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Drogi Czytelniku!
W tym roku mija siedem lat od chwili powstania forum literackiego
POSTscriptum, którego szóstą już antologię z tekstami poetyckimi i prozą
możesz przeczytać.
Magiczny 2013 rok to siedem lat trwania w naszym POSTscriptumowym związku. Numerologia, zbieg okoliczności, czary, a może radość
wspólnego przeżywania poezji, bycia ze sobą w wirtualnej przestrzeni
(niekiedy także fizycznie w czasie spotkań w Markowym Łośnie) pozwalają cieszyć się wspólnym internetowym miejscem.
To Tutaj napisaliśmy prawie 20 000 tematów przeczytanych w trakcie
ponad 500 000 odwiedzin. To Tutaj 492 zarejestrowanych użytkowników opowiada o ścieżkach, które zaprowadziły ich akurat na Tę stronę
– poświadczają dlaczego zostali i dlaczego opuścili inne.
Zanim każdy z nas zarejestrował się na forum, zwiedzał jego zakamarki: czytał teksty, oglądał fotografie, obrazy, komputerowo obrobione grafiki, słuchał muzyki. Zapewne spodobała się atmosfera, otwarte
komentarze, merytoryczne uwagi, serdeczność, a także życzliwe przyjęcie, powitanie, zachęcenie do współpracy, zamieszczania tekstów, komentowania.
Jak w każdej rodzinie, tak i u nas, zdarzają się nieporozumienia, ale
zawsze w pokojowej atmosferze szukamy, znajdujemy ich rozwiązanie. Chyba właśnie to pozwala zacumować kolejnym piszącym wiersze czy zajmującym się innymi dziedzinami sztuki: fotografią, grafiką,
malarstwem.
Teraz oddajemy Czytelnikom kolejną książkę, a pomiędzy okładkami
– teksty naszych forumowiczów. Mamy nadzieję na życzliwe przyjęcie.
Liczymy też na pobłażliwość dla pisania początkujących – wszak: Nie od
razu Kraków zbudowano.
Meandry naszego świata niech się strofami przybliżą każdemu, kto
zechce: przewertować, przeczytać. Zapamiętać? Później wrócić?

Może na zakończenie tego wstępu... Nieco przerobiony na tę właśnie
potrzebę tekścik jednego z forumowiczów:
Podajemy siebie
Strofami
Słowami
Oczami
Jak dłonią otwartą chleb
Każdemu który zechce
Zespół redakcyjny
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Stanisława Żak /wilczajagoda/
to tylko kolejna pora roku, kochanie
lustra nie mówią
bez burz i nawałnic
kolejne etapy
Mój i twój kontynent nocy
strusim sposobem
liść
jesienna kokieteria
jesienne melancholie
Mariusz Andrzej Żłobiński /dz_re/
oda do niedostatecznie obudzonych
powrót
naprawić ciszę
*** (przestałem porządkować portrety…)
bez przeciążenia
*** (nie ma we mnie gołębi…)
taniec na dwa kroki i nic
z okolicy zastygłych skał
wcale nie tak kosmicznie
efekt proporcji
Lidia Żuchowska /Lidka/
bonae spei
przyjdź śnie
nie twój eden
przejaw
non dolebit
ancora
pro precatio profanum
vir liberum sum
bonum cursum
podano obiad
trzy mini
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WIERSZE I PROZA

Janusz Barwacz
/X’Boy/
Swoje zamiłowanie do lirycznej gry słów,
wyraża niekiedy – poprzez pisanie. Jako były
górnik, w wieku już mocno dojrzałym – rocznik 1961.

Format
Kamienna droga, kamienny las,
czas w miejscu zastygł, zostawił cień.
Sędzią już bywał okrutnym wszak,
niezmiennie, jednak, do przodu szedł.
W mangrowej puszczy milczy jak mim,
znaczny ma udział w obrysie skał,
bywa, że krzyczy, aczkolwiek śni.
Krocząc – mozolnie misterium tka.
Spogląda w przyszłość, czymże jest wiek?
Władny na zawsze kreować los.
Mocarny rzeźbiarz w stulecia mknie.
Lecz nade wszystko, fantazję tchnął.
W ludzkie spojrzenia, wpatrzone w dal,
i wyobraźni poszerzył krąg.
Interpretacji ślad będzie kładł,
w nasze domysły – skądże się wziął?
Bezkres ogromny, jak czarna toń,
grzęźnie świadomość chcąc pojąć sens,
od niepamięci nas Boże, chroń.
Dostojne piękno z mądrością sprzęż.
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Szacherezjada
Smuta w Szachlandii król stary stetryczał –
ma dość wszystkiego! Lecz w kraju ościennym,
rządy przejmuje, potencjalny Tytan.
Gminna wieść niesie, iż splendor zapewni.
Nastało zatem znaczne poruszenie.
Wielka królowa jest uwieść gotowa.
Brnie, więc w mezalians całkiem niewzruszenie,
w polu strategii – laufer Casanova.
I od młodzieńca co w błyszczącej zbroi,
złoci się w pysze – chciałaby usłyszeć.
Jakimż sposobem królestwo podwoić,
i po wsze czasy promienieć przepychem.
Przybieży w chwale, wyzyska alkowę,
wdzięk roztaczając zaiste cesarski.
Jakkolwiek niezbyt honornym sposobem –
zapisze miejsce, w historii monarchii.
Zręczna intryga uknuta podstępnie,
w swym założeniu oczaruje władcę
ażeby, gdy już – przed jej chwałą klęknie,
był marionetką, w jej ręku na zawsze.
W diabelskim młynie ciągła symultana,
w rulecie zdarzeń niewierności zlepek.
Zdrada małżeńska dobrze zmieszana,
częściej wzbraniana – smakuje lepiej?
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Kolorowo
Wschodząc słońce ze snu wstaje.
Mężny promień diablo prężny,
grzeje całość ponad gajem,
czym prędzej się, przeto sprężmy.
Ranek cały – pora dla męstw,
czynów także heroicznych.
Spiesz nie zwlekaj dziewczę zanęć,
w sposób bardzo organiczny.
Kukułeczka wam zakuka,
rytmem wystukując echo,
wykukany dowcip sztuka,
bez żenady, więc zarechocz.
Ileż szczęścia wam potrzeba?
– Tyle, ile sobie narwiesz,
gdy za mało – nie ma przebacz,
tańczy właśnie orgia barwień.
Spięty zwarty i gotowy,
wszystko brzęczy gra i buczy.
Baw się rytmem bossa novy,
i nie pozwól się zborsuczyć.
Nastrój przedni ważka sprawa,
pogodzony tak ze sobą.
Żyj na luzie, myśl bluesowo,
traktuj życie jak karnawał.
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Mojra
Przewrotny losie – oschły strumieniu,
przeklęty draniu, porażek pulo!
Zwodzisz i kluczysz mistrzu półcieniów,
grzbietem zgarbionym wieści kuglując.
Wyjdę naprzeciw bez żadnej trwogi,
udziałem moim faktyczny wkład.
Nie będę ślepo z tobą się godził,
gdybyś przypadkiem – odwagę skradł.
Droga do szczęścia jest wyboista,
nikt nie odpuści bodaj na jotę.
Uczeń, robociarz, szlachcic, czy pismak,
muszą pokonać wszelką zgryzotę.
Każdy spogląda w błyszczące gwiazdy,
marzy o życiu pełnym polotu.
W loterii zdarzeń – dowcip zabawny,
wiele ma wcieleń, w tym cały szkopuł.
Gdy błędne tory – ścieżek rozstaje,
tak dedukuję, lęk swój poskramiam.
Wiarę w fortunę czasem wyznaję,
nadzieja płonna – bardzo wręcz marna!
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Pojawia się i znika
Bezczas, wiele nam nie powie.
Czy zasłużył na liryczność?
Z uczuć zimny jak lodowiec –
przeprowadza grę cyniczną.
Stale wieczność za, nim stoi,
wierna niczym stary gwardian.
Niezniszczalny jak android,
bezlitośnie przy niej zhardział.
Goni ciągle jak szalony,
nie przystanie, choć na chwilę.
Znajdzie w końcu jakiś pomysł?
Kiedy kluczy tak zawile?
Raz widziany był w podcieniach,
jak wirował w czarcim tańcu,
coś ustali, zrazu zmienia,
całość zmiesza, dla półżartu.
Lub zatoczy wielkie koło,
regularnie nakręcony,
jedno i to samo wlokąc,
cięgiem wita swoje strony.
Chłoszcze biczem niecieleśnie!
Potem, migiem spotulnieje.
Ból odczujesz tylko we śnie,
przyszłość, więc zarysuj śmielej.
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miara wyboru
wprost trzeba i bez obsuwy
maksymą będzie rzeczywista treść
zanim coś powiesz rozważ to wprzódy
gra wyobrażeń zechciałaby zwieść
dociekaj prawdy myślą wybiegaj
zawsze do przodu bo tak jest lepiej
dlatego pośród życiowych regat
rafy omijaj nie klucz jak ślepiec
błądzić poniekąd jest ludzką rzeczą
któż nie popełnia mylnych wyborów?
sukcesy cieszą – rany uleczą
mądrze eksploruj – dobrze zdyskontuj!
sami nie wiemy co będzie jutro
gorycz przyniesie następny ranek?
jako że drogę sobie torując
nadzieje nasze będą tożsame?
oczekiwania bywają wielkie
a rozczarowań jest jeszcze więcej
więc niepotrzebne łzawe kwilenie
takoż nad dolą bez przerwy jęczeć
optymizm niechaj zawsze przyświeca
choć bywa ciężko – wszyscy to wiedzą
wnet się rozpadnie szpetna forteca
wybudowana wbrew mądrym tezom
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Elżbieta M. Będkowska-Adamczyk
/Elżbieta/

Urodziłam się pewnego dnia
w kraju, którego już „nie
ma”. Mieszkam w kraju, który ciągle się zmienia. Piszę,
maluję, fotografuję – tworzę.
Opowiadam świat. Czy to, co
robię jest warte chwili czasu
innej osoby? Mam cichutką
nadzieję, że tak.
Kraina PeeS – jak nazywam
POSTscriptum – jest miejscem szczególnym. Cieszę się, że któregoś dnia tu dotarłam. Zapraszam do
wspólnych wędrówek po szóstej już z kolei Antologii PeeS.
Serdeczności z JanElla – Elżbieta

pod skrzydłem
cienie się kładą po zasłonecznej
przytułek ciepła przymierającego
dnia bez granicy
jak pola przesiane
deszczem wiatrem
na strony wiodące do Niewidzisz
brniemy pod czas
każde skądinąd w obcą stronę
na bezwolne spotkanie
tam gdzie czeka pewność
– gdzie nas jeszcze
nie ma
2 VI 2013
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a świat się kręci
jak rondo kapelusza
nie do uwierzenia koloryt
życiowych przejść
kładki nad przepaściami
nocy mosty do świtu
rozpoznajemy słowa
zamknięte na klucz
byle nie spaść z wysoka
złapać oddech i sens
wewnętrzny atrybut
wolności
20 VII 2013

jestem w niebie
ogniem kaligrafowana chwila
płoną gasną tląc ciemność
ostre dźwięki nad szarodziennością
przenikamy świetlne smugi
zwitki złudnych rejestrów
jakbyśmy znaczyli cokolwiek
poza skórą napiętą tatuażem
zbiorem efemerycznych gwiazd
na papirusie przeznaczenia
omnibłądzące na oślep
pomyłki z targowiska życia
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reinkarnacje otwierające drzwi
za drzwiami do drzwi
przez przejścia i kolejna loteria
chichot śmierci
balansujący pod pułapem
pająk
5 VII 2013

różnice
małe dziewczynki lubią różowe
sukienki i żeby była pogoda
na spacer między barwnymi straganami
wszędobylscy malarze lubią kolory
niezwykłe i żeby było światło
do uwiecznienia kompozycji
przypadkowi poeci lubią słowa
wysłuchiwane intermezzo chwil
w zapamiętaniu proste
jak wiersze
12 VII 2013
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zapatrzenia
poprowadzą wstecz
do zatoki przedsennego spokoju
przeplotę warkocz miękkimi falami
strony szeptem bajkowym nas zakołyszą
małe piąstki zatrzymają chwilę
moją dłoń na poduszce w chabry i maki
oceany nam bliskie
daleka codzienność
podchodzi ukradkiem
17 VI 2013

papierowy świat
zmięte strony odwrotne wersy
liter senny mak
wysypujemy kropka po kropce
stawiając pytajniki na końcu
zapamiętanie akcentu
podkreśla natrętne echo
i wykrzyknik surowy
prostolinijny bez zakrętów
winietki oszczędne
nie-do-mówienia
2 V 2013
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blask
na tle nocnego czasu
niewidoczne skrzydła
przenoszone marzenia
pospolite jak powietrze
wiara że spada się
tylko lekko
trzymaj mnie za rękę
3 IX 2013

tak to moje...
jak ten obłok światła na sznurku
antidotum na ciemność myśli
wyobrażenia bez twarzy
o kroków kilka przed i poza
wydarzenia w szkicowniku
wymazują kontury przepaści
teraz przędzie niezauważalnie
przełęcz za przełęczą
wyprzedaż przyszłości
na którą czekamy
chociaż tu już od dawna
zegarów nikt nie nakręca
31 VII 2013
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śladem
kim jestem w spektaklu
nadwrażliwy podróżny
przez niuanse światła
cienie wodnych rzeźb ławice
ryb brzemiennych w burze
nawracane przekleństwem nadmiaru
rozlewiska blasku traw
uległych pod ciężarem gniewu
za wygodne winy wymyślone
dla strachu maluczkich
kim jestem w manitou* oczach
przenikliwych błyskawic
w pióropuszach na modłę walelu**
pokornie przenoszone teepee***
przed łapami keneun****
i nasz dom śmieszna altana co płynie
w roztargnieniu nieba
kim jestem
wciąż łaknąca
pytaniami wertując
prawdy prawd
* manitou – przedmiot respektu, podziwu, szacunku religijnego, mogący być dobrym lub
złym duchem, lub fetyszem. Dwaj manitou wiodą prym, jeden jest złem a drugi dobrem.
** walelu – koliber
*** teepee – w języku Lakota czasownik: mieszkać, a także rzeczownik oznaczający pomieszczenie mieszkalne; również tepee, znane jako tipi.
**** keneun – w mitologii irokeskiej jest wodzem Thunderbirds – Ptaków Burzy, Ptaków
Grzmotów. Jest niewidzialnym duchem. Grzmot pioruna, to dźwięk trzepoczących skrzydeł
Keneun a błyskawica, to błyski jego oczu.
3 VI 2013
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Nieistotność
Ulica była pusta.
Jest takich wiele, na przykład w snach. Gotowe na przybyszów, wyciągające ramiona perspektywy w głąb, w poprzek, na skróty, załamany
przełaj. Kocie łby, żwir, asfalt. Popękane, udające przeszłość, przepływ
czasu, który jeszcze się nie zdarzył. By był, niewątpliwie konieczny jest
przybysz, lub choćby przechodzień z nawarstwionymi zmarszczkami na
czole, z nerwowym tikiem powieki, ze wspomnieniami rybitw nad odległymi zatokami.
Z pierwszym echem kroków zaczyna przesypywać się klepsydra.
Wygodny światłoczuły zegar, który powinno się obracać do góry dnem.
Nigdy nie wiadomo kiedy, bo miałki piasek, ususzone liście buków, wapienne skały, muszle o falbankowych brzegach, rozbite kryształy z najwyższej półki, używane od święta albo nigdy, przesypuje się szybciej,
wolniej, bez reguł, zależnie od woli przechodnia.
Niezauważone naczynie czasu tkwi w wilgotnym cieniu pod murami.
Ulica musi mieć mury, ściany, jakieś okna z zazdrostkami. Zjawiają się
znikąd, ze spojrzenia, zauważenia, myśli, że ściana z odrapanych cegieł
kruszyła się czerwonawą sypką glinką, a ona pomagała farbować kałuże,
a w kałużach niebo. Nad ulicą gdzieś powinno być niebo, wypatrzone
do nieskończoności, jako że nikt nie wie co to, i stąd to nie–.
Na środku ulicy przystanek wiatru. Miejsce jednakowo dobre jak pozostałe, dużo miejsca. Zatrzymał się w centrum krajobrazu, opiekując
się niewielką kartką. Ciepły podmuch podnosił ją do góry, delikatnie ponownie kładł na kamienie, znów podrzucał, tarmosił lekko jak zabłąkany
kundelek. Kartka nie była pusta, pusta była ulica, zaludniona tylko przez
wiatr i klepsydrę, której nie miał kto odwrócić, gdy pora.
Przechodzień minął klepsydrę, zauważając jej kształt, nie połączywszy go jednak z żadną logiczną czynnością. Od zawsze zajęty obserwa-
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cją i wygładzaniem upartych zmarszczek, nie spostrzegał niczego, co byłoby godne zastanowienia, zatrzymania na chwilę, która mogła zmienić
się w węża, smoka, kurę gdaczącą na koguta, gołębia lub stukot kopyt
rozpędzonego konia, ciągnącego wóz z dwojgiem zakochanych. Kartka
znosiła natarczywe pieszczoty ciepłego podmuchu.
Przechodzień zniknął w perspektywie bramy, która rozścielała resztki
glazurowanych kafli w kobaltowo-kremowo-białe arabeski.
––– przeczytaj, przeczytaj, to nic, że wygląda na list, cudzy, niebezpiecznie obcy, z tajemnicami, których nie odgadniesz, nie rozwikłasz,
nie znając szczegółów, pociąg wyrusza ze stacji Q z prędkością
––– przeczytaj, może jest tam coś dla ciebie, wyraźny znak, ostro
wystrugana strzałka z wierzbowej witki, nić, drgająca pod ciężarem
kropel rosy, rano, w domyślnym krążku słońca, odbitka aureoli lampy
w siatkówce, słowo, pomoc w sklejeniu potłuczonej filiżanki, którą on
postawił tak blisko skraju, a ostrzegałaś, spadnie, przesuń, ale sama nie
wyciągnęłaś ręki, czekałaś aż się wydarzy, żeby móc wyrzucić z siebie,
nie mówiłam, przestrzegałam, widzę przyszłość, staczającą się ze skraju,
politurowaną przyszłość, mozaikę potłuczonych wiśni i zbędnego już,
wciąż całego ucha
––– przeczytaj, czytaj, czytaj, tam musi być, wszystko, kolejność, jak
było, będzie lub chaos, skomlenia nostradamusowe na użytek jednego
istnienia, pytie pluszczące się w lodowatym źródle. Kwadrans na lekturę,
zanalizowanie, korektę, przepisanie na czysto i zwrócenie całości do zatwierdzenia. Wyłącznie kwadrans. Kto pierwszy...
Po co było podnosić? Czytać? Sarkazm ciekawości. Chichoczący
wiatr z ulicznej wysepki nieistniejącego pejzażu.
Jest trudniej niż wcześniej. Spiętrzone atlasy światów, krain równoległych, poprzecznych, błyskawicznych i ciągutek lawendowych złocistych jak zachody słońca, zbieranych z uporem maniaczki. Niemożliwe
początki, zakręty, przypuszczalne rezultaty, wygrane, połowiczne radości, zakończenia, pasaże, bramy i furtki w zmurszałych płotach, ogrody
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zapomnienia, w które wciągają od pierwszej chwili zarejestrowania błękitnego kwiatka na cienkiej łodyżce w zielniku, staromodne spojrzenie
na przypadki.
Dwie minuty czytania, trzynaście paraliżującego powoju wrastającego w skórę, świdrującego tkanki, nerwy, kości, zielone myśli.
Dzyń! dzyń! czas się skończył. Tu składamy prace.
Pusta ulica, jakich wiele w snach. Wiatr z wysepki tarmosi kartkę.
przeczytaj czytaj
czytaj
nie zapamiętaj
11 III 2011

Iskry
Letnie noce przyjaźnią się z gwiazdami. Zbliżają do siebie gwiazdozbiory, zodiaki z odległych niebios i powtarzają mity o stworzeniu,
o początkach i końcach.
Dach domu jest niewygodny. Twarda powierzchnia chropowatych dachówek przysypana pozostałościami po gałązkach i kwiatach pobliskich
drzew, jakich nie zmyły ostatnie ulewy, wgryza się w ciało. Stara kołdra
pomaga zwyciężyć niewygodę i ułożyć się na plecach. Czas również na
czas ułożenia dnia. Wygładzenia chaosu.
Tu jestem ja, a tam wy – gwiazdozbiory nazwane i te bliskie, bezimienne. Kreślone palcem w rysunki ptaków, jaszczurek i sylwetek wystrojonych dam. Zabawa jakiej towarzyszy ciepła noc, przyćmionym
światłem i nieobecnością księżyca.
Tu jestem ja, i tu jest moja samotność, zagubienie na lotnisku dachu
przed północą. Noc strzelająca w niebo iskrami pestek. Niewinny pstryk
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palców rodzi nowe gwiazdy, mąci się granatowa woda nade mną. Ryby
konstelacji podpływają na jaśniejszych chmurach i piją mleko prosto
z drogi. Tu jestem ja i moja podróż w studnię myśli. Moja próba wyłowienia sensu z labiryntu zdarzeń.
Tu jestem ja a obok skończony dzień, oddychający teraz lasem, parną
łąką, niewidoczną w ciemności, wznoszoną ławicami świetlików. Pojawiają się i nikną niby sygnały krótkotrwałych romansów, miłostek na jedną noc, zapamiętanych na zawsze jak grzech, którego zmyć nie sposób,
wsiąkającego podskórnie świecącym pyłem.
Tu jestem ja i dzień, w jaki rozdarło się ogromne drzewo. Pękło
w chwili, gdy ulica zachodniała w zmęczonym słońcu. Konary opadły
na linie elektryczne wyzwalając snop iskier z pobliskiego transformatora.
W powietrze popłynął swąd spalenizny i nagle z domów jak za dotknięciem różdżki pojawiły się grupki gapiów. Abra-kadabra chwili. Ulica,
wcześniej pusta, wyroiła się ciekawością, zatrzymała obawą, strachem,
że może być gorzej, że będzie pożar, że dom runie, zapadnie się dach
pod ciężarem gałęzi. I zobaczyłam drugi wybuch, kulę iskier i gestykulację odsuwających się od sceny gapiów.
Przypomniałam sobie inne, pękające orzechowe drzewo.
Jakie jest prawdopodobieństwo bycia świadkiem rozłamania się drzewa? W spokojny, bezwietrzny dzień, poddający się w zwolnionym tempie chłodnemu wieczorowi. Mogło tak naprawdę wybrać inny moment,
pod naszą, moją nieobecność. Czas przecież się nie kończy, ma tyle
możliwości.
Tu jestem ja i dach z rozpiętym niebem z pinezkami gwiazd. Tu jestem ja i niepewne próby zrozumienia przypadkowości zdarzeń. Losu,
który na drodze postawił przede mną następne pękające drzewo. Jak
tamten orzech, też latem, rozłupujący się z hukiem na moich, naszych
oczach. Rana pęknięcia zabliźniała się późniejszymi deszczami, śniegiem, leczącymi manewrami zębów i łapek wiewiórek. Orzech rośnie do
tej pory i przypomina.

30

Czy i tym razem reżyser czekał na moje pojawienie się na parkingu?
Czy to był sygnał, by pociągnąć za sznurki albo nacisnąć guzik ‘akcja’?
Koordynacja zdarzenia zapewne wymagała udziału niezliczonych statystów, między innymi niewidocznych, jeszcze w tamtej chwili, gwiazd.
Mogliśmy przecież dłużej siedzieć na skajowych ławkach w restauracji Nitaja Thai przy miseczkach z białym ryżem, szczodrze przyprawionych gałką muszkatu daniach, wysokich szklankach koktajlu z mango,
pod bacznym okiem kelnera i drewnianych rzeźb tancerek, które dawno
przypłynęły jakimś statkiem do obcego im kraju. Wyrzeźbione wprawnymi rękami artysty o nazwisku, które trudno zapamiętać, ba, wymówić –
patrzyły malowanymi, migdałowymi oczyma z drewna. Spoglądały przed
siebie ze stoickim spokojem, przeświadczeniem, że są potrzebne, z zagadkowym uśmiechem, że wiedzą coś, czego ja, my jeszcze nie wiemy.
Ich drewniane dłonie, dawno temu zastygły złożone w geście podziękowania i szacunku i nie mogły nic powiedzieć, pokazać, zatrzymać.
Rzeźbiarz nakazał im jedno: trwać nieporuszenie w drewnianej duszy, poddanego dłutom drewna.
Wyrzeźbione kobiety o migdałowych oczach przysłuchiwały się naszej rozmowie o londyńskich muzeach, o planach wakacyjnych, o polskich krewnych, o szafach, które trzeba opróżnić, o nagrodach za długoletnią pracę i sposobach przechowywania ślubnych sukni – bez naszej
wiedzy świadomie odliczały każde słowo, dodawały do czasu przeznaczonego na odczekanie, przeciągały gesty i odpowiedzi, prowadziły asocjacje do asocjacji. Wszystko po to, żeby reżyser zdążył.
A może wszystko stało się przez ten kawałek wyżowego nieba, jaki
przywitał nas za drzwiami restauracji Nitaja Thai, kiedy wyrzeźbione
tancerki ze złożonymi dłońmi skłoniły się i posłały za nami pożegnalny uśmiech. I może ten skrawek błękitu zmusił mnie do uwiecznienia
go na jedynym kadrze. Był jak oczy, kiedy ulotni się wilgotna zasłona,
tuż po wyjściu z sauny, albo z upalnego dnia. Te, nad nami, w otoczce
drobnych obłoków w trójwymiarze, podkreślane światłem złotej godziny
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zachodzącego słońca. Pewnie te kilka sekund było potrzebne statystom,
żeby przygotować do końca szczegóły widowiska, jakie miało się rozegrać kilkanaście ulic dalej.
Albo kelner, to kelner w Nitaja Thai był jednym ze spiskowców. Opóźniał podanie kolacji, żeby statyści od drzewa ze wszystkim zdążyli. I korpulentna właścicielka i jej mąż, oni też asystowali szykując dania dodawali do nich minuty, sekundy, krewetki, małże, ośmiornice, curry, mango,
papaję, cytrynową trawę, czas potrzebny do realizacji scenariusza.
Wydarzenia następowały, działy się, żeby mnie zatrzymać, jeszcze
raz zatrzymać przy drzewach, rozłupujących się na moich oczach, jakbym to ja, moja obecność łamała je z niepowstrzymaną siłą przeznaczenia. I tylko po to, żeby mi było żal, że tak się dzieje, że żyją, rosną,
pięknieją, a jednak kiedyś muszą się poddać i że będę miała udział
w tym kiedyś.
Tylko dlaczego – wykrzykiwałam w duchu – dlaczego przy mnie,
czemu przede mną? Czy ma to jakieś znaczenie? Jakiekolwiek znaczenie? Czy też dzieje się tak wyłącznie po to, bym się zatrzymała w biegu,
zrozumiała, że nic ode mnie nie zależy, że scenariusz i tak się zamieni
w spektakl, w premierę bez końca, czasem z niepożądanym bisem rozłupujących się drzew?
Czy mam tym zdarzeniom przypisać znaczenie? Wagę, przepowiednię? Sens? Czego? Zrozumieć więcej, jaśniej, spojrzeć w głąb albo
w górę, jak teraz w gwiazdozbiory nienazwane, bezimienne, czując pod
plecami twardy dach mojego codziennego nieba i myśląc o ukrytym sensie pękających drzew?
28 VI 2013
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Miętowe listy
Stała tuż przy brzegu. Czekała.
Ileż to już razy w tym samym miejscu, zaznaczonym przesuniętym
niewidzialną ręką grubym pniem kiedyś ogromnego drzewa, które kryło
w gałęziach niezliczone gniazda ptaków. Teraz drzewo zredukowane do
zmurszałego pnia służyło za nietypowy falochron, platformę dla alg, które w słońcu błyszczały jak klejnoty z tajemniczej krainy, dla piasku, który przesuwał się pod rytmiczne dyktando fal jak miniaturowe ruchome
ciemnożółte wydmy, zasypując wgłębienia wypłakane deszczem, solą,
wydmuchane wiatrem szczeliny na wylot, które zamieniały się w czasie
przypływu w maleńkie fontanny.
Stała i czekała. Ubrana w ciemnobłękitną długą sukienkę, na tle piasku plaży przypominała kielich kwiatu albo wyrzuconego przez otchłań
ukwiału. Gdyby popatrzeć z innego punktu, mogła zlewać się z niebem.
Przyglądała się falom marszczącym horyzont. Podpełzały do brzegu jak
ciekłe, srebrnobiałe, metaliczne niespokojne węże, gdzie znikały, wgryzając się w piasek. Niewidzialne słone węże, które rodziła i umierała
woda. Patrzyła na fale, nie słyszała szumu, ale czuła ich energiczne ruchy. Mogła, jeśli tylko się skoncentrowała, wyszukując pamięcią miejsce,
gdzie kiedyś w mózgu rodziły się dźwięki, przypominać sobie rytmiczny,
prawie ciągły szum, który zapisał się w niej pewnego lipcowego popołudnia, gdy była małą dziewczynką z podrapanymi kolanami, długimi
warkoczami i wiecznie zdziwionymi oczami.
– Jak to tak, mamuś, i ta woda się nie rozleje? – pytała, stojąc obok
mamy, pierwszy raz w życiu zobaczywszy żywe morze.
Obie trzymały walizki, sklejone z grubej dykty pokrytej imitacją skóry, dermą, a może i skórą? Kiedyś prawdziwa skóra była tańsza niż wymyślona.
– Kochanie, to jest morze, nie może się rozlać. Takie są prawa ziemi.
– A gdzie się kończy? Ta woda morza? – zapytała, stawiając swoją
mniejszą walizkę na piasku.
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– Po drugiej stronie, kochanie. Tam, gdzie mieszka słońce, gdzie kładzie się, odpoczywa, żeby nabrać sił, światła, ciepła na nowy dzień.
– A ta druga strona, to, to, czy ona jest daleko? – spytała, siadając na
nagrzanym piasku i opierając brodę na krawędzi walizki mamy.
– Bardzo, bardzo daleko – odpowiedziała mama usiadłszy obok.
– Mamuś, a czy ty byłaś po drugiej stronie? – zapytała.
– Nie, nigdy tam nie byłam. Po drugiej stronie wszystko się kończy.
Mama siedziała na piasku, w zamyśleniu przesypywała garście suchego złota, które chrzęściło między palcami. Dziewczynka zaczęła robić
to samo, próbując ujarzmić w małych dłoniach rozgrzane, wymykające
się złote strumyki. Usypywała je w większe rzeki, wzory, które po chwili
rozsuwały się i znikały w oceanie takich samych kryształków.
– Wszystko?
– Tak, po drugiej stronie nic nie ma – potwierdziła mama.
– Jak to nic? Nie ma Ciebie? Mnie? – zdziwiona patrzyła na horyzont,
który od tej chwili krył tajemnicę pustki.
– Nic tam nie ma, kochanie. Tam mieszka nic – odpowiedziała mama,
wstając i otrzepując spódnicę z sypkiego złota. Podniosła obie walizki,
ociekające ziarenkami światła.
– Czy kiedyś zobaczymy to Nic? – zapytała, nazywając Nic już po
imieniu, widząc Nic bardzo wyraźnie przed oczami, tymi w środku, które widzą nawet to, czego inni nie widzą. Wystarczy dać imię, nazwę
i nazwane Jest.
Walizka mamy leży na stryszku, przewiązana sznurkiem, bo zamki
któregoś upalnego lipca po prostu przestały działać i stała się bezużyteczna do towarzyszenia podróżom. Od tej pory za to służyła jako schowek na ważne dokumenty, czasami za schodek, który pomagał dosięgnąć na najwyższą półkę przepastnej szafy.
Po śmierci mamy opróżniła walizkę, wyrzuciła niepotrzebne – już
nieważne – dokumenty. Zostawiła tam jedynie paczkę listów, przewiązanych szeroką czerwoną aksamitką. Listy były od niej do mamy. Mama
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zbierała je od samego początku jej wędrówek. Między listami musiały
być jeszcze widokówki i zdjęcia, które z biegiem czasu zmieniały kolory,
traciły pamięć, kruszyły się, myliły porządek wydarzeń.
– Wiesz, mamuś, nie pamiętam dokładnie, kiedy to było, który to
mógł być rok? Mam krótką fryzurę, więc to już po urodzeniu małego,
ale kiedy?
– Może na odwrocie coś jest? Te pierwsze podpisywałaś, opisywałaś
ze szczegółami – mówiła mama.
– Nie, nie ma nic.
Walizka oddycha schowanym w niej lawendowym mydłem, owiniętym w bibułkę i opatulonym płócienną saszetką. Listy pachną miętową
herbatą w małych torebkach.
Stała i patrzyła. Wydawało się, że przed siebie. Morze milczało. Słychać je było tylko w pamięci, spokojne, pewne siebie, zmieniające rytm
w zależności od pory dnia, roku, życia, szumiące lub huczące, łagodne
lub wściekle wyrywające plaży suche połacie. Tak naprawdę wpatrywała
się w siebie.
– Czy tu jest bardzo głośno? – zapytała męża, gdy usiedli przy stoliku
plażowej kawiarenki.
– Tak, jest głośno – odpowiedział. Przyzwyczaił się do takich pytań.
Kiedyś zaintrygowałyby go, ale od czasu, gdy zdał sobie sprawę, że żona
traci słuch, przypominały o nieuchronności faktu, że któregoś dnia po
prostu go nie usłyszy, nie usłyszy morza, nie zwróci uwagi na głośno
rozmawiającą parę przy okrągłym stoliku po prawej stronie.
Morze, szumiące lub huczące przelewało się falami nieustannego
dźwięku w jej głowie. Szum, którego nie było, fale, które istniały jedynie
w wyobraźni, nazywane, więc były.
– Może to jest wyjście? Nazwać? Nazwać Nic i Jest. Wsłuchiwać się
w nieistniejące morza, oceany niespokoju.
Stała na przybrzegu i czekała. Wiedziała, że nie może dojść do Nic,
było za daleko, po drugiej stronie. Nic mogło przyjść do niej. Właśnie
dlatego czekała, wierzyła, że któregoś dnia przyjdzie.
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Stała nad brzegiem. Nie pamiętała już, kiedy tu przyszła, kiedy przystanęła. Rozpoznała miejsce po zmurszałym pniu, który jeszcze się bronił
przed solą, zniszczeniem, żywił algi, muszelki, tęczowe fontanny.
Stała i patrzyła w siebie.
Morze cichło, srebrnobiałe, ciekłe węże dopływały do brzegu, lizały stopy, z ciepłym sykiem piany wnikały w piasek, zawracały i płynęły
jeszcze, i jeszcze raz od horyzontu, zapętlone czasem. Drogą rozświetlaną miriadami złotych rybek szło słońce, toczyło się coraz cięższe, coraz niżej, tonęło w migoczącej rtęci ławicy, wysuwało ramiona promieni,
jakby chciało się jeszcze na nich podciągnąć, zaczepić o fale i wskoczyć
z powrotem na huśtawkę nieba. Poddawało się jednak, odurzone zapachem morskiej wody, soli, powietrza nasyconego jodem. W końcu wyczerpane utonęło.
Zobaczyła przed sobą ciemnopomarańczową drogę, była przytulnie
ciepła, kołysała spokojnie, jak wiszący most nad płynnym ogrodem. Most
żył, szeptał, migotał, wyginał się łagodnie, uginał pod stopami. Szła, widząc pod sobą tysiące pomarańczowych liści, zamieniających się w tańczące rybki, przenosiły ją na grzbietach coraz dalej i dalej. Nie miała siły
obejrzeć się za siebie, oślepiona blaskiem dojrzałej kuli pomarańczy nie
mogła oderwać od niej wzroku.
Szła w głąb siebie.
Szła coraz dalej, nie czuła ani swojego ciała, ani ciepła czy chłodu,
szła płynąc w pomarańczowym świetle, niesiona przez strumień falujących wodopnączy, liściastych rybek, szła z walizką z grubej dykty, z paczuszką listów, w których opowiadała o nowej krótkiej fryzurze, z fotografiami, które nabierały kolorów, ostrości, słów na odwrocie, dźwięków,
które dawno od niej odeszły.
– Czy ty byłaś po drugiej stronie, mamuś? – zapytała.
– Nie, nigdy tam nie byłam. Po drugiej stronie wszystko się kończy.
– Tak, po drugiej stronie nic nie ma – potwierdziła mama.
– Jak to nic? Nie ma Ciebie? Mnie?
15 X 2009 – 11 V 2013
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Justyna Bury
/Ustinja/
Data urodzenia: 23 maja
1990 r. Pochodzę z Jawornika Polskiego, lecz obecnie
mieszkam w Rzeszowie, gdzie
studiuję Filologię Rosyjską ze
specjalizacją translatoryczną
na Uniwersytecie Rzeszowskim. Wiersze piszę od lat
i publikuję w Internecie, m. in.
w Almanachu Poetyckim Grupy Auera Dicta, do której należę. Interesuję się fotografią,
literaturą słowiańską i skandynawską, kulturami świata, zwłaszcza tymi europejskimi i muzyką (w szerokim znaczeniu tego słowa). Z ramienia Sekcji Slawistycznej przy Katedrze
Fil. Ros. jestem współorganizatorką wieczorków z muzyką słowiańską, na
których również udzielam się muzycznie.

