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A więc książka! Okładka, strony tytułowe, strona stopki, spis treści, kilkadziesiąt zapisanych kartek. Nasza antologia!
Niecodzienna, piękna ilustracyjnie i metaforycznie okładka. Wybrana
demokratycznie spośród nadesłanych prac naszych forumowych artystów!
W stopce ci, którzy włożyli w wydanie swój czas i serce. Później kartki. Zadrukowane tekstami forumowiczów. Kilka nowych nazwisk w porównaniu do poprzedniej Antologii POSTscriptum. Więc dobrze, rozwijamy się. Kilku zabrakło,
więc źle – odeszli od nas. Nie zawsze wiemy dlaczego.
A więc książka! Na białych kartkach nasze teksty. Każdy inny. Każdy przedstawia świat autora. Świat Jego myśli, marzeń, przeżyć, doznań. Jego albo podmiotu lirycznego. Ale nie łudźmy się! Najczęściej Jego! To ma dobre strony –
poznajemy się poprzez nasze pisanie. Zaglądamy do swoich „dusz”, domostw,
rodzin, miast, miejsc ulubionych, niekiedy tych przeklętych. To wszystko ważne!
Czytelnik znajdzie w antologii wiersze bardzo dobre, czasem słabsze. Co
oczywiście – moim zdaniem – jej zaletą. Bo jakąż by była, gdybyśmy wybierali
te, które „dobre”, omijając te nieco „gorsze”? Byłaby nieprawdziwa. Przecież
wystarczy zajrzeć do portalu, by stwierdzić, jak kto pisze, co pisze. Ba, jak się
„rozwija” pod wpływem komentarzy, porad tych, którzy bardziej „zaawansowani” w pisaniu.
A więc książka. Prawda o POSTscriptum. Prawda w wierszach rymowanych, białych, prozie. Prawda o nas – do przeczytania, zagłębienia się, zamyślenia, przemyślenia. Do zastanowienia się o kondycji ludzkiej, przemijaniu, tym
co doczesne, przyszłe, o miłości, nienawiści, życiu i umieraniu…
A więc książka. Antologia z kolejnym numerem pięć. Wydanej w cztery
lata po pierwszej. To sukces? Uważam, że tak! Sukces nie tylko poezjowania, ale
nade wszystko koleżeństwa, wspólnoty, w której chce się chcieć!
A więc książka. Proszę otwierać kolejne kartki, czytać uśmiechając się do
wesołych, zadumać nad tymi „niewesołymi”. Zabrać, skonfiskować wersy ulubione. Zapisać je w folderach pamięci, duszy.
W sobie.
Zygmunt Marek Piechocki
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WIERSZE

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 piątej już antologii PeeS.
Serdeczności z JanElla.

w pobliżu końca świata
nie nie zapraszam
chłód pełznie pod skórę
w stłumionej gamie znane echo
niemieje zaciska palce
widnokręgi
cisza kropli się we mnie
powoi się w nagie konary
przed chwilą szamotał nią ptak
wyszukanie niebieski
a może dusza
kołacząc o schronienie
w nadwymiarach mgły
nie nie zapraszam
ale jeśli
to...
3 II 2012
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rośnie
pod niebem nieprawdopodobieństw
wśród złota które warte życie
rozmawiając z przejściowymi wiatrami
samotność bez granic
na cztery strony roku
sezony świata
X 15 2011

We live as we dream – alone
(Żyjemy tak jak śnimy – samotnie)
Józef Konrad Korzeniowski, Heart of Darkness (Jądro ciemności)

od zawsze w barwie indygo
wchodząc w noc
wracam do siebie
porzucone atrapy realności
dekoracja ciała nieważka
traktowane jak niekonieczność
zdolność latania jest oczywista
w tych okolicach się nie chodzi
liany rozwidlają czas
w tłumie papierowych wycinanek
istotą jest osobność
pojedyncza eurydyka słowa
gasnę w świetle
wychodząc na dzień
łapię splątane łańcuszki
marionetkowy monodram
po obu stronach świadomości
4 II 2012
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migawka z Tulum*
czas na przystanek
po gonitwach kończących rok
gubienia się w rachunkach
powinno być łatwo zapamiętać
stamtąd szerzy się apokalipsa
spod korzeni w skałach
w upale jaki tłumi głosy
ospałość nienadążających cieni
w okienku wyciosanym w skałach
żarzą się plamy słońca
trajektorie wyznaczające pewność
kręte schody bez poręczy
jesteśmy dżunglą wrośnięci w minione
ścinanie głów i nam nie obce
krew przekupuje przyszłość
łapówka za płodne lato albo siedem
mikroskopijne stulecia zamknięte w piasku
w okienku ustawiają się planety
nanizane na żyłkę wzajemnych adoracji
kto kogo przeciągnie
i na którą stronę
prosty zapis bez liczydła
supełek na kalendarzu przeczuć
* Tulum – miejscowość w Meksyku, na Riviera Maya, to tu Mayowie wpatrywali
się w przyszłość
6 I 2012
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zamykanie drzew
zamykam drzewo po drzewie
bezszelestnie jak drzwi
pokoje śpiących dzieci
bezbronnie bezlistne
kruche zmarszczki kory rysunek
zastygłych lat pamięć pod palcami
a one zaczynają śnić stojąc
w pościeli z upadłego złota
zamykam drzewo po drzewie
jak książki słoneczne cieniste
stronice dojrzewających dni
drzemią rozdziały uwertury wiosny
zachwyty i cuda na pęki
szmaragdowe mgły rozpięte cierniami
kruchość konarów w szarpaninie wiatrów
natarczywych i szybkich jak szpaki
obudź-się-obudź-wstań-już-wstań
nieustanny szumny zgiełk
nie słyszą śpią
kołysanki
zamknięte tymczasem
w przedzimie
17 XII 2010

ping i pong
tak pusto w tłumie
kiedy wysuwam dłonie za przeciw
mechaniczny ziąb zgiełku
gdy głowy zgodnie z wahadłem
liczą potknięcia oddech po oddechu
słowa ujmują za gardło

22

gdyby nie twoje oczy
nie byłoby
żadnego oparcia
odbijają się
kuleczki
kuleczki
kuleczki
16 VI 2011

marzenie nocy czerwcowej
dookoła tworzone
przez ciebie
czasem jestem w nim ja
pod otwartym niebem
plątanina leśnych ostrężyn
noc upalna układa nam sny
pasmami rozkwitłych kolumbin
błądzimy po ciemności
ust ud ramion
ścieżką
zajmuję niewiele miejsca
otulona twoim pragnieniem

świat składa się
z nas
i migotek świetlików
23 VI 2011

23

smużyście
powtarzał
pachniesz dziko kwiatami
moja niecodzienna
uwierzyłaś
wygodnymi biodrami
zaniosłaś gdzie tliły się
nagietkowe słońca
słowa na uwięzi paliły języki
więc milczeliście dłońmi
niespieszni skazańcy
na baśnie
kaskady światła
aż do uchylenia powiek
tonęliście
topielcy ze swojego wszechświata
19 I 2012

sennie
ponad lasem mój miły sam wiesz
tylko ostry obiektyw księżyca
pomarańcza styczniowa kropli sok
dla kojotów i zziębniętych saren
ponad ciszą mój miły tonie strach
i nie trzeba zapalać lampionów
psiak łaciaty w łapach tłamsi poduchę
wchodzi w sen zatrzasnąwszy powieki
ponad wszystkim mój miły czas krąży
myli ślepe wizerunki zegarów
noc zamiera sunąc nisko nad stawem
nic już nie ma nie było nawet nas
13 I 2012

24

Elżbieta Borkowska
/el/
Elżbieta zwana el – jestem z PS.

Z cyklu: kaprysy
wszystko co nadal pragnieniem
to sen o domu z kamienia i fioletowym powoju w objęciach werandy
a tam blade słońce i nagła smętnica w szklance cierpkiej orzechówki
próbuję zapomnieć o krzywym płocie z żywokostu i kajam się pokornie
za lwią zmarszczkę: prawdę-marudę skuczącą pod kulawym progiem
dzisiaj przepraszam za twój ulubiony fotel – chociaż zasłużył na spotkanie
ze starym piecem który przytulił mariaż fantasmagorii z twardością poręczy
pożegnania nie muszą być bolesne – czasami wystarczy widok pleców
by oko zamiast zapłakać na przekór chwili nabiera ostrości spojrzenia

czasem w ciszy
słyszę trzask skóry i zwieszam głowę w milczeniu
bo jak pogodzić się z awanturą co pod palce pcha
słowa a kłują jak mocno skurczone prześcieradło
może skibkę wiatru zamienić w twarde podeszwy
i zamiast wiać miałko nagłym błyskiem uśpić siebie
w tobie – zaprzestać budzenia niemych świerszczy
właśnie straciłam żądło i czas mi zwinąć się w kłębek

25

rozmowa czwartkowa
Jest przed nami wielka rzeka, którą kiedyś każdy z nas (...)
ale skoro upierasz się że jest szansa na kolejne herbaty
kupmy jutro dębowy stół bo pasuje do naszych dłoni
oprzemy się wygodnie i poczekamy aż zielone listki
zatańczą w porcelanie – mówisz że niepotrzebnie drżę
że:
nieuważny ruch
chwila beztroski
pies co nos wtyka
wiem – to tylko porcelana a miało być o solidnym stole
przestrzeni na rozłożenie książek i pomnożenie kolorów
bo:
o rzece porozmawiamy innym razem

przyjacielowi M
między pisaniem a zawracaniem głowy
znalazłam wiersz bez stołu z kawą i winem –
białe słowa tego popierzonego od chopina
nocami
włóczy się po przystankach autobusowych –
te rozkładami jazdy nie chcą w jego stronę
bo głuche na maszerujące przez głowę nuty
lacrimosa nie pasuje do czerwonych karoserii
na przystanku linii 122 tańczą białe włosy –
zapomniały o pani w barchanowej koszuli
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Z cyklu: Rozproszone
powinnam wiedzieć: idź do diabła
ale po cholerę wysiłek skoro od dawna tkwisz w piekle
i jesteś : nie chłopcem, nie mężczyzną, nie krzykiem,
jedynie szeptanym kłamstwem, łgarstwem, żartem
w ciasnych oczach, a : mogłeś darować zdziwionej
kolejnej chwili zbielałych pięści i nie przysięgać,
że już nie zdarzy się nowe – komu i dlaczego?
dlaczego?
brzmi absurdalnie – wiem, ale mógłbyś być
dzieckiem, które szczerze zwiesza głowę

jutro odchodzi lipiec
więc jutrznią msza za zielną Rozalię
niesioną ciepłem w drewno świątyni
a wcześniej co łaska i nagły łuk brwi
proboszcza nad pospólstwem kwiatów
wtulonych w grzech nagich ramion
nic mu do tego
wczoraj zakwitły kolejne malwy
ufne barwom jeszcze z Jej nasion
wieczorem rozpalimy polana pod blachą
by słodycz jabłek ususzyć w duchówce:
będzie jak znalazł na długie śniegi
i rozgryzanie lata w przednówku
31. 07. 11 Piwniczna
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Skoro wina wypita – proszę
wyjść jak najszybciej spomiędzy moich myśli,
ciasnych wyobrażeń i chwil, którym na nic
falowanie, astma, płytkość niby oddechów.
Gdyby można było poukładać truchła w rzędy,
główkami na spokój, w bezsłowną przyszłość –
zyskałabym gładkość ciszy i twarde paznokcie.
Co teraz upodlę, nie poliże cudu wskrzeszenia.
Trzy dni związanych palców i syk zapałki –
chyba powinno wystarczyć, bym sczezła.
W. 26.02.11

śpię i zrozumiałam, że umarłam
już nie pętam się po nocach, nie trzaskam drzwiami,
wiem,
czas kupić nowy płaszcz, bo w starym dziaduję minione
i pamiętam, że buty należy pastować (nie wypominaj).
wiem,
nic gorszego od wczorajszego błota na obcasach
i plam na spodniach (starałam się omijać kałuże).
nie krzycz,
budzisz mnie w nieludzkich godzinach i jaki masz cel
w prawieniu, że czas na sukienki, bo tak trzeba kobiecie.
co winna kobieta?
oprócz sukni, która drażni kolana zbytnią golizną,
może jeszcze garnek zupy i tak zwane drugie danie –
byleby spokój rozpełznął się w domowej gomorze.
śpię i zrozumiałam, że umarłam.
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Krzyczysz że,
między palcami zastygły ci grudy i czuwanie mięsięcy.
Śpij i śnij idioto. Co chcesz śnij i tocz kółka dni – klucze.
Przez noce tocz. Na nic szloch, że winna pokraczna dusza,
bo warta tyle, co przy winie dysputa o mglistej pogodzie.
W dziurę kieszeni poupychaj drzewa bez liści i zgniłe pąki.
Tak czasem bywa, że jestem zawsze zaprzańcem prawdy.
Szkoda cieni, które miały strzec wzajemności obietnicy –
póki życia – od słowa do słowa, a świat się nie zawiesza,
bo ludzkie okruchy błahe i nie wpisują się w głębszy plan.
Jutro wstanie blade słońce i kolejne srebrzenie we włosach.
Zrodzi się kaleki wiersz, niemy krzyk, przypadkowa radość.
a może kobieta – rzeka z uśmiechem jak szczera przystań,
więc tańcz na krechę i nie bacz, że senna z ciebie kuternoga,
która czasami odwraca myśli i przeszkadza tym, co zawsze
wiedzą, że
pleciesz byle co i na co to komu?
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Palmy niechciane listy
Rzucasz nam myśli jak wróblom okruchy –
obrazki wspólnej o-błędnej składanki.
Jak zimny Kay przesuwasz kawałki lodu,
by po trudach rozwikłać może całość,
a może tylko kolejne, pobożne zamiary.
Umiemy czytać i pisać. Potrafimy patrzeć
w słowa, które siedzą w obojgu od tygodnia.
Mimo listu, który nie powinnien się zdarzyć:
chcę mówić lepiej o tobie, o sobie, a póki
co: Zapalmy czerwoną lampę i napijmy się
wina Marianka – tego od złotych jabłuszek
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Ewa Colett Boruta
/Ewa/
Urodzona 26.12.1970 r. w Krakowie. Z wykształcenia technik–ekonomista, z natury nie
przepadająca za rachunkowością, z przekory
losu na dzień dzisiejszy pracownik księgowości. Od 1996 roku czasem mniej lub bardziej
szczęśliwa żona i jednocześnie matka trzech
synów, niezależnie od okoliczności pisząca
cośkolwiek w kajecie. Dzisiaj patrzy na świat
realnie, ale pisanie pozwala jej wyrazić to, co
skrywa głęboko gdzieś w sobie. Będąc zodiakalnym koziorożcem, na zewnątrz chłodna
i dystansowana do jakiegokolwiek ciepła, całą swoją wrażliwość przelewa w słowa wspierana pozytywnymi opiniami grona bliskich przyjaciół.

w pogoni
z deszczu pod rynnę bo tak wyszło
zapachem róża wdzięcznie schlebia
i z kart cygance znikła przyszłość
w kałuży głębia
czwórka wypadła z koniczyny
nieszczęść do pary było trzeba
ofiarą jedno gdy brak winnych
w płaczących wierzbach
marsz kominiarzy ciemną nocą
guzik z pętelką też gdzieś przepadł
zmrok macierzanką kusi wonną
by złudne wzniecać
pląs czarnych kotów pod latarnią
w szmaragdach oczu północ czeka
by bieg zakończył się u ramion
i spłoszył pecha
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gdy zasypiasz
pewnemu pięciolatkowi, gdy sen śni niespokojny

noc w swych dłoniach tuli księżyc
snów wiernego towarzysza
gdy już wrażeń po dniu mętlik
i zasypiasz
nie odmawia przytulenia
jednouchy miś ladaco
choć okazji wiele nie miał
gdy zabrakło
pod poduszką w małej piąstce
ukochanej skraj pieluszki
chociaż z górki wiosen piątkę
czas wypuścił
zza firanki nie ostatnia
(wszak do świtu kilka godzin)
zerka znana od lat gwiazdka
twój przewodnik
by nim prześnią się już wszystkie
z opowieści braci strachy
zaprowadzić spokój błyskiem
chwil ostatnich

gdy bilans nie wychodzi na zero
za oknem wkrótce wiosna a dusza wciąż moknie
jak gdyby ktoś ją w deszczu do pieszczot namawiał
malując strugą wody gdzie ślady niedotknięć
gdy bujna wyobraźnia do źródeł przywabia
na drzewach wkrótce pąki a myśl wciąż zamknięta
jak gdyby cień bez światła nie wstawał do życia
promieniem rozbudzany gdy pada na blejtram
ciekawość zaspokaja na chwilę przed dzisiaj
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dla wczoraj nie ma jutra gdy słowa wciąż echem
jak gdyby wielki kanion ktoś okrył atłasem
wśród nocy rozszalałych spętaniem nim wzeszedł
na niebo starzec lśniący północą z majaczeń
za chwilę przedświt życia gdy celem Partenon
bez szansy dla odmieńców tych samych od zawsze
z bilansem który znowu wyjść nie chce na zero
wbrew zmianie pory roku i woli płci słabszej

bunt
Wszystko mi jedno, skoro ludzkim
gestem każdego jedną miarą
określić można, choć wskazówki
pędzą w nieznaną.
To niepoważne, kiedy słowo
miast zyskać, traci na znaczeniu,
a sprawy od lat jednakowo
mkną ku błędnemu.
Nie chcę, gdy trzeba, choć na przyszłość
będą potrzebne szkła różowe,
bo los sprzed nosa szczęście gwizdnął
wcześniej o dobę.
A gdy rozsądek na słomiance
kwitnie do dzisiaj sąsiadowi,
dyskusje toczę nic nie warte
by niepokoić.
I tylko czasem, gdy cię nie ma,
odpuszczam sobie wszystkie grzechy,
aby w kolejnej z piekła – nieba
zabrakło przerwy.
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koniec świata
zabrakło czasu dla spraw kilku
zostały listy nie wysłane
wplecione słowem w ramy blichtru
stworzyły zamęt
nikt już nie złoży roztrzaskanej
na siedemdziesiąt siedem części
duszy gdy przeszłość parawanem
mogliśmy pierwsi
wymknął się dłoniom czuły dotyk
myśl nie zdążyła przybrać kształtu
by się odnaleźć w chwilach płochych
proszę nie żartuj
zabrakło czasu by się przyznać
do ostatniego snu bez treści
przybyła jeszcze jedna blizna
nie mógł się spełnić

małe
to nie do wiary – po tak wiele
sięgasz jak gdyby było twoje
a przecież młoda jeszcze zieleń
i zniknął gdzieś młodzieńczy pośpiech
nie umiem sobie wyobrazić
że zagarnięte jest w całości
co najwyraźniej ciebie bawi
a mnie zaczyna właśnie złościć
bo nie nadążam – wiek już nie ten
i puls przyspiesza jakby wolniej
pozwól że również trochę wezmę
niech raz mam czegoś pełne dłonie
lecz jeśli nadal i z uporem
listki akacji zrywać będziesz
zrozumiem – ślepe i przekorne
bywa czasami małe szczęście
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nie bez znaczenia
błękit nastraja mnie do tęsknot
szczególnie w takie puste ranki
gdy chwile tulą się niespieszno
nim tkliwość zdławi
z łąki nadpływa nie zapomnij
ukołysane sennym wiatrem
by wśród kamieni księżycowych
zdobić rozwiane
nadal nie tracą na kolorze
migdały cukrem otulone
nawet jeżeli je odłożę
nie znika problem
w błękit otulam sny przed świtem
precz odsyłając szare chmury
gdy w szklanej kuli ognik błyśnie
otaczasz czułym

naprawdę
naprawdę nie myślałam że można w ten sposób
zapomnieć kiedy słowo zatraca sens znaczeń
choć trudno uratować splecioną z tych odczuć
kołyskę dla skłonności bo prościej jest zawieść
i z braku wiedzy w stronę gdzie łuki tęczowe
lub garniec złota z trollem na straży schowany
w bucikach tak czerwonych jak maki za płotem
zostaje błądzić nadal gdy źródłem jest zachwyt
czasami trudno pojąć tę dziwną zależność
przestaje działać rozum gdy celem pragnienie
nim szanse znów oplotą codzienność niepewną
niedosyt raz zaznany niezmiennie istnieje
naprawdę nie myślałam że można jak kiedyś
otulić chwilą słowo dziś brzmiące tak samo
jak wtedy gdy fiołkami z wiosennych rozlewisk
zmieniałeś stare prawdy treść nowym nadając

35

maczkiem
pisanie drobnym nie wychodzi
powstają zawsze nazbyt długie
gotowe wagą słowa grozić
gdy ciążą cugle
potrafią wtedy zabrzmieć mocniej
choć dzban bez wody nie wytrzyma
z urwanym uchem nim samotnię
odmieni klimat
i nie pomogą rwane w rytmie
wróżb przywołanych z piątej klasy
listki akacji – iskra zniknie
nie płonąc własnym
ale jeżeli na zakręcie
czeka mnie zbieg okoliczności
wszelki wypadek biorę chętnie
niech w końcu olśni

bardziej nie umiem
Przemoczone cztery łapy.
Ty w kaloszach, więc potrafisz.
Na psa urok, między krople
czasem zdarzy się, że zmokniesz.
Wybacz proszę, zaraz wcisnę
odcisk łapy w listę życzeń.
Choć niewiele, to za wiele,
nawet kiedy w jednym z wcieleń.
Mnie kuwety nie potrzeba.
Jak pamiętasz, lubię biegać.
Marzę czasem wiatr za włosy
wytarmosić bezlitosny.
Masz od deszczu mokre oczy.
Wciąż potrafisz mnie zaskoczyć,
gdy poddańczo składam głowę
nim powróci tamto odejdź.

36

Mirosław Chodynicki
/Mirek/
(www.chodynicki.republika.pl)

W bezruchu
piję chwilę
w bezruchu
wzrokiem głaszczę trawę
skowronek modlitwą zawisł
pod niebem
zielonym amen
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*** (stoi na torze...)
stoi na torze
lokomotywa
a w niej
wiatr
wagonów do niej nie doczepią
i nie pojedzie
to pewne
trwa tylko
śmieszna
czarna i martwa
relikt albo przeoczenie złomiarzy

Czekam na wiersz
gruszkowy
w żółciach
i szelestach malowany
dziewczyna na schodach
pali papierosa
a ponad dachem słońce
przekomarza się z topolami
tysiącem błysków
chwila pobiegła
za wąsatym czasem
zaraz będzie popołudniu
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Wzdłuż świtu
(tryptyk)

po cienkiej nici
łączącej sen z dniem
szlakiem rosy
rozlanej srebrnymi płachtami
ja wędrujący
śpiewam ptakom
wiatrom
i bezdrożom wyboistym
słuchajcie
śpiewam wam
jest świat
jest człowiek
jest czar
i niebo a na niebie stado słoni
i goni przegoni dogoni
schwyta w sieć
i nie uwolni
ona naga
on
oni
cała rzesza ich
i Bóg tam i tu
obok
w słowo zamknięty słowem przez słowo
w zielonym szumie świtu
co po nocy zwie się
nadzieja
idź i bądź
bo myśl jasna dobra
jak chleb z masłem i serem
i mleko jak dzień
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*** (droga...)
droga
na drodze ślad
zapisany wczoraj
stopami nieznanego
tropię gonię
dogonię schwytam w sieć
w czas
opowieść
odczytam o zgasłym
świecą dachy kryte słomą
płoty z wikliny czarnej
kosze
jak mury niezdobyte
kur gdakanie krów wracanie
na noc
wieczorny zapach dojenia
biała droga
za pagórkiem nieba dotyka
w rzece tonie
z chmurami płynie i ginie
tam
gdzie piosenka się rodzi
żyj
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*** (rzeźbię świat...)
rzeźbię świat
na obraz i podobieństwo wasze
otwieram drzwi
schodzę w zielone
ozdobione szlifowanymi słowami
żeby nie kaleczyły
szeroko otwartych oczu
kicze
we fresku z plotek fruwających
od ust do ust
wieczorem
na ławeczce podpłotnej
prywatne apokalipsy
wpisane w chłód wieczoru
tuż po zachodzie
sen malwy jeszcze nie rozkwitłej

Łapię sen
ucieka przez okno
pozostawiając ostatnią frazę
i kolory choć idealnie dobrane
to rozsypane po zielonej podłodze
realizm dnia powszedniego
pcha się nie zważając na konwenanse
ani na ulotność
lubię zbierać chwile
świecą jak diamenty
aż po sam kres światła
po amen
śpij spokojnie
rano namaluję nowy dzień
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Kolumbowie też marzyli
przeżywali kolejne wiosny
i zerkali w dekolty nareszcie uwolnione
z szalików i
płaszczy
promienie głaskały włosy pachnące wiatrem
wcale nie chcieli
topić snów
w morzu krwi
ale kogo to dziś
dziewczyna idąca ulicą nawet nie wie
kto i po co
i dobrze jej z tym
tylko dziadek ze zdziwieniem zerka
z portretu w stołowym

Mówisz że nie wierzysz
a ja
wierszem chcę wymalować
właśnie ciebie
w tle miłość
zwykłą kreską bez wielkich słów
raczej bardziej taką
w spojrzeniu
głębokim
jak studnia kamienna do której wrzucone
ho ho ho
wracało odbite od czarnego lustra
prosto w niebo
tańczyło świat
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Marcin Dydyna

2009
na ścianach zapach nostalgii
kreślę stary dom
wszystkie powody by wyważyć drzwi
i siebie

miłość skrada się od zawietrznej
dawniej byłem zwykłym zjadaczem pragnień
gdy pierwszy raz zacisnęła mi na szyi pętlę
otworzyłem szeroko usta
zacząłem domyślać co niedopowiedziane
później było prościej
wplątywałem ją w siebie by na koniec
otwierać żyły
świty wcierałem w zapomnienie
o zmierzchu zapalałem świeczkę
ostrzyłem noże
wpadałem na nią jak ślepy
bez psa przewodnika co urwał się ze smyczy
za suką
próbowałem wielokrotnie
za każdym razem celniej
silniejsza po kolejnym cięciu
odradzała się w miejscu gdzie ją mordowałem

43

na wymarcie ludzkich odruchów
uskrzydlone wzbijają się w niebo
tańczą trzymając za ręce
oślepione świetnie podrobionymi perłami
ktoś czai się w krzakach
dokładnie przymierza wypuszcza kulę
prosto w łeb
zastrzelone marzenia padają
drapiąc paznokciami powietrze

droga do domu
zanim się odwrócisz wezmę żyletki
będę ściskał aż śmierć powie pas
następnego dnia deszcz zmyje dowody
ulicę której nigdy nie było
na pożółkłej mapie pozoru
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wpół do stracenia
ile razy można się składać
bo rozpadać bez końca
będąc zawieszonym w czerni
która ukochała i nie chce puścić
ile razy trzeba wypływać
by od nowa tonąć bez miary
w próżni o głuchej ciszy
ile razy przychodzi pytać dlaczego
gdy tak naprawdę odpowiedzi nie ma
na złamanej krawędzi serca

jeśli jesteś daj coś z siebie
gubię się
powiedz jak odnaleźć właściwy koniec
patrzyłeś na ciężkie pięści spadające na żonę
rozpacz i śmierć jej dziecka
niosącego w dłoniach twoje słowo
podaj mi zaklęcie którym zatopiłeś ziemię
później pozostaną tylko one dwie
by choć przez chwilę chłonąć czyste powietrze
więc jeśli jesteś zniszcz ten wiersz
bo naprawdę cię nie pojmuję
gubię się
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obudziłem się z ustami pod wodą
i nadszedł świt
wyrywając drzewom włosy
seplenił o tym
że miłość jak wodorosty
trzyma dopóki płuca nie wypełnią się
ostatnim nie

gdy jesteś tak odległa
spojrzałaś na mnie i zatrzymała się ziemia
teraz mi ciebie tak mało że okradam wspomnienia
by się nasycić na kolejny dzień
oddzielam obrazy które pozostały
znowu nie potrafią rozczytać twojej twarzy
bez ciebie jestem wyblakłymi słowami
na przesiąkniętych milczeniem kartkach
spalonym wierszem
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nowy świt
kazali żyć
bez pytania wypychając na świat
teraz radź sobie sam
dali w łapę
dowód podobno osobisty
krzyżyk na drogę
jak długo będą ścigać
moje zdanie wielokrotnie przełożone
przez kolano

wyrównana do pierwszego wykrzyknika
kreśląc na szybie prowizoryczne kręgi
układa w głowie jadłospis
równo od lewego do prawego marginesu
toczą się spojrzenia wrośnięte w złotą obręcz
one jak jej ciało – dobrze wyćwiczone
odkąd gęste powietrze
i but odciśnięty na ścianie
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poeci Mołotowa
są gotowi
wziąć sprawy we własne słowa
przybić metaforę jak pieczęć
wyjść poza granice
podłożyć się na wstępie
z głową pełną łatwopalnych marzeń
rozerwać na wiersze

wpięknowstąpienie
wznieśmy się ku pięknu
w alabastrowy połysk nieoszlifowanych kształtów
ku skalpowanym różom
aniołom o połamanych skrzydłach
co mimo wszystko śnią jak my
patrzmy prosto w oczy
z magią którą przyrzekaliśmy sobie
pierwszego dnia
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Michał Witold
Gajda
/misza/

