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Zdziwisz się drogi Czytelniku, dlaczego pierwsza strona antologii, którą
z największą przyjemnością oddajemy w Twoje ręce, zawiera słowo postscriptum. Nazwę taką nosi młode Forum Literackie. Młode, bo patrząc na inne obrosłe
tradycją, z licznymi grupami użytkowników, zostało stworzone przez grono pasjonatów zaledwie mgnienie temu, w październiku 2007 roku.
Sięgając do Słownika języka polskiego szukaliśmy odpowiedzi, jak najlepiej rozumieć tę nazwę i wydaje nam się, że najlepszym wyjaśnieniem jest uzupełnienie.
Tak, forum POSTscriptum jest swoistym uzupełnieniem tego, co dzieje się
w poezji internetowej. Czy uzupełnienie jest tu właściwie użyte? Jeśli uznamy,
że jest to dodatkowy wkład, wymuszający inne spojrzenie, to chyba nie będzie
to nadużyciem. Forum to poeci, którzy tworzą wiersze, dzielą się nimi, poddając się natychmiastowemu osądowi, ale także grono pasjonatów, które w wielu
przypadkach, nie znając się z realnego świata, chce być ze sobą. Wiersze są ważne, ale ważniejsza jest chyba atmosfera, w jakiej są one czytane. Tu dochodzimy
do meritum.
Od paru lat każdy z nas uczestniczy mniej lub bardziej aktywnie
w życiu różnych for poetyckich. Obserwujemy ich narodziny i niestety także
upadki. Tworząc nasze forum zadawaliśmy sobie pytanie – co jeszcze można
dodać, a co zmienić, aby odróżniło się ono od setek innych? Czym zachęcić ludzi, aby chcieli tu być, często kosztem innych zajęć, na które i tak nie mieli
już czasu?
Odpowiedź nasunęły refleksje, a raczej przywołane myśli o tym,
co sprawiało, że nigdzie nie czuliśmy się jak w domu. Ulegając niechcianym klimatom, wyobcowaniu przez sprzeczność tego, co widzimy, z tym, co chcieliby
nam narzucić stali bywalcy, przechodziliśmy w bierność, a z czasem znikaliśmy
niezauważenie.
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Zadając sobie pytanie – dlaczego tu ma być inaczej, odpowiemy krótko – bo to
miejsce wytworzyło dzięki użytkownikom swoisty klimat, niepowtarzalną atmosferę, a stało się tak w przeciągu zaledwie kilku miesięcy. Nasze forum to już
nie tylko miejsce w sieci, a przede wszystkim ludzie – osobowości poetyckie
o szerokich perspektywach, które dzieląc się własną twórczością, wnoszą wkład
w naszą wspólną codzienność. Klimat to również tolerancja dla różnych poetyk,
życzliwość w komentarzach, pozbawienie gorsetu sztywności i otwartość na pomysły. Każdy z nas zaczyna dzień od POSTscriptum i zazwyczaj na nim kończy.
Zapraszając Cię drogi Czytelniku do lektury, mamy nadzieję, że wsłuchując się w melodię metafor, jak żeglarz w śpiew syren, podążysz za nimi
do przystani, jaką stanowi POSTscriptum i siadając, czy to z tomikiem w dłoniach, czy też przed monitorem, powędrujesz ścieżkami nie tylko poezji.
Oferujemy Ci również prozę, felietony, fotografię, malarstwo, czy też grafikę komputerową. Może zechcesz włączyć się w nasze grono, podyskutować, napić się
wirtualnej kawy, dzielić swoimi myślami i wspomnieniami.
Ten tomik ma zatrzymać chwilę, pokazać tu i teraz dwudziestu sześciu
poetów. Jeśli zamierzenie cyklu wydawanych antologii powiedzie się, to wracając do niego zobaczymy jak na starej fotografii siebie i przyjaciół sprzed lat.
Roczulą nas zapewne umorusane buźki dzieci-wierszy, które odchodząc od beztroski dzieciństwa, poszły swoją drogą. Jednak ten zatrzymany w kadrze dzień,
ma pozostać takim, jakim jest obecnie i nie dlatego, że ktoś nam to narzucił,
ale dlatego, że spontanicznie chcemy tego wszyscy, uznając go za spotkanie
z przyjaciółmi, przy muzyce metafor i lampce poetyckiego wina.
Lidia Kowalczyk, Marcin Dydyna i Leszek Wlazło
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Elżbieta Adamczyk
/Elżbieta/

szuflady pełne śladów
lepimy światy z piasku gliny
papieru śniegu słów z ogniska
iskierki które żarem nagle
dają rozpoznać kto co ważne
znikają zgodnie z przeznaczeniem
lub rozpalają się gdzieś na dnie
idziemy w ciszę w zapomnienie
pomiętych kartek porzuconych
w szufladach układamy siebie
© Elżbieta 2006.08.23

Odpowiedź na proste pytanie
Oczywiście że pojadę polecę
skorzystam z każdego czasownika
znasz odpowiedź nie pytaj
Wszędzie i zawsze i...
bo na przykład
Czy pamiętasz?
przejażdżki do nieba z pocztówki Miami
i niższe piekiełka Key West
nagie plaże opalone plecy przed barami
nasze tango w południowym kącie ziemi
i Hemingway łaszący się kotem
Oczywiście że pojadę polecę
Kampinos w październiku
to zaczarowane złoto
a że deszczyć będzie?
statystycznie podobno najmniej
a jak zmoknę? nieważne
bo z Tobą
© Elżbieta 2007.08.21
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dotyk
tak naprawdę istnieję
tylko w twoim dotyku
w języku wymyślonym
wyśnionym na godziny
spopielałe świtem narodziny
dnia jak wazon przepełen
ciągle nowym zachwytem
wtedy jestem jak dłonie
twoje moje nasze
i układam się w barwy
tęczowe poddasze
szkliste cienie witraże
czasu larwy zamienią
nas siebie pewne tak
a jak
to czas tylko pokaże
© Elżbieta 2007.09.06

kamyk czyli pebble *1
chciałabym być
kamykiem
gładkim
przy brzegu otoczoną
morzem być może oceanem słońcem
być zawsze
ciężkim nie do
przeniesienia
na drugą stronę
© Elżbieta 2006.05.12
___
*1 mały, zwykle zaokrąglony kamień szczególnie, gdy poddawany dłuższemu działaniu wody (Merriam-Webster Dictionary: a small usually rounded stone especially
when worn by the action of water)
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w rejestrach
za-zero-jedynko-wani tyle znaczymy
ile nasze adresy
po których odnajduje nas
(odwieczny marzyciel, niepoprawny podróżnik)
Piotruś Pan
(tu ukłony i brawa)
nie trzeba otwierać okien
PePe wie
jaką trajektorią wyrwać
bezwolnych w podróż-instant
na prywatną wyspę
(na przykład Nevis)
za cenę pomyłkową
z wulkanem i królem i jedną chmurką zawsze białą
albo za nic
mamy przygotowane na ewentualność
paszporty dowody na
tożsamość zastępczą by przypadkowa znajomość
albo powiedzmy miłość
tak do-słowna nie przeszkodziła w reality show
po tej stronie ekranu przez ramię
w nagrodę po często bez owoców podróży
zerka w perpetualny statystycznik zaglądań
w domenę
tyciu-malu-mini-mikro-sieńka
moja Elf-ka 1-0-0-1
słownie jeden-zero-zero-jeden
© Elżbieta 2006.06.13
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samo-portret z horoskopem
w tle szafirowym do połowy
a niżej w niepełny krąg półcieni
pytania wrysowane cienką kreską
w kącie oka
niecierpliwe radości przykrywane po chwili
kolejno temperą akrylem akwarelą
na olejno na płótnie
rozciągniętym poza horyzont
wyobraźni po której jestem stronie
i czy jeszcze tu jestem?
z sierpniowej szuflady nieba wygląda lew
i ryczy słońcem
© Elżbieta 2006.08.01

Paweł Artomiuk
/Arti/

azyl
mam swoje miejsce
do którego wkraczam przez lustro
kiedy pragnę zabijać
tam płaczę
wypruwam modlitwy z żył
lub leżę wpatrzony w nicość
z podartą kartką u boku
a kiedy mam humor tańczę
nad waszymi głowami
martwymi co noc
mam takie miejsce
zamknięte nawet dla boga
gdybym go nie miał
pewnie bym się zabił
lipiec 07

Utopia
W papierowym zamku
mieszkał papierowy smok
który zionął papierowym ogniem
pewnego dnia ktoś wziął rolkę
i podtarł się papierowym światem
maj 07
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taniec śmierci
już nie wiem co jest poezją
utraciłem słuch
piszę w ciemno
a ty przytul mnie bo potrzebuję miłości
jak bezbronne dziecko które rozmawia z duchami
kiedy ty jesteś może ulicę dalej
tak samo samotna w szarej bezdomnej mgle
uratuj mnie sobą a ja wyzwolę kolory
począwszy od bieli dającej nam światło
przez błękit nieba i zieleń rosnącą w ogrodzie
po czerwień płatków róż na pościeli
na której dodatkowo utworzymy własne
malując po ciele miłość językami
aż po ekstazę dusz uskrzydlonych
i sen bezpieczny od skrzypnięć podłogi
tak bardzo pragnę by kruki odleciały
szukając nowych nawiedzonych domów
choć kto zna prawdę a może są białe
i także cierpią w tej otchłani mroku
jest tyle bólu nie do opisania
musiałem ze ścian pozdejmować lustra
znów powróciły przeraźliwe cienie
co nawet ciszy zamykają usta
odkładam pióro
wiatr umknął tylnymi drzwiami
niektóre świece zgasły inne zmącone płoną
na gramofonie płyta zacięła Chopina
duch małej dziewczynki
przyszedł zapytać o misia
którego zgubił płacząc nad swą dolą
Pruszków, czerwiec 07
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rozmowa ze ścianą
stoisz murem
sypiesz się miejscami
pomalowana na biało
zgodnie ze standardami
a ja biorę kredki
i mogę malować co chcę
mogę nawet kilofem
poznęcać się
nad twoją kruchością
2006

poniedziałek
puścić się jeszcze raz
tej samej poręczy
heblowanej od początku świata
po czym zerwać płat nieba
naklejając go na ścianie
wyrzygać złość
przed snem
a potem wstać z portfelem
pełnym wierszy
bez róż
kupowanych w kwiaciarni
o tym samym sercu
rozbitym na wiele żyć
gdzieś tam głęboko
już nic
poza ghettem...
grudzień 07
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katharsis
wciąż śnię że jestem
że zatrzymam czas
choć z drugiej strony
nawet ptaki potrzebują ziemi
i nie pytam gdzie lepiej
bo nikt nie odpowie
a z łóżka trzeba wstać
żegnaj bejbe
odchodzę na skrzydłach wiatru
muszę ocalić choćby jedno marzenie
przed sobą
przed zapomnieniem
maj 07