byłam tam
jak długo gotuje się braciszka
trumienki trzymają temperaturę
porządne drewno – nie żałują na ostatnią
podróż
nocą wykluje się skarabeusz
zeżre ci oczy podczas snu
byłaś taka niegrzeczna
lepiej to niż w piecu na trzy zdrowaśki
kiedy uwięziony krzyczy
że bardzo kocha boga
a bóg czasem pomaga
umierać
nie umiem nastawiać budzika
dlaczego
5.05.2013r., Rz.
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ci którzy odchodzą
straciłam dzisiaj miskę
grube szkło liczy sobie setki kawałków
szklanych ostrych okruszków
zmiatam na szufelkę
zmiatam taka szkoda
miska była kradziona
o to chodzi
to boli najbardziej
pozbywanie się łupów
mówią mi nie smuć się
przyjdą kolejne
ładniejsze
kupisz sobie jakąś
nie rozumieją
po co trzymać ją w sercu
pokaleczy jak kaia
oślepi jak kaia
a tak zamieciona przestaje mącić w głowie
taka szkoda
taka szkoda
nawet to wspomnienie odeszło
nie ma już jak wrócić
do ciasnego pokoiku
o zielonych oczach
1.10.2013r., Rz.

erotyk somnofilistyczny
kiedy zamykam oczy
(trzecia dwadzieścia trzy i otwarte okno –
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zaproszenie dla ciem)
i nie pamiętam
dlaczego książę Myszkin pokochał tę całą Nastazję
za dnia ślepniemy wszyscy jednakowo
nie ma szansy na indywidualną pomyłkę
Rogożyn mi szepcze na ucho
wspomnienie obrazu z przedpokoju
ciemny korytarz
włosy
aż do ziemi
wyzwolenie dla niepokornych lunatyków
kiedy otwieram oczy (szczęśliwi czasu nie liczą)
krew ostyga powoli pod zaśnieżonym księżycem
szczękasz zębami – błędne koło
ja też mogłam w to wierzyć
a nie chcę
19.08.2013r., Rz., noc

balladka o śmiercioszkach II
lustereczko powiedz przecie
czemuś kurwa pękło
przecież się nie da tak od razu
ze snu w sen
ze śmierci w śmierć
po odłamkach serca
kaleczą
30.09.2012r., Rz., noc
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Legenda o kotach
Moje wspomnienia są pełne śniegu;
przez otwarte okno śledzę uważnie, czy tamta historia aby na pewno
już się zdarzyła i została na zawsze zapieczętowana w zamarzniętej ziemi.
Nie okaże się ponowną rzeczywistością.
Piwnice okaleczone paznokciami.
Ciała pozbawione smaku i zapachu.
Mama była zbyt słaba, nie dała mi wyboru.
Przecież.
Sen jeden, powtarza się od lat czterdziestych –
jestem kotem, którego lśniące futro jeży się. Przerażenie.
Ja też głodna. Ja też jeszcze jeden dzień
chcę żyć. Stracę rozum po prawie trzech latach.
Wyć będę głośno, ale tego nie usłyszycie.
Strach. Budzić się? Czy zasnąć?
Które z nich jest teraźniejszą prawdą?
Boję się. Boisz się. Boją się.
Bała się.
Być może padlina nie powinna zmartwychwstać.
W tym śnie jestem jadalna nawet po śmierci.
I niekoniecznie przebudzenie.
18.08.2013r., Rz.

najsmutniejszy dzień w roku
I
obudziły ją kałuże
masz gorzkie ciało
powiedziała
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noc świętego Jana już blisko
ale ty deszczysz wciąż
deszczysz niespokojnie
powiedz która strona
przyśniła ci się
II
to typowe
czajnik nastawiam na siódmą piętnaście
jego syk wybudza cię z niedomówień
mała czarna
rozlana
nie podchodź
oparzysz
III
a gdyby tak połknąć zegar
nieprzyjemna to chwila
patrzeć jak ciemność przykleja się do oczu
mydliny na blacie
nie zmyłeś jej całej
IV
sochrani i spasi
kałuże do mnie mówią
tykanie minut w gardle
minuty za pół żalu
żal nieostry
w kadrze płacze
zestrzelony ptaszek
21.01.2013r., Rz.
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odbicia
i nim się ktokolwiek zorientował
staliśmy się jego własnością
nie pamiętam skąd znam twoje imię
być może sama je wymyśliłam
siedzisz więc wszechmocny na parapecie
zaglądasz mi w oczy
a tam deszcz którym płakałam jeszcze
wczoraj każda kropla wyraźna
stań się
szept
stężenie buntu we krwi
przekracza śmiertelne normy
jeśliś miłością jest i sprawiedliwością
wytłumacz mi wschody i zachody
za okratowanymi oknami w pokoju
z którego nie mogę się wydostać
mimo że krzyczę kiedy znowu
grasz w szachy nocą i przegrywasz –
lustra pękają i spomiędzy odłamków wyłażą
moje demony wślizgują się do snów
a ty rano sklejasz je z powrotem
i wracają
wracają
wracają
12.03.2013r., Rz.
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Ferdynand Głodzik
/Fred/
Urodził się 6 maja 1955 r. w Woli Zdakowskiej, na Podkarpaciu. Mieszka w Gorzowie
Wielkopolskim.
W 2006r. wydał tom wierszy satyrycznych
„winien i ma”, a w 2011r. tom wierszy satyrycznych „Własnym nosem”. 2010 roku zdobył wyróżnienie w konkursie ZAKR-u „Malwy
2010” za tekst piosenki „Układ Krążenia”, do
której muzykę napisał Lucjan Wesołowski.
W 2012 roku zdobył drugą nagrodę w konkursie satyrycznym „wrzuć na luz” w Bielsku
Białej za wiersz „Anatomia miłości”. W 2013
roku finalista konkursu satyrycznego w Bogatyni, wyróżnienie w konkursie satyrycznym
„Wrzuć na luz” w Bielsku Białej za wiersz
„Arka Noego”.

Dąb i Śliwa
Gdzie zakolami wiją się rzeki,
a czas setkami wieków upływa,
w cieniu co tworzył dąb silny, krzepki,
wyrosła młoda, dorodna śliwa.
On zauroczył się jej spojrzeniem,
gasił jej smutki w słotę przewlekłą,
przed skwarem lata chronił ją cieniem,
a w mroźne zimy dawał jej ciepło.
Wśród liści ptaki grały kapelą.
Jej – słowik kląskał w majowe noce;
na wiosnę ślubną zakwitła bielą,
jesienią dała słodkie owoce.
On szept jej liści wyławiał uchem
i trwali razem w bezludnej dziczy.
Dawno porzucił hardą siwuchę,
a rozmiłował się w śliwowicy.
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Wirtualny łut szczęścia
Gdy się w mieszkaniu komórki dzwonek
echem odbija od ściany,
odbierz natychmiast,
zawołaj żonę,
chociaż to numer nieznany.
Zapewne jakaś super oferta,
wieść o bonusach, promocji,
czeka wysyłki
ciężka koperta,
za darmo, w ramach dobroci.
Może wygrałeś główną nagrodę,
dostałeś pakiet darmowy,
lub możesz kupić
leczniczą wodę
bez której trudno być zdrowym.
Gdy głos w komórce dziewczęcy, młody,
twoje korzyści wylicza,
ty zanurz głowę,
do zimnej wody –
nie musi być ta lecznicza.
Choć plik banknotów kusi, szeleści,
czas i sumienie ponagla;
to się naprawdę
w głowie nie mieści;
pamiętaj – nie daj się nabrać.
Aby od losu nie dostać w skórę,
lecz z życia hojne brać dary,
nie wyłączajcie
nigdy komórek,
a nade wszystko tych szarych!

44

Anatomia miłości
Myśl o tobie zżera noce i poranki,
wypełniłaś w stu procentach moje tkanki.
Ginę z żalu i tęsknoty jak pies zbity,
nie wygrają takiej wojny leukocyty!
Krew przemyka poprzez żyły i tętnice,
skurcz blokuje moje gardło i tchawicę,
stres potworny wszystkim członkom się udziela,
protestują oskrzeliki i oskrzela.
Ja goreję, a tyś wciąż nieporuszona,
tonie w żalu jama brzuszna i przepona;
nakręcone na miłosne chwile wzruszeń,
żywiołowym ogniem pali się podbrzusze.
Może skiniesz i wyświadczysz mi tę łaskę,
trzeszczą kości długie, krótkie oraz płaskie.
Mów! Cokolwiek by to było, zniosę mężnie,
drgają mięśnie czworogłowe i okrężne.
Chciałbym wierzyć w twą łaskawość i być pewnym,
wyślij sygnał do gruczołów mych dokrewnych.
Już nie mogę ani chwili czekać dłużej,
niepokoi się tarczyca i podwzgórze.
Nie bądź głazem, okaż wreszcie uczuć krzynkę,
uradujesz mi nadnercze i szyszynkę!
Czy uważasz, że wyłącznie z mojej winy
zawaliłaś ten egzamin z medycyny?
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Wiersz z La Manchy
Początku nawet nie pamiętam,
co się właściwie wtedy stało,
chwila musiała być odświętna,
coś równocześnie w nas zagrało.
Lecz to niczego nie tłumaczy,
do dzisiaj tego nie miarkuję,
dzwoniłaś potem do mnie z pracy,
aby zapytać jak się czuję.
Na sukces nie mam wielkiej szansy,
trudno jest w siodle się utrzymać,
bo mi brakuje Sanczo Pansy
i narowisty mój Rosynant.
Czasem się smucisz, czasem śmiejesz,
dni płyną wolno i powszednio,
powiedz mi, co się z tobą dzieje,
mnie przecież nie jest wszystko jedno.
Skoro we dwoje, to nie sami,
nie wiem, skąd się to wszystko wzięło,
w codziennej walce z wiatrakami
stałaś się moją Dulcyneą.

Truskawki
Pamiętam chwile przy altanie,
parkowe ciepło ławki;
promyk łaskotał twoje ramię,
był sezon na truskawki.
Kropla słodyczy zróżowionej
zakwitła na sukience;
ja wyciągałem w twoją stronę
łakome wiecznie ręce.
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Fontanna długie włosy czesze
słonecznych ust grzebieniem,
wiatr po błękicie obłok niesie,
przerzedza słońce cieniem.
Wracamy ścieżką ponad strugą;
za parkiem dom z ogródkiem;
dzień wspólny nie trwa nigdy długo,
a noce takie krótkie.

Razem w mieście
Czas chwil wspólnych nam daje niewiele,
przez samotność, półmroki i cienie;
w parkach bez nas rozrasta się zieleń
i fontanny tryskają strumieniem.
Światło w wodzie maluje witraże,
kryształowe w nich mienią się krople
wielobarwne, na kształt naszych marzeń
i jak nasze spotkania – ulotne.
Zadumane w historii swej miasto
dziś przed nami podwoje otwiera.
Lato zsyła nam ciepło i jasność,
najważniejsze znów dzieje się teraz.
Potem tramwaj, przystanek i bilet,
wspólnych przeżyć pamiętnik pęcznieje,
znowu starsi jesteśmy o chwilę,
choć w nas nadal się nic nie starzeje.
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Nieobecność
W parkowych liściach kot się tarza
i do jesieni oczy mruży,
a ja w znajomych korytarzach
daremnie szukam swojej muzy.
Gwar salonowy, śmiechy, tańce,
szaleństwo, radość i zabawa;
jesienne duchy obłąkańce
świętują swój doroczny sabat.
Wrześniowy promyk lśni zakośnie,
obłok się nurza w ciepłej bieli;
mnie też czasami jest radośnie,
lecz nie mam tego z kim podzielić.
Parada świateł i nastrojów,
na stołach trunki i słodycze,
a ja zamykam się w pokoju
i w samotności sobie ryczę.
Tonę w spokoju leśnej głuszy,
niech moje słowo wybrzmi w ciszy;
może ucieszy lub poruszy;
szkoda, że tego nie usłyszysz.
W zmyślonym niebie liczę gwiazdy.
Wczoraj wyśniłem cię nad ranem;
zamiast tuńczyka w sosie własnym
robiłaś gulasz z serc złamanych.
Po kątach snuję się bez celu,
ucieka sen spod ciężkich powiek;
dla samotnika panaceum
może być tylko drugi człowiek.
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Leon Gutner
Leon Gutner człowiek wieku słusznego zamieszkały na
Warmii i Mazurach w urokliwym i niezastąpionym poddaszu. Odzyskany dla kraju
Emigrant. Miłośnik przyrody,
kosmosu, podróży, kawy, dobrego winna, muzyki, filmu,
herbaty Earl Gray i soku pomarańczowego.
Zakochany w lirykach Lechonia i Staffa oraz w przesiąkniętych prawdą obrazach Stachury i Kaczmarskiego. Fan Leonarda Cohena
którego pieśni i poezja odmieniły w młodości życie Leona na zawsze. Propagator świętego spokoju, miłości i pokoju. Zwolennik dobrej poezji, ciekawej książki, poruszających filmów i sztuk teatralnych. Nad wszystko ceniący
towarzystwo przyjaciół i weny.

Nad czarną kawą
Nad czarną kawą ktoś nas kradnie
Jak kot świadomość biega dachem
Nie zbudzi tego czego pragniesz
Łyk kofeiny choćby strachem
Poprawisz sobie brwi i usta
Zgubiony uśmiech wyrwiesz złości
Bardzo ci dobrze w takich pustkach
Tak doskonale jak w ciemności
Ciągle coś szybko zabijamy
Ostatni oddech – sprawa łatwa
Zaśniemy razem całkiem sami
Potem odejdziesz w stronę światła
Bywa że czasem na kochanków
Ciężko wpatrzonych w duszy okna
Czeka jak kawa o poranku
Pełna pragnienia – noc wilgotna
październik 11
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Z braku tęsknot
Z braku tęsknot każde słowo
zapisujesz mi kroplami
to dlatego zawsze deszczu
ogień gasisz
I nie padasz nic że ona
zawsze czeka tak jak nigdy
wolno płynąc po zasłonach
strugą krzywdy
Wiem nie można stopą bosą
przejść gdy ziemia taka miękka
to dlatego biega rosą
po udrękach
A ja – chmur nie obiecałem
słońca ani żadnej burzy
tylko deszczu szepty małe
niech ci służy
Z barków żalu z ręki smutku
spadasz a ja łapię ciebie
będę robił tak do skutku
bo nikt nie wie
Że gdy sama w końcu zmokniesz
będziesz znakiem – Stwórcy łzami
i wylejesz się na oknie
tęsknotami
Styczeń 11 – Guildford

Pocztówka z Brighton
Co zdejmę z ciebie gdy się zdarzysz
nie mówmy lepiej o tym teraz
pewnie nie raz lecz kilka razy
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będzie mi dane nas rozbierać
Co przeminęło nagle wraca
lecz w całkiem innej już postaci
tylko wygrywa ten sam aranż
w końcu to samo zawsze znaczy
Sypiam od ciebie dość daleko
lecz mówią dzień po nocy wstaje
dla mnie jest noc po nocy przeto
czasami tylko mi się zdajesz
I dłoń wyciągam w to powietrze
z którym cię mylę czasem łatwo
choć czuję że naprawdę jesteś
z pozdrowieniami Leo z Brighton

Schody
Czy wiesz jak trzeszczą stare schody
Skrzypią wiekami łez drewnianych
Choć przecież miały inne plany
Gdy coraz wyższe zwiedzasz stopnie
Kolejne piętra wznoszą wrzawę
Każdego kroku są ciekawe
Czasem się wiją czasem kręcą
W dół albo w górę sam wybierasz
Na potem i na jakieś teraz
Za siebie nie patrz ani razu
Bo widok stopni cię zadręczy
Nim zdołasz chwycić się poręczy
A gdy już staniesz na ostatnim
Schodku co kończy drogę całą
Zrozumiesz ile z nas zostało
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Zmierzch
Zmierzch przygonił noc niemrawo
wschodem ciągnie tu ulewa
między każdą ważną sprawą
noc dojrzewa
Ponad wspominaniem oczu
zapatrzonych prosto w moje
głos kolejnych ciężkich kroków
tak się boję
Że to nie ty tylko stary
czas co północ ciężką targa
i odezwie się w zegarach
wieczna skarga
Od soczystych lamp nie zasnę
czekam ale już na próżno
długich godzin nie wyjaśnię
moim ustom
Odkąd zwodzi jakaś mara
w kroplach widzę – w kroplach słyszę
choć się przecież mocno staram
zapaść w ciszę
Wreszcie znika pomalutku
zmierzch co miał przynosić spokój
tyle jednak przyniósł smutku
ile mroku
Listopad 2011
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Kap
Kap kap
to kapią dźwięki smutków
niczego nie ma między łzami
co się nie staje kolorami
kap kap
powoli pomalutku
Kap kap
donośnie i odważnie
wciąż wiecznie mokrym i spragnionym
w kielichach pragnień zawsze dzwoni
kap kap
nawadnia złudną pamięć
Kap kap
na głowy parasolek
z wiatrem się włóczy pod chmurami
spada od zawsze na tych samych
kap kap
bo taką pełni rolę
Kap kap
gdy płaczesz jest konieczne
lecz dziś pomiędzy łzami pusto
nie wierzy oczom przeczy gustom
kap kap
nie będzie przecież wieczne
Kap kap
donośne monotonne
kiedy coś tracisz – ktoś odchodzi
od nowa wtedy wszystko rodzi
kap kap
bo nie da się zapomnieć
Grudzień 2011 – Guildford
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Coś bardzo trwałego
Gdy tylko już zegar nie czeka nie płacze
to pościel się budzi widokiem i ciszą
poniżej ust twoich jest dziwnie inaczej
jak w wierszach co same po wszystkim się piszą
Dłoń tańczy nieśmiało – dwie potem odważniej
i modli o usta brzeg skóry odkrytej
wybrałem się w drogę i pewnie zatańczę
z tym wszystkim co dawno już w tobie niebytem
Na stronie ostatniej co z księgi drżeń czytam
jest tak napisane – uleczy twe lęki
nauczy się ciebie i o nic nie spyta
to prawie tak samo jak wieczność i Księżyc
Nie będzie ci dosyć – dość rzadko to czujesz
a jeśli tu nawet był ktoś już przede mną
nie umiał się ciebie nauczyć – ja umiem
i wolno ci zdradzę czym światło czym ciemność
Kasztanów twych piersi i studni co brzucha
otworzy podwoje – nie chowaj nie wzbraniaj
lecz poczuj jak schodzę wciąż niżej posłuchać
po skarb i historię co w łonie schowana
A oddech twój wtedy jak noc bez oddechu
a tęskniąc udami zapomnij że nie wiem
mam więcej przy sobie niż prawo do grzechu
coś bardziej trwałego ode mnie i ciebie
Jak zawsze powrócę do ust twoich słodko
to tak jakbym nagle zmartwychwstał po wiekach
nie musisz umykać nad ranem i moknąć
gdy tylko już zegar nie płacze – nie czeka
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Małgorzata Halman
/menałe/
Mam na imię Gośka. Opowiadam świat widziany własnymi
oczami.
Zbieram słowa jak kolorowe
szkiełka, wkładam w wiersze
uczucia wirujące po duszy.
Liryczna, romantyczna, niedzisiejsza.

kiedy nie odbierasz telefonów
w pogoni za czasem
uczucia zasypiają
jedną po drugiej
zasuszę
chwile niespędzone razem
trudno uwierzyć
ale już jutro porozmawiamy o tym
jak lata odrzutowiec
dlaczego z ropy jest benzyna
i takie tam
a potem może z raz
pocałujemy się w policzek
może to nie pomyłka
tak ciebie kochać
wciąż czekam
zapięta na ostatni guzik
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ślady
w zmowie z niedotykiem
z tęsknoty
chodzę po suficie
ty zbyt stary
ja wciąż tajemnicą
powoli przewijam
przeszłości obrazy
nieważne ile prawdy w tym co mówisz
pod paznokciami
wrosłeś
cały

słońce już nas razem nie obudzi
rozdarta rozmowa
milczeniem monosylab
zwinięta w rulonik serwetka
łyżeczka z plamą kawy
i ulga gdy ktoś wchodzi
nie uśmiechaj się na do widzenia
będzie łatwiej
odpal jeszcze papierosa
wymyśl paragraf dobroci
za wszystko co złe

56

po twojej stronie brzegu
szkoda każdej chwili
niespędzonej z tobą
czekanie pozwala oddychać
jesteś dla stęsknionych płuc
swoją czułością natleniasz
zastanawiam się głośno
może połączę nasze funkcje
słuchasz
lepiej nie bo nie zaśniesz
podpowiadaj tylko
może za kilka dni
tęsknota i cierpienie miną
bądź zaspokój żądze
całością myślę o pełniach
gdyby nie to nigdy byś
nie przyszła
dlaczego nocne rozmowy
są takie nieznośne

tak miało być
od dawna jesteśmy po imieniu
a tak trudno uwolnić chwile
pełne spóźnionych gestów
znowu pada deszcz
a ty chcesz smakować na nowo
znajomość w każdej kropli
jutro mi powiesz
przecież dotyk nam wystarczy
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słodkie zło
jestem lakoniczna nie z braku czasu
lecz z braku czasu jaki ty posiadasz
nie masz go zbyt wiele
by czytać mnie całą
literka po literce
chcesz szybko
nawet kurs szybkiego czytania przeszedłeś
z dobrą oceną
niewyznane prawdy czasem przeszkadzają
ale i tak będziesz moim mężczyzną

zadziwienie
powroty to zmiana perspektywy
inaczej widzisz innymi oczyma
wyrzucenie lustra nie pomaga
robisz krok
tylko czy z przodu jest miejsce
na kolejny

*** (rzeźbisz historie…)
rzeźbisz historie
nasączone kłamstwem
słowa zamazujesz łzami
odpowiedzi nie szukam w źrenicach
znam wszystkie
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nie układaj spojrzeń między nami
jestem szeptem
choć podobno
nuty są w nas zapisane
przecież wiem
kropka jest potrzebna

świtanie
zachwycony ciszą
szkicujesz chwile
oddechem nabierasz całą
nauczyłeś odróżniać
ciemność od blasku
koniuszkiem języka
wypalasz myśli
zeskrobane resztki
gaszą światło

z szyfrem księżyca
ostrożne kroki
zdradzają tajemnice
od zmierzchu śledzi mnie księżyc
nie próbuję już uciec przed jego wzrokiem
niedopałek uczuć
rozdrobniłeś szyfrem
a jeszcze wczoraj bałam się
nazwać cię moim mężczyzną
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takie rzeczy się zdarzają
pamiętasz
w kawiarni mówiłeś
że mam czarowne oczy
i uśmiech czarowny
zaledwie mgnienie temu
czas przytulił nas do siebie
i zmierza do trwałego
w sam raz
dziś
nawet gdy milczysz
nie nudzę się

ochotki
nabieram garściami
negatywy naszych ciał
składasz się wprost ze mnie
jesteśmy zbyt blisko by znaczyć na tyle
ile to możliwe
konsumowana między posiłkami
wrastam głębiej
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Ewa Janowska
/Liliowa/
Z urodzenia i wychowania jestem szczecinianką, mieszkającą obecnie w Policach,
z zawodu plastykiem. Maluję już tak sobie
(przeważnie z moimi podopiecznymi w
szkole) od dobrych kilkunastu lat, przenoszę
na kartki i płótno nierealne krajobrazy, fantastyczne stwory i inne dziwne rzeczy.
Od dwóch lat zaczęłam przenosić słowa,
ukryte głęboko. Czy mi się to udaje? Nie
wiem.
Ale wiem jedno: sprawia mi to dużą przyjemność bez względu na efekt.

Cierpkość
nie pragnę już w życiu żadnych burz
i zamykania drzwi po brzasku
bzdurnych uniesień wspólnoty dusz
nie chcę zaburzeń szeptów trzasków
nie dla mnie skryte namiętności
i wypłukanych tęsknot szelest
podobno krzyczy się z miłości
czy stać mnie by zawołać śmielej
niech płyną nurtem sprawiedliwym
cienie pomiędzy dniem i nocą
letniość w rozmyciach niełamliwych
myśli tchórzliwie w tle dygocą
a kiedy zmyję błękit z dłoni
i porozbijam w pył fortece
czy spokój w środku się ukoi
czy będę czuła to co zechcę
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Okno na niebo
widziałam cię odbitego w oknie
nikły zarys w muśnięciu czerwcowym
i mignęła realniej widoczniej
twoja postać w rozmyciach deszczowych
może składam w całości zaprzeszłe
coś co nigdy się nie wydarzyło
mogło przyjść ale było za wcześnie
kiedy przyszło spóźnione już było
pewnie cień od poświaty okiennej
błędnie w kroplach się w ciebie ułożył
przeinaczył przypomniał niezmienne
wyobrażenie nas nieprzydarzonych

N jak nowość
mówisz zacznijmy od początku
pozacierajmy stare ślady
można snuć tysiąc nowych wątków
parzyć herbatę mnożyć rady
i powyrywać białe strony
z niezapisanych pamiętników
dmuchać w dogasający płomyk
zawrzeć pytanie w wykrzykniku
pozwiedzać niepoznane kraje
ściany malować na zielono
zmienić zasłony (stół zostaje)
przygarnąć kota (tak radzono)
kreować złudne sytuacje
odwracać oczy w niewidzenie
zawiesić barwne dekoracje
w wygodne popaść odrętwienie
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i może nawet o to szło
by nadać krokom wspólny rytm
niezmienne wciąż zostanie to
że ja to ja a ty to ty

Krawędź
siedziałaś w pokoju cicho zapatrzona
w krawędź ściany na brzegu tego zapatrzenia
jakbyś chciała czule dotknąć dnia lub zmiany
co za ścianą rozciągnięta w przestrzeniach
rozciągnięta w przewrotnym tykaniu zegara
biegnięciu po łąkach za barwnym motylem
w mglistych jesieniach poziomkowych latach
we wspomnieniach których uzbierałaś tyle
szeptem mówisz że chcesz choć jeden raz
poczuć własnego serca szybsze bicie
nim wtargnie w pokój nieuchronny zmrok
nim wytli się do końca w tobie życie

Zaśnięci
a jeśli to wszystko jest barwnym mirażem
jak sen potłuczony co nam tylko przyśnił
horyzonty nad łąką wśród słów korytarze
wilgotności dłoni i cierpki smak wiśni
i nie ma nas wcale lub jesteśmy wpół
zdziwieniach marzeniach bezsensach
istnienia i karty niewiedzą odkryte na stół
zbudzimy się kiedyś o wiosnę za wcześnie
i bardziej nas jeszcze nie będzie w bezdechu
żonglując cieniami na ścianie szelestnie
zaśniemy ponownie bez cienia uśmiechu
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Monolog z panem w tle
pan mówi że to histerii postać
coś tam babskiego na em lub na ka
by się nie mazać z fasonem zostać
bo wypłukują łzy potas do cna
pan przekonuje w miarę uprzejmie
że stałość uczuć dzisiaj nie w modzie
i że na świecie wszystko jest zmienne
zwłaszcza u ssaków oraz w przyrodzie
że ceni pan w kobietach hart duszy
niezłomność charakteru i woli
owszem jest miło czasem się wzruszyć
lecz nie wypada z sercem na dłoni
z lekkim niesmakiem pan chustkę poda
patrząc ukradkiem na cyferblat
i jeszcze szklankę a w szklance woda
trzeba się zbierać bo drogi szmat

Toksyczna miłość
ja wciąż prosiłam o miłość pana
wypatrywałam za panem oczy
listy liryczne pisałam z rana
by intelektem pana zaskoczyć
sprawdzałam słowa w obcym słowniku
by nie popełnić przed panem gafy
robiłam wszystko by zadać szyku
kiecki wkładając z przepastnej szafy
bladość ust swoich kryłam karminem
chociaż nie lubię tego koloru
łapałam świerszcza by za kominem
koncerty grywał z panem pospołu
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przepisy z googli wyszukiwałam
by sprostać pana wymyślnym gustom
homara w winie nawet podałam
choć schabowego wolę z kapustą
no a pozycje ja proszę pana
musiałam sama siebie przeskoczyć
i w Kamasutry kręte arkana
skręcić zakręcić by próg przekroczyć
wszystko dla pana i tej miłości
którą mi wcześniej pan przyobiecał
co teraz żona i ma pan gości
a ja walizka albo i plecak

Świat przez okno
świat sennych małych miasteczek
widziany z ciekawskich okien
pełen tajemnych odniesień
odbity magicznym wzrokiem
widzenie spoza firanki
nabiera pełnych kolorów
przez okien szerokich blanki
przez hałas z telewizorów
zza szyby świat w przybliżeniu
jak serial w jesienny wieczór
w nierzeczywistym istnieniu
w sieci domysłów i przeczuć
w parapet wcięte poduszki
i oczy złaknione wrażeń
zbierają życia okruszki
nie mając już własnych marzeń

65

Wirtualne romanse
a kiedy przyjdzie taki czas
tęsknota dziwna najdzie nas
i serce zacznie mocniej bić
nie można spać nie można pić
to wtedy pan i jakaś pani
tak z grubsza nie zważając na nic
rozpoczną swe poszukiwania
by znaleźć kogoś do kochania
przed szklanym monitora okiem
pod nieuważnej żony bokiem
rozpoczynają się romanse
na śmietnik idą konwenanse
jest i królewicz i królewna
i w tonie maili nutka rzewna
i pięknie siebie opisują
wzdychają mamią i czarują
tam jakiś mąż i jakaś żona
po latach brzydko odmieniona
tacy maleńcy i nieważni
a świat należy do odważnych
i kwitnie romans wirtualny
z nadzieją dużą na realny
internetowy bije żar
od wszystkich zakochanych par
internetowi oni internetowe one
ulotnie z piasku ulepione
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Mirosław Kaczmarek
/mironiusz/
Po raz drugi mam przyjemność gościć w pełnych ciepła progach POSTscriptum. Po raz drugi ośmielam się zaproponować kilka moich wierszy. Pisanie
jest dla mnie oddychaniem tym światem. Powolnym jak pory roku. Koniecznym, niezmiennym, pewnym. Dokładam jeszcze swoje: cichym, nieśmiałym, na pół sennym.

którzy zdążyli to zapisać cz. II
dwie podwójne
pijane kamieniczki
gubią szereg barw
chwiejne kroki
nie są wędrowaniem
ławka miłosierdzia na bulwarze
z widokiem na most i stare forty
zima ucieka resztkami kry
do Grudziądza
zatonie obok Bruna
smugi na lodzie rysują niepokój
pęknięcia wojnę
z trzaskiem kapitulacji
może tak przestajemy istnieć
zbyt definitywnie
nie zasnę spokojnie
nikt nie zaśnie z nocnych na promenadzie
zwątpieniami zmatowiały wiersze
rozpadam się i zwalam do Wisełki
zabierając na wszelki wypadek most
gdyby przyszło powrócić
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wiosenne porządki
jaskółka uczyniła wiosnę
jedna – na przekór
pod tują ostatni śnieg
w pergoli za domem
wybudziła bluszcz
z zimowego snu
przedwiośnie
w czerwieni przebiśniegów
malowanych gołąbkiem
jastrząb dodatkowo
wyobraża czas
pazurami wskazówek
wiosna wiosna
nie tylko radość
bukietów barw
pani Danka nie przyniesie
ciasta malinowego
i zapraw ogórków
we wsi zabraknie
paru chłopców z tamtych lat
(mogiły tam gdzie kwiaty)*
na przednówku zacichłem
porządkami w kalendarzu
i świeżą zielenią wieńców
*Wandy Sieradzkiej słowa do prześlicznego śpiewu Sławy Przybylskiej
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stąd do antykwariatu
gdy piszę stary czyżyk
tysięczny raz pokonuje trasę
ogród – budka nad sypialnią
milknę na zewnątrz
zachwyt odwieczną drogą
zwaną roboczo życiem
zapisuje na ekranie
bezszelestność i samotność
widocznie tak być musi
poszeptem ptaków
rozpadają się świątynie
ludzkiego zgiełku i pychy
nawet wojewódzka
co przecina pola
przyznaje: jestem donikąd
sam widzisz
kolejną stroną
zaścielasz chodnik do antykwariatu
czekającym na pierwszą miłość
pocałunek który roziskrza niebo
niepewność dzieloną na dwie
gdy piszę klucz dzikich gęsi
otwiera zapomniane drzwi
mądrości
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coraz krótsze sierpniowe popołudnia
sierpień zabrał świeżość jabłonek
popołudnia (nawet świerszcze) zastygnięte
w dojrzałym do obojętności ogrodzie
dłoń złota sięga niedopitą kawę
rozświetlając uśmiech filiżanki
pierwszy na wszelki wypadek sweter
no więc te świerszcze
co z nimi skrzy jeszcze
horyzont gdy cichną
spadła malinówka z obfitości smutku
nad nią nad obłokami
zapodziane życie
nikt go nie posiada
gaśnie co świeciło
co kwitło więdnie
ukryty porządek rzeczy
w gubieniu formy
półszeptem bez żalu
zamrużyły gwiazdy
świerszcze rozwierają wrota
do gdzieś tam milczeniem
już śpię
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motylku, motylku
gdy czytam późną nocą
zatoka sekretnych obecności
krzykliwego niepokoju mew
danego niektórym może wybranym
ziemia niedostrzegana
zapachem posłańców trzepoczą
skrzydła czasu zaprzeszłego
zanurzasz stopy w chłodnej wodzie
wypłukuje pamięć żłobi na nowo
zerkam twoim obiektywem
gdy czytam nad ranem
w pościeli z porannej mgły
(dobre uczynki wywołują
sielski nastrój Stwórcy)
odnajduję zabłąkane sny
niedokończone wiersze
marzenia o czwartej trzydzieści
tęsknie wyziera światło
spod rozczulonych nocą obłoków
jesteś motylem z kwiatka
na kwiatek słów zapodzianych
wracam odchodzę bezpieczny
w ramionach twych natchnień
*rozmaitym piszącym Stworzeniom
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tak senne bardzo
zbyt niedbale kocham słowa
gęstnie tarnina w wąskich przejściach
między nienazwanym
a nazbyt ściśle określonym
tak napotykam
przydrożne natchnienia
usychających lip
przybite kapliczkami milczącej Matki
zbyt niedbale opisuję ścieżki niepewności
siwa olcha porasta granicę
między nie – prawdopodobnym
może to jesień choć tego nie wiem
tak patrzę
na płynącą wodę
w bezpowrotnie niedokończonym
ledwo skosztowanym życiu
zbyt spokojnie mówię o tym
że już czas że rusza procesja
że w próżnię wpadają
kolejne wiersze
tak się modlę
pod zapomnianym krzyżem zaniedbań
szare poranki szare zmierzchy
nieomal istnieliśmy choć i tego nie wiem
zbyt niedbale kocham słowa
w przepastnej księdze życia
coraz dalej i dalej
bez ostatniego wersu
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Jan Stanisław Kiczor
Z zawodu nieukończony chemik (nieukończone studia na Politechnice Warszawskiej). Lata aktywności zawodowej, to
praca w budownictwie. Nie uchwyciłem
tego momentu, kiedy zacząłem pisać, więc
trudno mi do tego faktu jakąś szczególną
„ideologię” dorabiać. Po prostu, zacząłem
i już.
Piszę na przekór wszelkim stylom współczesnym, sięgając do nurtu zdawałoby się
wyczerpanego, a przecież ciągle pełnego
nowych możliwości. Wbrew pozorom,
nie ma we mnie pesymizmu, więc nawet
rzeczy poważniejszej natury staram się
„okrasić” optymizmem i pewna radością
wynikającą z faktu samego życia. Zresztą,
cóż się rozpisywać…
Puszczam zatem w świat myśl moją, postrzeganie, a reszta to już tylko w rękach i umyśle czytającego. Carl Sandburg
powiedział kiedyś: „Poeta to zwierzę morskie, które żyje na lądzie marząc
równocześnie o tym, by móc latać”. I tego się trzymam. I póki co, jest dobrze.

