usłyszeć głos twój z oddali
myślami swymi wypełnić twe oczy
i ciekawością je rozpalić.

Lubię gdy głos twój śmiechem
rozbrzmiewa w nocy aksamicie
niesie się filuternym echem
na nowo definiuje życie.

Lubię też kiedy nasze słowa
jak zwarte w tańcu gorące ciała
nagle są zdolne aby szybować
niebo ogarnąć całe bez mała.

I lubię kiedy w środku nocy
mową troszeczkę rozedrganą
przepraszająco że lecą ci oczy
cichutko mówisz mi... dobranoc

Dzisiaj...

Dzisiaj się cieszysz teraz jest dobrze
znikają troski i chce się żyć
nikt kartek życia nie zdoła podrzeć
przędzie się spokojności nić.

Dzisiaj zza chmur wygląda słońce
przyjemny cię owiewa wiatr
czujesz pragnienia nieustające
widzisz jak piękny bywa świat.

Dzisiaj uśmiechy dokoła posyłasz
pragniesz by wszystko nowym było
chcesz nieustannie skrzydła rozwijać
silnym być świata całego siłą.

A kiedy noc zapada ciemna
i cisza smutna się rozlewa
nachodzi cię ta myśl niezmienna
że może nie być już jutra...
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Exulatatione

Jak prowadzony smyczek po strunie
co się przecudnym dźwiękiem rodzi
I nie pozwala zgubić cię w tłumie
nasycić się ulotnością godzin.

Jak ptaka o poranku śpiew
co niesie się improwizacją
i niewstrzymany radosny śmiech
co spływa na mnie ekscytacją.

Jak zmierzchu już ostatni promień
co się zamyka gasnącym blaskiem
kiedy za mało jest godzin dobie
i wszystkie takie stają się jasne.

Tak ty się stajesz każdym uśmiechem
każdym świergotem świtem i zmierzchem
win zapomnieniem i kolejnym grzechem
radością dziką że obok jestem...

*** /Jak ty to robisz że jednym słowem.../

Jak ty to robisz że jednym słowem
potrafisz zgonić każdy cień
i chmury wszystkie te burzowe
zamieniasz w letni sen?

Jak ty to robisz że myślą jedną
sprawiasz by niebo błękitniało
i wszystkie cienie nagle bledną
a mnie promieni ciągle mało?

Jak ty to robisz że krople deszczu
nagle zmieniają się w gwiazd lśnienie
i moje oczy nieprzerwanie pieszczą
krwiobieg zmieniając w zachwycenie?

Jak ty to robisz że wiatr ucicha
gdzieś zatrzymuje się w porywach
a moje zmysły pieści muzyka?
Jak ty to robisz? Czarujesz chyba...
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Orationi VII

Pozwól mi jeszcze w zachwycie
zatrzymać się niejeden raz
wiem że beze mnie trwać będzie życie
gwiazd migotanie księżyca blask.

Pozwól mi jeszcze zastygnąć nieraz
nad tym przecudnym świata pięknem
nad chmur fantazją kształtów zamierać
nad słońca blaskiem co nieomal święte.

Współgrać z symfonią ptaków o świcie
kiedy się niebo okrywa różem
wciąż celebrować swoje życie
pławić się w słońca zachodu purpurze.

I nieodmiennie kochać dni wszystkie
z wiatrem się ścigać drzewami szumieć
nim stanę się gwiezdnym rozbłyskiem
i zniknę w innych rozbłysków tłumie...

Moja modlitwa II

Moja modlitwa jest zawsze cicha
nieporuszonym niesie się jękiem
by zaraz zabrzmieć jak muzyka
kiedy mnie schwycisz Boże za rękę.

Moja modlitwa jest zachwyceniem
gdy pod gwiazdami stoję samotnie
na sercu czując Twoje tchnienie
wiedząc że zaraz mnie Boże dotkniesz.

Moja modlitwa jest liści szelestem
co wiatru dotykane pieszczotą
mówią mi że obok mnie jesteś
tak blisko jak nigdy dotąd.

Moja modlitwa jest w słońca promieniu
co łzy osusza i rozjaśnia twarz
i w każdym serca cichym poruszeniu
gdy szepczę cicho Ojcze nasz...
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*** /Co się stanie jeśli.../

Co się stanie jeśli
pójdę w świat bezkresny
bez twego imienia?

Nie będę miał tarczy
serca nie wystarczy
i przepadnę w cieniach.

Co się stanie wtedy
gdy z bezuczuć biedy
już się nie podniosę?

I serca płomienie
zagaszę zwątpieniem
i o śmierć poproszę.

Co się wtedy zdarzy
gdy przestanę marzyć
i zobojętnieję?

Przebrzmię cichym słowem
i stanę się grobem
zatracę nadzieję...
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Franciszek Monczar 
/Grain/

rodzina-epitafium

zawsze o tej porze roku

słońce przesypuje smak owoców przepędza nas
przelewa w kielichy kwiatów kobiety

Bóg zaczyna podbierać od drogi i miedzy
powrósłami wiąże koniec z końcem

wyłuskanych z cienia przewiewa wiatr

Pani Jeziora

samotność ma już palce
do liczenia na cud do dziesięciu
nauczy się mówić
wyczesywać z powietrza

puka na uwięzi
nieświadoma szczebli słońca
utrzymujących na powierzchni ziemi
zanurzony w nas wieczny błękit
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support

świat jest za duży, nawet Pan Bóg w tiarze niewidce jakby nie dawał rady
go upilnować, wieńców laurowych, kłopotów z głowy.

wczoraj trzymałem śnieg w ręce, jakbym przeprowadzał sam siebie,
w niepotwierdzone nieznane, schodzę z wiatru we włosach,

który wypychał przed strach, że nie uniosę cienia.
kąt odbicia światła okręcał wokół najważniejszych, chwytnych palców,

zadawał istnienie za drabiny oczu. od spodu gwoździe wbite w żłób,
żeby było widać, że mam w nadmiarze to do czego inny nie ma prawa.

Agata

pod napięciem skóry
sukienek żonglowało
życie wieloma oczami

świat będzie jeszcze
trudniejszy do upilnowania
kiedy zaczniesz wskrzeszać bajki

Berenika

oswojony fiord
podpływa po
lizawkę z moich oczu

wpleciony w trzy letnie
wieczory twój warkocz
nie ma końca

pocztówka

odesłana z przedwczesnym
chłodem Witka czeka
razem wpłyniemy
pomiędzy białe okładki
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podebrane w wiklinie
pierwsze lęgi słońca
na wspólnym brzegu
stempel wygniecionej trawy

babcia Irena

dziadek do śmierci pozostał w partyzantce
kury w konspiracji znosiły jaja
na sukienczynę albo nową szalinówkę

do zadowolenia potrzebował sześciu rzeczy
na szczęście niejednocześnie

żyła w cieniu lasu pomiędzy amboną a kłusownikami

pocieranie słońca

nie trzeba wydawać słów o tej porze Bałtyk
skubią nie tylko pełnowymiarowe ikrzyce
trałują mleczaki zahaczają się
z oczu chłopców wyrywają pierwsze skalpy

wygrzebany na pamiątkę z piasku bursztyn
w tańcu kołysze się u szyi uczepiona pod skórą tli się
na podzielnej zapałce dzierzby

Podwórkowiec

Tamaryszek otrząsa
się z deszczu. Łaska
wystawiona do wiatru.

Księżyc szpera
za jeszcze
jednym pacierzem.
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obczajka

naściankowość celebrytek
w cywilizacji płaskich brzuchów
to nadpodaż paralaks słoneczko

od pływów krwi mojej ostatniej
wypełniasz przestrzeń lasko niedowidzącego
pichcenie tekstów to mniej niż twoja zupa nic

uniwersalnym otwieraczem za pięć dych

Reszka

wylosowany jeden niedokonany byt
samonośny w pończochach zaśpiew bioder
rzepliwy z zarośli na skraju wioski

poprzerastany miłością
w słojach drzewa mój dżin w białej sukience
z rękawami od kaftana bezpieczeństwa

zabiorę na górę

chocholi

owdowiały od kolejnych wialni słów
jeszcze są we mnie wiersze-polucje

bym się wydał za głos z ulicy
mazgaje ptaków w locie

tylko niech Bóg ma w opiece swoją neutralność

poza parapodium

wychylam z bramy sweet rockową twarz
jestem owiewką w mijanym powietrzu
uzbrojoną po resztki zębów



157

obrzyn z dwiema kulami
bujam gołębie po ścince
lotnej frazy mogę nadrobić
skrzypień podłodze

przykładanie palców

nie powaletowałem w Bursie najmłodszy zostaje na roli
ślizga krążki talary połcie kompromisów między bandami z albumów
nieodczytane wersy i wersety zachomikowane w trzecim policzku
za plecami misteria łąk umajonych i gadzinki

tyłowe maruderstwo w szpicy grasanckie oczy nieupadłe życie
w sukienkach dyma wiatr wsiewa się słońce w bruzdach twarzy
zżęte sezonuje we mnie omszałym od północy powoli
las wszystko zakańcza uwalnia od cudzych słów

Wododział

Z dużej chmury pewny cień,
azyl udzielany wampirom.

To nie dotyczy kładów
zaobrączkowanych latawców,

pod skórą jak liście szeleszczą
dopadające anioły.

W oczach sól, zatrzymuje wilgoć,
nacieka w narośl.

Jak u kazuarów: nie wiadomo
dla potwierdzania dominacji

czy do grzebania w podłożu.
Odkąd jestem ziarnem.
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Ulica Widok

deszcz rozpuścił ludzi
z płatnej strefy postoju
zmywa śpiew ptaków
nachyleniem ulicy spływa
odpowiedź ściany płaczu

zaszywam się pod powiekami
trzeźwy suchy

świtaniec

miłość to nie życie do odebrania
gdy przybywa ech pod wiekiem skóry

a samotność może mieć dłuższe ręce
niż jakakolwiek sprawiedliwość

nie mam złych poranków
bezczelnie patrzę w niebo

śnieżynka

nie marnują cudów
którzy się kochają

wiem tylko tyle
nie będę pokutował
jakbyś była

szkic

wyprowadzam się z sąsiedniego bloku rysunkowego
ust malowanki pociągniętych kredką woskową
do wróżenia we dwoje wszystko można przewidzieć

muzykę na niechwytny instrument pierś karmiącej kobiety
odrzucanie porównań
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Marek Olszewski

I nie będą mi śpiewać Litwa, ni stepy Akermańskie,
ale woń morza od Gdańska do Świnoujścia,
wierzby parków lubelskich, kosmos odbity w Jeziorze Wulpińskim,
Czorsztyńskim, woda Wisły spod Grudziądza, Krakowa
i śląskie familoki stojące pod zamkniętym szybem kopalni.
[...]
Jestem tu, w Kielcach, stoję na łonie Wietrzni
i piszę wiersz...

„Opera narodowa” – Kielce (Gdańsk) – 15 Sty. 2008

Challenge

Za dnia stare zegary powracają do życia,
liczby ścigają się, natrętnie
przypominając o sobie.

Horyzonty rozdzierają ziemię,
izolując Europę od Ameryki.

Morza i oceany nabierają głębokości;
gwiazdy skwierczą, opadając na dno.

Let’s...

Nadzy i bezbronni, jak wiersze po burzy,
wchłaniamy pierwsze promienie zmierzchu,
nie oddzielając zmysłów od wymysłów.

Możemy odpuścić sobie wszystko,
uprościć wstępną grę, oswajanie dłoni
i to całe przeplatanie włosów przez palce.

Ale póki co, wplątani w bezosobowe reality,
gramy, udając, że tak jest normalnie.
_____________________________________________________________________ 
challenge (ang.) – wyzwanie, kwestionowanie, apel, sprowokowanie, próba sił.
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Prawo grawitacji

Powiadasz, że snom nie możemy pozwolić
mieszać się w pocałunkach,
ustom dotykać krągłych oddechów?

Unikasz spojrzenia
innego niż treść wierszy.

Pointa nie musi boleć
– napiszemy ją dwoma piórami
na dwóch nagich ciałach,
poza krawędzią koronkowych ozdób,
bawełnianych koszulek, satyny
i ograniczonej obawami wyobraźni.

A jednak chowasz się pod kamieniem,
sądząc, że nie wyczuwam bijącego ciepła.

Połowę życia szukałem takiej poezji,
a teraz miałbym odejść w inne ogrody,
nie przeczytawszy powierzchni i głębin?

Nie zawrócisz biegu burzliwej rzeki,
słońca nie zamienisz w księżyc.
Snów, które obudziłaś, nie położysz spać.

Poza protokołem

Pozwól się przeczytać alfabetem Braille’a,
dłonie, żebra, usta zmiękczone pocałunkami
i wszystkie sekrety spod czarnej koronki.

Znaki zakazu, czerwone światła
i rumieńce na skrzyżowaniach
są równie zachęcające,
jak przestarzała etykieta
i rzucanie talerzami o podłogę.

Wstydzi niech się stary Bóg,

a my, spijając wytrawny aperitif,
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nie będziemy czekać spadającej gwiazdy
z wieczornego menu – obcej jak bajka
o białym rumaku i kochaniu się
przy zgaszonym świetle.

Słyszałaś zapowiedzi synoptyków?

Burza, pioruny i potargane włosy
w tańcu pod nagim niebem.

Bez pointy i przyzwoitego zakończenia,
umazani wzajemnymi pragnieniami,
napiszemy nieprzyzwoity tekst.

Bajka o zapominaniu

(z dedykacją dla Znajomej-Nieznajomej)

Nie warto wracać do przyżółkłych kartek kalendarza,
nic nowego w nich nie zapiszesz.
Spalmy je w ognisku na starej Wietrzni,
nocą, gdy raki w pobliskim stawie już śpią.

Choć może wydać się to dziwne,
właśnie z tobą chcę szukać spadających gwiazd,
w pasie Oriona znaleźć wskazówkę
kolejnego cyklu zdarzeń – banalnie i mało-poetycko.

W śpiew szpaków wtrącić zaledwie kilka słów,
pomiędzy winem i pocałunkami szukać odbicia konstelacji
w poszerzonych niezrozumiałym pragnieniem źrenicach.

Uciec od doktryn, procedur i pierdolonej przeszłości
– ograniczających horyzont postrzegania siebie.
Czuć spowalniający oddech, gdy wtulona w ramiona,
niczym w ciepły płaszcz, zapadniesz w półsen.

Bezpiecznie.



162

Krótki wiersz o umieraniu

chłodne kołysanie nocy nie usypia zmysłów
sine światło woda i [...] cisza
Emilia Chmielecka wiersz w którym nie wiem nic o poezji

Bursztyn w ocynkowanej zbroi i ciekłokrystaliczne szkło
pozwalają choć na krótką chwilę znaleźć się pomiędzy
pragnieniami, a kością stojącą w gardle
 – niespełnioną ucztą.

Fale impulsów wysyłane z tonącego statku.

Refleks naiwności, wiary i odkryć geograficznych,
utrwalony czarną czcionką pomiędzy wersami.

Jeśli istnieje jakaś inna postać poezji,
to jest ona raczej tym drugim – nigdy nie widzianym –
obliczem planet krążących wokół nas.

dni przechodzą przez próg
głosy – zabawa wiatru
chłodne kołysanie

Podróże po nigdy nieodwiedzonych kontynentach,
zmysłowe dotykanie szczelin, rys i pęknięć,
smakowanie każdej z kropel ich wilgoci
– małe, wielkie fantasmagorie

i sztorm – oddzielający nas od tamtych lądów.

Arktyczne opowieści 1

Na krawędzi szkła pozostał już tylko ślad
małej-wielkiej rzeczywistości,
w której więcej prawdy,
niż w każdym poprzedzającym dniu.

Nie domyłem umyślnie,
pozostawiając smak na jutro i pojutrze.
Mieszając z czerwonym winem,
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szczyptą fantazji i niespełnionych marzeń,
uciekał będę pomiędzy nienapisane wersy.

Arktyczne opowieści 2

Mijające się spojrzenia utopiliśmy w teatrzyku
– herbacianym, o malinowo-imbirowej nucie.
Kawą z cytrusami wypełniliśmy przestrzeń
pomiędzy słowami, niedopowiedzeniem, a ciszą.

Nie domknąłem drzwi
– bez zapytania możesz się rozgościć.

W kuchni znajdziesz dzbanek, czajnik,
syropy, korzenie i pieprz;
w sypialni – zawsze ten sam
– mały ciemnobrunatny stoliczek,
a na nim czarną i białą filiżankę.

Epizod z kawiarenki Insomnia

Możemy się bać wszystkiego:
– podobieństw, postrzegania, a nawet gołębia
przynoszącego na parapet gałązki oliwne.

Możemy ciąć chirurgiczne nici,
którymi ktoś, coś spaja odległe krawędzie
głębokiej, niegojącej się rany.

Możemy udawać spikselowane małpy
– mieszkać w pajęczej sieci
fałszywych malowideł i awatarów.

Pod żebrami.

Dom stoi niewypełniony
– fale oceanu obmywają fundamenty,
jak Jezus stopy grzeszników.

Nawet smoki (te z nocnych koszmarów)
poszły spać, byś pod ich skrzydłami
znalazła troskę i ukojenie.



164

(na planie którego nie ma)

Wiem już, że wolisz płatki jaśminu
od bławatka i olejku z bergamotki;
kroplę źródlanej wody od masek
i zmywalnych tatuaży.

Wiem, że jesteś w kalendarzu
– następujesz po roztopach,
kiedy ziemia pęka i zdobi się
kolorami bogatszymi od tęczy.

Budzisz mnie w środku nocy,
przepraszasz i chowasz się
otulając męskim ramieniem.

Spotykamy się, udając,
że nic się nie wydarzyło
(na planie którego, nie ma).

A poza naszą wolą-niewolą
tworzy się niecodzienna baśń.
Kamień po kamieniu, układamy
fundament w nucie na cztery ręce.

Słyszałaś? Wiatr za oknem zwiastuje
nadejście długo wyczekiwanej wiosny.
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Aleksander Osiński
/alos/

Motyla noga

Muszę ci przyznać, że to faktycznie dziwne, kiedy sumienie
nic nie mówi, jakby pewne nadchodzącego jazgotu spalinowych
kosiarek, gdy świat przystrzyżony na rekruta zarasta głuszą.