Elżbieta Borkowska
/el/

usiadłam z nim na progu
a potem popłynęła pieśń
śpiew zwiedzionego jongleura
któremu czasem tłum woła hosanna
lub przedwcześnie wróży upadek
kłamstwa
tak
kłamstwa skrapiane żądzą
potrafią żyć samodzielnie
obiecywał że zniknie o drugiej nad ranem
tylko wcześniej ograbi katedrę na rogu
i małą drzazgą z ramion golgoty
wykole źrenice tej szmacie
co śmiała śnić się madonną
pozory
tak
pozory tworzone pikselem
potrafią napluć do serca
postanowił zdechnąć dla własnego spokoju
najlepiej pod pozorem rozległego zawału
uznał że to dobra pointa
25.11.06
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obiecałeś psychozy szklaneczkę
taka kraina
tkana z łyków zielonej wróżki
wolna od artemisia absinthium
nie rodzi nowych szaleńców
melancholia
w aromacie anyżku czai się pośród słów
cierpliwie czeka jak toulouse-lautrec
na własne trzęsienie ziemi
nierozważnie zawisam w ciszy
podwijam spódnicę z mnóstwem koronek
wyżej! la goloue! wyżej!
i czekam aż się stopi wstyd między udami
no cóż
nadal kontroluję wskazania serca
błękit własnych tęczówek
z ulgą przyjmuję brak geniuszu
słyszę chichot pijanego malarza?
06.08.06
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oczy ma coraz ciemniejsze
recepta na obłęd nie istnieje
to tylko próba roztrzaskania skorupy –
trzeba zanurzyć się w dźwięku
podnosić oktawy tak wysoko
aż zaczną w gardle pękać myśli
moje szaleństwo ma około trzydziestki
wreszcie odnalazło harmonię –
z nadmierną dokładnością gasi światła
rozbija dni na plamy dźwięków
tylko czasami potyka się jąkała
ale to wina niebieskiej pastylki
gdy zgłodnieje w środku nocy
szuka widza wrażliwego na sztukę –
wtedy tworzy spektakl ogromny
na kolanach z zadartą koszulą
rozdzierając strup na policzku
gra swoją rolę jak statysta
być może jutro
zrobi to jeszcze lepiej
10.11.2006
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tylko dla idiotek po czterdziestce
podobno znowu jest wiosna
tylko powietrze zachowuje się inaczej
zamiast otulać ciepłem odwraca się plecami –
przecież miało być zielono i przepysznie
a oczy mam mokre i miękkie jak mech
jak mech pachnący leśną ciszą
w drugiej godzinie strachu pojęłam ten ból
już wiem – nie ma nic wspólnego z miłością
tylko tętno jakieś szybsze i mało miarowe –
bije na przekór wolniejszym myślom
to gorsze niż próba łapania oddechu
czy też histeryczne podjęcie rozmowy
o nas o tobie o mnie o niej
na palcach by nie obudzić kanarka
pozbierałam z podłogi pretensje
(małe żmije sprytnie unikały palców)
potem solidnie wyszorowałam ręce
nad ranem krzywo ścięłam włosy
poranna kawa skrzeczące radio
kostka czekolady pod językiem
milczenie zamiast trafnej pointy
(z braku lepszego pomysłu)
22.05.07

Marek Ciućka

Opera Narodowa
z dedykacją dla Sławomira ‘Plezantropa’ Majewskiego i Wojciecha ‘Irydosa’ Mazura

Operą nie słowo na pięciolinii i nie ocean
poza granicami Polski.
Pamiętasz Przyjacielu ten czas?
Piwo rodzime, Irydos, burza za oknem w Gdańsku,
Ty i ja.
A kiedy Aleja Grunwaldzka tonęła,
i parasol tkwił w piersi jakiegoś nieszczęsnego kierowcy,
malarz zabrał poetę na łono rozdziewiczonej, porzuconej plaży.
Rotterdam-tenor milczał zniewolony,
zaś akt nieskończony trwał
(tak po dziś północny brzeg ojczyzny gra).
Pochyliłem się w ciszy wiatrom,
morzu i spokojnie nucącym falom.
Dłoń zanurzyłem w piasku pokrytym muszelkami,
szukając ukrytych nut – na próżno.
Drżenie palców obudziło jantarowe dzwoneczki
i kropelki wody, tulące się do ziarenek kruszcu.
Opera polskiego Bałtyku nie ma scenariusza,
kartek słów i nut – żyje, pulsuje i dźwięczy,
wystawiając na scenie obrazy narodowej tragedii.
Ballady marzeń o państwie czystym jak jeziora
z czasów pierwszych Piastów i wielkiej
jak obfite w żubry bory Jagiellona.
Pamiętasz Przyjacielu ten czas?
Piwo rodzime, Irydos, burza za oknem w Gdańsku,
Ty i ja.
A kiedy wróciłem pod ręcznie heblowaną antresolę
i piłem z wami wódkę, znałem już tajemnicę obrazów malarza.
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I tak jak on pędzlem i farbą, ja słowem wracam
do śpiewu Bałtyku o naszej Polsce.
I nie będą mi śpiewać Litwa, ni stepy Akermańskie,
ale woń morza od Gdańska do Świnoujścia,
wierzby parków lubelskich, kosmos odbity w Jeziorze Wulpińskim,
Czorsztyńskim, woda Wisły spod Grudziądza, Krakowa
i śląskie familoki stojące pod zamkniętym szybem kopalni.
Bo nie uciekłem nad Tamizę, gdy zdradliwy komornik
zabrał ojczyźnie ostatnie skarby,
za które miała kupić dzieciom chleb.
Jestem tu, w Kielcach, stoję na łonie Wietrzni
i piszę wiersz...
15 Sty. 2008
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Bursztyn, żmija i pociąg poza x, y, z
Zaczynam rozumieć, dlaczego poeci
tak często odbierają sobie życie.
Stół, drzemiąca lampka, bursztyn
emanujący odbicie człowieka, którego znam
i chleb – taki zwykły, powszedni, czerstwy
jak codzienność, której nie da się dłużej trawić.
Wolę ryż, barwiony w kurkumie – dziki, orientalny,
albo nasze, kresowe pierogi
z jagodami pełnymi lasu,
które uwielbiam dotykać (pulsujące
pod zielonymi koronkami, z posmakiem
niedojrzałości, kryjące jadowitą żmiję).
Z ostatniej kromki chleba, wzorem Irydosa,
ulepiłem piramidkę – dla tych, którym zabrakło.
Trójwymiarowa figura geometryczna
dla trójwymiarowych ludzi, widzących tyle,
ile zobaczą i słyszących podobnie.
Nie potrafię się nasycić chlebem
– bursztyn zamknięty w butelce o tym wie.
Szaro-błękitne oczy otoczone blond aurą,
dwie niezbyt duże piersi, nie znające jeszcze
ust głodnego maleństwa.
– Świdruje do mechaniki mentalności,
chcąc zrozumieć, dlaczego w moim równaniu,
dwa plus dwa daje nieskończenie wiele.
Moje piersi karmią świat, usta syciłem
nie poprzednim, ale przyszłym pokoleniem.
A ona by chciała rozłożyć ramiona
i spłaszczyć ciało do wektorów x, y, z,
sprawiając przy tym tyle bólu.
Wolałbym biały kaftan z rękawami
przerośniętymi do kolan,
równoległy do ciała granit,
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na kilka stóp powyżej dębowej deski,
od zwykłego jutra, słońca, ptaszków
i obiadu podanego pod ryj.
Czwarte Oko Boga tkwiące w piramidce,
zbudowanej palcami z chleba, wizualizuje obraz
na otaczających ścianach – obraz mnie.
Bez pędzla, pióra, bez słowa. Jadącego autobusem,
smutnego jak ludzie. Kurwa!
Luksusowe przedziały w pociągu do wieczności
już dawno zajęte. Zostały banalne miejscówki
w drugiej klasie. Nie życzę sobie
tak naturalnego pochówku, jak cykl pór roku.
Nie sypiam nocą i nie piszę tekstów
do kołyski przeciętnego dziecka.
Zgon...
...będzie tylko jednym, z wielu wersów
niekończącej się, wieloprzestrzennej hybrydy.
28 Gru. 2007

Piotr Deskiewicz
/wuren/

Biała karta
napiszcie
że chciałem
tylko inni podkradli słowa
napiszcie
że nie tylko ogrodu Luizy
że nieistnienie wszystkiego jak topór
że miazgę z twarzy
i że ptak w mojej głowie
napiszcie
że mówili
że dusza nie uwiera
i coś potem po łacinie
żebym połknął
że będę po tym czuć się lepiej
a Chrystus naprawdę nazywa się Kowalski
i ma już 47 lat
chyba myśleli o raju
bo powiedzieli
że wszystko będzie dobrze
napiszcie
że chciałem zrobić miejsce
w środku, bo ciasno
wyjąć serce
tylko przeszkadza
napiszcie
drobnym drukiem w klepsydrze
2004
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Hipoteza
Wyszliśmy o dziesiątej
Kiosk poczta drogeria
Słońce zaplata płonące włosy
Słodki zapach migdałów
Dwie kawy dwie drożdżówki
Brzęczą miedziaki w kieszeni
Za wszystko florentynek
Mówią, że to miłość
2004