Późne lato
Jeszcze deszcz ciepły, jeszcze kręci w nosie
wspomnienie wiatru na piaszczystej plaży.
Wciąż opalone dziewcząt nogi bose,
niebo w południe czasem plecy parzy.
Drzewa w ogrodzie znowu ciut urosły,
dzieci są starsze o długie wakacje.
W soku winogron i dojrzałych brzoskwiń
iskrzą się sierpnia promienie ostatnie.
Zimniejsze noce i chłodniejsze myśli,
krew krąży wolniej nawet w dzień pogodny.
W jesiennym kiczu kolorowych liści
tańcują wrony z dymem polnych ognisk.
Z latem na plecach, przed furtką jesieni,
wcale go nie żal, przecież przyjdzie nowe.
Moje nie wróci i nic się nie zmieni
– zostanie w słońcu rozpalonym słowem.
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Sierpniowo
Byłoby pięknie – pewnie nie zaprzeczysz,
patrzeć przez trawy jak dojrzałe słońce,
czesze ściernisko rzucone na plecy,
pod suchym niebem, na miedzy gorącej.
Kiedy zechcę, powrócę, tylko oczy zamknę.
Zobaczę krzyż spróchniały, pochylony w krzewach,
gdzie godzina się toczy szeptanym różańcem,
a uparty świerszcz w rowie, swoje wiersze śpiewa
Wejdę w ciszę gotycką cienistej alei,
w nawę smukłych topoli, wśród polnych kamieni.
Barwami płodnych sadów nie będę się dzielił,
uszyję płaszcz na chłody błotnistej jesieni.
Zapamiętam nim znikną, przepadną bez śladu,
zatrzymane w pół drogi obrazy i głosy
– szum cmentarnych jesionów, rozmowy sąsiadów,
kur gdakanie w obejściu i tupot nóg bosych.
Pełne wiatru chorągwie suszonej pościeli
w niedalekiej zagrodzie i pusty przystanek,
który długą samotność z własnym cieniem dzieli
spoglądając spod daszka na jaskółek taniec.
Dzień cichutko się kończy, pod lasem noc parna.
Ja zostanę i chciwie tej chwili zaczerpnę
o zapachu i smaku dojrzałego ziarna,
podobnego do złota, ciepłego jak sierpień.
Przewinęła się taśma zużytego czasu,
zastygły na niej pola akwarelą zwiewną,
z pustej szosy podpisem pełnym zawijasów...
Powrócę, gdy zatęsknię, a wrócę na pewno.
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Wykopaliska
Ze spalonej osady zostały kamienie
i pasemka popiołu na kopcach kretowisk.
Po źdźbłach trawy, jak fala, jasny promień przebiegł,
ale ziemia milczała, niczego nie powie.
Nie wyjawi sekretu, który w sobie chowa,
choć poznały go drzewa, nim odkryje człowiek.
Tylko, kiedy przychodzi noc bezksiężycowa,
długowłose dziewczęta przystają na wałach
i słuchają odgłosów bitew i polowań.
Łąka czeka cierpliwie od rosy spotniała,
na spóźnionych wędrowców wracających z mroku –
dawno temu odeszli, lecz ona została;
wygasłe paleniska i bezludny spokój –
na piachu garście skorup i kości jagnięce,
ślad sadzy na kamieniu o spalonym boku.
Trzymasz szklany paciorek w zabłoconej ręce.
Teraz otrzyj go z piachu. Na słońcu się mieni.
Ogrzej jeszcze przez chwilę, schowaj do kieszeni.
Oto twoja nagroda. I nie licz na więcej.
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Złe miejsce
Na piaszczystych tarasach rozłożystych dolin
rozgościły się lasy i tonsury jezior,
przytulisko dla baśni i płochliwych zwierząt,
którym bóg dzikich stworzeń tutaj żyć pozwolił.
Słońce za wsią się chowa i tonie powoli
poza dachy gospodarstw. Stamtąd idzie mocny
fetor obór i zapach pieczonych kartofli
otulony oddechem zaoranej roli.
Daleko tu od ludzi i zmierzch się wyroił.
Polna droga jest kręta, znakami usiana
szerokich krowich racic albo bożka Pana,
bo nocami wychodzi ze swojej ostoi.
Pies przebiegł wiejską drogą, popędził do swoich,
kiedy chłód na pastwiska zimną falą dotarł.
Ożyła tajemnica w zwyczajnych przedmiotach,
której lud zasiedziały od wieków, się boi.
Tak ciemno. Las szeregi falangi potroił,
zapełnił się głosami opuszczony cmentarz.
Może to mówią liście, a może przeklęta
dusza gada do siebie pośród pni topoli.
Zawróciłeś, coś nucąc, lecz głosem nie swoim.
Patrząc prosto przed siebie, wciąż przyspieszasz kroku,
bo za tobą już popełzł nieznośny niepokój,
który odtąd za twymi plecami wciąż stoi.
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Strażnik
Noc uciekła na zachód przed drepczącym świtem,
słyszałem echa lasu poprzez watę białą.
A dziwaczne korzenie lub wiedźmy ukryte
drażniły wyobraźnię. I uległem czarom.
Jakieś zwierzę przemknęło, chrupnęły gałęzie,
z gęstych pokrzyw patrzyły nieczłowiecze oczy.
Trzeba miejsce uroczne opuścić czym prędzej,
zanim strach niewidzialny do gardła doskoczy.
Zaklęcie się spełniło, czas na chwilę stanął.
Krzywe drzewa zastygły otoczone ciszą.
Na sieci tkanej nocą, nieruchomy pająk
napełniał ciemny odwłok spijaną zdobyczą.
Wtedy kamień przemówił stojący w zaroślach,
dawne znaki wyjrzały spod wilgotnej pleśni.
Tylko on spośród innych na straży pozostał,
domu duchów, którego nie wolno bezcześcić.
Żaden kwiat nie zakwitnie w bliskości kamienia,
nie ma ziół, które leczą, nie ma zdrowych jagód.
Każde ziarno wysiane w złe nasienie zmienia,
które później wyrośnie zielskiem pełnym jadu.
Uciekaj stąd czym prędzej, to moment ostatni,
zanim krew ci sczernieje, zło zatruje duszę.
Przykuty do strażnika nie wyjdziesz z pułapki.
Więc uciekaj, więc biegnij. Coraz szybciej. Kłusem.
Znowu stoję pod lasem i wali mi serce.
Widzę jęczmień wąsaty, malowany złotem.
Tu się ścieżki krzyżują. Pójdę, którą zechcę.
Ale wszystkie prowadzą w gęstwinę z powrotem.
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Topielec
Pojawił się przy brzegu, gdy na dzień się miało,
opuchnięty i nagi, wypluty przez wodę.
Okrywała go rzęsa, jak zielony całun.
Rozmawiały z nim mewy, jego dusza – z Bogiem.
Zostało jedno oko, a drugi oczodół
już zwabił ciemną treścią łapczywe robactwo.
Kąsało się o smaczny ochłap między sobą,
połyskując we wnętrzu ożywioną warstwą.
Usta wciąż rozchylone w bolesnym zdumieniu,
jakby chciały dokończyć w pół urwane zdanie.
Wyjawić sekret nocy, zdradzić każdy szczegół
– czego szukał na wyspie i jak umarł na niej.
Nierozważnie tam bywać po zachodzie słońca,
łatwo w gąszczu zabłądzić i drogę pomylić.
Złe wychodzi z ciemności. Dusi. W topiel strąca
i zostawia jak pieczęć, znak szponów na szyi.
Ciemna woda ukryła wszystkie ślady zbrodni.
Ptaki znowu śpiewają, cicho szumią drzewa.
Tylko ciało zostało po igraszkach wodnic,
którego na bezludziu nie ma kto pogrzebać.
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Ferdynand Głodzik
/Fred/
Urodził się 6 maja 1955 r.
w Woli Zdakowskiej na Podkarpaciu. W 2006 roku nakładem
Robotniczego Stowarzyszenia
Twórców Kultur y, k tórego jest
członkiem, w ydał debiutancki tomik satyr yczny „Winien
i ma”. Wiersze Ferdynanda
Głodzika publikowane były
w wielu pismach: w „Przekro ju”, „ Angorze”, „ Ziemi Gorzowskiej”, „Hor yzontach”, „Pegazie
Lubuskim”, w polskojęzycznej prasie w Chicago oraz w wielu antologiach Klubu Poetów Okrągłego Stołu” i antologii „Wsłuchani
w kamienie Gorzowa”. W 2010 roku zdobył w yróżnienie w konkursie Z AKR-u „ Malw y 2010” za tekst piosenki „Układ krą żenia”,
do k tórej muzykę napisał Lucjan Wesołowski. W grudniu 2011 r.
nakładem Gorzowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich
w ydał tom wierszy satyr ycznych „Własnym nosem”.

Hen za górą
Hen za górą, za doliną,
było sobie kondominium;
a w nim rody dwa zwaśnione,
każdy ciągnął w swoją stronę;
ciągle się sprzeczali o to,
kto jest większym patriotą.
Brat obwieszczał zwykle bratu,
że nad krajem ciąży fatum.
Tam rycerze grali w piłkę,
wybierani przez pomyłkę,
a gdy w meczu ktoś był cienki,
nie podawał innym ręki.
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Świętowano wszelkie klęski,
przez co nastrój trwał zwycięski.
Melancholia rosła w cenę,
ciągłe nieporozumienie;
lud kodował w swym czerepie,
że im gorzej, tym jest lepiej.

Szans nie miała myśl jaśniejsza,
że piosnka jest najważniejsza,
bo królował zapateryzm,
panoszyły się mohery
i pomroczność kwitła jasna,
aż mieszkańcy czuli absmak.

Własnym nosem
Można zwariować, powiedzmy ściśle;
nastał internet, simplus i era;
ludzie w tej sieczce przestają myśleć;
tak duch narodu z wolna umiera.
Choć zwykle cienką mamy wypłatę,
nie ma powodów pluć sobie w brodę,
bo nasze miasto bardzo bogate;
nas na Rubika stać i na Dodę.
Wszyscy jesteśmy zupełnie pewni,
że Europę trzeba doganiać.
Mnie podpuszczają wciąż młodzi gniewni,
a ja się przy nich rozchuliganiam.
Rosną nam przejścia oraz ulice,
inni je brudzą i szpecą sprey’em;
nowe stadiony niszczą kibice;
już nam zostały tylko tramwaje.
W tej sytuacji jak liść się pietram,
strach się maluje na mojej gębie;
czeka nas chyba budowa metra,
aby totalną osiągnąć głębię.

56

Jeszcze w nas siły ogromne drzemią,
jak wieszczy stara inteligencja,
bo w szarej strefie, gdzieś tam pod ziemią,
też tkwi u licha jakiś potencjał!
Chociaż się groszem publicznym szasta
i górnolotne pomysły wspiera,
to nadal chlubą naszego miasta,
zostaje stary chudy literat.

Mój potencjał
Podwyższyłem dochody i życiową swą stopę,
spełniam wszelkie warunki, by się stać filantropem.
Aby więcej dostatku mogło przypaść na głowę,
sam opłacę to, na co brakło w kasie państwowej.
Mogę dać nieszczęśliwym odrobinę radości,
albo głodnych nakarmić, by przestali już pościć;
mogę znaleźć lekarstwo na bliźniego frasunki
lub uchronić od zguby zagrożone gatunki.
Mógłbym pomnik zbudować aby przetrwał na wieczność,
albo leczyć choroby co są plagą społeczną
lub też ołtarz wystawić i przystroić go w kwiaty;
wprost się w głowie nie mieści jaki jestem bogaty.
Mogę także dopłacić do wakacji młodzieży;
niechaj bawią się dobrze, zresztą co mi zależy,
albo pomóc studentom, co do wiedzy się garną;
nieodpłatnie, bezzwrotnie, całkowicie za darmo;
aż poczuję wszechwładność i pieniędzy swych siłę,
kiedy dam na cokolwiek, o czym wcześniej mówiłem,
a to wszystko bez mediów, dziennikarzy i świadków,
za mój roczny, skromniutki jeden procent podatku.

57

Biedronka i mszyce
Masz dużo kasy i jesteś super,
ja też bym chciała mieć taki kuper –
do spasionego rzekła pająka,
nienasycona chytra biedronka.
Pająk powiada: cóż mogę rzec?
Najpierw powinnaś zbudować sieć.
Biedronka przeszła wprost do konkretów:
Stworzyła gęstą siatkę marketów.
Gdy ogarnęła siecią ulice,
w niej zatrudniła drobniutkie mszyce,
aby wyciskać z nich siódme poty,
za minimalne kilkaset złotych.
Bo ma na zyski apetyt wilczy
i wnet zyskała miano krwiopijcy.
Czerwony pancerz; chytre nasienie,
a czarne kropki gryzą sumienie.

Denne zboczenie
Mama ryba, stara flądra,
by strzec córkę od zagłady,
doświadczona oraz mądra,
daje jej praktyczne rady.
Ukochana ma płastugo,
wszakże już nie jesteś larwą,
pragnę, abyś żyła długo;
spróbuj wiedzę tę ogarnąć.
Twe zboczenie płastugowe
sytuację ci upraszcza:
wywal na wierzch ciemną stronę,
by maskować się i spłaszczać.
Tam, gdzie słońce blado świeci,
gdzie przebywa twa rodzina,
rzadko docierają sieci;
tego dna się zawsze trzymaj!
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Żarcia szukaj tam, gdzie płytko,
brzuch napełniaj, gdy zmrok zapadł,
a tłuściutką będziesz rybką;
wtedy łatwiej się nachapać.
Nie daj nabrać się na plewy,
żyj spokojnie, dno pogłębiaj,
leż na boku raczej lewym,
zmieniaj kolor, czyli ściemniaj.
Dyskusjami nie kuś losu;
ród nasz wtedy przetrwa wiecznie;
ryby wszak nie mają głosu.
Na dnie zawsze najbezpieczniej.

Vilanella z Gorzupii
w wioseczce Nowa Gorzupia
facet na umór się upił
baba się śmiała jak głupia
bladość oblała go trupia
za dużo wódki nakupił
w wioseczce Nowa Gorzupia
w mrokach sennego zadupia
rzeczonej Nowej Gorzupii
baba się śmiała jak głupia
na takim wszystko się skrupia
ktoś mu po drodze trzos złupił
w wioseczce Nowa Gorzupia
kiedy wytrzeźwiał osłupiał
nie miał ni centa ni rupii
baba się śmiała jak głupia
kac mu porządnie dał łupnia
nie mógł na niczym się skupić
w wioseczce Nowa Gorzupia
baba się śmiała jak głupia.
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Antyfeministyczna vilanella
nie lubię kiedy kobieta
co ma mężowi być bliska
publicznie gani faceta
niby z niej taka żyleta
a jakby co feministka
nie lubię kiedy kobieta
nie wyluzuje a gdzie tam
jakaż tam z niej cicha przystań
publicznie gani faceta
cały dzień biega po sklepach
wyczyści konto do czysta
nie lubię kiedy kobieta
piszą już o tym w gazetach
traktuje męża jak chłystka
publicznie gani faceta
zgniata go w palcach jak peta
a on się kurczy w pół gwizdka
nie lubię kiedy kobieta
publicznie gani faceta.
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Elżbieta Grzegorczyk
/eliza/

jak zwykle
uczynił gest
w jej kierunku
podając w dłoni wodę
pochyliła się
widziała umykającą pomiędzy palcami
nie zdążyła nawet
własnego odbicia
codzienność
w innym odbiciu

codzienność
opętani rzeczywistością
wyścigiem szczurów
nie potrafią wyjść
do promieni
liczą grosz do grosza
patrzą pod nogi
może coś
smutne zamknięte oblicza
snują się jak dym z cygara
uśmiech zamiatają pod dywan
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zawiłości
zwijasz w rulon
więcej się zmieści
coś twardego
ciężko upchnąć
te bardziej z dna duszy
łatwiej
tylko ciężar gatunkowy
gorszy do przeżycia
czasem coś na prześwit
ale od czego rolety
niezastąpione drzwi
w większości z alarmem
szkoda że sny
nie z tej strony

to wszystko
Oleńce

kurczowo trzymasz
strzępek duszy
tylko to zostało
wymyka się w przepaść
los delikatnie
rozwiera palce
odbicie pod powiekami
muśnięcie na sukience
nić pamięci
musi starczyć
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różnorodność
za chwilę pomyślę
co zrobić
ze śladami niechęci
które zostawiłeś na podłodze
teraz nie chcę
żeby ściany wchłonęły
dom nie może
być uzależniony
musi pachnieć
wspomnieniami wiatrem
lawendą

zabawka jednak żywa
wyrzucił z rąk
choć wiedział
że skrzydła ma tylko do pierwszego piętra
które rany bardziej bolą
kloszard zszywa te widoczne
życie toczy się dalej
przy lampce koniaku
nic się nie stało
wszyscy pełni przyjaźni dla niego

pozostanie
pamiętasz wiosnę
pierwszy raz przy moim białym obrusie
chleb na desce
i odrywające kęsy
śmiałeś się że fartuch zamieniłam na dżinsy
na mojej dłoni
łączyłeś linię życia i miłości
ustawiając kładki zwodzone
wszystkie prowadziły w jednym kierunku
pełnia pogłaskała
przyspieszony oddech nasycenie źrenic

63

origami
składasz dzień
jak kartkę papieru
łokieć zagina wystający narożnik
przydatny
gdy brak miejsca w szufladzie
nawet dziurka od klucza
nie daje świeżości

zwyczajność
gołębie wydziobują sacrum
zostawiają bijące źródła
obok wyrastają łany
z kłosami pochylonymi od nadmiaru
ziarna kruszą się w palcach
niczym w młyńskich kamieniach
tak zostaje
wartość życia

stałe
rozsmakuj mnie
w kropli żywicy płynącej wzdłuż pnia
przed otuleniem korzeni
zostanę jak bursztyn
wtopiona po stopy
będziesz powracał
do tajemnicy bytu
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stałość
kwitniesz
bez podlewania
dzień po dniu
te same oczy
z blaskiem gwiazd
pod rozłożystym dębem
dłoń szorstka
wciąż delikatna w dotyku
i tylko codzienność
dalej niż liść od liścia

w pamięci
korytarzami myśli
snują się cienie przeszłości
szurając nogami
po zeschniętych wspomnieniach
a przecież miałeś
swój ulubiony kolor
i usta spragnione
ust
liść
o owalu twej twarzy
trzepocze na wietrze

w nieładzie
z zaułków pamięci
beztroska wymiata
pozostawione
na dni bez wrażeń
zgarnięte w ślepą uliczkę
poplątane wątki dat
rozproszone wspomnienia
tworzą obraz
asymetrii
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obraz
codziennym widokiem
są twoje plecy
zawsze
w innym opakowaniu
biegłam kładką
na przełaj
zobaczyć to
co zostało w pamięci
nie masz
innej strony

podzielone
piasek z klepsydry
przesypywała
pomiędzy palcami
ziarenka
z twoim imieniem
odkładała
pragnieniem było
wielokrotnie
przeżywać minione
nie odliczał
bez brakujących
zwrócone poruszyło ponownie
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Bolesław Grzyb
/dobry czas/
Swoją przygodę z pisaniem rozpocząłem w
roku 2006. Do dnia dzisiejszego próbuję wylewać to, co gromadzi się we mnie. Oczywiście, że pisanie to ma dość częste przerwy,
a to za sprawą Pani Weny, która zmęczona
mną odchodzi. Cieszę się jednak tym, że
wraca – co prawda dość długo czasami muszę na nią czekać, ale wiem, że warto czekać, by móc poczuć się lepiej, wylewając to,
co jest we mnie.

żywioły
całkiem niewinnie się zaczęło
spałem jak wulkan bez poruszeń
aż przyszła wena i coś drgnęło
poczułem w środku że się duszę
ciepło którego tak się bałem
zaczęło krążyć w moim ciele
i chociaż z boku jeszcze stałem
byłem na szczycie i w popiele
płynąłem lawą rozpaloną
w objęcia zimnej górskiej rzeki
jakby od zawsze była moją
jakbym w niej nurzał się przez wieki
przedziwne dźwięki słychać było
pomrukiwania jakieś słowa
myślałem że to się przyśniło
i że za chwile wróci trwoga
niestraszna głębia i chłód fali
gdy przypływ wody liże skronie
nieśmiałość niechaj ogień spali
a smutek niechaj we łzach tonie
2010.10.10
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Mikstura nie z tej ziemi
mógłbym iść o zakład że uśmiech widziałem
nikt inny emocji nie mógł dostrzec nocą
jakby na tle nieba biała twarz księżyca
mrugała z gwiazdami bym się pewniej poczuł
były chwile takie że pod ciemną chmurą
pierzyną zbyt ciężką by się przez nią przebić
ukrywałeś drogę na której mi przyszło
podobnie jak Jakub z aniołem się zmierzyć
ciągle tutaj jestem i trzymam się skały
by nie runąć w przepaść jak przede mną wielu
choć zwichnięte biodro nie pozwala tańczyć
słyszę dźwięk cymbałów – spadek po Jankielu
muzyka swą barwą niczym wiosna płaszczem
zielenią przykrywa pozostałość zimy
kropelka uśmiechu zmieszana ze łzami
tajemną miksturą w niej smutki topimy
2011.04.10

Cieplarniany klimat
usiadłem obok wiosną pachniało
wiatrem skropione włosy na głowie
czas jakby stanął powietrze drżało
i ta obawa co dziś mi powiesz
dalej wyczuwać było milczenie
przerażającym dźwiękiem dudniące
a tutaj łąka ptaków kwilenie
i żółte mlecze miodem pachnące
uśmiech Meliany obręczą światła
ukrywał skarby przed wścibskim wzrokiem
i jak Aarona drewniana laska
dłonie pokryły się kwiatów sokiem
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w wieczność przekujmy te krótkie chwile
wyrzućmy klucze do drzwi pokoju
niech ogień płonie by mróz na szybie
nie był powodem chłodnych nastrojów
2011.01.20

nic się nie zmieniło
zatrzymaj w kadrze smutne lico
nie ubarwiając żadnej chwili
przyjrzyj się czerni oraz bieli
by inny kolor nie mógł zmylić
a potem przystaw grube szkiełko
do bladej twarzy by zobaczyć
czy jest tam smutek i cierpienie
powód ciągłego twego płaczu
pamięcią sięgnij gdzieś za siebie
kiedy przez łąki biegłaś śmiało
i podśpiewując razem z echem
tańczyłaś kiedy z nieba lało
dziś słońce świeci tak jak dawniej
deszczem zmoczone są twe włosy
nie musisz chować się w kolorach
śmiało przez łąki możesz kroczyć
2007.08.15.
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Słaby rodzaj niewieści
napisano już o tobie wiele razy
zachęcony przeistoczę się w poetę
wyjmę żebro i jak Adam przed wiekami
będę patrzył czy przemieniasz się w kobietę
jak z zieleni nagle piękny kwiat wyrasta
z ciekawości wyciągając długą szyję
rozglądając się wokoło pragniesz wiedzieć
gdzie jest korzeń sprawca tego że wciąż żyjesz
wieczorami kiedy szarość kolor zmywa
i nie widać już różnicy między nami
przeplatamy swe ramiona niczym drzewa
drżąc jak liście jednym głosem znów śpiewamy
cały ogród wstrzymał oddech by w zachwycie
wymalować na tle nieba piękne granie
bo gdy ranek spryska rosą płatki kwiatów
czar uleci a tęsknota pozostanie
tak jak motyl który w górę się unosi
zostawiając gdzieś na dole starą skórę
oddaliłaś się w nieznane porzucając
zmięty płaszcz za ciasny gorset w głowie dziurę
a różnica która między nas się wkradła
tak naprawdę nie jest wcale taka wielka
zachwyceni swym istnieniem wciąż pragniemy
zrywać jabłka filuternie w oczy zerkać
2009.03.05
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Liść
obudzę się dziś w środku nocy
pozwolę uciec zmiętej duszy
będę jak balon bez powietrza
bez żadnych obaw i bez wzruszeń
jak liść w jesienne popołudnie
chcę być jedynym wśród konarów
i tak przeczekam aż do wiosny
lata jesieni zimy czaru
aż w końcu złocąc się w zieleni
poczuję dotyk twoich oczu
zrywasz – znów czuję twardość ziemi
a na mej skroni krople potu
2011.08.28

droga pełna mleka
ciągle płoniesz jak pochodnia
rzucasz cieniem myśli swoje
pozwalając bym je czytał
na błękitnym nieboskłonie
bym poznawał tajemnice
galaktyki zbyt odległej
niewidoczne czarne dziury
i pył gwiezdny nocy siewnej
raz nam blisko by za chwilę
lata świetlne oddzielały
jesteś piękna tajemnicza
ja przy tobie wciąż nieśmiały
2011.01.04
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Senne marzenia
najlepiej jak w myślach wstydliwych mnie wyśnisz
karminem zmieszanym ze śliną na szybie
namalujesz usta przyssane łapczywie
do każdego słowa które wypowiadasz
a potem paznokciem wyrysujesz oczy
pozwolisz by błękit spłynął z powiek nieba
niechaj szklana dusza inicjuje drgania
opadając na dół jak fortuna toczy
a kiedy emocje tworzenia wystygną
i szaruga schłodzi rozpalone skronie
trzymając za ręce spłyniemy po szybie
przemierzamy drogę dla nas samych dziwną
2010.09.05

nałóg
chodź w ramiona miłości płocha
pachniesz wódką tytoniem i mną
pobujamy razem w obłokach
nim spadniemy na ziemię jak grom
zadzieramy z uśmiechem głowy
jakby pomoc z góry miała spaść
nim przygniecie nas problem nowy
blisko siebie stańmy twarzą w twarz
słony nektar z oczu zbierany
w tulipanów kielichach niech skrzy
bądźmy sobą ciągle pijani
toast wznieśmy – przełknijmy też łzy
2011.04.27
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Leon Gutner

NA GORĄCYM UCZYNKU
Skradnij co możesz każdej nocy
Dzień już nie zdąży trwale zgasić
Kiedy znów zniosą o poranku
Kolejny grudzień zwykłe sprawy
Zanim się zjawisz niepoprawnie
Opustosz pokój wyczyść skrytki
Światłu rzuć senne na pożarcie
Niech się zdobyczą grzesznie pyszni
Nie poczuj że zostawiasz ślady
Które odczytam z kurzu nawet
Nikomu żadne drogowskazy
A dla mnie ważne i ciekawe
Słusznie opanuj zagrabione
Włóż mnie we wszystko czego pragniesz
Niech na gorącym nas uczynku
Nikt nigdy więcej nie odgadnie .
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Z DNI I NOCY
Zgasło coś pomiędzy nami
Czas jak lekarz krople tłoczy
Z traw zielonych z czekolady
Za zasłoną z dni i nocy
Mnoży setki zwykłych pytań
Pozostałych w swych roszadach
Kryjąc to co ma być skryte
Kurtyn wznosić nie wypada
Gorzkie to co rozkosz skrywa
I wysycha szybko mokre
Niech na swoim miejscu bywa
To co ścięte albo słodkie
Więc zmęczone schowaj oczy
Tak się cieszę że przybyłaś
Oprócz zasłon z dni i nocy
Nikt za tobą nie szedł chyba
Guildford grudzień 2010

ZAWIEDZIONE
Nie oddzielam i nie karcę
Tego co i tak skończone
Od dotyków więdną palce
W papilarnych liniach komet
Zawiedzione szuka zemsty
W chwili co umknęła dawno
Nagim ciałem gdy bez reszty
Błyszczy co i tak przepadło
Czego pragnie że aż boli
Zapomniałem już właściwie
Jakbym ranę wolno solił
Sepią w jakimś negatywie
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Jest sposobów sto na temat
Każdy niesie ciebie inną
W kilku słowach znosić trzeba
Ciepło co poprzedza zimno
W piekle spoczną pokonani
I ja ruszę w drogi takie
Kiedy każesz wieczorami
Swoim mi się obejść smakiem.
Październik 09

BAJA
Z innego światła albo cienia
Bajka się zrodzi o marzeniach
Przy boku pomyleńca rośnie
Robi się o niej coraz głośniej
Co jest schowane w datach znajdzie
Żeby pobajać jeszcze bardziej
Co napisane – wierszem splecie
Bo bajek tam najwięcej przecież
Szczegóły w barwach i detale
Dokładnie lecz niedoskonale
Opowieść snują w cztery strony
I grzebie dymem dzień zwiedziony
Tyś jest z innego światłocienia
Przy innych kroplach wznosisz drżenia
A każda nocy tak bezcenna
Że można skłócić i pojednać
Opowieść tak jak drzewo spala
Ten kto się świetnie zna na czarach
I komu zawsze pachnie fajka
Ale to całkiem inna bajka .
Midhurst marzec 09
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BEZ CIEBIE
W świecie bez ciebie niebo chudnie
I tęsknot traci kilogramy
Deszczem bezduszny tydzień plami
Śmietniki parą gdzieś w ogrodzie
A płot samotny trwożnie szary
Klomb zielenieje całkiem na nic
I ten co śpiewa ptak bezbożnie
Przez cud przetrzymał ciężką zimę
Dowodem na to co możliwe
Tu w środku jakby jeden kamień
A trzeszczy ciężko pod stopami
Jakby szlak cały kamieniami
Bez ciebie nie chcę dni i nocy
Ani słodyczy toffi nawet
Bez nas zupełnie nieciekawej
2011

KRZEPLIWOŚĆ
Najwięcej miłości jest w pustych
Pokojach – co ciemne i ciche
Na żyrandolach i stołach
I w kurzu co jej towarzyszem
Najbardziej ją wtedy usłyszysz
Im bardziej do ciszy podobna
Zobaczysz jak chodzi po ścianie
Od szafy stęsknionej do okna
Odczujesz ją nawet w firance
W fotelu jak ona wiekowym
W krysztale złej popielniczki
Uderzy ci dymem do głowy
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Dywany zakręci we wzory
A ciepłem uleci znad pieca
Odkryjesz że pragnie i czuje
Lecz nic ci nie może obiecać
I tylko gdy nocą chcesz kochać
Nie wtulisz jej w nic tęsknie nazbyt
Bo miłość co pełno jej w mroku
Księżyca się światłem wykrwawi .
Marzec 2010 .

POD
Pod wszelkim co się zaraz stanie
Nie warto żadnej racji wznosić
Zanim się złościć nie przestaniesz
Nie będzie drugiej takiej nocy
Pod niczym które czymś się staje
Wystarczy tylko dotyk jeden
A że w nas różne obyczaje
Mnie nie ma często – nie ma ciebie
Pod całym które jest połową
Tego co w głowie już nie zmieścisz
Za wszystko co zostaje obok
Brzmią tylko słowa albo gesty
Więc po cóż pod się pchać uparcie
Kiedy jest ponad całkiem przednie
Można się za to ciągle karcić
A to co ważne znów ucieknie
Do słodkiej nocy pod i ponad
Łyk obecności swojej odkup
Tak całą siebie na mnie sprowadź
I bądź dokładnie czymś pośrodku
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ZGUBIONY
Gdy jednej nocy nie wystarczy
Na oddech który mocno wierzy
To bez spełnienia da się przeżyć
Wystarczy tylko winnych skarcić
Bo czasem coś umyka bardziej
Niż słowo zdoła to wyrzucić
I wszystko nagle mrok obróci
W papieru zapisaną kartkę
A ta się potem w każdej duszy
Zapada w światłach drży w płomieniu
Zgubione woła po imieniu
Lecz tylko echo gada w głuszy
I wtedy pełno wszędzie jeszcze
Powietrza które niesie słowo
Wesoło tańcząc ponad głową
I z ulubionym wraca deszczem
Do torby krople spakowałem
Kałuży tego co minęło
Poranek dusi jak zły szeląg
Zgubiłem wieczór a nie chciałem
Wrzesień 11
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Małgorzata Halman
/menałe/
Mam na imię Gośka. Bawię się słowem, kreśląc coś, co czasem można nazwać wierszem.

*** (trudno nas dogonić…)
trudno nas dogonić
odkąd zabrakło nieba
dlatego oddychamy
jedną połową

zakochani
dla pana Słodziaka

nabieram garściami bezdźwięczne
negatywy naszych ciał
składasz się wprost ze mnie
próbując oszukać ostatni szum kwantyzacyjny
jesteśmy zbyt blisko by znaczyć na tyle
ile to możliwe

apetyt
konsumowana między posiłkami
wrastam głębiej
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świtanie
zachwycony ciszą
szkicujesz chwile
oddechem nabierasz całą
wyczekując wytęsknionego
wschodu

* * * (wymyślam dzisiaj nasze jutro…)
wymyślam dzisiaj nasze jutro
bo tak naprawdę chciałabym
by jakieś było
marne a nawet smutne
i nie pogniewam się jak spadnie deszcz
żeby tylko nie zabrakło w nim ciebie
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śnieg przestał padać
rytmicznie kołyszesz ciemną noc
przez szybę
widać załamany księżyc
bez przemilczeń
nasze
półcienie znają smak bliskości
wiesz jak lubię zimno
wychylam do dna
mroźne świtanie
uchylając rąbek dzikości
przegoniłeś resztki białego puchu
całą otwierasz
by zamknąć w dwóch słowach
uwolnij

prasując nie twoje koszule
powoli przewijam
martwe obrazy
nieważne ile prawdy w tym co mówiłeś
pod paznokciami
wrosłeś
cały
zabrakło miękkich dłoni
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nie mam pojęcia...
nauczyłeś się odróżniać
ciemność od blasku
wypalając wszystkie myśli

*** (a ja…)
a ja
koniuszkiem języka
wypowiadałam się cała
kiedy zeskrobywane resztki
gasiły światło

późno już
prowadzę
rozmowę z falami
kołysana blaskiem
lamp portowych
i powrotów
złączone dłonie
chłodnych myśli
naciągane do granic wytrzymałości
chcę znowu nas poczuć
skracając odległość
do dosypiania
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Mirosław
Kaczmarek
/mironiusz/
Na Kujawach odnalazłem swoje miejsce
na ziemi. Dokładniej,
na kujawskiej wsi,
gdzie pośród lip staram się prowadzić
sielskie życie (i czasem się to udaje). Z porywu serca niektóre emocje przelewam na papier.
Rzadko odważę się nazywać wierszami to swoje pisanie. Czuję się onieśmielony w towarzystwie tak zacnych Poetów, jakich spotykam na POSTscriptum. Jeśli jednak wyszedłem z tych swoich lip, to może i do Antologii
dojdę… Myślałem, że każdy musi się jakoś nazwać, stąd ten mironiusz.
Przyzwyczaiłem się do niego i w końcu nawet polubiłem, niech więc już
taki zostanę na PS...