Można się w nim jednak zadomowić, zwłaszcza z duszą na ramieniu,
która jak tresowana małpka płata figle, wkładając orzeszki do ucha,
a przestrzeń wokół wypełniają mechaniczne tony katarynek.

Ciężko jest się rozeznać, co od kogo, a co dla kogo przeznaczone
i rzucony na spokojne wody czas pływa z rozłożonymi ramionami,
twarzą do góry. Naturalna siła wyparcia, jakby się pogodzić

– to rzeczywiście musi być rajska wyspa. Pełna śladów ludzi,
lecz pusta, jakby odpłynęli na tratwach w poszukiwaniu szczęścia,
a został tylko on, świeżo wykluty Papillon, który rozkłada i składa

skrzydła, próbując swych ledwo przebudzonych sił, na dowód
że wie – nie ma miejsc, z których można by było nie uciekać.

Na pniu

Przechodzone rzeczy powracają już trochę inaczej. Nie do wiary,
ale bardziej do rozumu; kupić, nie kupić, druga ręka mówi zawsze
co innego. Byleby tylko nie wyróżniać się z tłumu, poważni znajomi

będą wiedzieć jak się żegna. Ssą przecież ciągle kikuty matek,
gdy ojcowie, rozrąbani na szczapy, mogą się tylko przyglądać. Ciepłem
komina przegnać złe duchy, zawiesić święte szale; ile krzyżyków,

tyle plusów i jeden przenosi się w głowie, aby poznawać wciąż
na nowo. Cień skały i źródło, jeśli poruszyć. Tutaj się spotkamy i ktoś
pozna miejsce; zielona łączka i niebo jak na dłoni, możliwe do objęcia

teraz, kiedy potrafię cię już wybrać do ostatniego okrucha.
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Czerwona kreska

Podtopienia nie oddają w pełni powagi sytuacji.
Ledwie pół na pół, zanurzone ciała i przecieki
jak strużki potu na stygnących łopatkach.

Wylew pokrzyżował plany, lecz woda znaczy granice
dzielące życie na przed i po, z wyjściem awaryjnym
pomiędzy. W razie potrzeby stłucz szybkę i spróbuj

wydostać się na zewnątrz. To działa i obie strony
medalu po swojemu znaczą przyszłość, tak jak ty,
kantem dłoni przeciągając po złożonej kartce.

Wiadomość, ale żadne odkrycie. Wrócę późno, nie czekaj,
tak naprawdę nigdy nie wychodzę przecież poza margines.

Muszą coś wiedzieć

Zgoda. Wielość stron w naszym procesie może przyprawić
o zawrót głowy. Ziemia, powietrze, ogień i wreszcie – ty –
wodo, pozornie tylko obojętna; dobrodusznie przyznajecie,

pewnie to właśnie dobra chwila na przerwę, szybki dymek
i parę słów pocieszenia, bo co innego można oczekiwać
po człowieku, prócz uczciwego udziału w czasie. Akcje

nie będą zwyżkować, pewna jest raczej powolna erozja
i odgłos spadających kamyków, które koniecznie chcą
sprawdzić jak świat wygląda na dnie. No i to niemożliwe

do zwalczenia przyciąganie – zmusza, żeby ciągle wierzyć.
Doły wiedzą, chociaż trudno z nich wyciągnąć czytelne zeznanie
i wciąż tylko, przyjacielu, przesiąkamy, obejmując i kojąc,

bo chłód jest potrzebny, krzepi wodę i trudno się nie zgodzić.
Kluczowe pytania pozbiera skrzętnie wiatr, sprawiedliwie
rozdając pomiędzy największych z mędrców Sowich Gór.
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Szale

Widzę cię przeważnie na którymś z orzechowych planów. Z nutką
pistacji, półotwarta w zdziwieniu, próbujesz, zlizując pyłek z wargi,
przenieść mnie do ust. Często się gubię w tej sytuacji; to prawda,
lecz nie z rzędu tych, które potrafią długo dokuczać;

raczej przelotna łaskotka, okazja dla palców, żeby spróbowały
opisać wagę spotkania. Albo samo wahanie – dwugramowa blaszka
z próbą ognia. Popielatości odeszły z pierwszym powiewem,
wieczór lekki, bo bez wątpienia wśród wycofanych cieni,

trzeba nabrać w ręce nieco miału, rozprowadzić między obecnymi.
Łuki i sklepienia; białka, w pełni wiążą z owodnią, kiedy zarodek
nocy rozwija się i cofa w głąb żółci, skorupki pękają
opuszczone chwilę później. Wtedy, gdy ważysz najwięcej.

Na drugi dzień

Nie więcej niż moglibyśmy sobie życzyć, a przecież
święta. Przynajmniej tak to nazywasz; wolny czas,
kiedy mocniej wychodzą na jaw genetyczne skłonności
i kobiety stają się nad wyraz nerwowe.

Tyle na głowie, ile w rękach – powtarzasz, dopasowując
kolejne nakrycia. Przy pustym miejscu zawsze obecna
jest przecież nadzieja, że nikt się nie zjawi i krytyczny
zmysł pozostanie spokojny, bez potrzeby tłumaczenia

z symboli, zwłaszcza teraz, kiedy śnieg skrzypi
jak siano i trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś przyszedł
na świat, nie zostawiając śladów. To prawda, umiesz
w nich czytać, więc chyba można zaufać miejscu,

gdzie spada gwiazda i stopniała połać czerni się po orce.
Nie ma jednak nikogo, żeby spytać, czy zauważył coś dziwnego,
czy jakiś obcy nie kręcił się przypadkiem w pobliżu.
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Durszlak

Dzieci pochodzą z porównań
i ciężarów niewiadomych,
wszystkie jak jeden mąż,
prostą; otwartą twarzą

ufnie niezatarte. Dobro i zło;
kara skomponowana z głosów przez sen,
kiedy stają się wieczne
więzi z żyjącymi, jątrzące jętki
o kruchych oczach;

mówimy z odrobiną wstydu,
przesiewając przez sito.

Co z ciebie za kobieta –
krzyk pawia nocą?

Co z ciebie za mężczyzna –
zimna szyjka w ustach?

Co z czasem, który ściera się
jak kurz z powiek?

Z kobietą do twarzy

Dziewczyna z gołębiem nigdy dotąd nie była jeszcze
tak bardzo jesienna jak teraz, kiedy piosenka przycicha,
lekko trącając miedziane włosy, ryżowa skóra chłonie
ich odblask, wplątując murmurando między mieszki.

Nie zamierzam psuć chwili, kiedy łączy doznania
patrząc w bok. Pozostawia otwartą decyzję; wstąpić
do jej świata, a może cofnąć o krok, przekazując dalej
prawo wyboru. Pewnie już czas zakończyć wieczór

nakręcając zegary na jutro. Ręce są jeszcze zajęte,
ale zdają się podejrzewać, co zrobią z kolejną zimą.
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Pasterka

Notatnik w rękach dziewczyny, trochę jak zbliżeniowa karta;
w każdym razie wyraźnie iskrzy, kiedy próbuje ostrzej obejść
się ze światłem. Przewodnik – przychodzi na myśl –
nie trzeba przynajmniej kierować się trafem, stawiać

na ślepy los. Wystarczy, że podniesie wzrok, słowa wyroczni
stają się jasne jak trans, w który wpada rysik ołówka, twarze
przywołane przez nią do życia w martwym, białym polu.
Odznaczyć wyraźnie swoje miejsce; jesteśmy stąd – dotąd,

w głąb prowadzi jedynie ulotna perspektywa jej palców.

Lwów

/dziadkowi Michałowi/

od tego trzeba zacząć
że jedno ciało dla tylu rzeczy
i zaraz najbliższe ziemi
ona pierwsza odkryta
jego szpadlem

jeśli się wybierzesz
nie odmówi przecież
ale przygryzie wargi
ssąc cierpki liść

bo najbardziej lubi
nie opuszczać ust
szczypiąc lekko w język
kiedy zaś do oka
wpadnie – zielony osad
i rzęsa
wyjąć delikatnie gotów
rogiem chustki

może więc i wy
bądźcie tak dobrzy
Szczepcie i Tońcie
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Trochę zimy trochę lata

Kwietniowy deszcz, leniwy jak pannica,
która wykręca się z ciepłego snu. Chmury
przyszły i chmury odejdą, szkoda jednak
aury, która skropliła się pod jego

podszewką, sącząc z przeciętej łodygi
mniszka. Coś nam przerwało, lecz najwyraźniej,
teraz nie da się prysnąć i trzeba zacząć nawijać
dzień jak źdźbło na serdeczny palec,

odnawiając śluby. Jako w niebie, tak i na ziemi;
wzajemność, z jaką się stają, zmienia i nas,
ale czy odkryjemy, kto za kogo oddał życie,
kiedy żołędzie pękają i pierwsze dwa liście

oznajmiają światu – chciałeś, więc jesteśmy.

Incipit

Późnym latem widać już wyraźnie, wymagania urosły
i wydaje się przez chwilę, że nic nas nie trzyma w szachu.
Można się oderwać na dłużej albo zatrzymać wzrok
na zbitce światłocieni, odpoczywających pod liściastą czaszą.

Wciąż wiele zieleni, lecz strona natury ciemniejsza,
jakby kolory wrosły głębiej, żeby nikt nie dostrzegł – źródła
wyschły, wylizując słoną skałę. Zimno dojrzało podskórnie,
ale długo będzie jeszcze tuszować ślady, strojąc niewinną

minę. Najemy się pewnie wstydu, chcąc wiedzieć zbyt wiele,
są przecież gotowe odpowiedzi, chociaż trudno przewidzieć,
że wybiorą akurat nas na powierników rozległych, białych
pól, które trzeba wypełnić spojrzeniem, żeby nie oślepnąć,

kiedy słońce zedrze ostatnią warstwę i błysną żebra ziemi.
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Czekanie na deszcz

Upał. Zmienianie koszul. Pobliskie wzgórza świecą
łachami wypalonej trawy. Mówisz, że w tamtym kraju
nawet trawy. Opowiadasz o zaklinaczach węży i jak siedzą
w pyle ulic. Pungi i wąż pozwalają przetrwać. Miałeś dosyć
ostrych dźwięków. Odtwarzam więc koncert – na fortepianie
Lodovico Einaudi. Jak motyl. A ty znowu o wężach. Wycinam
z kolorowych gazet fotografie zwierząt. Słoń, nosorożec, żyrafa.
Nie znalazłam Jednorożca i Pegaza.

Zasnąłeś. Popiół spada na podłogę. Zbliża się wieczór.
Powietrze bardziej rześkie. Dalej drzemiesz w fotelu. Czytam.
Laurent Gaudé Śmierć króla Tsongora. Więc wojna. Massaba płonie.

Tykanie zegara. Weranda. Rdest Auberta wspina się do krokwi.
Odgłosy burzy. Liczę sekundy. Dziewięć. Budzisz się. Zapalasz papierosa.
Czekamy, jak tamci w Massabie.

Margo z I.

…Miękko pod stopami, a nad nami błękitne niebo. Kocham te spo-
kojne miejsca. Obrośnięte cisy, mech w każdej szczelinie, przycięte 
równo żywopłoty, małpie drzewa. Cisza i światło albo żarliwy śpiew 
ptaków. Zimowe melodie wichrów, stout w pubie. Ścieżki wijące się 
wzdłuż Shannon. Królicze norki, murki…

 Małgorzata Południak

Shannon. Śledzę jej bieg w Google Maps. Potem płynę nią w swoim canoe.

Tak, to sen. Jak ten o Mullaghmore z zimowym wiatrem, latarnią, zamkiem,
górą Ben Bulben, surferami.

Uczę się tamtego kraju z Wikipedii. Szukam ścieżek dla swojego roweru 
w przewodnikach.

Pokratkowane murkami łąki, pola. Skalne klify. Kruszejące fortece.

W Allegro znalazłem araucarie. Stout w markecie.

Zygmunt Marek Piechocki 
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Wędrowanie

…Ale gdy nadejdzie wreszcie czas spotkania i gdy znajdę się pod jego 
mocą, ufam, że będę spokojny niczym jakiś człowiek spod  
Getyngi, który nic nie będzie wiedział o „L o u f r i e d” nad to,  
że jest tam obfitość jabłek i biały, ciekawski, niezwykle rozumny pies…
Rainer Maria Rilke w liście z dnia 3 listopada 1904 do Lou Andreas-Salomé.

Tego dnia przyszła oczekiwana burza.
Liście porzuciły drzewa, krzewy. Odsłoniły pejzaż.
Morze, białe dworki, czerwone domy.

Dziennik pokładowy. Sekstant. Cyrkle. Mapy.
Niebezpieczne, zachodnie wybrzeże.
Pływy, skały. Znaki nawigacyjne za deszczem.

Nawiguję. Na północ, na północ. A ty piszesz legendę tej podróży.
I że wcale jej nie było. Że siedziałem na oplecionym winoroślami
tarasie „Loufried”. W koszyku, na stole, dojrzałe jabłka. U nóg pies.
Że kołysałem się w wiklinowym fotelu na biegunach.

Więc to był sen? Ale przecież, gdy deszcz ustał, zobaczyłem
przez lornetkę brodzącego w płytkiej wodzie człowieka.
W końcu dopłynąłem do portu. Jeśli tak nie było,
to skąd ta kartka papieru, na której Wieczór w Skanii?

Spojrzenie

na grzbiety książek. Tytuły opowiadają mi podróże.
W nieznane. Którąkolwiek wybiorę – wyprawa.

W 1978 roku, latem, w Los Angeles, Leonard Cohen napisał
Znacznie później.

…dwadzieścia lat temu
i ponownie tego lata w Hollywood
nadal mili towarzysze serca
gdy jeszcze raz przykładam do siebie
rozbrajająco wysokie standardy
mojej młodości.

…mili towarzysze serca…
Ray Charles, Marianna.
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Standardy. Dziesięć przykazań. Kazanie na górze.
Zapiski Konfucjusza. Siedem najważniejszych
lekcji Buddy. Sury Mahometa.

Wędruję grzbietami książek, podróżuję uważnie.
Wybieram świadomie. Prowadzę notatki. Z każdej
kilka zdań..

Świat, zapisany oczami mądrości.
Utrwalić słowami. Nazwać Księga tęsknoty II.

Witek „Indian”

Opowiada facecje, śmieje się. Próbuje mnie rozweselić.
A pamiętasz to? A pamiętasz Antka „Zapałkę”? Pamiętam.
I rozmyślam o minionym czasie, zdarzeniach. O cudach.
Ulatywaliśmy ponad drzewa, by osiąść na lipie, która
na skraju parku. Przed nią już tylko łąki, skwar lata.
Kukułki nie dawały spokoju, a my liczyliśmy i liczyliśmy.

Rok za rokiem. Niektórym obce miejsca, nam ten sam park,
rynek z zegarem, leniwe popołudnia. Dzwony kościoła.
Jakiś pogrzeb albo ślub. Mówili mi, że pijesz, że staczasz się.

Nie przychodziłeś w cień rynkowych drzew.

Sala do ćwiczeń, rehabilitacji. Ciągnę za sznurki.
Na wózku obok mężczyzna. Wydatny, orli nos.
Nie podejmuje rozmowy. Po chwili krzyczy:
Zrobiłem kupę, nie będę ćwiczył. Opiekunki wywożą.
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Lektura

Tadeusz Różewicz z lat pięćdziesiątych
minionego wieku. Teksty poetyckie, proza.
Niektóre pamiętam.

Autor Uśmiechów był kiedyś w moim mieście. Zapełnił
salę Teatru im. Juliusza Osterwy. Spotkanie miał prowadzić
zawsze wygadany, niekiedy bezczelny (Marek,
ty mi nie czytaj swoich wierszy, tylko daj pięć złotych na piwo.),
Kazimierz Furman, gorzowski poeta. Trząsł się jak osika, głos
drżał, w końcu zachęcony przez Różewicza, zszedł ze sceny.

Czytam w świetle nocnej lampki. Herbata.
Odczuwam bardziej ważność niż tremę.
Niekiedy mówią o mnie poeta.

Włosek poety*

Poeta to na pewno ktoś
Słuchajcie głosu poety
Choćby ten głos
był cienki jak włos
jak jeden włos Julietty

Jeśli się zerwie włosek ten
to nasza nudna kula
upadnie w ciemność
Czy ja wiem
albo się zabłąka w chmurach

Słyszycie Czasem wisi coś
na jednym włosku wisi
Dziś włoskiem tym poety głos
Słyszycie

Ktoś tam słyszy

1954

* Wiersz Tadeusza Różewicza z tomu Uśmiechy, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2000.
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W dzbanie jeziora drzemie chłód niebieski

(cytat z piosenki Marka Grechuty)

Płynę. Ramiona rozgarniają wodę. Jeden brzeg
się oddala, drugi przybliża. Pode mną dwadzieścia trzy metry.
Michał – brat, w Blue Hole, zszedł na 150.

Nie. Nigdy nie nurkowałem. Strach – rodzaj klaustrofobii.
Przestrzeń zamknięta z każdej strony. Obca. Im głębiej, tym
zimniejsza, tracąca przejrzystość. W końcu zostajesz sam.
Ciemność. W niebieskim chłodzie. Witanie przodków.

A powyżej lustro jeziora. Na nim niebo, obłoki, słońce i ptak.
Orzeł bielik z pobliskich Markowych Błot.

Stalówka z krzyżykiem i Keith Jarred

Poprawiam interpunkcję, zmieniam szyk zdań.
Szukam synonimów. W końcu wymyślam tekst.
Piszę go stalówką. Niebieskim atramentem.
Obgryzanie obsadki. Nauka cierpliwości.
Bibuła, żyletka. Bez backspace.
Delete – kosz obok biurka.

W Wikipedii o Samuelu Harrisonie jest tylko jedno słowo –
wynalazca. Gdzie indziej czytam, że w 1822 roku zaczął
masowo produkować wieczne pióra.

Parker, Waterman, Mont Blanc, Pelikan na wystawie butiku.