Impresja ze Strumykowej
miała najwyżej trzynaście lat
skromnym gestem
poprawiła anyżowe włosy
kilkoma ruchami smyczka
nastroiła ulicę
pociągnięciem
delikatnym, jak tiulowy uśmiech
spłoszyła letni gwar
dysonansem
odpowiedział kontrapunkt monet
Toruń, 01.09.2004
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Cztery pory roku
Widzę, jak biegniesz
wiosna z kitką nad stawem
Beztrosko złamana noga
tylko pomaga w igraszkach
Na łące, gdzie kwiaty, jakich nigdzie
a ważki błękitniejsze od nieba
Na dłoni podajesz chrabąszcza
Widzę, jak leżysz
Śnieg skrzy się
walcząc o prymat z Twoimi oczyma
Zima zazdrosna o kolor włosów
maluje wszystko niebieską bielą
Otulasz się bezpiecznym puchem
drzewa podają ośnieżone ręce
Spod lodu zerka senna trawa
Widzę, jak stoisz
pomagasz sośnie patrzeć w niebo
Jesień marudzi, że zbyt ciepło
zdejmuje z drzew ubrania
Twoja skóra pachnie słodko
jak żółknąca trawa
Wypatrujesz burzy
Widzę, jak idziesz
lato z koszem dojrzałych owoców na głowie
Chwytasz mnie pod rękę
prowadzisz do młyna
W myślach rysuję serca w mące
Żarna skrzypią
wdzięczne za zainteresowanie
Strych kusi ciemnością
Arka zwierząt się otwiera
i cały świat się łasi
2002-2004
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Uporczywość niepamięci
Jak pierwszym razem w sieci
gdzie kiedy
„Skąd jesteś?”
Nitki pajęczyny zalśniły
Zwrotna wiadomość
„Kim jesteś?”
Napięcie i oczekiwanie
Pakiety trasują by zdążyć
Jestem w środku
Rozmywam się po węzłach
„Jak masz na imię?”
Myśli mkną współbieżnie
Korelacja 0.99
Wiem znam Cię
Od zawsze
To my
Razem
Upadliśmy pod Troją
Rozwijaliśmy wachlarze w Ur
I grzebaliśmy zmarłych
Pod menhirami
Pamiętasz?
13.02.2000

Marcin Dydyna

upadek
dogorywają polany drzew
giną strącone dachy
jeziora ludzie
zostają ci
co życie pokochali
ponad śmierć
wiatr już odchodzi
aby przeczekać
długi zimowy zmierzch
o czym będzie
jego kolejny sen

pozłacane
gdzie brak zaufania
tam fundament kruchy
obolały
zatrute ściany
złoto na cienkiej nitce
pęka
staje się mitem
nie jest już tak doskonałe
obnażone
zmienia się w popiół
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zimne ogniska
myślałem
wiersz musi być doskonały
a przecież
nierówny poplamiony
żyje jak ja
w realnym świecie
atrament wypiera biel
w końcu milknie
ta cisza
powoli mnie obejmuje
szepcze
ideały są nierzeczywiste

myśli zebrane
stwórzmy nas w wierszach
skrytych
za wachlarzem rzeczywistości
opiszmy instynktowne ucieczki
jak spojrzenia
i nierealną opowieść
powróćmy do słów
które
milczeniem zaklinają chwile
pozwólmy nam słuchać i kochać
bo i tak
spotkamy się w epilogu
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zachowane obrazy
pamiętam
jak nowe tysiąclecie
garnęło się do świata
lecz świat nie dorósł
do swojej roli
przez ciemnozielone szkło
oglądaliśmy zaćmienie słońca
zaćmienia księżyca
i spadające gwiazdy
były jak zimne okłady
pamiętam
jak upadł World Trade Center
jak śmierć polskiego papieża
dała nowe światło
na pewne sprawy
i dzień w którym wyszłaś
bez słowa
pamiętam

o północy
chciałem coś powiedzieć
lecz położyła mi na usta palec
chciałem coś powiedzieć
ale
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o nas bez nas
rozmieniają nas na drobne
parę groszy o tobie
parę groszy o mnie
reszty nikt nie wydaje

światełko w trawie
poza nim kwiaty
obrazy
ujadanie myśli
kolejny raz
wiatr zdmuchuje płomień
na zawsze pozostaniesz
w naszych sercach bracie
mury zostały uciszone
matkę jak co dzień
łapią skurcze wspomnień

Agata Frączek

idąc granicą skóry
mówisz monotonnie
że nie znuży nas już cykanie świerszcza
po ostatnim przeglądaniu się w dalekich
planetach źrenic upodobniliśmy się
tak bardzo że nigdy nie odróżnią nas
po teatralnych liniach dłoni
idzie na deszcz
a w domu
tu pod dywanem mamy dobrze
schowany ocean
samotną rafę i śnięte ryby

supernove
Serce ma odciski jakby było stopą!
To nie jedyna anomalia ciała,
freony i niedopałki robią swoje –
wróżymy przyszłość wszechświata, wypalając
czarne dziury w dłoniach; podobno Jezus
przepuszczał przez nie supernowe,
a my po dwóch tysiącleciach nie potrafimy
nawet rano wstać.
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Chusta
Jestem jak brama;
moją istotą jest dziurawa głowa muru
i krata osadzona w półokręgu czoła.
Przekraczasz granicę; poznanie nędzy świata i naraz czujesz
chłód i tłustość, po których spływa
słowo przyrzeczenia.
– Czy wyrzekasz się strachu i braku ufności?
Powtórz. Siły masz nic by mówić.
Schodzę w bolesność ciemnych płaszczy.
Błyska guzik środkowy, inny, żółty. Znika. Reszta
– wszystko podmokłe.
Pola za plecami schną szybciej niż zatęchłe miasto.
Filc butów pachnie pulchniejącym w ulewę brukiem,
wilgotne podwórze chce byśmy gubili na nim chusty;
bordowe z frędzlami.
I żeby był w nie zawinięty chleb;
przaśny.
Siły masz nic!
– Czy chcesz aby Chrystus kładł się na twojej drodze, której brzuch
samotny i głodny jak żołądki nocy wzbiera w górę
od gorzkiej wody?
A On rwany na kromki.
Niewyzbierany.
Do miasta wpuszcza swojego sprawiedliwego lwa.
Brama klęczy, wyjada rozmokły chleb.
Wyrzeka się.
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Niektórzy lubią jak rozmnaża się w nich swąd
gdziekolwiek będę
on jest
w nim siniaków sucha ziemia
otworzona jamą uwiera na kościach
dokąd uciec przed tą plazmą jadalną
która codziennie szczelnym porasta mnie mchem
połknięta urośnie pod gardło
dziecina
rysuje czarne koło
na ścianie, tu akurat jestem
w ścianie tej strach ma oko
kobiece
obłupuje się powieka –
oglądasz mój strup wewnętrzny
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Szema Israel!
Chabrowi, żeby nie zapomniał, kim jesteśmy.

jestem pokarmem który najpierw musi się począć
na poziomie zwierzęcym
na talerzu kładę łożysko – nowe, darmo i na zawsze
do picia podaję pot i muł maciczny
wciąż gęstniejący, kaloryczny, sycący
karmię martwotę waszych rozrośniętych umysłów
bo dzieci nie ma
człowiek rodzi się dorosły
czerstwieję od widoku kanciastych popiersi z prętem zamiast szyi
one się przemieszczają
– beznożne sylwetki
nie ma dzieci więc wszyscy wydajecie odór rybiejącej starości
z rybim chłodem kradzioną rybią tożsamością
śmielej
ja łatwo odpadam kromkami ciała
wraz ze mną kolejne dni
na szpulkę z kości
jestem modlitwą
głęboko i po brzegi wlewam się w piwnicę czaszki

Błażej Jacek Klajza
Osiem orgazmów dojrzałej kobiety
pierwszego doznania nie zapomina prasując koszulę
srebrzystą w poświacie księżyca
iluminacją zewnętrznych westchnień
nadchodzącego trzęsienia
południe
między lodówką a kubkiem po kawie
z brązową obwódką przy ustach
złożony kwiat lotosu dreszczem
zimnego potu oblewa wzgórza
stół
obrazek z amerykańskiego filmu
on czyta ona podaje one biegają
przypadkowe muśnięcie inicjuje
pożądanie niepohamowaną chęć konsumpcji
znajomi
nieźle się namęczyła piekąc ciasto
przesypywana mąką palce ugniatające materiał
i ten gorący podmuch piekarnika
nowy rumieniec parzonej kawy
telewizja
na miękkiej sofie wtulona w szerokie bary
upaja się zapachem samczego feromonu
gorejące podbrzusze pulsuje rytmiką informacji
kąpiel
piana wystąpiła z brzegów
otulina wody nasączonej eterycznie
erotycznie wyzwoliła wewnętrzną stronę ud
sypialnia
kilka stron romansu prasa
tyłem odwrócone cielsko pomrukującego niedźwiedzia
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spontaniczny odruch szeptanego przytulania
kocie wygięcie w geście zaproszenia
rzeczywistość
wyjątkowo oszałamiająca
zaćmienie umysłu kamasutra wydanie uzupełnione
w nocnym pojękiwaniu przedsprzedaży
--------------------------------------------------------prasując koszulę iluminacją
zewnętrznych westchnień podano kawę
oczekiwania następnego trzęsienia

Jadę do Częstochowy kupić Matkę Boską Fluorescencyjną
prestissimo
na każdym przystanku wypadają zęby
walizki dewocjonaliami zapchane
wprost przekrój wyborczą kiełbasę
przestanę czytać ćmie o północy następną porcję śmietany
mijając Kłomnice a później Rudniki gdzie szarość
z nieba spada cementem przygnębiająco wyziewam
zawzięcie by do Aniołowa doczekać
już widzę wieżę choć wcale nie wierzę że wiara
cudownie uwierzyć chce we mnie
medalikarskim spojrzeniem
gdzieś od menela żula złodzieja dewianta kurwy
na Wieluńskim kupię za portfel skradziony
figurkę podróbki małoważnej wagi made in Lisiniec
jest dworzec całkiem kolejowy
koleją rzeczy nie po tej stronie gdzie nowy
czas wrócił do poprzedniej z epok i barak kwadratowy
od piłsudskiego od wolności kibel ten sam zajebany
gównem pedalstwem smrodem pielgrzymkowym
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biegiem najświętszej Marii Panny aleją
ponad dachami zdawać by się mogło do sienkiewicza
gdzie cyganek siedem na ławkach wróżby sprzedając mamroczą
w potoku ludzi klękających dewot spoconych żebraków
różańców krzyżyków figurek straganów
obrazków łańcuszków trąbek obwarzanków
przepychańca taniec byle do klasztornej
stop
jam popapraniec