Frak Marka Gałązki
zajaskrawiła polana Panie Marku
pomyślałbyś – tak samo uwierzymy
przymierzyłem z wahaniem Twój stary frak
kupiony przed laty na flomarku
to już kilka niezmartwionych wiosen
zatopionych w Łaźnej Strudze smutków
Ja wiem Nie uciekniesz w sen
w Nocnym mieście O po raz 33
Bezduszce odrosły skrzydła i powróciły słowa
których Bóg nie będzie chciał zniszczyć
Litewski Anioł podtrzyma nasz ogień
Zakryje oczy choć jeszcze nie dziś
Markowi – w podzięce za czar piosenek – przyjacielskie majstrowanie przy tytułach
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bielszy odcień onkologii
jeśli jesteś ponad słońcem lamp
amarylis oplata zwiotczałe stopy
deszcz radioaktywnych łez
wydłuża cierniową drogę
z czterdziestki czwórki w budynku a
na półpiętrach wpadającym w ciemność
zapach wrzosów
przystanki zdławione oddechy
pejzaże stosowne do czasu pożegnań
kiedy przestajemy rzucać cień
niektórzy wypowiadają słowa
zszywające rany
balsam na wypaloną skórę
furtka u kresu wędrówki
ogród i drzewo poznania
łóżka w pościelach z orchidei
biel lepiej odda przechodzenie
aż po nieobecność – już słychać
a whiter shade of pale
jeśli jesteś

Finis Rei Publicae
w dziurawym worku
z którego wycieka historia
pozostały spalone cerkwie
i Jezu Kryst pozostał
o brzasku rosi łzami
ścieżki niezapominajki
odwiedzając bukowe cmentarze
zapisane mchem
płyty nagrobne i napolne
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lecząc stopami rany wysiedleń
zasypuje okopy w lasach
lipa z olchą już zakończyły swary
w niepamięć odchodzi groza sotni
nową orzeł tworzy
na przysłupie w Beniowej
nic już to nuci wiatr
sianokosom łąk złocistych
nic już to

na południe od zwątpienia
gdy ścieżki zarastają beznadzieją
zapach sadu obumiera
i wszystko co rozkwitło
siadam do pokera
za późno nabiera kształtu
głos christophera lee
z filmów grozy klasy b
o puste miejsce przy stole gramy
i pustkę znacznie większą
kolejne rozdanie
ophiophagus hannah
niezwiedzionych zwieść
wchodzę robaczywym tak
plon purpurowej siejby
biją dzwony
w koronach drzew kaplicy sykstyńskiej
chwytam dłoń
*ophiophagus hannah – kobra królewska / z rodz. zdradnicowatych/
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nie w porę
nie w porę niepokój chwili
ubrany w chropowatość słów
z milczenia wyrywamy
na wieczną poniewierkę
przyłożeni do jednej sztancy
nie w porę opuszczamy szereg
nie ten przed wybiegając nie ten za
…zamyślając swój los
nie w porę pojednani
podajemy rękę w niedokończonych
gestach nasza uroda
conditio humana
nie w porę
kończymy ziemskie sprawy
wypowiadając amen
o jeden krzyż za późno

np. berenikle białolice
na piętnastego pożółkły lipy
zbyt jesiennie w tym roku
by ucieszyć Zielną – bukiet został
w biblioteczce – pośród drzew
co w metafizycznym tartaku
odnalazły nowy sposób bycia
wielcy myśliciele
zanadto uwierzyli w siebie
zmieniając ich ciszę we własną
pod zakurzonymi grzbietami
przechowują miłość
dzikich gęsi Bodswortha
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szeleszcząc nastrojem
gdy świątecznie zaścielony kocem
śnię o czterech stronach światła

ogród zaprzeszły
pamiętam ogród zarosły tajemnicą
sekretne miejsca letnich zauroczeń
dłonie pełne truskawek
zapachy życia i pierwsze słowa
pamiętam leśną woń poziomek
wymuskanych niewinnie z krzewów
przyrastających do drewnianej chatki
z niewielkim oknem na świat
w ustach czuję do dziś
głaskane wiatrem dzieciństwo
w kosztowanych czereśniach
wszystko odwiecznie niedawne
a zmierzch zapada coraz wyraźniej
o nim nie zdążę napisać
pewnej deszczowej jesieni
czy zabiorę tam zapachy życia
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się w krótkich spodenkach
liczyło się obłoki niebieskie
przeskakując lilie wodne
liczyło się na łut szczęścia
ściskając kolorowe kuleczki
grały nad nami gwiazdy
mgła unosiła rzekę
kroki stawiały się same
przy dźwiękach księżycowego fortepianu
aż stanęliśmy przy starym płocie
gdzie licho wygrywa w pytania
kto zapłacze po nas
gdy zetrze się ostatnia kostka do gry
kto szepnie magiczne zaklęcie
zatrzaskując pudełko z życzeniami
uciekło coś nieodwołalnie
a księżyc już tylko świecił
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Jan Stanisław Kiczor

Nie śpi spokojnie duch przeklęty
Zamknięty w klatce niedosłyszeń
Buduję własną wersję zdarzeń
I na szkieletach białych myszek,
O promień kłócę się z witrażem.
Z jakiejś potrzeby potwierdzenia,
Wyciągam chciwie rdzawe palce,
Sznurując okrzyk w światłocieniach,
Trzymam odpowiedź – chleb z zakalcem.
Nie było nocy, nie ma świtu,
Ból ulokował się w pościeli
A nowe wersje starych mitów
Każą zdjąć z siebie płaszcz nadziei.
Niedoświetlone fotografie
Ułomnie kreślą linię dachów,
Zabrakło kiedyś celnych trafień,
Usypiam w łóżku pełnym strachu.
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Zachmurzenie
Nie było czasów bardzo złych, lecz dobrych czasów też nie było,
Apokalipsa wciąż się tli i coraz większy w murze wyłom.
Przekleństwo jakby dłużej trwa, w chóralne śpiewy fałsz się wkrada
Od rana skrzypią stare drzwi i kot się szlaja po sąsiadach.
Taką nijakość trzeba przejść; brak jest obżarstwa, brak też postu,
Można zbudować każdy dzień, choćby z suszonych wodorostów.
Kwitnie magnolia, a ja znów zamiast radości – czuję grozę.
Bo przewiduję, że już dziś kwiatami zajmie się przymrozek.
W nierozproszonym świetle lamp widzę płonący krzew dyptamu,
Nawiedził mnie samotny scynk i porywisty objął samum.
Kieszenie pełne ziaren snów, specjalnie nic się nie zmieniło;
Zakwitł spokojnie biały bez, a głupi mówił że to miłość.
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W polach
Świątkowi nie jest wszystko jedno,
Gdy tkwi w kapliczce, na rozstaju,
Gdzie kwiaty wcale nie chcą więdnąć,
A ludzie szczerzej – przeżegnają.
Brak tam kadzidła i ornatu,
Nie brzmi pochwała w wielu pieśniach,
Lecz bliżej stąd do ludzkich światów
I piękniej o nim pisze Leśmian.
W archikatedrze łąk i lasów
Częściej się ludzie w modłach gubią
Jakby też mieli więcej czasu;
Tak dużo mówią – nic nie mówiąc.

We mgle
Na nieopatrzne strzępki słowa
Echo zarzuca swoje sidła,
Treści nie można nigdzie schować,
Sens rozciągnięty na prawidłach.
Płyną nadwyżki słów niechcianych,
Wzdłuż amplitudy spraw i losów;
Rozum nadmiernie uwikłany
Nie chce swojego słyszeć głosu.
Mroczne zdarzenia tu i teraz,
Złuda przegraną zechce wyśnić,
Zginęły asy w pikach, kierach
A z blotek nie ma nikt korzyści.
Rozbita przestrzeń, wokół ściany,
Wilgoć, opary. Nic przede mną.
I tańczy bełkot spraw pijanych
I coraz szybciej kwiaty więdną.
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Na zawsze
Zostań. Dom zbudujemy, w którym każde echo
Wróci do nas z wędrówki po zbadanych kątach,
Jaskółka własne gniazdo ulepi pod strzechą
Na szczęście pająk w sieci będzie nam się krzątał.
Sympatycznym kolorem; antykwą, gotykiem
Wypiszemy na ścianach wszystkie za i przeciw,
W ogrodzie urządzimy wzorzyste kwietniki.
I lampę zapalimy. Niech po prostu świeci.
Spójrz pod światło. Zobaczysz wszystkie pory roku,
Zachwyty lub grymasy – zwykłe marudzenie,
Czyżyka co się zgubił w liczeniu podskoków
I ze zbóż upleciony dożynkowy wieniec.
Na przęślicy już zwisa tegoroczna kądziel,
W zaroślach rosną głosy. Śmiech całkiem pobłądził.
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Locus
Tkwi bezbronność w opuszczonych murach
Choć okryta
Peleryną dachów,
W tynki się wżera obca struktura,
Na podłogach
Wykładzina z piachu.
W pustym oknie jeszcze nefrolepis
Trzyma zieleń
Przydatną – nikomu,
Tylko ślimak się trochę pokrzepi.
Za daleko
Do innych jest domów.
Dzikie bluszcze wczepione do ściany
Strach maskują
Całkiem niepotrzebnie.
Spośród rzeczy, tak kiedyś mi znanych
Wziąłem pamięć.
Zamieszka już we mnie.
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Życiorys
Kto raz w podróż wyruszył
Już się nie zatrzyma ( B. Leśmian)
W starym ogrodzie czas się skrył,
Wszystko jak dawniej pozostało,
Pod którąś gruszą tylko my,
Poznawaliśmy doskonałość.
I szelest liściom wydał bal,
Szepcząc zachętę śmielszych gestów
A cały sad dostojnie spał
I nic nie było prócz szelestu.
***
Śpiewali ludzie czarny song,
Ktoś grudą ziemi w głębię rzuci
I cisza była, żaden pąk
Nie zwiądł, czy choćby się zasmucił.
A ból rozrastał się i trwał
Wplątany w śpiew zaocznych chórów.
Zbyteczną była zwykła łza,
I nic nie było, oprócz bólu.
***
Laska niemrawo w ręku drży
Wyblakła zieleń już z trawników
I tylko czasem, raz czy trzy,
Zdarza się potknąć na chodniku.
Niemocy ciała ruch i skręt;
Śmiechem się zaniósł jakiś dzieciuch
Za nim ulicy każdy metr.
I nic już nie ma.
***
Oprócz śmiechu.
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Witold Kiejrys

odważnikuj
nie stój i nie wypatruj
tak łapczywie oczu
byś przed snem nie oślepł
idź pójdź za nią
a gdy stanie na światłach uwaga
podejdź i spytaj
czy nie zechciałaby
podzielić się wolnym miejscem
tym które na pewno ma
a które całe zajmuje sobą

los
sprowadzasz wszystko do rozmiaru czcionki,
rzadko sięgając powyżej szesnastego punktu;
cytujesz klasyków, wymądrzasz się nad tym,
czego przez wieki nie mogli rozgryźć mędrcy.
próbujesz wieszczyć niczym prorok,
stawiasz diagnozy, rozsupłujesz przed bogiem
węzły ludzkiej głupoty i zacietrzewienia.
kim jesteś? – ty, porastający brudem
naszych rąk i naszych uczynków.
camus, przedstawiał niczym linoskoczka,
amadeo, zamykał w jednej genialnej nucie,
natomiast święty mediolanu, w medytacji bez końca.
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jerzyki
pną się po aureoli tańca
coraz to wyżej śmiglej i weselej.
patrz, ile w locie ich gracji,
jakie czyste i piękne te esy – floresy,
niczym piórkiem we wprawnej ręce mistrza –
czarodziejską kreską.
nagle, z krzykiem wpadł mi jeden w dłonie
i pomieszała się lekkość gruzełkowatych nóżek,
a w głębi czerniejących oczu błysnął cień.
leć – z najwspanialszych lotniku –
za kilka dni uniesie cię wiatr. hen, za morza.
a póki co, graj – ty mój świerszczu
wczesnowieczornego nieba.
kołyszą się latarnie na wietrze
kołyszą się latarnie na wietrze
za moimi troskami gonią
a nocne motyle ku zatraceniu lecą
potrącają mnie parzą w locie
spadają trzepocząc beztrosko
biorę tabletkę jedną a potem garść
przepijam sen którego nie ma
lek na zdrowie lęk przed niczym
a medyk rozpoznaje się we mnie
kocha lecz jego uścisk dziwnie krępuje
*
kilka dni temu dostałem notatnik
i pudełko kolorowych plastikowych kredek
mam nimi codziennie malować swoje troski
moje nocne motyle wiszące
u światła latarń ze skrępowanymi
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kochaniem skrzydłami medyk dopytuje
o krzyżyki jakby nie wiedział
czym opisany jest znak bólu i cierpienia
głodny koloru zjadłem plastikową kredkę
już nikt nie zwiąże uściskiem motyli
*
wieczorem medyk zebrał z podłogi troski
nie poznał się na nich niektóre zmiął
w drzwiach stojąc powiedział że teraz
wszystkie co do jednej będą jego troską
chyba bo nawet zapomniał mnie uścisnąć

*** (nie martw się. jeszcze przyjdzie...)
nie martw się. jeszcze przyjdzie
taki dzień, taki wieczór,
kiedy stanę w drzwiach
i zapukam w futrynę
cała letnim deszczem pachnąca,
jak młoda żywica.
przyniosę ubiegłoroczny bukiet
zatopiony w butelce steinbergera,
przytulę do policzka.
późną jesień rozgrzeję.
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kot
czeka cierpliwie. ma czas.
poczeka jeszcze, ma dużo czasu.
najpierw położy łapę,
nie dla prośby. niech wiedzą,
że obok jest ktoś, kto czeka.
bo ludzie, to taki dziwny pierwiastek.
nasycają się solą, dymem i kawą;
pieprzą cokolwiek wpadnie im w łapy,
na które mówią „weź ręce”.
myją się wciąż niezmywalnie cuchnąc.
są nadzy, jak małe kocięta.
reakcja na akcję jest lekcją sprawności.
lekki, lekko przeleci
ponad, by wcisnąć w czerń. zapaść.
i na koniec usnąć zamotanym w kłębek.
to jest dopiero szczęście!

Z Walerkiem w tle
Niewiele miałem do opowiedzenia,
za nami kawałek pustej drogi
i przerzedzony siekierami las,
przed nami płot i furta,
prowadzące do domu.
Za furtą była wolna przestrzeń,
po domu nawet śladu, nie licząc
samotnie stojącego komina –
czas wypalił resztki duszy chlebowego pieca.
To tylko sen powiesz,
cóż znaczą symbole tęsknoty i miłości
dzisiaj,
gdy czas pobielił dusze i oczy.
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Siedzę teraz na kamieniu.
Do siebie zagadując szukam zła,
które na próżno tyle lat
za pazuchą chowałem, niczym skarb jakiś.
Obok przystanął Walerek, mój druh
niemych połajanek. Obaj
będziemy budowali krwią
i mozołem, swoje schody do nieba.

syndrom
mam wątpliwości
czy pod cienką skorupą
którą próbujesz unieść
cokolwiek znajdziesz
prócz twojej dumy
słów prawdy przekleństw
i złego samopoczucia
nie jesteś Penelopą

miłość dojrzała
w pomarszczonym ciele ledwo tlić się zdają
na pół zmurszałe skierki
wątłą poświatą biegną niewidzialne nici
od jednego serca do wielu
miłość dojrzała nad rozkosz pieszczot
dojrzewająca drogi
ponad nimi wiara spokojna
jak cień bluszczu wokół starodrzewu
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Stare wino
Stare wino ma cierpki smak pamięci
nikomu już niepotrzebnych zegarów,
wypalonych mięśni i wysmaganych wichrem oczu –
błąd osądu zakorkowano w butelce
i tkwi teraz na dnie opadły,
niczym marynata.
Do poduszki tulę aromat,
kwintesencję żywiołu bycia –
zaraźliwa cierpkość z wolna topnieje,
opary moszczą gniazda wyobraźni
pokrętnym językiem rzęs
porosłych korzeniem.
Próżny jest trud szukania sensu
tam, gdzie go nie ma –
w tej sprawie spisano już rylcem
tomy glinianych tabliczek –
wiatr rozniecił nadzieje poznania,
przewrotny bicz wiary;
wiary w jutro,
którego nie ma.

dialog z cieniem
twój cień jest moim cieniem,
zawsze przy i obok. odbiciem,
także śladem twoich słów,
każdej drobiny spływającej z materii.
różnią nas pamięć i myśl.
przez to samo doświadczenie
badamy różny smak w tym samym –
jednemu ogień drugiemu wiatr.
pomiędzy nami czas guma;
rozciągnięte meandry niewiedzy.
nieskończone nic, albo
zamknięta strachem przestrzeń wiary.
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Bożena Kluszczyńska

gdy księżyc w pełni
coraz trudniej odnajduję się w codzienności
spraw
zatraciłam sens
samotna poranna kawa
nie kusi aromatem
w kuchni z przyzwyczajenia fałszuje ekspres
przeliczone płatki zalewam mlekiem
rutyna
nie muszę nic i nie chcę
dawno temu zgubiłam impuls
napięcie zastępując bezwładnością
moje mięśnie straciły sprężystość
a serce oddech
powtarzałeś – życie trzeba dożyć
kołacze mi w głowie i nawet się godzę
wkładam odświętną sukienkę
i srebrne pantofle
zawyję po północy

kobieta w lustrze
przygląda się zmarszczkom
na wodzie
lustro gładkie wypogodzone
odbija
do dna
nakazuje tradycja toastów
w kolejną rocznicę
smakuje migdałami
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w ogrodowej altanie
zatańczyła w sukience z róż
na palcach
by dosięgnąć kochanka ust
do tańca
zaprosiła leciutki wiatr
więc zagrał
wesoło ten sowizdrzał brat
jak targa
namiętnością w zetknięciach ciał
do tanga
z różą w dłoni czy zechce pan?
sukienka
na ramiączkach zsunęła się
już cała
z głową w chmurach nie pyta – wie

zimowa refleksja
łagodnieję z każdą kolejną stroną
już mnie nawet nie złości to co wczoraj
dotkliwie kłuło w oczy
teraz gdy obeschły zaczerwienione spojówki
staję na palcach dostrzegając
niemożliwe
trzymam się iluzji i świat nie jest szary
we śnie fruwam to musi wystarczyć
przecież tak wiele nie przeczytanych
zaginęło na strychach lub w powodzi
niczego nie oczekuję jedynie idę drogą
do siebie
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od czasu do czasu
czuję niepokój
i wzrok nieprzyjaznych okien
błądząc wśród zaklętych domów
popędzana stukotem stóp
na pustej ulicy
cichy szept
nie odnajduje drogi
a mgła łagodzi ostrość
paznokci na klamce
nawet marnego stróża
tym bardziej anioła
w zasięgu
szukam właściwych drzwi

spod sufitu
zapach późnego lata
przywołuje krzywy płot
do pionu
porzucony rower gdzieś tam
pod bramą dzikiego zachodu
w czarno-białych albumach
bywam coraz rzadziej
na strychu
zasuszona śliwka z pajęczyną
muszą poczekać
bo wciąż nie mam odwagi odszukać
pogubionych piór
pod jabłonią
pamiętającą rozbite kolana
i złamaną gałąź
próbuję wrócić
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nie bez powodu
spadł
schyliłam się po niego
w domu więcej kolorów
między kanapą a snem
przyda się
jesienią lubię zbierać
całkiem nieżywe
ożywiać
feeria barw
ogrzewa od środka
samotność
nie jest wtedy samotna
gdy układam bukiet
w zieloności wplatając złocienie
kiedyś
jak ten żółtobrązowy
poplamiony rdzą na brzegach
leciutka opadnę szelestem

kompromis
wiele tematów pomijam
z drzew rysuję proste
a patrząc w oczy
nabieram wody w gardło
suche jak afrykańskie studnie
w użyciu
bezpieczne słowa
tylko na granicy frontów
czasem spadnie deszcz lub zagrzmi
oczyszczając
później mogę spokojnie rzucać
ziarno
kiedyś je policzę

104

rozważania z suchym okiem
oczekiwania zawsze mnie mijały
w zderzeniu
choć chciałam wierzyć
prostowałam się szybko
rozczarowanie wpełzło za koszulę
jak zimny wąż
boa z piór na chwilę pomaga
zmysłowe tango z kieliszkiem
uderza do głowy
jak ciepły dotyk palców na udzie
być kobietą aż po brzegi silnego nurtu
tak by wyrywało wiosła
naprężone ramiona trzeszczą z braku
już nie zapalam lampki oliwnej
lepiej byłoby zapomnieć

przesilenie
uwolniłam się
myślę samodzielnie i nawet
nie chce mi się odbierać telefonów
mam zajęcia i plany
ciała i duszy nie zmienię
zawsze mogę gimnastykować
słabą wolę
stawy strzelają gole
do własnej bramki
lecz wystarczy dokleić nowe pióra
czarę napełnię sama
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lekka jak piórko
bardziej przejrzysta
z każdym dniem
jak po ulewie
w rynnę
zgina kręgosłup
łamie
przyzwyczajenia i trafia w sedno
równi pochyłej
niedługo wróci
w rozwinięciu kolorowych rzęs
zaczynając przemianę od środka
chyba że coś się nie uda
i sfrunie
poza cieniem

pokornie
zaprzyjaźnia się
między śniadaniem a kolacją
z codziennymi rytuałami dreptania
czasem zapomina kto dzieckiem
i komu należy podciągnąć spodnie
zapinając na szelki wyprzedzenia
przed upadkiem
zna historię o synu marnotrawnym
lecz nie pamięta czy jest o córce
z wyłamanymi barkami
która choć ciężar wciąż podnosi
to nie zmieni grawitacji
nawet się uśmiecha
czekając na ciepły dotyk
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Lidia Kowalczyk
/amandalea/
Najtrudniej jest pisać o sobie, dlatego tylko parę słów. Mieszkam
i pracuję we Wrocławiu, swoim rodzinnym mieście. Wiersze piszę od
ok. 10 lat, starając się ukazać lepsze i czasem gorsze strony świata
wokół siebie, wybierając częściej
tą jego ładniejszą stronę. W swoim dorobku mam kilka antologii
pokonkursowych oraz oczywiście
antologie POSTscriptum. Od zawsze lubiłam zwierzęta i dlatego
po domu biega pies z kotem ;)

za horyzontem zdarzeń
gdy czas się kurczy nie pytam
chwytam porządnie lejce
i nic już nie nauczy
mówię sobą
nic więcej
z szeptem latawcem podniebnym
floresy kreślę i esy
aby zapisać w pamięć
chwilę co jest
i cieszy
gdy czas ucieka przed siebie
jesień zima pod drzwiami
krajobraz goni krajobraz
piękne nieznane
kobierce
więc dłoń ukrywam w dłoni
rozdzwonił się skowronek
niebem przysiadł
na skroni
i czego pragnąć więcej
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tytułu nie napiszę z przekory
grasz w zielone gram
masz zielone mam
zupełnie bez sensu jednak
mierzona daję różne odczyty
nawet najbliżsi się gubią
przewracamy kartki
dziwne zawsze opuszczałam opisy
teraz wylewam atrament
nad płaczącą wierzbą
nieudanym zachodem w wirujących
liście wciąż lecą z drzew
truizm
prawda ona jest dobra
w rozpamiętywaniu
tropieniu cudzego dobra
wynajdywaniu ukrytych garbów
i wyją syreny wieszcząc pożar
myśli
wiesz
lustro ma dwie strony
bardziej wstydliwą przylega
byś widziała odwrócone odbicia
na ostatnim planie
wnętrze łupinką włoskiego orzecha

w nawiązaniu do banału
życie przeważnie nie jest biało-czarne
choć znam tak wielu co tym żyją
na stół rzucają zapisany karnet
grodząc szybą
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nie widzą zalet ani półcieni
za słabość biorą najmniejsze wahanie
nie zrozumieją nawet jeśli
napiszesz jaśniej
białe jest białym a czarne czarnym
kaleczą słowem jak ostrzem noża
według swoiście pojętej prawdy
trwa chłosta
życie na pewno nie jest biało-czarne
co dzień urzeka tysiącem smaków
po ciemnej nocy zawsze jaśniej
słoneczne stadium

śladami
to nie będzie nowatorskie
pisanie powinno jak kropla skałę
tęsknota bezskrzydła
sunie po wszystkich czterech
i wraca psem
bassetem patrzy w źrenicę
w nasłuchiwaniu nie ma nic
poza wyczekiwaniem na odgłos
kroków
atramentowych kropli
chciwie spijanych z kształtnych
gdy odnajdzie się myśl
to nie jest nowatorskie
jak róża księżyc i serce
litery pisane na skórze jednym
a może pięciolinią w mroku
cisza wydzwania kuranty
andante allegro presto
oddechu
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zawsze jakaś hydra
alter ego bliźniacza siostra
tłumi uśmiech w impasie myśli
łagodność nie chce zrywać dachów
a każda ścieżka w bagno
co siedem wraca laguna ramion
cichnie sztorm
choć nie do końca
gdy północny wciąż wieje
i odwraca się nie widząc
krew z krwi
w zaprzęgu wyimaginowanych
nie potrafi zerwać pęt
alter ego bliźniacza siostra
nie pozwala zrzucić głazu
oderwać pięt
by w zatraceniu dotknąć błękitu

w jesiennym słońcu
mówisz jesteś piękna chwytając
złociste refleksy okiem obiektywu
zapatrzonego w błękity
wirują jesienne tanecznice
powietrze ciężkie od dymu
niesie zapach mokrego igliwia
bez ognia tańczą cienie
gdy wiatr gra koncert
budząc świerszcza
mówisz pamiętaj
nawet jeśli popłynie z niewygasłego
zmieszane z kamieniami błoto
nie zatopi u podnóża araratu
pustynia została daleko
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zapleciona wstęga dni
podaje wiecznie zieloną gałązkę
jeszcze kilka stopni
niesie ciepła myśl

ona i wybrane z siedmiu
pierwszoplanowa nie potrzebuje słońca
w lusterku z odpowiedzią coraz wyżej bez szpilek
czasem rozerwie wnętrze by zyskać
w zaciemnionym obrazie dłonie
zaledwie jedna z siedmiu
głównych poczwar w wiecznym stadium
bez skrzydeł wspięła się z czwartego na trzecie
zalewając żółcią
nie potrafi przestać brudny słowotok
w transie bez końca z szóstego na czwarte
wskoczy w ujadaniu gubiąc umiarkowanie
nie potrzebuje oczyszczenia
gdy wciąż na szczycie
nieomylną pewnością rzuci kamieniem
z podniesionym bo przecież nie dotyczą jej skazy
drzew pełnych sęków

jesteśmy pyłem
wyobraź sobie że wokół istnieje świat
ludzie zbyt zajęci braniem za rogi
układów planetarnych
twój pępek
jest najmniej ważny
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zasłuchana w ciszę
jestem przeczulona
gdy zimna pościel odgania sen
w kapiącą noc wiatr uderza wściekle
odgryzając liście
gdzieś obok mruczy ciemność
echo kroków do innych
westchnienie drzwi
piszę list
do kosza fruną białe ptaki
w zacisze zapomnienia
origami słów nieistotnych

na południu bez zmian
Matylda nie potrafi odejść w cień jak bumerang
zawsze w centrum na różne sposoby
dorosłością mogłaby pobić a jednak jak dziecko
głodne zainteresowania z precyzją dobiera sposoby
lawirując pomiędzy litością a śmiesznością
gdzie tłum żądny sensacji nadstawi uszu
i nikt nie wie czy to brak zainteresowań czy natura
ciągnie jak wilka by kąsać zajadle
niczym ku klux klan czy inkwizycja ze znakiem krzyża
roznieca pożary oczekując zgliszczy i popiołów
demagogią nieszczęścia niby lep na muchy przyciąga
głaszczące dłonie i ekskomunikę dla odstępców
Matylda nie chce odejść w poszukiwaniu drogi
wyolbrzymiając trud ułożenia ikebany
gdzie uśmiech unosi ponad prowadząc w krainę baśni
by cieszyć się najmniejszą grudką bursztynu
pełnego słońca dnia za horyzontem jutra
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Lila Kucfir
wspomnień czar
moim wspomnieniom brak kolorów
i kształty mają niewyraźne
może to tylko gra pozorów
bo grają w klasy gdzie popadnie
skaczą na przemian mgła i tęcza
nogami których wcale nie ma
lecz to mnie wcale nie zniechęca
chętnie oddaję się wspomnieniom
próbuję znaleźć trochę barwy
kiedy usiądę w kącie życia
przypinam znowu im kokardy
żeby mit dawny nie zasypiał

na krawędzi słowa
cisza rozpływa się echem od ściany
pomalowanej na oranż
do drzwi zamykanych
mimochodem
wychodząc nie wiadomo dokąd
prowadzą myśli
kupujesz maślane
potem zbierasz okruchy
niezrozumienia
po kątach
zapomniałeś o oczach
patrzących na słońce
przez pryzmat
ciepłej czerwieni
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naznaczona
z czerwoną plamą
na czole
zszywa jak patchwork
kawałki przynależności
nosząc
nie swoje brzemię
kopanie
w tętnicę
opartą na brzegu metalowego łóżka
nie daje spać
za oknem anioł stróż
czyści zakurzone skrzydła
unosi niewidocznym tabunem
myśli
ginące
w poświacie
ulicznej lampy
z jedyną żarówką
ocalałą
gdy inne padły z przegrzania
a ona wciąż uparcie
zszywa ściegiem krzyżowym
wczoraj
z jutrem

*** (w bezduszną noc kiedy nawet pchły...)
w bezduszną noc kiedy nawet pchły
odeszły zdrapuję warstwa po warstwie
lata tłuste topią się w słonej strudze
kroplami odbijając ślady
rzęs na pościeli
głuche nie rozumieją kwadratury i krągłości
cieni pod oczami

114

wzbiera żal krążąc
procentami odwrotnie proporcjonalnymi
do wypitej goryczy uderza do głowy
pulsuje w skroniach wbijając się klinem
pod korę mózgową
po co żyć
po co
po
zastanawia się echo północnego zegara
lista obecności w telefonie nie ma osoby
zaufania
zagryzasz usta zamykasz oczy odwracasz głowę
pusto boli
ściana sufit podłoga
tik-tak północ duch
nie ma ducha

Krasnoludkowy song
w mojej gablocie w komorze schowanej
są same szurnięte myśli
zaglądam do niej wieczorem lub rano
zależy co mi się przyśni
czasem znajduję tam krasnoludka
siedzi w zielonej czapeczce
i piszczy głośno – uwiera mnie kłódka
i tulić się do mnie nie chce
a ja szurnięta uczuciem raptownym
za łapki pulchne go łapię
i sadzam mocno jak snu ozdobnik
na twardej życia kanapie
niech mi wesoło rymem zaśpiewa
od tego są krasnoludki
żeby gdy chlapa i los się gniewa
uśmiechu dać łut malutki
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galimatias
Od poniedziałku szukałam wiosny
początek dla mnie był to żałosny
bo nowy tydzień czy się opłaca
wszak po niedzieli leczy się kaca
we wtorek to co innego właśnie
może grom jakiś mocno tu trzaśnie
i wciągnę spodnie na lewą stronę
i jakimś truchtem dobiegnę do niej
poczuję zapach mchu macierzanki
o rety rety toć te poranki
są jakieś dziwne wszystko się miesza
bo macierzanka to koniec września
zatem od środy zacznę na nowo
ze świeżą formą umytą głową
wyjrzę przezornie w dal na ulicę
może tam refleks w końcu uchwycę
i tak z dnia na dzień szukam wytrwale
w piątek włożyłam nawet korale
w sobotę zmiotłam wszystkie pająki
no może z małym jednym wyjątkiem
bo jeden umknął schował się w kącie
żeby rozmnożyć myśli początek
wszak wiosna u mnie tylko w niedzielę
wkładam sukienkę pcham karuzelę

wszystko na sprzedaż
Waga miała kiedyś dwie szale;
wyważałeś dobro i zło.
Teraz smutny za ladą stajesz;
szukasz w głowie – gdzie jest ten kod ?
Cyfry jakieś to kilogramy,
chleb sczerniały, kroisz na pół,
Soli nie chcesz – prawiąc morały
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prosisz duży przyprawy słój
Odważniki też niepotrzebne
w sklepie dzisiaj jak Bruno Schulz
słów iluzją jak niemym werblem
wystukujesz codzienny wzór.
I upychasz do torby chaos;
wspomnień ćwiartkę – nim przełkniesz – żuj,
nikt nie krzyczy – cichy trwa dialog –
towar marny ?– nie wiem – trwa spór.
Waga miała kiedyś dwie szale;
tu odważnik tam towar stał,
miałeś w niej porównawczą skalę –
odnośnika dzisiaj ci brak.