Złote stalówki i złote myśli przyszłych właścicieli.
Recepty, wiersze, donosy. Prokurator i sędzia
podpiszą wyrok śmierci albo uniewinnienie.

Mozolę się z tym pisaniem. Kleksy. Pomysły
nie wyprzedzają skrzypienia. Skradanie się po słowa.

You tube. Keith Jarrett solo concert Tokyo – 1984.
Atrament na krzyżyku wysycha.
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Astronomia 2017

Pełnia. Szczekają zajadle albo wyją.
Ognisko. Leżak. Zapatrzenie się. Płomienie hipnotyzują.
Milczę. A ty mówisz: wiesz, że jak patrzymy teraz
na gwiazdy, to jeszcze nas nie ma. Nie rozumiem,
bo widzę Wielki Wóz. Mgławicę Andromedy.

Benatnash – ostatnia gwiazda dyszla Wozu. Światło
od niej biegnie na Ziemię osiemset piętnaście lat.

Rok 1202. Nie ma mnie, ciebie. Tego lasu.
13 marca zmarł książę Mieszko Stary.

Dwa ogniki, kiedy się zaciągają. Piotr i Leszek.
Nikt nic nie mówi. Przestałem dokładać do ognia.
Podmuchy nocnego wiatru rozniecają iskry z żaru.
W lesie jakieś szmery. Puchacz ogłasza północ.

Twarz księżyca. Stacja orbitalna.
Droga Mleczna. Warkocz Bereniki.

Lubię, jak włosy upinasz w dobierany.
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Maria Polak
/Maryla/

w ciszy ścian naszych

w ciszy ścian naszych tak wiele bólu
tak wiele lęków rozbiera myśli
maska uśmiechu za progiem stoi
na rozkwit marzeń brakuje siły

dobrze gdy można wesprzeć moc duszy
nad niedomówień wznieść się przestrzenią
choćby maleńkim słońca okruchem
kiedy się nie chce w smutku ugrzęznąć

Po stopniach świtu ranek wbiega

Po stopniach świtu ranek wbiega,
cienie przegania, różem muska.
Jaki on będzie? Nie wiadomo.
Uśmiech niech kładzie na Twe usta.

Nim słowom nadasz kształt i barwę,
posłuchaj, jak ptak wita słońce.
Powołaj ciepło do istnienia
i spójrz przed siebie dziś pogodnie.

Lato zbyt krótkie jest, więc trzeba
nawet z upałem się pojednać.
Za chwilę stanie jesień w progu,
każe pożegnać się z zielenią.

Nim czas wydłuży nasze cienie,
daninę przyjmij barw sierpniowych.
Po mostach tęczy myśl niech płynie,
uwalnia czar emocji dobrych.
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Jeśli Cię gnębi troska, coś boli

Przecież nie ma nas, bez nas.

Jeśli Cię gnębi troska, coś boli,
wypisz się, wykrzycz po kres ciężaru,
niech czarne myśli nie gniotą jasnych.
Ciepła z rozświetleń, proszę, nie marnuj.

Nie daj się okraść z barw, dźwięków miłych.
Parasol rozłóż, gdy wiatr przygoni
zbyt wiele gorzkich słów, niepowodzeń.
Nadziei kruszyn nie wypuść z dłoni.

Że będzie lepiej, mów do znudzenia.
Do wiosny wewnątrz uśmiech posyłaj,
bez Ciebie przecież nic się nie zmieni,
nikt nie posprząta za Ciebie w myślach.

nikt nie określił szczęścia

nikt nie nakreślił szczęścia kształtów
nie podał granic ani miary
przyrównać go nie sposób nigdzie
ani określić w sposób trafny

dla jednych będzie – spokój cisza
szept znad jeziornej toni latem
zachwyt nad ważką szafirową
lub pochylenie się nad kwiatem

dla innych ruch – przygoda śmiechy
złocista radość co pozwala
być tu i teraz słyszeć siebie
z sercem najbliższym się dostrajać

ilu jest ludzi tyle pragnień
dróg oczekiwań wiary w gwiazdy
marzeń o jednej chwili która
da choć na szczęścia dobry zaczyn
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Za tą mgłą

Za tą mgłą, co gnębi nieraz,
woal snując ulicami,
kładąc cienie nawet myślom,
jest krajobraz dobrze znany.

Nie podniosę mgły. Nie umiem,
ale szepnę głosem ciepłym,
że dzień może, mimo wszystko,
wspierać plany, czymś ucieszyć.

Zaproś uśmiech, choć na chwilę,
niech rozjaśnia miejsca małe.
Z nieoczekiwanej strony,
dojrzeć może też okazję,

by przychylić zieleń myślom,
krople słodkie w dłonie schwytać,
przetrzeć horyzontu okno,
chwilom miłym szansę przyznać.

Nie komponuj się z szarością,
jej i tak jest w życiu dużo.
Życzę chwil, co dotkną ciepłem,
rozpromienią, wzmocnią, wzruszą.

Wiosenna łąka

Biegnę po łące,
wiatr włosy muska.
Słońce układa
uśmiech na ustach.

Pozbieram maki.
Ich czerwień żywa
ogniem radości
do serca spływa.

Myśl płocha trąca
błękit mych marzeń.
Od barw słonecznych
dzień zacznie jaśnieć.
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Wstęgi ożywcze
na wiatr rozpuszczam,
niech ciepło dotrze,
oczy przymruża,

chociaż na chwilkę,
tylko na mgnienie,
wypełnia światłem
Twoje spojrzenie.

dobrze wyjść o świcie

dobrze jest czasem wyjść o świcie
gdy jeszcze pośpiech nie drży wokół
na powitanie złowić promień
schować go w uśmiech jasny oczu

zabrać ze sobą trel poranny
(słychać go w ciszy rannej miasta)
za rogiem znajdzie się i radość
która pomimo wszystko wzrasta

żaden dzień nie jest aż tak szary
by nie móc znaleźć jednej gwiazdki
nie spostrzec w biegu przez chwil zamęt
jak smutek dzień potrafi nadgryźć

goniąc za szczęściem zapominasz
że ono na dnie twego serca
postawą wobec ludzi świata
wzmacniać je możesz i powiększać

więc dobrze czasem wyjść o świcie
gdy jeszcze pośpiech nie drży wokół
na powitanie złowić promień
zatrzymać go w spojrzeniach oczu

W pokorze

Nie pytam się losu, dlaczego to na mnie
wskazał palcem, każąc iść przez sploty zdarzeń,
nie dając nadziei na wyjście z choroby,
wprowadzając niezły pośród myśli zamęt.
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Krzyk lęku odradza się grozą po nocach,
kradnie spojrzeń ciepło, naiwnością grzeszy.
Jednak chłód odsuwam poza ścian granice,
dotyk niewiadomych bywa przez to mniejszy.

Kiedy w okno patrzę, jak jasność dojrzewa,
z pokorą się schylam, dziękując, że jeszcze
dano mi dzień nowy dojrzeć i przytulić,
zagłębić bez reszty w dostarczanym pięknie.

Przywołuję twarze tak bardzo mi bliskie,
wylewa się czułość rzeką z mego serca,
ustawia mnie mocno na tej dobrej ścieżce,
na której się cenne motywacje spiętrza.

Ten posmak nadziei zawsze daje wsparcie,
serdecznością dzieli się z codziennym trudem,
uchyla drzwi cicho, by mogło przyjść słońce,
nawet i przez deszcze, niepokoje różne.

też chcę

nie mamy wpływu na wiele rzeczy
los miewa swoje dziwne kaprysy
ale gdy serce jest pełne ciepła
chciałoby dobrych dni wszystkim życzyć

więc niech łaskawy czas nas zaszczyci
otworzy wrota pomyślnych spełnień
wniesie smak szczęścia w zakątki domu
i porozpina miłości więcej

ja już wyciągam z nadzieją dłonie
szept traw o świcie roznosi lekkość
czuję jak promień złocistym palcem
w ciszy przyjazne myśli nakreśla

też chcę przytuleń czułych przywitań
celebrowania dni w objęć cieple
głosu z uśmiechem słonecznych błysków
zwłaszcza gdy obok cień chłodu przemknie
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Parują westchnienia

W filiżance kawy pitej w samotności
tęsknot głębię można dojrzeć i pragnienie,
by ktoś przysiadł obok ze słońcem w spojrzeniu,
czułym słowem dotknął, otoczył ramieniem.

Paruje aromat, westchnienia rozprasza,
uwalnia splątane myśli chwilą błogą,
w spontaniczność wnika, wytycza limity,
z niepokornym żarem pamięć cicho drążąc.

Toast dziś wypity, w kawiarni przy rynku,
naznacza się piętnem szeptu rąk wzniesionych.
Zagarniam Cię w siebie, ze zmierzchem, lamp błyskiem,
dobry los napędzam, myśląc, że ochronić

zdołam Cię z daleka litanią gorliwą
życzeń, co wzmagają bicie śpiewne serca,
ciepło wywołują w zderzeniach z dnia biegiem,
myśli wypełniają odrobiną szczęścia.

marzeniom dam się dziś ponieść

marzeniom dam się dziś ponieść
naiwnym ale dla mnie ważnym
że jestem zdrowa i silna
bez myśli nocą jątrzących

uruchamiając pragnienia
spiętrzone w przestrzeniach czasu
w szum harmonijny fal wchodzę
napawam się śmiechem wiatru

nad brzegiem jeziora słońce
w uwięzi trzyma mój zachwyt
rozpina światło pomiędzy
falami srebrem toń znacząc

a ptaki roszą ćwierkaniem
po zmierzchu fiolety blade
w aromat wplątane sosen
muśniętych ciepła balsamem
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Marzena Przekwas-Siemiątkowska
Ur. 26.04.1986 roku, w Inowrocławiu. Miesz-
ka w Szamotułach k. Poznania.
Laureatka konkursów poetyckich, tj.: „Zagłę-
biowskiego Pegaza”, „XIX Konkursu Poetyckie-
go im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej”, 
„Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego 
im. Zdzisława Arentowicza” we Włocław-
ku, „Ogólnopolskiego konkursu poetyckiego 
im. Wł. Sebyły” w Kłobucku oraz innych. 
Publikowała wiersze w licznych antologiach 
(„Z poezją w XXI wiek”, „O laur Wierzbaka”, 
„Z ziemi przychylnej”, „Zagłodzone usta od-
dam prawie darmo”, itd.) oraz czasopismach 
literackich.
Autorka arkuszy poetyckich: „Na Obrzeżach czułości” 2003 r., „Karykatu-
ry wzruszeń” 2009 r. oraz tomików: „Mięsożerne Biedronki” 2009 r., „Uczta 
kotów przypiecowych” 2012 r., “Plantacja kamieni” 2013, „Polne trumienki” 
2015, jak i opowiadań „Do piekła na piechotę 2012”, „Zapiski dla Antosia” 
2016 oraz „Otwieram na hasło” 2016.

Skąd się wziął tato

na początku sierpnia
babcia Marianna wiązała snopki
z czasem twardniała jej skóra na palcach
wszystko szło sprawnie
dziadek żął pszenicę
chyłkiem zerkając na babciną sukienkę
ta raz po raz rozchylała się na piersiach
burki z pobliskiej wsi z wywieszonymi jęzorami
siadały na skraju drogi
gdzie po południu kładł się cień
ciocia Klara dowoziła żur i kompot z czerwonych jabłek
czasami jeszcze ciasto drożdżowe zawinięte w lniane płótno
wieczorami grajek bez nogi fałszował zielone wzgórza nad Soliną
tymczasem na osobności Marianna i Stach liczyli snopki w stodole
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Muszę odnaleźć sprzedawcę plasterków
Nad ranem usiądę z kawą na huśtawce w ogrodzie  
i będę nasłuchiwała szczekania psów z pobliskich domostw.

potrzebne plasterki z tych zwykłych
niepowlekane złotą nitką
na osiadającą nocą mgłę kiedy wiozę małej do szpitala rosół
mała ma niemodnie długi nos zbyt bladą cerę i nie akcentuje
sąsiedzi wiedzą że krzyczy przez sen

plasterki które utrzymują kąciki ust jak do uśmiechu
wszak trzeba palić światło we wnętrzach ciasnych tętnic
kreśli w myślach esy floresy od muru do łuku od łuku do bramy
od bramy do ulic Klimka potem Kościuszki
brak wolnych miejsc

plasterki by gwiazdę przytwierdzić do nieba
zasypia w małym łóżku w dużej ciemnej sali
gdzieś tam uczy się wypalania traw by przygotować grunt

plasterki na niedomknięte powieki
bo nie wiem co ścierać najpierw
rozlaną zupę czy łzy

Nie całkiem serio ta miłość

Gdy po wszystkich była egzaminach...
Josif Brodski

jesteśmy za starzy aby kochać się na boku
spotkania w lasku za szkołą
na dodatkowej matematyce czy wuefie
winniśmy mieć za sobą
jak dzwony taliowane w pasie rozszerzane u dołu
jaskrawe od kwiatów i materiału kiepskiej jakości

tamtego dnia stary profesor historii
przygotował dziesięć pytań o bitwę pod Grunwaldem
ukradłem babci najlepszy koc przedwojenny
podglądaliśmy jak mrówki powoli równo
niosły jeżynę do mrowiska

dzisiaj wnuczek mi powiedział że nie pójdzie na wagary
bo to za daleko i bolą go nogi
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Przygotować grunt pod dom

Szybsze me dni niźli biegacz,
uciekają, nie zaznawszy szczęścia...

Hiob 9,25

mówienie do siebie zaraźliwe jak ziewanie
techniki zasłaniania ust są przeróżne
pierwszy na unik czyli odchylamy głowę do tyłu
lub wpychanie do ust tego co popadnie
mówienie do siebie zazwyczaj towarzyszy drodze
idę zbyt długo by gdziekolwiek dojść
zewsząd spadają kamienie
mają ludzkie twarze jednak to zwarte bryły
pod stopami kocie łby a na południu beton
wydaje się mniej surowy bo ubrany w jaskrawy tynk
światło przepycha się wściekłe jakby ktoś przytrzasnął mu palce
razi
dłoń nad brwiami nie sprawdza się jako osłona czy tarcza
pieką oczy i czerwieni się nos

od razu widać że tylko przechodzę

W domku na drzewie mieszka Piotruś Pan

przyszło mi na kolanach
dopinać walizkę
żeby za dnia złapać parasol na księżyc
w kieszeniach miododajny anyż
by posilać się w locie
tam wysoko mieszka dziadek i córka
całe noce zaganiają witką gęsi do szopki
przed złym wilkiem chyba
zabrałam dla nich ciepłe swetry
babcia nie darowałyby mi zapominalstwa
na osobnej chmurze Janusz
struga wariata że on tylko chwilę zabawi
bracia mu wyrośli

mocuję się z kapslem różowej oranżady
piliśmy ją razem
kiedy najmłodsza Monika szła do komunii
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Na odległość

mamy ten przywilej tato
prognozowania pogody na najbliższe zbiory
oraz wyliczania wisielców w wietrzne dni

rzepak zawiązuje łuszczyny
pierwsze żniwa za chwilę
i rocznica śmierci dziadka

napełniamy wóz lucerną
szare króliki
nie przesypiają głodu jak dzieci

w zagajniku dojrzewają późne truskawki
babcia mnie nie poznaje
chociaż podchodzę blisko

mamy ten przywilej tato
że jemy chleb ze smalcem
i tak jak teraz rozmawiamy w progu

Zapewnienie Sary
Kochaj mnie albo zabij mnie.

Sarah Kane

płaszcz zawinął się wokół klamki
nie zażywam światła mieszkającego w szczelinach
mam mdłości nawet po porannym słońcu
prowadzę stopy w pole gdzie zakola z deszczu
i zboże pochylone w północ
w czarną zawiesinę nieba odleciały
lampiony z dobrą wróżbą
diabła warte
nic nowego nie zrobię
repertuar wyczerpany
wkładanie palca do oka czy przyprawianie ogona
ograło się
zadłużone włosy i uda
spłacam rano przy każdym szarpnięciu
tnę marzenia wzdłuż kręgosłupa
łatwiej oddzielić je od siebie
łaknienie ustaje
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Ta obca
Boże, strzeż mnie od przyjaciół,  
z wrogami poradzę sobie sam.

Armand Jean Richelieu

samotność wyręcza się płaskim brzuchem
i ciągłym znoszeniem wyobrażonego ciężaru
w górę a potem w dół
to jak podążać za obcym zapachem
kiedy własny ogon podkłada się pod łapy
jesteś goniony i gonisz

za wysokie progi
małe dzieci wybijają stałe zęby
co zbyło kobietom wturlało się pod schody
przechodzimy nad tym ostrożnie do porządku dziennego
prosta zabawa dla małych panien z niedobrych domów
głód lżejszy niż sumienie

miała wykonać rysunek bioder
potrzebowała do tego matki
co potrafi człowieka docenić
złapana za rękaw powtarza nieśmiertelne

niepotrzebnie na ciebie czekałam

Czekałam

w pustostanach
lisy składają kości kur
żadnego pokazu sił czy obrządku
umorusane dzieci biegną przez pokrzywy
by zbić ojca z tropu
za kryjówkę pod torami dostałyby w skórę
wieczorami Marianny składają w pszenicy
przyrzeczenia na grób matki

we wsi mówią że nie wrócisz
przez rozsunięte kotary wychylam się w noc
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Tego nie chciałbyś wiedzieć

Nigdy jeszcze nie rósł taki krzyk
Przez sufity w głuche okna nieba
Teraz słyszą wszyscy Jestem dziś
Z Twojej łaski prawdziwa kobieta

Rafał Wojaczek

dziewczynka odsyłana do kąta
przez okno składziku na drewno widziała pałki wodne
przywoływała je kiedy pchał w nią łapy
czasem przez wypaczone deski
dobiegała ją orkiestra pszenicznych kłosów
przed snem
łopotała nienawiść do dotykanego ciała
jakby w miednicy a może pod pępkiem
ktoś zatrzasnął skrzydła nieodpowiednie do wieku
dla uspokojenia w żadnym razie pamięci
rysowała paznokciem po skórze
otwarte i zamknięte kreski trochę kremowe trochę białe
przypominają o głodzie

dziś zamknęli serce trzeba próbować jutro

Mamo płacili i mieli

bo we mnie mamo wrzask drąży tunele
do niezgody i granic
tyle wytrzymam ile krwi napłynie do oczu
skrzepły winy na nadgarstkach jak mankiety
po łokcie zdrętwienie

bo we mnie mamo wiatr rozsiewa gorycz
lotki i przetrwalniki rozpierają bruzdy na czole
w twoim łganiu tak daleko do łóżka
nie umiem przeczekiwać drapania w okno i ścisku w żołądku
wydłubuję piekło diagnoz z każdego kąta

ponoć najczulsze guzy rosną z braku miłości
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Pomiędzy

Jestem czymś pomiędzy. Nie jestem ani nastolatką, ani leciwą kobietą, 
co gorsze nie jestem też pożądliwą czterdziestką. Czterdziestki mają apetyt 
na życie, błyskotliwe stroje i są u szczytu kariery. Mam swoje 27 lat i jestem 
czymś pomiędzy. Nie jestem już młodą mamą, bo moje dziecko idzie do 
szkoły. Młodą mamą jest się świeżo po urodzeniu dziecka. Babcia zwykła 
mawiać: Kto ma dzieciątko, ten ma świątko. Być może, chociaż ja nie pa-
miętam, żebym okres niemowlęctwa, czy wczesnego dzieciństwa mojego 
dziecka, jakoś szczególnie celebrowała, czy żeby ono celebrowało mnie.