...to nie Berlinem tak się zachwyciłem...
znasz mnie – nie napisałem zmartwychwstania
wczoraj wyjątkowy znak krzyża nad potylicą
dlaczego – taki kaprys nieudolnego poety
kości rzuciłem o ścianę nie przekraczając rubikonu
wolałem rzymskie pałace od wieżowców
no tak sam bym nie wymyślił zaklętej liczby
jedenaście i dziewięć stopni ze skrzydlatym anioła śmierci
nie to nie Berlinem tak się zachwyciłem
ujrzałem go w szpitalnym ogrodzie w kraju miodem i mlekiem
gdzie mur odgradzał żydowski cmentarz od porodówki
powiesz – sypiesz węglem człowieczku marny
sypię pyłem na drodze do wujka kilkanaście metrów w lewo
znów się uśmiechasz – masz tyle nierealnego optymizmu
gdzie mi tam do twojego podobieństwa
wieczorem kolejny raz otworzę kanał dostępu
w podziękowaniu że nie musiałem tam być
gdzie diabeł powiedział dzień dobry
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Wszyscy nieobecni
„Nie idź przede mną, bo może za tobą nie pójdę.
Nie idź za mną, bo może nie potrafię pokazać ci drogi.
Idź koło mnie i bądź moim przyjacielem.”
Albert Camus

wiem co mówię bo przypadkowo zostałem matką
spadam do kanału wydając głośne okrzyki skrzydłami
parę okruszków chleba kilka kropel głośnego krakania
zmielonego własnymi zębami z tej papki na balustradzie
poglądowe są lekcje latania żeby móc z nią porozmawiać
jakby chciało się przypomnieć odległość lądowania na stole
ze zdwojoną siłą infekcji że skazuje się na śmierć
przez znieczulenie z wielką bezsilnością i pustką
nie ma we wszechświecie niczego – umierała całą dobę
co mogłoby się równać z odchodzącym życiem
o ile to możliwe poczekaj do rana usiądź pomyśl
porozmawiaj ze sobą trwaj w ciszy bądź ciszą
stała się tylko jasną plamką na horyzoncie szpitala
pędząc w tym samym kierunku co poprzednio
może ktoś z was ją pamięta tak na górze jak i na dole
co za nami co przed nami upośledzeni w dopiero

Lidia Kowalczyk
/amandalea/

jeszcze raz
coraz bliżej zima
przyprószone straciły blask
i tylko one wciąż płoną
ukryte za parawanem
wyszukuję okruchów echa
by jaskółką przecięły szarość
każde słowo trąci banałem
gdy próbuję powiedzieć
więc
paletą barw
rozgrzewam zmarznięte
koniczyną opuszków
wędruję budząc uśpione struny
faluje ciepły tembr
w gorączce chwili
zaciskam mocniej
by nie uronić
w oczekiwaniu na kolejne
ścieżką zmysłów
powracam do zaklętego atolu
20.01.2008r.
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miniatury
to śmieszne ktoś powie
a one wciąż krążą przewijając taśmę
płyną ruchome obrazy
zatapiam się w miodowym brązie
schwytana w siateczkę
wciąż próbuję wygładzić
wywołując uśmiech
mkną drzewa drogowskazy
odbijamy piłeczkę
czując jak nadchodzi
w najciemniejszym
pozwalając by tańczyły ogniste
zgłębiamy smak zarys
uciekamy
plącząc ścieżki dłonie
by w zagubionym atolu
odnaleźć czułość chwili
16.01.2008r.

deliberacja
otulasz milczeniem
a mi rosną pióra
rodzice nie uczyli latania
więc jeśli
piach łapczywie wypije puchar
23.01.2008r.
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kręgi na wodzie
wiedziałeś że Morfeusz ma zimne plecy
próbowałam
ale nie da się przeniknąć
co myślał poeta mówiący
kobieto puchu marny
odpadam z każdym tupnięciem
niezdatna
wiesz one ujadają jak psy
cierpnie skóra
za oddalającym się horyzontem
powiedz czemu czuję się jak dziecko
chciałabym powiedzieć
nie odchodź
opowiedz o jutrze trzymając w dłoniach
zbyt wiele mroku
szaf pełnych cieni
i nawet zamarł szept
gdybym miała strych
stałby tam kufer
pełen wspomnieniowych
zaciskając wołam proszę zapal światło
pozwól wierzyć w utopię
chichot ścian spada jastrzębiem
19.01.2008r.
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bez prokreacji
czułość w oku kamery od zawsze
wspomnieniem zasłoniętych
pełnych wzgardy komentarzy
chociaż nigdzie nie powiedziano jak
każde odstępstwo od niepisanego
grzechem rozwiązłości
więc czy bluźniła na kolanach
pozwalając zachłannym palcom
na magnetyzm
a kiedy królowała
oddając insygnia w jego dłonie
czyż przekraczała prawo
hipokryzją nie sycąc wnętrz
nie dla siebie pragnąc
słali atłasowe obrusy
09.01.2008r.

Ewa Kudla
/eva_14/

/ręce zajęte…/
ręce zajęte liczeniem ziaren
wargi zmęczone modlitw szeptaniem
oczy wpatrują w bezpiecznym żalu
ścieżkę torując ku wiecznej bramie
palce kościste palce żylaste
palce złodziei dziwek szubrawców
myśli wtopione w sumienie ciasne
świętych kupują w różanym płaszczu
głośne spowiedzi na drewnie drgają
odgrzanych grzechów przypominaniem
na skraju ławki człowiek jak pająk
ten najprawdziwszy klęczy przy ścianie
z rzadka tu wchodzi barki pochyla
rozczesać życie związane w supły
wierzy nie wierzy łapie tę chwilę
gdy włosy przyjmą popiół pokutny
potem leciutko jak ptasi puszek
odrywa kości prawdą zlepione
wśród pól bitewnych odradza duszę
głowie zdziwionej wkłada koronę
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/prostymi słowami/
kto nam to dał?
Pan Bóg czy czart?
kto kazał dmuchać w popioły
nie wiem już nic
niech płynie list
słyszę że skądś do mnie wołasz
czego ty chcesz
pomilczeć gdzieś
po czym poznałeś mój cień
ja wszystko wiem
niech dzieje się
słyszę że błyszczysz gdzieś w tle
to ma być most
wolny od trosk
Na dole woda i głębia
ty wszystko wiesz
anioły też
więc zagraj zaczekam na hejnał
a potem mrok
zwyczajny tłok
czasami blaski i cienie
chcesz spijać mnie
więc poddaj się
za jeden gest
spojrzenie
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/jest takie…/
jest takie miejsce na twarzy
wolne od obcej pieszczoty
jest takie miejsce na skórze
gdzie rzęsą muskasz jak motyl
jest takie słodkie czekanie
czyste strukturą kryształu
jest taki las nie poznany
wolny od zwiędłych banałów
bywają takie kochania
krzyczące spazmem oddanym
bywają usta i dłonie
kojące ogień nieznany
będę cię tulić kołysać
będę ci płakać rozkoszą
prosić o scherzo przerwane
łącząc ogniwa w falochron
przychodzą takie nagrody
które są karą i winą
ocal je w drżącej przestrzeni
daj mi po prostu miłość
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/jeszcze nie teraz/
to jeszcze nie teraz nie dzisiaj nie jutro
nadejdą pomruki zwiastując zagładę
wpisane w warkocze komety jak w płótno
pulsując ognikiem nad czasem wzdłuż bagien
prowadzą za palce w końcówkach oddechów
są jasne przejrzyste nieznane kolorem
jeżeli je zgubisz nie zaznasz uśmiechu
i nigdy mi nie mów że późno nie w porę
jeszcze nie teraz nie jutro kochanie
zdążymy je zgasić na razie je śnijmy
bez zbędnych konturów bez bólu nad ranem
jak ręce minięte z kształtami tym żyjmy
nie puszczaj mi ręki nie cofaj przestrzeni
to forma bez brzegów z czytelną krawędzią
wieczorny makijaż warstwami przyciemnił
i kreska po kresce wypełnił ci ciemność
jeszcze nie dzisiaj kochanie nie jutro
obiecam ci światło i czerwień i błękit
wiraże bez kresu pieszczotę zbyt trudną
by móc ją ogarnąć niech tylko się ściemni

Iwona Kurc
/Julia/

chodź opowiem ci bajkę
smakowałeś baśnie
z tysiąca i dwóch nocy
w moich rozrzutnych ramionach
wtopiony w język wszechświata
raz po raz zerkałeś na karki gwiazd
to znów w oczy planety K-Pax
rysowała pragnienia grubą kreską
byliśmy tam gdzie dotąd nie udało się dojść
daleko po omacku na moment
ty we mnie ja w tobie w sobie
byliśmy wiosną zaplątaną w dłonie
rozpięta pomiędzy pocałunkami
coraz mniej bezwstydnymi palcami
przewracałam kolejne strony
niecierpliwie zahaczały o twoje spojrzenia
ugniatając bosymi ciałami wilgotny mech
umieraliśmy na przyszłość
wiatr rozsiewał wymodlone nadzieje
skuty żalem rozstania
las płakał bezgłośnie
ale nas to nie dotyczy
nas nie dotyczy
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koncert na dwa serca
I jest ta chwila
słowa jak skrzydła motyla
wplecione między
miło cię widzieć
I jest ta chwila
kołysana szeptem poranka
wygrane na wilgotnych strunach nuty
cudownie wolne od dylematów
Między włóknami myśli
powtykane pocztówki
z podróży jego rąk
wciąż tkwią uparte
Noce są teraz bezsenne
czuwają przy małej lampie
pod poduszką uśpione
remedium na tęsknotę

byłeś tak blisko
letnia noc
gorąca i duszna
i twoje usta
zanurzone w moich
pamiętam jeszcze ich nieugiętość
wilgotny rozpływający
dotyk
kostki lodu
z kryształowej szklanki
przesuwa się
topi
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pozbawia czucia
rozpaloną skórę ud
dopóki nie dasz jej
nowego ciepła
potem
trzask
zamykanych drzwi
jak mój oddech
opuszczający
płuca
zapach szaleństwa

marzenia się spełniają
marzyłam o nas w tym pokoju
z widokiem na leśne pejzaże
zamknięci w swoich dłoniach
blisko siebie
razem
oddychamy zapachem rodzącej się burzy
ja tobą
ty mną
spragnieni nocy
wtuleni w jej granat
marzymy o wspólnym poranku
filiżance kawy z mlekiem
pacierzu z pocałunków
jesteś daleko
kwiaty podlewam tęsknotą