między przypływem i odpływem
azymut przepadł za sztormami
północ poziomą jest równiną
otaczam myśli atolami
gdy brzeg odpłynął
zawęził obszar gdzieś pomiędzy
gdy byłam jeszcze nieświadoma
potargał brzegi pozrywał więzy
próżna obrona
płycizną kiedy odpływ boli
straszy zamula tworząc kręgi
i w dziwnej szacie snu euforii
po zgubę pędzi
zamula przeszłość w spazmu dryfach
koral matowy cel zaginął
rozbłyski odpływ pozamykał
szczelną cieśniną
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jak pączek w maśle
zawinięty dostałam pączek
by nie ubrudzić rączek
polewą
gorący był krągły rumiany
kusząco zewsząd nadziany
nie sknerząc
konfiturą pachniał różaną
zazdrościła sąsiadka za ścianą
nie wiedząc
że on wcale nie jest maślany
tylko jakoś tak w ząbek czesany
pod miedzą
ale niech tam – myślałam przecież
różne pączki są na tym świecie
już jedząc
no i wierzcie do dzisiaj mam nieżyt
ciąży w dołku i oddech nieświeży
ech wiedzo!

gdyby
gdyby choć trochę zwolnił czas
zatrzymał myśli w biegu
o ile krócej trwałby płacz
dla zbędnych reguł
gdyby choć raz zbudować coś
takiego co się przyśni
i z rzęsy mokrej kroplę zdjąć
kiedy zabłyśnie
gdyby tak gdybać przyszło mi
wieczorem aż do świtu
ta kropla już bez blasku lśni
brakło limitu
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Łucja Kucińska
/luczija/ – Sieradz

dopóki szum liści nie ukoi do snu
codziennie przechodzi obok panteonu
mija platan
i przystaje słysząc głos
– trzeba wierzyć i czekać
więc czeka
znów szadź okrywa drzewa
monopteros zlał się z otoczeniem
zanim odjechał przesiadywali w nim godzinami
dopóki nie zgasło światło w sali egipskiej
miną wieki
lecz za każdym razem
gdy pozujący do zdjęć dotkną kamienia
na którym wykuto imiona kochanków
przeraźliwy krzyk pawi skieruje wzrok ku miejscu
gdzie na tle zieleni bieleje powiernik ich tajemnic
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czas i odległość nie ma wpływu
wzruszenie obmyje deszcz
gdy pozna tajemnicę przecinka
który ocalił życie
i spocznie pod platanem
wrastając w to drzewo
a soki z korzeni wprowadzą w trans
niczym narkotyczny napój
wiodąc przez syberyjską zamieć
drogą słupów i krzyży
po której brnął
przykuty do drąga
rozpozna go i przywoła
znów będą liśćmi
po majowym deszczu

priorytet (listy do akima)
drogi akimie
wiosna połamała drzewa
ludzie grzęźli w błocie oczekując lata
gdy przyszło – zmyło z powierzchni nie tylko domy
wiem – że to zrozumiesz
nawet po spożyciu spirytusu chrzczonego winem
znów mamy powtórkę
wyznanie – kocham pana
nie poprawi stosunków
teraz gdy próbuję zapomnieć
widzę nasz dom i furtkę zarośniętą winem
za ogrodzeniem nie ma już psa
który chciał kopulować z psem sąsiada
na parapecie dziecinnego pokoju
siedzą gołębie
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ślad po egzystencji
brakuje mi twoich listów
pytań – czy pamiętasz
to nie czas płynie wolniej
lecz samotność
czyni go nieskończonym
ludzie tu zamknięci
nawet usta otwierają tylko wtedy
gdy spożywają pokarm
czasem krztusząc się plują
gotowi zagryźć
bywa
że w geście pojednania
oferują przepis
na bańki mydlane

poza strefą oddziaływania
ciepła w słowach nic nie zastąpi
gdy samotność gorsza od bólu zęba
wszystko co napisałaś i napiszesz
to dialog budzący nadzieję
zamkniętą w pokoju
twierdzeniem że miłość nie istnieje
prowokowałem – oczekując zaprzeczenia
usłyszałem je – choć milczałaś
gdybym był wiatrem porwałbym cię
uniósł powyżej chmur
i spłonął
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październik
nie płacz
to nic że wiosna nie ubierze w suknię wiśni
a tamten październik
zmroził mniej odporne róże
pozostałe ścieli – było ich tysiące
później padał deszcz
liście dębu były czerwone
elwira grała gershwina i łzawiły oczy
z wypiekami na twarzy
wpatrzony w jej portret
unikałeś mojego wzroku
przyszła alicja z bukiecikiem fiołków
śmiała się z poszukiwań czterolistnej koniczyny
wyszłam
wiatr trzasnął drzwiami

domek z kart
mrużysz oczy jak kot
głosząc zasadę zależności
gdy mówisz o dostosowaniu
i myciu rąk w razie potrzeby
maluję ci wąsy i okulary
na fotkach w gazecie
jestem pośrodku drogi
w odległym czasie i miejscu
gdzieś pomiędzy rawenną a toronto
minęły się nasze stop-klatki
słona woda zmyła z nich wszystko
co chciałeś utrwalić
są czyste jak płótno
na sztalugach malarza
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nad brzegiem ottawy
gdzie zachód miesza się z winem
jest taras zaplątany w bluszczu
i drzwi zawsze otwarte
– tam ciepło i bezpiecznie

*** (zauroczyła mnie ostrość widzenia...)
zauroczyła mnie ostrość widzenia
zrzuciłem maskę bez wyrazu
– odpłynąłem
drżałaś z zimna w grudniowe noce
i na odgłos zbliżających się kroków
mówiłem że wrócę
niech tylko wiosna z martwych powstanie
jestem
tu nic się nie zmieniło
przy oknie ten sam stół i meble
matylda pije kakao grzejąc ręce o kubek
zmizerniała i rzadko wychodzi z domu
patrzę na nią
z fotografii opartej o wazon

bunt
brak sprzeciwu
to wyrok
zamykający przestrzeń
uzyskanie aktu łaski
naiwnością głupców
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odwiedziny bliskich w czasie przygotowań do podróży
czas łączy dwa wymiary
tworząc wspólną przestrzeń poznawania światów
nie nazywaj matki sklerozą
i nie krzycz gdy rozmawia z duchami
przez dziewięć miesięcy słyszałeś jak się śmiała
przez skórę na brzuchu czułeś jej dłonie i policzek ojca
dotykali nóżek gdy próbowałeś je wyprostować
później zobaczyłeś rodziców
i kobietę podobną do matki
gdy płakałeś
siadała przy łóżeczku nucąc kołysanki
lecz oni nie widzieli
ciemność to początek i koniec
zanim padnie decyzja o czasie i miejscu
nie podawaj pernazyny

odpowiedź
w południe
sienną do mariackiego
gitarzyście pięć złotych
kalece – drobne do kubka
przed ołtarzem prośby klęczą
te na dzisiaj i jutro
gdy przemówił
pytają
panie – znak to
czy grom z jasnego nieba
by nigdy – przeciw słowu
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Ewa Kudla /eva_14/
Nadal mieszkam w tym samym mieście...tylko, dłużej.
Swoje prace i udział w Antologii, dedykuję Przyjacielowi z dzieciństwa,
mojemu „Prawiebratu” – Januszowi Z., któremu dziękuję za to, że jest i że
się odnalazł po latach.

NIE PRZYPADKIEM
poeci nie zjawiają się przypadkiem
kiedy wierszami niby trawą w nas wrastają
cynamonowym aromatem ścielą kładkę
między pszczołami w lipnych drogach dojrzewając
sami ze sobą wieczny dialog niepojęty
toczą nocami przy zamkniętych okiennicach
żeby wypuścić prosto z gardła parę pięści
to znów staccatem urwać dźwiękom chwilę z życia
poeci nie zjawiają się przypadkiem
tak jak przypadkiem odpływają własnym morzem
im nie wydaje się bo wiedzą gdzie podpatrzeć
przerysowane aż po kir angelologie
poetom nic przypadkiem nie przychodzi
rozplanowano im pogrzeby nieśmiertelne
im niczym woda jest potrzebny modry podziw
wtedy spokojnie zasną z piórem w butonierce
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TYLKO KABARET
już wygrzeszone wszystkie grzechy
już wykrzyczane do cna słowa
wyfioleciły się fiolety
i czas podrożał
płacz wypłakany śmiech wyśmiany
liter zabrakło w alfabecie
i niech się jeszcze deszcz wydeszczy
bo musi przecież
coś się złuszczyło czymś porosło
jakoś inaczej po szufladach
a mnie ostatni uciekł pociąg
umarła magia
jakże tak teraz bez jaśminu
układać z wiosną świeże maje
skoro dwa plusy dają minus
został kabaret

GRANICA
jest taka cierpienia granica
za którą się uśmiech pogodny zaczyna
Cz. Miłosz

jest taka tęskność codzienna
po której tęsknić nie można
drzazga za skórą co śpiewa
pozorna sytość nie głodna
są takie snopki rozkoszy
po których sól w żywej ranie
ugory kłujące stopy
apokalipsy lub zamęt
jest taka szklana granica
za którą drewno poduszką
i pożegnanie w piwnicach
nadziei w przyjazne jutro
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są takie kolie na szyi
którymi ślad rzeźbił ścieżkę
błędy gdy nikt się nie myli
słodycze palące pieprzem
gdy robi się wszystko jedno
cokolwiek może się zdarzyć
to próchna desek rozświetlą
północą połowę twarzy
sam nie wiesz ile potrafisz
nie znając swojej granicy
dopiero gdy w fotografii
odnajdziesz spokój usłyszysz

MALARZE
są takie chwile kiedy milczą słowa
z obawy spalenia nim wybrzmią w powietrzu
wszyscy je znamy w nich pamięć się cofa
a czas zatrzymuje wśród sekund
chcesz ich jak światła choćby potem krzykiem
poszarpać cię miały kolejne zbudzenia
nimi napełniasz samotny kieliszek
do ust przykładając na przemian
są takie dworce z których tylko w jednym
kierunku udaje się pociąg do celu
ty pojedynczy pasażer – śmiertelnik
masz bon przechowany w portfelu
są smutki gorsze niż śmierć niespodziana
radości weselsze niż samo wesele
ktoś rzucający ci miłość w łachmanach
pod wiatr niczym gorzki cukierek
gdy gałąź krucha od lat wielu nagim
patykiem udaje współtrwanie z konarem
sny malujemy w natrętne obrazy
gdzie w tle przeźroczysty żagiel
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MOJA PÓŹNA...
moja późna miłości coś dobiegła zdyszana
gdzieś ty była gdy czekan wyszczerbiałam o turnie
w jakich wierszach zasnęłaś w czyich ustach gadałaś
by zabrzęczeć miedziakiem darowanym w jałmużnie
wybierana z powieści zamyślałaś pościele
przypadkowo otwarte czterem dłoniom po lotność
może jestem coś winna ale co dalej nie wiem
tak jak nie wiem kto zdobi mroźne szyby paprotką
moja późna miłości coś zabłysła na moment
niczym sawant liczący najzawilsze rachunki
żeby zaraz zamilknąć zanim prawdy się dowiem
choć sądziłam żeś demiurg – byłaś gwoździem do trumny

SZAROŚCI
jesteśmy szarzy jak popiół w popielniku
tęczowość roztrwaniamy w drogach
purpurą zrodzeni płowiejemy z barwników
czy tak czy owak
głosimy białe na czarnym z niepokojem
latami rozmywamy kontur
gitarą bezstrunną wygrywamy niewolę
dzwonek po dzwonku
krzyczymy zdania od największej parady
gubimy bezsensy i sensy
skarżymy losowi hołubimy nienawiść
życiowy enzym
wpatrzeni w siebie przylepiamy wirusy
pilnując uważnie spoiny
uparcie próbujemy sumienie oprószyć
aż się dotlimy
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STARE KRZESŁA
już przeszłość obsiana
rozdany płacz
nad tymi co nie
otwarcie lub mniej
zawały udary
dopijane zacisznie w szklance
mają się nadzwyczaj dobrze
mówią idź
zostajesz
mówią nie odchodź
idziesz
a słońce nadal przypięte promieniem
do chmury
choć raz nie patrzeć w to samo
na cokolwiek rzeczowo
nim wyjmą zęby
ale komu by się chciało
bez konsekwencji
nie wyrzucajcie starych krzeseł
w siedziskach tkwi sedno

DEDYKACJA
prośba
bez względu
naśmiećcie mi kwiatami w kamień
łzą wpłyńcie jedną byle prawdziwą
nie że wypada bo
potem izbę która sama sobie zamiećcie
do czysta żeby żadne słowo
nie leżało ponad co warte
resztę zabiorę pod fałdy waszej niepamięci
i przetrwam w zaczynie
jak chleb dla gołębia
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RÓWIEŚNICE
kiedy będę w wieku mojej matki
zaprzyjaźnimy się
może nawet włożymy podobne sukienki
pójdziemy na dworzec
i zapalając papierosa
dopilnujemy ognia
ja siwa ona czarna
od ziemi
poszukamy naszych ojców
by od nowa zakopać
jak należy

PANTHA REI
nie ma już
zielono-żółtej sukni starej Jadwigi
kałuż z cieknącej rury
ani dozorcy z nieślubną miotłą
aktor z szóstego brany do ogonów
kompletnie się zabił
konkubina miesiąc później bez powodu
dzieciaki od babek
stawiają pół litra
jeszcze sklep z całodobowym wyszynkiem
przebranżowiony na klub AA świeci pustką
nie to co kiedyś
nawet osiedlowa dziwka
podjęła mniej płatne zajęcie w parafii
tylko drzewa przy mojej ulicy
szybciej opuszczają gałęzie
jakby chciały omieść chodniki z dni
i ja słabsza o kilka słów
zamykam drzwi na ostatniego mężczyznę
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Lucyna Mamczur
/Lucy/
Z pochodzenia, wychowania i sercem
jestem bielszczanką. Życie dorosłe związałam z Rzeszowem, gdzie założyłam
rodzinę. Kocham góry, poezję, muzykę
i romantyczne dusze. Fascynuje mnie
człowiek i jego relacje ze światem. Mam
wrażenie, że urodziłam się kilkaset lat za
późno. Próbuję pisać wiersze, głównie
dla siebie i niewielkiego grona przyjaciół.
Marzę o podróży Orient Ekspresem.

*** (boję się moich szuflad...)
boję się moich szuflad
niespełnień starych kalendarzy
i obcych ścian
z duszą na ramieniu
tyle we mnie zmierzchów bez ciebie
skrawków mogło być
ślepych uliczek
nawet jeśli mówią że tak lepiej
zbyt daleko
boli aż brak tchu
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*** (mówiłeś że pachnę zakazanym...)
mówiłeś że pachnę zakazanym
bo jest we mnie szept
niepierwszych żon
marii magdalen
i bliźniaczej duszy
niegotowa zapominać
kiedy zanosi się na zmierzch
zamykam powieki
z podszewką
przecież wiem
amor vincit omnia

*** (bardzo ładnie ci wieczorną porą...)
bardzo ładnie ci wieczorną porą
gdy nieprzypadkową zbieżność
kierujesz półprzymkniętą
w stronę przejaśnień
smakujesz mnie małymi łykami
oswajając szorstkie wczoraj
ciepłem października
znów rozkwitają usta i księżyce
na wyłączność
a ja nie odbijam się
w oczach innych mężczyzn
przychodzę bosa
i bliska absolutu zostawiam ślady
dorzecznością ciebie
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*** (lubię zapach twojej skóry...)
lubię zapach twojej skóry
zwłaszcza kiedy strefy wpływów
znaczone zapamiętaniem
przy there must be an angel
zniewalasz
do ostatniej kropli myśli
mówisz że muzyka jest w nas
a ja wtulam pod powieki
kiełkującą obecność
tutaj pragnienia są bez kompleksów
niezależnie od koloru szminki

*** (zmarszczką wokół ust...)
zmarszczką wokół ust
utrwaliłam że byłeś
jak smyczki albinoniego
i niepokój
o jeden oddech dłużej
w porze akacji
choć mówisz
że nie do twarzy mi w półtonach
na własne żądanie
wciąż jestem
z jasnozieloną plamką nad czołem
póki niebo pozwala na pełnię
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*** (zadomowiłam w sobie milczenie...)
zadomowiłam w sobie milczenie
czujnością wyczekań
bo nie zaglądasz już do mnie
przed snem
więc nie śpię spokojnie
porą wczesnych wiosen
i odbudowywanych mostów
kiedy chwila to zbyt mało na oddech
trwam
chociaż noce wciąż brzmią
niedosytem

*** (szukam cieplejszych miejsc...)
szukam cieplejszych miejsc
gdzie Harasymowicz podwaja nieba
w roztargnieniu księżyca
na połoninach
wymykam się spod kontroli
spluwając przez lewe ramię
już nie pytam
czy krokusy bledną
śladem po ostatniej zimie
zamawiam cichsze niż szept
i kocham jak chcę
w rytmie wilczego łyka

*** (kiedy mija pora kwitnienia...)
kiedy mija pora kwitnienia
i skrzydła płowieją przedwcześnie
uciekam śladem półprawd
pomiędzy
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gdzie chwile smakują kawałkami wiosen
na własne żądanie
niezależnie od temperatury
rozejdziesz się po kościach
pękniętym sercem

*** (zapowiedzieli złotą jesień...)
zapowiedzieli złotą jesień
jak na złość
bo czas wciąż nie leczy
dzikich róż pod skórą
gdzieś tam popołudnia z szelestem
i substytuty szczęść
pomiędzy
może jednak wyśnię drugie dno
a ty pozwolisz zakwitnąć
pogubionym wrzosom
znów

*** (a jeśli zapomnisz...)
a jeśli zapomnisz
przyjdzie zwiędnąć sercom
na antypodach
więc gram z nocą o ciszę
(ersatz czterech kątów)
bo wszystko albo nic z kiedyś
nie zna kompromisów
jeszcze tylko samarytański gest
parę zamgleń
gdy myśli wzbierają wierszem
na do widzenia
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*** (urodził mnie mężczyzna...)
urodził mnie mężczyzna
na płochliwe pomiędzy
bo zakwitało przyzwoleniem
bez pytania
staram się nie domyślać powrotów
choć jeszcze wyczuwalne
po tej stronie
żeby zrozumieć
usypiam tętno w zagięciu strof
i pukam w niemalowane

gdy płaczę szeptem
no woman no cry
bolą słowa które dajesz mi
zamiast
chociaż mówią
że po burzy przychodzi słońce
czas nabrzmiały jak żal
wciąż nie koi
w goryczy wrzosów
nucę prośbę o zapomnienie
i płaczę szeptem
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Czesława Mileszko
/anastazja/
Mieszkam w Bieszczadach, w maleńkim miasteczku – Ustrzyki Dolne. Od jakiegoś czasu utrwalam
słowem nastrój chwili. Duży ładunek emocjonalny, to ulotność niekiedy autentyczności przeżycia.
Jestem laureatką wielu konkursów
literackich z kilkoma wyróżnieniami. Na koncie mam dwa wydane tomiki,
kilka almanachów pokonkursowych, oraz antologii. Moją radością jest, jeśli
ktoś pochyli się nad moimi wierszami i zaduma.

Ponton do wolności
w otwartych źrenicach horyzonty europy
pragnienia wciśnięte w wyobraźnię
choć stopy grzęzną w niepewności
zmęczenie i głód nie zamkną nocy
na płycie podobnej do nadkruszonych nagrobków
układa głowę
o mosty coraz trudniej
nie stać go teraz na śmierć nie ma na to czasu
ciężka dłoń kaleczy chleb
jutro zapyta boga czemu taki mały
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Kaśka za rzeką 1
mieszkała w części wioski oddzielonej rzeką
gdzie diabeł mówi dobranoc nie wiesz
co znaczy włożyć ręce w ziemię mruczała
dom otoczony rabatami pleciony płot
przypominał kosz wielkanocny
kiedy tam przyjechałam
pościel odsypiała noc tylko Kaśka zgasła
twarz zmarszczona jak stara śliwa
dom wykrzywił się w reumatycznym bólu
dach opadł a kozy obgryzały wyrośnięte wierzby
tylko komin sterczał tuląc gniazdo bocianów

Kaśka za rzeką 2
miała rację mówiąc nie wiesz co znaczy
włożyć ręce w ziemię i nie tylko
chodzi o tęsknotę niedzielnych poranków
uciekając od strzępów świetności miast
siadam wygodnie na drewnianych kolanach
wiejskiej chaty promienie słońca tańczą
na zamkniętych pąkach w ogrodach pachnie miętą
co z tego że jej twarz przypominała rolę
oczy iskrzyły na widok fasoli w zielonych
kolczykach potrzebowałam lat by zrozumieć
szczęście po którym świat staje się lepszy
od błyszczących lakierków i zadymionych płuc
ubłocone kalosze zajmują twoje myśli
powiem ci jedno Kasiu
gdziekolwiek będę wiem gdzie mam wrócić
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Dom ze słów
dla męża

odrzucona przez innego boga znalazłam dom
w twoich ramionach nie było łatwo odzyskać
utracony diadem wrzucone ziarno w dzielącą
nas przestrzeń rosło zbiorem postanowień
wisiały na ścianie jak portret dodając nowych znaczeń
każda rocznica była fazą plateau obrączka przypomina
smak krótkich nocy choć czas rozmywa barwy ostrości
z przesianych słów zbudowaliśmy dom nie wycinając drzew

Kto się wróblem urodził
chałupa bez światła błoto i pegeerowski komunizm
w takiej ciemności ślepnie nawet cisza o czwartej rano
smakował biedę spod dojonej przez matkę krowy
wyjechał do kopalni lecz bliżej było do budki z piwem
wrócił w bieszczady zaczął rzeźbić
trzeba jeść a gorzała Sanem nie płynie
maski i Łemki w papachach smarowane pastą buwi
udawały heban i popyt kwitł wśród turystów
gdy zawartość portfela znikała zadowalał się zdechłym bocianem
krótkie życie rozerwane jak koszula nic więcej
amputowali mu nogi nawet do nieba nie pójdzie
w bieszczadzkie liście wgryza się przepaść czasu
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Gorzkie mleko
inspiracja filmem „Gorzkie mleko”

wojna więc wolno więcej. w brutalny sposób rozciągali ciało
leżącej jak martwego ptaka.
Fausta w zaciśniętych pięściach skrywała nieufność
– „gorzkie mleko” mówili. draśnięte nieszczęście.
chłodna jak potok, płocha jak sarna. nocami przędła wyobrażenia
tęsknot nieznanych znaczeń, które znikały w dzień bez powodu.
wśród męskich twarzy jedna gasiła wspomnienia.
nie dopadał jak sukę, delikatnie, krok po kroku przeobrażał
w motyla. z każdym oddechem, ułożeniem ust, powoli
wpadała w nienasycenie. zamieszkał w niej.

Kim jesteś
przyjacielu milczący i nieco wychudły
długością kroków odliczasz zegary
jesienne biegną szybciej do parkowej ławki
wyprzedzając słońce coraz krótsze
niebo zamyka kluczem ptaki
prowadzę psa na spacer wciąż idziesz za mną
dlaczego znikasz gdy gaśnie światło
wiatr okrada drzewa z żalu zrzucają kasztany
już czas zmienić obuwie

Motyle bez skrzydeł
Widziałam dzieci
z głodnym uśmiechem
wpatrzone w drzwi
twarze kolorowych motyli
przekłute cierpieniem
dłonie z drżącą kromką chleba
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Samotna odległość
parszywy świat od kołyski
przed domem dziecka spłukuje myśli
nie da się zmierzyć jak daleko
od matki
z pierwszym uśmiechem zbierała
spojrzenia
dziś latarnia przydrożna jedynym
jasnym punktem

Bogaci idą do piekła
maleńki człowiek w wielkim
świecie
zepchnięty gdzieś
na drugi brzeg cywilizacji
gdzie mur znieczulonych
odgradza
mądrzejszych od odpowiedzialności
małe stopy depczą markowym
po piętach
na betonie bogactwo i bieda
płomień jeszcze faluje
choć świeca dogasa
pożegnanie fioletowym
spojrzeniem
kaplica otwarta
trumny w białych hortensjach
dębowa i sosnowa
słychać szept Ave Maryja
biedni idą do nieba
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Widzieć dalej
monotematycznie powraca
ciągły niepokój na kanapie
opanowuje doszczętnie mięśnie
wylewa łzy przez zniszczoną skórę
spojrzeniem obmacuje samotność
zakurzona na parapecie
modli się do drzew za szybą
i sprawdza obraz podobieństwa

Pukanie do szyby
matka Basi ma ogromne serce
nie mieści się w ciałach dzieci
miłość wiesza na obrazach
w zamian dostaje darmowe śniadania
komunię dla ośmioosobowej rodziny
nie samym chlebem żyje człowiek
zanim obsiądą jak gąsienice
pokornie odda cześć Bogu
zawiesza prośby na różańcach
głaszcząc nadzieję zmartwychwstania
w posiwiałym niebie

Osierocone jutra
maleńki skrawek materiału ma moc
czuję jak całą ciebie
wracam do tego miejsca rozmyślać
lub przestać
szukam twarzy
dopasowując wrażliwość
modlę się do ścian których nie ma
zmartwychwstań dla mnie
i pokaż mi świat z dobrej strony

142

Piotr Opulski
/2104/
Urodzony w 1991, w Warszawie. Student i redaktor portali IT.
Kilka razy do roku „produkuje”
jakiś wiersz bazując głównie na
wspomnieniach. Jest niezmiernie rozbawiony pisząc o sobie w
trzeciej osobie oraz wdzięczny,
że dostał możliwość zaprezentowania swoich tekstów w druku.

MOJE MIASTO
w niebie starcy plują do wspólnego kotła
czasem czuję że patrzą na nas tylko histerycy
na krawędziach dachów rozkładają ręce
na neony nowotelu opadają sny
z ulotkami w dłoniach mikrofonem pochodniami
trudno zauważyć jak całujesz się w saskim
w lasach zaginęło więcej ludzi niż butelek
odchodzę od szumu tuczyć głowę fotografiami
pijane obrazki jeszcze nigdy nie były tak udane
szkoły środka rankingów są domami szarości
uciekam z nich w kontrastową czerń
bez strachu betonowa płyta jest nawet we mnie
już nie jestem bohaterem osiedlowych dni
znane nazwiska w darmowych dziennikach
wciąż walczą z dniem o tłuczone szkło
ze strony wolumenu znów słychać zimowe wybuchy
stacja młociny
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ZAPOMINANIE
obracam takie małe
pachnące zatęchłym drewnem
zachody słońca
szarości oparte na sosnach
dociskają smakowite pomarańcze
to pierwszy akt pastelowej tragedii
rosa osiada na ubraniach
chłodne włókna ukradły ciepło
trwa walka na noże
włosy nacierają na trawę
cienie zastygają w spojrzeniach
dzień postanowił odejść
miałem trzy życia
szukam ich w deszczu
wołam krwawiące światła
słowa uniosły się z parą
dogoniły noc a ziemia ogrzała krople
pogańskie obrzędy finałów

ISZKARIA
Nie budź się tylko wstań
pożryj słońca dni i czasy
wyciągnij dłonie pozwól
i mi dotknąć znów najwyższych gałęzi
opowiedz mi żart tak cierpki
że ożyje w mojej wierze
że pojadę dalej sam
nie widząc jak upadasz
odwrócę głowę ciebie nie będzie
powtórzę wróć i dostrzegę cię
jak zwykle na skraju wzroku

144

tak bym nie wiedział co robisz
gdy nie uczysz mnie latać
Światła zgasły serce wybuchło zatrutym lamentem
biegnę wokół sceny Ty nawet nie rozumiesz
zarzynasz paznokciami własne istnienie
i znów przez chwilę ci wierzę
dotrzymasz kroku uściśniesz rękę
napoisz słowami
sam się potykam a Ty kulejesz
o dwie flaszki od przebudzenia
wszystko wiesz a niczego nie nauczysz

DZIEWCZYNA Z TATUAŻAMI
układa się w szorstkich dłoniach
pamiętam smak wierszowanych znaków
czarne białe i znowu pragnę
głodny rozbłysków finalnych
unicestwiamy sny w pragnieniach
na drugi dzień romantyzmu
wpijam się zębami nad pościelą
paznokcie kreślą wściekłe drogi
Zastanowienie przychodzi
tak nieistotnie zaszczute
topi się w kroplach
niknie w opętanym ryku
mięso i odruchy
wolność wyrażania
wiara w znaczenia
Między palcami wyciekasz
absolutna Ty
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WRZESIEŃ
chcę oślepnąć
później namalować palcami morze
tak by woda była zimna
a piasek swobodny
wejść w obraz i dotknąć
białe główki mew
palce przemarzniętych stóp
nasłuchiwać jak
dzieci obok mnie
odprowadzą wzrokiem
staruszka w ortalionowej kurtce
chwytającego chmury latawcem

MROZY
puste przestrzenie
zza jarzeniowej lampy
zagrajmy w spojrzenia
rozświetlamy oczami
kunszt stołecznych graficiarzy
przegrany wypełnia zamiary
nieśmiało – sza! – bez słów
potaplajmy się w kałużach
za kark za kołnierz
głową o głowę
szkoła zaufania u nędzarza
ułomna myśl i wracam do koła
skrzypi o nowych obrazkach z wystawy
karuzela skręca fale mózgowe
przerzucę za murek
tłuczone szkło jakże szczęśliwy
człowiek był
patrzę marnie
wzmożone lęki technicznie
napływają chłodem

146

ohyda
kwas pod skórą
szalone wariacje krwi na skroniach
chwile zwątpienia przed ostatecznym rozdaniem
źle ułożony młodzieniec
obraca długopis
wskazuje kolejne zakłady
i znów lęki wzmożone własnymi wyborami

HISTORIE
małpko poznajesz te dłonie
te twarze wasze twarze za szkłem
owoców kosze i radość nieświadomych nóg
gdzie budzisz się i gdzie płynie twój sen
cywilizacyjny szmer wzrasta
ty o sztuczki my o sztuczność lepsi
i kto się zniewolił kto obserwuje
może opowiem o integracji z chodnikiem
obojętności gości teatrów
o sztuce dzieci tylko dla dorosłych
zwątpieniu przeżyć w życiu
miłości tak silnej że krwawiącej na kolanach
wycieranej we włosy
dźwięku przełykanym przez katedry snów
zapachu organów przegranych
muskanych w ciszy przez artystę
odgrywam lepki teatr słabych nut
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MAGNETYCZNY
Od wczoraj nie zapisuję tytułów
zaznaczam jedynki zera i dni
krzyżykami na oczach dawnych idoli
Stoją prosto małe pudełka
uśmiechają się
słońce odbarwia im twarze
Nakreślam siebie tym co minęło
nie zaglądam na wystawy i nie słucham
To co godne uwagi znalazłem w ludziach
składankach myśli nawijanych ołówkiem
Kiedyś zazdrośnie mijałem bazary
teraz omijam człowieka
on i jego kolorowe krążki
nie poznaję go, już mu nie wierzę
Przekazywali mi dźwięk
teraz chcą nadać rytm
przegrany, i ja przegrałem
łatwo mnie zatrzymać,
skopiować i odebrać głos
Nagrałem się na starą taśmę
Przewijam się powoli
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Aleksander Osiński
/alos/

Czereśnie
Najlepiej strzelało się pestkami z czereśni
wiśniowe, były trochę za małe i źle leżały w ręce
nawet te ze zwykłych dziczek, których miąższ
jest najsłodszy, były zbyt szorstkie, chociaż
dopiero co wyjęte z ust.
Biorąc między kciuk i wskazujący, z pięciu metrów
mogłem ją trafić bezbłędnie w szyję, gdy siedziała
kilka stopni niżej, zawsze celowałem w tę wyraźną
ciemnoróżową pręgę, przecinającą wgłębienie
potylicy, którą mogłaby z łatwością zakryć,
gdyby tylko rozpuściła włosy.