Wracając do tematu bycia czymś pomiędzy. Pijam kawę, w różnych 
miejscach, kawa podróżna smakuje zawsze inaczej, niż poranna, parzona 
w domu, nawet w ulubionym kubku, czy odpowiednio delikatna. Tym ra-
zem to była kawiarnia w dużej galerii, w trakcie sale.

Idealne miejsce, by poczynić obserwacje i pogłębiać fotel. Otóż, do 
jakich wniosków doszłam: jestem czymś pomiędzy. Mamuśki noszą obcisłe 
bluzki i mają problemy z wagą. Nastolatki noszą luźne bluzy i rozciągnięte 
buty, byle było wygodnie. Leciwe staruszki toczą torby na kółkach i w su-
mie zaglądają tylko do marketów stricte spożywczych. Ta ostatnia grupa 
przewija się przez korytarze w znikomej ilości, w danych statystycznych 
uznana zapewne za 1 %. Ok, wróćmy do myśli. W sumie, jest trzecia grupa 
– grupa młodych mam, których mężowie całkiem nieźle zarabiają. Dzieci 
wożone w statkach kosmicznych dzierżą w rączkach butelki profilowane. 
Mamy w firmowych sukienkach i ażurowych botkach. To jednak, też po-
wiedzmy, statystyczne 5 %. Czyli, w sumie, mamy dwie grupy, matki w ob-
cisłych bluzkach i nastolatki w wygodnych koszulach.

Tutaj już zaczął kiełkować smutek, że jeszcze nie albo już nie. Smutek 
ów szczelnie zaciska się wokół kostek, by piąć się do kolan, po narządy 
rodne i czubek głowy, który zazwyczaj mieści się stosunkowo blisko narzą-
dów przyjemności?! Nie łapię się do żadnej kategorii. Nagle ogarnia mnie 
coś w rodzaju pysznych śliwek, których nie zjadłam z powodu drakońskiej 
diety. Po kilku dniach spleśniały i trzeba było oddać ziemi. Jednym słowem 
poczucie, że coś mnie ominęło, że czas biegnie i przyśpiesza. Nie jestem 
już nastolatką, która nie ma zobowiązań, nie utrzymuje domu i ma jesz-
cze szansę. Nie jestem też matką, która ma już dziecko prawie „u progu 
skoczni” i spokojnie czeka, aż jej pociecha odbije się i poleci. Nie jestem 
u szczytu kariery i nic jej nie zapowiada. To beznadziejne pomiędzy nie 
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wróży nic dobrego. Potęguje nienawiść, która objawia się wbijaniem pa-
znokci i szczypaniem skóry przedramienia.

Mrożek pisze, że dopóki nie pojawi się intensywny ból, nie doceniamy 
prostoty codziennych spraw. Nie jesteśmy szczęśliwi, dopóki nie zaznamy 
braku szczęścia. Czy jesteśmy szczęśliwi codziennym drapaniem się w ty-
łek? Tego nie wiem.

W każdym razie nasunął mi się kolejny wniosek. Moja prawdziwa co-
dzienność dzieje się obok tej, którą mam na co dzień. To wcale nie jest 
trudne. Mam swoje łóżko, pracę, szkołę i całą masę innych mrówek w i na 
głowie. Jednakże, moja codzienność dzieje się, kiedy wsiadam do samo-
chodu czy pociągu i zmieniam miejsce. Wtedy cieszy mnie poranna kawa 
czy obowiązki. Czyli znowu coś pomiędzy. Jednakże, większość czaso-
przestrzeni przemierzam, w owym mrocznym, pomiędzy, co sprawia, że 
demony nad ranem czeszą włosy na brzegu mojego łóżka. Przyglądają się 
uważnie, a kiedy podniosę powieki, wnikają pod nie i intensywnie drapią. 
Już nie pomaga przypadek beznadziejny, reemisja ze skutkiem odroczo-
nym. Dokładnie tak, nie ma sensu zaczynać tego dnia. Pomiędzy nienatu-
ralnie wypchnęło obojczyk i rośnie garb, nos bliżej bruku. Bycie czymś Po-
między i w samym Pomiędzy, jest gorsze, niż bycie zaangażowanym. Jeśli 
wierzy się w czarne motyle i że smoła na asfalcie nie rozpłynie się przy fali 
upałów, to ma się określone miejsce i w nim się jest.

Kiedy zabierze się komuś codzienność i w zamian da to Pomiędzy – 
równie dobrze można selekcjonować przy porodzie.

Quignard

Quignard pisze, że nagość jest trwogą inności. Czy nagość rodzi gwałt, 
może powstaje on w głowie? Nagość jest piękna czy zatrważająca? Jest spo-
sobem doszukiwania się natury, czy wyjątkiem ją potwierdzającym? Zasta-
nawiam się. Noc może opadać na krzesła, parapety, krawędzie i przyjmo-
wać kształty? Niepokoi mnie. Ona tych kształtów potrzebuje? Musi się stać? 
Ciemność nie powszednieje. Jest wszędzie. Gęstnieje w pokojach, uwypu-
kla odkryte uda.

Mazanie rąk po łokcie gęstym cieniem jest dość prostym treningiem, 
jak nauka chodzenia. Najpierw ustaje drżenie piersi. Płacz cichnie. 
Rozchylamy wargi i najpierw przyglądamy się ostrożnie. Obraz jeszcze jak 
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za mgłą, niegroźny, bo daleki. To trochę tak, jak liście herbaty, odklejają się 
od powierzchni coraz cięższe i cięższe, nasączone opadają na dno. Pęcz-
nieją. To pęcznienie nie jest niczym złym, jest pogodzeniem się z sytuacją, 
obojętnym przyglądaniem się. Wyciągamy ręce jak po niemowlę. Rozważa-
my kontury paznokci, pomarszczoną skórę w okolicy stawów. Prostujemy 
palce i na nowo przyglądamy się. Rozbieramy przed sobą.

Nie wiem, czy chcielibyśmy powrócić do stanu sprzed. Zatrzymanego 
w powietrzu ołówka czy przewróconej szklanki. Nagość krzepła w głębo-
kich i płytkich oddechach, podobnie jak i w pełnych, a może pustych na-
czyniach.

Mylisz się, kiedy mówisz, że szukam wtedy ojca i matki. Nagłe zba-
wienie nie przychodzi z uderzeniem cukru czy trzykrotnym dzwonkiem do 
drzwi. Nie przyjmuję gości ani nie ganię wewnętrznego dziecka.

Straszą maluchy, że w nocy trzeba spać. Kiedy się nie śpi, wstępują w nas 
mordercy. Obecność ducha jest większym strachem aniżeli bezsenność.

Może mieszka we mnie wyklęta dusza. Może mieszkają we mnie obie. 
Ta od poczęcia płacze nad sobą, kiedy ta druga desperacko rzuca się, szar-
pie, trawi włosy i zrogowacenia.

Wracam do gwałtu, nagości i mazania rąk. Czy gwałt jest formowaniem 
twarzy przez ślepca? W jego głowie jest obecny kształt, wzór nie, bo wzór 
to naśladowanie. Nie można naśladować, kiedy coś powstaje przez nagłe 
westchnienie, poruszenie.

Czy ślepy wstydzi się swojej nagości? Ślepy, absolutnie nie w znaczeniu 
braku widzenia, z powodu oczu. Ślepy, to znaczy, ten który jest poza ob-
razem rzeczywistym. Widzi źle, widzi kontury z wielkiego oddalenia bądź 
ten, który staje przed czymś o kilka milimetrów. Nie ma w tym wówczas 
prawdy. To lęk przed nagością istniejącą czy wyobrażoną. Kiedy zaczyna 
się inność?

Tutaj już myślę o matce i ojcu. W sensie siły, która mogłaby przyjść 
i mnie stąd zabrać. Pod oczyma i na brzuchu układa się mrok, przepastny, 
bezwzględny. Stąd już mgnienie do strachu. Nic już nie da się ukryć. Za-
grażam sobie.
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Stefan Rydel
/pan_ruina/

Drabble. Zabawa krótką formą lite-
racką skompresowaną do stu słów. 
W chwilach, kiedy udaje mi się mieć 
wolne ręce i trochę iskry. Pozdrawiam 
wszystkich czytających.

Za

Mierzyła do niego ze sztucera. Z trzech metrów. Wodziła lufą lekko 
w górę i w dół.

Wiedział, że broń jest naładowana i odbezpieczona i, że zrobi sobie 
krzywdę, bo źle ją trzyma – z kolbą przy policzku koło nosa. Odrzut przy 
wystrzale walnie kolbą jej piękną twarz, teraz wykrzywioną w grymasie nie-
nawiści.

– Za wszystkie lata, które z tobą zmarnowałam, skurwielu. Za wszystkie 
niepowodzenia, które nas spotkały. To tylko twoja wina...

– Strzelaj! Strzelaj! – Zza pleców, przestępując niecierpliwie z nogi na 
nogę, dopingowała koleżanka, otyły kurdupel w opiętych legginsach. – Bez 
niego będziemy miały fajną resztę życia. Zobaczysz! Strzelaj!

Kobieta coraz mocniej przyciskała spust.

Taką

Czerwieńsza od wszystkich czerwieni jakie widziałem. W pełni roz-
kwitnięta. Gotowa do słonecznych kąpieli, wabi i oszałamia fantazyjnym 
zapachem. Kołysana lekko wiatrem, w zielonym splocie gałązek i pergami-
nowych listków, kolczasta piękność. Niebiański żywy klejnot. Dziedzictwo 
Edenu.

Dwumetrowa siatka – jakieś trzy sekundy, dwadzieścia metrów krót-
ko przystrzyżonego trawnika do pokonania cichym sprintem – to kolejne 
cztery. Szybkie cięcie – nie dłużej, jak dwie i następne cztery na powrót 
do siatki.
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Około szesnastu sekund.

Rottweilery dobiegają do furtki w niecałe siedem. Jeśli mnie usłyszą 
lub wyczują, skończę z ich bezlitosnymi kłami w tyłku.

Cóż...

– Kochanie, zobacz co dla ciebie mam.
– Taką? Nie stać cię na lepszą?

Golden Record

Sondy Voyager minęły Jowisza i Saturna. Pozostało im dość energii, 
żeby wysyłać zdjęcia. Wspomagane grawitacją mijanych planet lecą ku 
krańcom Układu Słonecznego. Na pokładach umieszczone płyty z wytło-
czoną informacją – przywitaniem w pięćdziesięciu sześciu językach Po-
zdrawiamy z planety Ziemia... Na wypadek spotkania z obcymi cywiliza-
cjami.

Przez teleskop Hubble’a widać znacznie dalej. Odległe galaktyki z cia-
łami niebieskimi, które mogą mieć atmosferę przybliżoną do ziemskiej.

Przekroczenie prędkości światła zakrzywi teorię względności.

Pierwszy kamień trafił Rokszanę w skroń. Pozostałych już nie czu-
ła. Mężczyźni w turbanach krzyczeli jeszcze przez chwilę nad dołem, 
gdzie leżała.

Ku przestrodze dla innych, które ośmielą się pokochać bez ślubu.

Nie-e

Szedł z mamą za rękę, ciągnąc na sznurku swoją ciężarówkę. Auto 
terkotało, podskakując na nierównym bruku. Oglądał się na nie co chwila 
przez ramię, nie patrzył pod nogi. Tylko zdecydowany matczyny uścisk nie 
pozwalał malcowi się przewrócić.

– Stefanku, byłoby ci łatwiej, gdybyś nie woził kamieni. Może je wysy-
piemy, co? – spytała, wycierając chłopcu zakatarzony nos.

– Nie-e, nie mogę...
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– Nie jedź tam! Odpuść sobie! Przełęcz jest nieprzejezdna. Wszystko 
skute lodem. I lawiny. Nikt nie przejedzie, nawet ruskie stoją. Zjedź na 
pobocze.

 
– Muszę.
– Masz łańcuchy?
– Tak, przed chwilą założyłem.
– Ile ważysz?
– Czterdzieści cztery tony.
– Nie dasz rady, zjedź i czekaj.
– Nie-e, nie mogę...

Do celu

Na mapie droga skończyła się w miejscu, gdzie był koniec asfaltu. GPS 
nie łapał sygnału. Trzydzieści kilometrów szutrową kamienistą trasą w gór-
skim paśmie. Stara Niva rzęziła ostatkiem sił. Zgrzytał reduktor, trzeszczała 
rama, silnik czkał w rozrzedzonym powietrzu. Ale jechaliśmy. Do celu. Za 
wszelką cenę. Nie zatrzymała nas nawet lawina, kilkunastotonowe głazy 
spadły na samochód i runęliśmy z urwiska w przepaść. Zmiażdżona Łada 
stanęła w płomieniach. Choć została tylko kierownica, ruszyliśmy dalej. 
Czekało nas najtrudniejsze – wjechać pionową ścianą na szczyt.

Warto było. Dotarliśmy na miejsce. Ja i moje alter ego. Przed nami roz-
pościerał się zapierający dech widok na dolinę San Escobar.

Trup

– To jest trup.
– Nie, nie jest, będą jeszcze z niego ludzie.
– Jak nie, jak tak. Przecież z daleka widać, że umarlak.
– Mylisz się. Wystarczy go tylko odpowiednio ubrać, trochę przypudro-

wać i będzie git.
– Nic z tego. Trup jest trup. I nic się nie da z tym zrobić. Popatrz na 

sztywniaka, nikt tego nie kupi. On się nawet nie uśmiecha.
– Na to poradzimy, spójrz, tu i tu upychasz ligniną, naciągasz ryjek 

i już... Jeszcze tylko ciemne okulary, w nich będzie wyglądać jak żywy.
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– To nie jest uśmiech, on się krzywi. Dusza się nie śmieje.
– No bo trup duszy nie ma.
– Mówiłem!

Kiedy

– Tato, kiedy będziemy bogami?
– Za pół godziny, cierpliwości synku, zaraz zobaczysz.
– Tato, minęło już pół godziny?
– No już, prawie, już...
– Już jest to już?
– Za chwilę. Wyjedziemy tylko z pułapu chmur i zobaczysz dach 

Europy.

– Ten najwyższy, wiecznie ośnieżony szczyt to Mont Blanc, spójrz, 
obok niego z lewej strony Mont Maudit – Przeklęta Góra. Zaraz za nią Du 
Tacul, widzisz? Bliżej nas, ta strzelista, to Aiguille du Midi – Południowa 
Iglica, po bokach, dalej, Vellot i Gouter, i tamta jeszcze – Bionnassay. Czu-
jesz tę moc?

– Tato, nudzi mi się. I zimno mi. Wcale nie chcę być bogiem. Chcę do 
domu, pograłbym na PlayStation.

Lisy

Mama miała dwa. W domu właściwie nie było zabawek, tylko w po-
koju dzielonym z bratem zdezelowany blaszany fiat z napisem MILICJA 
z zepsutym napędem sprężynowym i kilka plastikowych żołnierzyków.

Do Lego i matchboxów na witrynach Pewexów można się było co naj-
wyżej bezradnie poślinić.

Pozostawała jeszcze gra w kapsle na podwórku z kolegami. I lisy. Srebr-
noszare, puchate, przyczepione do kołnierzy długich płaszczy w pachnącej 
lekko naftaliną starej szafie.

W prawej dłoni jedna głowa lisa, w lewej druga. Jak w teatrzyku kukieł-
kowym. Naciskanie klamerek wewnątrz pyszczków imitowało rozmowę.
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Szklane czarne oczy ożywały w tych dialogach.

Dziś już nikt nie chodzi w lisach.

Oko

Zima 1987 należała do najsroższych.
Święta byłyby jak zwykle skromne, lecz w tym roku mama z ciocią ku-

piły świnię.
Dobranocka w czarno-białym telewizorze nie przyciągała nas tak, jak 

obecność przy rozbieraniu tuszy w kuchni.

Siedzieliśmy zatem z kuzynostwem pod ścianą, przyglądając się przed-
sięwzięciu. Ja, Marek, Darek, Michał i ich pies. Terrier Kaukaski.

Nero. Zdyscyplinowany, posłuszny, lubił bawić się z dziećmi.
Cierpliwie czekał na odkrawane kawałki świeżonki. Rzucane, łapał 

w powietrzu i łapczywie zjadał.

Przy oprawianiu głowizny ciocia wyciągnęła oko. Ogromne, wielkości 
piłki tenisowej. Jak wcześniejsze kawałki podrzuciła Nerowi. Złapał i po 
trzech kłapnięciach połknął.

Nigdy już nie pogłaskałem Nera.