47

spacer po plaży
blade światło nocy
sączy muzykę nagich szeptów
zamknięta w jego dłoniach
odmierzam czas
pocałunkami
pełnymi zaciągniętych długów
przedawnionych obietnic
krzyk fal
dotkliwie rozdzierający
ciszę
topi naszych
ust szeptanie
głucha na ciebie
smakuję słony smak nadziei
nieskończoność piasku
pod zranionymi stopami
może kiedyś usłyszę

Lucyna Mamczur
/Lucy/

* * * zakląłeś mnie w zapomnieniu
zakląłeś mnie w zapomnieniu
polną gruszą
gdzie codzienność szelestem jutra
cienie zmarszczek
dzieli na dwa
nawet jeśli pod skórą
zapach nie twoich zwierzeń
półwytrawnym nie wiadomo
zabierze mnie w sen
trochę nieszczelny
może pofrunę letnią sukienką
w jedwabnych nitkach
przecież w prognozach wciąż upały
22 czerwca 2007 r.
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Serendipity
w niedopowiedzeniach zimy
znalazłeś mnie na wyłączność
z burzą cyprysów
pod zmierzwioną grzywką
mówisz
że smakuję zapomnieniem
jak wytrawnym côtes de provence
i kochasz
więc zakładam niegrzeczne spódnice
wypełniając dale miękkością
i zapachem przeznaczenia
chociaż mężczyźni wolą blondynki
31 grudnia 2007 r.
--------------Serendipity – traf, przeznaczenie, (rzekomy) dar znajdowania cennych a. miłych
rzeczy, których się nie szukało; szczęśliwy dar dokonywania przypadkowych odkryć

* * * słowa nie zawsze są puentą
słowa nie zawsze są puentą
gdy odnajdujesz gesty i zapachy
pogubione
w tamtych wrześniach
więc nie czytaj moich listów
i zapisów w kalendarzu
tuż przed wschodem
kiedy budzę się tobą
kochaj
ładnie ci z miłością
za dnia
16 września 2007 r.
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* * * bywam na pokuszenie
w listopadzie bywam bogatsza
o jesienie zaplątane zaszłościami
kiedy wiem że wiesz
i znasz mnie na pamięć
migotaniem przedsionków
mówisz że jestem na pokuszenie
gdy kołyszę biodrami
i oddycham tobą do dna
kochając na wysokich obcasach
chociaż nie jesteś pierwszy
z wolna idzie na pogodę
więc bądź
3 października 2007 r.

* * * pytasz kim jestem
pytasz kim jestem
kiedy zatracam się w kalendarzach
i zmieniam znaczenia
niecierpliwym porankom
pokusami dotykasz mojej przestrzeni
z uporem mówiąc o kochaniu
chociaż wiem
że nie o to ci chodzi
gdy próbuję
nie przegrać w kości ze światem
i po swojemu wierzę w powroty
czekaj na mnie
zanim kolejny łyk metaxy
uśpi zmysły siódmą gwiazdką
20 października 2007 r.
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* * * ranki budzą się tuż za uchem
ranki budzą się tuż za uchem
wilgotnym postscriptum nocy
gdzie zawsze cicha jest czułość
pragnieniami
prężą się w niedomówieniach
znaczone Achmatową
oswajam cię lirykiem na szept
bosym jak myśli
a ty chwytasz słowa na skróty
wołając codziennością
i czekasz
żeby skropliły się chwile
10 listopada 2007 r.

Wiesław Janusz Mikulski
*
**
Jestem pełniejszy Tobą
jak wysuszona skwarem
rzeka
Jestem bogatszy Tobą
jak zasiana ziarnem
ziemia
Jestem jaśniejszy Tobą
jak oświetlony gwiazdami
mrok

*
**
Powracam do Ciebie
dotknieniem ust
które wiatr ziemski
wciąż chłodzi
i ciszy kapie
milczący plusk
na świtu sennej
łodzi
Powracam do Ciebie
szelestem dnia
co jak drzewo
się łamie
i spływa z niego
rosa jak łza
na Twoje
– moje ramię
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*
**
Twoje słońce ogrzało mą duszę
Twoje słowa zmieniły mą drogę
Tyś mnie krzepił w czas deszczów i w susze
Dzięki Tobie oddychać dziś mogę
Tyś prowadził mój umysł od dziecka
Tyś mnie uczył przez ludzi świat kochać
Tobie tylko zawdzięczam dni szczęścia
Tobie mówię dziś także: mnie prowadź
Tyś mi barwy tej ziemi odsłonił
Kwiaty ludzi i gwiazdy na niebie
Twoje wszystko co dzisiaj mam w dłoni
TWOJE WSZYSTKO I WSZYSTKO OD CIEBIE

*
**
Ty swą miłością wszystkim nam
odsłaniasz barwy całej ziemi
we wszystkim swą dobrocią trwasz
Ty jedną miłość która śle
jak słońce milion swych promieni
rozdałeś wszystkim także mnie
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*
**
Twój Krzyż
to mój drogowskaz
który na drodze stoi
i ściąga burz
pioruny
i deszcz do oczu moich
Twoje Pismo
na drodze mojej
świeci
jak słońce
co oświeca ogrzewa
i piecze...

*
**
Ty mgły życia rozwiewasz swym blaskiem
czas napełniasz radością o zmroku
tak jak siewca rozrzucasz swą łaskę
dzięki Tobie to wszystko jest wokół
Twoje dłonie niosą światu rosę
Twoja miłość rozlewa się wszędzie
Ty przez ludzi przemawiasz swym głosem
gdy chcą służyć Tobie jak narzędzie
Tobie hołd i cześć i miłość świata
Tobie życie nasze i śmierć i tęsknota
gdy się plączą wśród dróg nogi nasze
gdy się serce w grze świata wciąż miota
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*
**
Na drogę życia która drga
jak nitka i się przędzie
spada wciąż jedna druga łza
gdy noc się tuli wszędzie
i po błękicie szybko gna
chmur stado jak łabędzi
na drogę spada łza i łza
gdy noc po świecie pędzi
zamiecie wiatry biją w twarz
i gną bezlistne drzewa
na drogę życia spada łza
z chmur ciemnych i ulewa ...

Zofia Mikuła
/Sofim/

Gościniec
pomiędzy poszeptem a milczeniem
nalewam ciebie w kielich
halucynogennie przybliżając oddalenie
stapia się granica realności
płyniesz za siatką drzew
dotykalny jak słońce
na rdzawych murach twierdzy
wiatr Andaluzji jest równie gorący
jak zimny jest wiatr

Ulica znaczeń
Oddałam Ciebie
zostawiając na ulicy S. – Ti voglio bene.
S. jest ulicą dłoni.
Chodziły po niej pocałunki,
od numeru pierwszego strony nieparzystej – lewej,
do numeru dziesiątego strony parzystej – prawej.
Ti voglio bene - powtarzały
– nie wyjeżdżam do Australii.
Spotkamy się – tam, gdzie bywał Kisielewski,
wypijemy kawę, porozmawiamy o Poezji.
Czy można odnaleźć się na rozdrożu,
gdy w tłumie przeznaczeń brakuje dróg?
Kiedy powracam na ulicę S.
małe, przezroczyste kulki pokrywają chodniki.
Zawsze byłeś Jej.
Niekiedy nocą Ti voglio bene ukrywa twarz Pierrota
i na ulicy S. zapala latarnie.
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Literatka
Z fusów kawy nie rozkwitnie kwiat różowej wiśni.
Półcień nie zastąpi chłodu lipowego drzewa.
Dejanirski gorset złoto liczy.
Klezmer!

Rządzą nami ciała niebieskie
Cierpliwie nawijałeś mnie na dłonie
z długimi palcami ciepła.
Powtarzałeś, najważniejsza w życiu
jest czułość i wysypywałeś ją
jak jabłka z przepełnionych koszy.
Toczyły się wolno od jesieni do jesieni.
Coraz ciszej między mną a tobą.
Oczy kiedyś głodne słów
delektują się milczeniem,
napinają źrenice, by ustrzelić nowe.
Niełatwo zatracić cechy strzelca.
To tylko jabłoń drży, gdy przecinasz miąższ.
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Kobieta i mężczyzna
Nie podpisywaliśmy cyrografu.
Podobno poezja i anioły są w nas.
Widziałam je – zaprzedane.
Pośród nich akty naszych myśli,
kabalistyczne znaki kreślone
na mokrej politurze krągłości.
Osobliwy pakt zatopiony w żywicy
bez potrzeby lakowej pieczęci.

Spektakl
on kochający do granic samotności
ona wpleciona w milczące lata
co roku mijając siebie
w to samo miejsce przynosili kwiaty
gerbery pozornie więdły pierwsze
pozwalając by goździki pozostały
dłużej niż niepoznane słowa
i lata pasujące się z miłością
wygrali jeden wieczór
paradoksalnie
masz być szczęśliwy
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Wiersz o jesieni
tak naprawdę to nie ma jesieni
za oknem ciepło i słonecznie
w pokoju starość
rozrzuciła na podłodze wełniane skarpety
chowając znaki dzieciństwa pod klepkami
spacerują unosząc to jedną to drugą
powiekę przeszłości
konik na biegunach rozbujał lalkę
i porcelanowe oczy nakłute szpilkami
jutro otworzą drzwi
garnitury w białych rękawiczkach
przyniosą na ramionach wózek
z chłodnymi nocami
w żółtych płomieniach liści
brzoza dopala się…