Maliny
Nie widziała nic złego w tym: kiedyś
miała rację – młoda i świeża
nie łamała gałązek, tylko rozchylała je,
gdy graliśmy w kto więcej
nazbiera malin, ona w moim: może
ja w jej; niedojrzały nas i szypułki
odskakiwały jak kapsle, dziwne
jak to jest, że sama w domu
i nie można inaczej: nie
trzeba się bać albo tylko wejść
bez pukania, jak to
się dzieje.
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Koniec z kropkami
Nie ma już kropek
usunąłem je
trochę się opierały
ale w końcu
taki los
wszystko musi się skończyć.
Jeśli zobaczycie gdzieś kropkę
to na pewno będzie przebrany szpieg
albo jakiś wariat, któremu wydaje się
że jest w kropce.

Mobilizacja
W lecie dzień nie pozwala się wyspać
z przybrudzoną koronką, puszczonym stanikiem
w skarpetach, przykucnięty w ciepłej bruździe
przypomina dobrą znajomą
przyjaciel opowiadał o kolorach
teraz czujnie się rozgląda
słońce wygląda jak zaspane zwierzę
na wyciągnięcie ręki
jest zaklinaczem albo przychodzi na klina
jedzenie, ubranie, miłość, mają swoją wagę
dziecko chodzi do szkoły
rzuca tornister przy schodach, pije mleko
je kukurydziane płatki, kocha, lubi, szanuje
tam gdzie wszyscy
liść udaje inny
dopóki nie zerwie się mocniejszy wiatr
o ile trzeba walczyć.
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Zasady pisowni
Jeśli będziesz pisał o śmierci
– powiedziała matka – zapisz ją
małymi literami
wtedy nikt więcej
się w nią nie zmieści.
Matkę chowaliśmy sześć dni
bo nie dojechało kilka osób
ale oni mieli wtedy
naprawdę daleko.

Nic poza deszczem
Pada deszcz
to można zapisać
przewinąć i odtworzyć
szarzeć poza czasem
czułość jest jedyną zbrodnią
kasety deszczu na twojej półce
mają przeźroczyste twarze
woda zmieszana z tuszem
opisuje chemię bycia razem
nic się nie zdoła przebić
szelest nadciągającej burzy
brzmi jak błąd zapisu
brązowego, kruchego nieba
które przesuwamy palcami
wyplątując z rolek
starego kaseciaka.
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Oni też nie są pewni
Ściany wyjaśniają wnętrze; brzęk kieliszków
stukot; zsypywanych do jednego garnka kości
niezręczności światła na krzesłach; cienie
ustawiają się plecami do siebie
odmierzają kroki, sekundują.
Po mojej stronie łóżka jakaś kobieta
w przerwie między łopatkami, trzyma
rękę na dziecięcych grabkach. Jeśli –
odpowiadam skrzypieniom – nie sądzę.

Złoto nie człowiek
Umówiłem się z nią na dziewiątą
o dziewiątej jest godzina duchów
w każdym kinie i kawiarni
powstają żywe trupy
z czego bądź, nie są wymagające
kawa, kieliszek, lusterko
promenada do białego dnia
lepienie ludzi
z poślinionych serwetek
na jutro będą jak znalazł.

Wady i mary
Papierowe pszczoły
pękają jak ziarna kawy
między palcami
na pół – chitynowy zapach
komarów – bliższy świat
krążący wokół dalszego
jeszcze ziemia
może dotknąć
nie raniąc
rzeczy znaczą.
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Parki
Czas minął
ale nie wiadomo kiedy
stanął.
Parki przędą
miłosne szepty
z podszeptów przędzy
rozmiłosne parki
w parku nad rzeką
worki z piaskiem
w olbrzymiej klepsydrze.

Tarchalice
Na południowym brzegu Tarchalic
gdzie cysterna, zostawiła
po sobie wyschnięty plac, Odra
minąwszy sklep, wyleguje się na śródleśnych łachach
a grzyby porastają podeszwy śpiących w cieniu dębiny
ryby zbierają się jak bąble powietrza
na brązowych butelkach, po szyję w wodzie
widać jak nasze głowy odbijają od brzegu
kaczki odrywają stopy od błyszczących kapsli.
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Pierwsza
Kładę się na ziemi
i nie pozwalam jej wstać
żadna jej wieża
nie przecina oka
żadne jej źdźbło
nie przebija płuc
nie wisi nade mną
ani jedna kropla.

Głos za użytecznością zabaw towarzyskich
Jesienią kończy się wszystko
żeby zdążyć
idzie się ostatni raz do lasu
wybiera drzewo, odkrywa chłód
przyjaciele giną z oczu
łuski zbierają się na wodzie
robi się późno
gra w kości
na niebie pojawiają się chmary
wyjętych spod prawa wróbli.
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Zygmunt Marek Piechocki
*** (Moja samotność...)
Moja samotność
nie ma nawet cienia
Jedynie w śniegu
zostawia drobne ślady
kiedy idzie za mną
lasem

Z cyklu „A oto”
1.
A oto jezioro
szuwary
kołysanie trzcin
I my
Z sitowia i tataraku skręcamy tratwy
Dziewczyny piszczą wsiadając
nie przeczuwamy jeszcze zalążków ich piersi
A oto jezioro
zapach dzieciństwa

2.
A oto wdowa
pił
więc niepochylona
bił
więc nieskulona
Nad tym grobem
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Biały pudel
Przeglądam fotografie w kolorze sepii
Eleganckie kobiety
dystyngowani panowie (chociaż o nich nie wiem na pewno)
Więc jest we mnie jakaś nieuchwytna zmysłami wiedza
że rozpoznaję elegancję pań
(to chyba ten majestat czerni sukien srebro broszek
szali z dodatkiem bieli)
Jedna z fotografii wdzięczy się kilkoma uśmiechami
Hol
w tle szerokie schody na piętro
ciężkie meble
kryształowy żyrandol
I jest jeszcze u lakierek pudel
którego imienia nie napisano na rewersie
przy dacie 19 marca 1921 roku
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Chyba nad ranem
A oto widok
Zapylona piaskiem ulica
po jej obu stronach kilkupiętrowe domy
Szare prostopadłościany
bezfiranne okna
Pustka
żadnego człowieka
zwierzęcia
wiatr tarmosi jakieś papiery
Bezzielennie
Zdradzieckość ostrego blasku słońca
W tym śnie

Chyba nad ranem 2
Byliśmy znacznie młodsi
i było lato
Zboże dojrzewało
i ty
w tej sukience nad kolana
W tym śnie
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Z cyklu „Teksty inspirowane”
(wykorzystałem pierwsze wersy z wierszy „Iluminacja”
i „Laurka dla naszych pustkowi ” Anny Marii Musz)

1.
chwila dumna z tego że przychodzi nagle
i trwa okrutnie krótko
drwi z tych które za nią
kpi z nadbiegających
jest
trwa
wydłużając niekiedy okrutnie krótko
na całe lata
(to co zdarzyło się w jakiejś chwili jest ciągle
tym samym ułamkiem czasu i jak wynik z CA
nie przestaje być)
mówimy wtedy niech już się skończy
jest też którą chcemy wydłużać w nieskończoność
kupując ją słowem
trwaj

2.
poeta doskonale dogaduje się z pustką
i wbrew przyjętym normom czerpie z niej
przez całe życie
bo jakże rozumieć że słowa zwykłe
układane na bieli kartki tworzą
co trzeba na nowo poznawać
rozumieć
więc wiersz
inni piszą list
donos
monodram
opowieść o Macondo
z tego co wiedzą
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Katarzyna Piotrowska
/antewasin/
Ur. 1980 – debiutowała w październiku 2001 r. w łódzkiej
DIKE, potem była Konstelacja
cieni (obie autorstwa Łucji A.
Pławskiej) i liczne publikacje
w art-zinach; trzykrotnie gościła na łamach Ulicy Wszystkich
Świętych; 2007 rok to internetowy tomik jej wierszy Dziecko
maluje śmierć pod redakcją Lecha Lele Przychodzkiego i publikacja w dwumiesięczniku
Obywatel Nr 5(37); rok 2011 (listopad) zaowocował obecnością
na międzynarodowym portalu
humanistów Bezjarzmowie; w lutym br. pojawiła się tam ponownie;
niekiedy pisuje też prozą.
PostScriptum zamieszkuje ledwie od trzech miesięcy, a już stało się dla
niej miejscem najbliższym… Co dzień zmaga się z niełatwą rzeczywistością, w tej walce nie zatraciła jednak SIEBIE. Może idealistka, może
wyznaje dawno umarłe zasady, ale jest w tym szczera. Umiłowanie
średniowiecza przekłada się w niej na zupełnie niedzisiejsze sny – to
dla nich gubi siebie. Nad wszystko ukochała swe lasy i wrzosowiska –
kiedyś chciałaby do nich powrócić… Póki co – zawieszona w próżni,
w mieście, w którym rozpoczyna się akcja Trylogii husyckiej A. Sapkowskiego, opowieści, która odmieniła jej życie. Podobnie, jak PostScriptum
i jego mieszkańcy…

*** (jawisz się…)
jawisz się
średniowiecznym zamczyskiem
nocą nietoperze
w wysokiej wieży krzyczą
w mrocznych podziemiach
w sali tortur
łamiesz mnie kołem
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*** (zmierzch…)
zmierzch
wyrasta mi
z ramion
skórzaste skrzydła
przechodzą w lot
struny w pisk
boisz się
bo nie wiesz
a może wiesz
to takie
nieludzkie
pragnąć

*** (gubi…)
gubi
swoje własne ślady
tak dalece
posunęła się
w sztuce znikania
że straciła odbicie
na pocieszenie
pozostał jej cień
jedyny świadek
choć i ten
nie zezna
w procesie
Czarownic
nie ma
uniewinnień
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*** (zaczekaj…)
zaczekaj
aż mnie wyjmą
z imadła ciała
zgwałcą mój ból
i myśli
aż mnie zostawią
z poderżniętym
snem
wyłamią
wszystkie nadzieje
wyrwą
każde z pragnień
zdepczą
całą miłość
wtedy przyjdź
i zobacz
kim jestem
może zrozumiesz

*** (jesteśmy sceną…)
jesteśmy sceną
w półnagich słowach
odgrywamy sztukę uwodzenia
miłość oślepiona światłem reflektorów
wypada nam z ramion
na widowni cisza
wyciągając zawleczkę
wybucha śmiechem
rozrzuca nas wkoło
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próba siebie
ciało
wpraw w tańcu
i w siatkówce
spamiętaj noc
potem tak lekko
że niewidzialny wejdź
prosto w kadr
śmierci
nie odwracaj głowy
nie patrz za siebie
po prostu tańcz dalej

szpitalni
wędrują korytarzami –
to na teraz
ich jedyny krajobraz
niosą
zranione ptaki serc
dłonie przekłute cierniami drenu
swe słabe ciała
nie uśmiechają się
nie witają
nie pytają o nic
wędrują korytarzami
mijam ich
pełna winy
że moje ciało
tak przeczy temu miejscu
ich ciałom
rzucającym cień śmierci
na podłogę...
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na sen nic już
jeszcze ciągle śpię płytko
z palcem na chłodnym spuście
niepewna ciała i każdej nocy
uczyłeś mnie wierzyć tylko dlatego
by mieć kontrolę i pewność
że nie odejdę
na sen nic już nie chcę
na strach się nie umiera
nim się żyje

Z cyklu: SZKICE RYCERSKIE
o innym czasie
w inną noc
opowiem siebie
ustami odwykłymi
od rozkazów
dłoń zwolni miecz
oczy zapomną
widok krwi i śmierci
będę znów w lekkiej sukni
tańczyć na łące pełnej kwiatów
gonić wiatr i sny
i kochać bez lęku...
lecz teraz natarcie
strach krąży w żyłach
a ciało słabnie
spragnione snu
niemożliwy –
trzeba walczyć
nawet jeśli świt
powita śmiercią
w otwartej ranie –
nie czas na tęsknotę...
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jeszcze nie tym razem
słońce osiadło na twarzy
obietnicą ciepła
pieszczotą w mroźny dzień
ciało śni już o wiośnie
ptaki
wiją w uszach
gniazda świergotu
pod chodnikami
zmarznięta ziemia
wszeptuje w stopy
baśnie
wkrótce
wybuchnie zieleń
uśpiony świat
znowu rozkwitem
zawróci w głowie
zatrzyma
jeszcze nie tym razem
odejście w mgłę
i niepamięć
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Maria Polak
/Maryla/
Jestem mieszkanką pięknego miasta
Szczecina. Znalazła mnie tu poezja.
Przyszła do mnie bez zapowiedzi,
nieoczekiwanie i została. Cieszy
mnie to, że w ubieraniu myśli w
słowa nie da się niczego zaplanować, wszystko dzieje się bardzo
spontanicznie. Nigdy nie wiem, jaka
emocja pobudzi myśli i jakie treści powstaną we mnie z napływających wzruszeń. Według mnie, słowa spełniają rolę życzliwych, pełnych
ciepła mostów, które mogą łączyć ze wspaniałymi ludźmi. Odrywają
jednocześnie od codziennego życia, które nie jest takie kolorowe. Życie
nabiera smaku, a skrzydlate myśli przetwarzają na słowa ulotne chwile.
Staram się trzymać najcieplejszych myśli, jak zbawiennego steru, mając
nadzieję, że ktoś odwzajemni je uśmiechem.

Rozważania o zachodzie
Powierz mi, proszę, tajemnicę,
jak mam wydobyć złoto z wody,
z czego mam sito utkać, aby
uzyskać efekt lśnień baśniowych.
Potrzebne, bowiem mi są nitki,
w strukturze lżejsze od promienia,
by tkać z nich sieci delikatne
do kołysania, utulenia.
Jeszcze mi powiedz, jak muzykę
uzyskać z rozmów wody z brzegiem,
z pieszczoty wiatru wśród sitowia.
Proszę Cię, powiedz, bo ja nie wiem.
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Rosa na pajęczynie
Cud natury – pereł lśnienie,
podszept światła, odprysk tylko
wyłowiona nuta nieba
z tęczy barwnej cienką żyłką.
To jak czystość spojrzeń dziecka,
lustro wody o poranku,
w którym tkwi potęga ognia
wraz z mądrością tkwiącą w ziarnku.
A to pulsujące drżenie,
przepych bezszelestnych nici,
daje odczuć piękno świata
tak, by dzień udany chwycić.

gdyby to było takie łatwe
gdyby to było takie łatwe
zawiesić słońce nad Twym niebem
mieć bez limitu przydział ciepła
z pięknym widokiem na nadzieję
to już zapewne miałbyś wiosnę
pachnącą śpiewną tkaną wiatrem
zapisującą zieleń myślom
z szeptem łagodnym w słońca plastrze
z lotem jaskółek pod chmurami
z przystanią cichą w siódmym niebie
gdzie czas potrafi się zatrzymać
ze smakiem marzeń obok Ciebie

o zmierzchu
czar rozpoczął się gdy niebo
pochylając głowę nisko
wpatrywało się zmieszane
w rozpalone z chmur ognisko
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najpierw róż się słodko spiętrzył
między szarość wbiegł smugami
lekko cicho i swawolnie
bruzdy grube ciepłem karmił
podsycając płomień żarem
nitki snuł tkliwością barwy
sama nawet nie wiedziałam
czy znak smucił ten czy bawił
gdzieś tam z dali tupot słońca
usłyszałam łowiąc dźwięki
cień się oparł w drzew koronach
pocałunek w nim uwięził
i przechyla nim kołysze
muślinami noc dotyka
otwierając oczy zmierzchem
stwierdzam widok ten zachwyca

wiersz Ci napiszę
wiersz Ci napiszę o błękicie
na którym ptaki lot swój kreślą
abyś brzozowy szmer usłyszał
w chwili gdy się pochyla niebo
a może to nie brzozy szemrzą
tylko się strumień śmieje pluskiem
i wlewa w serce słodkie nuty
niczym zielony ciepły uśmiech
złote przędziwo słońce wiesza
skrzypce nastraja wiatru lekko
bo może na rydwanie złotym
wiosna już czeka niedaleko
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Kiedy przekraczam…
Słowo ożywa, gdy na dłoni kładę
światło skupione w krysztale mych pragnień.
Kiedy przekraczam granicę dnia rano,
w myślach nadzieja szamocze się na dnie.
Trzymam oburącz ją tuż, tuż przy sercu
szlifując ciepłem każdą krawędź ostrą.
Poczucie strachu zostawiam za sobą,
liczy się przecież to, co bardzo prosto
wywróżyć można z optymizmu świtu,
z rytmów odwiecznych spotkania dnia z nocą,
gdy dopisując snom melodię marzeń,
okruchy szczęścia ciążą wagą złotą.
Rytm, co brzmi w sercu od lat jakże wielu,
pozwala oczy przecierać uśmiechem,
łowić, co piękne z tego, co jest wokół,
chociaż codzienność żłobi czas pośpiechem.

wszystkiemu sprostam
wszystkiemu sprostam wszystko dźwignę
tylko mi uśmiech ciepły daruj
tylko z radością popatrz na mnie
podziel się słowem co nektaru
smak ma najsłodszy i najmilszy
budzi tajemne światła tony
można w nich znaleźć szelest szczęścia
gestów pieszczotą otulony
jeszcze mam prośbę taką małą
gwiazdy zamykaj srebrnym kluczem
by zolbrzymiała myśl pogodna
od której trudno będzie uciec
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bezsenność
przeróżne myśli tka bezsenność
och jakże ciężkie choć noc cicha
działalność jakby partyzancka
niejedną dziurę w czerń rozpiszą
jak ptactwo dziobią wątek sensu
wpychając głębiej do przemilczeń
czy to zawinił płaszcz księżyca
że wszechświat widać w łepka szpilce
trwogi bezdenne wiodą spory
nadzieje je bezcenne wiążą
może dla rana utkam zieleń
łąk które słońce zdobi rosą
miotacz płomieni łaską będzie
i wyobraźni przetłumaczy
każdej ciemności gram bezsenny
na wiatr co niesie ciepło znaczeń

w lesie
Jak tu cicho. Tylko elfy
wchodzą między liść paproci.
Światłem bawią się radośnie,
łapią kurz, co ziemię złoci.
Bez wahania dzień podnoszą,
pośród pląsów, delikatnie,
by nadzieją zajaśniały
każde oczy, gdy czas dotknie.
Czasem tęczę znajdą w kropli,
w tajemniczej plątaninie
nitek zawieszonych między
gałązkami na ścieżynie.
Pędzel robią z igieł sosny,
farby niebo im dostarcza
i malują ciepłe mosty.
Praca ich jest słońca warta.
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Przychodzisz wierszem
Wciąż przychodzisz do mnie wierszem,
Cicho w myślach się rozgaszczasz.
Nie uprzedzasz, ale jesteś,
Wyciągając blask z zanadrza.
Nie masz pory wyznaczonej,
Więc odwiedzasz mnie przed świtem,
Kiedy elfy tańcząc lekko,
Dzielą srebrem się z księżycem.
Jesteś przy porannej kawie
I w południe, i o zmierzchu.
Biegniesz polem, łąką, lasem,
Tańczysz w śniegu, śpiewasz w deszczu.
Słowem kwitniesz najcieplejszym,
Słońce widzę przez Twą postać.
Mostem tęczy siedmiobarwnej
Spadam, by w ramionach zostać.

Nie ma „Szkoły życia”
Niestety nie ma „Szkoły życia”.
Zaliczeń, nikt nam nie postawi.
Jak żyć? Jak kochać? Kogo wybrać?
Czy coś nas wzmocni, co osłabi?
Dopiero idąc, krok po kroku,
poprzez przeróżne ścieżki kręte,
niespodziewanie całkiem dla nas,
można zobaczyć, za zakrętem
co los nam przyniósł, czym doświadczył,
jak mocno wrył się w tony głosu,
jakie otworzył nam krynice
i czy odnalazł na łzy sposób.
A nasza zgoda nic nie zmieni,
także sprzeciwy na nic warte,
po czasie może się okazać,
że los znaczoną ciągnął kartę.
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Marzena PrzekwasSiemiątkowska
Ur. 26.04. 1986 w Inowrocławiu.
Obecnie mieszka Szamotułach
k. Poznania. Autorka trzech książek
poetyckich: „Na obrzeżach czułości”, „Karykatury wzruszeń”, „Mięsożerne biedronki”.
Członek Stowarzyszenia Autorów
Polskich, oddział warmińsko – mazurski. Studentka Wyższej Szkoły
Bezpieczeństwa w Poznaniu. Prywatnie mama czteroletniego Antosia.
Informacje o ważnych dla mnie osiągnięciach: Grand Prix konkursu Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Katowice 2012 r., II miejsce w ogólnopolskim
konkursie poetyckim im. Z. Arentowicza we Włocławku, 2011 r., Laureatka
Ogólnopolskich Literackich Spotkań Pokoleń, Kobylniki 2010 r., I miejsce,
ogólnopolski konkurs poetycki im. Wł. Sebyły w Kłobucku, 2010 r.
Publikacja w almanachu „Z poezją w XXI wiek”, wydawnictwo Miniatura
Kraków, 2001 r. Publikacja w tomiku pokonkursowym, „O laur Wierzbaka”,
2000 r. i innych.

Erotyk niemożebny
czyli w punkcie ksero
delikatnie z tą maszyną
niech pan wciśnie guzik
powyżej rozchylenia widełek
szufladę stuknąć młotkiem
od wewnątrz
jak przy oklepywaniu
na litość boską
nie całą ręką
musi pan wymacać rolkę
ostrożnie nasunąć na igłę
potem już pójdzie
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O kwiatkach, robaczkach i innych pierdołach
osty dosładzają mgły
inaczej bez popitki nie przełkną
włóczykij świerszcz założył
tobołek na plecy
rytmicznie utyka
stawy upite wyciągiem z trzcin opadają
z palców na pięty
dęby grają w kamień i papier
idzie o ożenek
bajarz nie potrafi
trzymać języka za zębami

Nie chcę się kłaść
zamarznięte ptaki
spadają z lin w śnieg
roztrzaskane głowy
oblodzone lotnisko
nie wydano pozwolenia na start
kołowanie nie miało sensu
wiatr wyłamuje palce drzewom
w przeciągu gniazda i pióra
są jak kolana pod brodą
jedyna czułość

Grzeczne dziewczynki układają się wygodnie
poprawiają długie kolczyki które
zastępują koniuszek języka
ustawiają tenisówki pod łóżkiem
zsuwają ramiączka razem z konwenansami i chowają do szafy
święcą swoje wzniesienia i depresje
odprawiając liturgię w intencji rąk
wyznają ciało w ciele
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Włożę wysokie buty i pójdę na łąki
wg Henryka
milczenie zaschło w gardle
to ostatnia przepustka by przemoknąć
złota rybka ma obgryzione płetwy
nie podpłynie kiedy zgłodnieje
kurz pośliznął się na chodniku przed drzwiami
włosy przyprószył oczekiwaniem
wypłowiałe cienie śpią na kaloryferach
wygrzewają ogony
pieką policzki pocierane śniegiem
w tym roku zabraknie choinki

Babcia ukryła czekoladę dla mnie i Antosia
znalazłam miejsce gdzie posieję
pietruszkę i ugotuję rosół
kaczki ściągają pranie z linek i mieszają z błotem
pies za pióra próbuje wciągnąć je do budy
na ratunek przybiegł kogut
pod nieuwagę
koty wpadają przez okno do domu
wyjadają z kanapek kiełbasę
w starym biurku z nadstawką jest pełno książek
mieszka mały pająk przychodzi znienacka
łapiemy dla niego muchy
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Kobieta w kapeluszu rumieni się
zjawili się goście więc nawet myszy ubrane w obcasy
przepychają się pod wydzierganym obrusem
przyodziewają głowy w koronki
podano konfitury
do gorących drożdżowych bułek
w winnicy zbierane kiście zapachu
pękają dojrzałe
gliniane dzbany nocnych opowieści
tłumią niuanse
rozległe mgły pieszczot osiadły na komodach
chichocze północ

Kupiłam sukienkę w drobne kwiatki
szczypie nieznośnie jak przy obieraniu cebuli
to zaledwie przestrzenie pomiędzy palcami
wypełniają się ciszą
brak pierścionka z niebieskim okiem
pięści niedomknięte
pozycja że uderzyć nie sposób
tlen niesie infekcje zdartych kolan
rozbitych skarbonek kiedy na rowerku z różowym dzwonkiem
chciało się okrążyć świat poza mamą i tatą
podróż niedługa do szminek i pudru
nagle nikt nie całuje brzucha chorego
od nadmiaru czekolady
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Rozmowy nocą
deszcz biega po parapecie
w jednym pantofelku
popijając siebie
spod (do)słownej powieki
podglądamy świat
a tuż przy stole
pluszowy zając z odprutą nogą
potyka się o świt
obudziłam czajnik
gwiżdże na bezsenność
jeszcze chwila
szósta rano spadnie z krzesła

Z kubkiem kakao
Szerokie rękawy drzew
pełne bezdomnego śniegu
na zamarzniętych saniach świata
kominy improwizują dym
ucztują koty przypiecowe
w izbie
starość zostawiła okulary na sofie
krzesło zakłada nogę na nogę
pali fajkę

w otwartych szufladach
drzemią wiersze

175

Krótki termin ważności
mam na myśli więdnące piersi
kobiety czasem przebaczają sobie
krzywe kreski nad okiem
idealnie skierowany wysięk czasu
utyskiwania wypychają biodra
miejsca na katalogi zajmują wyjęte fiszbiny
rano petowanie w doniczkach
wszystkiemu winne czułonośne guzy
twardnieją w podbrzuszach

Dotykaj
włosy
plątane wokół palca nie zyskują na wartości
to tylko zabieg na uspokojenie
łamliwe przechodzenie do sedna
dlaczego to ja na tobie
zasychają w ustach matowe wnętrza
pomylonych przejść nad kolanami
brudne zajścia w zaognione treści
wypełniony brzuch
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Damian Sawa
Urodziłem się w 1989 roku w Krynicy Zdroju. Obecnie mieszkam w Bieszczadach,
w Ustrzykach Dolnych, tutaj też zaczęła
się moja przygoda z pisaniem, piszę bowiem od trzech lat. Wiersze zamieszczam
na wielu forach internetowych. Od jakiegoś czasu zrezygnowałem z pseudonimów
i tworzę pod własnym imieniem i nazwiskiem. Na koncie mam debiutancki tomik
wierszy. Nie uczestniczę w konkursach
poetyckich z różnych względów, przede
wszystkim dlatego, iż poezji nie tworzy się
dla nagród i myślę, że ta zasada obowiązywać będzie mnie do końca. Jedną z opinii która szczególnie chwyciła
za serce postanowiłem Państwu przytoczyć, a autorem jest Pan Alfred
Bartylla-Blank, jego znajomy mówi o nim Mistrz A. B.-B. to humanista
STAREJ DATY. Przy tym jeden z tych autorów, którzy operują cudną
polszczyzną (choć teraz pisze głównie po niemiecku) „Gratuluję, Panie
Sawa. Jesteś Pan Wybrańcem Geniusza – a tym być niełatwo. Jesteś Pan
także krewnym Baczyńskiego. Którego stopnia? To nieważne…”

Ostatni przegrany
chciałbym znów
zasypywać piaskiem opadające liście
później całą noc myśleć czy zmienią kolor
ty pewnie nie pamiętasz – jak zawsze zresztą
to było wiele dni i batalii
zwycięzcy przegrani ale nigdy śmierć
rycerze z połamanymi patykami
ubrani w przydługawe koszule ojców
po drugiej stronie
dwa okopy flaga ze starego prześcieradła
wrogowie patrzący sobie w oczy
nie da się zrozumieć tego widoku
bo kiedy teraz pustka wypełnia nasze podwórko
a ty leżysz sto metrów od domu
mam wrażenie że wtedy na tym realnym polu bitwy
mogłem podać ci dłoń
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Znowu to samo
tego lata na wiosce zdechły trzy psy jeden człowiek
jeden człowiek trzy psy – odpowiednia proporcja
ojciec twierdzi że to nie przypadek doszukuje się dowodów
ale wczoraj kury wydziobały ślady
więc wszystko wraca do punktu wyjścia
Maria po śmierci męża znalazła nowego
po trzydziestce dobrze ustawiony biznesmen
kupili trzy psy z rodowodem
ojciec twierdzi że coś wisi w powietrzu
rzuca kapslem w chmury
wszystko i cokolwiek ma swój sens
nie wiem nie znam się na śmierci
z mojej perspektywy zawsze wygląda tak samo

Na pierwszym planie
przez chwilę pomyślałem że mam przejebane życie
ale tylko przez chwilę
później rzeka wylała na wszystkie strony
sprawka niżu i ciul wie czego jeszcze
szkoda bo taki ładny dom solidne fundamenty
słyszałem jak kobieta krzyczała do męża
przeczekamy to razem choćby na dnie
i w sumie nie ma już wyjścia
resztkami sił wspina się jeszcze na palce
– załóżmy że to potrwa minutę albo dwie
pocałunek ostatnie spojrzenie w oczy
on nic sobie z tego nie robi
teraz ważny jest majątek – ciuch pieniądz ciuch
następne wcielenie
gdyby nie śmierć i ta sytuacja
pewnie zawsze myślałaby
że jest dla niego najważniejsza
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Artur pisze list – pierwszy
kochany tato
a może już tylko tato
ten list piszę na kolanie w garażu
przez przypadek
natknąłem się na klucz którego szukałeś od miesiąca
teraz możesz naprawić to co się zepsuło
czego nie naprawiłeś
jest druga albo trzecia nad ranem bez znaczenia
nie chce żebyś znowu mówił że jutro szkoła
że matka jak się dowie to obudzi cały dom
w sumie nie wiem od czego zacząć
dlatego wybacz ewentualne błędy i potknięcia
to pierwszy tekst pisany poza szufladę
pani z polskiego twierdzi że mam potencjał
ba nawet talent i śmieje się w stronę Krzyśka
szkolnego prymusa którego średnia nie schodzi poniżej pięciu
palę się ze wstydu bo wiem gdzie jest moje miejsce
zresztą zawsze powtarzałeś że trzeba znać swoją wartość
i być może nigdy tego nie przeczytasz
czternasty czerwca pewnie zapomniałeś
ale podlewam nasze drzewko puszcza pierwsze pąki
byłbyś taki dumny
ksiądz w kościele wyczytał moje nazwisko
jako pierwszy odgadłem miejsce pobytu Boga
nie to nie było trudne
siedział w tej samej ławce patrzył mi prosto w oczy
bał się że skończę tak jak ty
że upozorowana miłość rozłoży mnie na łopatki
pytał czy jestem szczęśliwy czego pragnę
jakby chciał się przekonać
czy rzeczywiście jest między nami takie podobieństwo
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Modlę się o to jak dawniej
Ojcze Nasz który zesłałeś mamie chorobę
a mnie odebrałeś sprawność w nogach
przebacz wczorajsze bluźnierstwo
i zniszczenie obrazka Najświętszej Panienki
bądź wola Twoja tutaj na oddziale intensywnej opieki
jak i na autostradach gdzie młodzież łapie czas
w plastikowe worki i otwierane szyberdachy
do domu prowadź ich Panie po śladach stóp swoich
a ręka niech wskazuje kierunek marszu
chleba powszedniego który drożeje z dnia na dzień
niech nie zabraknie na stole
a krzesła zapełnią się tymi którzy odeszli tamtej wiosny
i odpuść nam grzechy popełnione nieświadomie
po alkoholu człowiek przestaje myśleć
winnym zapomnij a skazanym zapewnij resocjalizację
na polach nieskończonego cierpienia
tak by każdy człowiek dążył do Zbawienia za życia
a nie po śmierci