Zachłanność
Tak mi pani w krew weszłaś, nasączyłaś ciało,
Wdzierając się w intymność najmniejszych szczegółów,
Że nie mogę pozwolić sobie na niestałość
I nie wiem – tkwię w rozkoszy, czy zwijam się z bólu.
Kunsztownie omotany tkliwością dokonań,
Pocałunków w nadmiarze, pieszczot bez oddechu,
Dałem wpleść się w męczący, miłosny idiomat
W pozycje żywcem wzięte z antycznych reliefów.
Zamykając mnie w klatce nadmiernych pożądań,
Uczyniłaś kanarkiem własnego kaprysu
I tak się teraz czuję, jakby anakonda
Spadła na mnie w spokojnej alei cyprysów.
Poluzuj. Otwórz klatkę. Zobaczysz – dzień za dniem;
Kanarek będzie wierny. Będzie śpiewał ładniej.
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I to by było na tyle...
Nie podskakuj, gdy grają, nie płacz na pogrzebie,
Nie noś laski ozdobnej – gdy wystarczy kostur,
Zanurz się w zakamarki, o których nic nie wiesz,
Marzenia zakrapiając odrobiną octu.
A było wystąpienie pełne świętej wiary,
Że teraz to na pewno i szybciej, i lepiej,
Że się sukces za każdym narożnikiem czai
I śmiało można patrzeć w mrok nocnych przesklepień.
Za niewielkie pieniądze nabądź dobrą lupę;
Drobny w końcu wydatek, a wielce sensowny:
Może łatwiej rozpoznasz – kto mędrzec, kto głupek,
Kto talenty wciąż mnoży, a kto je rozdrobnił.
Bo mówią dziś tak samo, a jakby inaczej
I swada wciąż ta sama, lecz z innym akcentem;
Choć słowa przyodziano w szaty nowych znaczeń,
Brzmią nadal jak przed chwilą z lamusa wyjęte.
Ty rób swoje, nie zwlekaj, nic się nie wydarzy
W ukrytej łagodności czy otwartym gniewie;
Nie chwal się, kiedy szukasz nadwątlonych marzeń,
Nie podskakuj, gdy grają, nie płacz na pogrzebie.
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Fronti nulla fides*
W zdumieniu tkwi mój ogląd rzeczy – umiera, co żyć wcześniej miało
I wielki tumult pośród chętnych, a przecież chcieli iść na całość.
Idąc za późno zrozumieli, że skierowano ich donikąd,
Trafili w burzę, gdzie piorunom wciąż towarzyszy losu chichot.
Zgubione słowa, gesty, czyny, osamotnione na rozdrożach
I nie wie nikt gdzie prawda leży, gdzie kłamstwo, fałsz, gdzie łaska boża.
Zglajchszaltowały się uczucia, to, co umarło powstać nie chce,
A sumy pragnień, dążeń, marzeń – darmo do góry wznoszą ręce.
Śnimy nasz sen o lepszej porze na pustym łożu bez pościeli,
Ktoś się pozwijał w cichej drzemce, inny zaś chrapać się ośmielił.
Wszystko tak pędzi szlakiem przeszkód, kręcąc się w wirach niespełnienia;
W zaułkach diabeł ogień krzesi – lepiej się widzi w światłocieniach.
*fronti nulla fides (łac.) – Nie ufaj pozorom.
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Wyciąg z życiorysu – tryptyk
I.
Nie wiem z jakich powodów podążasz w tęsknotę,
Dźwigając ziarna bólu w zniszczonym plecaku,
Słów całkiem niepotrzebnych nawinięty motek,
Jak gdyby twój labirynt żądał nowych znaków.
Nikt nie płacze po kątach więc, brak jest powodu,
Aby się czarnym kirem obwiązywać w pasie,
Tajne przejścia do żadnych nie wiodą ogrodów,
A głos porozumienia dawno stracił zasięg.
Jest widownia. Jest scena. I nie ma kurtyny.
Monodram obserwują już tylko wytrwali,
Jak dotąd brak pewności kto i w czym zawinił
I kiedy można zganić, a kiedy pochwalić.
Były tęcze, lecz zgasły. Nie widać nikogo,
Kto chciałby nowe światła rozniecić nad drogą.
II.
Kto chciałby nowe światła rozniecić nad drogą,
Gdzie brak wciąż rozpoznania złudnego kierunku
W dryfującą przejrzystość, gdy nadto lirogon
Dźwiękiem wabi w pozory lepszych wizerunków?
A wszystko jest tak samo; pękające ściany
Lepione naiwnością chwilowej zaprawy,
Wyblakłe dawno szkice myśli poplątanych
W alejkach, któreś tylko w pamięci zostawił.
Jest przyczyna, jest skutek. Lecz prawdy nie powie
Żaden lament spóźniony, roztrwoniona wiosna,
Wspomnienia drżą okryte fakturą wyżłobień,
Skrywając sens właściwy we mchach i porostach.
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Przeczesując powietrze z nienazwanej strony
Znajdziesz tylko zbiór marzeń – niedookreślonych.
III.
Znajdziesz tylko zbiór marzeń – niedookreślonych,
Przeszukując korytarz, pokoje, piwnice,
Jakieś listy zwinięte we wstążek kokony
Z treścią już zapomnianą – więc chyba o niczym.
Nie widać zakończenia. Kaskady obietnic
Zdobne śmiechem szelmowskim usypiają czujność,
A żadna się nie ziści i nic nie uświetni,
Choć pozornie złożona w myśl wewnętrznie spójną.
Trzeba klocek do klocka, by powstała całość
Otulona przestrzenią spokojną i suchą,
Gdy wszystkiego na jutro może być za mało
I drzwi, przez które wszedłeś, zamknięte na głucho.
Więc cóż, że chciałbym skończyć udanym bon motem;
Nie wiem, z jakich powodów podążasz w tęsknotę.
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Po ciemku
Choć pewnie jest dziś rzeczą niepotrzebną
Czuwanie ciała w bolesnym półmroku,
Zmęczone oczy ujrzały niejedno,
Zanim w gościnę zaprosił się spokój.
I nie jest jaśniej, choć na pewno ciszej,
Chłód pełznąc z kątów ciało pooplatał,
Czasami jakieś drżenie rozkołysze,
Na zieleń wiosny czy obłoki lata.
Wstrzymuję oddech, gdy szept spoza ściany,
Narasta falą obcej namiętności,
Znacząc granice czasów dokonanych
W bezsłowiu pragnień, wśród treści bieżących.
W tej gmatwaninie upadków i wzlotów
Sny podwojone spływają na ziemię,
Zbudzony słyszę w ścianach jęk chichotu:
Z czego lub z kogo? Wie ktoś? Bo ja nie wiem.
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Witold Kiejrys
Wieczny wędrowiec, lat 70. Ciągle
wspinający się, ciągle widzący przed
sobą przestrzeń do zagospodarowania.
Emeryt, a więc niezależny, gorzej z samorządnością, ale nie wymagajmy, nie
wszystko na raz.
Aktualnie osiadły w Bartoszycach, na
Warmii. Podobno docelowo, oby tak
było. Oby wreszcie się udało! Jest szansa, że tak będzie naprawdę.
Po debiucie, w 2011 roku, ukazał się tomik poezji „Motyw pocztówki”. Przede
mną drugi, już niedługo.

Przyzwolenie
W ciszy twojego serca
długo prawie znieruchomiałego i zatroskanego,
pojawiają się dźwięki, które
kołysząc się i falując lecą w kosmos.
W tej cudownej muzyce
odnajdę ciebie.
I zacznie się w ten sposób ta opowieść,
pieśń o tobie.
Jeśli tylko zechcesz,
nie musisz już nic więcej
czynić nadzwyczajnego.
Jak tylko po prostu żyć.
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Piwniczka
Przez uchylone okno wpada
świeży jeszcze, ledwo ubiegłoroczny
zapach. Kusi. Przebieram palcami,
liczę – może ktoś doniesie.
A tu, jak na złość! – nikogo z uprzejmych.
Z usztywnioną wypadkiem nogą,
powoli, krok za krokiem schodzę.
Przystaję, każdy skręt schodów
to jak skręt kiszek – tam przeszywa ból,
tutaj przeszywa pragnienie.
Jeszcze chwila, a zachłannie dopadnę.
Przez dziurkę od klucza spływa pot –
u licha! – nie mogę wcelować.
Przypominam, jak mówiono, iż najlepiej
wkładać po palcu. Robię to, jest!
Ulga. Głęboki wdech, ściana wpiera się w spocone
plecy; pod stopami słychać zgrzyt tłuczonego szkła
i ostry zapach kiszonych ogórków,
cholera! – a jeszcze chwilę temu dałbym głowę
za szklaneczkę porzeczkowego.

Wciąż żywi
Opodal stawu, którego nie znasz,
porozsadzały się rodziny brzuchatych leszczyn.
Rodzą się nowe. Skrycie wybijają pędy.
Jaśniejące niebo wyłuskuje z chmur
łabędzie szyje, spragnione miłosnych uścisków.
Dokarmiamy je spojrzeniem.
Natura ożywa.
Wierzby pokrywają srebrzyste kotki –
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ślepe i ufne jak my, kiedyś.
Wygrzewają dla nas nastroszone futerka.
A ja, dopiero teraz, dostrzegać zaczynam
skazy rodzącego się we mnie,
nikomu już niepotrzebnego dobra.
Notuję je w papierowej pamięci, by nie odfrunęły
z nastaniem poranka.
Pozostaję świadectwem niewidocznej, powoli
przeobrażającej się we mnie plazmy.

Tak, tak
Przejmuję się tobą, ale wcale nie martwię,
nawet telefon zrozumiał to i milczy.
Poczekam,
aż akacje puszczą liście.
Będę zliczał spadające wskazówki.

Jerzyki
Pną się po aureoli tańca
coraz to wyżej, śmiglej i weselej.
Wpadł mi jeden w dłonie z krzykiem
i pomieszała się gracja z niezdarnością,
a w głębią czerniejących oczach błysnął cień
przerażenia. Może to wiatr tylko
rozkołysał niepewność i żal po zasychających
promieniach igrającego wieczoru.
Leć z najwspanialszych lotniku,
za kilka dni uniesie cię wiatr. Hen za morza.
A póki co graj, ty mój świerszczu
wczesnowieczornego nieba.
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Krotochwila
Mój dzień wczorajszy pełen pracy,
szczęściem zapomniał, ta usnęła –
i kiedy ranek z słońcem wstawał,
poczułem rześkie wybudzenie,
jak te niedźwiedzie, co wiedzione
pragnieniem słońca i posłańca
wiecznej wędrówki ku krainie,
gdzie miód i panny i gdzie chucie,
dla jednych w trawie,
innym w sianie,
a jeszcze innym w starym bucie.
Dzisiaj, gdy rower przysposobię,
ruszę przed siebie w swą wędrówkę –
lecz nie do panien,
to już było,
w pamięci tylko drżą mi uda
i te pozornie piękne cuda,
dziś pamięć jak ta pajęczyna
rozplata wiatr, przymyka oczy,
w kufelku sok, pod drzewem sjesta,
nad nimi ptak, ten ptak to spokój;
posiedzi, potem się poderwie
i wzleci ku wysokim chmurom.
A ja, popatrzę za nim może
albo na chmurze się położę
i w dal popłynę bez roweru.
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Bądź
Nie musisz na mnie patrzeć,
całować lub obejmować
na powitanie i pożegnanie.
Nie musisz nawet być obłokiem,
którego wypatrywałabym,
kiedy nadejdzie
tęsknota
i wspomnienie –
bądź tylko.

*** (Wodziła…)
Wodziła
po konturach rysunku
oczu i ust,
chcąc zapamiętać.
Delikatnie obrysowywała ciało,
dotykała pomarszczonej miejscami skóry.
Bez strachu
jej pamięć zanurzała
w jego pamięć –
marzenia z myślami plątali
śmiechem i kroplami potu.
Poddawał się,
wspierał zapamiętaniem,
że zapadając w sobie,
żegnają ostatnim pociągiem –
donikąd.
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Bitwa o Mławę
Zdjęcia z pola bitwy (1939) – You Tube
Od lewej: pozycja Mławska i pozycja Mazowieckiej Brygady Kawalerii.
Po prawej: reklama botków i nowa kolekcja „Zalando”.
Wchodzę kursorem na pole minowe.
Oglądać rekonstrukcję Bitwy z pozycji
wygodnego fotela, to znaczy:
nie pobrudzić sobie rąk o żadną śmierć!
Nie poczuć smaku pyłu z pola bitwy,
zapachu prochu czy końskiego potu.
I kiedy mi się znudzi lub natrafię
na drastyczne sceny – przełączę szybko
na pokaz mody, na ciepłe i wygodne buty.
Akcja!
Oddziały w gotowości:
przeciwpancerny „Jeż” posuwa się w kierunku wroga.
Okopy, bunkry, zasieki. Nasi, przesuwają się do przodu,
a zwiadowcze motocykle Niemców podjeżdżają pod las,
nie lubią Polskich Dróg, psioczą na nierówny teren.
Pojazd pancerny otworzył ogień. Ich myśliwce
oblatują okolicę. Rozkaz przychodzi z góry:
Wioska musi zniknąć z powierzchni ziemi!
Znajduje się w centrum polskiej linii obrony.
Ziemia podrywa grudy, bombarduje nimi powietrze.
Płoną słomiane dachy, unoszą łunę do nieba.
Koniec akcji!
Wzrok przechodzi na prawy brzeg monitora.
A tu, kolejna reklama kurtek, kolorowych kaloszy
i fluorescencyjny napis na ruchomym pasku:
Uwolnij swoją wyobraźnię.
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Bożena Kluszczyńska
/Bożena/
Moja przygoda z pisaniem zaczęła się cztery
lata temu. Całkiem przypadkowo spróbowałam i tak mi do dziś zostało. Często poruszam w swoich wierszach temat przemijania
i śmierci, ale nie tylko. Mam nadzieję, że
moje wiersze będą coraz lepsze. Stawiam
też pierwsze kroki w prozie. Zobaczymy co
z tego wyniknie.

posucha
z mocnym postanowieniem
poprawiam wers za wersem aż po pełen kosz
splątanych puent
nic poza nimi
słowa miłości straciły moc wskrzeszania wiary
w dziurawym pamiętniku popieleją sterane żałości
odprowadziwszy zetloną samotność na miejsce spoczynku
idę pod rękę z siwym dymem tam skąd nie ma powrotu
opadający liść
mimo woli zaciskam powieki aż po błysk fajerwerków
przywracających wzrok
gdy konstelacje obrócą się w proch
zamilknę
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zmagania trzeciego wieku
Starość jest wewnętrzną pięknością,
tylko ludzie jej tak nie traktują.
Aida Kosojan-Przybysz

niejedno ma imię
opiekun w uchwycie pod rękę
więc lżej oddychać półpiersią
szklanka w pięć siódmych pusta
czeka na dopełnienie
atrofia synaps lewitując
zakłada lewy but na prawą nogę
wystawiając zbyt wysoki rachunek
wewnętrzne piękno oświetla
zupę ściekającą po brodzie
pamiętam jak stawiałaś pierwsze kroki
córeczko

zakrzywiając
oswajam
rzeczywistość zamkniętą w czterech ścianach
w coraz wyraźniejszej poświacie
skoszonej trawy nie zastąpi zapach ambry
płucom pozwalając na głęboki oddech
tak zwana proza życia z pigułkami
i środkami do dezynfekcji
od poczęcia aż do śmierci kolaps zwłaszcza gdy pęknie
kolejny szampan wypełnionych rokowań
za drzwiami świat
frontem dla mogących wyjść poza niepisane prawo
czekając na Godota
pójdę nie ruszając się z miejsca
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zdarza się
gdy fale spokojnie kołyszą myślami
jakby ciszej w środku
wtedy łagodność goni łagodność
dłoni wyciągniętej na powitanie pożegnań
milczenie nie przeszkadza
odsłania tajemnicę za tajemnicą
nieznanej drogi donikąd
wystarczy podnieść głowę
złapać oddech
kolejny obraz ledwo uchwytny
wyłania się migawką
później już tylko wyobraźnia i wiara

klucz
rankiem światło jest najlepsze
by wydobyć
istotne szczegóły z życia
wzięte w niewolę
moje oczy podążają w jedną stronę
nie tak jak kiedyś gdy rozgałęzione rzeki
zasilały morze szczęść za każdym rogiem
na odzyskanie właściwych wymiarów syrena
wkrótce płótno pokryje farba
wirowanie jest żywiołem jak płomień
poparzy każdą skórę
bez wprawy nie puszczaj cugli
kicz nie jest w cenie
otwieram kolejne drzwi

87

bibliofilka
każdy rozdział
historią krótkiej znajomości
zaczytana
zgubiłam się między stronami

rozliczanie
życie zagrało mi
na nosie
nie złapałam
właściwego rytmu
śniąc o gniazdach z pisklętami
wędrowałam
wszystko w zasięgu wzroku
bez wytężania wyobraźni
rozrzucony kolorowy popiół
tam nic nie wzejdzie
tu wbrew naturze fruwają gołębie
fale morskie łaskoczą stopy
tylu rzeczy nie zdążyłam
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ze źródła
spokojnie wybija rytm
po chwili
radości na kolejnych kaskadach
wzbierają na sile
by ze zdwojoną energią uderzyć
tam gdzie horyzont pada na kolana
i wyśpiewać pochwalną pieśń
z czasem meandruje
otwierając przedpole rozdziałom
historii się nie zmieni – ją się tworzy
z kamienia lub plastyku
rzeka wiary z łachami zwątpienia
i żalem porzuconym na brzegu
pod koniec wędrówki opada z sił
tonąc
w morzu krzyży

finto
lawina zdarzeń
a śnieżna kula
domyka czas
zakładając uzdy
planom z odleżynami
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wilczyca
wystające żebra rozrywają skórę
a puste sutki
nie wykarmiły młodych
wyje z rozpaczy
serca nie umie odgryźć

jesień
czas zagrać w dwa ognie
wygrywa ten
który pierwszy zgaśnie
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Lidia Kowalczyk
/amandalea/
Parafrazując słowa piosenki:
Naprawdę jaka jestem nie wie nikt
Bo tego nie wiem nawet ja,
zapraszam do czytania, mając nadzieję,
że każdy znajdzie część siebie gdzieś między moimi słowami.

pomiędzy
niełatwo przychodzą
spłoszone ptaki odleciały głodne
nie zdążyłam ich nakarmić
rdzawa strużka
na granicy nocy i dnia
myślałam
milczenie uspokoi sztorm
fale wydzierały coraz więcej plaży
karmiąc się spienionymi
galopował pełen wymyślnych fantazji
nie da się uciszyć
zamieram w bezgłośnej muszli
i choć przynosisz okruchy
wracają tylko pojedyncze
trudno usłyszeć śpiew
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nadal
uciec
kusi kraina wnętrz
zmieszane barwy w witrażach
bolą kolana łokcie
kolejna kartka
siwą nicią splata nocodzień
żar narzuconych celów
wciska wyciska
sączy się czerwień
w zachodzie potrafi być pięknie
dotykam
usiłując wyłowić z mroku
czas na przyszłość

obrazy nie biblijne
bez pamięci ubierasz niebyłe w słowa
z niepewnym pewnikiem za pan brat wysysasz
resztki ciepła odcinając się na przyszłość
ostatni most spadł bezsilny na dno kanionu pada grad
strzał niesiony podmuchem z piekła rodem a przecież
nie kopie się leżącego nie dobija słowików
gdy odlatują wraz ze zmianą pór
jak Światowid pokazujesz każdemu inną
zbolałą w cierniach zajadłego pitbula w czasie walki
przez sekundę muśniesz letnią bryzą by zatopić szkwałem
wciągasz w wir syrenim śpiewem zmieniając w Erynie
wszak bliższa koszula ciału niech zamarzną zbyt śmiałe
stanęłaś na Araracie lepsza od innych
nie potrzebujesz arki Noego
gałązki oliwnej
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mokre igraszki
Pan ciągle psoci jak mały chłopiec
łazienka pływa mokre ręczniki
w wannie tańczymy polkę galopkę
się uspokoić ani Pan myśli
już mokre ślady biegną po klepkach
pokój zamienia się w łajbę jakąś
gdzie na pokładzie następny etap
łaszki fruwają
grzywiaste fale w dal nas unoszą
zazdrosnym okiem zza chmury łypie
księżyc pobladły nocą samotną
a obok płynie życie

bzdurki
namaluję ciepła pędzlem
słoneczników wielki bukiet
by rozgonić chmury gęste
i w fantazje nurem uciec
wyczaruję słów bukiety
zapomnianych w ciągłym pędzie
może trochę się ucieszysz
może minie zima jesień
znów zagoszczą w nas marzenia
o podróżach gdy dłoń w dłoni
tylko zechciej ciut poczekać
kiedy niebo zacznie ognić
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w zapiekłości
zdmuchnąć uśmiech nic prostszego
gdy wokoło burza
nie przynosi nic dobrego
gorycz w ustach
i nieważne czyje racje
wykrzyczane głośniej
kiedy w domu rośnie bajzel
błyszczy ostrze
sen azylu nie przynosi
spokój to ułuda
podkrążone smutkiem oczy
gromy w uszach

przemiany
co krok sędzia lekarz nauczyciel
spętane stopy z za-małymi skrzydłami
przesuwają się coraz cięższe
snem bez odpoczynku
bez zmian
na rynku handlarzy niewolników
chętnych nie ubywa za okrągłe
na okrągło podnosić byt w niebyt
biegną szczury
nie wyłamiesz się z szeregu
za coś trzeba żyć
z czegoś trzeba umrzeć
i tylko natura pomimo sypnęła
złotym deszczem kuszącym podlotkami
z kolczykiem w pępku z dnia na dzień
ukryła szarość
myśli kiedyś nieuczesanych
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na rubieżach
pędzą oszalałe
rozsypany piach wygryza oczy
maszyny mają planowane przestoje
a rynek ma swoje prawa
gnamy
spoza nadmuchanych wydm
nie widać słońca
gdy ołowiane spadają na przyćmiony
spękane żyłki kończą kolejny
błękitne czy różowe
nie dają wytchnienia galopującym
gromada wróbli budzi zaspane okna
mówią że mała czarna stawia na nogi
nieprzytomnie przełykam kolejny dzień
pełen nie moich planów
nakręconej spirali nic nie powstrzyma
a może wypalać węgiel

pozytywna rywalizacja
wciąż dokładają by zmaksymalizować
mocne kieszenie wytrzymają
byle tylko zwyżkowała krzywa
koszty nie wchodzą w grę
w zurbanizowanym
maszyny mają się dobrze jak nie lepiej
mimo wymagań śpią spokojnie
jesteśmy handlowcami bez wyboru
w każdej dziedzinie ekspansja
łagodność na bezrobociu bez szans
jutro
kolejny szczur zgarnie premię
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homo homini lupus est
homo homini est Dominus
nie wierzę
zawsze zwycięża czubek
na pierwszym miejscu
damy radę współczujący
klepnięcie
rosną pierze
z zadartym coraz wyżej
klapkami by nie stracić z widoku
w szeleście pomiędzy palcami
ginie obietnica
brak spisanego wyprowadza w pole
marzeń się nie zbuduje wykładając
bez ograniczonego co stoi na straży
nicowanej po wielokroć
poszarzałej twarzy

mgnienie
płomiennymi śladami wśród szelestów
w lustrze łapiemy ostatnie
brzegi rozedrgane sitowiem
zgubiły zieleń
nagie gałązki nie kryją zadumanej altany
wąską alejką w zapomnienie
patrząc na kręgi spod barwnych piór
zbieramy okruchy przeciw cieniom
gdzie kret nie pozwala na wytchnienie
idziemy Ra kryje się za drzewami
przysiadł wiatr
cisza rozlewa się leniwie
pisze ciepłym strumieniem
wilgotne wersy
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Lila Kucfir
Maria Czubaszek powiedziała
kiedyś „mężczyzna jaki jest,
każdy widzi” natomiast jaka
jest osoba, która pisze wiersze, tego nie wie nikt.
Tomiki autorskie:
„Bal czy zabawa” – tomik
wierszy satyrycznych – Miniatura, Kraków 2008 r.
„Na Krawędzi” – Miniatura,
Kraków 2009 r.
„Pół na pół” – Miniatura, Kraków 2013 r.

bezsenny sen
skrzywiona głowa pełna myśli
zaznacza bólem półkule snu
nieznany anioł dziś się przyśnił
przykazał skrzydła przypnij znów
nie wzlecisz przecież kiedy cisza –
stwierdził otwarcie – że właśnie tak
powietrze drżące się kołysze
lotnego pióra stawia ślad
na suchym piasku kropla jedna
przywraca wiarę w płodny splot
kiedy powroty bez pożegnań
nadzieją deszczu umysł zmocz
skrzywiona głowa wniosek prosty
trwa nieprzerwanie odwieczny cykl
anioł bez ramion sennym mostem
przetarłam oczy a on znikł
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na rynku, którego nie ma
na skraju zadupnej wsi. stop
siedział podparty trup. chłop
pił mleko prosto od. krowy
beztroski stan. anonimowy
alkoholik wyciągnął butelkę. siup
pociągnął ostro wyrzucił. wprzód
potem w tył przez pole. przeleciał
jedną wczoraj dziś. trzecia
wybiła oczy na tarczy. bim
chciałby mocno być inny. z kimś
tak dla żartu albo całkiem. na serio
zająć się namacalną. koterią
zaimponować kolegom. drwiąc
na przekór białemu w kartonie. grzązł
bo wiedział co powie. żonie
nie ma sensu i z nim też już. Koniec

singielką być
na każdym kroku gdzie by szła
ciągnie za sobą komentarze
czy to jej wybór czy też spadł
cios co odcisnął się bagażem
obarczył plecy biodra biust
nie wspomnę tutaj o psychice
pan doktor radzi – popraw tusz
zalecam również więcej ćwiczeń
wyciągnij dłonie prostuj kark
patrz tylko prosto w dal przed siebie
kuszącym kształtem pełnych warg
zaprzeczaj tej banalnej tezie
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to w końcu wybór przecież twój
samotnie pławić się w kąpieli
wyciągnij korek z wanny bzdur
i niechaj piana się oddzieli
niech spłyną wszystkie brudy w dal
czystością ciesz się już od teraz
i niechaj los przewrotny drań
z zazdrością w oku dziś spoziera
na dumnie twą wypiętą pierś
na myśli czyste uczesane
głęboko miej to wszystko gdzieś
gdy się zapomnisz z kimś nad ranem

uschnięte
przytulam twarz do źdźbła trawy
zmęczonej listopadowym wiatrem
obdarł jej włos dla zabawy
czub badyla cień goni ostatni
czy kiedyś ono ożyje
zastanawiam się jedząc szarlotkę
zamieniają się kęsy w żmije
wrażenie nie jest przyjemnie słodkie
szarością jak myszką trąci
zbita piana na jabłku usycha
odłożył się zlepek w kącie
wspomnieniami zagrała zła płyta
przytulaj lico do wiatru
dobrą radę już cichnąc mi dała
cząstkę dnia cicho ukradnij
rozsyp zieleń znów na kolana
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na pątniczym szlaku
nie chciałeś sadzić dla nas bratków
mówiłeś – że już nie pamiętasz kiedy
zbratałeś się z nią jak z półświatkiem
i że nie widzisz już potrzeby
by łapać wspólnie w sieć motyle
hodować to co przeminęło
trwało to wszytko ze dwie chwile
lecz jak smok ogniem zazionęło
obłędem w oczach groźbą w twarzy
i drzwi trzaśnięcie jak policzek
zburzyłeś obraz co ołtarzem
dni przepłakanych już nie liczę
teraz mam własną snu rabatkę
podlewam ją nektarem który
nie wpada w przepaść jak w pułapkę
lecz tworzy nowe kalambury

bindaż
spleciona jak dłonie nad głową zieleń
pod stopą ścieli się szarość
krzyk mewy łagodzisz odbitym cieniem
i mówisz że ci za mało
brakuje ciepła kiedy maj blaskiem
rozwija pąki wciąż nowe
stawiasz niezdarne koślawe kroki
a buty siedmiomilowe
drażnią pęcherze co tu i teraz
niechciane po rosie przyszły
zadzierasz głowę – prześwity zbierasz
niechaj zakwitną choć w myśli
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rododendronem co obok przysiadł
skórzaste rozpostarł liście
usiądę obok zaraz tu – dzisiaj
w półcieniu czerwiec ci wyśnię
a z nim soczyste kolory grabów
co nam szumiały nieśmiało
słońce dziś świeci – żadnych układów
i nic już nie będzie za mało
Kołobrzeg 2012

na biegunie
znów spadła biała szadź szaleństwa
cieszy się dziatwa a ja wcale
w płatkach wiruje menisk wklęsły
z krawędzią tworząc zimna balet
czapę włożyły rosłe dęby
i kolor liściem już nie spada
pomiędzy bielą szare przerwy
to chyba wróbli jest gromada
śmieją się strosząc w cudze piórka
tańczą bezmyślnie a puch leci
przemknęła cicho pstra wiewiórka
bo zapiał właśnie kogut trzeci
zaspałam kiedy śnieg osiadał
a teraz ostro dmie już w oczy
z mrozu i sopli jest obstawa
cieszy się ptactwo – los się droczy
więc marzę pod pierzyną bieli
by kwitły uczuć tulipany
a ty od dawna niechęć ścielisz
biegunem zimna – tym – bujanym
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gnomon
na wczoraj kupię zegar słoneczny
żeby dziś dotknął ciepłym promieniem
wskazał godziny gdzie czas bezpieczny
pada pod dobrym kątem na ziemię
starym wspomnieniom da nowe twarze
cieniem zasłoni paskudne chwile
na myślach tarczy zieleń rozmaże
wymiesza z słońcem zimne akryle
i namaluje prostotą z nieba
wskazówki nowe co błyszczą rosą
tego mi właśnie dzisiaj potrzeba
czasu i tarczy co pion uniosą

mgliście
kiedy opada zasłona z mgły
rozpięta nad górami
pozbawiam się kolorów pstrych
po prostu mam je za nic
w kontekście sukni ciemny brąz
na przekór lśniącej zorzy
zachodzę w głowę wciąż i wciąż
czy jeszcze kiedyś włożę
zielenią zabarwioną moc
z koroną drzew w ramionach
wykonam ikarowy lot
i spadnę odnowiona
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Łucja Kucińska
/luczija/
Sieradz

światłobarwność
krą spłynęły mamidła
odgłos kroków wystukiwał wyznania
drogi do jutra którego nie było
gdyby przejść na stronę myśli
uwięzionej w ramie obrazu
po jedno spojrzenie
treść i czucie
w świetle nie wszystko jest czarne

pierścienie akima
gdy blizny nie dają zapomnieć
słyszy szept
jesteś w pierścieniach moich
a ja jestem melancholią
jeśli znasz tajemnicę drzewa
na którym płatki śniegu
mają zapach wiosny
– będziesz żyć wiecznie
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dom specjalnych gości
mgła zabrała mi niebo
i nie wiem
gdzie kończy się ziemia
czekam na gwiazdy
podróż mleczną drogą i złudzenie
że spotkam go na szlaku
tam czas staje w miejscu
myśli tworzą linie załamań i krągłości
bardziej realne
niż ślad pocałunku
na zdumionych wargach
niektóre z nich
jak krople deszczu uczepione gałęzi
drżą na wietrze ciekawe świata
trącone przypadkiem
toną w rozlanej plamie nocy
by wrócić do miejsca
którego nie ma na żadnej mapie

minął tydzień i nic się nie zmieniło
ktoś wychodzi na piętnaście minut
inny lata jak oparzony
brakuje tylko przestrzeni wypełnionej tobą
i rozmów łączących ludzi
by nie zwariować przeglądam regesty w tece dworzaka
wieki pędzą galopem jakby czas nie istniał
za rok setne urodziny michała
a zdaje się że wczoraj siedział przy stole
kiedyś przed lustrem
liczyłam siwe włosy na potwierdzenie dorosłości
gdy były jak sól z pieprzem straciłam rachubę
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dzisiaj na widok starych ludzi czuję tkliwość
jak po odcięciu pępowiny
mimo to unikam dotyku
i nie wiem co wywołuje reakcje
niedobór witaminy B12
czy obojętność

grona i ciernie
nie nacieszyłam się zapachem akacji
a już lipy kwitną
jeszcze tyle wiosen będzie
wiem
będą powroty i odloty
lecz trudno szybować nad ziemią
nie zahaczając o chmury
gdy niebo zimne i szare

anomalie klimatyczne
specjaliści od prognoz pogody
głosząc ocieplenie
skarłowacieli
nie pytaj dlaczego
zrozumiesz gdy zdejmą kaganiec
wbiją w nas kły i rozszarpią
lecz dopóki nie złamią kodu
bawmy się w kotka i myszkę
jak przenikliwość z wyrachowaniem
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prawo wyboru
nie wybrałam spółki
z ograniczoną wolnością
więc przerwij monolog o niczym
kłótnie zbyt głośne
w tym ciągłym jazgocie
bezmyślność staje się ciałem
nie bój się cieni niech siądą przy stole
gdy zgaśnie światło odejdą
jak trzynastego
w osiemdziesiątym pierwszym

myśli
czekają na sygnał do ataku
by zadać ból i pytania
ignorujesz je wpatrzony w sufit
lecz na twoim niebie pojawia się szczelina
pęknięcie nie jest skutkiem trzęsienia ziemi
mimo to wpadasz w nie po szyję
wiedząc że nikt nie poda ręki
resztkami sił próbujesz się wydostać
ziemia osuwa się a one podpowiadają
że stracisz czucie w dłoniach i zginiesz
bo nie rozstąpiła się bez powodu
wybawieniem krzyk za ścianą
włączony telewizor płoszy natrętów
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jakby to wczoraj było
pamiętasz złotą
płonące świece i melodię
która przypomniała
jak wszystko może być proste
wyprosili nas
był styczeń i padało
miałeś zimny policzek
i kropelki deszczu na włosach
wieczorem napisałam wiersz
– byłeś podmiotem
nic nie mów
mogliśmy wydać biografie naszych przodków
egzystencjonalne tomiki wierszy i listy do akima
ale prócz kawy rozliczenia i uścisku dłoni
niczego już nie będzie
dźwięk zamykanych drzwi sprawia ulgę
nie rozumiem języka jakim do mnie mówisz
lecz gdy noc zaciąga ciemną materię tracę pamięć
i idę do ciebie po najciekawsze njusy
dwadzieścia lat między tu i tam
dojrzało jak reneta w ogrodzie ojca
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*** (bez akompaniamentu nie zaśpiewam...)
bez akompaniamentu nie zaśpiewam
słowa mogą dotknąć i unieść wysoko
więc czemu śniłam
piaskiem rzucanym w oczy
literki takie nic
poskładane zamazują obraz

*** (posiedź ze mną...)
posiedź ze mną
opowiedz o zeszłorocznym śniegu
albo
nic nie mów
po prostu
bądź

*** (tyle już jesieni było...)
tyle już jesieni było
strojnych w kolory
płaczących listopadem
ta też minie
później następna
nasza będzie jedna
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Joanna Lessnau
/asia/
Pochodzę z małej miejscowości na Podkarpaciu.
Moja przyjaźń z POSTscriptum zaczęła się
nieco ponad rok temu. Mam nadzieję, że
w wierszach, które zamieściłam, choć trochę
dałam się poznać i cieszę się ogromnie, że
mogę dzielić z Wami strony Antologii.

eden
daleko nam od siebie
choć nieraz
na wyciągnięcie ręki
zrób coś
albo nie zatrzymuj
ta obecność
płodzi zło
jestem
jak i ty winna
oddycham tym samym
bo ile można wstrzymywać
i chciałabym już pożałować
a nie mam szans popełnić
nie tańczę z gwiazdami
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siostra
śmierć
narodziła się ze mną
była taka obca
teraz już poznaję
siostrę z łona życia
oswaja mnie z nią codzienność
kiedyś odejdziemy razem

ponad to
serce ustanie
a geniusz wypali się
jak zapałka
martwe ciało
i myśl nieczynna
stan pierwotny
niewyobrażalny
dla człowieka
po śmierci
stanę się

na zmianę paracetamol
proszę nie oddychać
już można
dziękuję
kolejna wiązka promieni
pozostawiła
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pamiątkowe zdjęcie twarzoczaszki
do kolekcji
nie uchwyciła bólu
gdyby ujrzeli
może poznaliby prawdę
póki co brak diagnozy
uśmierzam przeciwbólowym
według zaleceń
zasypiam i nie wiem
czy się obudzę
***
proszę nie oddychać
już można
dziękuję
dziś odchodzę

akt
jesteśmy ze sobą
sama nie wiem
może od zawsze
w nieustannej symbiozie
jestem pożywką
poddaję się kopulacji
a ty przybierasz różne formy
w ostatnim stadium
rodzę
i nie ma że boli
dzielę się owocami

111

kwestia czasu
nic o mnie
nic o tobie
kolejny rozdział bez grzechu
nie będzie burzy i łez
o tyle lepiej
przynajmniej nie utonę w bagnie
kwestia czasu
ktoś wyznaczył ścieżkę
początek i koniec
zadrżała nić przeznaczenia
zacisnął pętlę
nie mówię nic
już nie potrafię

utrwaliłam
noc ukradnie godziny
a gęste chmury
przysłonią błękit
odejdzie
jak zwykle
otulona szalem
mgły porannej
otworzę letnią księgę
na stronie najcieplejszej
dopieści mnie
słodycz dojrzałych winogron
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spacer
obiecywałam sobie spokój
jeden dobry dzień
z tego nic i poza tym
ta noc nie pamięta słońca
dopadła mnie i drąży
bezsenna
dobiega tęsknota
kilka wspomnień
i jeszcze coś
bez znaczenia
zabieram czas
i wychodzę
pora zgubić żale

póki czas
spójrz kim jestem
rozpięta na gałęziach życia
między kocham a nienawidzę
między prawdą a fałszem
zrzuć hermetyczny płaszcz
nie ochroni na tym etapie
odsłoń twarz i patrz na mnie
aż w zdrętwiałych ustach ucichną słowa
a zapisane karty załzawią
odnajdziemy się w zamyśleniu
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kreacje
lato komponuje detale
delikatnie dopełnia lśnienie
do twarzy nam
w wieczorowym nastroju
znajdziesz mnie
(głos do Boga)
jeśli jesteś
wiesz kim jestem
ogień i woda
nieziemskie zderzenie
kto kim jest
nie wiem

życie
życie
to droga w jedną stronę
pamiętam miejsca
gdzie z trudem wyhamowałam
przetrwałam
żeby otworzyć
kolejny rozdział

tylko po to
wpisujesz się w moje karty
żebym zrozumiała
nie można mieć wszystkiego
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Jadwiga Łowkis
/jaga/
Urodzona w Wieprzycach –
dzielnicy Gorzowa Wlkp. Już
jako dziewczynka pisała krótkie rymowanki w zeszyciku
dla siebie. Pisanie na serio zaczęła traktować dopiero, gdy
poszła na emeryturę – głównie
wierszyki i bajeczki dla wnuków – lekkie i ciepłe.
Techniki pisania uczy się od
najlepszych na portalach literackich. Pisze również na portalu E–literaci, gdzie za czynny udział w życiu portalu była
nagradzana dyplomami. Jest
współautorką zbioru bajek pt. „Bajki Wielogłowego Smoka” oraz „Wszystkie
Drogi Do Jednego Serca”, wydanym przez portal E–literaci.