Błażej Obiała

peiperowskie pokolenie
Pokolenie bez daty
Przeszło przez
wszystkie ulice
Wojny spóźnione
P.J.K.
Dedykuję Tadeuszowi Peiperowi

umarli za śmierci nauczyli się pisać wiersze
a dziś tylko poprawiają ortografię
żywi zaś napiętnowani przymusem oddychania
cierpliwie gniją sącząc peiperowski atrament
od ’89 jestem niewolnikiem poezji
i kartki wołają krwi za słowa
podsłuchałem dorosłych i teraz wiem
że Rafał wybrał dobre okno
pokolenie milczy choruje na śmierć
w beznadziejności Słowa pragnie rozpaczy
za jedną literę wymarzone piekiełko
wbite klinem między Ciało
Tadeuszu nie martw się
Popraw tylko u na ó
24/25.12.07
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apteka
pani w aptece wsadziła
zakażone przez kupującego nożyce
do prawie pustej doniczki
dostałem kaszlu
ludzie z kolejki cuchnęli reklamami leków
a ja rozmyślałem jak seksowny jest komputer za ladą
– dzień dobry, co podać? – męski głos zabrzmiał
– poproszę chleb, kilo sera i litr mleka w kartonie
pakując zakupy spojrzałem na dekolt aptekarki
ze stanika wystawał przeciąg otwartych drzwi
dostałem kataru
zamykając drzwi dostrzegłem napis „budynek w remoncie”
nożyczki były tępe.
08.01.08

nieudolność
Zabawna ta nieudolność ludzi
Co w trudzie łakną nieszczęścia
Tracą kawałek drewnianej podłogi
Dla ciepłej rozmowy z kawałkiem krzesła
W szklance herbaty echo brudnych warg
Od sznurowadeł siniaki na łyżeczce
Kostka cukru drze się o pomoc
Zabawna ta nieudolność ludzi
Każdy pragnie być niekochanym
Kiedy bóg w szklanej butelce się dusi
Akcyza na śmierć przecięta nożem
A korzeń nadziei w grobie ludzkości
Zabawna ta nieudolność ludzi
1-18.11.07
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poeta
krzesło w rogu pokoju
kpi szyderczo
żałosny poeta
siadam z obrzydzeniem
pogniecione linie na kartce
ślady brudnej śliny
obojętność słów
więzionych w szufladzie
wyplute z atramentu
naganne myśli
piszę nic nic nie pisząc
coś cosiem barwię
szukam połamanych wyraz
– ów
ciężko

prawda o sobie
w obawie przed impotencją śmierci
ukryłem ją we własnym łonie
nosząc pod gardłem zmarłego Być
płukałem żyły błotem
mózg precyzyjnie wyjęty przez Matkę
przywiązany do nogi od krzesła
pisze kolejny wiersz
na obgryzionych paznokciach

jam jest schludne zwierzę
w białych rękawiczkach na nogach
zapomniałem tylko
gdzie zostawiłem ciało

63

realizm
dla miłości zeszmacić się
to nie głupi pomysł
znów być żebrakiem szczęścia
dla bezpańskiej cielesności
po zatartych znakach
niezgodności ciał
tylko drewniany pocałunek
na szklanej ścianie
zakazane marzenie o egzaltacji
wyznacza nową samotność
wśród znienawidzonych
zatraciłem śmierć
w echu oddalenia

Barbara Pala
/Baszka/

skrzydło
Anioł oddał mi swoje skrzydło
teraz oboje siedzimy kilka słów nad ziemią
tęskniąc do nieboskłonów
nieskazitelny i grzesznica
podtrzymujemy się wiarą
on w nawrócenie a ja w cud
niechby chociaż tymczasem
zeszły obłoki na pomoc
13 stycznia 2008

bezsenność
po co tak kurczowo trzymam się utopii
na dłoni rozdrożach dotykając mgławic
starannie strzepuję bezpański niepokój
kiedy wśród majaków sen cieniem się zjawi
spod powieki spłynie jasne pasmo znaczeń
odpowiedź do pytań co nikt ich nie zadał
kim byli świadkowie kto listy opłacze
gdy duszę oddaną za bezcen zastawiam
niechby gobeliny tworzyć z tej godziny
miękką zachłannością zanurzając usta
zamiast noce senne o psalmy obwinić
i dowodów szukać na odwrocie lustra
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pchli targ
mijam światła na krawędzi
z zawiłością zrozumiałą
dla skrzypka
czasem żałuję
wizerunku bez determinacji
pod schodami sztukaterii
świadectwem niedoskonałości
gdy zmienia pogodę na czole
odsyłam
cichość pod korę
przeciętą nożykiem przed laty
dla zabawy czy kaprysu
i wiem że boli
gdy wszystko jest na sprzedaż
09 stycznia 2008

kim jesteś
co mówisz poeto
gdy na słup wysokiego napięcia
wieszasz kartkę z hieroglifem
wnikając między przeznaczenia
a wolne miejsce myślisz
jestem u siebie
a może jak zawiadowca stacji
odliczasz tylko odjazdy przez wiersze
krzycząc sakramentalne
mam wiarę nadzieję
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mówiłeś będę lekarzem duszy i serca
jak ojciec na zagonie tradycji
co tam niech sobie wyobrażą
poetę
23 marca 2007

tucholskie miłości
widziałam las gdy z uśpienia
we mgłach wybudzał gałęzie
i rosę w wilgotnej sukience
wzruszoną nuconym orędziem
mchy tak pulchne na jodłach
pachnące gwiazdką i śniegiem
i wiatr co deszczem jesiennie
miękkich liści rozrywał brzegi
a czasem gdy słońca promienie
cicho zbiegały do ziemi po pniu
myślałam że chcę tak bez końca
trwać zdumiona granicą snów
więc grajcie mi drzewa do wtóru
w konarach na korze igliwiem
bo dzikim sarnom nie straszna
przyrastam do was wciąż tkliwiej
i tkliwiej
19 kwietnia 2007
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kiedy będziesz, kiedyś
kiedy już staruszkiem zostaniesz mój boże
i polną zadumę trzymając pod rękę
zabierzesz na spacer gdzie dzikich przestworzy
symfonie świergotów wypełniają wnętrze
znowu wieczór przyjdzie zbyt blisko by zasnąć
i myśli się stłoczą na małej przestrzeni
na cedrowym stole pod chustką kraciastą
stos spisanych kartek czułym słowem zmienisz
w bujanych fotelach przy różanym winie
od zmierzchu do świtu zbiegną się drobiazgi
wśród nich najmilszy ten wazonik z gliny
swoje miejsce zajął sercem taki ważny
27 kwietnia 2007

Z. Marek Piechocki
Z cyklu „Zapiski podróżne”
/tutaj z mostu na Bugu w Broku/
1.
Zawsze na krawędzi
pochyleni w tamtą stronę
za nami iluminacje szczęścia
2.
Tak
to byłem ja
stałem na tym moście
i było też słońce
Na burej wodzie
mój cień walczył z nurtem
3.
Zawsze na krawędzi
przechyleni w ostateczność
za nami projekcje marzeń
4.
Tak
to byłem ja
stałem na tym moście nad rzeką Bug
i było też słońce
Na burej wodzie mój cień walczył z nurtem
Tak
jestem jednym z nich –
kierowców wielkich ciężarówek
którzy z zazdrością patrzeli ze swoich kabin
że tak sobie stoję na tym moście
nic nie robię… że tylko patrzę na swój cień…
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Z cyklu „Sytuacje”
34.
Peregrynacje listopadowe
(z liczeniem)
Niewielki cmentarz niewielkiego miasta
z poznańskim porządkiem
pograbione liście pozbierane kasztany
zamiecione alejki mogiły w kwiatach
Pod murem obelisk
odczytuję prawie zatarty napis
Józef Rutkowski
ur. 29 grudnia 1836
zamordowany 22 października 1865
prosi o westchnienie
Niecałe dwadzieścia dziewięć lat
sto czterdzieści dwa lata wstecz od dzisiaj
kiedy odmawiam modlitwę
Za niego
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Fantasmagoria
Przecież wiedziałem
mówiono mi że pojechałaś w Karkonosze
więc tęskniłem wysiadując drewnianą ławkę
na tym niewielkim rynku peryferyjnego
miasteczka Wielkopolski gdzie los powiódł
Ale ale
przecież to ty wtedy szłaś ku mnie w strudze słońca
wiatr układał apaszkę jasną czuprynkę
sukienkę granatową w białe grochy…
Przecież
przecież tak widziałem – jak na fotografii
i taki obraz we mnie
zanim ta cholerna staromodna taksówka marki fiat 1500
nie przejechała wzniecając za sobą pył…

Z ANDROMEDY?
Księżyc błądzi pomiędzy chmurami
w trawach mozartują świerszcze
wysączam noc
Do ostatniej gwiazdy
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Teraz
Otaczam miłosnym wspomnieniem
czasy słoneczno-wietrzne
szum wody za rufą
leniwe wieczory maleńkich porcików
Nawet prognozę pogody
w której by mówiono że
„… wiatry słabe od 2 do 3 stopni…”

ZEGAREK
Kilkanaście kółek zębatych
jedna sprężynka
odmierzają mi życie
Nie jestem Rolexem

Maria Polak
/Maryla/

na złotej harfie
na złotej harfie słońce dzisiaj
wygrywa sonet ciepłych wzruszeń
z nutą błękitu w smudze światła
rozmienia zimę, wiosną kusi
mgiełką tęsknoty myśli kryje
stąd czuję dotyk wraz z promieniem
i radość jak dosięga serca
tkliwe dodaje wzroku lśnienie
odmierzam perły magią wiatru
zbieram ukryte pocałunki
zapach uśpiony drży pod skórą
uskrzydla Twoje wizerunki
ach, móc rozszeptać czas i przestrzeń
niepokonanym gestem, słowem
wpisując w życie to, co dobre
i na co warto tracić głowę
jak Ci przekazać to, co czuję
jak namalować marzeń smaki
– podepnę barwy delikatnie
niech je zabiorą z sobą ptaki
w szeleście napotkanych zdarzeń
na pięciolinii codzienności
koncert emocji niech zapiszą
by w progu Twoim zawsze gościł.
09.02.2008 r.
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Kwiat powinien
kwiat powinien mieć w spojrzeniu
barwę nieuchwytnej tęczy
z przebłyskami słońca śmiechu
z wiatrem i melodią świerszczy
w złotym tańcu myśl kołysać
lub bez reszty się zatracić
w romantycznej swej lekkości
szeptem niebo chcąc wzbogacić
jedwabistość marzeń zmieścić
w płatkach delikatnej mocy
by zaistnieć musnąć pieśnią
całującą pięknem oczy