Przedstawienie
po śmierci grupka obcych ludzi każe się przedstawić
później będziesz już tylko z imienia
cokolwiek to znaczy nie chcę zrozumieć
pamiętam jakby to było wczoraj albo jeszcze bliżej
młode dziewczyny tańczyły na torach a każdy ich krok
wywoływał uśpione pociągi jeszcze nie gotowe do drogi
księżyc kończył się nad ranem przy akompaniamencie muzyki
dziewczyny turlały swoje biodra w gęstej mgle
umierały z nieświadomością zbliżającego się blasku
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Jesień w łupinach
od kiedy umarła babcia świerszcze przychodzą pojedynczo
jakby chciały zdradzić tajemnicę snu albo przynajmniej
nauczyć mnie znosić ten stan bez pytań
za moment ich już nie będzie
wycelowany palec oddaje serię krótkich strzałów
to co znika należy do mnie takie są wszystkie chwile
dlatego grzech nie brać
nazywasz mnie dzieciątkiem
w ramach rewanżu Bóg łamie ci kości
nikt nie pamięta już o śmierci babci
jest duszno
za bramą świerszcze
na złość zostawiam zapalone światło

Dawno Cię tu nie było
jeszcze wczoraj tańczyliśmy na skórkach cytryny
byłem świetnym tancerzem
nie to ona była dobrą kobietą
potrafiła wybaczyć każde depnięcie
na starość zapuściła włosy paznokcie
skomentowała kilka wierszy
myślała że nikt jej nie pozna w tej roli przez pięć minut
będę samobójcą bez znaczenia jest sposób w jaki umrę
w końcu wszystko pochodzi od Boga
nasza jedność wkracza do kolejnego aktu
ból daje o sobie znać
jest piąta nad ranem
podlewamy schorowany księżyc
wszystko staje się dwiema połówkami
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Na próbę
po śmierci zamykają okna by ograniczyć dostęp tlenu
co nie znaczy że nie oddychasz robi się nawet śmiesznie
kiedy bez pukania otwierasz kolejne drzwi i patrzysz
jakby wciąż była twoją żoną po właściwej stronie
niech tak zostanie w końcu wygrywasz po nierównej walce
podobnie jak dawno temu kiedy po raz pierwszy
opowiedziałeś o swojej miłości do złudzenia przypominałeś poetę
ciąg dalszy sprowadza się do kilkuminutowej recytacji wierszy
wyciągania pochopnych wniosków
– ci kurwa samobójcy to już z życiem naprawdę nie mają co robić

Stworzyłem cię słowem
słońce zalewało nas od rana
z każdej strony wyglądało to naprawdę ładnie
w twoich ramionach śpi niemowlę ukołysane podmuchem wiatru
tego powietrza nigdy sobie nie przypomni
póki co połyka młodość marzenia i zaciska w małej piąstce
zdolnej pomieścić jedynie palec
ono już panuje naszym domem
znasz to uczucie kiedy wieczorem kładę się obok
a ty puszczasz mnie i łapiesz coraz bliżej celu
tłumaczysz to miłością i chichoczesz się z Damiankiem
po wszystkim tulicie się w poduszkę we mnie
to najbardziej wzrusza
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Janina Barbara Sokołowska
Moje wiersze są takie, jakie są.
Jednym mogą się podobać, innym
nie – i o to właśnie chodzi w każdej sztuce, której nie da się tak po
prostu zmierzyć. Wszelkie oceny
będą subiektywne. Piszę wiersze,
gdyż jak sądzę, mam Czytelnikom
coś do powiedzenia, jeśli naturalnie zechcą przeczytać te kilka
stron poświęconych mojej poezji.
Dziękuję twórcom forum Postscriptum za tak duże przedsięwzięcie, jakim
jest kolejna już Antologia.
O sobie nie lubię pisać, może coś więcej powiedzą o mnie moje teksty?

przedsennie czy zasennie to przecież różnica
lecę w dół z szybkością odrzutowej rakiety
wielka postać wyciąga ręce niebywałych rozmiarów
wsiąkam w nie jak w bibułę i znikam cała;
wszyscy w tym miejscu wyglądają tak samo
jak w oglądanym kiedyś wehikule czasu
bez drgnienia powiek ruchu źrenic emocji
triumfalnych okrzyków poległego wojska;
charakterystyczny tutaj jest stoicki spokój
zmazuje spierzchnięte zegary suszy brudną wodę
ochłapy z pańskiego stołu
o kurcze
kogo zapytać o krem przeciw drętwieniu mięśni
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kropka
potem tylko krótki nagły świst
palenie papierowych świstaków
które kiedyś miały imię
a mówią że koło nie ma końca

granica
bo wciąż jeszcze potrafię chłonąć wydrążone powietrze
dojrzeć kijanki w mętnym bajorze
tęsknić za traszką pod kamieniem
snuć opowieść cichego bębenka
pokrytego wrażliwą skórą
wietrzyć szafy z tłustą pamięcią
czytać skrócony odpis włosów
jedno i drugie ostatecznie może mnie zabić
bezpowrotnie

nasennie
to znaczy znaleźć się w ogniu bez odbicia
którego jutro nie pamiętam i nikt nie przypomni
zostaną tylko drżenia;
dziś jeszcze układam senne duchy moai
kamiennych bogów i posłańców z głową sępa;
rozmawiam z tutenchamonem pytam czy odkrył składnik trutki
w roju żywotnych roztoczy;
albo jezusa czy miał żonę posiadł magdalenę rozgrzeszył marię
(a może będzie miał bo żadna cytadela nie jest pewna i trwała)
pozdrawiam ramzesa słowami jak się miewa jego mumia
a potem z głupia frant czy bolą go kości
spadam w opuszczony grób nieświadomych obrazów
na pustyni
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piramida
zgoła przypadkowo odkrywam pod trójkątną płytą
legowisko mszyc w czarnej mazi
kiedy odsunę kamień wpadną w wyrwę
a ja będę tragicznym bogiem od ostateczności
zbieraczem atomów w procesie przeobrażania
rachującym zyski z rozstań i łez
głośny śmiech

boskie grzybobranie
na drżących nóżkach wyczekująco patrzą
odpędzają sen kapeluszem wichrowi wydartym
resztkę tchnienia całują w mankiet
jeszcze tańczą wzdłuż rowu stromo
w bransoletach jesieni zaognionej
czas przeszedł zerwał taneczne szaty
wbił się czarnym dziobem jastrzębia
przemknęły noga za nogą z malowanego koszyka
frunęła w dół liściasta firanka
na stypę
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oda do mickiewicza
nad lasem łańcuch wierszowanych obłoków
wielkich jak działo niedosięgłe żelazne
przetacza złożone w stożek litwinowe kości;
w czaszce wierci otwór rozległy calowy
by gwiazd i boga wdarły się światła
rozdane słowa mózg na wszech przeżarty;
bo jakże zwycięsko zawisł kartką papieru
sięgając wzrokiem gdzie wzrok nie sięga
bratając się z gwiazdą tą zabójczynią
która celnym nabojem podwoje rozdziera
i osuwa z posad grubą taflę luster;
wyrzuć poeto swój miecz białą kartkę
drukowany mózg jak suche drzazgi
trudno uwierzyć że prastare drzewo
jak salwa wyć będzie swoją serenadę;
uwierz litwinie noc cię dosięgła
nalotem kurzu osiadła w kościach
szturmem larw szeleszczą białe świtezie
w powtarzanej aczkolwiek pięknej twojej pieśni;
ale nie myśl sobie że ocalą cię wiersze
powstaniesz z mgławicy łykniesz żywej wody
przypłyniesz arką z wystruganych obali;
nie krzycz litwinie niech tańczą ryby
suchy język przylgnie do podniebienia
złotym dotykiem umarłych konradów
które współczesność z nicości zdziera;
przegrałam z odą do krótkiej młodości
przegrałam z wierszem i twoją wielkością
grając na piszczelach zlepionych palców
zjedzonych obdartych rzuconych w larwy;
piszę do ciebie aż po światło martwe
dotykam kości słucham w nich skrzypienia
białych robaków które takie szczodre
ciągle śpiewają w zagrobnym wcieleniu;
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żegnaj poeto biegnę w inną odę
jeszcze nieme słówko na pożegnanie
jestem twoją nocą i jak noc upiorna
nie pozwolę ci odejść;

prośba do nieba
ta historia to nasz współczesny mit
przeszmuglowany w czarno-białych obrazkach
zwłoki irakijczyków jak ciała łownych zwierząt
plam broczących bielmem oczu na śniegu
taniec ulic i złowieszczy spokój
aby nikt nie ugrał zbyt dużo dla siebie
nie mów tego do mnie nie jestem aniołem
od papierowych serc i znieczulenia
nie mów o afganistanie wojnie kościołów i slumsów
broni sprzedawanej na pchlim bazarze
jak wybuchające do zabawy trąbki
nie mam pojęcia czy tu jest właśnie piekło
królestwo horrorów i bolących palców
daj spokój zanim sam się przetopisz w sól
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rozmowa z izajaszem
wiesz izajaszu kończy się lato
powiedziałeś że pan uczynił to wszystko
z niedoskonałości w doskonałość
dlatego u mnie burzany pod sufit
czy jestem aż tak obłąkana
gdy skórką kartofla rzucam w jaskółkę
klnę na pustą paczkę po papierosach
podarłam wiersze w najdrobniejszy maczek
bo mogą trafić w ręce śmieciarzy
i zaczną pytać czy byłam tu kiedyś
wtedy w usta nabieram dym i idę w miasto

dom
jak zbiór opowieści
gdziekolwiek pójdziesz
zostaną wody rzek
dom jak oprawa słownika
sensualnych wyjątków natchnienia
i komfortu wspomnień
ale nie przez niesłowo jest
dom – kolor twoich oczu
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Wojciech Szczurek
/pasikonik/

zapomniana kapliczka
od Cisnej niedaleko – gdzie – pamięci nie budź
i tak ci nie odpowiem choć co roku wracam
pochylona kapliczka śniła pośród śniegów
o litaniach majowych jesiennych różańcach
ktoś zawiesił na wrotach kawałek słoniny
niech sikorki przylecą kiedy ludzi brakło
będą śpiewać Panience wcale nie na niby
w Bieszczadach roześmianych tą świętą makatką
na piórkach nastroszonych kolęduje wicher
kłuje mrozem grudniowym dzisiaj jakby słabszym
spóźniony na pasterkę złamał kilka witek
brzozy na rozstaju – na miotłę wystarczy
śnieg sprzed progu zamiecie by gość zagubiony
mógł odpocząć przez chwilę – może nawet wieczność
przed echami na ścianach zapomnianych modlitw
ludzi którzy odeszli – wciąż słychać jak szepczą
pusta stoi kapliczka wędrowiec nie nadszedł
kilka smutnych sikorek czeka od wieczora
nocy śpiew niepotrzebny sama cicho kracze
za woalką z pajęczyn Panienka twarz chowa
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wspomnienie w marynacie
Jaworzec piąty dzień kubek pusty
od Smereka wiatr ciągnie chłodny
po Bieszczadach jesień się włóczy
liści już pragnie się pozbyć
na schodach siedzisz spakowana
ostatni papieros przed drogą
w spojrzeniu – klamka zapadła –
przez okno świerszcze zaglądną
ref.
zamknęłaś w marynacie wspomnienie tej nocy
kilka rydzów dorzuciłaś bym wiedział skąd było
też spakuję się wyjdę wyjadę zasnę
słój popęka szarzyzną
Jaworzec piąty dzień – już wystarczy
piosenek żebrzących o słowo
czekania na – chciałbyś herbaty
parę kłamstw że będziesz tuż obok
płomień świecy się z bólu pochyla
wosk wywróżyć by chciał zapomnienie
na mapie której brzegów nie widać
lub kartce zapisanej niepotrzebnie
ref.
Jaworzec piąty dzień – czy noc nie wiem
zostałem licząc gwiazdy do spotkania
na strunach powoli kurz się lęgnie
ognisko czas wodą zalać
ref.

190

przepowiednia naiwnego
pamięć gryzie nieloty
podobnie głos wzywający do
tak tak nie nie
zrozumienie dla światłocienia w modzie
niepokornych – pod korzec
w sumie
za czasów pogardy było łatwiej
oni tam my tu
szybko rozmemłała się granica
zostaje tylko gryźć knykcie
w oczekiwaniu na czas zapłaty?
czy
lepszy klasztor samobójców
nie nie tych od pętli strzału czy prochów
tych
od zakrzywionych luster
jedno na celę wystarczy
w prezencie od zgrzybiałych starców
by co dzień wielbić własną niedoskonałość
a jeśli to jedynie rekolekcje?
strach budzi śmiech lub oburzenie
zależy co bardziej skuteczne
na próżno
przybędą
z nogami obciętymi powyżej kolan
nie inwalidzi
skrzypieniem wózków zagłuszą skowyt
pustynnych psów
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zdradził o północy jeleń
dziś przykryliby Go kołdrą
albo dwiema
bezdomni z Cisnej i Wetliny
częstowali niezgrabnie
kwaśnym życiem

nikt nie czeka
w wosku zakrzepło – nie dojdę
czy kiedyś się jeszcze obudzi
czy starczy czasu by dobiec
gdy szlak pod Hon taki długi
słabość czy pióra dostrzeże
dziś tlące się – zbyt blisko chciałem
zmęczony zlizuję ziemię
wiatr mocny do tego zamieć
dotarłem – klękam na progu
jak zwykle – nie zdążyłem
zamknięte drzwi mówią – pozdrów
Jaworzec i Połoninę
teraz nie wiem co łatwiej
zdobywać doliny czy szczyty
na dworze jak wczoraj zamieć
pytania już mi obrzydły
głowę położyć gdzieś chciałbym
niech wiatr ulepi poduszkę
czy twarz przytulę zanim
z piórami w śniegu utknę
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Leszek Wlazło
Kolejne spojrzenia, jak bezbronne
dzieci Erato, zapachniały farbą drukarską. Rojno tu i gwarno, a wśród
wielu, i moje, bawią się w swoiste
kółko graniaste niepowtarzalnych
skojarzeń. Podczas zabawy słowem,
z zapisywanych treści, wybrzmiewa
asonansowa muzyka, która stała się
moim wyróżnikiem. Kiedyś, jeszcze
w czasach akademickich, wystawę
prac fotograficznych z dziećmi z piętra, zatytułowałem: wszystkie dzieci
są nasze. Podobnie z wierszami, bywają piękniejsze i mniej okazałe, ale
najważniejsze, że są i że są nasze. Zapraszam w liryczny świat zrymowanych wyobrażeń i mam nadzieję, drogi czytelniku, że czas w nim spędzony nie będzie czasem straconym.

prolog
wczoraj był pierwszy dzień reszty mojego życia
a jutro niezapisaną jeszcze kartką
ledwie znaczący początek przysiadł
przyglądał się szpaltom
mógł na nich zapisać wszystko
a jednak wybrał szczególne czcionki
zawijasami posplatał przyszłość
sypnął niezwykłym w zwyczajny chodnik
zmywane śmiechem brudne talerze
powypełniałaś zapachami
zdziwiony chłopca w patrzących dostrzegłem
wiedział co lubię gdy snami mnie karmił
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atłasowe objęcia
są delikatniejsze niż płatki konwalii
przesuwam palce po jedwabiach
wygłodniałego potrafisz nakarmić
deserem krzyku pawia
niczym diamenty na lodowej toni
lśnią roztańczone ogniki w wilgociach
ulegam sennym podszeptom zapomnij
półmrok natchnione posiadł
utulam do snu przyspieszony
gaśnie świadomość wpisuje się w ciszę
ostatnią kroplę spija płomyk
przestaje istnieć

przednówek
nieopodal starego rynku na straganie
gra w kolory zachęcała przechodniów do kupna
pamiętam była wiosna zalepiała oczy zamieć
wiatr nie pozwalał ustać
poprosiłem o jedną zapatrzony na spracowane dłonie
nieforemna bryła zniknęła w torbie na zakupy
otwarta nijakość sprawiła że chciałem odnieść
jednak błękitne zachęciło by się nauczyć
z porozsypywanych utworzyła się paleta
nie białe nie czarne nie szarości
dominowały pomieszane z czasem odbite w echach
w ożywionych feeria zechciała się odbić
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pieczęcie
kreślę myślami znaki na skórze
wyczuwam lekkie drżenie odległych
sens nieuchwytny chciałbym ustrzec
wpleciony w czułe szepty
tańczy z cieniami wyobraźnia
pieści całuje zakamarki
nietrwałe ślady lecz pragnę je stawiać
psotliwe śmiejąc się karcisz
widzę jak obejmujesz chwile
bezwstydnie nagie wśród żółtych liści
szumi tęsknota dziś nią się upiłem
jutro mi powiesz przeniknij

nazajutrz
zmierzę się z hydrą wielogłowym stworem
mimo że obok nie będzie Jolaosa
spojrzę odważnie w nieśmiertelną mordę
nawet jeżeli miałbym zadaniu nie sprostać
jeśli to moja padnie w walce głowa
odrośnie jutro może pojutrze za chwilę
inna skuteczniejsza pozbawiona obaw
to nie są mrzonki i nie ambrozją się upiłem
hydra to szczegół ledwie kamień na drodze
wzmocniła mimo warto ją było poznać
jest synonimem nigdy nie będzie gorzej
piecze pocięte ustaje chłosta
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odwiedziny
na weekend zaprosiłem spokój w gościnę
przyszedł punktualnie szarmancko się przywitał
podałem kawę ciasteczka ze zmilczeń
uśmiechnął się do wina w kryształowych kieliszkach
trudno nazwać rozmową kontakt z myślami
gość sprawnie składał porozrzucane puzzle
jutro z pojutrzem na obrazie zestawił
patrzyłem z podziwem że chaosu się ustrzegł
miałem wrażenie że wyszedł ale nie jestem pewny
dokoła wyczuwałem serdeczną obecność
pozostawił ślady wzorzystych estym
z lustra w przedpokoju nie spozierała przeszłość

inwersja
znalazłem w sobie małego księcia
małą planetę pośród zdarzeń
różę z kolcami od której wypiękniał
czas w którym zadrżę
jestem potomkiem Saint-Exupery’ego
nawet rysować nie potrafię
latam i widzę nie dane ślepcom
między chwilami przygaśnięć
zechciałem znaleźć studnię na pustyni
i oto ona w niej wszystko co nasze
a złotowłosy zachęca wytnij
cisza wybrzmiewa nad hałasem
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pewnik
nanizuję korale namiętnych rozkojarzeń
na jedwabistą wysnutą z wrzeciona
nić zapomnienia naprężoną powabem
rozsłonecznionych bezlików rozdań
mienią się perły pozaplatane mgnieniem
kolory chwili odbite w bezbarwnym
spotkałem kota który nocą przebiegł
trudno uwierzyć ale nie był czarny
w pajęczej gmatwaninie myśli
szepty dotyki melodią współbrzmienia
zmieniają w jawę co się mogło przyśnić
i nie ma mowy by spowszedniał

po burzy
uciekam w objęcia zrozumienia
choć dziwnie brzmiąca jest ta ucieczka
pragnę by trudny czas oniemiał
wtulony dręczyć przestał
być chce łopotać beztrosko na wietrze
brnie po kałużach zgarbiona jesień
mija odbicia pobieżnych streszczeń
świadomość gniecie
czemu nie krzyczysz dlaczego milkniesz
nie dasz wyrazu co jest bliższe
żółkną i ciążą niewiary liście
tli się nie gaśnie rumowisko zniszczeń

197

zapowiedź
gładzę po włosach codzienne zmęczenie
pragnę byś czuła troskliwą obecność
powinnaś wiedzieć jeśli jeszcze nie wiesz
że jeden plus jeden znaczy jedno
jesteś i nie wątp w smak mojego jestem
nawet gdy nie ma kto namydlić pleców
myślą i słowem zatroskaną pieszczę
trącam kieliszkiem z M. Grechutą wieczór
mijają mrozy wraz z nimi bezbarwne
pełne zniechęcenia rozsunę kotary
ciepło przyniesie górskie ballady lub szantę
i nieskończoność która może się wydarzyć

z Melpomeną bez maski
zaprosiłem nastrojowych przyjaciół na śniadanie
przynieśli co mieli gitarę i aksamitne
albo zachrypnięte jak Cugowski głosy
brylował Marek duchem i ciałem a może to pamięć
dbała by stale pełny był muzyczny koszyk
Marylka śmiała się opowiadała anegdoty Urszuli
Hania z Edytą wzięły Seweryna na stronę
Zbyszek jak to on przed skrzydlatą zrobił unik
Krzysztof by przywołać Czesia wykorzystał moment
wpadła Beata ze słońcem i upiętym latem we włosach
Andrzej z Jackiem już nieco mniej smukli
przywrócili pamięć wiejskiego listonosza
wyraźnie poczułem Halinki niewidoczny uścisk
po chwili rozeszli się ale ściany przesiąkłe głosami
za nic miały dziwny ten świat co próbował ranić
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Alicja Wysocka
Od zawsze mieszkam w Gdyni, a od kilku lat
wdałam się w romans z poezją. Z mojej strony
wciąż zapewniam ją o stałości uczuć, niestety nie wiem czy z wzajemnością, nie mnie to
oceniać.
Chciałabym Państwu zaprezentować kilka swoich wierszy, mając przy tym nadzieję, że czas
na nie poświęcony, nie będzie straconym.

jesienna ględźba
ach widzę, widzę za żerdziami
jak jeszcze słońce oszukuje,
ale już błękit coraz krótszy
wdziewa szarugi nad kapturem,
a prządki nici srebrnopiórych
z babiego lata, strzępki fastryg
porywa w kawalątki wspomnień
i na złowieszczonocne pastwy
wtedy się robię poetyczna
i łatwowiernie tęsknokrucha,
za pozwoleniem wietrznej ględźby
z kaflowym piecem sobie grucham
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anyżowo
tuż przed zaśnięciem lubię sobie
na jutro z nieba coś wywróżyć
a że się znam jak wilk na gwiazdach
to mi wychodzi złoty guzik
trochę podobny do księżyca
jakbyś go tylko dla mnie przyszył
taki landrynek anyżowy
na okrąglutko w oknie wisi
a zanim zasnę proszę jeszcze
ale już o tym pewno nie wiesz
żebyś miał drugi identyczny
na rozmarzonym swoim niebie

w zagubieniu
słowo do słowa jest podobne
tylko się w kształtach różni liściem
więc w gąszczu liter pobłądziłam
wśród twoich wierszy oczywiście
ale mi drogi do rozumu
nie podpowiadaj śpią lamenty
i żal pobudzić miejże litość
w drożynkach myśli w wers zaklętych
na krawężniki sennych powiek
poślepłą nocą spada brokat
ktoś po mnie przyjdzie ktoś odejdzie
daj boże by cię bardziej kochał
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tymczasem rosół
mam nowy koncept a propos wierszy
kapryśną wenę na pysk wywalę
zakładam biznes znaczy hodowlę
jest duży popyt na wiersze z jajem
dla malkontentów produkt uboczny
drapnie się czasem i wiersz z pazurem
konkurent nie śpi muszę być pierwsza
puenty nie zdążę lecę po kurę

struś
czasem się człowiek sam oszukuje
i bierze sobie przykład ze strusia
tego co głowę chowa pod piasek
reszta widoczna on jednak musiał
jest przekonany gdy zamknie oczy
czy to ze strachu czy się zawstydził
gdy absolutną wokół ma ciemność
że już na pewno nikt go nie widzi
i to jest męstwo z wypiętym tyłkiem
choć sterczą pióra zamknięty temat
ważne że dobrze wyłącznie jemu
i o co chodzi problemu nie ma

cicho
dobrze jest milczeć na każdy temat
już ci tłumaczę przykładem prostym
można z wszystkiego co ludzi dzieli
wznosić solidne i piękne mosty
co nie zabije z pewnością wzmocni
więc nie zakładam żadnych porażek
znalazłam szczegół żeby się cieszyć
w końcu robimy choć jedno razem

201

z łakomstwa
świat za oknem cały słodki
przysypany cukrem pudrem
wszystko moje niech mnie kule
śmietankowe grudnie cudne
kremówkowe dachy domów
w miejscach kałuż naleśniki
chyba połknę świat przez okno
nie podzielę się dziś z nikim
a przy rynnach skrzą się słońca
zamienione na lizawki
kryształowe lśniące długie
że pod boki bierze zachwyt
może lepiej zwieńczę ramą
srebrnobiałą przędzą tkany
i powieszę go w pamięci
żeby dłużej jeść oczami

liczydło
a cóż mi wyznasz wrześniowego,
gdy zapomnieniem przyprószona
zasnęłam z żalem, miejże litość,
zdołasz pomieścić nas w ramionach?
zdołasz ogarnąć niepojęciem
nasz bezsens, który co dzień w oknie
na pośmiewisko życiu wieszam,
te beznadzieje nieobłoczne?
pod paznokciami nędzę losu,
rozlazłą pustkę, nadaremność
dźwigniesz to wszystko i poniesiesz,
na co ci licha scheda ze mną?
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nim
siadło olśnienie na brzegu powiek
monarszy szkarłat miedź i purpura
pysznie jarzębi koralem drzewa
pewno się wrzesień we mnie zabujał
sznury klejnoty najuroczyściej
wiesza na oczach całego świata
perły z pajęczyn mgliste płowieje
każdy poranek w strojnych kabatach
czasem w słonecznym zalśni uśmiechu
kawałkiem nieba przy cembrowinie
utuli zmierzchem osamotnienia
srebrnodeszczowe jak mam nie tkliwieć
spijam się wstydem co płoni nieba
bezsilna niema ulotnopłocha
tumań mnie tylko jak mgłę przybłędę
nim przyjdzie zima chcę jeszcze kochać

diamentowo
to daremne mój drogi
bo nie patrząc też widzę
czuję blask przez powieki
roztęsknionych złocideł
moje szczęścia maluśkie
co przywiewa wiatr bryzą
srebrzą się na milcząco
niczym w gwiazdy horyzont
że się durzę czy dziwno
w diamentowych rozbłyskach
wszak ich nie mam tym mocniej
są kochańsze niż z bliska
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odprysk
czasami nawet skałę
coś weźmie na wspomnienia
żal dłutem wyżłobiony
w kamiennych czuje trzewiach
na dowód i pamiątkę
stałości uczuć szczerych
odciskiem cierpliwości
pozwoli ciąć litery
i nikt jej nie ma za złe
i nie obarcza winą
za ślad że czyjeś serce
wszystkiego nie zmieściło

pobożątko
czy ja naprawdę chcę za wiele
no chyba jednak już to wiem
nienasycona i uparta
że z samą sobą jest mi źle
ja nie chcę futer samochodów
i nawet kwiaty mam już gdzieś
żadnych pierścionków czy słodyczy
to kupię sama no i cześć
zamarzył mi się co nie wolno
wijący z małych liter bluszcz
zielony żywy i prawdziwy
tuż przed oczami tyci ciut
nie jesteś skąpy skądże znowu
i wiele możesz jeśli chcesz
więc skoro tak to ślicznie proszę
rozanielony jeden wiersz
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Danuta Zasada
Nuta Niepokorna/
Nuta niepokorna mieszka we mnie
od zawsze. Piszę przez nią, na
ogół niestosownie, do czasu i miejsca. W ostatnich czterech latach
intensywniej niż przez wszystkie
pozostałe.
Jeśli wnikniesz w moje wersy, pewnie więcej się dowiesz o mnie, niż
z tego, co mogłabym o sobie napisać. Wiersze to moja odskocznia
od ringu – sam na sam z życiem.
Czasem je śpiewam, jeśli wpadną
mi w struny gitary. Może kiedyś
one wyśpiewają mnie? Nie pytaj
tylko po co. Raczej nie ma na to
odpowiedzi.

akcent bez precedensu
pomiędzy prawdą a zmyśleniem
rzeczywistością a fantazją
tym co się uda myślą przenieść
a tym co zwykłą zda się racją
jest liana cienka jak sznurówka
o jeden promień zatrzymana
na kilka chwil – by zwykła pustka
nie zapisała życia za nas
dla równowagi dnia i nocy
pór roku oraz kilku wierszy
liana ma w splocie zawsze motyw
dla tych co żyją po raz pierwszy
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etiudy usidleń
gdy mrok tajemne budzi moce
i noc zatraca linię granic
najdoskonalszy z wszystkich koncert
czułość ludzkimi gra zmysłami
po skórze biegnie dreszcz rozkoszy
przenika każdą myśl bez trudu
i szkoda w takiej chwili płoszyć
przedziwny stan ulotnych cudów
czas zda się nie mieć żadnej racji
jak gdyby zawisł poza miejscem
a przestrzeń przecząc grawitacji
zacieśnia kręgi – mocniej więcej
wirtuozerią zniewolone
biegną impulsy w zmysłów kaszmir
by zgrabnie dotlić mrok i koniec
śpij już – nie kuśmy wyobraźni

pamiętaj tylko to co chcesz
jeśli zatęsknisz – napisz do mnie
tymczasem pora coś pożegnać
iskra ostatni spala płomień
muzycy poszli grać do puebla
więc zbieram ślady – dziwny kloszard
co z niczym przyszedł i nic bierze
serce sczerniałe przez ten pożar
ledwie oddycha mówiąc szczerze
przepraszam za to czego słowa
nie ogarniają jak należy
trudno się myśli zdystansować
gdy niepoprawnie chce mnie przeżyć
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to dobra chwila – przyszła stamtąd
gdzie czas i miejsce jest odkryciem
więc idę za nią w inne światło
w membranach źrenic;
takie życie

to pewne
gdy deszcz nam się rozkleja po płaszczyznach okien
i słychać rozbiegany tupot nagich kropel
a wiatr jak obłąkany po drzewach się wiesza
pocieszaj
niech noc napięta mrokiem od ściany do ściany
nim z kątów zechce zlizać swój gęsty atrament
otuli atłasowym jak dotyk ramieniem
a cienie
wyparte z ciasnych pojęć skąd przyszły i po co
przygasną wobec tego co zda się być mocą
bez której dzień się rodzi w szczelinach na skale
i dalej
półmartwe toczy w miasto bezduszne godziny
i zda się być nas dwoje jak szaleńca wymysł
bo żaden ze schematów nie zmieści mnie z tobą
dam słowo
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wilczyca
ciemność gęstnieje proporcjonalnie
do konsystencji śródnocnych myśli
na czubkach drzew się unosi psałterz
wpisany w gwiazdy dla rzeczy przyszłych
więc stąpam cicho ostrożnym krokiem
wśród roztętnionych mgiełkami cykad
zazdroszcząc świerkom że dość wysokie
by wspiąć się w niebo po własnych szczytach
wyostrzam zmysły by poczuć ślady
kochając wicher gdy czule głaszcze
i nienawidząc gdy piekłem zadym
mierzwi sierść gładką tym co już zaszłe
u zbiegu dolin gdzie nagie wzgórze
gdy księżyc własną pełnię przemyca
wgryzam się w ciszę mocniej i dłużej
wraz ze mną – wrosła po zew
wilczyca

uznaj za oczywistość że
można mnie kupić tylko sercem
jeśli waluta uczuć szczera
wtedy nadzieja że coś więcej
niż tylko tu i tylko teraz
można mnie upić lub upoić
lecz tylko tym co bezcielesne
tym co z granicy snu i woli
czego się nie da schwytać w ręce
można mnie uwieść – lecz tym światem
co się nie mieści w szwach materii
chociaż iluzji lśni w nim krater
i magma w stanie hipotermii
drżącym płomykiem w lustrze wody
zorzy fantazją na tle nieba
jeśli te zbierze się powody
można mnie kupić albo sprzedać
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refleksem w szkle
jesteśmy czasem jak hologramy
rzucone w czyste jeszcze przestrzenie
silne jak motyw sprytne jak zamysł
wpadamy w siebie brzmień wyostrzeniem
gończe psy zwątpień do pięt nam skaczą
zerwawszy najpierw napięte smycze
lecz w życiu liczy się moc i światło
choćby i było nieco zwodnicze
kiedy przygasa cień walczy z cieniem
w mgłach wielbiąc tylko tęczowe błyski
a te swoiste mają znaczenie
gdy serc sięgają mocniej od wszystkich
jesteśmy czasem jak czysta strona
na której skryba nie spisał treści
lecz tyle liczy się co nie skona
w przeręblach tęsknot nim lód je zeszkli

bez szczypty szronu
śladów nie przykrył jakby bał się
że będzie nam się łatwo minąć
drzewa bez bieli stały w transie
nad szarą chyląc się godziną
wiatr przycichł słychać było dźwięki
którymi szyby noc stroiła
i choć nad głową już nie błękit
to przecież ciągle czerwień w żyłach
na słów wachlarzach czas artysta
układał własnych treści akord
gdy wieczór przygasł cicha przystań
oddała wiarę naszym śladom
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z osobnej orbity
przylegamy do dni każdym nerwem
w drzwi nostalgia czasami zapuka
noc nie zawsze jest chwilą na przerwę
cień nie zawsze na ziemi bo upadł
w zegarowe wpadamy biorytmy
kiedy cisza otwiera w nas okno
na magnoliach co w sercu rozkwitły
zaciskamy powieki zbyt mocno
i tak krąży wraz z nami zwid ziemi
po plejadach wieszając nadzieję
że pomimo krwi potu i cierni
każde z nas czymś jest więcej niż cieniem
czasem dziecko zakwili nam w duszy
czasem tytan w ramiona się wplata
bo jak w kropli co kamień wciąż kruszy
moc w nas drzemie ukryta w nadświatach

gothia
inną przełęczą iść nam przyszło
niż ta co była oczywista
i obcym wichrom oddać wszystko
kiedy zawiodła cicha przystań
nic nie jest z góry określone
ani wpisane w fraktal gwiazdy
gdy każde widzi jedną stronę
i nie ma zgody w kwestiach ważnych
więc jak to jest – gdzie znika jasność
od tego co jak znicz się tliło
i nagle prawdę każdy własną
depozytuje w sejf na miłość
a jeśli w ogłuszonych wzlotach
maestrii duch wciąż jeszcze drzemie
to czemu trudno tak być ponad
gdy chwile milkną bezimiennie
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Irena Zborowska
/Irena/
Na stałe związana z Wielkopolską. Animator
kultury, terapeuta osób niepełnosprawnych
intelektualnie. Pisze od 2007 roku. Od 2008
roku publikuje w internecie i w prasie ogólnopolskiej. Z powodzeniem bierze udział
w ogólnopolskich konkursach literackich.
W roku 2011 na XI Mazowieckim Konkursie
Małej Formy Literackiej w Warszawie zajęła
II miejsce, a na XXX Konfrontacjach w Lesznie I miejsce. Jej wiersze można przeczytać też w antologiach i almanachach
pokonkursowych.