Robot

To był początek lat osiemdziesiątych. Mama oświadczyła, że kupuje 
robota. Czas najwyższy, w końcu ktoś jej pomoże w kuchni. Pojechali z sa-
mego rana. Cały dzień czekaliśmy z bratem zniecierpliwieni. Prawdziwy 
robot w domu! Taki jak w Gwiezdnych Wojnach! Trzeba było zrobić miej-
sce. Odsunęliśmy szafki i lodówkę, miejsca było tyle, że obaj się tam zmie-
ściliśmy w dziurze. Żeby mu było wygodnie, przyniosłem krzesło i koc. 
Może nas będzie odprowadzać do szkoły... I spierze Zygę – największego 
bandziora na dzielnicy.

Wieczorem przywieźli, jednak zawartość kartonu z napisem PREDOM-
ZPP całkowicie zburzyła nasze wizje. Zniesmaczeni wróciliśmy do projek-
tora na klisze z bajkami o wilku i zającu.
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Arbuz

Do zoo zawsze wchodziliśmy przez płot, koło dzików, od strony Odry. 
Bułka z masłem. Zwłaszcza dla dziesięciolatków. Zwierzęta nas nie inte-
resowały, żadna sensacja, za to ich posiłki – jak najbardziej. Szczególnie 
fascynujące były arbuzy, którymi karmiono hipopotamy. Bo pomarańcze 
zdarzały się nam raz do roku, w święta, ale arbuzy pozostawały wyłącznie 
w sferze marzeń. Nawet nie wiedzieliśmy, jak smakują.

Opiekun dał się uprosić dwóm obszarpanym urwisom. Dostaliśmy nad-
psuty owoc.

Wracaliśmy do domu, każdy ze swoją połówką, w asyście gromady 
dzieciaków z dzielnicy. Potem one czekały cierpliwie na podwórku pod 
oknami, kiedy wyniesiemy im po kawałku.

Te, które dostały, zjadły ze skórką.

Artefakt

Tiry były jak okręty, przypływające z innego świata, dalekich mórz 
i oceanów. Z zagranicy. Terminal celny graniczył z naszym podwórkiem, 
a przyjazd ciężarówek zawsze zwiastował nowe zdobycze z zachodu – pu-
ste puszki po coca-coli i piwie. Wszyscy byliśmy zbieraczami. Nasze trofea 
układaliśmy rzędem na półkach w swoich pokojach, wyobrażając sobie 
luksus za Żelazną Kurtyną.

Tamtego dnia również się obłowiliśmy, ale to mnie trafiła się prawdziwa 
perła. Plastikowa butelka po fancie.

Starszy brat przelał do niej herbatę, zapakowaliśmy kanapki w gazetę 
i pojechaliśmy na basen.

Po rozłożeniu ręczników ostentacyjnie wyciągnąłem picie. Zrobiło się 
zbiegowisko. Byliśmy bohaterami.

Każdy chciał łyka z plastikowej butelki.
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Jak Stachu pisaniem straszył

– Bo kiedyś – kiedyś, to były czasy... Co wy możecie wiedzieć, gówno 
wiecie!

Choćby te bździągwy ze Społem. Takie królowe, jaśniepanie, nosa za-
dzierały, kiedy człowiek kartki na cukier pokazał... Towar to na zapleczu 
chowały, dla swoich. Ale ja miałem na nie sposób! Jak poszłem do spożyw-
czego i mi coś nie pasowało, to powoli wyciągałem notes i długopis. Ale 
tak, żeby ekspedientka widziała. Odwracałem się wtedy plecami i pisałem. 
Cokolwiek. No i wszystkie pękały. Słyszałem tylko – Co pan robi?! Co pan 
tam pisze?! Proszę przestać, proszę pana... I zaraz była inna rozmowa.

Zawsze miałem przy sobie notes. Nikt mi, kurwa, nie podskoczył!
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/Stella/

Pochodzę ze Śląska. Pasjonatka ziołolecznictwa, hi-
storii Szkocji, sztuki i podróży. Kombinacja szaleją-
cych żywiołów, ambicji poprzerastanej dzikimi po-
pędami i emocji.
Patrzę na świat dwojgiem niebieskich oczu, a naj-
wnikliwiej tym „trzecim”. Mówią, że Czarownica. 
Mają rację.

Status squaw

zostałam uszyta
na miarę wygórowanych oczekiwań
obdarzona nieziemskim magnetyzmem
i mówią że kto mnie raz spróbuje
nigdy się nie wyleczy

więc czekam kiedy się rozchorujesz
gdy tymczasem to ja mam
syndrom odstawienia

na bocznicę

idę pokornie
z ustami pełnymi smaku żelaza
a może to już zwykła rdza
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Zima

przyjdzie szybko
zanim zdążę kupić wymarzone kozaki
i oddać francuski płaszcz do pralni

granatowy kapelusz
pod kolor tuszu do rzęs
zasłoni błękitne szklane spojrzenie
przeoczę ciepło twoich dłoni
i pociąg do naszego miasta

osłabnie

pragnienie powrotu
silniejsze niegdyś od logiki

za zimno na podróże
zziębniętych palców
przez lata

wiosny i jesienie

Czarownica
starym drzewom w Bagiczu

często wracam myślą pod tamto drzewo
na pewno nas pamięta
mimo kilkuset lat na bukowym karku

to dobre drzewo
do zaklęć
leczenia
a może nawet do zawiśnięcia
jednak próbowałam dotąd tylko dwóch pierwszych

kiedyś trawiłeś mnie płomieniem
dziś humanitarnie
zamrażasz

w lodowatym błękicie oczu
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już nie protestuję
ale modlę się
by sędziowski młotek nie był dziś z tamtego drewna

Przesilenie

spijam kolory z mijanych krajobrazów
brzozy w eterycznych
soczyście zielonych sukienkach
przeglądają się w stawach

słońce rozpościera ramiona
coraz serdeczniej
a wiosna spaja się z latem
w jedno wielobarwne ciało
wspólny oddech
jak my
tak niedawno

gdy nieświadomi swej mocy wieszcze
krzyczeli przy stołach
gorzko gorzko!

jak dziś

Ansiedad

między drugą w nocy
a trzecim przypływem
liczysz w kółko szafirowe rzęsy

odmieniasz błyskotliwie moje imiona
i wyobrażenie o męskiej finezji
zanim zdążę wziąć głębszy oddech

rysujesz mi na plecach tulipany
a na twarzy niepokój
że nie potrafię przeżyć od dziś do jutra

gdy nie drżysz we mnie
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Z o.o. fil

każda miłość usycha
prędzej czy później
jak moja

wypada z włosami
wypływa z krwią
co kolejne 28 dni

twoja odpowiedzialność
przecież mocno ograniczona
jak ja przysięgą

tym razem tusz do rzęs kupię wodoodporny
jak zwykle granatowy
przypalę ranę żelazem

i nie będzie widać

gdy całujesz Wiewiórkę Żabcię lub Rybcię
że zakażenie płynie mi w żyłach

pewnie wścieklizna

Ukryte

nie ma spokoju
są tylko krótkie okresy
kiedy łydki drżą słabiej
a jelita rzadziej się kurczą

przybywa mi blizn na plecach
ale będziemy się kochać tak
żebyś ich nie widział

jak zawsze
zaniecham samookaleczeń
na czas wolny od pracy
i noszenie wydekoltowanych sukien

więc będę śliczna
tak jak lubisz
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zapobiegawczo
z rzemieni i pereł
uplotę biżuterię
gładkie kamienie nerkowe
dodadzą jej autentyczności

taki kańczug lepiej zadziała

Firewall

zanurz w moich czekoladowych lokach
nowe wiersze
kłam że wyglądam ładnie
w za krótkiej nocnej koszuli

nie milcz zbyt długo
i nie daj się sprowokować
kiedy wymieniam spis swoich wad

przez ścianę
zaprószyliśmy ogień

płonącą
na dzikiej plaży
zasypiesz moje lęki
kwarcowymi drobinami

czasu

jeszcze nam wystarczy

światła
Andrzejowi

sygnalizacja świet(l)na
te trzy kolory
pasują do mnie jak ulał

prawie nigdy się nie czerwienię
pomarańcze rano kochają mnie sokiem
zawsze mam nadzieję na więcej
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między kierownicą
a skórzanym fotelem
cuda TDI 2.0
prowadzę (się) swobodnie
wsiadam kiedy chcę
i nader rzadko używam hamulca

mapa jak układ krwionośny
nieskończoną ilością dróg

pogmatwana

jadę

Libera me, homine

nie wiążcie mnie takiej pięknej
złotem
powrósłem
ani ścięgnami

rany szarpane
cięte i pisane
mają tyle samo

siły niemasowego rażenia

nie znają pojęcia odległości
tracą impet dopiero
w ciepłych jamach ciała

muszę biec po wydmach
zanim piasek wedrze się w błony śluzowe

moje łzy nie zamieniają się w perły
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SUV (drabble)

Nie ufam kierowcom terenowych samochodów.
Mówią: „wybierz restaurację, zabiorę cię, gdzie tylko zechcesz, choćby 

i do Wenecji”.
Serwują cudowną mrożoną kawę. Z lodami i karmelem.
Noszą ubrania od Ralpha Laurena i obłędne, eleganckie buty.
Wybierają nietuzinkowe, magnetyzujące kobiety. Mają własne zdanie 

i nierzadko znają się na sztuce. Klną z fantazją, szybko podejmują decyzje 
i zawsze biorą to, czego chcą.

Zaschło mi w ustach. Strach całował mnie tak bezceremonialnie.
Bezcielesny. Ale oczy miał błękitne. Faktycznie, wielkie.
Szczupłe palce przystojnego posiadacza Range’a walczyły regularnie 

z moim karkiem. Głębiej.

Wenecja była mokra. Ja nie.
Cóż za widok. Opera Goldoni wieczorem lśniła!
Przez łzy.

Stefan* (dribble)

Zawsze podobało mi się to imię. Do tej pory to był tylko układ liter, 
teraz ma męskie ciało, błyskotliwe, zaczepne spojrzenie i kształt czcionki 
z nocnych listów.

Jutro osiągnie temperaturę 36,6°C. Wyjściowo. Potem wygięte w łuk 
z moim zbliży się do strefy konwektywnej Stella Matutina.

W Saint-Étienne musi być gorąco.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
*Stefan franc. – Stephane, Etienne
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Paczka (drabble)

Pierwsza przyszła w 1985. Jak to – paczka? Dla nas? Na pewno?
Listonosz nie pomylił adresu, wszystko się zgadzało. Dołączyliśmy wte-

dy do grona wybrańców losu zasilanych przez rodzinę z Zachodu.
Otwieranie piętnastokilogramowego pudła było niemal jak misterium. 

Wszystko tak cudownie pachniało. Nawet dwa kilo rozgniecionych cytryn. 
Feeria kolorów, smaków i kształtów. Pierwsze w życiu Bounty faktycznie 
były smakiem raju. Nie mogłam w nocy zasnąć, myśląc o tym, czy ubio-
rę jutro bluzę z amarantowego weluru, sweterek w kwiatki, czy sukienkę 
w kolorze butelkowej zieleni z czerwoną lamówką i naszywką w kształcie 
srebrnego ołówka.

Jakbym złapała Pana Boga za nogi. Miał brytyjski akcent.

Ghost in the Stell

Panu M. na nową drogę życia

Ciemno, ciemno wokół i we mnie. Pobiegnę boso.
Rozedrę sukienkę, rozdrapię pień mojego dębu. Z tasiemek gorsetu i ja-

jowodów uplotę sznur.
Będę szlochała, wyła, aż głos uwięźnie mi w gardle. Serce wycieknie 

przez podbrzusze, ale moja uroda będzie wieczna.
Jak życie, które dałam i wersy dla ukochanych.

Dąb mój jedyny, tkliwy mag z pogranicza światów, szaleje.
Pod dłonią nawałnicy rzuca zaklęcia.
Oplata czule zielonymi gałęziami szerokie biodra, jak dawniej kocha-

nek. Ale nie, kochanie. Dobrze zawiązałam.
Leje, grzmią Czarownice i Poeci.
A zaślubiony głuchy, gdy pnie śpiewają.

O jakże głośno szepczą teraz wszystkie moje drzewa. Że nie ten wisi, 
co trzeba...
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Halina Sułek-Kobiela 
/rennie8/

Dzieciństwo miałam w miarę bez-
troskie. W czasach, kiedy nie było 
internetu, telewizja stawiała pierw-
sze kroki, książki kupowało się spod 
lady. Wychowałam się na poezji 
Marii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej, 
Haliny Poświatowskiej i Konstante-
go Ildefonsa Gałczyńskiego. Wie-
le z tych wierszy znam na pamięć. 
Sama zaczęłam pisać kilka lat temu 
i już „weszło mi to w krew”, sprawia 
przyjemność. Mam na koncie trzy 

autorskie tomiki, czwarty lada dzień ujrzy światło dzienne. Udział w kolej-
nej Antologii uważam za wyróżnienie. 

Wiosna

Nie rozmawiajmy o chorobach,
nie wymieniajmy już przepisów,
nie mów jak dobra jest golonka,
co trzeba dodać do bigosu.

Popatrz, od wczoraj znowu wiosna,
dywany wiszą na trzepakach.
Okna rozbłysły czystym światłem
i bardzo pięknie im w firankach.

W przyrodzie wielkie ożywienie,
ceny gałązek poszły w górę,
potrzebne są na nowe gniazda,
dla kawek, sroczek i wiewiórek.

W moim ogrodzie już krokusy
dodają barwy szarej ziemi
i tylko patrzeć, jeszcze chwila,
jak wszędzie nam się zazieleni.
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Przewrażliwiona

Moja skóra jest bardzo cienka,
co oznaką pewnie starości,
stąd afronty znoszę dotkliwie,
bardzo proszę więc mnie nie złościć.

Gdyby pan był skłonny ustąpić
i przyznawał mi ciągle rację,
mogłabym się trochę poświęcić,
nawet stwierdzić, że ma pan klasę.

Jeśli będzie w planach kolacja,
zawsze płacę za siebie sama,
cenię wolność i niepodległość,
niewolnictwo to dla mnie dramat.

Chociaż cenię pana poglądy,
przywiązana jestem do własnych,
stąd oznajmiam zdecydowanie,
że przy świetle nigdy nie zasnę.

Co do reszty, w stosownym czasie,
pan się dowie, jakie mam plany
i to tyle, chyba wystarczy,
czuję, niezły zasiałam zamęt.

Staropolska gościnność

Jeśli odwiedzi mnie miłość
to się ucieszę
chyba przestałam już wierzyć
że przyjdzie jeszcze

powitam ją jak przystoi
chlebem i solą
bo nie należę do kobiet
co się jej boją
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jeśli urodzi się smutek
nawet zwątpienie
potrafię sobie poradzić
w spokój zamienię

gdy zaś pojawi się przyjaźń
to ją przygarnę
z pewnością będzie nam dobrze
sercem nakarmię

ktoś puka chyba nadzieja
drzwi są otwarte
obiad już czeka na stole
wiadomo czwartek

Rady do pościeli

Wiosną, pościel najlepiej w kwiatki,
prześcieradło, tylko zielone,
sny namiętne, noce zbyt krótkie,
bo wiadomo, szczęście to moment.

Latem, można spać pod namiotem,
lub w stodole na świeżym sianie,
by odurzył nas zapach trawy,
ręczę miły, będzie ciekawie.

A jesienią, gdy noce długie,
wiatr świszczypał mruczy w kominie,
to koniecznie trzeba mieć kogoś,
kto oznajmi: ze mną nie zginiesz.

W zimie zwykle pościel mam białą,
posypaną gwiazdkami srebra,
w końcu nie jest to żaden luksus,
trzeba tylko nocą je zebrać.
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Na ludową nutę

Jeszcze będziesz ze mną blisko,
myślą, mową, śpiewem,
jeszcze nam się szczęście przyśni
i zapachnie chlebem.

Jeszcze ze mną pożeglujesz,
po horyzont nieba,
bo wiem dobrze, mój kochany,
czego ci potrzeba.

Nie pieniędzy, nie zaszczytów,
nawet nie młodości,
więc obudzę starą miłość,
niechaj się rozgości.

Przyjdź jak deszczyk upragniony,
obmyj mnie dokładnie,
usuń z głowy głupie myśli,
schowaj w studni na dnie.

Przyjdź jak słońce złotolice,
ogrzej mnie co nieco,
bo mi strasznie marzną stopy,
biodra pod spódnicą.

Przyjdź jak wiatr rozkołysany,
nicpoń i niecnota,
przefruń, przewiej, obudź serce,
aż przyjdzie ochota.
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Przesyłka na życzenie

Mówisz, że sobie żarty stroję,
że między nami nic nie było.
No, dobrze, kto mi paczkę przysłał,
z nadawcą, imię, kropki... Miłość.

Z zaciekawieniem otworzyłam,
były tam słowa i uśmiechy
i jakaś płyta trochę zdarta,
liścik zabawny „nie jest grzechem”.

Listonosz też był trochę dziwny,
miał śmieszną czapkę, stary rower,
uśmiechnął się, cicho zapytał,
czy też nadawcy coś odpowiem.

Nie, proszę pana, to historia,
do której nie chcę nawet wracać,
tylko przytaknął i powiedział,
że trochę szkoda. Święta racja.

Z serii „Przysłowia”

„Nic dwa razy się nie zdarza…”
To niestety sprawa pewna
i dlatego z końcem lata,
musieliśmy się pożegnać.

Można by się spotkać znowu,
dajmy na to w październiku,
odgrzać miłość co wystygła,
żeby zimą chciała kwitnąć.

Takie myśli mi przychodzą,
gdy jesienią spleen dopada
i dlatego zmieniam zdanie,
jestem skłonna znów pogadać.
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Wspomnienie

Poznałam kiedyś pana,
wydawał się dość miły,
inteligencją błyskał,
kawały go śmieszyły.

Stateczny, w sile wieku,
choć nie wiem co to znaczy,
chwalił się podbojami,
sprytnie zastawiał haczyk.

Urodę miał przeciętną,
lecz w twarzy coś brzydkiego,
był monotematyczny,
zmieniłam na innego.

Ten zna się na kosmosie,
gotuje nieprzeciętnie,
gromadzi wieczne pióra
i mruczy coś namiętnie.

U niego nie przeszkadza
godowy śpiew na wiosnę,
sama już nie wiem, czemu,
lecz aprobuję piosnkę.