Jesienna melancholia
w jesiennym płaszczu z piórkiem w kapeluszu
przemierzam ścieżki parkowej alei
smutek doskwiera brakiem animuszu
czekam niedzieli
listopadowy dzień bielą już ziewa
słońce zachodzi wraz z barwną poświatą
poranek chłodny pustoszeją drzewa
nie zmienię świata
która to jesień nie liczę już czasu
samotnie kroczę zmieniłam obuwie
wkrótce nadejdzie delta i wykasuj
jakie to trudne
08.11.2012
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Jesiennie
jesienny klimat na drzewach już płonie
słońce w kałużach babie lato w trawie
paletą barwną wita nas corocznie
miłośnie wabi
w liściach ukryte ozdobne złocienie
tęskniąc za wiosną nostalgia przychodzi
wrzosowym czasem niczego nie zmienię
jestem mimozą
25.10.2012

cyganka
choć nie pamięta życia z taborem
podświadomie tęskni
w myślach układa sploty wydarzeń
wspominanych przez prababkę
taniec w zwiewnej sukience
pieszczotę podmuchu wiosennego
rozwiane włosy
on wśród ozdobnych krzewów
z małą wiązanką niezapominajek
dusza napełniona tęsknotą
uwięziona jak ptaszek w klatce
problemy i nadmiar obowiązków
żeby móc tak na chwilę cofnąć czas
wrócić do lasu do życia bezkomfortowego
zatańczyć na boso przy ognisku
dla niego
26.04.2013
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To i owo
wszystko co nas otacza
– poezja
jak okiem sięgnąć i ręką dotknąć
– sztuka
wychwycić takt i gamę
– muzyka
szybować jak ptak
komponować niczym Schubert
– marzenie
z przyjściem na świat
nie wiemy
kto kim i kiedy
ścieżka nam darowana
niekoniecznie przez zielone
pomiędzy zakamarki czterolistnej
powiedzie nas w lepsze lub gorsze
jesteśmy sami sobie sterem
jak zapiszemy
tak nam los zagra
15.08.2013
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Takie tam spostrzeżenia
Jest południe, śpią demony. Dzień
rozjaśniony o otwarte oczy. Na płocie
kot – będzie polowanie, rozprawa
z wróblami a może myszami.
I nic, tylko przechodzień smętnie zamyślony
– potknął się nieszczęśnik o kamień.
Wszystkie chodniki w mieście dziurawe
wymagają rzetelnej naprawy.
Tu i ówdzie zapomnieli zgasić latarnie.
Śmieciara zabrała plastiki. A on grzebie,
szukając puszki po piwie – znika
w zielonym opakowaniu.
09.02.2010.

Niespełniane marzenia
(z cyklu – z życia wzięte)
Zazwyczaj nie kupuję kolorowej prasy, ale tego dnia wpadła mi w oko
Przyjaciółka. Lubię poczytać nocą magazyn poświęcony historiom z życia i plotkom, gdy domownicy już śpią – nikt mi nie przeszkadza, o nic
nie prosi. Moja uwaga skupiła się na dość obszernym artykule z pierwszej
strony:
– poszukujemy striptizerów do nocnego klubu. Poczułam dziwny
dreszcz – moje myśli cofnęły się w przeszłość.
Właśnie odebrałyśmy z Kaśką świadectwo dojrzałości z głowami
marzeń i wybujałej wyobraźni. Ona planowała studia pedagogiczne
w Szczecinie, ja od najmłodszych lat zafascynowana biologią, chciałam
zostać farmaceutką. Jako dziecko zbierałam zioła w pobliskim lesie i na
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łąkach. Suszyłam je przez całe okrągłe lato na słońcu, pilnując, by deszcz
ich czasami nie skropił, potem układałam w zamknięte blaszane pudełka, by całą zimę faszerować nimi rodzinę.
Skryte marzenia były na półmetku – przed nami nieznany świat i akademik. Umówiłyśmy się z grupką przyjaciół na pożegnalny wieczór do
Casablanki. Atrakcją wieczoru był dancing z tańcem erotycznym. Tancerka wiła się niczym wąż wokół mężczyzny, który siedział na krześle,
w odpowiedniej pozie. Skąpo ubrani – przecudnej urody. Czułam jak
oblewa mnie rumieniec wstydu, podnosiłam nieśmiało wzrok bojąc się,
że ktoś zauważy, że mimo wszystko jestem oczarowana ich występem.
Była nas spora grupka – szampan wystrzelił w górę, pośród śmiechu, gwaru i głośnych rozmów. Każdy opowiadał o swoich planach na
przyszłość. Koledzy i koleżanki ruszyli do tańca, dla mnie zabrakło
partnera. Zerkałam na kręcące się pary. Wyobraziłam sobie, że unosi
mnie przystojny brunet, a ja ledwo dotykam ziemi, zafascynowana jego
urokiem, wiruję w świecie magii.
Poczułam lekkie dotknięcie. Ktoś wyrwał mnie z mojej chwilowej
fantazji. Poprowadzona na parkiet, kontynuowałam swój taniec, ale już
na jawie. Partner okazał się wspaniałym tancerzem. Prowadził lekko i delikatnie, a ja pozwoliłam jemu i sobie, w tym tańcu na wszystko. Moje
ciało wiotkie, lekkie, powabne, jego głos słodki – podsycał i zniewalał.
Tanecznym krokiem znalazłam się w na wpół przyciemnionym pokoju.
Muskał delikatnie szyję, usta. Jakaś nieznana siła pchała mnie w ramiona
nieznajomego.
Nazajutrz gdy otworzyłam oczy – namiętnego kochanka nie zastałam.
W powietrzu unosił się zapach świeżo parzonej kawy, obok mnie – biały,
samotny goździk. Poleżałam chwilę mając nadzieję, że za moment ujrzę
swojego przystojniaka. Tak się nie stało – wypiłam łyk kawy w nadziei,
że to nie był sen.
A mój przystojniak? – dostał ofertę atrakcyjnej pracy w show-biznesie, wyjechał na kontrakt do Los Angeles – miasta światowego centrum
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rozrywki. Teraz tam podbijał serca, grając donżuana w teledyskach. Nigdy nie dowiedział się, że ma syna, a z marzeń o farmacji – zostały tylko
wspomnienia tej gorączki sobotniej nocy.
(Jego syn ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Ludwika
Solskiego w Krakowie – dzisiaj pracuje jako kabarecista – talent i urodę
odziedziczył po ojcu).
09.08.2013
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Zbigniew Michalski
Przez wiele lat funkcjonuje w kulturze jako
twórca, animator kulturalny i działacz społeczny. Od siedmiu lat jest prezesem Grupy
Literackiej „Słowo” działającej przy TMZM
im. Wł. Szafera w Mielcu. Pisze wiersze,
fraszki, aforyzmy, recenzje, felietony i artykuły do prasy regionalnej. W swoim życiu
zredagował kilka tomików, cztery antologie
i dwa numery „Artefaktów” – Mieleckiego
Rocznika Literackiego. Jest autorem czterech
tomików poetyckich. Prywatnie pasjonuje się
malarstwem, wszelkimi rodzajami muzyki,
fotografią, zwiedzaniem odległych zakątków
kraju i podróżami zagranicznymi.

O jeden wers za daleko
szukałem cię
na ulicach Rzeszowa
dumna Ewo
z samego dna pamięci
było mi całkiem obojętne
gdzie mieszkasz
w śpiewie ptaków czy w odgłosie miasta
mogłaś być przecież drogą
która się dla mnie nigdy nie skończy
aniołem oddalającym wszelkie kłopoty
lecz byłaś jedynie ucieczką
przed resztą poniedziałku
najłatwiej czasem samemu zabrnąć
o jeden wers za daleko
przez niczym nieuzasadniony
niedosyt
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Hologram pozytywnych intencji
kiedy kłopoty
z rozbrajającą szczerością
pukają do drzwi
z wygnania powraca nadzieja
cząsteczka entuzjazmu
marginalizowana przez lata
błądząca
ze zwątpienia w zwątpienie
zataczająca się jak pijana
urasta na zawołanie
do pierwszoplanowej roli
wśród ludzkich umysłów
dźwiga ciężar iluzji
hologram pozytywnych intencji

Nolens volens
chcąc nie chcąc
bądź co bądź tak czy siak
licho wie gdzie
jak świat światem
przysłowia mądrością narodów
głupoty
wytatuowanymi prostactwem
emblematami kretynów
trudno podążać ich tropem
wdychać fluidy
niezależnie od poziomu blagi
rozbierać
kokon wybrednej frazeologii
w którym echo
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kłóci się samo z sobą
skąd tylko krok
do piekła semantyki
by zauważyć
że nolens volens
własną indolencją
podpisaliśmy cyrograf

Z chruśniaku Leśmiana
długo
układałem puzzle domysłów
z Mistrza i Małgorzaty
w logiczną całość
wysmakowaną kwintesencję
na próżno
nie będę zaśmiecał karty
bałwochwalczym moralitetem
choćby było sto powodów
do uprawomocnienia
czarciej ewangelii
zresztą
sama Małgorzata
byłaby jej słabym ogniwem
naprzeciw Zuzanny
która wprost
z chruśniaku Leśmiana
przekroczyła bez pruderii
próg mojego serca
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Déja vu
chociaż jest pomiędzy tymi wersami
naprawdę jej nie ma
tylko czasem
spaceruje ścieżkami mojej głowy
chociaż słyszę tyradę o szczęściu
gaśnie niespodziewanie szybko
chociaż tulę twarz Zuzanny
wypolerowaną przez tęsknoty
pieszczę zjawę
z fraszki Sztaudyngera
którą wczoraj przypadkowo
spotkałem koło hipermarketu
połączeni niewidzialnym
węzłem domysłów
rozgrzeszamy się wzajemnie
ze swej pożądliwości
odtrutką są nam dni
pachnące rozmarynem

Canzona dla idioty
trudno zrozumieć idiotę
kiedy wokoło strzela kapiszonami
wpatrzony w oczy świata
mówi
że mu zrobi koło gwizdka
wiesza psy na sąsiedzie
jakby ten zidentyfikował wszelkie
jego słabe punkty
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i poddał praniu mózgu
choć tak naprawdę zamiast niego
ma wyłącznie sieczkę
a czasem
nawet ją trudno zlokalizować
tylko
przeraźliwa pustka
wygłasza infantylne prelekcje
tylko po to
by trafiły Belzebubowi w okno

Credo wczesnojesienne
jestem wrzecionem
co dnia
rozwijam z siebie nowy motek myśli
aby zademonstrować światu
własną nietuzinkowość
jestem tamą przerzuconą
pomiędzy brzegami przeciwieństw
spinam klamrą
rutynę i amatorstwo
bacząc na skutki uboczne
związane ze zbytnią
niestabilnością konstrukcji
jestem głazem
zrzuconym w głęboką przepaść
spadam spętany bezsilnością
licząc
że okrutny los odmieni się jak karta
za jednym pociągnięciem
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*** (dopadła nas niecierpliwość…)
dopadła nas niecierpliwość
motylim przyzwyczajeniem
połączeni stułą ciał
frunęliśmy z kołataniem serc
korytarzem nocy
otrzepując brokat ciemności
modlitwą zachłannych rąk
wniebowzięci
karmiliśmy sny niewykarmione
bez zahamowań
na ołtarzach mocno rozpalonych ciał
kładliśmy znów
monstrancje swojego uwielbienia

Wraz z najbliższymi planetami
uśmiechniesz się perliście
jakbym
gwiazdkę z nieba odkleił
i ofiarował ci dozgonnie blask
rozgrzani jego siłą
będziemy wędrować Mleczną Drogą
aż po świt
dopóki nas nie zmorzy
błogi sen
będziemy dźwigać Ziemię
wraz z najbliższymi planetami
zdani wyłącznie na siebie
ozdobimy trasę eskapady
niewinnym dotykiem
cichym
prawie niesłyszalnym
westchnieniem
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Czesława Mileszko
/anastazja/
Człowiek powinien robić coś pożytecznego,
nieważne co – sadzić drzewa, prowadzić rakietę kosmiczną czy śpiewać.
Przez skumulowanie swojej wrażliwości
tworzę wiersze, lepsze lub gorsze, chodzi
o poruszenie ludzkich sumień, oddanie czegoś trwałego, jakiejś głębi, którą nie zawsze
umiemy zobaczyć.
Moje życiowe motto brzmi: inni się rozwodzą, ja piszę wiersze.
Co roku biorę udział w jakimś konkursie, dostając po kilka wyróżnień
w roku.
W 2012r. w konkursie: „O Srebrne Pióro” Prezydenta Miasta Mielec, mój
wiersz pt. „Kto się wróblem urodził” (znajduje się w Antologii) został nagrodzony II miejscem.
Pochodzę z Bieszczad, małego miasteczka Ustrzyki Dolne. Byłam pracownikiem BDPN – w Muzeum. Obecnie jestem na emeryturze i mam
czas na pisanie.

Bieszczady
w reklamie barw
neurotyczna jesień
zaprasza na górski wernisaż
ulotki spadają z drzew
ścieląc dywany turystom
rozwieszone na szlakach
kołdry pająków snują tęsknotę
ostatnich słonecznych refleksów
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Już czas
kiedy nie chciała otworzyć ust
siłą wcisnęła jej kapsułkę
jakby przywykła do patrzenia na śmierć
współczucie jest grzechem
słowa Führera zagłuszały sumienie
jest pani najlepszą matką pani Goebbels
nie mogli żyć w świecie fałszywych wartości
pokonani nie zasługują na nic dobrego

Tylko chwila
w gorzkim smaku życia byłam odpowiedzią
na każdą twoją myśl uginałam się jak struna
przepraszam że już nie wytrę ci stóp włosami
nawet nie nakruszyłeś szczęściem
taka piękna para mówili co się z nami stało
kim jesteśmy trochę tkanek i kości ubranych w skórę
kto dał nam prawo decydowania o innych
może nikt i nic nie należy do nas
między narodzinami a śmiercią jest czas
możemy wiele
maj 2013

Dzień i noc
znany światu kalendarz
kartki wypadają jak zęby
nie pojmuję sensu w swojej ułomności
po co toczyć kamień skoro znowu dnieje
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kłamstwo z krótkim cieniem zabija łagodność
przebaczam bez gniewu i podaję dłonie
paprocią jednej nocy zieleni się życie

Czcij ojca swego
rodzina Hößa nie musiała szantażować
samobójstwem jak Ewa Braun
by mieć dom
kiedy w kominie tańczyła śmierć
wysypując popiół z butów
po drugiej stronie bramy w zielonym ogrodzie
dzieci bawiły się zabawkami zrobionymi przez więźniów
pytały
licząc pięć osiem dziesięć
a matka wpadała we wściekłość i biła
milczały zagrzebując prawdę w piaskownicy
później wyrosła cieniem numerów w kartotekach
01.2013

Spacer wizualny
za oknem bez obietnicy
przyśpieszone kroki do świata zmarszczek
już nie wystarczą by związać koniec
parkowe ławki milczą nie bez przyczyny
na placu zabaw huśta się wiatr
dzieci straciły datę ważności
miasto godzi się na śmierć
cisza dzieli chwilę
w oczekiwaniu na ostatnie gwoździe
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Masz w zębach piasek
złapana na kłamstwie
zastygasz w pozie zwinnej jaszczurki
próbowałam oczyścić
przestrzeń między nami
ale spektakl musi trwać
proces nieuleczonych kompleksów
zabija rozsądek który masz
tylko na okazję
zanim obejmie cię pustka
jest jeszcze nadzieja by wrócić
do rodzinnego albumu
powiedz
jak cieszyć się jutrem
jeśli dziś jest źle
13.07.2013

Pośród wspomnień czekam
gdzie słońce chowa się w ciemność
tam z lewej otulony malwami dom
niejedno wykrzyczał życiu
następny dzień nowe zmarszczki
nieodwracalny szlak zmienności
stoję pośród drzew których już nie ma
koniec jest formą istnienia początku

130

Nie pytałam
dlaczego ściernisko rani stopy
a na dłoniach wyrasta oset
bardziej bolał smutek matki
w milczeniu kroiła chleb
sortując myśli
jutro wykorzysta poranek
darmowego słońca w ogrodzie
zasieje ziarno obowiązków
które i tak koniec z końcem
nie zwiążą
później pomyśli skąd weźmie na chleb
wyczerpana pracą nie wie
czy wolno jej o czymś zapomnieć

Kto się wróblem urodził
chałupa bez światła błoto i pegeerowski komunizm
w takiej ciemności ślepnie nawet cisza
rano matka doiła krowę prosto do gęby syna
tak smakował biedę
wyjechał do pracy w kopalni ale
bliżej mu było do budki z piwem
wrócił w Bieszczady – zaczął rzeźbić
trzeba coś jeść a gorzała Sanem nie płynie
afrykańskie maski smarował pastą buwi udawały heban
i rozchodziły się wśród turystów
hojny stawiał zakapiorom a kiedy znikała zawartość portfela
zadowalał się zdechłym bocianem
życie rozerwało go jak koszulę
później amputowali mu nogi do nieba nie pójdzie
w bieszczadzkie liście wgryza się przepaść czasu
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Aleskander Osiński
/alos/

Ewolucja
Skądś musiałeś wiedzieć, że spotkamy się
na tych samych drogach. Wierzby i tarniny,
pobudzone po długiej hibernacji, dzielą się
historiami ze snów. Porywa je, co chwilę inny
dialog, ale głównie ruch, który dla nich samych
jest nie tylko doświadczeniem. Umieliśmy
się jakoś dostosować, widzisz? Przecież patrzysz
niezmiennie w naszą stronę, mimo że farba
schodzi i łuszczy się skóra, potrafisz z cierpliwością
przyjmować nasze zaczepki. Za to dyskretnie
milczymy o twoich upartych próbach wydobycia
głosu. Jednak to prędzej my dotrzemy do ciebie
albo nasze dzieci, które budują życie coraz bliżej
twojego świata. Niecierpliwie wyciągają ramiona,
żeby kiedyś, w którymś pokoleniu, mogły dotknąć
jednym z liści twojego wyrozumiałego uśmiechu.

Podbój kosmosu
Dobra historia powinna mieć suspens – mówił Uku,
samo dorastanie nie wystarczy; nawet to, że karby
można wypełnić zaszłościami wieczorów,
budzi wątpliwość. W załomie przy zachodniej ścianie,
błyszczące naboje, pokonawszy nieskończoną
przestrzeń dzielącą ziemię od słońca, jedynie
bezgłośnie rozpływały się na tarczy.
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Podobnie – bezowocna czerwień na skórze,
pomiędzy knykciami; pierwsza kosmonautka,
mrużąc podpuchnięte oczy,
niepewnie stawiała najważniejszy krok
wśród nieznanych.

W tonacji głosu
Dykcja przypomniała o pewnych sprawach.
Nie wiadomo, czy wszystkich – mieliśmy
znaczyć tak samo – ptaszek na każdej
przeczytanej kartce. Z gliny
wzlatuje żywy. Pewien facet
podobno robi to samo z motylami.
Nie wiem. Jak kształtuje im skrzydła,
może. Energia jest mądrzejsza i wystarczy
samo przekonanie.
Spójrz na palce. Granatowy ślad,
który zostawiają na każdym
z ziaren, przewrotny
rodzaj pokuty, gdy nie wiedzą,
czy ciepło wystarczy,
aby obudzić się
przez nie.
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Łapiduch
Bajki przenoszą się za dziećmi, białe i potulne
jak niedźwiadki zagubione na śniegu;
w najgorszej chwili ktoś się ujmie,
podniesie ciężkie story.
Szukaliśmy domu, gospodarza, który
rozsupła oddech, rozczesze włosy; często
przyzwyczajałaś się do złudzeń, córuś
teraz już prowadź, oddal w sen
miękkie urządzenia pokoju, stłumiony gwar
że masz piąstki za małe, aby wsłuchać się w puls
zbyt kruche żyły, żeby nimi płynęła
w długim, czerwonym płaszczu;
nic nie zrozumiem zanim
nie wymyślę prochu.

Do(chodzenia) po godzinach
Dopiero zacząłem chodzić i kobieta o pociągłej twarzy
(chwilami piękna) nieufnie patrzyła na próby
przestawienia mebli w sypialni.
Jest małomówna. Z pewną dozą wyższości, poszukuje
u mnie cech ludzkich, przy których mogłaby odważnie
postawić filiżankę, strzepnąć okruchy biszkopta, zanim
będzie mogła przejść dalej z lampą uniesioną nieco wyżej
niż moja, ustalona półcieniem dyskrecja – osnowa
późniejszych wydarzeń – wszystko wobec leżącej obok
karafki z winem.
I gdyby nie ostrożność pejzażu, surowa dociekliwość jej obaw
mógłbym przy zachodnim oknie zainstalować wrzosowisko
przyniesione na butach z naszej niezmiennej ojczyzny.
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Agata
Mąż Agaty, odcięty od zdarzeń, stał się przedmiotem wymiany uwag.
Przykryją go
pilniejsze sprawy, ale teraz wymyka się pojęciu, przechodzi zapachem,
pęcznieje
jak nadziewana kaczka. Specjalność pani domu wciąż będzie o niej
najlepiej świadczyć,
chociaż, pełna niechęci, podzieli się z sąsiadką przepisem.
Niech pani powtórzy,
bo nie dosłyszałam, więc ile zabierze, a później jak długo,
ma jeszcze dochodzić.
Trzeba zapamiętać.
bezpieczna zabawa wieczorem po pracy
zanim sen się zmieni w złudną postać świata
układanie sztućców na chłodnej pościeli
gdy już nie wystarcza im miejsca w szufladach

Trajler
Żona Lota stanęła jak słup
– soli – poprosiła –
zwrócę jak tylko będę mogła.
Świat jest oddany.
Nie została nawet szczypta.
Mamy tylko świadków i ich śmierć.
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Zawsze winny ocet
Wczoraj sąsiad zamordował żonę
z pierwszego małżeństwa – i po co mu to było?
Pewnych rzeczy nie warto tłumaczyć – rzucił
na odchodne; już w kajdankach,
chyba myślał, że powinien się usprawiedliwić –
wariat.
*
Cierpnę w ciszy – zbyt łatwo przechodzący,
nasycony roztwór; kapryfolium
przypomina opowieści o dewiantach,
katach, którym śni się codziennie ta sama skarpetka,
(może po starszym bracie) truchło
egzotycznego motyla
między ręcznikami w walizce – Zbrodnia i kara;
nas dwoje, no i Jezus; dobrze,
że cło to pestka; zbyt wiele było już straceń,
chociaż wolisz myśleć, że zaginął,
jeszcze dzień dłużej, bardziej
trzeba milczeć.
*
Nasze syjamskie grzechy,
zrośnięte głowami,
budzą się na przemian;
pierwsza rano,
myślałem, że to coś,
rozum ci odjęło.
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Księżycowy słonecznik
od domu do domu
księżyc się wlecze
dojrzewa
rodzi
a słońce tylko
żeby zerwać
patrzy
drwiąco – nie wiem
co ci odbija
stary
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Izolda Otorowska
/Zolka/
„Zdarzenia, o których chcę ci opowiedzieć, znasz równie dobrze jak ja,
moje słowa mają być tylko drogowskazem, który powiedzie cię w znajomym kierunku. Daj rękę, pójdziemy wstecz po naszych wspólnych śladach,
pozwól, że poprowadzę cię raz jeszcze.”
Halina Poświatowska.

gwiezdna
noc jak nieczuła kochanka
oplata pajęczyną
chwyta w objęcia
łowczyni
dostrzegam siebie
w jej oczach
upodabniam się
niespodziewanie
stoję nad przepaścią
nie skaczę
a jednak spadam
budzi mnie krzyk

jesiennie
sypane ziarno
przywołuje sikorki
pora jesienna

w jesiennym parku
ogołocone drzewa
marzną na wietrze
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smutek zagościł
w zamglonych krajobrazach
jesienna chandra

las ozdobiony
w koraliki czerwone
czas na przetwory

kwiaty przekwitły
wieje jesiennym chłodem
czerwień kaliny

wicher szaleje
zrzuca liście drzewom
jesienna słota

adhezja
pozbawiasz mnie ruchu
opadam na dno jak kotwica
przeszłość przygniata łańcuchem
dlaczego stawiasz opór
zatapiasz otchłanią myśli
chcę wypłynąć na powierzchnię
niech przyszłość spowija mnie całą
oczy toną w barwach nadziei
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panno biała
delikatne
białe drzewo
natchnienie poetów
muskane i pieszczone
promieniami słońca
przywołujące szelestem
liści
brzozo umiłowana
pani serca
wyciągasz ramiona
z obietnicą przygarnięcia
panno biała
dajesz siłę
kiedy potrzebuję
wsparcia
zamykasz w objęciach
abym mogła spokojnie marzyć

miasto
budzi się o brzasku
zawsze w ten sam sposób
klaksonem ciężkim stukotem
i krzykiem ptaków
zasypia z ostatnim krokiem
zapominając co się wydarzyło
każde mijające wczoraj
jest tylko przeczytanym tabloidem

140

Nieśmiertelna
Tak wiele ich, historii wielkich miłości.
Niespełnionych i trudnych, owianych tajemnicą.
Zakazanych, bowiem obowiązek stał ponad wszystko.
Zapamiętałam szczególnie jedną, bliską sercu.
Bohaterka była moją imienniczką.
Zakochani – Izolda i Tristan.
Sploty dłoni, mowy dusz i cierpienia.
Jak warkocz obietnic, który zarazem przyduszał.
Ich życie kończące się z łykiem śmiertelnego napoju.
Połączeni po wsze czasy ramionami głogu,
łączącego mogiły kochanków.
Pozostali w miłosnym uścisku nawet, kiedy serca zamarły.

szeptem
gdy niecierpliwym świtem
słowami przykrywasz skronie
serce zmysłowo
objętość powiększa
budzą się pragnienia
bliskości rozmowy
czułość rozświetla znaczenie
inni w tym czasie współżyją
my zaszeptani współistniejemy
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niepokoje
lubię
kiedy inspirują mnie
obrazy z życia
spoglądam na każdy dzień
z uśmiechem
– wyostrzam zmysły
wiatr osusza minione ulewy
– przyszły niechciane
to wina tego co wczoraj
dzisiaj podziwiam tęczę

nie książę
spadasz ulewą
zakłócając spokojność
marzeń
fale zalewają ramy
ściany mokną
przypominasz siebie
znacząco
zamiast się spełnić
rozświetlasz noc
gromami
przez chwilę jesteś
szkoda że zbyt
wzburzony
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ufność
są jeszcze
szczęśliwe chwile
szukanie cudów
we właściwych miejscach
hojność życia
zaskakuje
ciepłem radości
dzielonym z bliskimi
niezwykłe –
słońce odbija się w nas
śmiech wita nowy dzień
godziny pięknieją
czas z ukochanym
dzieckiem w ramionach
dla kogoś niewiele
dla mnie – cały świat

emocje
zagubiona w burzy
szukam kontaktu
niczym samotne drzewo
poddane nawałnicy
z każdym
następnym powiewem
chcę przeżyć
ulegam
obłaskawiam hardość
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Joanna Otorowska-Duda
/AsiaArwen/
„Zdaję sobie sprawę z nicości wszelkich
naszych poczynań i myśli w stosunku do
ogromu wszechświata. I jak tak myślę,
staram się przynajmniej znaleźć jakąś pociechę w tym, że to wszystko jest i tak bez
znaczenia. Bo już teraz jest tak, jakby mnie
w ogóle nie było.”
– Zdzisław Beksiński –

dziurawy płot nie mieści bagażu
czasami spoglądam
na wspomnienia
sprawdzam czy miewają się dobrze
jak przez dziurę w rozchwianym płocie
– zbyt mała nie mieści więcej
niż spojrzenie wyostrzone głodem
beztroskich chwil i marzeń
czasami zerkam
na siebie – lat trzy i pół
tańcząca z dmuchawcem
uśmiecham się w nawiasach
chociaż dawno wyrosłam
z kwestii podróżowania tam
a wehikuł okazał się snem na jawie
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bilet w tę i koniec
ktoś pisał dzisiaj o pociągach
tych nie po kolei i bez szlabanów
to piękne
pielęgnować zmysłowość
tras ekstazy ciała po ciele
a ja marzę o pociągu do wnętrza
nie ziemi lecz siebie
bez przesiadek

bywa krucha
kiedy sen otwiera ramiona
wybiera samotność
siada przy stole z ciszą
przepełniona głowa
opada na dłonie
spojrzenia
przeciskają się
toną wspomnienia i krawędzie
może kiedyś
ktoś
zapyta o czym marzyła
zauważy że wciąż jest
człowiekiem
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językowe zawirowania
w strefie bezwstydnej nocy
na bujnych przestrzeniach
rozkwitanie ulega natężeniu
nabrzmiałym konturom
sprzyja wilgotność
a perliste krople kuszą
niczym nektar
w kielichu życia
zwodzą milczące wiraże
wtulone yin yang
pozostawia rozognione ślady
różnoimienne pragnienia
wnikają pochłonięte niecierpliwie

twoja wina
zaplątałam się
w sieci szeptów i westchnień
przez ciebie pęcznieją pieprzyki
utkałeś zbyt realne
fantazje na błyszczącym welonie
srebrzyste oblicze różowieje
teraz noce
pachną wilgotną skórą
i truskawkami w spragnionych kącikach
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Wytchnąłeś mnie
Zadziwiasz
wielodotykiem myśli,
w zrozumieniu
najbardziej. Uwielbiam,
kiedy uchylasz
jeszcze mocniej
drzwi do (o)świecenia
– tak naprawdę
nigdy ich nie zamknąłeś.

skrytość – otwartość
w niespodziewanej podróży słów
na gapę w jedną stronę
tkwi piękno i odwaga
wyznań
skromnych i cichych ludzi

manifest
w otoczce rozmyślań
chłód wypełza dreszczem
ciepłolubny spokój umarł – koszmar
na nadgarstkach pękają rzeki
niezrozumienie i samotność
szuka ucieczki
w tunelu
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buntowniczka
a w niej wzbiera gniew
już nie sprzyja
przelewa wody rozpaczy
nad płodnością która zanika
owoców coraz mniej
wyostrzone krajobrazy kaleczą
nastała zachłanność w czynach
rozkurczeni my
skurczona Ziemia
choroba* drąży niczym robak
*Ziemia ma skórę; na skórze tej są choroby. Jedna z tych chorób zwie
się, na przykład, “człowiek”. – Fryderyk Nietzsche –

W ramach
Mamy betonowe płuca
zupełnie nie do pary
i surrealistyczne widoki.
Cywilizacja postępuje,
a stopień opanowania
zżera naturę.
W oknach zawisły pejzaże
– ocalałe żywe pomniki
zliczamy na palcach.
My prężni i dumni
posiadacze księżycowych działek,
prekursorzy (samo)zagłady.
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trans(migracja)
a gdy dopłynę na koniec
z żaglami pełnymi oddechu
świat będzie istniał dalej
podparty ramionami bogów
uroni tony łez bez powodu
ot tak dla orzeźwienia powłoki
wtedy będę już niczym ptak
chyba że dusza wpadnie
do innego naczynia

zwyczajni – szychy
nie nadążamy za lawiną
obietnic bez pokrycia
w otoczce napełniają
nadzieję pustką
na plakatach
monitorach
ulotkach
oni i przesycone wizje
jutro pod płaszczykiem
tu coś utną a tam podniosą
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Zygmunt Marek Piechocki
Kiedy jesienią 2012 roku dostawał Nagrodę
Kulturalną Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, powiedziano o nim: poeta, pisarz, felietonista, animator kultury, wydawca
książek, propagator muzyki tzw. poważnej,
zwłaszcza Fryderyka Chopina. Niezwiązany
zawodowo z żadną instytucją kultury.
Wydał – wszystkie własnym sumptem – siedem książek: cztery tomiki poetyckie i trzy
tomy prozy. Przedostatnia – pod tytułem
„W pobliżu rozumienia” zawiera wiersze
i teksty prozą. Ostatnia (2013) – „Powrót
Melanii Fogelbaum” zawiera listy do nieżyjącej poetki żydowskiej. Za tomik „Sytuacje”
otrzymał nominację do Lubuskiego Wawrzynu Literackiego, natomiast za „Listy hipotetyczne” i „W pobliżu rozumienia”
dostał dyplomy (jako wydawca) za walory edytorskie, czyli były to najładniej
wydane książki w danym roku w województwie lubuskim. Szatę graficzną
swoich książek wymyśla sam, jednak ten nagradzany efekt końcowy to praca
Moniki Szalczyńskiej.
Odczytanie rękopisów Melanii Fogelbaum i doprowadzenie do wydania
książki pt. „Drzwi otwarte na nicość” z jej wierszami uważa za swój największy sukces literacki.