JAKUBOWY CIEŃ
pierwszy szczebel był wysoko
wspinała się
by włosy wplatać w chmury
a dłonią poklepać blat nieba
kiedy boga łapała za nogi
skrzywdził
a pachniała jeszcze dzieckiem
połowa jej żyje nadal
żałuje
podaje nazwisko
ale funkcjonuje jak na autopilocie
nie pytaj o mężczyzn
przestali istnieć wraz z agresorem
patrzy na synka
i nie wie czy kocha
czy już nienawidzi
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CZTERY ROGI STANU REM
przechodzisz przez sen
cieniem delikatnego obrazu i ciszy
nadsłuchiwaniem bosych kroków
mówiących echem lata
wypełni się czas
podzwonnym lipca w pamięci
głowy nie chcę odwracać gdy
zimy zabierają kawałki nas
potrzebuję tylko chusteczki
niekoniecznie błękitnej

KROPLA NA UWIĘZI
budzę się z dłonią
na nieobecnym
z darcia kotów
została opaska
ciasno oplatająca nadgarstek
w kieszeni
fragment lusterka
z twoim odbiciem

ROZŚPIEWANE MIĘDZYNOCE
nie wystarczy wejść w ciężką suknię
by zakochać się jak Anna
trzeba jeszcze niebo rozkłaczyć słodką watą
na cztery ręce melodią wyścielić noce
smakujemy życie małymi kieliszkami
skórką chleba podpisując obecność
oskoma na miłość nie gaśnie
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PÓKI JESTEM
cień jakby mniejszy
jestem w zaniku
codziennie wymyślam siebie od nowa
tworzę szkice życiorysów
których i tak nie przeżyję
nic nie daje trzymanie czasu za uzdę
zostanie w rękach tylko ona
a siodło wymknie się udom

MARIA DO MARII POPRZEZ MARIĘ
lub STARZY OBOJE
kolejne zdrowaś
wrasta w opuszki
Maria przepracowana nie słyszy
prośby o szklankę wody
upłyną przesypywane talkiem
odleżyny koralików
nie łączy spójność
Józef ściął drzewo
z heblowaniem poczeka
przecież jeszcze zdrowaś Mario
i nawet pan z tobą
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BUDZENIE PRZEMARZNIĘTEGO
jeszcze nie teraz
nie odwracaj głowy
drzewa są nagie
mgła lekko spowija
wstyd
zanim minie trzydzieści oddechów
przyjdzie czas ubierania
przebiśniegów bielą
krokusów fioletami
drzewa na wybiegach
znów zachwycą wiotkością
wybuchnie zieleń
karnawałem barw i aromatów
przyniosę grudkę ziemi
prosto z kretowiska
byś poczuła
za drzwiami
rodzi się nowe
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POPROSZĘ NA ŻYWO Z DODATKAMI
wieczorem zostawiłeś szal
kongo wymięka na wzorach
przekonuję ją że wrócisz
a naprawdę chcę dotknąć twarzą
smugi ciebie
w otwartych drzwiach
niecierpliwie policzę guziki do nagości
oszalałym apetytem
zagarnę całość
zapach smak
białe róże zmieniły barwę
kryształ załamuje
coraz większe oczy kotki

POSIADANIE Z DEMOBILU
prosta czynność
usuwanie z bazy
boli
życie
nie posiada części zamiennych
żałoba
jest ciszą w słuchawce
zmarli nie przeprowadzają się
zmieniają numery telefonów i operatorów
z orange na niebieski
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CHŁOPIEC, KTÓRY LICZYŁ KOLORY
tylko ona
porusza się w ciasnym świecie syna
nie mówiąc rozmawiali
jeśli zechciał odszukać ją wzrokiem
szachowe figurki
ustawiał ruchem robota
na wzór tasiemca
obcy
rozerwał ścianę
wtargnął
zbił dwa pionki
malec
zawirował niekontrolowanym bąkiem
on proszę pana
potrafi liczyć kolory
teraz brakuje mu białego
ile życia
tyle liczenia
na cud
że kiedyś się wszystko
uzgodni
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Mariusz Andrzej
Żłobiński
/dz_re/
Nie piję (chyba, że okazyjnie...), nie palę ( trzymam
sztamę z „Zielonymi”), nie
podrywam, lecz podnoszę
spokojnie do pionu i piszę,
kiedy mnie wena znienacka
napadnie. Wtedy siedzę nad
kartkami wieczorami, a nawet
nocami, żeby wrażliwego czytelnika zaskoczyć czymś niemonotonnym.
Czy mi się udało? Proszę sprawdzić samemu.

krótki wiersz wcale nie dychotomiczny
tłumaczę kawałki szyb
zmatowiałych od wypatrywania
a mój kamień wróży z mchu
oddycha czerwienią drzwi
donikąd
układa wokół siebie
na przekór woli rondo
z wczorajszych mgieł
tym co są w drodze zanucą cząstkę requiem
jednemu na dzień dobry
jednej na dobranoc
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z tęsknoty do popiołów
połykaczu dróg i poboczy
rozwieszasz nad pustelnią zdeterminowanego
głos rozognionego stepu
ściągnę z ciebie koszulę wyrażającą zmartwienie
by opadłym z sił ptakom założyć cugle z rękawów
pomogą przyorać przenośnię oszukanym trawom
niech się ścielą wzdłuż mojego twojego
w niczyje

* * * (w panteonie najkrótszego dnia...)
w panteonie najkrótszego dnia
nie ma scen
i przesadnego cienia optymizmu
przy ciepłym dźwięku wysuwanych
rampo-szuflad
trzaskaniu atrapo-drzwiami
nonszalanckim opadzie kotar
muliste skargi i prośby rozbijają głowy
o promień światła reflektora
zwanego „na nibus”
szatniarz
już dawno wydałby płaszcze
po sztuce
i znikł
* od – na niby
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nie mam sentymentu do east village
w tym klimacie chloe
dealerzy nie są potrzebni
to noc przeznaczona ofiarom
oddaje myśliwym godne zadośćuczynienie
widzę jak punktualnie zmieniasz daty
niedoskonałym zapalasz pochodnie
i umiejętnie wpuszczasz
bez narażania się na różnorodne podziały
zabezpieczenia
dyskomfortu
gloryfikacji
koszulki
w bez

jeszcze jeden wiersz niecodzienny
tamto niebo jest w ciąży
nosi zawias niedomkniętej bramy
gdybym umiał zbudować arkę
umieściłbym na rufie
garsteczkę niezawisłych chmur
potrafię milczeć
z szarej komórki kawki
wydziobywać szpik nostalgii
speremus pariter, pariter metuamus amantes
i ty panie
miej mnie
w swojej opiece też
*kochając, jednakowe miejmy nadzieje, jednakowe obawy
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dyptyk pisany na szybko z antresoli
I
nie wyciągaj do mnie rąk akacjo
szukam miejsca gdzie nie drażni się skóry
i sekretów
najchętniej
dziupli bezimiennego drzewa przyjmującej wszystko
co wyrzucono z płonącego domu
istotę i przywiązane do niej utrapienie

II
nie ujawnię twojego zmęczenia
pozornie przekroczyło barierę możliwości
jeśli nie uleczysz zadrą
umęczonym korzonkom prawdy
pozwolę wyssać ostatni wers
sumienie będzie czyściejsze od dmuchawców
i czekanie znośniejsze od bocianich pożegnań

na przekór sacrum
wierz mi
nie jest szczególnie
surrealnie
głęboko tańczą urojenia
siarka proch spora dawka światła
prawie nostalgiczna ta ociężałość
w diariuszu zdrowo opętanych
brak mi spoiwa
tej ręki co błyska
kiedy usta połykają grzmot
i niepojęcie skalaną ziemię
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przystań wieczorna
nie rozmawiaj z sentymentalnie
bezdomnymi ptakami
na neutralnym gruncie
nękane są piaskiem niewypełnionych pól diagramu
jedynie przetrąconym szczerbą wstydu
strużka tuszu umarza
pasję zgubnych zmór ołowianego nieba
a sukno legend
drażni posuchą ważnych słów
demaskując bezsens wyciągania ręki po szkło
marginesowa czułość
podkreśla nieuskrzydlonym epizody

łut dobrego zmysłu
trzymam jedno z sześciu ech
na peryskopową
nie dotarło jeszcze skarżenie piskląt
i gniew przewiewnych gniazd
wyściółka z zetlałego horyzontu
patyk z poidełka matki
zostaną
deszczowy dobosz przepisze im
przyczółki na śpiew
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bez rewelacyjnego tytułu
granica bez póz
brak mielizn powetuję
kordonem amfor
żeby nie było przejść
i dramatu zamkniętego
pełnią zdziwionych oczu
lub naprędce
ściągniętymi pończochami
będzie klasycznie
materac ze sprzężeniem zwrotnym
plus paszport z adnotacją
– „można brać”
i miękkie drapanie
w wirze szalonych ścian

coraz chłodniej
w wannie na rozstajnych drogach
pełno niezdobytego śniegu
i pieszczoty zerowego stopnia uniesienia
ktoś zapomniał zetrzeć ślady rąk
z listy odejść i pamięci
lampa wypala ciemności energię
na aukcji ekstatycznych snów
błyszczą wyłącznie gipsowe kryształy
w podziemnych salonach
kruszy się kruczy okular
i tnie sople w żetony
w pogłosie łamanej jemioły
brak świadków kluczy
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PROZA

Elżbieta M. Będkowska-Adamczyk /Elżbieta/
Staccato
W niewielkim sklepiku, jak zwykle, jak co rano, było już kilka osób.
Jeszcze zaspane spojrzenia łowiły na półkach potrzebne wiktuały. Najczęściej była to mąka, cukier, niezbędna sól, bez której wiadomo smak
jest nie ten. W następnej kolejności szły makarony, puszki z ananasem
i oczywiście chleb.
Na wsi od dosyć dawna nie było piekarni. Piekarz, pan Marceli Piątek,
umarł tak z dziesięć lat temu. Przedwojenny był i wiele w swoim życiu widział. Piekł dla różnych ustrojów, ale zawsze mówił, że kocha swoją pracę,
umączoną, zasypaną, pachnącą, chrupiącą. Na samą myśl o chlebach pana
Marcelego ślinka ciekła. Nawet ci, co piekli swoje – od czasu do czasu –
żeby sprawdzić, czy potrafią, mówili, że do pięt nie dorastają, że zakalec
się robi albo zaczyn rośnie za szybko, albo że przypala się, ale próbowali,
próbowali z różnym skutkiem.
Marceli Piątek piekł, a po skończonej pracy siadał na szerokim zydlu
przed swoim pobielanym domem. Dom służył również jako piekarnia, bo
w odróżnieniu od innych zabudowań na wsi, miał kilka obszernych izb i dwa
kominy, dwa piece. Stary był, bielony wiele razy, co zdradzały warstwy farby,
wapna, łaty rozmaitych odcieni białych, bielszych lub tylko białawych.
Marceli Piątek w umączonym fartuchu, zajmował miejsce na zydlu
i robił sobie skręta, palił, zaciągając się głęboko i patrzył w wiejskie niebo.
A niebo mówiło, że albo się będzie dobrze piekło, albo nie. Jak chmury
szły, to chleb nisko rósł, natomiast na pogodę rumienił się i wysoko do
słońca szedł.
Ale to było dawno. Marceli Piątek, o którego rodowodzie i nazwisku
różne rzeczy ludzie mówili, spoczął pewnego jesiennego dnia na cmentarzu, na zachodnim krańcu wsi. Cmentarz był kolorowy, malowany, gipsowy,
bo na marmury ludzie nie mieli pieniędzy, i trawiasty, bo z trawą nigdy nie
było problemów, podlewasz i rośnie.

W sklepiku, Asia, drobna i jasnowłosa kobieta, o bardzo trudnym do
określenia wieku, dwoiła się i troiła.
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– Wszystkim trze-trzeba do-do-go-godzić – mawiała i rumieniec się
pojawiał na jej twarzy.
Asia od urodzenia się jąkała i od urodzenia się tego wstydziła, ale
ludzie przestali na to zwracać uwagę. Szczególnie ci, którzy często odwiedzali sklepik.
Asia próbowała kiedyś terapii. Do terapeuty w mieście woziła ją babcia, bo rodzice, zajęci hodowlą różnego ptactwa, nie mieli na to czasu.
Asia była ładna, więc myśleli, że nawet jak jąkała to nic, na pewno jakiegoś narzeczonego znajdzie i wyprawią jej wtedy wesele, huczne, do
zapamiętania.
Babcia woziła Asię do terapeuty furmanką. Zawijały się tylko w koce
albo ciepłe palta przed kurzem, albo chłodem i wiooo, jechały dwie godziny w obie strony polnymi drogami, co łączyły dwa światy. Miasto było
nieduże, ale na tyle miejskie, by mieć własnego terapeutę od jąkania.
Przez jakiś czas terapeuta miał nadzieję, że dziewczynka poradzi sobie
z jąkaniem, że uda się wyprostować staccato jej wymowy. Jednak po pół
roku prób i ćwiczeń uznał, że trud jest daremny, że babcia i Asia lepiej zrobią, gdy zostaną w domu, zajmą się edukacją dziewczynki, zamiast trwonić
czas na zakurzone podróże furmanką przez pola.
Lata szkolne przeszły jak z bicza strzelił albo szybciej. Przyszła dorosłość w nylonowych pończochach i na obcasach. Narzeczony się nie zjawiał, co bardziej martwiło babcię i rodziców, niż samą Asię.
A Asia? Jąkała się bardziej lub mniej. Przyzwyczaiła się do żartów
najpierw dzieci, później dorosłych. Tak to przynajmniej wyglądało na zewnątrz. Postronnym wydawało się, że jasnowłosa, zawsze pogodna kobieta
specjalnie nie przejmuje się, że słowa pojawiają się parami albo potrójnie,
albo że dzielą się na sylaby, powtarzane, jakby chciały sprawdzić czy to na
pewno o nie chodzi.
W sklepiku Asia była królową. Niewiele musiała się odzywać, bo to
przede wszystkim klienci mówili, prosili, a ona często wystarczyło, że potaknęła albo pokręciła głową w odpowiedzi.
W domu, a mieszkała od jakiegoś czasu sama, bo rodzice zmarli –
a właściwie zginęli w wypadku samochodowym w mieście – czasami sta-
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wała przed lustrem i wymawiała różne słowa. Krótkie, długie, całe zdania
albo czytała wiersze, fragmenty książek, ponieważ miała swoje ulubione. Te
ulubione kupowała po wcześniejszym wypożyczeniu ze szkolnej biblioteki.
Najpierw po prostu sprawdzała czy warto, czy książka była do jedno- czy
też wielorazowego czytania. Czytała spokojnie, po cichu, wolno powtarzała słowa, zdania, patrząc w lustro, spoglądając sobie w oczy. Rzadko wtedy
się jąkała, prawie wcale i słowa płynęły gładko, nie wywołując żadnych fal
na lustrzanej tafli.
Jednak, gdy po takich rozmowach sam na sam wychodziła z domu,
przypominała sobie, że jest Asią jąkałą i czar pryskał – bańka mydlana żyła
tylko w cichości i cierpliwości lustra, w świetle świata rozpryskiwała się.
W sklepiku było już kilka osób, jak zwykle, jak co rano.
Po podwórzu przechadzał się rudawy uciekinier, zabłąkany kogut, grzebiąc w piasku w poszukiwaniu ziarenek, okruchów, robali. Nie piał, bo pora
na pianie minęła. Chodził znudzony i grzebał.
Na płocie siedział ptak. Chyba szpak, trudno było określić, bo czarny
jak inne i skrzeczał na koguta albo sam do siebie, albo do innych szpaków,
które furkotały w gałęziach starej lipy na skraju podróża.
W plamie słońca pod murem sklepiku, tuż przy siedmiu schodach prowadzących do wnętrza, wylegiwał się kot, liżąc łapy, wyczesując sierść
z ogona i mrucząc, to przymykał, to otwierał ślepia, sprawdzając wchodzący i wychodzący sznurek gości sklepowych.
... i wtedy drzwi się otworzyły. Asia spojrzała w stronę skrzypnięcia,
które nieomylnie zwiastowało nowego przybysza. Słońce przeszkadzało
wyraźnie określić kto to. Postać była bardzo wysoka i dziwnie szeroka. Towarzyszył jej szum, szmer, szelest, przytłumione dźwięki tamburyna, kastanietów, dzwoneczków, szept...
– Cze-cze-cze-go pa-pan... – zaczęła Asia, podnosząc oczy na przybysza.
Nie skończyła. Nigdy w życiu kogoś takiego nie widziała. Zresztą,
kto widział? Można by pewnie policzyć widzących na palcach. I teraz
ona widziała, zobaczyła. Nie wiedziała czy wierzyć, czy nie. Myślała, że
może śpi, że sen tak wyraźnie bawi się z jej wyobraźnią, że za chwilę się
obudzi.
– ...sobie życzy? – skończyła pytanie, nie zauważywszy...
– Poproszę o bochenek chleba – powiedział nieznajomy.
– Proszę bardzo – Asia sięgnęła do kosza z pieczywem i wyciągnęła
stamtąd mały bochenek.
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– Lubię dobrze wypieczony, może być trochę przypalony, mnie nie
przeszkadza – mówił nieznajomy.
– To dzisiejszy, ma... – i tu Asia nie wiedziała, co powiedzieć – To szczęście, że dzisiaj rano dowieźli, wcześniej niż zwykle. Z miasta, bo my tu nie
mamy swojej piekarni. Była kiedyś, Marceli Piątek piekł, ale...
Asia mówiła do nieznajomego, zapomniawszy się... A on uśmiechał się,
ułamał mały kęs chleba, włożył do ust i zaczął żuć.
– Dobrze wypieczony, tak jak lubię. Bardzo dziękuję – mówiąc to, odwrócił się i skierował w stronę drzwi. Otworzył je na oścież i Asia teraz
mogła zobaczyć jego postać w całej okazałości. Zauważyła jak trudno mu
było przejść przez drzwi. Widać jednak było, że robi to nie po raz pierwszy,
więc po zgrabnym manewrze stanął na podeście, a potem zrobił krok na
pierwszy stopień.
szum, szmer, szelest, przytłumione dźwięki tamburyna, kastanietów,
dzwoneczków, szept...
szum, szmer, szelest, przytłumione dźwięki tamburyna, kastanietów,
dzwoneczków, szept...
szum, szmer, szelest, przytłumione dźwięki tamburyna, kastanietów,
dzwoneczków, szept...
Asia wyjęła banknot ze swojej portmonetki, włożyła go do kasy
i uśmiechnęła się do siebie.
20 X 2010

Stół ze szklanym blatem
– Myślisz, że wszystko już było?
– Pewnie tak, ale nie miał kto wszystkiego zapamiętać, opisać, okrążyć słowami, przeskoczyć przez płoty graniczne. Zostawić wspomnienie
rozmów przy stole ze szklanym blatem, przy którym nie można wymownie
pokopywać w kostkę, tym bardziej złapać za kolano, cudze, bezprawne.
Uciekają historie, pod sufit albo do jadalni, gdzie dyskutuje się o podatkach i zaręczynach lub siadają na syjamskiej kotce, która zabiera je w podróż na piętro do tej drugiej, nieśmiałej, płochliwej. Tam się dzielą i mruczą
o czasach, dawnych, czarno-białych, sepiowych, pożółkłych, nieme kino
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z klawikordem i pyłem tańczącym w smudze światła. Światło magia zamienia w obrazy. Osiadają na ekranie.
Plątanina losów, czasów rządzących się swoimi prawami. Mali i wielcy
na karuzeli nakręcanej niewidzialną ręką. Kręci się, kręci, szybciej, wolniej,
wariacko, w rytm wagonowy, kołowy, czastuszek, przyśpiewek i ballad. Kto
trafi na zły moment spada, odlatuje, nie mając siły trzymać dłużej grzywę
pędzącego lwa, spada z koguta, malowanego strusia. A szczęściarze siedzą
w saniach, wciśnięci w podłogę, nie reagują na siłę odśrodkową.
Sałata pachnie przyprawami, oliwkami z „pinmento”. Nie najlepszy to
moment na historię z karuzeli.
– Ojciec? Był Polakiem.
– Ale babka? Babka? Litwinka?
– No tak, z Litwy, ale w Pensylwanii urodzona.
– To jak z Litwy? Amerykanka.
– Nie, Litwinka, bo wrócili. Rodzice wrócili. Nie, oboje nie, prababka,
bo pradziadek zginął. W kopalni pracował i zginął w wypadku. Ale ja myślę, że to g... prawda, bo na liście go nie ma.
– Jakiej liście?
– Ty, słuchaj – tu litewskie, rosyjskie, ukraińskie, polskie teatralne Ł – to
była historia...
– Myślisz, że wszystko już było?
– Pewnie tak, ale nie miał kto wszystkiego zapamiętać, opisać, okrążyć
słowami, przeskoczyć płoty graniczne, zostawić wspomnienie rozmów przy
stole ze szklanym blatem...
7 XII 2010

Czy pani nie zgubiła jakichś krów?
Szukajcie, a znajdziecie – się mówi. Proście, a dostaniecie, też się twierdzi. Ile razy jednak dostajemy coś, o co nie prosiliśmy albo znajdujemy,
czego nie szukaliśmy. Ile razy gubimy coś, co wydawało się, że jest nie do
stracenia, a jednak znika w łapskach czarnej dziury od rzeczy zgubionych.
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Nie mogę odżałować pewnej bransoletki, którą kupiłam w 89 roku
w „nowej” Polsce. Srebrna, ciężka na tyle, by czuć ciepło nagrzewającego
się od nadgarstka metalu, pięknie otulająca drobnymi ziarnami kłosa pszenicy. Kupiłam ją gdzieś w Warszawie w Polsrebro, prawdopodobnie już nie
istniejącym. I zginęła, gdzieś musiała się odpiąć, odczepić albo ja sama ją
położyłam w jakimś miejscu, podczas jakiejś wyprawy. Miała być symbolem tej innej, „nowej” Polski, do której, tamtego roku po raz pierwszy od
wyjazdu „na zawsze”, przyleciałam.
Pamiętam tym razem znalezisko, jakie pomogło mi kupić materiał na
sukienkę ślubną. W dawnej Polsce, gdy bieda lub eufemistycznie zwane:
skromne warunki życia, wysyłały mnie na zarobek w czasie wakacji. Kiedy
moje koleżanki ze studiów jeździły do uzdrowisk, kurortów, ja zmieniałam
pościel, wjeżdżałam odkurzaczem pod szafki, czyściłam toalety lub – ale
to już po awansie – roznosiłam kawę-herbatę-kolę, ciastka tortowe. Przed
ślubem jednak wakacyjne dorabianie nie wchodziło w grę, zwyczajnie: nie
ta pora roku.
Znalezisko sterczało w płytkiej kałuży topniejącego śniegu, w białej
jeszcze kopercie. Podniosłam ją i okazało się, że tak naprawdę to były prawie trzy kawałki koperty. Złożona na pół i naddarta. W środku, bagatela...
pięćdziesiąt dolarów w banknotach. Przedartych.
Pani w kasie w Pewexie z uwagą wysłuchała mojej fantastycznej opowieści o porządkach w szufladzie i przedartej przez niedopatrzenie kopercie, w której były banknoty. Podałam je już posklejane przeźroczystą taśmą,
pytając czy je przyjmie. Wzięła je ode mnie i odeszła w czeluść zaplecza,
a ja wtedy zastanawiałam się czy nie lepiej będzie wyjść stamtąd, bo może
Oni wiedzą, że to znalezione i wiedzą skąd, i może lepiej zaniechać, i wymknąć się po angielsku.
Pani z kasy wróciła i zakomunikowała, że kierownik orzekł, że przyjmie. Kupiłam kremowy materiał na cywilny.
Albo takie zgubienie staniczka, co wydaje się rzeczą mało prawdopodobną, a jednak możliwą. Tym razem już nie tak biedna, jak w czasach
studenckich i teraz przyjmująca życiowe smakołyki jako konsumentka ze
zgniłego Zachodu, rozkoszowałam się słońcem, i parnymi wieczorami nad
Zatoką Meksykańską. Staniczek był śliczny, prawie nowiutki, raz założony,
bo w tropikach właściwie zbyteczny na co dzień, czekający na mnie na
wieszaku w łazience, o jakiej, nawiasem mówiąc, mogłam tylko marzyć.
Skromnie schowany pod hotelowym szlafrokiem, czekał w towarzystwie
dessous, aż skończę prysznic, bo przed długą podróżą do domu chciałam
zmyć resztki soli i piasku z ostatniego spaceru po plaży.
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Bagażowy zapukał do drzwi wcześniej, niż go oczekiwaliśmy. W pośpiechu i zamieszaniu ubrałam się inaczej niż planowałam. Staniczek cieplutko okryty hotelowym śnieżnobiałym szlafrokiem został nad Zatoką. No
i sobie myślę, że jakaś młoda meksykańska pokojówka dostała nieoczekiwany prezent. Albo ten ważny skądinąd, w umiarkowanym lub chłodnym
klimacie, szczegół garderoby damskiej wylądował najpierw w biurze rzeczy
zgubionoznalezionych a następnie w koszu na rzeczy bezużyteczne.
Ludzie gubią różne rzeczy, tego nie da się uniknąć. Rzeczy jest wiele,
dużo za wiele i stąd gubienie. Ale takie jest życie, rzeczywistość. Sami się
przecież gubimy, znajdujemy czasami.
Wczoraj jesień znowu wróciła słońcem i zapachem ciepłych, suchych
liści. Gdy zeszłam na dół, żeby rozpakować rzeczy z walizki, na małym betonowym patio, z tyłu domu zauważyłam wiewiórkę, która skakała z miejsca na miejsce. Była bardzo blisko rozsuwanych szklanych drzwi na patio
więc pomyślałam, że szkoda tracić takiej fotookazji i pobiegłam na górę po
aparat. Obfotografowałam rudawe stworzonko ze wszystkich stron. Nawet
mnie nie zauważyła albo ignorowała, bo zajadała się nasionami klonu, które zaścieliły patio po deszczu i wiatrach poprzedniego dnia. Miała dziwny
ogonek, obszarpany, prawie połowa była bez futerka. Wyglądało to śmiesznie, ale poza tym wiewiórka była zdrowa, zadowolona, a głodna!!! Oczy!
Piękne, prześliczne. Łapki! Też sprytne.
W końcu, wyskubawszy, co się dało z nasionek leżących blisko domu,
pobiegła w stronę zbocza i zniknęła mi z oczu. W kierunku w jakim pobiegła, kątem oka zauważyłam dziwny ciemny kształt. Pomyślałam, co to
może...
Łoooo! Bizon! W Janelli podczas naszej nieobecności zamieszkały w lesie bizony! Możliwe? Raczej nie, ale, ale niedaleko jest rezerwat przyrody
i tam są bizony, i może akurat przeskoczywszy ogrodzenie dowędrowały
tutaj. Mogły wędrować prawie suchym korytem rzeki. Drugie spojrzenie...
Drugi bizon. Tym razem nie czarny czy ciemnobrunatny, a kasztanowy.
Trzeci, czwarty, piąty...
Krowy! Mamy pięć krów. Może nawet cztery i byka. Byki są nieobliczalne, widziałam na filmach, w życiu nie, ale kto wie, może teraz będzie
okazja. Kto szuka, znajduje... byka w dolince w Janella albo bizona, bo
niby czemu bizony mają mieć uniformy, taki sam zawsze i wszędzie kolor. Przecież w dzisiejszych czasach, przy tych wszystkich domniemanych
zmianach klimatycznych.
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– Go! Go! Go away!!! Idź! Idź! Idź sobie!!!
Zaczęłam krzyczeć do bizonokrów, nadal tak naprawdę wolałam,
żeby to były bizony. Zawsze to bardziej romantycznie, a na pewno jak
z westernu. Spojrzały w górę, w stronę domu, ale specjalnie się mną nie
przejęły. Wróciły do obgryzania młodych kasztanów i innych drzewek,
i roślinek w dolince.
Jednego byłam pewna, że jeśli to krowy, to tutejsze i muszę krzyczeć
do nich po angielsku. Zaczęłam rzucać w ich stronę większymi kawałkami gałęzi, grudami ziemi po ostatnich przemieszczeniach gruntu podczas
sadzenia krzaków. A one jakby nigdy nic, jadły, żuły, spoglądały w moją
stronę i jadły, i sobie spacerowały jak po pastwisku, swoim.
– Mamy krowy – pomyślałam. – Krowy i może byka. Tylko, czy my
chcemy mieć krowy? Chyba raczej nie.
Na wszelki wypadek przetekstowałam do męża, który wcześniej tekstował z zapytaniem, czy byłam po wstrzymaną pocztę na poczcie. Napisałam
w odpowiedzi zwięźle i na temat:
Byłam i mamy krowy.
Sąsiedzi obok mają koty, mają też czarnego konia. Naprzeciwko nic,
a obok naprzeciwko owce, a dalej jest duże pastwisko i krowy. Wydedukowałam, przebiegając w pamięci topografię okolic Janelli, że to z tego
pastwiska. Przy drodze jest tam duża obora i czasem widzę kręcących się
po podjeździe ludzi. Może to ich zguby?
Wsiadłam do auta, bo pieszo to trochę daleko i pojechałam w stronę
pastwiska. Na szczęście pod oborą stał samochód, a boczne drzwi do obory
były otwarte.
Zapukałam w ścianę obory, krzycząc:
– Anybody home? Jest tam kto?
W środku zobaczyłam kobietę i młodego mężczyznę.
– Are you missing any cows? Czy pani nie zgubiła jakichś krów?
Wyrzuciłam z siebie i natychmiast zdałam sobie sprawę z absurdu sytuacji. Zupełnie jakbym to nie ja tam była, nie ja w otoczeniu krowiego zapachu, nie ja w środku obory, w której stały młode cielaki i przyglądały mi się
z zaciekawieniem. Miałam wrażenie, że to wszystko to sen.