Gdy można…
jak się nie zachwycić czarem z progu baśni,
melodią szczęśliwą, którą w sercu słychać,
kiedy kraj dzieciństwa dotyka mych myśli
dobrze jest, gdy można we wspomnieniach czytać
letni woal sukni, w blasku srebrnej smugi
mignął barwą wzruszeń, w źrenicach nakreślił
łuk utkany z tęczy kuszącej iluzji
gdzie radością błyszczą kolczyki czereśni
ciepła bryza szeptu dociera tajemnie
wpisuje mi zapach bzu tego przy drodze
odliczam gwiazdami wróżby przyszłych nocy
pod stopami czuję miękkość rosy w chłodzie
światłocienie grają koncert wszystkich świerszczy
w pościelonych łąkach kobiercem rozkwitłym
otwierając okna z nadzieją na życie
w delikatnych barwach malowanych świtem.
06.02.2008 r. inspiracją wiersz „Szukając” Amandalei
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Słodkie brzmienie
Lubię marzeń słodkie brzmienie
błogość obcowania lata
łąki czerwień, aromaty
kiedy toną całe w kwiatach
i szum morza, białe grzywy
gdy zatańczą krople piany,
złoto, w którym brodzą stopy
kiedy piasek jest nagrzany
a do tego na kształt tiulu
nad głowami lazur nieba
co pragnieniem delikatnym
w kielich życia szczęście wlewa
jak nie ulec tym marzeniom
co się srebrnym głosem śmieją
przecież widok za oknami
puka deszczem... nie nadzieją
niechaj zmyka czas z mych oczu
odsuwając chłodną porę
by uwolnić z wyobraźni
świergot, zieleń, słońce, wodę...
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Dosięgnij ręką…
Na falochronie siadło szeregiem
grono krzykliwych mew białoskrzydłych
fale kołyszą srebrem odpływu
widać piaszczyste morza mielizny
wdycham aromat nierealności
szumem napełniam komory serca
na pięciolinii błękitem goszczę
pocałunkowe naręcza szczęścia
uwalniam szeptem akordy marzeń
dotykam myślą Twego istnienia
i chociaż nie chcesz czułość wzlatuje
na znak danego Ci przyrzeczenia
może to złudnie ogniki błądzą
poza krainą gdy brak w niej Ciebie
chociaż przychylam strumienie ciepła
by się gwiazdami snuły po niebie
a wtedy tylko dosięgnij ręką
są tak bliziutko jak to powietrze
które otacza subtelnościami
oczarowaniem... łzami, ja nie chcę

Bożena A. Przybysz
/Ninoczka/

Maski dorosłości - kagańce duszy
żelazne rączki słabego egoisty
w aksamitnych rękawiczkach dżentelmena
zimne błyski w oczach
obłudny ton syf z przeszłości
psychiczne zadry
zbliżające chorobliwie nas do siebie
popychają do perwersyjnego tańca
pełnego obłędu i destrukcji
niczym marionetki w rękach
kapryśnego okrutnego bóstwa
skazani nie wiadomo przez kogo
na żałosne podrygi pląsy nieustanne
w zaklętym kręgu lodowatej wieczności
upojeni patosem katastroficznych wizji
uśmiechamy się do siebie
z masochistyczną smutną rezygnacją
widzimy rejestrując rozumiemy
wszystko rozmywa się w nierealności
kagańce duszy – maski dorosłości...
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Było, jest, będzie
połączył nas los
dałeś mi wiarę
w pogodny dzień
niezwykłą noc
przytul
jesteś spełnieniem
dajesz mi siebie
ta pierwsza randka
mały świat
zaczaruj
nie warto kłamać
a przeszłość
mój świat
twoje słowa
daruj
pociąg do gwiazd
odszukaj serca
zapisany w niebie
każdy dzień
zawołaj...

Są takie chwile...
dlaczego zwykle każda rozmowa
gdy w twoje oczy szare wpatrzona
jestem jak w lesie sarna spłoszona
bywa uboga i skromna w słowa
spotkań i rozstań krótkie powroty
czasem wątpliwość umysł ogarnie
zobaczysz smutek skryty bezradnie
odfruwający jak zwiewny motyl
a kiedy dali mile rozdzielą
wtedy bym mogła każdą rozmowę
kontynuować jak chwile drogie
tak by codzienność była niedzielą
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Jak echo
w cieniu czereśni siadłam na piasku
gdy pod strzech gniazda zanurzyłam wzrok
myślą wróciłam do chwil życia brzasku
młodości chwile odległe o krok
widzę owoce wielkie soczyste
chwilą wspomnienia gładzi się zmarszczka
sięgam pamięcią czasem uśmiech błyśnie
na myśl gdy z mamą rwałam do ciasta
głos rodzicielski trąba anioła
tańczą ból we mnie radość zgryzoty
uśmiech dzieciństwa jak aureola
echem powraca odgłos tęsknoty

Spotkanie po latach
siedzi kobieta przy oknie
obok niej puste siedzenie
drzwi ktoś otwiera pospiesznie
och jeszcze spóźniony jeden...
pyta więc grzecznie tę panią
czy wolne obok to miejsce
z uśmiechem mu odpowiada
widzi pan że nie zajęte
kierowca silnik zapalił
autobus toczy na drogę
pyta pan swą towarzyszkę
rozmową zabawić mogę
powiada tak owszem chętnie
wtedy czas szybciej nam minie
tak więc od słowa do słowa
rozmowa jak potok płynie
rozstać się zrobiło trudno
kiedy już byli u kresu
spotkali się znowu po latach
nie znając swoich adresów
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Zamknięty rozdział
odwróciłam na lewą stronę
rękawy marynarki
strzepnęłam resztkę soli
wypłakanej w mankiet
z rozdartej kieszeni
posypały się cekiny
wieloletnich wspomnień
gdzie kiedyś biło serce
była wytarta dziura
zacerowałam i odwiesiłam
na wieszak
do następnego święta

Kornelia Romanowska

[mój żołnierzu]
Żołnierzu! Tulę twoją głowę, pieszczę twoją twarz,
całuję cię w ukochane usta i szepczę do ciebie
poprzez morza i lodowate rosyjskie trawy...
Aleksandrze kiedyś mnie niosłeś,
teraz ja poniosę ciebie w wieczność.
[„Jeździec miedziany” Paullina Simons]

Mój żołnierzu – przez mrozy przeniknęliśmy
nietknięci odmrożeniem kończyn, choć
serca już na wpół zamknięte a usta
roztopione martwicą krajobrazu.
Rosyjskie blokady przeszliśmy
z tarczą w dłoniach i śniegiem
w oczach – choć daleko jeszcze do
zielonej łąki i promieni słońca,
my dalej kopiemy w ziemi
w poszukiwaniu spokoju.
Razem przeszliśmy przez Leningrad,
pełen bomb i krzyczących ludzi.
Muszę cię chronić przed zimnem
tej wojny, mój żołnierzu.
Dlatego tulę cię do serca i niosę w sobie
do dalekich krain – z dala od
wrogich wojsk i szronu.
Lodem obrośnięte rosyjskie trawy
szepczą o poległych i o krwi przelanej.
Zabiorę cię stąd w bramy wolnych ludzi.
Mój żołnierzu – przez mrozy przeszliśmy
nietknięci odmrożeniem dusz, choć
serca na wpół uśpione zimą a usta
zmrożone spojrzeniem martwej ojczyzny.
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[odchowani w ziemi]
Nie odchodzimy daleko od świata. Nie plujemy
do szklanek, nie pijemy boskich naparów.
A jednak lepsi – w kawałkach skóry, gdzie larwy
zasiały łzy przodków.
Nie przypominamy własnych myśli. Oddalone
planety na wskroś zamknięte w paznokciach
Boga. Nie jesteśmy kochani, nie żyjemy
jak nakazano. A jednak ważniejsi – w mózgi
wpleceni żyłami wspomnień.
Trudno uwierzyć, że chodzimy na dwóch nogach,
mówimy ustami a ręce potrafią złapać chleb.
Nie kłamiemy, nie sprawiamy bólu.
A jednak jesteśmy słabsi – w palcach
odkrajani zdychamy z potrzeby tlenu.

[w zbiorowej mogile]
Ptaki wyjadały wątroby niczym hieny
żerujące na rozkładającej się padlinie.
Już dawno zapomniałem jak żyć. Przytłoczony
martwą dłonią i nogą w pasie, zamknięty
w obiegu krwi na twarzy, gdzie czuć - niedobór
ziemi.
Dzisiaj padał deszcz.
Wszystkich mam na sobie i wszyscy są we mnie.
I ojcem ich i spowiednikiem jestem. W ciszy
jesiennej nocy, gdzie słychać leśnych harf struny,
leżymy przygnieceni światem.
Ptaki wyjadały wątroby i krew piły, póki
byliśmy pełni ciał.
Przytłoczony sobą a z ust ściekają
Twoje słowa.
Dzisiaj powstaniemy.
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Nemo ante mortem beatus
gdy się skończę w korytarzach błąkać
jak uśpiony komar czekając na słońce
zagubiony w stadzie tysiąca
niewiernych i obłudnych magików
minie tylko minuta – a serce stanie
niczym zegar tykać nie mogę
w letarg zapuszczę wiązki
mego światła nim pęknę
na niedojrzałe kawałki jabłka
i w ziemię wrosnę smutkiem
kobiety
JA – utopiona w granitowych
myślach starych wyjadaczy
ambrozji
tutaj pogrzebana leżę
nie-matka moich dzieci
gdy się skończę w korytarzach błąkać
jak Ariadna wplątana w pajęczą sieć
minie sekunda -– a serce zabije
zegar odmierzy moje carpe diem
* tytuł to słowa Solona - Nikogo nie można nazwać szczęśliwym przed śmiercią
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Liczę na dwoje
jesteśmy całością trudnego
mechanizmu wiary i nadziei
od końca nieba do początku ziemi
oddaleni opuszkami palców
wciąż smakujemy prawdy
na obcych słowach rośniemy
nim twoja koszula pomieści dwoje
nie daleko nam do świata
jeszcze kilka prostych wersów
garść namiętnych wyznań
i parę ciepłych dłoni
od narodzin świtu do zachodu słońca
pod powiekami czasu
żyjemy na wspólnych nogach
jesteśmy linią ciągłą
nieskończoną matematyką spojrzeń