Fryderyk Chopin nie napisał „Etiudy Rewolucyjnej”,
a Ludwig van Beethoven „Sonaty Księżycowej”
Miła Julio!
Bardzo dziękuję za ostatni Twój list, w którym życzenia urodzinowe i tyle różnego opisania ciekawych wydarzeń, tego, co wokół Ciebie!
To jest niezwykłe, że wprowadzasz dzieciaki ze „swojej” szkoły w świat
muzyki klasycznej, że postarałaś się o fortepian do świetlicy, że znajdujesz fundusze na opłacenie występujących z recitalami studentów Akademii Muzycznej z pobliskiego Poznania! Fajnie, że moje pisane pogadanki o muzyce Fryderyka zostały dobrze przyjęte – piszesz o wypiekach
na dzieciaczkowych twarzach, zasłuchaniu!
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Tym razem chciałbym o czymś, co mnie czasem denerwuje. Bo oto
często w programach muzycznych (wybacz – w Twoim również) spotykam: Fryderyk Chopin – Etiuda Rewolucyjna, Preludium Deszczowe, czy
też Ludwig van Beethoven – Sonata Księżycowa… Nic bardziej mylnego
– tych tytułów nie nadali kompozytorzy i nie ich intencją było programowe pisanie „pod” zamierzoną nazwę utworu.
Tak więc najpierw, Julio, etiuda! Według encyklopedii muzycznej
etiuda (od francuskiego – l’étude = ćwiczenie, studium), to utwór mający
na celu opanowanie i doskonalenie gry na instrumencie. I to jest najkrótsze wyjaśnienie słowa i formy muzycznej. Właśnie temu przesłaniu towarzyszyła myśl Fryderyka Chopina przy komponowaniu dwunastu etiud
z opusu dziesiątego, z którego pochodzi ta niby – rewolucyjna. Później
napisał jeszcze Fryderyk kolejny cykl etiud zawarty w opus dwudzieste piąte – też dwanaście, ponadto wydane w 1840 roku trzy Nouvelle
Études. Oczywiście, etiudy Fryderyka są miniaturowymi dziełami sztuki
muzycznej – muzykolodzy piszą o nich: „są jedynymi etiudami zaiste
godnymi miana wielkiego dzieła sztuki”…
Ale ja nie o tym przecież! Swoje opus dziesiąte pisał Chopin w latach 1829 –1832 – zadedykował je Ferencowi Lisztowi (à son ami Franz
Liszt). Każda z etiud koncentruje się na innym wybranym przez kompozytora problemie technicznym – np. jedenasta w tonacji Es-dur ma za
zadanie „nauczyć” pianistę gry arpeggiowej obydwiema rękoma, Etiuda
Ges-dur jest grana tylko na czarnych klawiszach, ta, która nas szczególnie interesuje posiada w swoim zapisie niezwykle trudne do zagrania
pasaże lewą ręką… i rzeczywiście jest bardzo gęsta fakturowo, z imponującym brzmieniem, tempem, które niewprawnemu pianiście często trudno utrzymać. I być może była pisana w czasie wydarzeń końca
powstania listopadowego w Polsce, które będący w podróży do Paryża Fryderyk (najpierw Wiedeń, później Niemcy – Stuttgart) przeżywał
bardzo emocjonalnie – pisał w listach: „…piorunuję na fortepianie…”.
Może z tego „piorunowania” i ta etiuda? Ale chyba nie do końca, wszak
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dla pasaży lewej ręki napisana. Ba, egzegeci doszukują się podobieństw
(niewielkich, ale zawsze) do ostatniej sonaty Ludwiga van Beethovena.
To op. 111 (rok 1811-1812) – porównują takty z Etiudy 77 – 81 do tych
z Sonaty 150 –152… więc nie końca tak emocjonalnie – rewolucyjnie,
a z kompozytorskim podejściem. I jeszcze jedno! Nadanie miana „rewolucyjnej” przypisuje się Ferencowi Lisztowi, niezrównanemu w wykonywaniu tego cyklu. Sam Fryderyk mówił – „…chciałbym wykraść mu
jego sposób grania moich etiud…” I może jeszcze jedno zdanie – otóż
tylko przypuszcza się, że pomysł na tę etiudę powstał po otrzymaniu
wiadomości o wkroczeniu wojsk rosyjskich do Warszawy – jednak tak
naprawdę Chopin kończył ją pisać w Paryżu. Niektórzy twierdzą, że
dopiero wiosną 1832 roku. Tak czy inaczej, kompozycja ta wiedzie swój
estradowy żywot pod nazwą „Etiuda Rewolucyjna”, ale w szanujących
się instytucjach muzycznych pisze się ją jako Etiuda c-moll op. 10 nr 12,
tzw. Etiuda Rewolucyjna. I ja tak wolę!
„Sonata Księżycowa”! Więc Sonata c-moll op. 27 nr 2. Pochodzi
z 1801 roku i jest czternastą z kolei w dorobku Ludwiga van Beethovena;
dedykowana hrabiance Giulietcie Guicciardi. Sonata ta dla swojej niezwykle melodyjnej, nieziemskiej (jak piszą niektórzy) części pierwszej
jest najbardziej znaną, najczęściej grywaną. I to dla tego właśnie Adagio
sostenuto poeta i krytyk muzyczny Ludwig Restalb w 1832 roku nazwał
ją sonatą księżycową – ukołysanie, melodyjność, nieskazitelna jasność
zapisanych dźwięków przywodziła mu na myśl odbicie światła księżyca
w gładkiej tafli jeziora, dla ścisłości – szwajcarskiego Jeziora Czterech
Kantonów.
Sam Ludwig van Beethoven określił ja mianem „Sonata quasi una
fantasia” – „Sonata na kształt fantazji”. Już to dla nietypowej dla sonaty budowy i, jak sądzę, dla przekazania osobistych emocji związanych
z uczuciem do adresatki dedykacji. Tak więc mamy trzy części: Adagio sostenuto, Allegretto i Presto agitato! Rozmarzenie, rozmowa – doświadczenie odrzucenia – wzburzenie, nawet gniew. I taki jest ten utwór.
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Sądzę, że bardzo wiele osób zachwyca się i zna tylko część pierwszą.
Bo i rzeczywiście jest „nieziemska”, najczęściej grana – zwłaszcza przez
początkujących pianistów. Dwie pozostałe części grywane są rzadziej –
tutaj wymagania w technice, modulacji, umiejętnościach wirtuozowskich
są o wiele, wiele większe!
A kimże była adresatka niespełnionych uczuć, ba, planów na małżeńską przyszłość Beethovena? W 1801 roku w jednym z listów do Franza
Wegelera tak napisał o tej, która jego życie uczyniła szczęśliwym –„droga
i urocza dziewczyna, która kocha mnie i którą ja kocham”. Giulietta Guicciardi. Ze strony matki należała do arystokratycznej rodziny węgierskiej,
ojciec był austriackim radcą dworu. Ale cóż? Zdolna uczennica gry na
fortepianie – lekcji udzielał właśnie Ludwig van Beethoven – pochodząca
z arystokracji nie mogła zostać żoną człowieka bez stanowiska, majątku
lub stałego zatrudnienia, mimo że sama hrabianeczka nie była przeciwna
przyjęciu oświadczyn. Stało się, jak się stało! Wyszła za mąż za innego,
nam pozostała Sonata. Sądzę – muzycznym zapisem uczuć Kompozytora. Zawsze, kiedy słucham tego utworu, mam przed sobą (oczywiście
w myślach) wizerunek Giulietty – jej miniaturowy portret na kości słoniowej, który ukazuje zalotną twarzyczkę o filuternym spojrzeniu ciemnych
oczu i główkę całą w rozburzonych lokach, jak opisują wizerunek ci,
którzy zobaczyli go na biurku Ludwiga tuż po jego śmierci. Obok niej
(w myślach, co oczywiste) młody LvB ze swoją rozwichrzoną czupryną,
błyszczącymi oczyma geniusza od „Sonaty na kształt fantazji”!
To może tyle, Julio, w tym okołomuzycznym liście, który oczywiście
nie wyczerpuje ani tematu Etiudy, ani Sonaty. To tylko takie zaznaczenie
tematu! Ale sądzę, że zainteresujesz nim swoje dzieciaki, ba, może zapamiętają coś niecoś, zainteresują się, poszukają czegoś więcej…
I jeszcze słówko – tutaj, na modrzewiach i wierzbach, już zalążki
zielone. Słoneczko obtula mnie swoim ciepłem, kiedy wyleguję się na
leżaku. Więc wiosna! Co cieszy. I niebywale dobrze nastraja. Zaczynają pozytywne myśli i przeczucia krążyć w głowie. Tych Tobie życzę
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jak najwięcej! A już naprawdę na zakończenie listu taki zapis wierszowy
Jana Brzechwy pod tytułem:

Sonata księżycowa
Księżyc usiadł na kominie
I przez okno najbanalniej
Zielonkawym światłem płynie
Po podłodze twej sypialni.
Po podłodze, po suficie,
Nieuchwytnie, niepotrzebnie,
Zielonkawe swoje życie
Rozpryskuje mdło i srebrnie.
Odnajduje grzebień w cieniu
I zieleni się na nowo,
I promieniem na grzebieniu
Gra sonatę księżycową.
Zielonkawym swoim jadem
Księżyc sączy się w ulicę,
Lunatyczne ręce blade
Omdlewają pod księżycem.
W noc majową, w noc usłużną,
Księżyc nęci, księżyc mami,
Ciało dręczy się na próżno,
Wiosna pachnie obłokami.
Zapach nuży, noc się dłuży,
Broczy gęsty sen ze ściany,
Księżyc pannę snem odurzył
I odpłynął – niekochany.
Zanim jeszcze mgła poranna
Ludzkich ciał orzeźwi upał,
Obok siebie blada panna
Znajdzie w łożu kościotrupa.
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Wprawdzie to jeszcze nie maj i dzisiejszym popołudniem, kiedy kończę to pisanie, chmury jakieś gęste od północnego zachodu nadciągają
i wiatr pobliską brzozę zaczyna tarmosić, ale pozdrawiam Cię wiosennie
i… prawie radośnie!
Marek

Miła Julio I
Jakże chciałbym, byś tam gdzie jesteś, miała dostęp do Internetu.
Mógłbym bez mała codziennie pisywać do Ciebie maile i tak na bieżąco
byłabyś z moimi sprawami, tym co tutaj, gdzie ja. Ale nic to! A może
i nawet lepiej, bo wiem, jak lubisz szelest kartek papieru wyjmowanych
z koperty adresowanej do Ciebie. Szkoda, że nie masz ich bezpośrednio,
a muszą przynosić. Mam nadzieję, że nikt nie czyta przed Tobą. Zwróć,
proszę uwagę, czy koperta nie jest pomarszczona w miejscu klejenia, co
by wskazywało na jakieś np. nad parą odklejanie.
W piątek byłem w Filharmonii Gorzowskiej na Inauguracji Roku Kulturalnego 2013/2014. Wręczono Nagrody Kulturalne Prezydenta Miasta.
Przyznaliśmy dwie. Piszę „przyznaliśmy”, ponieważ byłem w gremium,
które spośród kandydatów wybrało dwóch przez nas uważanych za godnych otrzymania Motyla – statuetka będąca widomym znakiem nagrody
jest w kształcie stylizowanego motyla. Oj, przecież wiesz, widziałaś mojego ubiegłorocznego… Imprezę wręczania uświetnił Przemek Raminiak
ze swoimi kolegami (trio) znakomitą muzyką. To był taki udomowiony
jazz, przyswajalny przez wszystkich. Przeze mnie także. A jak wiesz, ja
uwielbiam muzykę fortepianową. Tej – jako że Przemek jest pianistą –
było i to dobrej, melodyjnej, takiej do zasłuchania, zakołysania duszy,
wystarczająco! Ale nie do syta! Jak zawsze, kiedy coś nam się podoba
nadzwyczaj!
Sobota, Miła, bardzo poetyczna. Cały dzionek w ramionach Euterpe. Nasz gorzowski festiwal poetycki nazwany FurmanKa od nazwiska
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znakomitego miejscowego poety Kazimierza Furmana. Wziąłem nawet
udział w turnieju jednego wiersza. Owszem, bez sukcesu! I dobrze mi
tak! Po co się wyrywałem!
Niedzielny wieczór i to pisanie do Ciebie z wierszami i muzyką do
nich. Wiersze mojego znajomego księdza Jurka Hajdugi, muzyka Dominiki Świątek. Taka wiesz, ta muzyka, szczypatielna. Jak lubię. Więc już
chyba po raz piąty odtwarzam z CD. Jeśli chcesz i będziesz miała na
czym odtworzyć, to chętnie tę płytkę poślę.
Niedzielny wieczór, i to pisanie do Ciebie i muzyka, i wiersze, i myślenie o przyszłym piątku. O Muzyce, która wieczorem tego dnia. Biorę
z półki program: Andrzej Panufnik – Koncert skrzypcowy, Ludwig van
Beethoven – VIII Symfonia F–dur op. 93 i Tomasz Jakub Opałka „Quadra”. A wszystko zagra nasza gorzowska orkiestra pod zaproszonym
dyrygentem Panem Zygmuntem Rychertem. Na skrzypcach zagra Pan
Janusz Wawrowski. Cóż, Julio. Nie będziesz mogła być w Filharmonii
Gorzowskiej. Wierzę, że kiedyś przyjdzie taki czas i siądziemy obok
siebie i razem posłuchamy Muzyki. A teraz napiszę Ci trochę o niej,
o wykonawcach.
Zygmunt Rychert – dyrygent, kompozytor. Urodził się w 1947, więc
ma tyle lat co ja. Związany z filharmoniami w Warszawie i Gdańsku
oraz teatrami operowymi w Bydgoszczy i Gdańsku. Sądzę, że ważnym
dla jego kariery, doskonalenia sztuki dyrygenckiej, było asystowanie (tuż
po studiach – a kończył Akademię Muzyczną w Poznaniu) Witoldowi
Rowickiemu. Koncert skrzypcowy Andrzeja Panufnika (1914-1991), napisany w 1971 roku na zamówienie Jehudi Menuhina zagra skrzypek
młodego pokolenia Janusz Wawrowski, podobnie jak Dyrygent po poznańskiej A.M. Ciekawostką na pewno jest, że partie skrzypiec do swojej
muzyki filmowej powierzył mu Jan A.P. Kaczmarek. Świadczy to o klasie
i umiejętnościach tego młodego człowieka. Janusz Wawrowski gra na
współczesnych lutniczych skrzypcach Wojciecha Topy.
„Ósma” Ludwiga van Beethovena zagrana zostanie w naszej filharmonii po raz pierwszy. A jej premierowe wykonanie według różnych
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źródeł odbyło się 27 lub 28 lutego 1814 w sali redutowej w Wiedniu
przy kilkutysięcznej widowni. Nie zdobyła wówczas wielkiego aplauzu.
Publiczność oczekiwała czegoś wielkiego na miarę utworu „Zwycięstwo
Wellingtona”, który tego samego wieczoru był grany. Swoją monumentalnością, środkami, jakie w nich zastosował kompozytor, uwodził, poruszał
widownię. Cóż, wojna, bitwy – zwłaszcza te zwycięskie – kiedy je opiewać z fanfarami, grzmotami armat, zawsze wzbudzą aprobatę i zachwyt.
A tu symfonia optymistyczna, radosna, energiczna, z tańcami (prosty, austriacki lendler), z klarowną skłaniającą się stylistyką w stronę Haydna,
Mozarta. No, taka ona Julio jest. I ciekawym jej wykonania w Miasteczku
G. (jak o Gorzowie mówił i pisał Kazimierz Furman).
Na moim biurku leży już zaproszenie. Tak więc koncert rozpocznie
„Quadra” Tomasza Jakuba Opałki. Cieszę się, bo poprzez stronę Kompozytora dowiedziałem się, że będzie obecny na prezentacji jego utworu.
Fajnie. Może poznam go osobiście, podobnie jak Marcina Błażewicza
trzy tygodnie temu? Tomasz Jakub Opałka jest kompozytorem-rezydentem naszej filharmonii. Urodził się w Ostrowcu Świętokrzyskim w 1983
roku. Więc to bardzo młody człowiek. Ale już ze sporym dorobkiem
kompozytorskim. Jest laureatem wielu konkursów, skomponował około
50 różnorodnych utworów, od symfonicznych, po krótkie, do filmów rysunkowych. „Quadra” pochodzi z 2007 roku – trwa około 11 minut. Mi
akurat ten rodzaj współczesnej muzyki podoba się. I jak to mówi jeden
z moich kolegów melomanów, jest strawialna. Wiosną przyszłego roku
nasza orkiestra zagra jeszcze jedną kompozycję Opałki – D.N.A. – to
dzieło już, uważam, nieco trudniejsze w odbiorze. Jego premierowe wykonanie odbyło się w Filharmonii Narodowej 1 lutego 2013 roku, a z tego
co mogłem wysłuchać, najbardziej podoba mi się tego autora Koncert na
perkusję i orkiestrę ze znakomitym Leszkiem Lorentem w roli głównej.
Tomasz Opałka zakończy swoją działalność rezydencką w Gorzowie
prezentacją koncertu fortepianowego, którego pierwsze wykonanie 16
maja 2014 roku. Na fortepianie zagra znany już melomanom gorzowskim
Tadeusz Domanowski.
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A’ propos meloman! Otóż donoszę Ci Miła, że w miniony czwartek przy Filharmonii Gorzowskiej zapoczątkował swoją działalność Klub
Melomana, który na razie prowadzę. Piszę „na razie”, bo przecież nigdy
nic nie wiadomo. A wymyśliły go sobie Panie Małgorzata Pera i Monika
Wolińska (je już znasz z moich listów). Tak się stało, że akurat się napatoczyłem w filharmonii, a Panie uznały, że się nadaję. Innym razem napiszę
Ci więcej o tym. Teraz już kończę to pisanie. Pozdrawiam i życzę tak
potrzebnego zdrowia, życzliwości tych, którzy obok.
W niedzielę, 6 października 2013 roku
Marek

Miła Julio II
O tym, że Piotr odszedł, przeczytasz w moich „wyimkach”, które
podłączę do listu. Znasz Go z moich listów, fotografii. I już nic więcej
o Nim! Bo boli.
Cieszę się, że u Ciebie coraz lepiej i że masz nadzieję w najbliższe
święta Bożego Narodzenia być już u siebie, w domu. Tak więc grudniowe listy, kartkę świąteczną już na tamten adres posyłał będę. Fajnie!
Wybacz Miła, ale nie mam zacięcia dzisiaj do długiego pisania, chociaż byłoby o czym. O Muzyce, która w następny piątek, potem o Requiem, które ma w naszej filharmonii zostać zagrane z okazji rocznicy śmierci jego twórcy Wolfganga Amadeusza Mozarta; specjalnie zaś
o przyszłym występie chórzystów Gregorianum, co to pieśni Rorantystów
mają nam przedstawić.
Ale po trosze o wszystkim się postaram. Dyrygować tym razem będzie nasza Pani Monika Wolińska, solistką w pieśniach Ryszarda Wagnera będzie sopranistka, Pani Iwona Sobotka. Ona – w trzeciej odsłonie
piątkowego programu.
Najpierw Gustav Holst – Suita świętego Pawła. Utwór napisany dla
dętej orkiestry szkolnej, później przetransponowany na symfoniczny. Gu-
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stav Holst (1874-1934) przez wiele lat był nauczycielem muzyki w szkołach dla dziewcząt. Stąd ta kompozycja. Interesował się muzyką ludową,
a efektem podróży do Afryki Północnej są dzieła inspirowane tamtą egzotyką (suita Beni – Mora czy chóralne Hymny z Rigwedy). Najsłynniejszym
utworem Holsta jest o tytule Planety skomponowany w latach 1913-1916,
a inspirowany przypadkową rozmową o astrologii. W przypadku tego
kompozytora jakże, moim zdaniem, widoczne oddziaływanie czynników
zewnętrznych budujących tożsamość Muzyka i jego dzieł.
Po Suicie Gustava Holsta kompozycja Ottorino Respighiego – Il tramonto. Tramonto – zachód słońca, przenośnie – schyłek, koniec. Ottorino
zmarł dosyć młodo – miał 56 lat. Był w swoim czasie znanym dyrygentem. Dużo podróżował, propagując swoje utwory, ale także występował
jako akompaniator swojej żony Elsy Olivieri – była bowiem śpiewaczką.
A Il tramonto cudną pieśnią jest!
W moich słuchawkach część IV Muzyki z Pasji Johna Debneya – Piotr
zdradza Jezusa – przejmująca!
Richard Wagner – Wsendonck Lieder! I tu musiałbym właściwie sporo napisać. Bo i historia niebywała tych pieśni, i przy nich dookolnych
kilka. Ale to może innym razem. W zupełnie osobnym liście Ci napiszę.
Teraz możliwie w największym skrócie: słowa przyszłych pieśni – więc
wiersze – napisała Matylda Wesendonck. Żona szwajcarskiego bankiera, który był sponsorem, można nawet powiedzieć – wybawcą Ryszarda
Wagnera. Otto Wesendonck zapewnił kompozytorowi kilka lat finansowej beztroski. Ba, zakupił pod Lucerną w 1857 roku letnią posiadłość,
którą oddał do dyspozycji Wagnera, by ten w spokoju pisał Muzykę. No
i Wagner pisał. Także do słów żony Otta, w której ze wzajemnością zakochał się, jak gdzieś przeczytałem – do nieprzytomności. Ale miłość ta
zakazaną i w sumie niespełnioną – chociaż o tym kroniki milczą! Historia tych płomiennych uczuć później w Tristanie i Izoldzie zostanie pokazana, a o pieśniach sam Wagner pisał w liście do Matyldy, że stały się
zaczątkiem dramatu, Muzyki do niego. Teksty Anioła, Cierpienia, Snów,
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Stój, W cieplarni są właśnie o cierpieniu, jakie przynosi życie, miłość.
O poszukiwaniu szczęścia. Piękne i melodyjne.
Po pieśniach, Miła, Dymitra Szostakowicza Symfonia kameralna 110a.
To „a” zapewne z powodu instrumentacji, jakiej dokonał Rudolf Barszaj
– oryginałem był VIII Kwartet smyczkowy op. 110. Szostakowicza, powstały w Gorisch pod Dreznem w 1960 roku. Pięć bez przerwy granych
części Symonii z introdukcją wziętą z wcześniejszego utworu kompozytora, opery Lady Makbet moceńskiego powiatu. Po wprowadzającym
Largo, mocne, wyraziste i mroczne Allegro molto, później jeszcze Allegretto, końcowe części znów largo.
W tym miesiącu jeszcze Wolfganga Amadeusza Mozarta Requiem
d-moll KV 626. Bo przecież z 5 na 6 grudnia rocznica Jego śmierci. A ja
szykuję się specjalnie na 1 grudnia. Koncert nazywa się „Zapomniane
skarby rorantystów”. Te „skarby” zaśpiewa Zespół Męski „Gregorianum”.
Ale, tak sądzę, o tym wydarzeniu napiszę Ci osobno i więcej. Bo warto.
Tymczasem, Miła, pozdrawiam Cię. Oczekuję dobrych wieści.
Zwłaszcza tych o Twoim powrocie do domu, pracy.
Pisałem w sobotę 16 listopada 2013 roku
Marek
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Maria Polak
/Maryla/
Mistrzem poezji zostać?
Nie! To nie jest mój zamiar.
Ważny ten kwiat, co rano
wiatrem się umie kłaniać.
Ważna kropelka rosy,
lśniąca jak cenna perła.
Od niej się uczę tego,
co ona wie, ja nie znam.
Ważne jest światło, które
serca mego dotyka,
zostawia ciepła bezmiar,
uczy jak przetrwać w trybach.
Ważny dzień i to każdy,
jedność myśli i znaczeń,
szczebiot ptaków i cisza.
Czym ja to wszystko spłacę?

Pachnące marzenie
Bukiecik fiołków mi się zamarzył.
Taki błękitny okruszek nieba.
Może dlatego, że dziś tak szaro,
w stronę szarugi czas szybko zmierza.
Jaka z tych kwiatów płynie melodia!
Spokojna, miła, magią podszyta,
dzień mi łagodzi, co zbyt prawdziwą
stronę odsłonił, niosąc cień w rysach.
Niby niewiele, błękitu skrawek,
a już dotyka serca i myśli,
wczytuje cicho do spojrzeń ciepło,
rozsmakowuje, wiosennie iskrzy.
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Dla Ciebie zawsze…
Dla Ciebie zawsze kwitnie w mym sercu
wiosna ze słońcem, bujną zielenią.
Uwalniasz nuty pełne czułości,
sił mi dodajesz, gdy w myślach ciemno.
Słów, które rodzą się jest tak wiele.
Trzeba z milczenia je czasem wyjąć
i szepnąć ciepło, z odwagą wielką,
chcąc uzewnętrznić wiadomość miłą.

Przywołują mnie maki
Przywołują mnie znów maki.
Ich purpura wzmacnia siły
a do tego błękit nieba
pokłon miły, widzę, czyni.
Słyszę, jak zielenią śpiewa
łąka w pełnym barw rozkwicie.
W takiej chwili czuję radość,
oszałamia zachwyt życiem.
Czuję jakbym była z bajki
gdzieś po innej stronie czasu.
W mych ramionach promień ciepły,
cicho szepcze: „W myśl mnie wpasuj.
Nie uginaj pod nadmiarem
obowiązków, trosk i cieni.
Rozplącz skrzydła z przeświadczeniem,
że się w końcu los odmieni.
Trzymaj się słonecznej strony,
w nieskończoność popłyń nieba,
rozpogadzaj, burze przegnaj,
jeśli serce chce – to śpiewaj”
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Czary są potrzebne
Słodkie czary są potrzebne,
a więc magią gesty obdarz.
Od nich loty są podniebne,
w sercu jarzy się pochodnia.
Są napędem słodkich marzeń,
wyzwalają uśmiech szczęścia,
bezpieczeństwo od nich trwalsze,
dokądkolwiek przyjdzie zmierzać.

Wiatr zatańczył na jeziorze
Wiatr zatańczył na jeziorze.
Zmarszczył toń w przedziwne wzory.
Tu posrebrzył, tam pozłocił
W geście wcale nie pokornym.
Zabrał zieleń drzewom, krzewom,
Co u brzegu straż trzymały.
Wtopił w lustro świateł cienie,
Barwy muśnięć. Spójrz, to czary.
Jest w tym wietrze coś z artysty,
Co potrafi jednym mgnieniem
Rozbić błysk na tysiąc kropel,
By sekretem ciepła przemiękł
A do tego złote nici
Szeptem nieba tkane słońcem,
Trzyma pod skrzydłami czasu,
By działanie ich kojące
Miało wpływ na odbiór wrażeń,
Na podjęcie z przychylnością
Tego piękna, które myśli
Lekko z sobą w dzień uniosą.
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Najlepiej się pogodzić
Najlepiej się pogodzić,
z tym, że jesień …że deszcze,
że ciepła mniej i słońca
a chłody coraz śmielsze.
Siedząc cicho na progu
czujesz śpiew przemijania.
Nie pozwalaj, by gasł ust
cichy uśmiechu zamiar.

Proszę los codziennie…
Proszę los codziennie, nie tylko od święta,
aby cię przytulił, łaskawością ujął,
sił gromadził zapas na następny etap,
otoczył pogodną i przyjazną aurą.
w oczy spojrzał słońcem rozwiewając troski,
smaki rozszelestniał w przemiłym nastroju,
przesypując ziarna miłości na dłonie
o swej przychylności konkretami dowiódł.
Wznoszę dzisiaj toast za wszystko, co warte
jest zapamiętania, co wznosi, buduje,
nawet i za bilet do życia nietani,
za marzenia ciepłe, za miłości duet.
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*** (Czasami warto zamknąć oczy…)
Czasami warto zamknąć oczy
ot tak na moment nie pamiętać
o tym że wiatr roznosi liście
i sił ubywa w tajnych sejfach
nie patrzeć wstecz by nie rozczepiać
tego co było na drobiazgi
stracone szanse nieujęte
trudno dziś nawet szukać nazwy
może to była nieuwaga
niedostrzeżenie perspektywy
słoneczna przystań niegościnna
głos wrogi albo krok fałszywy
czy warto z życiem pertraktować
znosić limity granic kształty
ważne by lęk nie ograniczał
a dzień z nadzieją był otwarty
dobrze jest kiedy we mnie wiosna
zaczyna płynąć słowa nurtem
zasiana baśń kiełkuje ciepłem
spychając wszystko to co smutne
dobrze być ciszą i emocją
umieć tłumaczyć barwy tęczy
w świecie szyb grubych uobecniać
pieśń serca w dotyk słów ujęty
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Nie zwątpić…
Czasem mam siłę mocarza,
zwłaszcza gdy promień zabłyśnie.
Podnoszę leciutko chmury,
przeplatam ciepło z błękitem.
To nic, że są to złudzenia
i chwile pełne uniesień.
Pod niebem listopadowym
baśniowo spojrzę na jesień.
Czuję się wtedy, jak wróżka
w zieleni myśli skąpana,
aż bąbelkują pragnienia,
jak po wypiciu szampana.
Dotykam światła i płynę
w poszukiwaniu paproci.
Wsłuchuję się w dzwon nadziei,
aby w pomyślność nie zwątpić.

Porannie
Pod ochronnym płaszczem słońca
krajobrazy wabią magią.
Gubi oddech błękit nieba,
spływa cicho w toń jedwabną.
Z jakimś sennym przytuleniem,
z nieśmiałością i czułością
zmywa złoto, róż z obłoków,
między brzegi barwy rosząc.
Coś się rodzi, łaknie spojrzeń,
obłaskawia ziarna olśnień,
plecie delikatną przędzę,
by dzień wzrastać mógł pogodne.
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Marzena Przekwas-Siemiątkowska
Ur. 26.04.1986 roku w Inowrocławiu. Mieszka w Szamotułach k. Poznania. Na co dzień
wychowuje syna, pracuje, studiuje i stara się
nie zwariować, chociaż to niezwykle trudne!
Poetka, pisarka, członek Stowarzyszenia Autorów Polskich, Kujawskiego Stowarzyszenia
Twórców Kultury w Inowrocławiu oraz grupy
twórczej “Jakkolwiek” w Szamotułach.
Laureatka konkursów poetyckich tj.: „XIX
Konkursu Poetyckiego im. Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej”, „Ogólnopolskiego
Konkursu Poetyckiego im. Zdzisława Arentowicza” we Włocławku, „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 oddam prawie darmo” itd.) oraz czasopismach literackich. Współorganizatorka wielu imprez poetyckich: „Poezja w nas”, „Biesiada Poetycka”, „Koncert
Poezji Śpiewanej”, „Noc Erotyków”, Szamotuły 2011r. Współorganizatorka
konkursów poetyckich im. Halszki z Ostroga w Szamotułach 2011r. Współzałożycielka portalu: http://naszepoddasze.streemo.pl.
Autorka arkuszy poetyckich: „Na Obrzeżach czułości” 2003r., „Karykatury
wzruszeń” 2009r. oraz tomików: „Mięsożerne Biedronki” 2009r. , „Uczta
kotów przypiecowych” 2012r. jak i książki prozą „Do piekła na piechotę”.

Chochoły
w tym śnie nie przychodzę po zgodę
niesiesz z szopy myszy trzymając je za ogony
pozbawiły nas ziaren słonecznika
tyją by wydać wielopokoleniową biedę i powodzie
zima będzie na wysokie cholewy
strawę grzaną nad ogniem przegryzaną słoniną
lisy przyjdą pod kurniki
na wiosnę baba wyprawi dzieci w świat
za chlebem
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Kopulacja kwietników
mrużenie oczu nie odkształca
perspektyw podobnie
nie hartuje szklanych domów
nawilżone wargi zanurzają się pomiędzy
uda z lustra i po drugiej stronie są w matowych fioletach
kładę dłoń
brzuch faluje
świat dookoła zanika jak wycinka
po krótki pień
wyzbyta uprzedzeń odtwarzam kopulacje kwietników
nie muszą decydować
kogo pieścić najpierw

Mit o kobietach wyzwolonych
w mroku ogryzanie skórek ujdzie na sucho
bezpieczeństwo białych linii kończy się
kiedy próbuję przekroczyć siebie
to przecież mężczyzn należy wyłuskać ze skóry
łupiny zostawić w słoiku
ku przestrodze i statystyce
inaczej na starość
nawet skóra nie będzie godna wyprawki

Na dwoje babka wróżyła
dla świętego spokoju zasypałam gruszki popiołem
broda wytarta rękawem z lata i podniecenia
przelotnie sprawdzam w lustrze czy włosy dobrze upięte
wiatr wstrzymawszy oddech wsunął słomę pod drzwi
łasy odpowiedzi przycupnął w chabrach
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tymczasem dobieram sukienkę i buty
wiśnie puściły soki
czasem wzruszam łyżką dodając cukier
nie stój tak
smagaj deszczem i pieść

Na wolność kochanków
niespokojność rąk zaczyna się nad ranem kiedy
przeżuwamy drobne kęsy starej-nowej samotności
kołyszemy się do przodu i tyłu
w myśl popełnionych win
pościel zachodzi pustymi miejscami
w ustach ścisk
nieopowiedzianych snów wyostrzył smak
prowadzę palce gdzie kwiat
zamknięty przed deszczem
„Gdyby nie słońce i coś co ono z nami robi moglibyśmy w ogóle nie
wychodzić z łona, a jedynie pęcznieć jak cebula i rosnąć aż osiągnęlibyśmy słońce. Ciekawe czy udałoby się je wchłonąć.”
– Wiesław Uciechowski

Nie najadłam się
w agrestowym kokonie na wpół rozwinięte piersi
osłonięte puklami gałęzi gdzie
poranne robactwo przeciera oczy
niesprawiedliwy deszcz
rwie skórę mlaszcząc przy smaczniejszych kęsach
żadnego grożenia palcem czy odciągania za włosy
kiedy szyderczo dobywa soków
osiągam słońce
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Pewnego samotnego dnia
w spienione niebo pójdą kolejno znoszone swetry
wąskie spódnice
jaskółki zanoszą się deszczem
na ziemi dzieci wyrzucone z gniazd
skracają gęsiom skrzydła
wywracam kieszenie ni łuski na szczęście
nagły powiew gnie parasol i kark
ciaśniej związuje poły płaszcza
głód słabnie

Spiesz się
wieczorem pomarszczone wyzwiska
ścieliły się pod nogami
teraz nakryte słoikiem
otwierają pyszczki i milkną
przy podnoszeniu kruszeją jak
stary naskórek
kiedy przychodzisz
tracę przyczepność
pod palcami błony prześcieradeł
miały sny że płyną

W Tomaszówce
od frontu rozciągnięte sieci
pełne słonecznych łusek
wypędzanie komarów słomkowym kapeluszem
bezowocne jak poganianie wiatru
by koszule szybciej schły
w ten upał burek przeżuwa trawę na deszcz
babcia obrała ziemniaki dla całego pułku
będą z zsiadłym mlekiem
potem w kusych sukienkach
pobiegniemy nad rzekę
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Wieczne nieodpoczywanie
śnimy przypadkowego boga połączenie
asymetrycznych wzorów i pustych pozdrowień
oddychanie spłyca obraz gdzie
bladość pokutnej kolejki myli rzeczywistości
w fazie czuwania
przekładamy zło nad złem
gliniane gwizdki wyschły
nie budzą szarych ptaków

Zamknij oczy
to będzie prosty sen
liczony na dwa
palce pięta i obrót wtedy
przyjdą pola gdzie tumany kurzu
ścigają deszcz
aż do utraty tchu
robimy uniki pod kamienie
ptaki zrezygnowane machnęły skrzydłami
na odczepne
bo pogoda ani na długie spodnie ani krótki rękaw
pociąg w oddali wygwizdał mgłę
przytuloną do szyb
zawróćmy zanim odkryją naszą obecność
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To
To, co teraz robię nie ma głębszego sensu. Niewiele ma wspólnego
z klękaniem przed rajstopami znanej firmy. Brakuje wspólnego mianownika z tuszem pogrubiającym rzęsy. Ciekawe, że tylko one mogą być
pogrubione, na resztę należy stosować l-karnitynę albo błonnik. To, co
robię, trudno nazwać zdrowym rozsądkiem. To trochę jak związywanie
nadgarstków, by potem trzymać sznurek nad ogniem. I bez ognia moje
dłonie wyglądają, jakbym codziennie siekała pokrzywy. Niewiele znajduję w moim ciele miejsc godnych polecenia. Czerwona sukienka nie
dodaje seksapilu, a centymetrów w biodrach. Grubych ludzi wciąż traktuje się jak trędowatych. Ostatnio pani doktor, z wyższej półki (uznania
społecznego), powiedziała:
– Otyłość, to kalectwo, niczym nie różni się od poruszania na wózku.
Ciekawa jestem, czy oprócz tego, że jestem kaleką, jestem również
upośledzona?
Z drugiej strony, może warto mieć żółte papiery. Przystoi wtedy sikać w biały dzień obok śmietnika, a w nocy włożyć suknię wieczorową.
I z facetem zerwać nie problem, można się wyłgać osobowością mnogą.
Mieć w ciele rozlazłej baby zgrabnego chłopa, to byłoby coś!
Po takiej dawce czarnego humoru snuję się po domu, a to co robię
nie ma głębszego sensu. Nie ma nic wspólnego z osiąganiem szczebli
edukacji, ani tym bardziej obrony języka ojczystego a już na pewno nie
odwołuje się do wyższych celów.
To trochę jak pochwała głupoty. Pamiętasz, jak chcieli wprowadzić
podatek od otyłości? Podobno otyli częściej chorują i na nas idą podatki
szczupłych. To chyba wtedy postanowiłam, że zostanę anorektyczką albo
bulimiczką. Po pierwsze, połatam dziury budżetu państwa, po drugie
będę nagle zdrowa i po trzecie – będę niewidzialna, żadna wredna baba
nie skomentuje mojego ciała w pociągu ani moich upodobań. A niech ją!
Niech spadnie ze schodów i złamie kostkę! Był jeszcze powód czwarty,
który obrócił się przeciwko mnie. Chciałam być niewidzialna, niestety
wcięcia i wypukłości przyciągnęły uwagę wroga.