Przy nim, to nawet fruwam,
te kilka stóp nad ziemią.
Dobrze, że są faceci,
co sztukę życia cenią.
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Leszek Wlazło 

Jeśli wiersze skłaniają do refleksji, zatrzymują 
w drodze czy też pobudzają uśmiech, to stają się 
elementami wymiany myśli i emocji. W kolejnym, 
dziewiątym już wydaniu, oczekuję na ławeczce 
metafor i niedomówień na odwiedziny. Po kilku-
nastu latach, od kiedy Erato podała mi wyrozu-
miałą dłoń, staram się myśli i odczucia ubierać 
w słowo. Piszę chwilą i zapraszam na chwilę ode-
rwania się od rzeczywistości, by spojrzeć na nią 
moimi oczami.

cienie

zbyt łatwo skreślacie
bez pytań czy też próby zrozumienia
nikt nie otwiera klaustrofobicznych zamknięć
twarze sylwetki idą na przemiał

są miejsca które karmią przeszłości
dniami i słońcem czy ulewnym deszczem
zapomniane opuszki szepcą dotknij
ściana odbija nie chcę nie chcę

kosz chętnie przyjmie zdarte zelówki
wnętrza nie pachną nie ma co wyjąć
trzeba by włożyć choćby uścisk
obecność żywą
gdy tyle wokół zamków pałaców
do czasu do czasu
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wyznanie

w niepogodę jesteś kolorami tęczy
dniem i nocą wplatasz barwy w odbarwione
prowadzisz za rękę po prostych i krętych
niepotrzebne słowa gdy z mimiki kontekst
tego co głęboko odczytujesz wzrokiem
miej się na baczności już nie zadrwisz losie

niepotrzebnie wikłasz myśli w niepewności
dzisiaj jutro zawsze będziesz czuć w pobliżu
zapach czułe słowa wyszeptane dotknij
dniami i nocami tysiącami lipców

nic nie ma znaczenia kiedy śpisz wtulona
gdy się budzisz świtem w uśmiechu poranka
niechaj nie próbuje bezlitośnie chłostać
życie gdyż zamierzam dniem i nocą szastać
w staromodny sposób czynem i słowami
osłonię niepewność nie dam jej poranić

wbrew

trochę i straszno i śmieszno zarazem
w płocie zmurszałych sztachet przybywa
ktoś jest za karę inny powie w darze
dostał kolejną zegar trzymał w ryzach
splątane nitki w unikalny plecie
nostalgicznym wzorem pełna smaku jesień

retrospekcjami kadr w camera obscura
wsącza minione w bieg zwichrzonych myśli
miejsca osoby zaczynają się wynurzać
z pamięci przy nich pytajniki wykrzyknik
zależnie od wyrazistości spojrzenia
od zdarzeń w których czas zwiosenniał

gdzie prowadzą ścieżki nie wie nawet ślepy
pod górę czy z górki przez kwieciste łąki
chociaż posrebrzony pragnę liczbom przeczyć
nie dać się szaremu w barw szlachetność zwątpić
w błogostanie sączę łyk po łyku trunku
pod chmurami w górach w plątaninie duktów
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zaproszenie

podejdź i pozaplataj dłonie
zanurz w pachnącym zroszone winem
daj znów na chwilę w ramionach odmłodnieć
poczuć żar chwili niepodobnej do innej
z bezliku niezapomnianych nocy
gdy z intymnością rozmawiał dotyk

świece igrają z wabiącymi krągłościami
w uśmiechu proszą byś wirowała
daj się napatrzeć pląs posmakować zanim
minione skrawki w kilim będziemy scalać

mówisz że marzę i oczami chłopca
widzę co czas z wypłowiałych utkał
spójrz w roziskrzone wieczór zapragnął oddać
pragnienie tęsknot i namiętności a w ustach
z niecierpliwością tańczy smak zaplotu
księżyc z zaoknia świeci barwami odczuć

przeciwstawnie

prawdziwi mężczyźni płaczą jak bobry
najczęściej poza spojrzeniami
by się nie dało nachalnymi odkryć
najskrytszych zranić
miliony luster tworzą obraz macho
wyznawcy fikcji mirażu łakną

zamknięci w maskach ulicami chodzą
bo tak wypada bo tak trzeba
łzami wzruszeniem tłumią osąd
mity próżności łatwo sprzedać
w czterech samotne wnętrze pije
hektolitrami nieprawdy ileż

jak beniaminek prawdziwy mężczyzna
gdy pustka wokół liście gubi
nadludzką siłą znaczy ścieżki wyzwań
chciałby się w innym czasie zbudzić
w miejscu gdzie sobą być wystarczy
a nie golemem za życia martwym
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nad czystą

wiersz jest niewinny tabula rasa
wydaje z łona pokraczne słowa
gniew zło potrafi wpisanym nakazać
czy pikanterii do niewinnych dodać

niekiedy w bólu się rodzą mitrędze
zdeformowane nim nabiorą kształtu
kapią kleksami spisane na krętej
i w oburzeniu to moje nie żartuj

po wielu zmianach wychodzą na ludzi
lecz cóż to znaczy oczekiwania
spełniają jednych a brzydzą drugich
przygasa spopielony zamiar
na kartce nie ma już nic ani słowa
złamane pióro nie ma chęci skrobać

empirycznie

gdyby tak spojrzeć oczyma dziecka
na świat widzeniem czarno-białym
dziwić się dziwić i nie móc przestać
niezrozumienia wlewać do czary

proste nazwania po grze skojarzeń
budują z ziaren hesperyjskie piękno
plusy minusy przemyślenia własne
nierealności układają w świętość

gdyby pozbierać rozliczne gdyby
nieskażonymi nazywać na nowo
pruć co jest nazbyt grubymi szytym
może nie stalibyśmy obok
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niepospolite

nie pozwól proszę by spowszedniały
wiesz z tobą każdy następny jest pierwszy
wiele za nami a nieodkryty Paryż
ciąg przygód zwariowanych zwietrzył

niechaj milczenie zawsze będzie bliskie
metaforycznie rozgadane
sekunda z wielu pozwoli istnieć
powiąże nie da nigdy być samej

zwyczajne słowem jest ulubionym
dzień jest zwyczajny zwyczajne święta
w zwyczajnie niezwyczajnym pobyć
pragnę i nosić cię na rękach
powiesz wariacie przestań proszę
fortuna potrząsnęła groszem

choćby na chwilę

kręci rozkręca się karuzela
wewnętrzny mówi że w jednym kierunku
nawet na chwilę nie zamierza przestać
a ja dziś w góry chcę do leśnych duktów
tam gdzie przez wieczność czas odpoczywa
w bardziej lirycznym ze swoich wydań

siądziemy z piwem na nibykościach
i całkiem małe z tej perspektywy
będą złowróżbne spisane w wyroczniach
śladu nie będzie po słowach wyrytych
potężny halny ciepłym uśmiechem
włos przyprószony strzeliste uczesze

kręci rozkręca się karuzela
pozory mylą kiedy spojrzeć z bliska
nawet na chwilę nie zamierza przestać
a tu niezmiennie gra wicher na listkach
echo wycisza głos postrzegania
niesie w bezkresne wariat wariat
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senna jawa

kwiaty w ich czułych płatkach pachnie wilgoć
w kropelkach mienią się miejsca twarze
tyle mówiące jednak milczą
zmienne koleje emocje razem
w czarze zbierają się po brzegi
do tęczowego próbują się przebić

delikatnieją niegdyś silne
wzruszenia żłobią koryta rzeki
czas zbiera plony milionów istnień
nic nie potrafi zwątlonych pokrzepić
wschód coraz bliższy jest zachodowi
po co pośrednie było zdobić

natrętność w harcach trawi bezsenne
co rusz to biją w malignie zegary
w pozornie cichych galopada tętent
zmęczone nie przestają ważyć
wyglądam świtu a przecież południe
w lustrze maluje nieśmiały uśmiech

iskra

nie wszystko jest takim jakim się wydaje
zwodzą nas zmysły i oceny
krzywe zwierciadła własnych masek
tworzą iluzje źródła estym
wtłaczają piękno w gorset szkarady
słów ani czynów nie potrafią zważyć

brakuje miejsca na etykiety
niesprawiedliwe drzazgi obmowy
nic nie pomoże nieprawdzie zaprzeczyć
twarz między bajki można włożyć
w szatach mylnego postrzegania
sens obiektywizm znierealniał

powoli niknie unikalne
anihilują cząstki istnienia
na wizerunku przybywa zmarszczek
niewiele trzeba by spowszedniał
alternatywą jest zaprzeczenie
w którym rozświetli prawdę krzemień
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Grażyna Zarębska
/ibell/

Poezja jest moją miłością, piszę od dziec-
ka. Od 1982 roku jestem zrzeszona w RTSK 
w Gorzowie Wlkp. Za zasługi w upowszech-
nianiu kultury 20 października 2016 roku 
otrzymałam srebrne odznaczenie i Dyplom 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
od prof. Piotra Glińskiego. 

pytania nie zostają głuche

wóz nie ma już kół
Julia ciągnie tylko utratę nadziei
przypadki siedzą jak zadry

są nieważne
bo nikogo nie interesują

tylko Julia nie może zrezygnować z faktów
apatia to Jej drugie imię
nie zapamiętała
że dialog ma dwa odcienie

drugie chodzi po twardych kamieniach
wyobcowało za wielki glob
współczucie jest prostą
i dalekowzroczną drogą

pytania nie zostają głuche
Julia wersami (i)gra na scenie
koncert dwojga
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plus i minus

dwa bieguny
dwa różne spojrzenia płci odmiennej
ale nie o płci mówią słowa

wrażliwość nie ma twarzy
Plus jest liderem
rozpycha się łokciami
i bez sprzeciwu goni

Minus przycupnął w kącie
szare ściany myśli szare
a podziurawione drgają
bo na pierwszym stopniu usiadła otępiała bezsilność

dialog (po)gubił dobre litery
między wersami echo odbija
pulsem kulawym
szlachetność ukryta na półce wśród
dziecięcego uśmiechu

dawniej łąka rozkwitała ziołami polnymi kwiatami
rozmowy nie miały ciemnych plam
ani śladów po łzach

przemijamy

pory roku znaczone
jak najważniejszy mięsień
(nie)rytmem
trudno przyzwyczaić się
do kulawego dobrobytu

gdzieś z tyło głowy
czerwone światło przypomina
o każdym tąpnięciu

będę liczyła spadające gwiazdy
różowe okulary smutkiem otulone
a przecież mamy sierpień
Ibell zapala światło we wrześniu
urodziny mają smak gorzkiej czekolady
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anioły i zło

każdy ma kilka aniołów
otaczają skrzydłami
gdyby nie One
to czarne zło
biegnie od człowieka do człowieka
w hermetycznych szponach
sprzeciwia się Panu

ale białe anioły
z białymi skrzydłami
otwierają ludzkie umysły
pozwalają na oddzielenie czerni od bieli

bo dobro chodzi prostą drogą
a zło wbija podświadomie sztylet

anioły czuwają
bronią szlachetnej energii
i nigdy nie zasypiają

rozważania

coraz częściej
myśli biegną do nieistnienia
za szybami życie tętni
przed obawa i bezgłos

wiosna budzi kolorami
a ja
spóźniona do pór roku
przystanęłam po stronie ciszy

trzymam trochę fotografii
trochę listów
młodość rozwinęła skrzydła
wspomnieniami powracam
Mamo
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samotność ma imię

dookoła obdarte drzewa
betonowe ulice
a w pokojach martwe obrazy

myśli pobiegły w głąb ogrodu
marzenia milczą
Julia spaceruje wśród obłoków
pustych krzeseł

na trawie gołąb przysiadł
nie fruwa
bo wyrzeźbiony ręką artysty
tylko wiatr skrzypek nachalnie porusza
przeszłością

Julię bolą oczy
trzyma w ręku fotografię tę którą ukrywała
przed całym światem
tamtego popołudnia przeczytała telegram
„Matka nie żyje. Szpital”
osierocona zaczęła szlochać

samotność ma na imię Julia

nie warto łatać dziur

Julia oddała słowa na pocieszenie
terapia w układankę nie daje pozytywnych skutków
bawi się od nieskończoności

szacunek i dobroduszność
odeszły w nieznane
huśtawka zmurszała
wiatr porusza pustką i Julią
zbłąkana pomiędzy bezsensem
a łataniem dziur

obgryza paznokcie
wpada w depresję
i od dna odbija myśli
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Julia nazywa to chroniczną głupotą

ale wie że są ludzie z dobrą energią
wychodzą naprzeciw
Julia zatraciła tożsamość
nie potrafiła rozplątać węzła
który połączył dwoje ludzi
na dobro... a zło nie powinno krzyczeć

niedosyt

pierwsza myśl
to chowanie odpowiedzi pod skórą
druga zatrzymana w kadrze
trzecia jest niedosytem
ale najważniejsza sceneria nie wypełniła moje ego

głupio czuję się przed sobą i tłumaczę
przeszłość ona rozmazała ślady
czas zamiótł dawną aktywność
ci co długo po mnie rozkręcili

droga główna ma
podporządkowane skrzydła
a ja nie zawsze dolatywałam

za pięć lat
o ile życie łaskawie tętnić jeszcze
nacieszę się złotą barwą
bez spadających kropel

tajemnice Leopolda

Leopold nie mówił o przeszłości
sekrety zadomowione
związane w ustach
szuflady milczały
tylko na słowo Katyń
drżały Jego dłonie
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Izabell obserwowała i podświadomie
układała kronikę wydarzeń

dwie wojny łączył znak równości

młodość zabawiała się poszukiwaniami
pozostała nieodkryta karta

emocje opadały
czas nie chciał rozklejać ran

Izabell nigdy nie zapytała Leopolda o czas przeszły
biografia pozostała tematem
tabu

kolejna karta

jeszcze niewyciszone myśli
pozbierane znaczenia
a już odkryta i zamknięta kolejna karta

przed oczami dzieciństwo
wychodzi z szuflad
nie rytmem odświeża w psychice
zdarzenie po zdarzeniu

niepoukładane pulsują i odbijają się kroplami
rozmazuję ślady wyryte
znajome
które poplątały rację bytu

czas jest wiatrem zegarem
przemyka i niszczy cierpki smak
rozpamiętywania
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Danuta Zasada 
/nuta niepokorna/

Witaj, mój Czytelniku.
Jestem na emigracji od 7 lat i świat 
poezji jest dla mnie zawsze powro-
tem do domu. Ten dom, podobnie 
jak Polskę, noszę w sercu. Czynnie 
uczestniczę w polonijnych wydarze-
niach nie tylko w Szwecji, ale i w za-
przyjaźnionych z polską poezją kra-
jach. Pewnie odnajdziesz to między 
strofami. Jestem założycielką Inkuba-
tora Talentów Polonijnych w Göteborgu i „kolekcjonerką artystycznych dusz”. 
Czasem poezję wpisuję w gitarę, z którą chętnie wędruję przez codzienność.
Zajrzyj w moje strofy, może odnajdziesz w nich coś dla siebie.

chwila

jeszcze nie odchodź blasku który
potrafisz przenieść nawet góry
choć słońce ma zachodów wiele
i gaśnie przełęcz

jeszcze daj chwilą się nacieszyć
jedną z tych najważniejszych rzeczy
a cień co gmatwa każde słowo
niech zaśnie błogo

ostatnią furtę nim zatrzaśnie
impuls co zwykle nagle gaśnie
złudzeniem ulgi otul przestrzeń
nic więcej nie chcę
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Ziarnina

Cudnie wyje. Wiatr krąży po rynnach pragnieniem
i w szczeliny się wdziera jak partyzant nocy.
Pod rozbłysłe latarnie cicho pełzną cienie,
ciągle żądne obietnic nagich albo bosych.

Zwykle ślepe na światło zbierane po kropli,
gdy w klepsydrach przeznaczeń nagle braknie ziaren.
Wiecznie głuche na iskrę, co się nie chce dotlić,
ale drąży do końca bezrozumną skałę.

W takiej chwili nie sposób ni odejść, ni zostać,
gdy po piętrach coś szepcze, a winda śpi z mrokiem.
O parapet ogłuchły porywem na postrach
bije myśl wątłość ciała na wyrost, na potem.