232

Kobieta podeszła do mnie, wyszłyśmy z obory. Wytłumaczyłam, że krowy są w lesie, w dolince i że obawiam się, że podejdą do domu i że może
to jej, bo innych w okolicy nie widziałam.
– I am so sorry, yes, I think these are my cows. They were bored and
started to look for something to do. I am really sorry. We will be right over.
Jakże mi przykro, myślę że to moje krowy. Były pewnie znudzone, szukały
czegoś do roboty. Naprawdę mi przykro. Zaraz tam przyjedziemy.
Bardzo miła, dobrze że w ogóle była w oborze – pomyślałam. Podziękowałam, wytłumaczyłam, gdzie mieszkam.
– Second property from here, in the forest. Druga posesja stąd, w lesie.
I wsiadłam do auta, żeby jak najszybciej wrócić do domu, sprawdzić
co robią już nie moje bizonokrowy. A one najspokojniej w świecie nadal
stąpały statecznie po dolince.
Po kilku minutach przyjechała ich właścicielka. Znów przepraszała i zeszła w dolinkę, żeby przeprowadzić zguby na pastwisko.
Gdyby nie fakt, że przed wyjazdem do obory zrobiłam – oczywiście
– kilka zdjęć bizonokrów, to pewnie nikt by mi nie uwierzył. A tak mam
dokumentację.
– Czy pani nie zgubiła jakichś krów?
A już byłam przekonana, że zgubienie białego staniczka w jeszcze bielsze kropki, to było wyjątkowo interesujące zgubienie.
1 XI 2011
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Elżbieta Borkowska
/el/

Z cyklu – okruchy z miejsca W...
Na skraju jest kolejny dzień
Zegar na wieży kościoła wybił dwunastą. Dźwięki leniwie rozpełzły
się po kilku uliczkach miasta. Miasta mówię, chociaż nawet w rozumieniu
mieszkańców popełniam spore nadużycie myślowe. Ludzie tutaj kochają
przekonanie, iż mogą uchodzić za miastowych, chociaż niejednemu z prastarego gródka, nieobce jest zapatrywanie, że z tą przynależnością sprawa
mocno przesadzona. Ano do rzeczy i bez zbytniej wstydliwości – pisz z łaski swojej, skoro już się odważyłeś, jak w istocie sprawy się mają. I bez
łgarstwa proszę, chociaż niełatwo będzie pozbyć się pleśni, którą obrosłeś
przez lata tkwienia w miejscu, i tego, czym przygłuszyło cię ponoć miasto,
miasteczko, mieścina, ulokowanie na skraju. Trudno się oskrobać? Lata tłuczenia zbuntowanym łbem w niewidzialne ściany – musiały dokonać destrukcji w pojmowaniu codzienności. A może odrzuć niepotrzebne, w tym
momencie, dywagacje na temat dulczenia tu, a nie gdzie indziej i przejdź
do sedna. Co chcesz powiedzieć? Co wymamrotać o skrawku podobno
ważnym, a zapomnianym przez Niebieskiego i tych, co rzekomo wiedzą,
co komu potrzeba? O czym prawić należy i warto? Może o portretach? Coś
o ludziach tkwiących w ramach paru ulic?
Czas na uporządkowanie bałaganu refleksji. Tak. Zacznę od tych, których spotykam od lat, bo ludzie jednak najważniejsi. Otwierają i kończą
każdy dzień, a ich historie kształtują powszedniość. Skup się paskudo bajarska na tym, co chcesz wykrztusić i nie trap się zbytnio, że ciężko przekuwasz myśli w odpowiednie słowa. Żaden z ciebie mistrz narracji i z tym
też najwyższy czas się pogodzić. Nie, żeby szukać rozgrzeszenia ułomności
– ot zwykła szczerość opowiadacza, który dorwał się do historii z W... i nie
odpuści, bo zawzięty na opisanie, co oczy oglądają, mimo że czasami wolałyby nie widzieć, bo potem głowa zbyt dużo ma do rozważania.
Wracam do zegara. Do niego, bo ważny dla Baszki. Lapsus – był ważny,
ale o tym zmilczę, bo nic nie wniosę do tego portretu. Zegar w W... pięknie wybija kwadranse i godziny, a że szwankować nie ma zwyczaju – od
lat wyznacza rytm w zaścianku. Dla niej do niedawna też dyktował czas
wyprawiania dzieci do szkoły, porę obierania ziemniaków na obiad, powrót synów do domu i nerwowe oczekiwanie na męża, który zawsze miał
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wymówkę na późne, coraz późniejsze pojawianie się na progu skromnego
mieszkania.
Tak było do dnia, a właściwie wieczoru, gdy zamiast czekać potulnie na
ślubnego, postanowiła zapomnieć o łazędze i zrobić coś dla siebie samej.
Przestała zastanawiać się, gdzie on jest, z kim się włóczy i co robi. W jednej
sekundzie przestała o nim myśleć – wymazała z umysłu nagłym i niespodziewanym cięciem.
Pewnie zastanawiasz się, czy to możliwe – zapomnieć o kimś i już nigdy
nie zaprzątać sobie głowy czyimś istnieniem? Nie wiem. Mnie się to nigdy
nie udało, ale Baszce tak. Nie mam zamiaru dociekać sedna, bo żaden ze
mnie psycholog i nie mam zwyczaju mądrzyć się na tematy, o których nie
mam pojęcia. Wiem tyle, że wyrzuciła tego człowieka z pamięci i nawet
zaczęła się dziwić, gdy zjawiał się i czegoś wymagał. Dla niej stał się tylko
zjawą, taką samą jak te, które zaczęły tworzyć jej nowy świat.
To wydarzyło się wtedy, gdy podjęła decyzję, iż czas zająć się własną
osobą. Wszystko, co miało do tej pory znaczenie, straciło statut ważności.
W mgłę odpłynęły problemy z nieposłuszeństwem synów, beztroską męża,
odsetkami niespłaconych rat. Zniknęła też wykrzywiona w dezaprobacie
twarz matki. Ona zajęła się sobą i walką ze zjawami, które wypełzły znikąd – według zagubionej rodziny, a jej zdaniem były z nią od zawsze, ale
dopiero od niedawna nauczyły się mówić. Nie rozumiesz? Ja też nie, ale
przecież nie jestem Baszką. Próbuję jedynie opisać, co się stało, że odważyła się na mentalny rozwód z budowaną przez lata stabilizacją. Można by
szukać przyczyn, powodów zmian, które w niej zaszły, a nawet snuć domorosłe psychoanalizy, ale po co, skoro nawet uczeni w zawiłościach ludzkiej
psychiki, gubią się w swych wywodach. Ci ostatni próbowali przywrócić
ją do pionu cudami farmacji, mąż wrzaskiem, matka błaganiem, a dzieci
bezradnym płaczem. Wszystko na nic.
Zaczęło się od szafy. Dzieci spały, a ona szukała po półkach – nerwowo
i z pośpiechem. Przerzucała biedną zawartość. Wreszcie wyraźnie zadowolona wyjęła z czeluści jedwabną szmatkę i rozwinęła gwałtownym ruchem. Jest. To błękitne marzenie miała na sobie raz, jedyny raz, w majowy
zmierzch, gdy Marianek czytał jej wiersz o dzikiej mięcie i o tym, że głupek
zwany poetą modli się słowami odmieńców.
Marianek i niebieska sukienka. Jeśli dodać do tego wiersz szeptany
w ciepły zachód słońca, wówczas trzeba przestać się dziwić, że obudziło
się pragnienie zmartwychwstania chwili, gdy zmrok pachniał miętą, a modlitwa odmieńca miała swoją siłę.
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Wspomnienie sprawiło, iż jedwabna szmatka otuliła minionym i nie
zważając na późną porę wyszła z zamiarem szukania tego, co dawno odeszło, a teraz nie pozwoliło na samotne tkwienie w ścianach.
Szła uliczkami miasteczka, które zapadało w przedwieczorną ciszę.
Z uśmiechem minęła grupkę dzieci kłócących się zawzięcie o to, kto oszukuje w grze w chowanego. Przez myśl jej przeszło, że ta mała z krzywo
zaplecionymi warkoczykami wygląda jak ona, gdy beztrosko buszowała
w dzieciństwie po podwórku i bezczelnie łamała zasady gry w chowańca, ku konsternacji rudej Mańki z sąsiedztwa, która zawsze chciała wodzić
prym w zabawach i z surową minką wygłaszała: – Zaklepana!
Akurat! Nikomu i nigdy więcej nie uda się zaklepać jej o odrapaną ścianę i jeśli będzie chciała, przekroczy wszelkie reguły i za nic ma rude mańki, które despotycznie wciskają w trybiki: wypada – nie wypada. Co teraz
ważne? Jedynie stukanie obcasami po krzywym bruku, migotanie błękitnej
sukienki i szukanie Marianka, bo on na pewno zrozumie, dlaczego marznie
w jedwabnym cudeńku. Popatrzy na nią, przypomni sobie i nikomu nie
powiedzą, że on znów pisze dla niej wiersze, a ona słucha ich jakby miała
monopol – na słuchanie, rozumienie wersów, w których rozpycha się niczym jaka Dulcynea.
Przyśpieszyła kroku, by jak najprędzej stanąć przed Mariankiem, dać się
rozpoznać, pozwolić zapomnieć, że kiedyś włożyła na głowę biały obłok
i bezmyślnie wyklepała innemu przy ołtarzu: – Ja Barbara...
Bezmyślnie czy naiwnie wierząc w słowa matki, że ona też kiedyś posłuchała rozsądniejszych i źle na tym nie wyszła – uwiła sobie gniazdko,
które teraz zżera nudą, dławi jak widok mężowskich skarpetek rzuconych
na środek sypialni.
Tu przydałby się wywód na temat sensu wspólnego tkwienia przy wzrastaniu dzieci, szacunku dla zasad trwałości stadła kobiety i mężczyzny, ale
nic z tego. Mam wiele powodów, by tego nie robić, więc raczej wrócę na
ulicę, którą Baszka przemierza z wyjątkową determinacją odszukania człowieka, który nie drażnił jej jak przywoływana ruda Mańka: – Nawet mrużyć
nie potrafisz!
Może kiedyś tak było, ale tego wieczora zamruży na przekór wszystkim
i znajdzie minioną chwilę, gdy była wyjątkowa i godna wiersza. Roześmiała
się tak głośno, że obudziła kota śpiącego pod rdzewiejącym jesiennie żywo-
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płotem. Oprócz spłoszonego sierściucha przywróciła przytomność pijaczkowi kiwającemu się na odrapanej ławce.
Wyrwany z procentowej drzemki, najpierw zakasłał, potem soczyście
splunął, wreszcie zagaił radosnym bełkotem: – Da pani dwa złote? Paniusia
taka ładna w tej błękitnej sukience. Da pani dwa złote?
Nie będzie ani słowa o tym jak zimno było Baszce w szmatce z jedwabiu, ani nie zająknę, że opój ławkowy, tak jak Marianek kiedyś, obiecał, że
dla niej zatańczy z księżycem. Nie opowiem też o liczeniu płyt chodnikowych do progu domu, gdzie mąż, dwie głowy synów na poduszkach, a jutro
pewnie słowa matki: – Gdzie znów błąkałaś się po nocy?
Czy to możliwe – zapomnieć o kimś i już nigdy nie zaprzątać sobie głowy jego istnieniem? Mnie się to nigdy nie udało, ale Baszce tak.
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Marzena Przekwas-Siemiątkowska
Prognozy
Przez przypadek mam otwarte oczy.
wg W.
Od kiedy jest mi obojętne, z czego spowiadają się mokre poduszki nad
ranem, pozwalam sobie na spanie z otwartymi oczami.
Gdzieś między drugą, a trzecią pająki wykluwają się z jaj. Pod nieobecność świadomości włażą do nosa. Inne połykane pomiędzy wdechem, a wydechem kurczą się wśród kęsów psychotropów .
Codziennie popełniamy morderstwo albo one samobójstwo. Wierzę, że
to jednak ich wybór, bo po co obciążać pięści. Puste dłonie łatwiej rozbijają
się o papierowe łodzie przyjaciół.
Im mniej odruchów konwulsyjnych, tym większe ożywienie wśród porcelanowych lal.
Nagromadziło się ich mnóstwo przez te wszystkie na odwal się. Mają
idiotyczne pąsy, kiedy tak wchodzisz i wychodzisz o szóstej. O siódmej
wraca mąż, więc ta żenada powtarza się w czasie nocnych zmian. Udaję,
że jesteś mistrzem w swoim fachu, a ty, że na zawsze…
Rano parzę najlepszą na świecie kawę. Mąż całuje w czoło swojej wiernej i kładzie się spać. Biorę kąpiel i mam ochotę wyparzyć wnętrze z ciebie.
Oczywiście, nie zjem śniadania, bo pusty żołądek, to też czystość. Niech
sam się trawi, to podobno boli, ale przywykłam.
Słyszałam, że modelki pochłaniają płatki kosmetyczne nasączone sokiem. Nie mam tego problemu, bo głód załatwia mi wszystko. Rozprasza
myśli o tobie, o zanurzaniu się i kolejnych wspomaganych orgazmach. Wygłusza skrzywione lustro fałd na brzuchu. Tłumi obrazy małej dziewczynki
wykorzystywanej w stodole.
Tracę kontakt ze sobą, więc wyląduję w psychiatryku – mamusia się
zawsze o to modliła.
Nie spełniłam jej oczekiwań, bo nie byłam chłopcem. Miała zatem silną
motywację.
Wiem, jeśli nie psychiatryk, to pewnie rak. Guz w piersi twardnieje
i boli, a lekarz do przyszłego roku ubabrany jest we wnętrznościach innych
piękności. Tak czy siak, proces gnicia już się zaczął.
Najpierw widzi się niewyraźnie, bo zwieracze źrenic nie domykają rozpasłej przestrzeni przygodnych facetów. Mózg informuje, że boli cię całe
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ciało. Kiedyś ponacinano pofałdowanie małpom i te przestały się bać. Ciekawe czy żyletka załatwi sprawę.
Może przestanę się w końcu szarpać ze sobą.

Codzienność. Dwa miesiące później
Zuzia spała twarzą do kaloryfera. Padłam obok niej. Od rana ugniatałam
ciasto na pierogi z serem. To nie takie proste, żeby było idealne. Zmęczenie
wzięło górę. Okryłam się szczelnie kołdrą, jakbym chciała zamknąć przestrzeń. On wrócił z pracy trzy godziny wcześniej. Wściekł się, bo kapustę
gotowałam z marchwią, a nie oddzielnie. Ponieważ spałam, nie wskórałby
niczego groźbami. Co to za radość straszyć kogoś, kto bezczelnie śpi?
Przyciągnął moje biodra do siebie, zsunął bieliznę, a na koniec wtargnął
z całej siły. Wrzasnęłam z bólu. Wysunął się na chwilę, by uderzyć mocniej
i pewniej. Włożyłam palec do ust, by nie obudzić Zuzi. Udało mi się położyć na plecach, z myślą, że uda mi się uniknąć kolejnych razy.
***
Pisanie o tym, to gówno, jak krochmalenie prześcieradła, na którym nic
się nie śni. Bezdomna, przewraca się z boku na bok na gazecie. Nagłówki
odcisną się na czole: „wykorzystano sześcioletnią dziewczynkę”, „zgwałcono staruszkę”. Jak być spokojnym, kiedy obrazy przekrzykują się nad
uchem?
Nie znoszę pisania, bo jest tak cholernie gładkie i niedokładne jak smarowanie chleba. Masło nie wypełnia wgłębień. Nigdy nie poznasz smaku,
będziesz tylko miał świadomość, że to masło, że coś tam jednak było…
***
Kiedy nie możesz skrzyżować rąk na piersiach, stają się okazją. Kiedyś
lubiłam delikatne okrążanie językiem sutków. Dzisiaj leżę nieruchomo powtarzając sobie:
− Przecież, to się zaraz skończy.
Jego pojękiwania budzą mnie nad ranem. Słyszę je wyraźnie nawet,
gdy go nie ma.
Zaciskam pięści albo wbijam paznokcie w brzeg dłoni, ale to tylko
namiastka.
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Jutro nie będzie śladu po zaczerwienionych miejscach, żadnego
obrzęku, krwi.
Agresja traci sens.
− Przecież głos ucichnie.

Pierwszy piątek miesiąca
Każde pęcznienie ma swoje granice. Ciało gromadzi gazy i ropę. W końcu pęka, jak brzuch zdechłego psa czy wrzód. Dopóki rośnie, każdy dotyka,
sprawdza twardość albo obchodzi dookoła.
Cała okolica czuje smród, który pomija milczeniem. Skrzętnie upycha
się trupa w szafie pod wieszakami. To nowa moda, masz ochotę wbić komuś widelec w wypielęgnowaną dłoń, ale siadasz i bach – uśmiech numer
pięć.
Dawno nauczyłam się mówić ludziom to, co chcą usłyszeć i dzielić się
na trzy osoby.
Nie ma to nic wspólnego ze świętością. Raczej z rozbiciem, rozczłonkowaniem osobowości.
Iza, która chce być i bierze świat w siebie. Iza, którą zniesmaczyła codzienność, łyka tabletki i kładzie głowę na martwej poduszce. Iza, ta najgorsza, nie pisze, sprząta, gotuje, pierze i prowadzi zawzięte dyskusje na temat
rynku pracy i promocjach w supermarkecie.
Dzisiaj trzeba być skurwielem, żeby żyć, elastycznym jak tancerka
w burdelu, na którą w domu czeka mąż i dwójka dzieci. To tylko kwestia na
ile jesteśmy w stanie się rozebrać, a na ile ubrać.
Grunt to nagiąć przyzwoitość. Mąż mojej przyjaciółki sprzedawał ją za
wybielanie sumienia.
Zabieg dość drogi, jak na odpukiwane w konfesjonałach rozgrzeszenie.
Magda mówiła, że on nie jest taki zły, ale kiedy robił te wszystkie skurwysyństwa, zabierał studentki na Cypr i kupował bieliznę koleżankom artystkom, zbierała mi się piana w ustach.
W końcu nie wytrzymała, podczas niedzielnej wizyty u brata przerzuciła sznurek przez pergolę i powiesiła się.
Minął rok. Siedzę na wpółprzytomna u jej stóp. Zazdroszczę własnego
kąta i nieprzerwanego snu o nieczuciu.
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Nie potrzebuję deklaracji
Lubię siebie taką, z wiatrem, napisaną głębokim wdechem. To zdejmowanie czaru trwa przy wydechu. Cały rytuał przy zwiększaniu i zmniejszaniu objętości płuc. Kreślenie kręgu palcem na ustach. Cokolwiek teraz wymyślisz, stanie się.
Jako ludzie mamy potrzebę domykania, zamknij więc okno. Nie lubię
kochać się, kiedy wiatr od północy przynosi zbyt wiele wspomnień.
Zgaś świece, są dobre dla zmarłych, nie lubię cieni na wypolerowanych
staraniach.
To ja zadecyduję, kiedy będę gotowa na twoją obecność. Na razie zmaterializuj się we mnie jako głos. Przygotuj sobie miejsce. Puste pokoje śpią
jak psy, ze skrzyżowanymi łapami. Kładą uszy po sobie i wbijają martwy
wzrok. Czekały tak długo…
Głodne, apatyczne dni wbijały od niechcenia pazury w skórę pod brzuchem. Wstydzę się blizn, moje bluzki kończą się na udach.
Spokojnie, jednak, przygotuję ci ręcznik, mydło i miejsce, które zarezerwowałam dla ciebie.
Zostań tyle, ile potrzebujesz.
Nie będę gotowa na twoje odejście, ale na swoje z pewnością. Ćwiczę
każdego dnia, kiedy nie jem i biegam. Zamykam oczy i coraz częściej rozmywam się, pomiędzy jednym, a kolejnym krokiem.
Wiesz, ile mnie kosztuje ruch głową? Muszę się dobrze nad nim zastanowić.
Wyjmowanie Zuzi z huśtawki jest pracą w kamieniołomach. Ostatnio
w sklepie próbowałam wyjąć ją z wózka i nie mogłam. Czas się kurczy…
****
Kochanie, życie ze mną nie może się udać.
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Plantacja kamieni
wg W.

Żerowisko
Prawie zawsze po złotej rybce pozostaje w kuli osad. Chemia nie tłumaczy wszystkiego i nie do końca mnie zadowala.
Podobno twarda woda, wiązania itd.
Myślę, że jeśli głaz, to u szyi i na dno, nie na płyciznach. Jeśli ktoś skacze, to nie po to, by przywierać brodą czy czołem do ściany.
Chociaż w sumie nie to jest ważne. Ów osad jest zaledwie ubocznym
skutkiem życia.
Jakkolwiek nie umówisz się, ze sobą i innymi, że nie ma ciebie, że nigdy
ciebie nie było, to ta cholerna maszyneria, którą jest pamięć, rysuje kreski
jak sejsmograf albo wykrywacz kłamstw. Im częściej powtarzasz i obiecujesz, że jesteś – paczką, śmieciem, którego nie warto podnieść z chodnika,
tym częściej pojawia się Mateusz i mówi:
– Nie gubię śmieci i nie kopię paczek .
Trafia się jeden porządny, budzi wątpliwości, które jak kleszcze zaczynają tyć, chorować i rzygać do mózgu. Najgorsze są miękkie, bo nie pokryte
pancerzem.
Kiedy próbujesz je wyplenić, prześlizgują się pomiędzy palcami. Łatwo
je zgnieść, więc zęby pozostają pod skórą.
Czasem trzeba nacinać, żeby przypomnieć, po co hoduje się kamień
w spiżarni.
Przy dojrzewaniu do skał potrzebna jak odpowiednia temperatura
świństw. Najlepiej kiedy drożdże pokryte są już pleśnią. Rozdzielenie płynów ustrojowych i spokoju poprzez odparowanie nie trwa wiecznie. Jedyne, co się skrapla, to pot przy odwracaniu kamieni na boki. Praca ta wymaga
dyscypliny, by uniknąć nierówności i pytań. Kiedy stojąc na ugiętych nogach czujesz, że już nie udźwigniesz, nastąpił odpowiedni czas.
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Zygmunt Marek Piechocki

Dwa listy hipotetyczne z jesieni 2009 roku

1.
27 października 2009, wieczorem
Witaj, Julio!
Wtorek. Jesienny, czerwony, żółty, złoty! Bo ja przecież z lasów właśnie.
Jesienne nadrabianie rowerowych kilometrów, których latem za mało w stosunku do planowanych.
Z różnych przyczyn nieprzejechanych. A to wyjazdy do Mamy, a to ktoś
przyjechał i nie wypadało, a to pogoda zbyt deszczowa. Teraz też, ale zakupiłem strój odpowiedni – nieprzemakające kurtka i spodnie. Sprawdzone
w minioną niedzielę. Licznik zamókł i przestał pokazywać przebieg i szybkość, a ja pod zewnętrznym ubraniem – suchy. Więc fajnie! Dzisiaj też –
mżawka i mały deszcz – ale cudne leśne widoki, zwłaszcza w liściastych
kwartałach, wynagradzają każdy trud – moknięcie, zabłocenie roweru…
Tak więc może „dobiję” do tych zaplanowanych 4000 km w tym roku.
A tutaj sobie popatruję w „nasze” forum poetyckie. Zapewne nie widziałaś jeszcze.
K. zamieścił trzy wiersze Michela Houllebecqa, poety francuskiego
(rocznik 1958). Moim zdaniem to znakomite teksty. Wiersze, które udowadniają, że nie potrzeba żadnych udziwnień, skomplikowanych metafor, że
ich „zwyczajność” jest ich wielkością! I trochę mnie te teksty – a właściwie
to sposób ich napisania – podtrzymują „na duchu”. Bo wiesz, moje pisanie
także jest „proste”, „niewydumane”, sądzę, zrozumiałe dla każdego. A to
dla mnie najważniejsze. Jakoś te nowomody pisarskie, poetyckie ani mnie
pociągają, ani mi je czytać…
Zauważyłem jednak, że właśnie takie, co to są, jak mówi młodzież,
„trendy” wygrywają konkursy poetyckie. Są zauważane. Ale nic to!
Jako że i ja kiedyś napisałem tekst o starości, jej przymiotach, i patrzenie na nią Michela H. jest mi bardzo bliskie, chciałbym Ci zacytować taki
wiersz:
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***
Lubię przytułki bólu, szpitale, gdzie starzy,
Chorzy ludzie zmieniają się z wolna w organy
Pod okiem obojętnych lub drwiących lekarzy,
Którzy drapią się w głowę i jedzą banany.
W czystych salach, skąd jednak ohyda wyziera,
Dostrzega się tę nicość, która ich otacza,
Zwłaszcza to widać rano, gdy się ich ubiera,
I słychać to o fajkę błaganie palacza.
Starzy umieją płakać dźwięku nie wydając,
Zapominają myśli i proste wyrazy,
Nie śmieją się zbyt często, a wszystko, co mają
Przez te kilka miesięcy przed ostatnią fazą,
To tych prostych słów parę, wciąż tych samych prawie:
Dziękuję, syn, jak zwykle, przyjdzie w poniedziałek;
Nie jestem głodny, syn się w końcu jednak zjawi.
Syna nie ma, a ręce mają prawie białe.
W piątek jadę do Mamy. I na groby przodków.
Pozdrawiam Cię, i życzę żeby jesień w Twoich stronach była równie
piękna jak tutaj.
Marek
Po pisaniu
Byłbym zapomniał, a za dni kilka będzie nieaktualne. Pokazywano dzisiaj w lokalnej TV recital fortepianowy, który organizowałem i prowadziłem.
Więc dobrze, że mnie tylko sekund kilka, a Grzegorza Rudnego – pianistę
z Poznania – chwilę dłuższą w Sonacie C-dur Józefa Haydna. Później był
jeszcze Claude Debussy w suicie „Pour le piano” i Fryderyk Chopin w pięciu odsłonach. Na zakończenie Scherzo h-moll, na bis Walc des-dur op.
64 nr 1. To ten, który potocznie nazywa się „minutowym” lub „psim”. Nie
wiem czy ktokolwiek odważyłby się zatańczyć w jego rytm!
Pierwszego dnia listopada 2009 roku, Pniewy Szamotulskie w Poznańskiem. U Mamy
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2.
Miła Julio!
Już wieczór. Nad cmentarzem łuny od lampionów, kolorowych zniczy.
Stoję kilkadziesiąt metrów od parkanu. Jest zimno. Wieje wschodni wiatr.
Na głowie mam zimową czapkę, na rękach wełniane rękawiczki. Patrzę.
Pomiędzy grobami, światłami na nich, przemykają w pośpiechu ciemne
sylwetki. Ludzie kończą rytuał tego dnia – jeszcze raz odwiedzają miejsce
spoczynku matek, ojców, braci, sióstr… wszystkich tych, których nie ma już
pomiędzy żywymi.
Wiesz, sporo dzisiejszego wieczora przesiedziałem przy komputerze.
Czytałem różne „świąteczne” relacje na blogach. Zwłaszcza tych literackich. Kilka wierszy, sprawozdań, jakieś dyskusje pod nimi. To chyba też
rytuał. Jak sprzątanie grobów, kładzenie świeżych świerkowych gałązek,
zapalanie świateł. To zapisywanie zauważeń. Taka okazjonalność. A ja najchętniej właśnie w ten dzień nie poszedłbym na cmentarz w ogóle. Że tłum,
że hałas, rozmowy, obłapiania, witania…
Widziałem – wielu było poważnych, skupionych. Ale byli też tacy, którzy traktują ten dzień, czas jako okazję do rodzinnych spotkań. I to Święto
jest pretekstem.
Spotkają się dopiero za rok.
Jeśli będą.
A to, moim zdaniem, dobry, ciekawy tekst, jaki wynalazłem i sobie „zabrałem” z blogu naszklepisane.blogspot.com pani Małgorzaty. Wiersz krótki, wymowny, dobrze spuentowany z treścią o nowych rytuałach. Dlatego
przytaczam:

Halloween
– Daj cukierka
Umorusany chłopczyk w masce
Ciągnie mnie za rękaw
– Daj
Za duszę
Babci
Babcia w kostiumie biedronki
Przechadza się po parapecie
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Głodne oczy chłopca
Jak dwa obole
Błąkające się po pokoju
Wybacz, Julio, tę dzisiejszą treść, list – to (jakby) też rytuał. Opowiedzenia. Tego dnia, wieczoru.
Pozdrowienie, myśli dobre posyłam! Marek

Miasteczko z biskupem
Miasteczko to nie było siedzibą Biskupa. Jednakże osobistość taka zamieszkiwała na peryferiach w tzw. dzielnicy willowej. Były to właściwie
stare domy o nijakiej architekturze, budowane kilkadziesiąt lat przed moim
przyjściem na świat przez ówczesnych członków elity miasta. Niektóre
z nich pyszniły się oplatającymi je winoroślami, które zarosły nawet okna
przydając domostwom tajemniczości. Dawnej świetności broniły, rozsypujące się teraz ozdobne gzymsy, tralki balkonów, zmurszałe figurki pośrodku
zaniedbanych gazonów.
Dom Biskupa nie wyróżniał się niczym – może niezbyt często mytymi
szybami okien, do których mycia, z powodu swojego skąpstwa rzadko wynajmował – skądinąd chętne do takich prac – miejscowe kobiety. W głębi
posesji stal niewielki domek. Mieszkał w nim mężczyzna przez mieszkańców miasteczka nazywany zakrystianinem, choć z tą funkcją niewiele miał
wspólnego. Pełnił przy swoim panu wszelkie możliwe inne: od zakupów
żywności po gotowanie, sprzątanie, drobne naprawy popadającego w ruinę
domostwa .
Najbardziej zaszczytną jednak i tą, która sprawiała mu najwięcej radości było kierowanie biskupim samochodem. Był to amerykański krążownik
o nieokreślonym roczniku. Przeróbki, których dokonał zakrystianin skutecznie uniemożliwiały rozpoznanie marki . Zamocowane na nadwoziu różne
znaki firm, dodatkowe spojlery, lampy i ozdoby mogły zmylić nawet znawcę
aut. W mniemaniu zakrystianina te wszystkie dodatki dodawały splendoru
i świadczyły dobrze o jego zdolnościach manualnych. Widomą tego oznaką
była jego dumna mina i postawa podczas kierowania wehikułem .
Wyjeżdżano nim niezwykle rzadko. Tylko z okazji wielkich świąt katolickich. Przejazd przez miasteczko, zawsze tą samą trasą , trwał kilkanaście
minut. Pojazd Biskupa sunął majestatycznie. On, w swoich purpurach siedział na tylnym siedzeniu z prawej strony. Szyby okien były przyciemnio-
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ne, więc twarzy Jego Eminencji nie można było zobaczyć. Czasami uchylał nieco okno i wystawiał na zewnątrz swoją upierścienioną dłoń. Była to
pulchna, biała łapka z wypielęgnowanymi paznokciami, kilkoma lekko brązowymi plamkami wątrobowymi. Zwisała bezwładnie na zewnątrz szyby
jak martwa. Co jakiś czas, wykonywał nią jakieś minimalne ruchy, które co
bardziej spostrzegawczy czytali jako znak krzyża błogosławiący idących.
Jeśli pozwalała na to szybkość samochodu, z kolorowych tłumów, które
poboczem zmierzały na centralne uroczystości wyrywały się co bardziej
pobożne kobiety i całowały z czcią biskupią prawicę. Wehikuł jechał bardzo wolno, torując sobie drogę wśród przyszłych procesjantów, ale i tak
niektóre z kobiet pozostawały za nim z dzióbkami ust jak do całowania
i wyciągniętymi rękoma.
W moich czasach studenckich nie bywałem zbyt często w rodzinnym
miasteczku. Wiadomość o odejściu z tego świata Jego Eminencji nadeszła
tuż po sesji wiosennej i postanowiłem pojechać wziąć udział w ostatniej
ziemskiej podróży zmarłego.
Pogrzeb był mniej okazały, niż się spodziewałem. Kilku księży, jeden biskup. Dopisali tylko mieszkańcy miasteczka. Trumnę z doczesnymi szczątkami duchownej Osoby nieśli ci, którzy w święto Bożego Ciała zapewniali
cień baldachimu. Nie mogli widzieć, jak spod wieka wysunęła się zsiniała,
pulchna dłoń już bez sygnetu na palcu, by błogosławić wiernych w miejscu,
gdzie tłumy żegnających dostojnika były najgęstsze, a szloch kobiet najbardziej przejmujący.
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