172

To, co teraz robię, nie ma nic wspólnego z modą, ani polowaniem
na czarownice. Nie omijam progów i drabin, nie spluwam przez lewe
ramię i nie wrzucam grochu do studni. Nie muszę pozbywać się kurzajek
ani hodować moli w szafie. Mam ochotę na niedzielną szarlotkę z dużą
ilością cynamonu, na nalewki Doroty i bliską obecność ważnych. Obecność stabilną, w przedpokoju i łazience, i kiedy jest „bliżej niż blisko”.
Czajnik zagwiżdże się na śmierć.
Co teraz robię? Hoduję w pokojach ciężkie cholery. Trzymam je
krótko na diecie z potłuczonego szkła. Czasem nic z tego nie wychodzi
i mam poranione dłonie, podbite oko i podarte majtki, ale to minie…
Wyrosną na ludzi.
Kim jestem, kim się stałam?
Dorosłe życie, na swój własny kredyt, z biletem w jedną stronę staje
się nieznośne.
Nie ma sensu rozwodzić się nad mechanizmem autodestrukcji i samotności, która napływa zewsząd. Właściwie, tylko jedno mnie zastanawia – czy istnieje granica nienawiści do siebie? Gdzie ona jest? W dowalaniu sobie:
– Jesteś grubą świnią, a świniom podcina się gardła?
To tylko słowa i woda na młyn. Potrzeba jeszcze wiatru i mąki, żeby
coś z tego było.
Wiatru zawsze dostatek, zwłaszcza na otwartych przestrzeniach.
Co do mąki, z tym też nie problem, w każdej aptece są dostępne leki
przeczyszczające. Co tam apteki, kto się będzie męczył? Najlepsze są
sprzedaże wysyłkowe. Dostaniesz amfę, pod postacią nieszkodliwego
spalacza tłuszczu.
Zastanawiałam się nad początkiem. W sumie znalezienie właściwego
punktu pt. „gówno”, nie było tak trudne jak myślałam. Czasem tracimy
kontrolę nad swoim życiem. To, w co wierzyliśmy wyblakło na słońcu,
po praniu wstąpiło się, a przy okazji prasowania zaczęło tylko pobłyskiwać, przy częstym stosowaniu wytarło się itd. Otóż to! Białe przestało
być białe, zszarzało nagle i nie było warte tych konkretnych pieniędzy.
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Wtedy szuka się usilnie sposobów, by jednak władać czymś. Swoją
drogą ciekawe, skąd te królewskie zapędy, skoro wychowałam się na wsi.
A może to właśnie główny powód, bo przecież rolnicy posiedli na własność swoją ziemię. Komu chciałoby się na niej pracować?
No nieważne! W każdym razie po kolei odpadało wszystko to, na co
miałam wpływ. Pozostałam ja sama. Sama ze sobą…
Od tamtego czasu śnię pustkę, wywleczoną za kaptur ze schowka
na szczotki i wiadra. Jej twarz z rozlanej farby, jakby ktoś pędzlem połączył czerń i biel. W holu mieszkają fotele pokryte prześcieradłami. Kurz,
jak film ze starego projektora, nierówno pokrywa kontury, postacie labilne z połamanych kresek. Na schodach Zuzia kręci hula-hop. Ma włosy
spięte w kucyk, uwieńczone białą spinką z tiulu. Obok niej Ewa, wyjęła
wstążkę, przeskakuje niewidzialne kałuże, z gracją pochyla się i prostuje.
W kuchni Luiza, parzy w imbryku herbatę z mięty.
To dom dzieci. Dużych i małych, chcianych i niepotrzebnych. Mieszkają razem. Nocą wnikają w ściany i tam zasypiają. Czasem gubią buciki,
spłoszone nocnym hukaniem. Czujne, długo nasłuchują. Później nawołują się, by radośnie powrócić do swoich zajęć. Z oddali nie widać dobrze.
Dzieci, jak dzieci przejęte rolą, raz umierają z miłości jak Julie, innym
razem jak Piotruś Pan walczą z piratami. Kiedy staniesz za kaflowym
piecem, zmrużysz ze zdziwienia oczy. To jedyny zakamarek, do którego
Zuzie, Ewki i Luizy nie zaglądają z obawy przed kątnikami. Tam możesz
spokojnie zamieszkać i prowadzić swoje obserwacje.
Luiza powtarza ten sam rytuał, parzenia herbaty. Jej poranek składa
się z mięty. Zobacz, jak ostrożnie wkłada listki do imbryka. Układa jeden
obok drugiego na dnie. To żadna szkoła, żadne ćwiczenia, to potrzeba
bycia perfekcyjną. Zuzia się nie męczy. Po sińcach na brzuchu pozostały
zgrubienia. Oczywiście, nie widać ich, trzeba dotknąć. Ona nie pozwoli
tego zrobić. Nikt już nigdy nie będzie jej dotykał. Czasem o tym mówi,
kiedy Tomek przypadkiem trąci ją łokciem. Ewka, wieczorem zdejmuje baleriny i uderza nimi o podłogę. Uderza, z taką siłą i złością, że
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potem się dusi. Przerażona łapie powietrze. Tomek mieszka na półpiętrze. Zajmuje mały pokoik z oknem na drewniany kościół. Wieczorem na
dachu siadają szare gołębie, zmęczone lotem donikąd. Tomek od rana
do wieczora wykonuje skoki z półobrotem. Przed każdą próbą ćwiczy
równowagę, by potem wziąć oddech i skoczyć. W końcu chowa głowę
w poduszkę. Jest jeszcze Wiki, mieszka na piętrze. W jej świecie panuje
nieład. Rajstopy na klamkach, łóżko wyściełane sukienkami i spódnicami. Zamiast książek, wazoników i pamiątek, koszulki zwinięte w kłębek
i upchnięte w możliwą i niemożliwą przestrzeń. Wiki rano wsuwa stopy
w szpilki, nosi je dumnie, spacerując od drzwi do okna. Czasem opiera
się o futrynę i zastyga. Nie wiem, ile trwa jej nieobecność, ale z nią nigdy
nie wiadomo, kiedy słyszy, co się do niej mówi, a kiedy jest w swoim
idealnym świecie martwego piękna.
Pada deszcz, dzieci nie przyklejają nosków do szyb, nie rysują serduszek. Jak zaklęte powtarzają i powtarzają półobroty, zaparzanie, chód,
skoki i taniec. Zdawać by się mogło, że to nie dom, a pozytywka. Madame porusza się w znanym rytmie i tempie. Skoro już siedzisz tam tak
długo, zaczynasz myśleć:
– Skąd te dzieci się tam wzięły?!
To zaledwie drzazgi, zamieszkały płytko pod skórą. Przyszły z głodzonego ciała i napadowego głodu. Jutro tutaj będą zwykłe ściany.
Rano szarości usiadły na brzegu łóżka, trudne do usunięcia jak osad
na szkle, próbuję je przesunąć. Popycham łokciem, trochę kolanem, ale
zabieg niezwykle żmudny i wyjątkowo nieudany. Próbuję znaleźć pomarańcze i czerwienie, by rozzłościć się i porzucać mięsem. Rzucanie
mięsem pozwala obniżyć ciśnienie i pewnie cholesterol, nie wiem, co
do ilości decybeli, czy nie szkodzą, no ale cóż, nie ma produktów idealnych.
Kiedy w lesie wpadnę twarzą w pajęczynę, uruchamiam się od razu,
a tutaj jakoś nie potrafię…
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Segreguję chusteczki na bardziej mokre i te do ponownego użycia.
Rozmyślam nad idealnym światem dla samobójców. Samochody bez
linek hamulcowych, drzewa tak, że osiki nie wsadzisz w środek, leki
bez recepty i linki, sprzedawane już z pętlą, o pewnym wiązaniu. To
byłoby coś!
Łamię wszystkie przepisy, zwłaszcza na ciasto drożdżowe i sygnalizację świetlną. Kiedy ryczą kobiety, wcale nie rosną kwiaty w raju, tylko
skraca się czas pomiędzy jednym krwawieniem a drugim i hiperwentylacja, a potem ciśnie za mostkiem. Nie ma nic ani romantycznego, ani
przejmującego, kiedy płacze matka czy córka. Bardziej poruszające są
grające fontanny, zwłaszcza, kiedy człowiek się zapomni i biegnie w garniturze na spotkanie biznesowe. Plany nowego centrum handlowego,
całe w zaciekach i plamach, potrafią człowieka skłonić do modlitwy.
Żal gasnących świetlików, babcinych okularów odkładanych do kufra, z widelczykami, cukiernicą, książeczką do nabożeństwa, to nic nie
znaczy. Najbardziej denerwują mnie ludzie, którzy wierzą w Boga, tak
bardzo wierzą w posiadanie jednej żony na wieki wieków Amen, że innych doprawiają w kotle, równą tną z żebrami, rozciągają brzegi skóry,
by sprawdzić czy wystarczająco dotknęli, czy do żywego….
Urodziłam się w niewłaściwym czasie, z jakimś pieprzonym defektem i wmawiają mi, że mam dla kogo żyć. Pewnie ich Bóg dał im do tego
prawo, żeby dzielić na lepszych i nieudanych.
Dziwię się potem, że reaguję lękiem na podanie ręki?
Już wiem, że nie napiszę pogromców motyli, choć to ponoć łatwe. Jak
nie zabiję, nie mam ręki do tego po prostu. Chociaż, z tym drugim nigdy
nic nie wiadomo. Człowiek nie powinien ufać sobie, bo przecież często
ciało przekracza granice wytrzymałości, a psychika nie dociera do żadnych granic. Ustawia je sobie wedle potrzeb. Labilne, faliste, naciągnięte
czy zmechacone, słowa stworzone na potrzebę okoliczności. Jak wiadomo, okoliczności często usprawiedliwiają czyn, stąd wzięło się pojęcie:
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„popełnić coś w afekcie”. Jeśli meszka wpadnie do ust, to ona targnęła
się na swoje życie, czy to bezpośrednio nasza wina, bo nie byliśmy dość
uważni? Hmmm, filozof powiedziałby, że czyny nie są z góry ani dobre,
ani złe, bowiem rozważyć należy całe spektrum wypadkowości. Szlag!
Nie chcę o tym myśleć, to trochę z pograniczna obłędu. Połknęłam ją,
podrażniła mi gardło, więc zasłużyła na śmierć.
Tak skazuję każdą myśl z osobna, niezależnie od jej odkrywczości.
Myśl to myśl, prędzej czy później obróci się przeciwko mnie. Z myśli rodzą się marzenia, a niespełnione przeradzają się w frustracje, a te w nienawiść do siebie. Stąd o krok do prób samobójczych. Zatem myśl należałoby stłamsić w zarodku, dokonać aborcji albo eutanazji w zależności
od tego, jak dalece pozwoliliśmy jej wzrastać. W każdym razie nie wolno zgodzić się na jej rozwój, pobieranie pokarmu i wytwarzanie ciepła
czy światła. Nie mówię wcale o myślokształtach, które w zależności od
konsekwencji i ładunku emocjonalnego mogą zabić mamuta czy szopa
pracza, no nieważne. Mówię o zwykłych myślach, myślątkach, które dojrzewają i wykończą matkę. Nie należy mieć skrupułów, trzeba odpłynąć.
Zamknąć oczy, położyć nogi na ławie, ręce luźno i oddychanie. Wcale
nie takie, które nakazuje sensei, ale takie, na jakie ma się ochotę.
Mogę to wychodzić. Listy, które nie przyszły czy odgrzewane pączki.
Zniosę, że wynosisz pająki na zewnątrz, żeby wracały i łaziły po Zuzi
w nocy. Jeden, drugi telefon nad ranem, z nikim w tle. Kolejne nieprzespane godziny do kolekcji. Nie mam świeżej myśli ani niedopałków.
Nigdy nie kupiłam popielnicy. Widzę przez rolety, że jest już dzień,
koszmarnie długi i cholernie jasny, zupełnie nie w porę. Mówią, że głód
usypia… Pies ujadał, jakby się wściekł, Zuzia spała niespokojnie, zsiniały
mi usta. Nic nowego, kiedy zaczyna się nieznośny skurcz w żołądku,
pojawia się mrowienie wokół ust, a potem są białe. Kładę się na brzuchu,
kiedyś pomagało to przetrwać. Teraz mam wrażenie, że na kilka sekund
umieram, że w ciele nie ma nawet pęcherzyka powietrza. Miejsce po
pestce, sprężynie czy jakoś tak…
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Takie jeszcze nabrzmiałe krwią, ale powoli zasycha, obumiera dookoła, robi się płaskie, cienkie, idealne. Kiedy poprowadzisz palec
uznasz, że jeszcze czegoś tak gładkiego nie dotykałeś, właściwa faktura, żadnej abstrakcji. Kreska pewna, żadnych zakrzywień i rozmywania
tła. Wszystko na swoim miejscu, w swoim, przyjętym kształcie – nic na
wzór i podobieństwo.
Jednym słowem, jestem pusta w środku. Nie mam na myśli laski
z trzeciego roku, fotomodelki – zapytała mnie, czy Zimbardo jeszcze
żyje. Ona będzie kiedyś moje dzieci uczyła albo leczyła. Nic dziwnego,
że wzrasta liczba schizofrenii wśród pociech w wieku wczesnoszkolnym.
Kiedyś zacznę się zastanawiać, dlaczego jeszcze niektóre są zdrowe
i funkcjonują na poziomie normy.
Przeczesuję włosy, takie ugłaskiwanie obaw, że nie zdążę tego tomiku dla Zuzi skończyć. Podobno z głodu dzieci zasypiają w szkołach.
Ani razu nie przespałam głodu, to się nigdy nie zdarzyło! Skąd oni biorą
statystyki? Z głodu można mieć ciśnienie 90/60, kurcze z braku potasu,
omamy, można czuć nieznośne rozdrażnienie, wtedy, owszem, można
zasnąć – z braku cukru czy czegoś tam…
Mam totalny mętlik w głowie, chciałabym mieć jakiś plan, ale nie
mam.
Muszę to przespać. Wróciłam do głodówek, czyli nie jem nic po
16:00. Do 16:00 jakiś owoc, dwie łyżki płatków, czasem jogurt. Organizm przywyknie, za kilka dni, to wszystko minie… Minie cholerne
zmęczenie. Potem znowu jak zwierzę rzucę się na jedzenie, ale do tego
czasu zrzucę kilka kg, które mnie drażnią. Czuję się jak wrak. Snuję się,
chodzę, ćwiczę, ale nie ma mnie w świecie ludzi, jestem gdzieś głęboko
w sobie, a stąd nie ma ucieczki.
Rozstaliśmy się wczoraj, bo wczoraj zaraz po deszczu przyszło palące
słońce. Kwiaty te same, za wcześnie na zapach. O tej porze roku, to tylko
marketowe zastępniki. Nie wierzę, że to zrobiłeś. Tydzień później, przed
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twoim domem, sąsiedzi palą zdechłe koty, to na wypadek zarazy. Zbyt
duża wilgotność, rozmnożyły się choroby i robactwo. Pościele z piwnicy
też wynieśli. Bezdomni bali się pytań. Przenieśli się do opuszczonej olejarni. Tam wypalają kable, by coś sprzedać na złom.
U nas już późna wiosna. Zdjęliśmy słomę z budy Azy. Ojciec przypuszcza, że czereśni i jabłek w tym roku będzie pod dostatkiem. Babcia
piecze placek drożdżowy, bo mówi, że Tomek wróci. Wieczorem mama
musi podać jej cztery kropelki syropu z komody. Zosi powiedzieliśmy, że
stawiasz kolejny most. Zapytała, czy dobrze zapłacą. Obiecałeś morze.
Jestem od jakiegoś czasu sama. W barze u Krzyśka poprosiłam czystej spod lady, na tamtą kobietę i pełen biust. Nie uwierzysz! Pochwalił
jej sukienkę, chociaż była do ziemi. Kupiłam guziki, naprawię torbę na
podróż. Już czas upiąć włosy nad uchem i pomimo silnego wiatru, rozwiesić pościele na dworze. Posegregować ubrania, buty, książki, jednym
słowem wyrzucać, wyrzucać i wyrzucać. Wymiatać go z siebie, po trochu, z każdego kąta. Broń Boże, nie rozmazywać, nie wcierać w podłogę, skórę, myśli. Zebrać, wyrwać z korzeniami, zmyć i zapominać. Stanie
się nam według naszego pisania, oj tak! Czas kupić nową zastawę i firanki do kuchni. Nigdy nie lubiłam wzorzystych, asymetrycznych, powieszonych niedbale, śmieci kupionych w lumpeksie. W pokoju dziecięcym
będzie tapeta. Przyglądałam się im z utęsknieniem w markecie budowlanym. Za każdym razem słyszałam, że to nieekonomiczne, że się nie
sprawdza. Nie obchodzi mnie to! Będzie tapeta z zygzakiem albo ichtiozaurem, ewentualnie, ze Scoobym. Na suficie gwiazdy, kiedy zaczną
się odklejać, będziemy mieli dobry argument, by wypowiadać życzenia.
Życzeń mamy sporo – miłość, monster tracki, dom, dobra praca, wakacje gdzieś tam, byle dało się pływać. Przydałoby się też sprawne auto.
Byle nam czekolady nie brakowało i mocnej kawy, a reszta ujdzie… Od
czasu do czasu jeść bez opamiętania, a potem użalać się nad sobą. Od
poniedziałku do piątku dzielnie ćwiczyć dwie godziny dziennie i żywić
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się kapustą w każdej możliwej i niemożliwej postaci. Wyjmę skrzydła ze
schowka na szczotki. Takie prawdziwe, które dziadek posklejał, z drobnych elementów, piór, wosku i tego, co jeszcze miał. Ukrył je przed kolegami i całym światem. Ja ukryłam skarb przed nim, ale teraz jest właściwy czas. Skrzydła są dobre na każdą pogodę.
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Damian Sawa
Damian Sawa – ur.1989. nie jest nikim ważnym, chociaż to wydaje się być jego głównym atutem. Nie wyróżniony w żadnym
konkursie poetyckim, kiedyś jednak wygrał
na loterii dwa złote. Uderzyło mu to wtedy
do głowy i stwierdził, że więcej nie spróbuje.
Obecnie mieszka w Krakowie.

zegar tyka
jesteśmy pijani, ja bardziej, dlatego zaczyna być nierealnie
zakrywasz palcem księżyc na dowód tego, że jeszcze wiele możesz
pada deszcz, chociaż mnie martwi co innego
księżyc mógł wskazać drogę, teraz go nie ma
i nawet jeśli weźmiesz palec, to nic nie będzie jak dawniej
zanosi się na długą burzę, wiele zniszczeń i nieprzespaną noc
chociaż ten artystyczny nieład, to dobry powód
by nigdy nie dojrzeć, do końca nie rozróżniać
co znaczy żyć, tu i teraz nie istnieć

płacz wariacie
powiedziałaś: masz depresję, trzeba podejść do tego poważnie
bo jeszcze nie daj bóg się zabijesz, albo co gorsza
powiesz o kilka słów za dużo, przecież tak nie można
najlepiej gdyby zamknęli cię w ośrodku, kazali łykać kolorowe tabletki
może czułbyś się lepiej, zawsze twierdziłeś, że spotka cię coś złego
bo nie ma miejsca tylko dla nas
powiedziałaś: umieraj, kolejnego błędu popełnić już nie możesz
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wymówienie
mówisz, urodzę nam syna lekkiego jak mydlana bańka – powietrze
nauczymy go latać, tak by ponad tym wszystkim dostrzegł piękno
na linii frontu, w nieustannej walce staniemy po jego stronie
opowiemy najważniejszą historię życia, dwoje ludzi
spotyka się przypadkiem, choć od tamtej chwili
przypadkiem jest tak długa nieobecność, ale to nie ma już znaczenia
mówię, zostaniesz moją żoną w fartuchu obsypanym mąką
bo dla mnie nie musisz ubierać sukni
chcę istnieć na tym świecie z tobą
niezależnie od miejsca, czasu i sytuacji

koniecznie
zostaną po nas wypożyczone w bibliotece książki, o które ciągle
ktoś będzie pytać
z czasem zapomni się i o tym, trzeba zapełnić puste półki
pozbyć się tego co niedokończone, dopasować klucze i pozamykać
drzwi
rozdziały to parę wspomnień, zdjęcia z wieloma postaciami
zostanie po nas kubek, zimny jak dłonie ostatniej nocy
krzesło, odsunięte od stołu. w końcu zawsze wracaliśmy
przyśpieszony oddech, zakochanie, później płacz i tęsknota
ściany znają każdą historię, są odporne
w końcu to nie pierwszy raz
zostanie po nas tendencja, ludzie mówią źle
o tych których nie ma.
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obrazy
Józek mówił, nie liczy się wygląd, najważniejsze są relacje, czułość
widziałem jak patrzyły, jedna do drugiej puszczała oczko
malowane jak tło panoramy miasta, Józek był twardy
jedyne, co miał do stracenia, to życie, dlatego nie chciał być
blisko krawędzi, człowiek wiele rozumie, tamtego wieczoru
zapytałem go o ślady, jakie po sobie zostawi
pewnie stałbym tam jeszcze długo i czekał
ale pod naporem wyobraźni zobaczyłem Józka
w pustych pomieszczeniach wyglądał wyjątkowo
zapadła cisza, a on pasował idealnie

poza horyzontem
widzę tego chłopca, kolejny dzień siedzi na huśtawce
buja się w nim życie, kiedy patrzę w jego oczy
wciąż mam te same pytania, dlaczego tu jest
ze złości zaciska pięść, szuka odpowiedzi
ma na sobie czerwoną kurtkę, od tej pory
znienawidzi ten kolor, ojciec zamknie za nim drzwi
a ja będę bardzo daleko

życiorys
jesteśmy pijani, ja bardziej, dlatego zaczyna być nierealnie
zakrywasz palcem księżyc, na dowód tego że jeszcze wiele możesz
pada deszcz, chociaż mnie martwi co innego
księżyc mógł wskazać drogę, teraz go nie ma
i nawet jeśli weźmiesz palec, to nic nie będzie jak dawniej
zanosi się na długą burzę, wiele zniszczeń i nieprzespaną noc
chociaż ten artystyczny nieład, to dobry powód
by nigdy nie dojrzeć, do końca nie rozróżniać
co znaczy żyć, tu i teraz nie istnieć
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list do kobiety
w drodze do domu spotykam Jezusa, tego samego, który powstał
z martwych
byłaś przede mną w grobie, miałaś możliwość dotknąć ran
teraz ja stoję z nim twarzą w twarz, budzi się niepokój, mam mało czasu
zamknięte oczy i złożone ciało, pustka w pędzącym świecie
pytam więc, dlaczego to zrobił – to jeszcze nie śmierć – odpowiada
nie wierzę, przez ostatnie lata byłeś zupełnie nieobecny
ludzie to pamięć, po czasie zebrana w słowa
musisz być silny dla mnie, w imię tych, których nie ma
byłoby to zupełnie bez sensu
***
urosłaś na tyle duża, by patrzeć samodzielnie w niebo, pytasz
czy jest tam życie
lepsze od smaku pomarańczy, nie mam argumentów by cię przekonać
lubimy różne rzeczy, kochamy dziwnych ludzi
dlatego obojętne, po której stronie jesteśmy
trzeba przechodzić wszystkie etapy z takim samym stanem
nie ma wątpliwości, byłem już tutaj dekadę wcześniej
ty zresztą też, miałaś inny kolor oczu i imię
w przestrzeni czasu tak naprawdę nic się nie zmieniło
wciąż wszystko zaczyna się od nas
***
Kochany!
w piątek będą biegać po cmentarzach, w nowych butach i skórzanych kurtkach. młodzi, wtuleni w siebie, z radosnym uśmiechem na twarzy. nikt ani nic nie powstrzyma ich przed pisaniem wiadomości, zaglądaniem na facebooka. muszą zaktualizować status, poinformować świat
o kolejnych zniczach, bliskich których odwiedzili. jeszcze inni odkryją
piękno, miłość, ludzie mijają się jak samoloty.
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spotted zapełni się informacjami, trzeba szukać obiektów – młoda,
na oko dwadzieścia lat, czerwona kurtka, miała w ręku zapalony znicz.
kiedy ją mijałem, płakała.
Kochany!
wiesz, że nie jesteś mi obojętny. pamiętam, kiedy upadłeś, byłam
najbliżej. miałam wrażenie że czuję twój ból, nie mogłeś wydusić z siebie ani jednego zdania. gdybyś tylko powiedział, że to jeszcze nie czas
i wiele przed nami. uwierzyłabym. mogłeś obiecać długie lata, spokojną
starość. czy to tak wiele, trzymać się danego słowa, nie rezygnować.
tymczasem, ściskałeś moją dłoń, demonstrując siłę. nie chciałam patrzeć, oczy zdradziłyby strach.
powtarzałeś, że pewne emocje nie kończą się tu i teraz. że trzeba
przenosić to, co najcenniejsze na drugą stronę. dzisiaj zatrzymuję się nad
twoim grobem. zaciskam w dłoni małą pięść. on też walczy i póki nic nie
mówi, cholernie boję się, że odejdzie.
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Maryla Stelmach
Mieszkam we Wrocławiu. Z wykształcenia jestem socjologiem.
Piszę wiersze, a także bajki dla dzieci.
Przez wiele lat współpracowałam z redakcjami literackimi radia i telewizji.
Pisanie jest moją wielką pasją i przygodą. Zapraszam do czytania moich
tekstów.

gdy psy ujadają
rodzicom

1.
czasami myślę o odległych latach pachnących chlebem.
liściach zasuszonych na dębowej szafie, dniach pełnych nocy w ogrodach.
szumie lasu przy domu, jego śpiewie podczas pełni księżyca. kiedy
ciemniało
wozy pełne zboża pędziły do stajenek na drugim końcu stodoły.
kobiety wiły
gniazda, rwały pierze, stawiały na stołach miski pełne dobroci.
2.
mama – topola strzelista, unosiła do góry ramiona, trzymając wiatr
w niewoli.
kiedy odskoczył skarcony do późna w nocy, czesał trawy na dorodnych
łąkach.
w niedzielę pachniało drożdżowym ciastem i maciejką. woń niosła się
w stronę lasu; przychodziły sarny zachęcone odgłosem końskich kopyt.
krople deszczu tańczyły w kałużach albo biegały po rynnie nad budą
rozszczekanej Jagi. niebo huczało, rozpalało do niebieskości przydrożne
drzewa.
ludzie stawiali w oknach gromnice.
3.
kiedy drogami chodzili Cyganie, psy ujadały
głosem starych kobiet. pędziły dzieci do szkoły. stały w polu
patrząc na zachód słońca. mknęły szybciej od wiatru,

186

zataczając spódnicami. pochylały się nad klamkami u drzwi, potem
ze znakiem krzyża pośpiesznie zamykały okna.
4.
w południe na drogach pustoszało. dzieci unosiły się nad dachami na
bezszelestnych rowerach; jechały bez drogowskazów w stronę stawu.
wieczorem dogasały ogniska, po skoszonych trawach uciekały krety.
cienie wyrastały strachami na twarzach dzieci.
przez okna anioły niosły szaty z babiego lata. kładły
na posłaniu między kochankami. kartki z kalendarza
rozpływały się na wietrze.
5.
wiosną, zbierałam konwalie do niedzielnego koszyka taty.
lato przychodziło gwarem ptaków niczyich. szumem wiatru
w sitowiach topiło
wianki. rozpalonymi oczyma gasło w matczynych konfiturach.
6.
jesień nadciągała spóźniona. głogami wiła się skrzętnie po ścierniskach.
zbierała do fartucha ślepe myszy. śpiewając kołysanki, układała na runie.
a kiedy nadchodziły deszcze, wtulała je w gniazda nietoperzy.
nad stawami siedziały panny, wodne, prały spódnice, suszyły
na złotych liściach.
we włosy wpinały rzepy i piekły ostatnie ziemniaki.
potem płynęły rzekami do ciepłych krajów.
7.
zima zapowiadała się odlotem ptaków na podniebnych stacyjkach.
bałwany w smokingach ujeżdżały sine konie. w białych
liberiach przychodziły wrony; stukały w okna karmników. na drogach
kościelnych zbierały okruchy z tacy pani zimy, a kiedy dzwonki
dzwoniły przy saniach,
konie pełne grzyw, parskały rozgrzebując śnieg.
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8.
wtulony w ciszę patrzyłeś w moje oczy, należące do innego świata. teraz
po latach z rozrzewnieniem czytam wiersze dla ciebie. na pustych polach
hula zimny wiatr. widzę twoje oczy dzikie, nieprzejednane,
wierne, aż do zatracenia. wyjechałam.
w gałęziach pozostał tylko krzyk:
jesień suknie kładzie na samotne drzewa,
idzie zimna jesień, wiatr szalony śpiewa,
nic tu nie zostanie, kiedy przyjdzie jesień,
tylko puste pola, bo wiatr liście niesie.
potem mgła dokoła drogi szlak przesłoni,
ty nie przyjdziesz do mnie, z mgły się nie wyłonisz,
tylko wiatr zawodzi, wiatr tak w sadzie płacze,
nikt nie kocha mroku, kiedy cię zobaczę
biała cisza
znów biel skrzypi pod saniami koni słychać bieg
biała cisza mieszka w drzewach pada sypie śnieg
tak dziś pusto pola łąki targa zimny wiatr
przychodziłam tu codziennie mróz zamazał ślad
a biel skrzypi pod saniami koni słychać bieg
przychodziłam tu szczęśliwa pada leci śnieg
o skarbie mój ukochany powrócić do ciebie nie mogę
jakaś mi biel najpiękniejsza na zawsze zamknęła drogę

w Stavenger
brukowane uliczki w Stavenger prowadzą nas
do portu. nad starym miastem gromada Hiad
plecie srebrne warkocze. odbija w twoich oczach
minioną epokę. świta. to miejsce zmienia ludzi,
mówisz. siadamy na ławce. ktoś zatrzymuje kadr.
po wodzie krążą zagubione światełka. kiedy
się dotykają, woda ma przyśpieszony oddech.

188

po południu spacerujemy wśród kwiatów herbaty.
oddychasz głęboko. w oddali słychać dzwon
katedry. nad taflą wody mały orzeł próbuje wzbić
się ponad gniazdo. dotykasz mojego brzucha.
– to cały nasz świat.

człowiek bez przeszłości
przyjęła mnie tradycyjnie w kuchni.
– mieszkasz w hotelu?
– jeszcze nie wiem – pokazałem gestem ręki.
popatrzyła przez okno na dziwny lokal przy dworcu kolejowym.
na cafe‘bar Celona. potem wzrok przeniosła na ruchliwy deptak.
– informacje o lokalach dla gejów
można znaleźć na stronie internetowej Hanoweru.
– warto przyjść tutaj o zmierzchu – przerwałem stanowczo.
– tak w ogrodzie Berggatren park skrywa miniaturę lasu deszczowego.
– czekasz na Zofię zapytała znowu.
– zapomniałem zabrać ze sobą porcelanowe cacka z Miśni – zmieniłem
temat. przywiozę ci następnym razem.
uśmiechnęła się i pochylając nade mną wyszeptała z przekorą.
– wiem o Zofii. to przykre.
– może pojedziemy do fortecy Brunnenhaus popatrzeć na głębinową
studnię – zmieniłem temat.
– jest gorąco. drążyłem ją przez sześć lat w litej skale.
– studnia i ja mamy wiele wspólnego z tobą – odpowiedziała
podnosząc wysoko głowę.
wiedziałem co to znaczy. należało przeprawić się na drugą stronę
miasta. kiedy wychodziłem, stała odwrócona twarzą do ulicy.
po chwili szedłem oglądając w witrynach sklepów stare meble
i tapety z kurdybanu. zamyśliłem się.
– może kiedyś powiedziałem do pustki przed sobą. zaczął
padać deszcz, zmywając moje ślady ze ścieżki.
człowieka bez przeszłości.
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w hytte
w lesie podczas suszy w norweskiej hytte
stawiamy świece krótkiego dnia.
tutaj o każdej porze roku w Finse wiatry
zamykają noce w gniazdach opętanych jezior.
wysokie szczyty domów olbrzyma uderzają
w niebo ponad linią drzew. w lesie podczas
suszy w drewnianej hytte modlę się o ciebie
w podwodnej krainie.
tu lasy smutne i chore zimą wkładają szaty.
końcem lata kochliwe kwiaty kochają i trawy.
wiosny krzykliwe, zielone, szykują przyloty ptaków.
a ptaki żywą czerwienią spadają na dachy lasów.
jesienne złe wiatry przychodzą
i oczy zieleni są smutne.
drogi wymarłe puste,
do krzyży modlitwy przykute.

czarny łabędź
napełniam
tobą oczy. blade drzewa rozchylają usta. w nich
zalęgły się mleczne drogi. urodzą nam pierwsze zimy.
w oknach głodne psy pilnują kurtyny. przy zaćmionych
księżycach umiera Czarny Łabędź. zlizuje płomień z koszuli.
nim żar spopieli nagość będę kochanką w Weronie.

dokąd pójdę
zaklinasz pszczoły cementując okna.
jestem zbyt stara, kiedy patrzysz chciwie.
dzieci mają oddzielnego Boga. miłość utopiły
w chłodnym oceanie. po mieście chodzą
przebrane anioły, ścielą ścieżki z płatków milinu.
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przesypujesz przez ucho ranek.
kiedy się nie obudzę, zobaczę, gdzie łyse doliny
rozczesują cienie na jaskółczych gniazdach.
rozgrzej mnie szybko, w środku jestem obca.
zapukaj do pustki w lewym przedsionku.
boję się żyć tam, dokąd pójdę.

polowania w Jakucji
wytoczył się z nocy
drogę przeszył mróz
zmarznięte stopy dotarły do kresu
tu kończy się świat
martwy renifer czerwieni biel
w tobołku siódme dziecko
uśmiecha się krzywo
maluje usta na sino
matka z obwisłymi piersiami
dorzuca rybę do zupy
sypie słowa na wiatr
wielki myśliwy rozniecił ogień
stado wilków zaklętych w krąg
przywołuje z ludowych baśni

nad Tybrem
nocą kiedy mnie dotykasz
zawstydzam światła
wloką się drogi zmierzające do Rzymu
bliżej świata kochankowie czują
rozdrażnienie warg
dalekie miasta zmieniają
twarze przechodniom
kiedyś staniemy się ulicznymi
grajkami
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Halina Sułek-Kobiela
/rennie8/
Od wielu lat mieszkam w Bochni. Tu, dzięki
specyficznemu klimatowi szkoły średniej i
świetnym polonistom „zaraziłam się” poezją.
Konsekwencją tego był mój aktywny udział
w konkursach poetyckich i kabarecikach, zarówno szkolnych jak i akademickich. Obecnie pracuję jako lekarz pediatra w rodzinnym
mieście.
Kilka lat temu odkryłam internetową stronę
„Kraina wierszy” i tam jako rennie8, w doborowym towarzystwie (Alicji, szpileczki, Leszka – niepoety i innych) publikowałam swoje
pierwsze teksty poetyckie. Od tego czasu napisałam już sporo wierszy publikowanych na
internetowych stronach poezji i w kilku antologiach.
Jest to mój lepszy świat, gdzie z przyjemnością zaglądam.

Małe wymagania
Ja tam nie muszę być królewną,
mieć gronostaje i karoce,
na dziś wystarczy opel corsa
i zapełnione wszystkie noce.
Nie chcę wojaży zagranicznych,
francuskich perfum ni pierścionków,
byleby spacer pod gwiazdami,
klimat znajomych nam zakątków.
Gdyby udało się dogonić,
pociąg co jedzie gdzieś donikąd,
za byle jaki bury kamyk,
inaczej mówiąc tak za frico.
Odnaleźć wspólnie w strugach deszczu,
zapach już dawno zapomniany,
a po szaleństwie letniej nocy,
wrócić do domu gdzieś nad ranem.
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Nostalgia
Czasem dopada mały smutek,
doprawdy nie wiem skąd przychodzi,
chciałabym szybko go odprawić,
żeby nie zdążył duszy zmrozić.
Nie znam recepty doskonałej,
męczę się z nim jak z głupim brzdącem,
jeszcze ta jesień, mglisto szara,
co zawłaszczyła moje słońce.
Ciepła i światła potrzebuję,
zapłacę bardzo dobrą cenę,
jeśli mi wszyscy odmówicie,
chyba się jednak trochę zdrzemnę.
I prześpię jesień, nawet zimę,
przytyję, zbrzydnę, daję słowo,
więc jak, czy mogę na was liczyć,
czy mam pójść dalej swoją drogą.