W tym nas dwoje. Po kątach rzuconych bez słowa,
bo w milczeniu dojrzewa ziarnina na cięciach.
Szklana kula księżyca sieje blask i powab,
kiedy czas w kadłub nocy ciasne śruby wkręca.

licho

widzimy to co chcemy widzieć
jak w studni pragnień
sennym zwidzie
wyobrażamy bez pamięci
a licho nęci

szukamy się po krańcach świata
wśród doktryn gubiąc dawny zapał
planetę znacząc inicjałem
sprzedając wiarę

gór nie przenosi ani źródeł
skazani na brak prawd
ułudę
wygnani z raju za zbyt wiele
rzuceni w przełęcz
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rozsypał nas ten wiatr pustynny
jesteśmy winni i niewinni
jesteśmy jak ostatnie słowo
gdy miecz nad głową

na sercu leży cierń miłości
ktoś go dotyka żeby dośnić
noc sączy księżyc na obłoku
za święty spokój

toast za dwoje lśni w pucharze
ostatnia kropla jest łzą marzeń
serc anatomią puls się spija
czas właśnie mija

metamorfoza

czernieją lustra od tych gniewnych spojrzeń
szroni się przy nich każda myśl i słowo
metamorfozę przeszedł mały książę
róża też przeszła w fazę niebajkową

krzyczą talerze tłuką się garnuszki
ściany przyjmują każdy cios z godnością
mrok nie potrafi już tak dobrze uśpić
noc nie nasyca pościeli miłością

gdzieś niedaleko jeszcze tęcza gaśnie
broni dostępu do jej barw zwątpienie
na zdjęciach stygnie dni minionych zaśpiew
słońce układa coraz dłuższe cienie

gniew niczym wulkan nie stygnie lecz tli się
pod cienką warstwą słów rzucanych w biegu
dotyka bólem zrywa sny o świcie
i szyje rozpacz ciasno ścieg przy ściegu

tą drogą nigdzie żadne z nich nie dojdzie
w szczeliny smutku gorycz wlewa ciemność
serce domyka swoje drzwi na oścież
i wiesza kłódkę głuchą
bezimienną
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otchłań

zwykle od kropli się zaczyna
ten deszcz
i to nie jego wina
że szyba łzami znów zalana
rozpięta w deszczu drży od rana

wieczór za sobą wlecze żale
za mgły wieczorne i woale
od których dusza także płacze
spragniona ciepła
nie inaczej

noc każe kłaść się snem do góry
asfalty mokre po pazury
rynnami płynie czarne reagge
gdzieś między chmur brzemiennych brzegiem

więc nawet słowom nie do pary
zamykasz oczy a koszmary
siadają w rzędach na powiekach
niełatwo myślom jest uciekać

w lekkość niemartwień w moc pobłażań
scenariusz zwykle się powtarza
i nie do wiary że tę otchłań
otwiera deszczu jedna kropla

zanim

pewnie nie wyłgam się tak łatwo
kiedy ostatnie zgaszą światło
i w progu stanie tylko ciemność
w noc bezimienną

po szybach spłynie deszcz ostatni
w ostatniej kropli zgaśnie zachwyt
i pierwszy odda światy za nic
bez żadnych granic
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czy będzie wolno protestować?
w gestach zachować treść bez słowa?
i zanim świt przypali okno
zmylić samotność?

czy trzeba będzie w mgielne dale
odejść z konkretnym w sobie żalem
że wszystko było takie inne
że aż współwinne?

okruch

dłużej po prostu nie wytrzymam
w absurdach schnie ostatnie ziarno
nie ma znaczenia lato zima
pór zmiana jest pociechą marną

i bez znaczenia że intencja
bo znowu nie ma zrozumienia
kropla księżyca na hortensjach
choć noc
w jaśniejszych tańczy cieniach

łzę przypomina krągłą srebrną
odpływa
skargę mnąc z rozpaczy
że choć zdarzyło się niejedno
to tak niewiele czasem znaczy

wiosna

przyszła wreszcie
powoli rozpina guziki
rozwiązuje tasiemki
z niesfornych kosmyków
marszczy kałuż lusterka
liczy barw okrzyki
i dotyka przeczuciem
ludzi
na
chodniku
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poczucie

słońcem mnie spijasz
przenikasz mrokiem
przekornym wiatrem
pukasz do okien

i nie ma mocnych
na to poczucie
że trudno Polsko
od ciebie uciec

trudno się zżymać
o to i owo
gdy wpadasz w każde
wybrzmiałe słowo

w anomaliach

nakładamy peruki i grymasy na twarze
wyfraczeni w spojrzenia w mocne słowa obuci
bo jest sztuką dla sztuki alokacja w wiraże
skoro nic się nie zmienia jakby rytm tętnic ucichł

w anomaliach obietnic wciąż naiwni jak dzieci
którym los instaluje rolę ludzkiej przynęty
bezsensownie wciąż biedni bo za cichy jest sprzeciw
próbujemy świat unieść ponad grajdoł przeklęty

a ten rośnie dojrzewa sny wypacza nad ranem
w strzępy drze naszych pragnień rozpędzone zegary
wiosna mości się w drzewach świty w trele ubrane
gdy szukamy się na dnie z serc zrywając aksamit
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Irena Maria Zborowska
/Irena/

GOSTYŃ Pozn.

OD MIŁOŚCI WYBAW NAS PANIE

zamknięto drzwi do twojego nieba
huk echem poniósł odbił czkawką
grzesznego podjadania zakazanego

ponownie zawiesiła obrazy świętych
wyprowadzone w karygodnym transie uginają się
barki pod ciężarem chorągwi maryjnych droga rani

ulgę przynosi wspomnienie jego ramion
skrzyżowanych na jej plecach nie ciernie i nie powtarzane
od powietrza głodu ognia i wojny

o miłości nie wspomniano

W KLEPSYDRZE CIĄGLE ZA PIĘĆ DWUNASTA

życie zgarniała ku sobie ciągłym ruchem
mężczyźni na przychodne psy na dłużej
aż zabrakło jednych i drugich

ściany adwersarzem głos przybrał barwę popiołu
niedostępne lustro w drugiej parze oczu

korzenie sploty zasuszone pędy
zaciskają pamięć i nierzeczywistość
dezintegracja archiwum mózgu staje się faktem

zegar życia wyczerpał zapas piasku ostatnie
ziarenko spadnie cicho klepsydrą z tablicy ogłoszeń
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PŁAT CZOŁOWY ZBUNTOWAŁ SIĘ

nie wiesz co to znaczy
patrzeć na Boga który się trochę pogubił
nie pomoże uśmiech i słodycz którą sieję
niczym babeczka z bitą śmietaną
nie odnoszę sukcesu w przekonywaniu że trzeba się ubrać umyć
znienacka otrzymuję wulgaryzm a złe błyski w oczach sygnalizują
wybuch niekontrolowanej agresji

byłeś kromką chleba na którą zawsze miałeś amatorów
sczerstwiałą skubię tylko ja doszukuję się smaku dzieciństwa
aż stajesz ostro w gardle

linia horyzontu przecina niebo i piekło
nie wiadomo co zadecyduje ten prawdziwy

mój Bóg
mój ojciec schodzi z piedestału niepewnym krokiem zmierza
wprost w aleję nekropolii która będzie jego nowym adresem

NA MOJEJ PLANECIE MIESZKA TEŻ CZŁOWIEK

/to nie będzie bajka o dobrych ludziach/

wykruszają się jak kartki z notatkami rozsiane
po kieszeniach poddawane młynom niespokojnych palców

nie odchodzą to ja znikam z pola widzenia rozczarowana człowiekiem się
jest a nie bywa ci którzy mnie zamykają w szczelnych wekach raczej
bywają ludźmi kiedy chcą się pochwalić zapasami zdobycznymi spiżarni

na mojej prywatnej planecie zagęszczenie jest żadne
nie ma rzeszy są jednostki których nie wekuję a stawiam
na najwyższej półce z najcenniejszymi książkami

nie zawodzą
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ŁAMIE SIĘ GAŁĄZKA NOCY POD CIĘŻAREM JĘKU

czas spakować najpotrzebniejsze
szlafrok kubeczek przybory toaletowe
przywyknąć do myśli że umieranie na raka
wzruszające jest tylko na ekranie kinowym

mozaika w każdym kwadracie drzwi
tworzona z różnych fragmentów szkła
oddawała spektrum schorzeń oddziału

jednemu uszkodziła serce
innemu płuca czy wątrobę
najmniej było trzustkowiczów

nie zajmowali długo miejsca
dogadywali się z wiecznością
odziani w czarne pokrowce chyłkiem
przemierzali na najniższy poziom ku swobodzie
korytarze zaś puchły od jęku

zapalał się kolejny dzień a miał nie wstać

NIETRWAŁA SOLIDARNOŚĆ CIELESNYCH UNIFORMÓW

wypijmy za byłych kochanków nim porzucą
wspólną z nami skórę którzy potrafią
z żółtej plamy wyczarować słońce i uśmiech
świata kiedy tańczę szurając podeszwą

niedorośli by chronić parasolem kiedy zajdzie chmura
spadnie większy lub mniejszy deszcz zależnie od zasług
ulewy spłukują pył a rześkie ułatwia głębokie oddychanie
oczyszcza nie tylko płuca

jeśli materia wyszarpana tkance nie przylegała zbyt ściśle
obejdzie się bez stanu zapalnego i zaczerwienienia oczu
a więc za byłych kochanków nim przetrawi ich ziemia
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ZWIĘDŁY LIŚĆ Z MOIMI OCZAMI

nie mam czasu
nie mogę pożyczyć go od jutrzejszych godzin
tu i teraz topnieję
nie dopisuję się do paragonu dnia a życie
schodzi z tarczy nieświadome powrotu

szpital
podpieram ciało na chudych rękach pomarszczonych
jak krepina z zeszłorocznego karnawału
mam wrażenie że każde ukłucie spowoduje oddarcie
kawałka skóry niczym pakowego papieru osłaniającego
włókniste ciało zwiążą sznurkiem by nie rozpadło się w trakcie

albo będę jeszcze człowiekiem albo
już tylko pakunkiem bez prawa głosu

przeznaczenie krąży jak obłok szerszeni
ma ochotę mnie wchłonąć

NIE JESTEM TCHÓRZEM ALE Z TCHÓRZEM BYWAM

oswajam śmierć na własnej piersi
jak rudawą fretkę bywa że daje się pogłaskać
ugryźć znienacka boleśnie żyjemy
w symbiozie ja ją żywię ona przewraca oczami
a kitą zasłania pyszczek zdegustowana moimi poczynaniami
na ściance wspinaczkowej życia

kiedy uzna że nadeszła pora kiedy pokruszy się czas pod stopami
po prostu przegryzie nieopatrznie tętnicę tuląc się na wzór etoli

różnicę temperatur między nami wyrówna ziemia
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NIEDZIELNE KOBIETY

barwne jak koraliki świątecznego naszyjnika
łączone ławeczkami wzdłuż wiejskich płotów

niedzielne nicnierobienie
w akompaniamencie bzyków much z pobliskich obór
czasem głębokie westchnienie wyrzucające na zewnątrz
całotygodniowy trud i lustracja swoich dłoni
jakby wątpiły czy to ich kończyny
dolne w odświętnych butach kipiały bokami
niczym niedopilnowany rosół w porze obiadu

były na tych ławkach bliżej Boga niż w kościele
celebrowały w milczeniu każdą godzinę odpoczynku
dając wytchnienie bolącym mięśniom

niedzielna ławeczka przy płocie
takim wiejskim SPA
do czasu

powrotu mężczyzn z baru

KTO POWIE WITAJ SPOPIELONEMU

spalone słońce osiadło ciemnym pyłem na wciąż żywych – horyzont
nie ma kogo przytulić o zachodzie nawet łzy rosy wyschły
upał dyszy pożerając resztki zielonego

nawet koniczyna

zgodnie z nazwą kończy i nie ma kto powiedzieć
czy szczęście omija tylko tych którym susza kłuje gardła
padają przy najbliższym wodopoju bez możliwości powrotu
do życia z zapitej a niezakąszanej spalone słońce osiada
ciemnym pyłem

zachodzę w głowę kto rozdziewiczy poranek
spuchniętym powiekom horyzontu
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URYWKI CZASU

czuła się jak ślepiec który natknął się przypadkiem
na drzwi do innego świata nagi odbierał oddech
przywilejem widzieć młodego mężczyznę z erekcją

na widok takiej męskiej urody
staruszki pragną odzyskać młodość

nie było w nim nic miękkiego
poza ustami pieczętującymi jej ciało

w płomieniu płakała a przecież nie miał gasnąć
młodość wchłaniała się w nią wraz z zapachem
szamponu jego czy jej pachnieli sobą tulili się
na wzór gołębi a wokół krążył ten który wymierza karę
jeszcze ginie w nim czuła się ptakiem który
roztrzaskuje się o niezauważoną szybę
jeszcze zmierzwia nogami prześcieradło

spektakl dokona się kiedy zostawia ślady dłoni na jego plecach
a on cicho zamyka drzwi

MOJE SYZYFOWE

zegar wszedł w porę deszczową wskazówki
przybierają postać łez nic tylko podstawić
miskę i zbierać słony smutek o zabarwieniu
siwego wrzosu przetykanego fioletowo-czarnymi
pasmami zwiastującymi skończenie

jeszcze można odwrócić bieg spraw spowolnić
trzeba tylko znaleźć sens w istnieniu samej dla siebie

uczepiam się więc płaczliwych wektorów i odpadam
tłukąc na kawałki zapamiętale sklejam

by ponownie
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RAZ, DWA, TRZY, TERAZ TY…

Słońce skapuje miodem, o promienie opierają się zakwitłe na nowo sta-
ruszki. Mól wielkości świerszcza rozpiera się na kołnierzu lichego paltoci-
ka, pamiętającego pierwszą połowę XX wieku. Nakarmiony wełną, teraz 
zasmakuje resztek włosów swojej pani, wdzięczny za dożywocie. Biedne, 
bo biedne, ale pewne.

Ona mówi, że jest schyłkowa i nic już nie potrzebuje, bo czego można 
pragnąć, dobijając do setki. Tylko śmierci i wystawnego pogrzebu. Nie jakiś 
tam karawan samochodowy czy na akumulatory. Najlepiej ciągnięty przez 
parę karych koni, a trumna koniecznie ma być ustawiona na perskim dy-
wanie. Mszę ma odprawiać sześciu księży. Na uwiarygodnienie opowieści 
dodaje, że już proboszczowi wpłaciła odpowiednią kwotę, a i co miesiąc 
dokłada, żeby po jej śmierci co tydzień odprawiał za nią mszę i wspomniał 
dobrym słowem. Dobrym? Czy słowo można kupić tak jak pralkę czy tele-
wizor? Babinka uważa, że tak. Ale zapomina, że dzieci drugiego męża na-
zywała bękartami i nie cierpiała, kiedy przychodziły, już dorosłe, ze swo-
imi dziećmi w odwiedziny. Cierpiała za to, kiedy w czasie jej miesięcznego 
pobytu w szpitalu, tylko raz odwiedził ją ksiądz, ten opłacony z góry za 
cotygodniowe dobre słowo o niej po śmierci.

Mawiała wówczas:
– Widzisz, ten to ma serce, a te bękarty to by tylko hałasu narobiły, 

a i pewnie na cukierki bym musiała dać.
Między drugim śniadaniem a obiadem zakwita też Jadwiga. Mimo swo-

ich dziewięćdziesięciu trzech lat, szybciutka i każdej wiosny bardziej sfil-
cowana. Wita mnie, jak mantrą, tym samym zdaniem:

– Wiesz, ale ta Asia to taka niedobra. Mówię ci, nawet nie porozmawia 
ze mną, nie chce dać potrzymać Oli, a jedzenie, jakie mi dają, to świnia 
by nie jadła. 

Jadzia przepisała mieszkanie wnuczce z dożywotnim prawem zamiesz-
kania w jednym, największym pokoju. Wnuczka wyszła za mąż, urodziła 
Radka, po dwunastu latach Olę. Pewnie się nie spodziewała, że babka oka-
że się długowieczną istotą. Teraz, z kolejnym maleństwem, żyją na szes-
nastu metrach kwadratowych… a babka na dwudziestu, sama. Mimo że 
jedna z córek proponowała:

– Mamo, zabiorę cię do siebie. Jest duży dom, ogród…
Słyszała jedną odpowiedź:
– Tu jest moje i tu będę do śmierci.
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A śmierć? Buja sobie cichutko krzesłem w mroku i wcale się nie śpieszy, 
aby wstać i zimną dłonią zamknąć oczy. Każdy ranek jest taki sam. Zanim 
przyjdzie syn, robi kawę i regularnie wylewa fusy przez okno z pierwszego 
piętra, wprost na przechodniów.

– Bo wiesz, kwiatki pod oknem będą lepiej rosły, u mojej mamy tak 
robiliśmy.

Zapomniała, że mieszka w bloku, a nie w wiejskich czworakach i że 
pod oknem zabrakło rabatki, jest chodnik.

Jesień życia przecieka na łączach. Czasem bywa teraz, czasem niegdyś.
Helena nie ma szans choćby zazielenić się na dyżurnej ławeczce, nie 

wspominając o kwitnieniu. Od kiedy dała się oszukać metodą „na wnucz-
ka”, nie otwiera nikomu drzwi. Żaluzje w oknach są zawsze opuszczone. 
Czasem mignie jej cień za szybą, ale zaraz znika. I tak od pięciu lat. Zaglą-
da do niej syn z synową . Najczęściej wnuczek, który ma obiecane miesz-
kanie po babce.

Emerytowany farmaceuta przepisuje pismem pętelkowym w swoim 
notesiku receptę na moje nazwisko i wysłuchuję wykładu o skuteczności 
słońca w działaniach wojennych na froncie. Nie bardzo wiem, na jakim, 
czy to w działaniach z Prusakami, czy w czasie wojen napoleońskich. Na 
wszelki wypadek, abym nie uciekła, trzyma mnie za rękę. Nie mam wyjścia. 
Słucham. Za kilka minut podjedzie po niego ambulans i zabierze na kolejną 
dializę. Staruszek nie widzi, ale po warkocie poznaje, że to teraz koniec 
opowieści. Laską ostukuje teren, wstaje i sam podąża w kierunku auta.

Jan patrzy na to towarzystwo z dystansem. Z wędkami i chlebaczkiem 
wychodzi i po zdawkowym „dzień dobry”, zmierza do czekającego w sa-
mochodzie przyjaciela.

– Jezioro, spokój i ryby. Pani Krysiu, to jest życie.
Nie wiem, dlaczego moi sąsiedzi najczęściej mówią do mnie Krysiu, 

Teresko czy Kaziu. Przyjmuję spokojnie kolejne chrzty, bo wiem, że prosto-
wanie mojego imienia tak nic nie da. Dla nich co dzień jestem Krysią albo 
Basią, zależnie, jakie imię im zajaśnieje w pamięci.

W żółto-różowej trumnie toczy się życie. Zapytasz, dlaczego trumna 
w takich barwach. Blok ma taki kolor. W trzydziestu mieszkaniach żyje 
większość cofniętych w czasie staruszków. Dziecko z rozpłakanymi kola-
nami to ewenement, nie wspominając o niemowlętach. Takich jest tylko 
troje. Młodzież, w liczbie sześciu, chętnie starowinkom wystawiłaby żółte 
papiery, a na bloku, zamiast numeru, powiesiłaby różowy becik.
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Szybkim krokiem zmierzam na plac zabaw. Siadam na ławeczce przy 
skate parku i z zachwytem patrzę na kręcone po niebie szlaki kółek i rado-
ści. Życia.

Zawstydzona, czuję się jak wampir, który czerpie energię z tych dzie-
cięcych pisków i śmiechów, aby mieć siłę wrócić obok zabalsamowanych 
sąsiadów i dożyć bez depresji kolejnego poranka.

Niebo na szczycie drogi bywa dołujące. Do osobistego parkometru 
wrzucam monetę na modlitwę za siebie, aby kolejny raz przebrnąć przez 
galerię żywych trupów.