Pożegnanie lata
Przyznaję szczerze, żal mi lata,
jesienne dni powieją chłodem,
lecz chcę czy nie chcę, muszę przyznać,
mają i one swą urodę.
Jest czas by usiąść przy ognisku,
upiec ziemniaki z chrupką skórką,
pospacerować w mrocznym lesie,
zajrzeć krasnalom na podwórko.
Przemyśleć coś, uporządkować,
wkleić pocztówki do albumu,
zrobić przetwory, wiersz napisać,
i wybrać ciebie spośród tłumu.
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Oziębianie klimatu
Nie uwierzysz, nie szukam miłości,
jedną, drugą zostawiam za sobą,
mnie wystarczy ciepły głos w słuchawce
i pytanie – którą wstałaś nogą?
Już nie staram się być zawsze piękną,
wyjątkowo ponętną kobietą,
trendy mody uważam za wymysł,
skandaliki nie dla mnie, to nie to.
Lubię ciepłe, wygodne pantofle,
zapach malin co drzemie w słoiku
i pozdrawiam wieczorem pilota,
który niebem szybuje donikąd.
Jak więc widzisz jesienne nastroje,
towarzyszą i nic nie poradzę,
trzeba wreszcie wyciągnąć kapotę,
tulipany pojutrze zasadzę.

Takie sobie szczęście
Wygrałam los na loterii,
może to było w niedzielę,
gdy w oczy mi popatrzyłeś,
od tego czasu się śmieję.
Wygrałam główną wygraną,
nie wypłacili pieniędzy,
ale już jestem szczęściarą,
nie oczekuję nic więcej.
Codziennie mi towarzyszysz,
nocą odwiedzasz namiętnie,
wystarczy tego na życie,
by było mądrze i pięknie.
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Samokrytyka
Nie wykorzystałam lata,
bo tak się złożyło,
wciąż czekałam na pogodę
i uciekła miłość.
Choć okazji było sporo,
by poznać się bliżej,
jakoś głupia przegapiłam,
teraz jesień – niże.
Znów się zamknę w swoim domku,
pochmurna jak niebo,
pan się spóźnił i zaniedbał,
nie dzwonił… dlaczego?
Może jeszcze będzie kilka
dni, znaczonych słońcem,
zatem czekam na wiadomość,
pa, na razie kończę.
Od tych niżów, tylko głowa
boli mnie codziennie,
ale wiem, że pan już przepadł,
nie chce żyć beze mnie.

Wyblakłe słowa
Zwłaszcza na wiosnę
lubię układać
listy miłosne
kilka gdzieś leży
wciąż niewysłane
treść aktualna
choć zbladł atrament
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A ja mam…
Mam małe tajemnice
i nic nikomu do nich,
jeśliby zechciał przejrzeć,
szybciutko go przegonię.
Wiem gdzie mieszkają skrzaty,
czy motyl sypia w zimie,
co czasem w trawie piszczy,
jakie jest twoje imię.
I na nic czcze pytania,
domysły i knowania,
to tylko moje skarby
i będę je ochraniać.
A jeśli kiedyś uznam,
że warto się podzielić,
nie wiem czy dobrze zrobię,
musicie to ocenić.

Z remanentu
Po romantycznym znajomym,
pozostał kryształ nieduży,
niestety, róże już zwiędły,
a flakon pokrył się kurzem.
Historia krótka, sprzed laty,
nawet nie warta pamięci,
cóż kiedy wazon pozostał,
szkoda wyrzucić na śmieci.
Kiedyś wzruszyłam się bardzo,
na dowód mała chusteczka,
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jeszcze do dzisiaj mi służy,
wokół różowa mereżka.
Mój narzeczony zostawił,
wytarty koc, czarny, w kratę,
służył za wierne posłanie,
pamiętam, na plaży latem.
Mam jeszcze małą latarkę,
przydatna bardzo w podróży,
przyświecam sobie nocami,
by wiersze z mroku wynurzyć.
W kuferku miłosne listy,
które wyjmuję raz w roku
i wtedy bywa, że płaczę,
potrafią zmącić mi spokój.
p.s.
Wiem z telewizji i z prasy,
kiedy się zbliża rozstanie,
najlepiej zatrzymać auto,
albo niewielkie mieszkanie.
Po co mi dobra wszelakie,
wystarczą miłe wspomnienia,
jakaś chusteczka, breloczek
i słowa, które doceniam.
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Wojciech Szczurek
/pasikonik/

brakowało wiary
dotykam cię ciepło – jak ciepło
za oknem wiatr zimę włóczy
a w tobie połonin jest piękno
jutro nim można uszyć
ref. bo będziesz choć czasem wiary brakuje
drzwi zamknięte i myślę – nie warto zapukać
i chciałbym przed ścianę białą uciec
a droga do niej taka krótka
dotykam cię – chłód czasem bije
mucha o szybę się tłucze
zapomnieć chciałbym twe imię
pod skrzydło schować się krucze
ref. lecz będziesz...
–––
noc szczęka zębami świt nie chce przyjść
zwinięty w kłębek w pajęczynie chwil
kostnieję na mrozie w śnieg wbijając wzrok
i pytam z rozpaczą
ref. czy będziesz gdy czasem wiary brakuje
drzwi zamknięte i myślę – nie warto zapukać
i chciałbym za ścianę białą uciec
a droga do niej taka krótka
tli się oddech jeszcze – biała ściana tuż
ten raz ostatni ciche kilka słów
nim krok za dużo powiedz jeszcze raz
bym pytać nie musiał
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ref. czy będziesz...
–––
wierzę w potok że dopłynie
zimy sens odgadnę
w czerwień traw na połoninie
słońce rankiem wstanie
wierzę
ref. że jesteś choć czasem wiary zabrakło
drzwi otwarte nie trzeba w pustkę głucho pukać
daleko biała ściana już nie muszę marznąć
świt obudził dotyk i rozmowa krótka

wetlińska Wiosno
gdy mówią życie jest srebrem
proszę o jeden oddech
na kwitnącej szybie
czekam w świeżo białkowanej piwnicy
z metrówką pod pachą i szkłem
by do rana
budzisz się długo
na urodziny prezentu nie było
miś przysnął
i sen
nikt nie śmieje się tak pięknie jak ty płacząc
więc przyjdź
niech pokój nie skrzypi lękiem
gdy podchodzę do drzwi
bym nigdy nie powtarzał
już nigdy
bym nie powtarzał
– mroczniej i mroczniej dzięki ci nocy
zapalonej lampie pozwalasz być
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tak mi ciebie brakuje
numer wybrany ostrożnie
prawie przez pomyłkę
–––
dotknąć
bez nadziei i całej reszty
pewnie nie czekasz
śmieszne, prawda
tak.
na przełęczy droga na smolarnię
nawarzyli miodu więc
pogadać i – dalej
bez wiary lecz wystarczyło przez chwilę
wbrew
powtarzane wiecznie czekam
zmieniło się w wybacz i
krzyk
dotknąć
wiosna zbudzi dumny Łopiennik
ciepło zimno ciepło zimno
szepczesz
choćby w malignie dotknę i jeszcze raz –
dosyć bawełnianego snu
dotknę
wbrew
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magia uchylonych ust
słowa podkreślone czekaniem
przegryzają kartki pamiętnika
najczęściej kropkami nad i
kilka wersów między wczorajszymi dniami
potyka się o zrozumienie zorzy –
wdzięczy się pragnąca
wiem – jutro stopi się w biel
niepotrzebne – proszę
kilka wersów kropek podkreśleń
będziesz
przez chwilę zagubiona
nie wierzę zalśniło – dziękuję

choćby do nigdy
śnię nie we śnie
ona
w bieli z kradzionym pożyczonym
nić
Mojry w strachu
na szyi tak długo
rzeźbiona w lichym drewnie z potoku
po świt otwarte okno
Syrena i Nike
niczego nie pragnę
daleki o wiek
lecz
być
czekać
śnić
Ona
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słonecznikowy król
co rano sztucznym miodem
herbatę miętową słodziłaś
więc ruszył wieczorem w drogę
choć teraz brodzi w pokrzywach
słonecznikowy król
słońce gołębiom kruszy
domowi brakło tchu
więc na pewno nie wróci
sztuczny miód dzisiaj w modzie
przez cały dzień go podają
na zdrowie – mało kto powie
przed nosem drzwi biedzie zamkną
on czasem w kubku cud
zmarzniętą dłonią odnajdzie
słonecznikowy król
i uwierzy w to prawie
sztuczny – dziurawą łyżką
więc pewnie lepiej w Bieszczady
na połoninie przysiąść
tam wreszcie czas będzie martwy
słonecznikowy król
chłód niby więc czemu tak ciepło
ognia nie trzeba mu
bo w wietrze odnalazł pewność

mleczne zęby
gdy obwieszczono cud
jak przed wiekami
idą pokornie niosąc sztandary
przyklejony do ust zachwyt ogarnął strach
chwila wiosennego przebudzenia lecz
szybko uprzątnięto świadectwo
stara bajka nie milknie
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gdy trzeba – wiatr przewraca strony
czasem potyka się na sklejonych
i trzeba mocniej
oni idą
tężejące nieświadomie pacynki
głowa w prawo do ostatniej chwili
i śmiech
najlepsza tarcza gdy
lęk przed iskrą
we krwi bunt więc wygodniej
łykać papier nawet gdy karmieni przez rurkę
–––
na ulicy
klęczą ze znamieniem wyklętych
jak tamci którym nie piszą epitafiów
chociaż w trzech słowach zamknęli życie
uwierzyli w szept brzóz i kilku ziaren piasku
nad dziurawym życiem
–––
nie będzie litości więc
trzeba
kopać tunele – tak
by nie jak zawsze
jaśniej –
szczurami trzeba się stać
gdy pułapki z lewej i tamtej
przeczekać –
chwycą muchy
–––
nie dane zapomnieć
tę samą bajkę usłyszą ich dzieci
i śmiech
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Leszek Wlazło
Moje asonansowe strofy po raz kolejny witają się z Tobą, drogi Czytelniku. Tym razem
zaprosiły na to spotkanie także niezrymowane słowa. Zdominowała je cioteczka Róża,
której losy, a także jej bliskich, wpisały się
w opowiadanie. Retrospekcja od zawsze ma
znaczące miejsce w moich wierszach, nie
inaczej jest z prozą. Cioteczka Róża zaprasza Was, drodzy Czytelnicy, do swoistego
kalejdoskopu zdarzeń i czasu.

postać
dawno niewidziany nastrój spod powały
przywitał opowieścią i winem z kopytkiem
w każdej deseczce nawet w dymie głos zastygł
przechadza się czasem podłoga skrzypnie
widzę go naprzeciw z nieodłącznymi psami
sączy wino i jakby gawędą płomienie karmił
kiedyś pogroził ale z uśmiechem dobrodusznie
byśmy nie popsuli wróżb podjemiołowych
zawsze liryczna z nami w izbie przycupnie
przysiągłbym że dłonie na ramieniu położył
poczułem oddech a może to ciepło paleniska
wskrzesza niezapomnianą obecność w iskrach
nawet czart ten od kopyta na ścianie przestał
skamleć tęsknotą a bywało że nosił ją halny
mimo że wszyscy jesteśmy sierotami miejsca
to jednak głos co w deseczkach i dymie zastygł
nie pozwoli zapomnieć kopytkowego półmroku
przywiedzie myśli i nostalgię byśmy mogli poczuć

204

biało-czarne
sukces ma wielu przyjaciół
porażka pije samotnie
goryczą przyprawia do smaku
noga za nogą wlecze się pośpiech
sukces ubiera się u Prady
niepowodzenie ceruje skarpety
na obiad zgryzotę próbuje usmażyć
temu tam w lustrze chce przeczyć
sukces jest ślepy jak Temida
przegrana widzi znacznie więcej
dłonie pytają czego się imać
milczy telefon z nim wyje posępne

przystań
pachniesz skoszoną świeżo łąką
z babiego lata nicią we włosach
i nie przemijasz odkąd
na wypalonych smak pozostał
igraszki świecy mrugają na jędrnych
mglistość szczegółów nie zaciera
zaplot czułości w strumieniach tęczy
ton uniesienia usiadły na wersach
z trzema kropkami śpię obnażony
i z umajoną nawet w grudniu
tożsame ślepy traf połączył
ciąg dalszy zerka na preludium
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w klatce
słyszał dezaprobatę w wyciu rozszalałych wichrów
w gniewnych pomrukach zza okna
wyodrębnione słowa przygany wyczuł
to niemożliwe aby przenikały w obraz
filmu z projektora wyobraźni
nie mógł darować sobie że zabił
codziennie potykając się o ślady
kaleczył dotkliwie tę część świadomości
w której decyzje ważył
lecz czy na pewno los go nie okpił
pociągając za sznureczki jak marionetkę
zbyt późno odkrył bezduszny przekręt
w czterech ścianach ocierał się w schizofrenii myśli
o ciąg dalszy ziejący urwiskiem dokonanego
bezgłos szamotaninę wydrwił
przytłaczał beton

tonacje
wieczór przygląda się milczeniu
wymowniejszemu niż rozmowy bez treści
mijają lata cichną słowa pleciug
grot pośród krzywych prostą wykreślił
noc rozgadała się z czułością
rozmową palców ust i doznań
tworzą z linijek półsennych wieloksiąg
pod okiem czterech zmiennych zza okna
poranki te są najważniejsze
bez makijażu migoczących płomyków
jesteś zaznacza obecność gestem
i uśmiechniętym przytul
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impuls
pąk jak natrętna mucha
przebijał się z czarno-białego otoczenia
minąłem go obojętnie a chciał zachwycać i wzruszać
zapłakał kroplami rosy sposępniał
gdyby nie promień słońca przeglądający się w urodzie
zgniótłbym delikatność przypadkiem
może tak byłoby prościej
bo nie zaboli nieobudzoną gdy zaśnie
nie jestem pewien letarg na jawie nie pomaga
i słowa docierają z opóźnieniem
minione powracają w obrazach
pąk potrafi zatrzymać czy czarno-białe przetnie

królik
próbuję wyciągnąć pustkę z kapelusza
wnętrze siłuje się z ręką i powoli
niknę ze zdziwieniem wypisanym na ustach
brak szczegółów powinien ukoić
przed chwilą drobiazgi miały znaczenie
kreśliły drogi poruszały wskazówkami
gdy najczarniejszy z czarnych przebiegł
mrok światło zabił
głębia przerażała a jednocześnie spokój
kokonem ochraniał delikatne skrzydła
dane mi było przyjazną poczuć
kto i dlaczego przegranemu przysłał
siadłem na rondzie kapelusza
już swobodnymi nie lalkarz poruszał
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awiator
Jackowi

bezradne są słowa kiedy zawiodły skrzydła
gdy wir zakręcił jutrem
okrutny ślepiec niestety wygrał
nic nie wypełni pozostaną puste
jak nieobecność ma zastąpić postać
uśmiech perfekcję i życzliwość
ponad pułapem z podobnymi został
w dniu naznaczonym ciszą
zapewne nieraz gdzieś wśród obłoków
podszepnie czasem ustami cmoknie
przyjazną rękę pozwoli poczuć
ciepło dotknięć

żar
gdyby nie iskra co zapala zdmuchiwane
próżno by szukać bezpiecznego w mroku
ciepło rozprasza zamęt
pozwala poczuć
wokoło twarze zapamiętane szczegóły
nieobecne w czterech milkną
ledwie muśnięcie a daje siłę burzyć
nie do przebicia i osusza wilgoć
uparcie wraca refleksja o dziwnym
w kalejdoskopie te same obrazy
nieśmiały płomień od upartej iskry
ułatwia chwilom się rozmarzyć
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niewysłany
piszę do ciebie bezimienny przyjacielu
dlaczego nie nazwę nie wymówię imienia
za wielu by wymieniać różnorodny przekrój
ucisk nie pomaga przesiać
jednak napiszę bardziej skargę zdziwienie
mimo że pył nie może aspirować do sylwetki
nie mam śmiałości nie daje iskry krzemień
ten co wytycza bezdusznie pokręconą nakreślił
lądują w koszu kolejne kartki
na których duma poniewiera się z godnością
żal podpowiada odłóż zamknij
nie próbuj spinać co wygodniej było rozpiąć

ile warte
na motywach Operation Reinhardt

dzieło przypadku złej woli i zamieszania
rozebrano do naga z godności
przestrach apatię i kroki donikąd zasiał
dodawały pewności kapsułki morfin
myśli były gorsze od milczącej sytuacji
na chwilę zamarło zobojętniałe szuranie
wepchnięte w ciemność po zamknij
zmysły potrafiły zawieść
zapadał się w osierocone skargi piękna
miękkie jedwabie tuliły się jak dzieci
wiedział że nie zapomni będzie pamiętać
bezradny pośród tysięcy zwiesił

209

Spojrzenie
To miało być zwyczajne, nudne przyjęcie, jakich dziesiątki doświadczył, będąc dzieckiem. Tym razem organizowała je ciocia Róża – tęga
niewiasta w nieokreślonym wieku.
Wraz z nim dorastały inne dzieciaki licznej rodziny. Kiedyś byli jednakowi – czyści przy wejściu, ale już po chwili ich umorusane twarze
wypełniały wszelkie zakamarki. Na przemian tłukli się i podawali z rąk
do rąk co ciekawsze zdobyczne okazy.
Przez ostatnie kilka lat udawało mu się wymigiwać od zachwyconych
uwag cioć i wujków:
– Jak ty dorosłeś, zmężniałeś.
Paweł puszczał mimo uszu te formułki, które jak bagaż obarczały kolejne ofiary dorosłych zachwytów. Kiedy jednak usłyszał:
– To już prawdziwa panna na wydaniu – odruchowo spojrzał w stronę osoby, do której odnosiły się te nieco inne słowa…
Kierowane były do pięknej dziewczyny o kasztanowych włosach.
Zwykle, jak pamiętał, nosiła proste, rozpuszczone. Tym razem burza loków spływała po odsłoniętych ramionach na plecy. Gdyby tu był Kazik,
to po pokoju rozlałby się strumień cuchnących wulgaryzmów:
– Ale dupa! Jej cycki chyba nie zmieściłyby się w dłoniach. – Później
zapewne by dodał:
– Zerżnąłbym ją tu i teraz, na oczach tych wszystkich rozdziawionych gęb.
Mimowolnie, przez częste przebywanie z Kazikiem, Paweł schamiał
i stał się mu podobny, ale wewnętrznie czuł się inny.
Anna – później dowiedział się, że tak ma na imię – przez chwilę zatrzymała na nim uważny wzrok. Wiedział, że podoba się dziewczynom,
ale zwykle były to dziewczyny na jedną chwilę, noc, jeden nic nie znaczący epizod. Zaskoczyła go krótkim:
– Chodź.
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Wymknęli się z dusznych pomieszczeń rodzinnego gwaru. Mieszkała
trzy przecznice od domu ciotki Róży. Wtedy pomyślał: banał. Zdecydowanie otworzyła drzwi mieszkania na trzecim piętrze.
Zapewne zaraz, jak to zwykle bywało, rzuci się na nią i będą się tarzać po pokojach, odurzeni zwierzęcą żądzą i alkoholem. Nie padały jednak słowa ani strzępy ubrań. Wesoło pogwizdywał staromodny czajnik.
Półmrok rozświetlało coraz więcej świetlików, które rozstawiała na meblach. Był oszołomiony, ale nie tanim winem, co powtarzało się w takich
sytuacjach. Zapachami przesiąknięta była dziewczyna i mieszkanie.
Rozebrała go powoli, lustrując odsłaniane fragmenty młodego ciała.
W końcu stał przed nią obnażony z wszelkich póz i masek. Nie musiał
grać. Ta dziewczyna przeniknęłaby przez nie, więc nawet nie starał się
udawać. Zazwyczaj pysznił się nagością, wiedząc, jakie robi wrażenie.
Tym razem był onieśmielony.
Anna nie chciała przedłużać speszonych chwil. Tańczyła w rytm muzyki, która wydobywała się nie wiadomo skąd. Tak był zapatrzony w jej
motyle ruchy, że nawet nie dostrzegł, kiedy pozbyła się sukienki i tajemnic. Stopniowo upijała go sobą, nastrojem i tańcem.
– Chodź do mnie. – Dziewczyna wyciągnęła ręce w zapraszającym
geście. Wszystko w niej mówiło: a ty mnie na wyspy szczęśliwe zabierz.
Poddał się chwili i może to sprawiło, że dostrzegł rozwiane przybrzeżnym wiatrem włosy.
Podszedł, lecz i tym razem palce poczuły tylko namiastkę pieszczoty.
Jakże to wszystko było inne: strumienie wody, zapachowa pianka, dokładne przecieranie każdego zakamarka, tak jakby ich ciała nie widziały
wody od tygodni. Nareszcie ją dotknął i rozdotykał się jak pianista głaszczący muzykę. Tylko oczom nie mógł się przyjrzeć. Znacznie później
przyznała się, że tylko w ten sposób mogła widzieć to, czego nawet sam
nie był świadomy.
Kiedy spłukali resztki nieobecnego brudu, Paweł uniósł Annę. Bose
stopy pozostawiały mokre ślady. Jakże całował – namiętnie i słodko.
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Nad ranem odszedł.
Upojona pozostawionym przez niego zapachem nie sądziła, że
wróci, a jednak wieczór przyniósł zakłopotany uścisk i naprędce zrzucane ubrania.
– Pawle – jakby nie do siebie brał dźwięk wymawianego imienia –
podaj mi Małego Księcia. Leży na środkowej półce.
Odtąd żyli w trójkącie: Anna, Paweł i Mały Książę. Szczególnie kontakt z tym trzecim pomagał w Pawle wymazywać język ulicy. Wkraczał
w nieznane. Zapominał o zaciśniętych pięściach.
Anna jeszcze długo nie była pewna odczuć, nie wiedziała, na co
może liczyć. Czy uda jej się wyplątać motyla z cierni. Cierpliwie upajała
go nastrojem, a codzienna kąpiel rozprawiała się ze starymi zwyczajami. Najtrudniej przychodziło jej uleczyć chore myśli Pawła, rozchylić
zaciśnięte pięści, które potrafiłyby zabić.

2. O świcie
Paweł instynktownie lgnął do ciepła, nie jak ćma zagrożona spaleniem w płomieniu świecy, a bardziej jak jaszczurka szukająca nagrzanego kamienia. Od kiedy poznał Annę, próbował zdefiniować to coś nieznanego, co sprawiło, że wrócił do niej. Zwykle w takich okolicznościach
nie wracał i teraz także nie był pewien, czy powinien. Cofał się do chłopięcych lat i nie uzyskiwał odpowiedzi.
Rodzice pracowali ciężko i bezsensownie. Pomimo, że i tak żyło mu się
lepiej od rówieśników, to zazdrościł im rowerowych wypadów w nieznane
czy spacerów po parkowych alejkach. Czuł się trybem dobrze funkcjonującej maszyny, bezdusznej i bezuczuciowo wtłoczonej w codzienność. Dzięki
ojcu i matce uzyskał niezależność potwierdzoną certyfikatem wyższej uczelni. Paradoksalnie fakt, że był pierwszym inżynierem w rodzinie, wyobcował
go intelektualnie i wyprowadził poza ramy wiecznie szarych ścian.
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Nowy byt kształtował świadomość Pawła, ale bardziej koledzy tacy
jak Kazik, którzy skłonili go do powierzchownego traktowania życia.
Nic w nim nie miało wartości, nic nie było trwałe i godne zachowania
do jutra. Dotyczyło to nie tylko rzeczy, ale bardziej ludzi, a zwłaszcza
dziewczyn. Rozstawiał pionki na szachownicy i tylko naprzemienność
biało-czarnych pól była regułą. Toczył gry, lecz często po jednym zamaszystym ruchu mógł tylko oglądać pustą, dwukolorową powierzchnię.
Przez chwilę czuł się dobrze. Pozbycie się z pola widzenia jazgotu i bzdur
wypełniających czyjeś dążenia do czegoś było jak balsam. Jednak czuł,
że poza tym, co znał, jest jeszcze inny, bardziej wysublimowany świat.
Uciekał od myśli, lecz te dopadały go najczęściej nad ranem. Świt
ubierał w kształt wtuloną Annę. To ona z całą pewnością dokonała wyboru, a on nieświadomy struktury dna skoczył na główkę w przyciągającą toń. Nie utopił się tylko dzięki jej cierpliwości i temu, co nazywała miłością. To nie miało prawa się zdarzyć, bo nie da się bezkarnie pogodzić
dwóch przeciwstawnych żywiołów. Jednak była tuż obok naga, piękna
i z warkoczykiem zaplatanym jego niezgrabnymi palcami.
Lubił budzić się za sprawą wewnętrznego zegara, na chwilę przed
tym, jak kontur śpiącej dziewczyny wyłoni się z mroku. Ubrana w zwiewną koszulkę jego zachwytu śniła, być może o nim. Kiedy lekki uśmiech
ledwo zarysowywał się w kącikach ust, wiedział, że obcuje z Pawłem, jakiego dostrzegała pod siermiężną powłoką. Czule gładził ją wtedy, chcąc
dopomóc sennej zjawie. Mógłby podszyć się pod śnionego, a Anna zapewne nie broniłaby śmiałych pieszczot. Nie potrafił, już nie potrafił być
taki, jakim wielokrotnie zdarzało mu się być z przypadkowymi dziewczynami o szybko zapominanych imionach.
Śmieszyło go przelotne porównanie do pana Hyde, którego zabił
w nim doktor Jekyll. To było absurdalne, bo nigdy nie czuł się tak odrażająco zły.
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– Kocham cię, Anno. – To czego nie potrafił wypowiedzieć, gdy spoglądała wyczekująco, teraz stawało się naturalne. – Kocham cię – powtarzał Paweł, jakby chciał się upić znaczeniem wypowiadanych słów.
Zapewne przyjdzie taki dzień, że Anna usłyszy to, co mówi każdy
jego gest i każde spojrzenie. Nie potrafił się przemóc, gdyż zbyt często
brukał te piękne słowa dla taniego efektu. Była cierpliwa, była wręcz
niezachwiana w tym, co robi, chociaż nie potrafił wytłumaczyć sobie
przyczyn takiego zachowania.
Wymknął się z łóżka. Właściwie wystarczyłoby, gdyby przyniósł
pachnącą kawę. Kawa potrafiła rozchylić zasłony najtrwalszego snu. Stawała się światłem księżyca, pod wpływem którego lunatyk rozpoczyna
swoją bezwiedną podróż. Tym razem jednak chciał dać jej coś więcej.
Wiedział, że nawet jeśli nie powie, to pomyśli, że jest zbyt wcześnie,
ale także był świadom, że nie oprze się dobrze wyrośniętemu omletowi
z dżemem morelowym.
Zamknął się w kuchni, aby Annę zbyt szybko nie obudziły odgłosy
ubijanego na pianę białka. Nigdy nie czytał jak smaży się omlety. Zapewne robił je w zabawny, męski sposób i ta niepewność peszyła go,
gdy ktoś patrzył. Nigdy mu nie „siadł”, pomimo że wyrośnięty na parę
centymetrów i bez dodatku proszku do pieczenia, to nigdy nie przyniósł
mu wstydu. Kiedy przyglądał się równo przyrumienionym powierzchniom, przy melodii pomrukującego czajnika, usłyszał zamykane drzwi
łazienki – zdążył.
– Smacznego najdroższa. – Paweł przyłożył palec do ust. – Ciiiii, nic
nie mów, tylko zajadaj póki gorący.
Nie potrafił sobie wyobrazić piękniejszego początku dnia. Jedli i pili
powoli, aby się nie poparzyć, a spojrzenia delektowały się nie tylko
prostą potrawą. Poranek był pod znakiem zapachów: omletu, kawy i…
Anny, która zdążyła rozbudzić nostalgicznego Grzegorza Turnaua. Ciekawskie słońce zaglądało do pokoju, a ptaki, jakby to dawniej powiedział, „darły dzioby”.
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3. Cioteczka Róża
Rodzice Anny byli znajomymi cioci Róży i tylko zbieg okoliczności
sprawił, że młoda dziewczyna, właśnie tego dnia, znalazła się w podniszczonej willi staruszki. Tam wpadł jej w oko pewien przystojniak.
Mijały dni, potem tygodnie. Anna i Paweł wybiegali myślami w przyszłość. Zmieniali się, tylko ciocia Róża pozostawała niezmienna i wyjątkowa. Chętnie spędzali ze starszą panią wolne chwile. Przyjeżdżali do
ogromnej willi, gdzie mieszkała ona i przypadek, który ich połączył.
– Witajcie dzieci. – Ogromnie cieszyła się, gdy przychodzili.
– Kiedy idziemy na bal cioteczko? – żartował Paweł. Brał ją w ramiona i inicjował kroki walca.
– Nie wiem, czy jeszcze podołałabym – poważnie odpowiadała
Róża. – Ej, ty zalotniku! Nawet starej zawrócisz w głowie, a co dopiero
takiej romantycznej dziewczynie jak Anna – rzuciła zazdrośnie wpatrzona w rywalkę do tańca.
– Napijecie się kawy? Mam upieczone ciasteczka – kusiła.
Ciocia Róża była mistrzynią parzenia kawy, wypieków i właściwie
wszystkiego, czego się dotknęła. Pochodziła z Lwowa. Mieli tam dom,
może nie tak duży jak ten, ale jednak wyróżniający się w dzielnicy.
Wielu znajomych nie wyjechało do Polski. Róża często ich odwiedzała.
Przywoziła złoto i drobiazgi, które sprzedawała z zyskiem. Tam również
kupiła maszyny do robienia swetrów, jedno i dwupłytowe. Miała do tego
dryg i zmysł plastyczny, dzięki któremu wyczarowywała unikalne wzory.
Zamówienia od licznej rodziny, znajomych, a z czasem od obcych ludzi,
wypełniały jej pracowicie dni.
Paweł, już jako dziecko, spędzał wiele wieczorów w oszklonej werandzie zaadaptowanej na warsztat. Początkowo była to zabawa. Jak zahipnotyzowany wpatrywał się w równo zwijane motki, pęczniejące na
drewnianym kołowrotku. Z czasem była to praca, ciężka praca, za którą
nigdy nie usłyszał: Dziękuję.
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Ciocia Róża robiła także doskonałe wina. Szczególnie zasłynęła w rodzinie z leczniczych win: z dzikiej róży i czarnego bzu. Na rodzinnych
imprezach cieszyły się dużym powodzeniem. Wiązała się z nimi pewna
tajemnica Pawła. Jako czternastolatek został poproszony o uzupełnianie
wina w karafkach. Schodził do piwniczki i wężykiem ściągał je z dużych
butli, w których leżakowały. Podczas każdej wizyty parę łyków smacznego trunku znikało w ustach Pawła. Pod koniec imprezy ledwo trzymał
się na nogach. Bolesna to była nauczka i bardzo dłużyła mu się noc
spędzona nad wanną.
Kiedy Paweł chwycił dłoń cioci, lekko się wzdrygnął. Powykręcane
reumatyzmem palce w niczym nie przypominały zgrabnych paluszków,
które potrafiły tworzyć cuda. Przeniknął go wewnętrzny smutek.
Wkrótce Anna i Paweł wrócili do swojego odnowionego gniazdka.
Bardzo szybko zrobiło się przytulnie. Świeży nabytek – kominek – rozgadał się do nich językami ognia. Nie byli głodni, gdyż Róża zawsze
była przygotowana na nieoczekiwanych gości. Nawet wtedy, gdy ktoś
ją zaskoczył, to z niczego, w parę chwil, wyczarowywała pyszny obiad.
Na nic zdałby się sprzeciw, bo w starym domu obowiązywały jeszcze
starsze zwyczaje, aby głodnych nakarmić, a spragnionych napoić. Paweł, przy lampce wina, jeszcze długo opowiadał Annie anegdoty o cioteczce Róży.
Róża była wdową. Stare fotografie ukazywały śliczną dziewczynę
z długim warkoczem sięgającym bioder. Nie mogła opędzić się od chłopaków, ale na nic były ich zabiegi, od kiedy poznała Staszka. Zaledwie
parę lat nacieszyli się sobą. Pewnego dnia niepokój obudził ją o świcie. Po ulicach jeździły czerwone tramwaje z pootwieranymi drzwiami.
Kiedy Staszek wracał z nocnej zmiany, jeden z nich właśnie odjeżdżał
z przystanku. Młody, wysportowany mężczyzna nie miał kłopotu, aby
dobiec do ruszającego pojazdu. Niestety pośliznął się na wystającym
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stopniu i nieszczęśliwie wpadł pod stalowe koła. Zginął na miejscu.
Róża na długie lata wyzbyła się uśmiechu, a spojrzeń na innych mężczyzn – na zawsze.
– Pawełku... Obiecaj, że mnie nie opuścisz – spojrzała z troską.

4. Z Różą w tle
Wieczór wyróżniał się spośród tych ze wspólnego kalendarza. Może
sprawiła to urocza staruszka, która gościła Annę i Pawła z wylewną
serdecznością. Wizyta była zwyczajna, jednak tym razem Róża nie
spuszczała z nich wzroku. Zachłannie karmiła się każdym przejawem
czułości, jaki obserwowała u młodej pary. Była wtedy nieobecna, jakby
powracała pamięcią do młodych, szalonych lat. W powrotnej drodze
kupili szampana, a właściwie wino musujące. Prawdziwego szampana
z francuskich winnic dostali od przyjaciół i postanowili go otworzyć dopiero w piątą rocznicę pierwszego pocałunku.
Anna przytrzymała rękę Pawła, gdy chciał nacisnąć włącznik światła. W ciemności zachowywała się jak kot, bez trudu znalazła świece
i zapałki. Po chwili migoczące świetliki rozbrykały się po ścianach.
W świecznik wstawiła ogarki, co doskonale wpisało się w nastrój. Fajansowa para, spleciona w miłosnym uścisku, wyrażała emocje, które
udzieliły się zakochanym. Po chwili drobinki światła migotały w całym
domu. Napuszczana do wanny woda zachęcała do kąpieli.
Łazienka była dla Pawła zawsze tylko przystankiem na drodze dokądś. Wpadał do niej na chwilę, by wziąć prysznic, ogolić się, czy też
otrzeźwieć, albo spłukać pamięć po nocy, która nie warta była kolejnej.
Gdyby ktoś zapytał go: – Jak wygląda to ustronie w twoim domu? – zapewne miałby trudności z opowiedzeniem szczegółów. Przypuszczalnie
nie zauważyłby zmian dokonanych pod jego nieobecność. U Anny ła-
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zienka była drugim salonem. Wymuskane gładzie kafelek, lustra i fantazyjna wanna przypominały bardziej rzymskie łaźnie Cezara, niż przybytek czystości w bloku z wielkiej płyty. Każdy szczegół wskazywał, że
spędzała tu długie, relaksacyjne godziny.
Zmęczenie powoli szykowało się do odejścia. Na puszysty dywanik
opadła najpierw sukienka Anny, a po niej koronkowe śliczności. Bardzo
lubiła, jak brał ją wtedy na ręce i powoli opuszczał w spienioną toń ciepłej kąpieli. Zamknęła oczy i po chwili poczuła, jak jej wybranek wypełnił pozostawione mu miejsce. W tle słyszeli szum lasu, świergot ptaków.
Dwie lampki złocistego trunku wabiły podniebienia.
– Zauważyłeś, że Róża nie mogła dzisiaj oderwać od nas wzroku? –
zapytała Anna. – Pamiętam taką opowieść: „dziewczyna zgubiła w strumieniu pierścień od narzeczonego. Szukali go w każdej wolnej chwili.
Mijały tygodnie, lata. Posiwiały czarne włosy chłopaka, sylwetki im się
przygarbiły, jednak nie tracili nadziei. Któregoś dnia chłopiec odnalazł
pierścień. Szczęśliwy nałożył go dziewczynie, a właściwie staruszce,
w którą przeobraziła się po latach poszukiwań. W momencie, gdy odnaleziony pierścień znalazł się na palcu ukochanej, stracone lata cofnęły się
i znów młody chłopiec klęczał, jak kiedyś, u stóp pięknej dziewczyny”.
– Wiesz Pawełku, nasza Róża także szuka cały czas pierścienia, który
przywróci miniony czas i odda jej Staszka.
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Danuta Zasada
/nuta niepokorna/
Nie pytaj mnie proszę, czy piszę siłą rozpędu, czy nakazem niepokornej duszy... Czasem myślę, że równowaga świata zależy od
balansu między prozą życia a poezją wyobrażeń o nim.
Moje wiersze są moim antidotum na niepewność, czy balans ów jest ryzykiem
chwilowym czy ostatecznym.
Kilka Antologicznych wydań i konkursów
zaliczonych z pozytywnym skutkiem nie
stanowi jeszcze o tym, czy powinno się
postrzegać świat właśnie tak, a nie inaczej.
Dlatego czasem wieszam moje wersy na
pięcioliniach i sześciostrunnych dźwiękach
wysłużonej gitary...
Jeśli choć jeden z wersów zostanie w Twojej
pamięci, to znaczy, że warto było tych kilka słów napisać.
Pozdrawiam Cię mój Czytelniku serdecznie.
DaNuta Zasada vel Nuta Niepokorna

Odbicie
w zębatce ciszy między nami
nie skrzypnie ani jeden szczegół
duszność w powietrzu jak dynamit
choć deszcz wychyla się z szeregu
w mozaice kałuż i asfaltu
w parkietach wiecznie giętkiej trawy
noc z wiatrem włóczy się dla żartu
chłód puka w okno dla zabawy
a my giniemy w niedomysłach
ile nas jeszcze chwil zaskoczy
intencja czasem lśni jak kryształ
zobaczysz go gdy spojrzysz w oczy
(NN)
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Anabolicznie
biegną gazety po krzywych torach
siejąc defetyzm na każdej stronie
że Polska biedna głodna i chora
i coraz bardziej z dniem każdym tonie
a tramwaj senną stukając sambę
nic o tych sprawach wiedzieć nie może
póki nie połknie czerwonym gardłem
wieści rozpiętych wiatrem na torze
zwrotnicom czasem mylą się strony
gdy koła nagle zmieniają rytmy
sam motorniczy jest przerażony
czy to przekładnia czy może wytrych
cofa wagony z pasją Syzyfa
lecz przepełnione tkwią w miejscu stale
czasem decyzja jest jak niewypał
ale żyć trzeba do licha dalej
(NN)

Kółko czy krzyżyk
zawsze się znajdzie kilka przyczyn
dla których warto bić się z losem
zwłaszcza gdy łobuz jest zwodniczy
i wciąż zasłania się jak poseł
zawsze w granicach wyobrażeń
warto się będzie wspiąć na wieżę
bez względu na to że sondaże
wciąż zaglądają nam w talerze
zawsze się wyłga jakaś chwila
od wszędobylskich monitorów
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by móc ogarnąć snem motyla
fuzję zapachów i kolorów
i dla takiego apogeum
nie sposób furtki nie otworzyć
i nie pójść nią – gdzie wciąż niewielu
by liznąć światła prosto z zorzy
(NN)

Esencja
jak z zatrzaśniętej wyrwać bramy
strzępek wczorajszej wiązki światła
gdy zaogniły się czakramy
noc jak nietoperz w serce wpadła
i miota się po wszystkich ścianach
szukając okna lub prześwitu
a w murach grubych jedna brama
ze sztabą którą sam mistrz wykuł
i życie pogmatwane nagle
jak wszystkie sploty pajęczyny
co teraz sterem jest – co żaglem
nie pytaj gdy sztorm zrywa liny
i żadna z mew już nie doleci
do zagubionych we mgle brzegów
choćby niejeden księżyc świecił
a świt przyspieszył kroku w biegu
i kładąc słońce do szklanicy
szansą podjudzał napar z myśli
szaleniec czas – od tyłu liczy
bez względu na to co się wyśni
(NN)
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Ancymon
przepraszał srebrny księżyc wzburzone jezioro
że dotknął nazbyt śmiało lustrzanych gładkości
sam w sztuce savoir-vivre’u chcąc być mistrzem ponoć
czasami bez wyczucia gdziekolwiek się mościł
to gniazda wskroś lustrował cieniutkim promieniem
a tam w pieleszach ptasich pod osłoną drzewa
trzaskały po gałązkach nadruchliwe cienie
zduszone piski wznosząc niechcący do nieba
to znowu kładł się w trawy wilgotne półsenne
smakując każdą kroplę co w źdźbłach rosa skryła
najgorsze takie noce co w jaźni bezdennej
gdzie czas już nie gra roli choć w roli tej siła
gdzie miast rozliczne światła jak piegi na mapie
gdy przestrzeń mu obrzydła i bliskość chciał poczuć
tam w echu krętych ulic doganiał ślad sapnięć
– skąd one? nie wiadomo – choć nie miał stu oczu
zaglądał w lśniące okna i ścian dotykając
przenikał ich stateczność zgadując co czuje
bywało obruszony po sieciach mknął pająk
jak gdyby w twarz mu krzycząc – tu ja urzęduję!
czasami na pościeli ornament wygładzał
po kształtach zaokrągleń rysując bez końca
jak gdyby tęsknił za czymś co tylko szept zdradza
gdy róże pod oknami pół nocy już w pąsach
otulał blaskiem ciemność przedziwnie nieznośną
kradzioną po falbanach i drżeniach firanek
gdzie cisza jak nie cisza – przywiera zbyt głośno
gdy ciało lgnie do ciała omdlawszy nad ranem
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niepomny żadnych przeszkód zwinniejszy niż orzeł
las lekko wcałowując w łąk gładkie ramiona
tęsknotę sieje srebrną – niech tknie toń w jeziorze
być może nikt nie zgani – nie jego
on ponad
(NN)

Odcisk we mgle
po której stronie jest mnie więcej
nie pytaj – sama tego nie wiem
wszystko już było maj i wiersze
flotylla chmur na gładkim niebie
ptaków przyloty i odloty
tętent biegnących chwil nad ranem
burz niespokojny wiecznie motyw
gdy świt rozprasza sny zerwane
oczekiwania wąski prześwit
gdy słońca okruch wpadnie w oko
zachwyt przeżyty po raz pierwszy
co zapadł w pamięć zbyt głęboko
tylko nadziei dziwny bezwład
nigdy nie wrzynał się tak w ciało
jakby umknęła chwila jedna
lub czegoś było w niej za mało
jakby nie znaczył nic gwiazd skowyt
albo księżyca promień w szybie
chociaż na wietrze kosmyk płowy
jak żagiel drży w szalupie zdziwień
(NN)
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Dzień przeszły
mieszka na wyspie opuszczonych
czasem wyrywa się donikąd
zwłaszcza gdy w dali słychać dzwony
i klatka mąci sny słowikom
spogląda wstecz i szuka racji
od których miało stać się jutro
choć każdy szczegół woła – zaśnij
i każda chwila prosi – ustąp
wytrwale wystukuje deszczem
kilka pretensji prosto z mostu
jakby mu było ciężko jeszcze
odejść w niepamięć tak po prostu
(NN)

Online
gdzie bywasz kiedy myśl się sroży
a nów przenika każdą ciemność
krzyż dręczy ścianę a syn boży
dźwiga swą rozpacz nadaremną
gdzie się przemykasz nawą wspomnień
wzrok tęskny nosząc w nieskończoność
jeszcze się świec dopala płomień
ogarek czart zabierze ponoć
gdzie szukasz sensu czczym milczeniem
ledwie znajdując linię granic
gdy z prostych słów zbyt skromny wieniec
lecz znaczeń ich nie oddasz za nic
rzucony jak przydrożny kamień
przez bliżej niewiadomą siłę
sam z sobą walczysz o przetrwanie
i mówiąc – jestem
myślisz – byłem
(NN)
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Irena Maria Zborowska
/Irena/
Gostyń Poznański

Przed tasowaniem
Słońce skapuje miodem, o promienie opierają się zakwitłe na nowo
staruszki. Mól wielkości świerszcza rozpiera się na kołnierzu lichego paltocika, 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 dywanie. 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 telewizor? Babinka uważa, że tak. Ale zapomina, że
dzieci drugiego męża nazywała bękartami i nie cierpiała, kiedy przychodziły, już dorosłe, ze swoimi 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 tylko
hałasu narobiły, a i pewnie na cukierki bym musiała dać.
Między drugim śniadaniem a obiadem zakwita też Jadwiga. Mimo
swoich dziewięćdziesięciu trzech lat, szybciutka i każdej wiosny bardziej
sfilcowana. 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.
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Jadzia przepisała mieszkanie wnuczce z dożywotnim prawem zamieszkania w jednym, największym pokoju. Wnuczka wyszła za mąż,
urodziła Radka, po dwunastu latach Olę. Pewnie się nie spodziewała,
że babka okaże się długowieczną istotą. Teraz, z kolejnym maleństwem,
żyją na szesnastu 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.
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 wnuczka”, nie otwiera nikomu drzwi. Żaluzje w oknach są zawsze
opuszczone. Czasem mignie jej cień za szybą, ale zaraz znika. I tak od
pięciu lat. Zagląda do niej syn z synową . Najczęściej wnuczek, który ma
obiecane mieszkanie 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 po-
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znaje, 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 samochodzie 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 prostowanie mojego imienia i 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 kolanami 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.
Szybkim krokiem zmierzam na plac zabaw. Siadam na ławeczce
przy skate parku i z zachwytem patrzę na kręcone po niebie szlaki kółek
i radości. Życia.
Zawstydzona, czuję się jak wampir, który czerpie energię z tych dziecięcych 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.
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Potrzebna
/fragment większej całości pt. „Wielofunkcyjność”/

Po pracowitym i w miarę rozrywkowym dniu Jasiek próbował nauki
pływania w miednicy nadgryzionej czasem. Gubiła emalię jak stare mury
tynk. Trzeba było uważać, by nie skaleczyć ręki o zadry metalu. Chłopiec
tego nie dostrzegał. Miał swój basen, choć wiedział, że rówieśnicy kąpią
się w takim prawdziwym, do którego kupuje się bilety wstępu. W wyobraźni było to coś nieosiągalnego, coś, co będzie mógł poznać, gdy
zostanie dorosłym. Tylko Jasiek nie wie, czy chce być dorosłym. Mama
przecież jest. No i co? Też wielu rzeczy nie poznała, nawet nie wie, jak
ten basen, prawdziwy, wygląda.
Kiedy wieczorem chłopiec przez przymknięte powieki gasi dzień, widzi matkę siedzącą przy oknie, za którym nic, tylko gładka ciemność.
Często dotyka dłońmi listków pelargonii tak, jakby je głaskała. Pewnie to
jej sprawia radość, tak jak głaszcze główki swoich maluchów i mówi, że
kocha ponad wszystko. Tylko dzieci czasami zawisną ozdobną dekoracją
na szyi i poprzytulają się do czerwonych pajęczynek na jej policzkach,
a pelargonia przecież tego nie zrobi. Myśli Jaśka rozjeżdżały się snem,
przywołując w myślach anioła stróża, który ma go strzec od złego. Tak
mówi mama, ale chłopiec nie bardzo wie, co to złe. Jutro pójdzie do
przedszkola, to się pewnie dowie.
Ranek zagrał promieniami słońca na powiekach, poprowadził wzrok
na uszykowane świąteczne ubranie. Nie może być gorszy, powiedziała
mama, wciągając na stopki syna białe skarpetki, które nie bardzo mu
się podobały. Takie jakieś dziewczyńskie, w ażurowe wzory, nie widział,
aby chłopcy z podwórka takie nosili. Poświęci się, dzisiaj wyjątkowo, ale
jutro założy swoje tenisówki. To nic, że prawy palec wychodzi samoistną dziurą, widocznie prawa noga mu szybciej rośnie. Teraz będzie gole
wbijał lewą, to powinny się wyrównać. Wiecznie piejącego kogucika
z kępki włosów mama przygładziła mokrą dłonią, studząc jednocześnie
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rozpaloną z emocji głowę. W kieszeń, po kryjomu, włożył procę. Jakąś
broń trzeba mieć pod ręką, nigdy nic nie wiadomo. Trzeba być ostrożnym, jak mówi mama. A on swoje wie.
Zapamiętał powitanie na podwórku, kiedy sprowadzili się tu przed
rokiem. Nie dość, że go wyśmiano za zbyt duże spodnie, to jeszcze naderwano ucho. Jasiek musi być twardy, jak przystało na mężczyznę. Dlatego gdy płacze, to cichutko i tak, żeby nikt nie widział.
No bo po co mają się z niego śmiać, że baba nie chłop, a przede
wszystkim nie chce, aby się o niego martwiono. Wystarczy tych trosk
w rodzinie. Mama jest od niego siedem razy starsza, ale Jasiek nie umie
tego policzyć i nie wie, czy mama jest już jak te staruszki na ławkach
w parku. Może nie siedzi z nimi tylko dlatego, że ma Małgosię i jego, czy
jest jeszcze młoda, tylko tak ją życie zmarnowało, jak sama mówi. Jasiek
musi się też dowiedzieć, co znaczy „zmarnowało życie”? Wie już, co
znaczy „zmarnować szansę”. Tak powiedziała do niego ciocia. Przyszła kiedyś i zaproponowała mamie, że weźmie do siebie Jaśka. Na
stałe. I wychowa go, jak własnego syna. Ale Jasiek przecież ma matkę,
siostrę i nie może być, ot tak, zabrany jak siatka z zakupami. Mama płakała. On wczepił się w nią, obłapiając w pasie i patrzył na ciocię tak,
jak wydawało mu się, że spoglądał bazyliszek z bajki. I chyba to było
właśnie to spojrzenie, bo ciocia poszła, a w progu powiedziała, że zmarnował szansę.
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Poszłam
Zapach. Właściwie tylko on przypominał o moim istnieniu. Snuł się
uparcie, a właściwie tkwił nieustępliwie. Nawet wiatr nie przepędzał
kondensacji potu, alkoholu i wymiocin. Te ostatnie wrosły w ściany, tworząc pozorne wyciszenie przed echem natrętnej czkawki, odbijającej się
wczorajszym dniem.
Zawsze myślałam, że załamania światła w szkle, jakimi by one nie
były, to ciekawa perspektywa. Przecież nawet w salonie krzywych luster
można znaleźć takie, które rozbawią. Do straceńczego kielicha dokładałam barwy. Tak jak uwielbiałam falbaniaste spódnice, tak konieczna była
na nich kwitnąca plama burgundu. Nie musiał to być kwiat, wystarczał
zwykły mazaniec, ale musiał być. Głęboki kolor wina, szczupła nóżka,
której mi brakowało i chłodzący palce dotyk.
Patrzenie z perspektywy wysokiego stołka pozornie poszerzało horyzonty i znajomych. Ostatnich testowałam na „czy mnie ktoś zechce? Taką
maszkarę z trudem chwytającą powietrze?...”. Chcieli. Uda były zatoką.
Zmieniały się tylko erupcje wulkanów. Parowałam. A z tej pary chciałam
utkać niebo z gwiazdami, by było moje, a szczęśliwa gwiazda nie opuszczała nigdy. To początek spadania nie tylko ze stołka, ale i z obłoków?
Ambicja nie pozwalała na zniżkę formy, choć już raz cerowane serce
nie biło zachwytem wszystkich dzwonów. Chyba, że ostatnim.
Najważniejszy był jakiś tam on, no i studia. Nauka przychodziła łatwiej niż łapanie tlenu, czy uwodzenie amatorów zawsze chętnych bioder. Nie patrz na mnie zgorszona, to tak jest, kiedy łapiesz wstydliwą
chorobę. Bardziej inni się wstydzą niż ty, próbując się z niej wydostać niczym wąż zrzucający skórę. Wiesz, to ciekawe zjawisko. Najpierw pęka
mu skóra przy oczach. Wydostaje się swobodnie już w nowym uniformie. Ze mną było podobnie.
Obrona pracy licencjackiej, wyostrzone spojrzenia na siebie, a raczej
wgląd w siebie. Wiesz, taka buchalteria: winien – ma. Jak to się okre-
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śla, miałam potencjał, ale wiedziałam, przed czym muszę uciekać. Tak
normalnie na nogach, byle jak najdalej. Zmienić otoczenie, zarazić się
pracą. Studia magisterskie w innym mieście pozwoliły na bycie pod stałą
kontrolą lekarzy specjalistów, ale nie zapewniły prywatnego stróża. Nawet nie anioła, bo i ten by stracił swoją świętą cierpliwość.
Jeśli ktoś chciałby stworzyć mapę melin i barmanek sprzedających
trunki bez wówczas obowiązującej „kartki”, byłabym najlepszym konsultantem. Świat już nie miał horyzontu widocznego z pozycji wysokiego
stołka, kurczył się do widoku nogi stołu albo wręcz podłogi. Zaścielonej
równo takimi jak ja . Tyle że oni wstawali. Mnie taktomierz kroplówki
doprowadzał do stanu, który określa się życiem. Tlen coraz częściej był
butlą przy łóżku. Wiedziałam, że nie ucieknę od ponownego cerowania
rozlewiska w sercu. Poszłam... Mówisz, że ze mnie farciara, bo żyłam jak
chciałam? Kanapa z chmur zabujała niebezpiecznie, jak widziany ostatnio barowy pejzaż.
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Kamień
„Bardziej niż kamień milczy cień kamienia.”
/Ryszard Podlewski/

Był w jakimś znaczeniu milowym. Odmierzał ponad pół wieku. Od
kamienia do kamienia. Ten pierwszy czuwał przy ogromnej bramie, która
była swego rodzaju otworem na inny świat. Jej, czteroletni, zamykał się
kręgiem cienia lipy, brzęczeniem zaciążonych pyłkami pszczół i stadem
plotkujących gołębi. W głębi szumiały tartaczne maszyny, a świat zamykały bluszczem porośnięte ogrodzenia. W dziecięcej głowie nieustannie
pojawiała się myśl: a co za tą bramą? Zawsze jej powtarzano, że kiedy
będzie większa, to sama tam pójdzie. Bardzo chciała.
Mama nosiła zamszowe buty na obcasach, przyozdobione wężową
skórką, na które popatrywała z zazdrością. Och, mieć wreszcie obcasy
i koniecznie biust jak pani Zosia, od której mężczyźni nie odrywali wzroku. Po namyśle, z biustu zrezygnowała. Po pierwsze, na pewno by ją
przeważył, a druga przyczyna była istotniejsza. Kiedyś grono furmanów,
przywożących dłużyce do tartaku, na widok pani Zosi, niosącej wodę ze
studni, głośno zarechotało. Komentarz mieli jeden: O, jaka rozłożysta.
Nie chciała być rozłożysta. Miała przed oczami swojego pieska, który
ślinił się na widok smakołyków zwędzonych Mamie podczas przygotowania obiadu. Pies, to pies, może się ślinić na widok czegoś ekstra, ale
mężczyźni? Zrezygnowała więc z biustu, ale z obcasów nie. Wymyśliła,
że jeśli Mama może chodzić do bramy sama, to wystarczy po prostu
mieć tylko obcasy i droga w świat staje otworem. Poradziła sobie. Wystarczyły szpulki po niciach, którymi Mama szyła na maszynie, sznurowadłami przywiązać wokół kostki... i w świat. Wiadomo, początki nie
są łatwe. Kiedy pierwszy raz przebrnęła po kocich łbach odcinek stu
metrów, co najmniej tyle samo razy małe nóżki wykręcały się w dziwnie i pewnie, jeśli ją ktoś obserwował, miał zabawę też setną. Wreszcie
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brama, a przy bramie on. Duży. Polny. Kiedy pierwszy raz się spotkali,
zmierzyła go wzrokiem i stwierdziła, że gdyby miał oczy, spojrzeliby 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 było bajkowo. Punkt obserwacyjny,
do tego ciepły i nagrzany słońcem, rozleniwiał. Zdarzało jej się nawet na
nim przysnąć. Wyprawy „na kamień” tak weszły w nawyk, że kiedy tylko
Mama była zajęta młodszą siostrą, ona drepciła już bez przywiązywanych tasiemką „obcasów” do miasta, jak sama nazywała to, co za bramą.
A było co oglądać. 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.
Mówią, że dzieciństwo kończy się, kiedy umierają rodzice. Jej skończyło się za wcześnie, choć rodzice ciągle żyli. Nie było już wypraw
w kierunku bramy. Uczyła się na nowo chodzić po mieszkaniu. W zapomnienie poszły graniczące ze zdobywaniem Himalajów zjazdy po chybotliwej poręczy schodów, wspinaczka po niej i inne wariactwa, jak to
określała Mama. Przestała być królową podwórka, które i tak opuściła,
przeprowadzając się w inny kraniec miasta.
Najważniejsza stała się szkoła i poznawanie nowej okolicy. A ta kryła tyle tajemnic, że często wieczorami nie mogła zasnąć, klasyfikując
wszystkie odkrycia dnia według ważności. Czy ważniejsze jest to, że nieznajomy pan zabiera nagrobki ze starego niemieckiego cmentarza i buduje fundamenty pod swój dom, czy może to, że w zaroślach nieuczęszczanej części parku natrafiła z dzieciakami z osiedla na cmentarne płyty
z napisami w nieznanym sobie języku? Żyłka detektywa prowadziła do
poznania nazwy: macewy.
Świat już nie kończył się przy bramie z „jej” kamieniem, ale pod
różnymi kształtami towarzyszył dniom. Były też maleńkie, zbierane wa-
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kacjami na plażach. Z sentymentem przekładała gładki, zielonkawy do
kieszeni, aby uścisnąć coś, co miało moc talizmanu. Kamień. Droga,
oznaczona nimi, uwierzytelniała życie. Często były wybojami, czasem
wspomnieniem, ale były zawsze. Teraz rytm dnia, tygodnia, też wyznacza kamień. Spacery kończą się w parku przy polnym, który jest jej
wzrostu, tak jak ten z dzieciństwa. A ten pierwszy, który otwierał świat,
leży dalej w tym samym miejscu, ale jakoś skarlał i bramy już nie ma.
Zamknięty rozdział.
Kamyczek po kamyczku, przesypała się klepsydra. Nie ma ochoty
i nikogo, dla kogo warto ją odwrócić.
Kolejny kamień, kiedyś, zamknie pamięć o niej.
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Stanisława Żak
/wilczajagoda/
Z wykształcenia magister pedagogiki, z zawodu nauczycielka, także animator kultury w miejscu zamieszkania. Na emeryturze
rozpoczęła swoją przygodę literacką. Pisze
opowiadania (niedrukowane jeszcze). Jest
autorką dwóch tomików poetyckich „Nagrabiłam sobie” i „Mistrzyni metamorfozy”.
Jej twórczość można znaleźć w kilku Antologiach. Współpracuje z portalem e-literaci.
pl, postscriptum.net.pl, jest-lirycznie.art.pl
i poezja.org.
Mówi o sobie: „Poezja w moim życiu jest
tym, czym ziarno dla gołębia, pozwala poczuć wolność i szybować myślami poza
granice fantazji, przekraczać niedozwolone obszary. Jednocześnie jest jak
huśtawka mojej duszy, na którą sadzam przypadki, by je roztrząsać albo
ukołysać”.

to tylko kolejna pora roku, kochanie
musnął twarz
jesienny motyl
ochrą przyozdobił szadź
włosów w jesiennej pajęczynie
przybyło lat a nadal zdumiewa taniec
barwnego szala wokół głowy
w liściach
sens uśpionych zapachów i barw
w porannej zabielanej mlekiem
dobrym humorem wypełniam niebo
skrawek zawsze będzie przy mnie
w galopie konika na biegunach
ku skrystalizowaniu w kropelce czasu
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lustra nie mówią
wyciągają na powierzchnię zmarszczki
w najmniej odpowiednim czasie
gwizdać na to
na palcach
owijam wyblakłe wspomnienia
z tobą
wciąż tańczę walca
szczęśliwy świt
oddam za garść srebra
moich włosów

bez burz i nawałnic
dzwonki feng shui
rozbudziły uśpione dotąd melodie
z czasem oswoję
kamienie
w jednej i mimozę w drugiej
ręce krzyżuję bez wyrzucania
straconego czasu
nie oddam
za korale czerwone
buty na obcasie i tak nie pasują
do koloru
uskrzydlona doświadczeniem
pomnożę zapamiętanie
wietrzne dzwonki rozbudziły melodie
mimo upływu lat nieoswojone
kamienie u nogi ciągną tęsknotą
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za utraconym
włosów
nie muszę malować
zakładam kapelusz
pełen odlot

kolejne etapy
Na pewnym etapie życia następuje czasem taki moment,
kiedy człowiek staje na rozdrożu
i zastanawia, w którą stronę pójść.
oko cichym pulsowaniem
wypatruje minionych obrazów
niczym kotka na rozgrzanym dachu przeskakuję
kolejne kadry
myślami rozmawiam z tobą śpiącym za siódmą górą
twoje wizje są o wiele bardziej realne
nie widzisz tych bruzd zarysowań
a ja
uparcie budzę w sobie chęć zmiany
mój dom wymaga renowacji
albo dobrej farby
po nocnych przykurczach z braku magnezu
rozciągam palce na ulubionym kubku
trunek robi swoje
zapędza w najgłębszą wątpliwość
nie rozjaśnia
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Mój i twój kontynent nocy
Niebo, jak przekrojone jabłko.
Obrzeża czerwienieją lekko
w stronę pestki.
Mdłe słońce
kona
w mżawce dnia.
Krople rozwieszone między
niebem
a parasolem,
wydzwaniają wieczorne
kuranty
naszych wahań.
Szeptem rozgrzeszamy
ciemność
z niemożności.
Kap, kap, stuk, plum
i do dna.
A ludzie idą, idą, idą i znikają...

strusim sposobem
rozrzuceni pragnieniem
we wszystkie kąty własnych myśli
oczekujemy znaków
a kiedy do białego tanga prosi Bóg
sznurówki związały buty
torebka w ręku ciągnie na lewo
spódnica wplątała się w uda
na pewno nie uda się zatańczyć
podskoczyć tym bardziej
powyżej uda
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tak na wszelki wypadek
wypinam się strusim zwyczajem
udam że nie widzę znaków z nieba

liść
popatrz
przylepił twarz do okna
wsłuchaj się
w szept o czułości
miękkiej pieszczoty
to ja
słuchaj
smutnego bajania wiatru w kominie
o tęsknocie marzeniach nadziei
na spełnienie
to ja
widzisz
deszcz po szybie
na liść spływa kropelkami
namiętności
siła pragnienia
to też ja
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jesienna kokieteria
jesień – mówisz
kolejny siwy włos jak babie lato
wędruje z nami
bory rudobrązowe ich szalem
oplatają gniazda opuszczone
jak stare żony
do których się nie wraca
czy słyszysz ich płacz
zobacz
żurawie zostawiły klucz
dla nas

jesienne melancholie
Srebrzysta Baba skąpana w rosie
snuje się polem lasem bezdrożem
w porannym słońcu małe brylanty
przycina wiatru zbyt ostrym nożem
oplata nicią wiotkie paprocie
brzozowe liście zrzuca w nieładzie
nad łąką słońce rozpala złotem
długaśne cienie na drodze kładzie
szarym welonem dymu na polach
zmęczoną tuli skibę po skibie
pełen nostalgii świat zjesienniony
zastyga babim latem na głowie
sycimy oczy serce i duszę
zatrzymać obraz w pamięci naszej
nakarmić oczy ciepłym promieniem
poezją lata nasycić zimę
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Mariusz Andrzej Żłobiński
/dz_re/
Urodzony w Gdańsku w połowie XX wieku,
nie przypuszczał za żadne skarby tego świata,
że któregoś dnia, już jako dojrzały człowiek,
chwyci za pióro i zacznie pisać wiersze. Nie
uważa się za poetę, a raczej za kogoś, którego nachodzi czasem potrzeba utrwalenia
na papierze cząstki rozmowy z samym sobą.
Wewnętrzne rozterki w relacji – ja, ty, otaczający mnie świat, wrażliwe i pełne emocji,
widziane z innej, zaskakującej perspektywy
są tematem tego dialogu, a także propozycją skierowaną do czytelnika lubiącego oddać się niewymuszonej refleksji.

oda do niedostatecznie obudzonych
od słowa zgiętego w pałąk
pomarańczę turlającą się – granat
grymas ust przyłożony ostrza
niebyłej historii
nie bolisz już nerwie zstępujący
wzdłuż spoconego grzbietu barykady
najdroższa z niedocenionych
kruszców rzucająca kanwą
poświęcenia chwytającą za serce
nie opuszczaj mnie
sprowadź na odsapnięcie
labę wyżerkę
po zaranie i zimną krew
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powrót
nie zapomnę sługi
przynoszącego ulgę
po nieprzespanej nocy
nie wszystko jest bolesne
jedynie niepamięć
próbuję bronić jej subtelności
w gaszeniu barw
kiedy głód u dna
rozplątuje ciszę
opadam rykoszetem myśli
i tym co bliskie
czasem pocieknę

naprawić ciszę
we mnie skrzypi
uczucie małej glorii
podczas ważnych awarii
spod obszaru uwaga: – reminiscencje
uwielbiam zwierzać się prawdzie
wtedy
naprawiam wiszący pomost
domokrążcom
rozdającym miłośnikom wrażeń
piasek z ekstremalnie
zimnych dłoni
nie szczędzę
podarunków
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i sobie
wbijam w pierś pył księżycowy

*** (przestałem porządkować portrety…)
przestałem porządkować portrety
jestem już spakowany
jutro domaga się wyraźnych kroków
dlatego wyważa drzwi z futryną
do wewnątrz
u ciebie było zawsze ciszej
cieplej mimo nieszczelnych okien
półmroku
błądzę po niewyprasowanym fartuszku
w poszukiwaniu algorytmu
na pokorę potulność
i grawitację

bez przeciążenia
to nie ucieczka
chłód rozrzuca turkusy
stygnie pościel a na piętrze
chór zakręcanych lamp tuż przed
to nie powrót
ogień przywołuje dłonie
ogorzały podłogi i poręcze
ćmi ukrwione niebo
miękki różowy świt
za chwilę zlicytuje pokonane stromizny
i noc
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*** (nie ma we mnie gołębi…)
nie ma we mnie gołębi
ani wróżb z liczb
przeminąłem
albo znikam niedokończony
oderwany konar o brzasku
to takie proste
istnieć nie będąc
wirują
manuskrypty
gałąź dusi wibrującą żyłkę
mgła wyciąga rękę
spod nieba
tlą się zapiski
nieprzytomne od zdarzeń
jeńcy albo asceci
smagani
długiem wdzięczności

taniec na dwa kroki i nic
w moim sercu tarmoszą się
dwa ptaki
jeden liczy ziarna jemioły
inny odszedł w najdłuższą noc
niechcącej już tęcz i tych zieleni
głupich jak one
wzdłuż korytarzy wypełnionych
chmurami
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na pamiątkę przerwanych snów
czytania z oczu
smakowania ust
w bieli
lśniącej od zła i dobroci
i na dwa pas
chodzą parami
niedojrzałe sieroty
i chłód

z okolicy zastygłych skał
płoną rozmowy w kominku i dookoła
robi się ciepło od spojrzeń
jest cicho
wschodzą dywany i wątek z bezimiennych wysp
zaszyfrowani skręcamy w zakamuflowane obrazy
gdzie rzekomo nic już nie zamigota
wkładając sobie ogarki do ust
w drodze dla mocno przytłumionych
gasimy mroczność
lecz ty Niobe masz dziwnie zamglony wzrok
wołają nas razem do Sipylos
a może to pogłos szepczących we krwi kamieni
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wcale nie tak kosmicznie
od dawna pracuję bez zasłon
ponieważ dręczy mnie księżyc
jednostajną panoramą
bez dymu i strużki gorącej lawy
rozkojarzony brakiem kaganka
wosku
antyliryczą formą przekazu
próbuję sprzątnąć niedostatek
oksymoronu ze stołu
zbuduję most oparty
o demagogię twojego wiersza
ty wciąż
kiedy ja...

efekt proporcji
kończę zamówienie
znalazłem miejsce w niepozornej kropli
przeciąganej do nieskończoności
bzdury wyśpiewują pijani
człowiek jest jak galaktyka
im więcej się do niej zbliżasz
tym mniej ją pojmujesz
odmieniany nie przez przypadek
z niewyraźną twarzą
wędruję po
ograniczonej powierzchni
jej wielkość jest zależna
od jestem
lecz ciebie wciąż nie ma
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Lidia Żuchowska
/Lidka/
„Na drodze życia spotykamy trzy główne
przeszkody: własne winy, cudzy egoizm
i złośliwe przypadki.”
/Feliks Chwalibóg/

bonae spei
wytrych złudzeń przesznurowany czasem
znowu obudził myśli z letargu
po co wali w ścianę
kamienny bruk spłukał resztki marzeń
gdyby wiedział ile cennych kropel
pochłonęły ścieki
tak bardzo boli przywoływany obraz
ścięgnem niedawnej chwili
wyłuskuje minione
trudno uszczuplić głód nieziszczenia
związać pętlą i zapomnieć
pokruszony bezcel
rzeczywistość bez parawanu zagląda prawdą
łzy nie płaczą słysząc
pobłękitniałe echo
dobrej nadziei...
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przyjdź śnie
u wezgłowia spoczęło wczoraj
zmordowane bezcelowym krążeniem
od brzegów aż po dno szklanki
martwa melodia spękanego szkła
uwypukla każde spojrzenie poza
głucho stukocze podeszwa
wytrącony podmuch pamięci
boleśnie rysuje prawdę
klepsydra chytrze przesiewa przyszłość
zamilczcie ciszy przedźwięki
chcę spać...

nie twój eden
w bezkresie wód piekielnych
zmurszałych odmętów
w międzyczasie utraconych sekund
ubezwłasnowolniony horyzont
wymyka się spojrzeniom
spiętrzonych przeciwzaklęć
spotęguj siły zabronione
spoliczkuj myśl co
bruzdą przebiega
z odtrąceniem siebie
otwórz ptakom raj

248

przejaw
kieszenie wypchane pestkami
słów bezużytecznych zrywów
błądzenie pod górę niewiary
skądinąd nieproszeni goście
turyści na nieprzetartych szlakach
sparaliżowany orzeł nie wzleci
przebrzmiał hejnał wolności
wszystko co było zamknij w garści
utul bezimienną spowiedzią

non dolebit
nie mój uśmiech błądzi po tarczy zegara
godziny popychają sekundnik
byle do przodu
blade ściany zaklinają rzeczywistość
w powietrzu za dużo nietlenu
płuca nie wytrzymują
rozszalałe oczy prześlepiają własny cień
tłumy niewidzialnych postaci giną
na wyciągnięcie dłoni
usta niecierpliwie wychłeptują bezbarwny płyn
kończyny bez czucia darmo podnoszą bunt
jeszcze tylko łyk
nie będzie bolało...
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ancora
rozchełstany widnokrąg wypaczeń
zawzięcie manipuluje
elektrodami pstryknięć na dzień i noc
kabel pulsuje
zmierzwionymi palcami przeczesz oczy
uzupełnij adrenalinę
tarzając się na zaoranym szkle
to tylko podorywka
jeszcze zdążysz zaśpiewać pieśń
nim gardło wyszarpnie
struny z obolałej ukulele
i pocałujesz bezdeń

pro precatio profanum
rozedrgany dzwon na wietrze wahadło
przestrzenna pustka kołysze powietrzem
deszcz zmył pogodę hejnał do odejścia
za dużo nas dziś do pieczenia chleba
powstali by żyć odchodzą z jałmużną
nie rozdany as obetrze łzę znikąd
rumieniec słońca wystarczy za strawę
pełny żołądek przepustka do jutra
wdzięczy się jejmość krzyż nie poczerwieniał
powtórnie przyjdzie otulać chłód nocy
jutrznia nagrodą
tak nam dopomóż nikt…
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vir liberum sum
ogniomistrz czas rzuca salwy śmiechu
kierunek wiatr z bezimiennym celem
pudło z dnem
z grudki ziemi utoczony kodeks
legenda prawd sfałszowane krzywdy
blichtr żerem
nie wódź bracie skoroś z piekieł przyszedł
zatajone puści korzenie w nic
donikąd
bądź pokutą
owocem daremnego trudu
nieś garb ku golgocie i praw
jestem wolnym człowiekiem...

bonum cursum
w dzień kiedy noc użyczy niebu
hebanowych kolorów prawdy
rozmięknie czas
serce więzione milczeniem
zerwie zszarpany knebel
oddech westchnie
na gruzowisku pokalanych uczuć
zostaną miejsca
na niespełnione wspomnienia
odwróconej tęczy nie spłoszy
potłuczony wzrok martwego lęku
ona rozumie…
szczęśliwej podróży...
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podano obiad
dzisiejsze menu z pospolitego rdzenia
poprzekłuwane ekstrawagancje
cielęcina naszpikowana zgrzytami
na ruszcie z połamanymi zasadami
pieką oczy siłą wyrywane
z nieznajomych układów współistnienia
dystyngowane potrawy ściekają acedią
zuchwały szczękościsk ujawnia oskomę
repeta dla wygłodniałych canis lupus

trzy mini
nieobecna ja
w pociągach bez podróżnych
płaczę mijanymi stacjami
***
mundur bez konduktora
przedwcześnie wyludniały peron
w ostatnim wagonie słońce
***
dyskoteka kół
wyżłobiła końcowy tor
semafor znieruchomiał
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