OBRAZKI Z PODWÓRKA MUSORGSKI ZAPIAŁBY JE NUTAMI

Pierwszy
Wyścigi z wiatrem wygrywała ona, przycichał wówczas, lekko głaskał 

rozpaloną wysiłkiem twarz. Miała w sobie energię, która rozsadzała małe 
ciałko. Kiedy pompowała wodę, uczepiona jak biedronka rozbujanego 
liścia, unosiła się wraz z uchwytem pompy, raz w górę raz w dół.

Jej buzia bratała się ze słońcem, czyniąc wzajemnie na nosie znaczki. 
Jedni mówili o plamach na słońcu, ona nazywała je piegami.

Kiedy poziom wody pokrywał wgłębienie podwórka, piski i krzyki dzie-
ciaków przybierały formę swoistego alarmu dla matek. Bose pięty rozpry-
skiwały wodę z gliną i piachem tak skutecznie, że powstałe błoto oblepiało 
wszystko łącznie z czuprynami. Kto szybciej stawał się błotnistą postacią, 
wygrywał.

Psując finał tej ulubionej zabawy, wkraczały tyralierą matki. Biorąc de-
likwentów za karki, próbowały wypłukać pod strumieniem wody swoje 
dziecko. Bywały zabawne sytuacje, kiedy rozmiękła gliniana skorupa po-
woli odsłaniała syna, ale sąsiadów.

Cała gromadka, poszturchiwana przez troskliwe mamusie, maszerowała 
do mieszkań, mając w perspektywie szlaban na wszelkie wariactwa po-
dwórkowe.

Najgorzej miał Jerzyk. Tato Jerzyka był wojskowym. Mimo że po skoń-
czonej wojnie pracował w cywilu, to w ważne państwowe święta przy-
wdziewał mundur, buty oficerki i marszowym krokiem zmierzał na uro-
czystości. A oficerki tak lśniły, że kiedyś mała Inka przykucnęła, aby się 
w nich poprzeglądać. Pan Kubicki na ten widok uśmiechnął się i pogładził 
ją po głowie.

W stosunku do syna był wymagający i karał go niczym kapral pod-
władnego.
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Kiedy dzieciaki, mając „areszt domowy”, siedziały z nosami przylepio-
nymi do okien, Jerzyk biegał wyznaczoną trasą, a pan Kubicki z okna wy-
dawał rozkazy: szybciej, szybciej… jeszcze dwa okrążenia… wytrzyj nos 
i biegiem…

Jerzyk tak długo biegał, aż skorupy gliny poodklejały się z jego ciała. Po-
czątkowo bawiło to małych rozrabiaków, by po chwili płakać razem z nim. 
Przecież każdy wolałby dostać lanie, niż być publicznie ośmieszany i poni-
żany. Wszyscy więc nabierali przekonania, że mają wspaniałych rodziców 
i przez najbliższy tydzień chodzili grzecznie przy nodze mamy i słuchali we 
wszystkim. Do czasu…

Drugi
Biżuterii w domu prawie nie było. Mama nosiła skromny sznureczek 

z maleńkich perełek, a wszędobylska i ciekawska Inka wyszperała w szu-
fladzie korale. Prawdziwe koralowe korale. Tych Mama nie nosiła nigdy. 
Dlaczego? Pozostało tajemnicą.

Kiedy Inka odwiedziła Jerzyka na zaproszenie jego Mamy, oprócz tego, 
że czuła się wyróżniona z podwórkowego pospólstwa, cieszyła oczy barwa-
mi wielkiego żyrandola mieniącego się tysiącami kolorów. Caluteńki wyko-
nany był z drobnych kryształków. Inka zapragnęła mieć choćby garstkę tych 
koralików w swojej fartuszkowej kieszonce mieszczącej sekretne skarby. Na 
żyrandol mogła jedynie popatrzeć.

Czas pokazał, że koraliki mogą być w zasięgu ręki. Jerzyk zwierzył się, 
że w podziemiach tartaku takich żyrandoli jest kilka. Problem był jeden: jak 
się tam dostać? Co prawda tartak był usytuowany tuż za domem, w którym 
mieszkała Inka, na posesji rodziców Jerzyka, ale tartak był czynny…

Początkowo zachodzili tam gromadką dzieciaków popatrzeć, jak pnie 
drzew poddają się ostrzom traków, wypluwając deski i ślinę trocin, które 
spadały gdzieś do podziemi. Inkę fascynował zapach drewna, pełen aroma-
tu lasu, który od zawsze kochała. Nie przez przypadek. Przecież urodziła 
się kilka metrów od sosnowego zagajnika, który szumiał, usypiając ją, gdy 
była niemowlęciem, do snu.

Zaobserwowali, że w czasie kiedy mama woła Jerzyka na podwieczo-
rek, tartak zamiera.

Reszta dzieciaków nie biegła na żadne podwieczorki, mogła najwyżej 
zawołać pod oknem:

– Mamo, mama rzuci skibkę chleba z wodą i z cukrem.
Potem nadstawiało się fartuszek i „podwieczorek” można było skonsu-

mować na świeżym powietrzu. Jerzyk błyskawicznie zjawiał się przy tartaku 
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i wspólnie z Inką i Jędrkiem odchylali ruchomą deskę we wrotach i już 
byli w środku. Maszyny szczerzyły ostre kły traków, półmrok dodawał ta-
jemniczości, przyśpieszając bicie małych serc. Jerzyk z Jędrkiem przytasz-
czyli drabinę, którą udało im się ustawić pod trakiem i już mogli, szczebel 
po szczeblu, opuszczać się w tajemniczą krainę podziemi. Trociny i wióry 
sięgały kolan pięcioletnich badaczy tajemnic, łaskotały gołe nogi, co przy-
prawiało ich o śmiech. Dotarli do części, gdzie nie było trocin, nad głowa-
mi mieli nieużywany trak, a w zasięgu wzroku stosy butów właścicielki, 
ubrania w kufrach, naczynia kuchenne… żyrandole. Inka nie wiedziała, 
od czego zacząć. Wpierw przymierzyła buty na wysokim obcasie zapina-
ne nad kostką ozdobną kokardką, ramiona przykryła szyfonowym szalem, 
który ciągnął się za nią niczym tren i dopadła do NIEGO, do wymarzonego 
koralikowego żyrandola.

Niektóre łączenia były pozrywane, koraliki same zsuwały się w małą 
garstkę dziewczynki i lądowały w kieszonkach ubrania.

Przegryzała z mozołem kolejne sznureczki i wsypywała barwną zawar-
tość prosto w szal, który zdjęła z ramion. Chłopcy tymczasem przymierzali 
kapelusze i przeszukiwali stos zabawek, którymi pewnie kiedyś bawiło się 
jakieś dziecko, wyławiając co ciekawsze egzemplarze.

Stracili rachubę czasu. Wspinali się po drabinie na powierzchnię z to-
bołkiem koralików Inki. Resztę zostawili w podziemiu, obiecując sobie 
jeszcze tu wrócić.

Gdzie schować zawiniątko z koralikami? Inka wpadła na pomysł, że 
najlepsze będzie miejsce dla dzieci niebezpieczne. Mama zawsze po-
wtarzała:

– Nie wolno bawić się przy bieluniu, ani zrywać kolczastych owoców 
przypominających kasztany, bo w środku są ziarenka, które mogą zabić 
człowieka.

Tak więc skarb został zagrzebany pod okazałym krzewem.
Sprawa by się nie wydała, ale Inka nie mogła żyć bez tych koralików. 

Kiedy po trosze zaczęła znosić do domu swoje skarby i nawlekać na ko-
lejne nitki, dekorując krótką szyjkę, Mama wkroczyła do akcji. Tak długo 
bidulę przesłuchiwała, aż ta opowiedziała wszystko z detalami.

O dziwo, nie było lania. Mama rozpłakała się, przytuliła amatorkę ko-
ralików, mówiąc:

– Dziecko, co ja bym zrobiła, gdyby trak uruchomili, gdybyś tam zginę-
ła, gdyby…

Przed maminym sądem stanęli też Jerzyk i Jędrek. Po przyrzeczeniu, że 
już nigdy nie wpadną na tak niebezpieczne pomysły, Mama postanowiła 
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nie powiadamiać ich rodziców o wyprawie. Wiedziała, jak surowo obaj 
chłopcy byliby ukarani.

Od tej pory miała na „trzech budrysów”, jak ich nazywała, oko. A jeśli 
coś przeskrobali, kazała im wymyślić karę dla siebie.

A Inka te tartakowe koraliki na niewielkiej nitce, miała jeszcze jako do-
rosła kobieta.

Trzeci
Z wysiłkiem, ale konsekwentnie zmierzała ku bramie, ku wielkiemu 

światu, który dotąd był czymś abstrakcyjnym. Myślała przed każdym za-
śnięciem:

– Co za tą bramą? Jakie cudowności tam zastanę?
Napotkana pani Jemiołowska aż otworzyła usta, widząc Inkę mozolnie 

brnącą przez podwórze. Dziewczynka co chwilę rozkładała rączki, łapiąc rów-
nowagę, jak ptaszek, który uczy się dopiero fruwać. Widok był komiczny.

Zawsze jej powtarzano, że kiedy będzie większa, to sama tam pójdzie. 
Bardzo chciała.

Mama chodziła za bramę, nosiła zamszowe buty na obcasach, przy-
ozdobione wężową skórką, na które Inka popatrywała z zazdrością.

Och, mieć wreszcie obcasy. Poradziła sobie. Wystarczyło szpulki po ni-
ciach, którymi Mama szyła na maszynie, sznurowadłami przywiązać wokół 
kostki... i w świat.

Wiadomo, początki nie są łatwe. Przebrnęła po kocich łbach odcinek 
stu metrów, co najmniej tyle samo razy małe nóżki wykręcały się, jeśli ją 
ktoś obserwował, miał zabawę też setną.

Wreszcie brama, a przy bramie on. Duży. Polny. Kiedy pierwszy raz się 
spotkali, zmierzyła go wzrokiem i stwierdziła, że gdyby miał oczy, to spoj-
rzeliby sobie w nie głęboko. Byli tego samego wzrostu.

Nogi na „obcasach” bolały, więc wdrapywała się na szczyt, a wyglądało 
to tak, jakby ziarenko piasku chciało przepchnąć kolosa.

A tam bajkowo.
Jeździły furmanki, samochody zostawiały wstęgę błękitnego dymu, za 

którą chłopaki biegli, wąchając, a potem przekonywali, że ładnie pachnie. 
Panie chodziły w kapeluszach, a małe dziewczynki, najczęściej ciągnięte za 
rękę przez mamy, ledwie mogły udźwignąć głowy z wielkimi kokardami.

Tak. To był świat w zupełnie starym stylu.
Kiedy Inka dorosła, wyprawa za bramę była jej ulubionym snem. Przy-

pominał dzieciństwo i coś, czego dzisiaj nie spotyka. Fascynująca magia, 
którą chce się zatrzymać jako obraz i zapach tamtych czasów.
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Stanisława Żak
/wilczajagoda/ 

Z wykształcenie magister pedagogiki opie-
kuńczo-wychowawczej. Studia skończyła w 
Szczecinie lata temu. Z zawodu nauczycielka 
klas początkowych i plastyki. Słowami maluje 
rzeczywistość i marzenia. Swoją przygodę z 
poezją, zaczęła na emeryturze, ale nie nazy-
wa siebie poetką, to za wielkie słowa na to co 
robi. Pisze bo lubi: wiersze, miniatury i krót-
kie opowiadania (nie drukowane jeszcze). Jest 
autorką dwóch tomików. Kolejne czekają na 
dobry czas. Ukazuje w nich świat i ludzi lekko 
ironicznie, dowcipnie.
Należy do SAP w Kołobrzegu. Współpracuje 
z kilkoma forami poetyckimi: e-literaci, POST-
scriptum, jest lirycznie, poezja.org.
Kocha podróże, dobre kosmetyki, książki, muzykę relaksacyjną. Dużo czasu 
poświęca swojemu ogrodowi i wnukom, które kocha ponad wszystko.

Manipulacje jajkiem

otworzyłam się
sercem naprzeciw
czułością w środku
mniej więcej
kobieta w papilotach i w związku
zgodnym z zasadami natury
zalegalizowana pachnąca mlekiem
kura domowa
z ryzykiem dopieszczenia młodych

zwichnięte osobowości
mądrzejszych jajek lwic salonowych
karmią się miłością w proszku
w klatkach rozregulowanych pojęć
wyrastają pokolenia życiowych alergików
ze smoczkiem w ustach

Miłość odróżnia rozpieszczanie od rozpuszczania
wychowanie od hodowli,
współwzrastanie od tresury.
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Piesdomni

– Pokaż mi takie miejsce, gdzie sen nie jest snem, a życie jest jak sen.

w wielkich miastach nie ma mostów
odpowiednich dla psa z kulawą nogą
z wyboru lub pierwszego kontaktu
do ostatniego balastu
z prawdą której nie stać
na słowa mówione w oczy
prosto z mostu
tutaj nigdy nie było

w wielkich miastach są mosty
które dzielą biednych i bogatych
łączą żałosnych
w supermarketach
kupiono – sprzedano do ostatniego wina
zawsze leży po stronie najmniej winnych

pod mostem tylko szkło nie ulega rozkładowi

Takie moje zmartwienie

Okładam zieloną herbatą bolące oczy.
Mgiełka otacza mnie aureolą spokoju.
Ile czasu potrzeba, by ozdrowiały
niemrawe poranki czkające czarną
albo z mlekiem
nie mogę się zdecydować
– wrzody, udar czy kamienie.

Konsekwentnie pracuję nad rozrostem.
Zielona łąka bardziej potrzebna
niż moje alboalbobanie
w nicnie znaczących wersach.

Nie stawiam priorytetowo talerza z zupą
albo markowych butów
skrzeczącej papugi nad orła
łamiącego skrzydła w przyciasnej klatce.
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Nie do mnie należy jego wybawienie,
lecz ja nadstawiam policzek
z blizną wczorajszej niezgody,
której nie łaskoczą już obiecanki.

Tylko nad ranem
dziwi jezioro łabędzie na poduszce.

lubomania 

powiedz
jak wygląda twój napięty
grafik
na trzycztery łatwo się przeliczyć
zaczynasz od początku gdy czas zajęczy
a pies bezpański zadzierając nogę
oznacza przejścia dla pieszych

trudno przebić się na nowy świat
mówisz zbudujemy nowe tam gdzie kiedyś
żółciły się wrotycze i nawłoć trzęsła pióropuszem
iskry nadziei
bo widzisz
domy są potrzebne żeby nie leżały odłogiem
nasze myśli bez poczucia odpowiedzialności
za naturę naturalnie dzielą (w)los
mnożąc napięcia

bo tak trzeba
bo musi się rozrastać molochowa nieświadomość
że kiedyś zabraknie
zieleni

zgrzytam karczami
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na ołtarzu

z wyrazami wdzięczności  
dla doktora Michała Tarnowskiego i Andreja J. Aremki –  
neurochirurgów ze Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

Bóg w mojej głowie
zasiał nadzieję i Słowo.
Słowo zamienił w skalpel.
Położył na stół ofiarny.

Przywiódł tych, co potrafią naprawiać,
mówiąc do nich:
– otwórzcie jej wnętrze,
znajdźcie krzyż i prostujcie jego ścieżki.

Bóg w mojej głowie strach i ból
zamienił w jaskółkę.
Wyleciała z radosną nowiną.

Rzucam wyzwanie cieniom moich myśli.
Do odlotu.

czynna ignorancja

Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu  
swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie.

wg św. Jana 8, 21-30.

pod białą sukienką przeistacza się zmrożony świat
z westchnień dławionych wiatrem
dokona się

ujrzysz niosącego krzyż
boso po kamieniach znaczyć będzie drogę
różaniec z kropli

po raz kolejny z palmami w dłoniach
udawać będziemy że nas nie dotyczy

dziura po gwoździu

*
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drogą pośród płaczących wierzb
pośród łąk przybranych mleczem
po kamieniach
cierniach oziębianych ostrym słowem
noga za nogą idzie Ktoś

z kosturem w dziurawej dłoni
znaczy ślad kroplami krwi
i nie mów mi że nie wiesz kto On
że nie dostrzegasz
szkarłatnego płaszcza naszych przewinień

niewidoczny dla tych co chcą zniweczyć
wiarę w Zmartwychwstanie

a On wyciąga ku niebu dłonie
przestawia gwiazdy naszych zwątpień

Z wieloletnim przebiegiem

z latami nasiąkam coraz bardziej
twoim imieniem
nazywam każdy poranek
po drugiej stronie łącza
milczysz przy odbiorze
czasami
odpływam słysząc melodyjne powikłania
nadawane na tych samych falach

pytasz o zdrowie a ja nie wiem
co odpowiedzieć
minęło lato i zima ma się ku końcowi
marszczy puder na zmarzniętym policzku
coraz więcej bruzd spowodowanych odtajaniem
tajemnicy przemijania nikt nie ogarnie
tym bardziej nikt nie zrozumie kobiety
po przejściach tylko piesi z odpowiednim bagażem
czasem bez uprzedzenia wkraczają na zebry
na kolejne zmiłuj się
nie wiem czy doczekam aktu

zawrócenia
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skopałam ogród

i zasiałam dzieciństwo
patrzę jak wschodzi
jak radośnie kroczy ścieżką

czekam aż zanurzy się
w zapach dłoni
ukołyszę wieczorem
wysłucham słów najmilszych

po latach
przeżuwając powoli chleb
odszukam w pamięci dziecko
w różowym ubranku

moje szczęście pachnie wiosną

rzeczy niedorzeczne albo nie do rzeczy

wybrałam zieloną makówkę
dlaczego?
bo chciałam zasiać ciszę dookoła i w sobie
wyciszyć ból zarazić radością
ostatnio nie grzeszę

tak naprawdę ręce zatrudniłam do umywania rąk
wszak nie od parady noszę głowę
i wiem że to dobry zamiar
wymiany perspektywy życiowej
na malarską
do pionu ustawię drabinę
pod zbuntowane niebo
nietęczowych myśli

wydalę z siebie
słowa zbędne na odległość
stopy od czubka swobodnie
– nie bojąc się zapętlenia
w pętli czasu –
przejdę w ciszę guzika z pętelką

a co z makówką?
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