Witold Adam Rosołowski
/Messalin Nagietka/

Wrocław – witany ptysiem przasnyskim,
iskierką spod hotelu i piwem dworcowym
w nie psim polu piasta świerki pod hotelem,
rwane przed spotkaniem po raz pierwszy w życiu,
śnieg dziwił przechodniów, gdyśmy z przyjacielem
gałęzie pod igłę targali, w chodniku
iskierki zielone, pewnie próchnem dzisiaj,
jak ta etykieta z pustej butli ptysia,
cośmy go z Przasnysza w nakrętkach sączyli,
noc całą do szóstej w przedziale niepalnym,
kuflem piwa Wrocław witał by po chwili
lunąć jak na Steda wierszem spod fontanny,
na trzy zmiany w kinie leciało coś filmem,
Czerwony Kapturek pokonał Godzillę,
lecz mostów na Odrze nie było nam wtedy,
po przęsłach rozróżniać, gdy nagle z poranka
zmrok zwłok chmur naciągać już zaczął, a Stedy,
jak Stedy wspomnieli coś o Lady Punk’ach
i poszli pod hotel w słowiańskim zwyczaju
powitać Wrocławian gałązką z (nie-) raju.
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jestestwo chowane
chowane na szpiku te nasze jestestwo,
któremu ni w piętę, ni w serce, by poczuł,
co żółcią, czerwienią – co dalą bezkresną,
na zawsze wiadome, bo skacze do oczu
jak chłód w stare kości, jak iskra z ogniska,
ujmując w twierdzenia i rzecz nazewnictwa,
chowane pokątnie, gdzie kres galaktyki,
nim dojrzy sekrety, rozwodząc istnienie,
ni w piętę czy w serce umierać za wygi
nadane bezsłownie jak ziemi krążenie
za własnym ogonem i słońca, w nadziei
że „bóstwo jakoweś” coś w życiu odmieni,
chowane bez miary i chęci doświadczać
własnego rozumu na obcych materiach
doznaje olśnienia – i postaw się, zastaw –
że jest póki jest, lecz gdy nie ma – umiera,
od zawsze na zawsze po myśli, bez liku,
chowane te nasze jestestwo na szpiku.

fontu tan – Norwida dumanie pośmiertne
jeśliś w okruchy światła, trwasz choć w części jednej,
wędrowcem zowiąc cień, co wiąże dróg fundament,
pozwól, że w świecy ogień przyodzieję ziemię
i wierszem wyjdę w życie jak z myśli atrament
dojrzewa blaskiem ranka, rozpruwając z krasą
chmur zstęp północnej straży, trzymającej fason,
tegoż jest wart poeta, by imię w cokole
ryły wiatrem drzew suknie, trąc w szczelnej pomroce,
choć świeca nie dogasa, blask jak róża kole,
od grudy nie odciągną czarodziejskie moce,
bo ziemia to cyrograf zapisany ciałem,
interesem zadusznym na nieboską chwałę,
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jeśliś więc w światła cząstce zanurzony w piśmie,
wędrujesz cienia mazą w słowotwórczym pląsie,
bacz na błękitu dale, czy się z nich nie ciśnie
deszczu powab dziewczęcy, bracie, przed nim broń się
i obyś z iskry nie prysł w powodzi – w piórze
miej głos nim grobu twego nie pokryją róże.

czekolada
w czas bliski pazłotku, myśl czarem spełniona
związuje zmysłowość w pas barwny słodyczy,
ekstraktem jak kroplą uwodzi aromat
ku bajd arachidy skąd deszcz strug nie liczy,
oswaja agarem, wanilią i żelem,
ląd śliną podmywa, w nim człowiek kozerem,
a orzech zgryziony odrasta znad palmy,
do nieba po maśle, w kakao i mleko,
apeksem przezwana tabliczka hosanny
cenniejsza od złota, więc w drogę daleką
z tobołkiem nadzienia, syropu, glukozy,
etosem porwany szczęk wietrznej mimozy,
ktokolwiek by zwątpił w czar baśni bez księcia,
okrężną fabułą miał zwodzić w manowce
lub wtopić się w sepię, co nie w smak zaklęcia,
aluzją pozłotną jest snu zamachowcem
i ani z uśmiechu i wagi nad wszystkim
odebrać księżniczce rąb słodkiej tabliczki.
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naturalnej granicy wdrożenie
przypuszczam, że istnienie
jest tylko cząstką krajobrazu,
w który wchodzisz za każdym razem,
każdym krokiem
ale nie sięgasz nieba,
nie bruździsz grudy,
jesteś tuż obok, obwieszony straganem słów,
przeciągasz się pomiędzy,
wieszając ladaco na drapace drzew,
pełen skrawków wiary, nadziei i miłości,
przelewasz się od - do,
tworząc góry, morza, nurty rzek,
przypuszczasz, że zbiór rzeczy widocznych
jest cząstką widma horyzontu,
który wypycha cię pytaniem:
czy przypuszczenie jest przypadkiem
istnienia krajobrazu?
teraz już się zagmatwałeś,
tworzysz supeł,
przypuszczasz rozwiązanie,
a to już jedna z wielu dróg,
z której i tak nic nie wynika,
prócz linii horyzontu,
istniejących z przypuszczenia.

Władysław Ryś

Dorastanie
w klimacie tajemniczości poznawałem
znaczenie kształtów kolorów i symboli
kart do gry w oko zechcyka czy durnia
dzwonki żołędzie i aureole świętych
stacje męki pańskiej pociągały grozą
obcego lecz rozpoznawalnego świata
łysych pagórków pod gradową chmurą
gołych kolan mieczy nitowanych hełmów
doceniłem solidną robotę cieśli
nie całkiem jeszcze świadomy gdzie i po co
dźwigają do kanta ociosane belki
odpowiedzi mamy sklejały obrazy
w opowieści a srebrniki przydawały się
judaszowi na cukierki lub kontra – re
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Tamten Kraków
U stóp Kopca Kościuszki
pulsuje wielkanocny Kraków.
Błonia, stadion Wisły, park Jordana.
Rozbiegane białe osiedla
nadeptują na wątłe skwery.
Wyłuskuję z pejzażu wieniec plant,
Mariacką i Ratuszową wieżę, i –
rozbawioną grupą spływamy
przez tramwajowe szyny
od Collegium Maius
do akademika na Ziaji.
Kolegów jak kromek chleba
w stołówce akademickiej.
Samopoczucie strzela w źdźbło,
kłoszą się przyjaźnie.
Bławatem, makiem polnym,
czasem kąkolem zakwitają
pierwsze studenckie...

Czarny bocian
brodzi w zielonym nurcie rzeki
tęczowo połyskują pióra
łowi tu pstrągi
odkąd pamiętają
najstarsi wczasowicze
uwiodła ich szmaragdowa woda
w baśniowym przełomie
flisacką tyczką mierzą toń
poddani czarowi baśni
i zapytań
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z której strony miniemy kolejny wierch
kto Dunajcowi wytyczył trasę
po co komu słupy graniczne
jakże krótko trwa przygoda
z sugestywnymi dowodami
na istnienie
teraz odbieramy pamiątkowe zdjęcia
i kupujemy oscypki
choćby nie wiem co
bocian
majestatycznie odfrunął
nie liczy wyludnionych łodzi
ani pienińskich szczytów
świeżych zauroczeń
czy sędziwych lat
Szczawnica, 25 lipca 2005 roku.

Cienie chceń
statuetka Mosfilmu leży w starej skrzyni
z zieloną od śniedzi Statuą Wolności
obok weselna ciupaga drużby spod Ciężkowic
zawstydzona że ani razu nie zamachnęła się
na serio
sidolem do połysku wyczyszczę ostrze
którego jeszcze pradziadek w rebelii
odkurzę kolorowe wstążki i znów
stanę z kumotrami przy weselnej bramie
może ktoś poczęstuje
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Kolor oczu
stary dowód miał dwadzieścia stron
wyjątkowo obiektywny i bardzo osobisty
byłem wysoki miałem piwne oczy
żonę obie córki krew
zero er ha plus
ciągle zatrudniony zameldowany
uprawniony do przekraczania granic
urzędowe pieczęcie potwierdzały posiadanie
książeczki walutowej i jej utracenie nawet
prawo do świadectwa udziałowego
blondynka w magistracie
szykuje plastikowy listek z nipem
– proszę spojrzeć mi w oczy – mówi
a pisze – szare

Agata Salwa

belfast
tik tak
wesoła bomba mruga
w garncu po złocie
gdy wzejdzie tęcza
żółto-zielony pył rozsypie się
nad smutną dzielnicą
erin go bragh!

zderzyło się wczoraj
ściągnęłam ze strychu radziecką złotą rybkę
czerwony poblask odbarwiła formalina
czas stępił sierpowate płetwy
amerykańską fish spuściłam do ścieku
plastykowe neony z wizerunkiem Elvisa
wypruły baterie, które miały przetrwać ludzkość
pozostał tylko żal
za te niewypowiedziane trzy życzenia
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bez twarzy
pocisk zaszyty w ramieniu
popłynął żyłami
tajemnica otworzyła oczy
na horyzoncie dwa lśniące punkty
czekają aż podniosę głowę
w zębach zgrzyta piasek
nie ma dokąd uciec
nigdy nie było

bezpowrotnie
dziś jak co dzień
wbijam w żyłę
działkę fałszywej rzeczywistości
zaszywam słowa w papier
składając ludzkie lalki
na cmentarzu myśli
po drugiej stronie lustra
otwiera się tylko
prywatna czarna dziura
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wyryte w kamieniu
to teraz takie modne pamiętać
i dmuchać kurzem w twarz
amnezja jest w złym tonie
carte blanche nie zapewni
słodkich snów
to zwycięzcy piszą historię

nie chcę słuchać
jestem znudzona słowami
proszęniech niemi poeci zamilkną
a wizjonerzy kupią psa przewodnika
kopiowanie jutra
jest zbyt trudne dla początkujących
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głos półcieni
pusta dziura w pustej dziurze
żadnej czerni, bieli
tylko przestrzeń
niewidoczna
nienamacalna
to jakby spojrzeć w ciemność
nie zakomodowanymi źrenicami
świat, który widzi niewidomy
jaką barwę ma samotność?
odcieni nicości

Katarzyna Służalska
/zielony motylek/

Fiolet
Zaczynam egzystować jak to miasto.
Nie kieruję się wzrokiem.
Przepaska z siwego pióra i tak pomoże dokonać właściwego wyboru.
Stopy nie pobłądzą. Powietrze jest przecież pewnym podłożem.
Nie mogę zamknąć oczu.
Gwar podtrzymuje powieki jak doryckie kolumny mury świątyń.
To nie istotne, że murów już nie ma. Trzeba nadal podpierać ufność.
Nie mogę spać, nie mogę śnić o tobie.
Zawiniło tło tapet zbyt fioletowe.
Teraz wszystko tarza się w mroku. Czerń maskuje prawdę.
Bezpieczniej jest ukrywać anatomię myśli i chemię ciała.
Można je wykorzystać w nikczemny sposób.
Nie mogę spać, nie mogę śnić o tobie.
Zawiniło tło tapet zbyt fioletowe.
Po co komu moje akty nieprzebrane.
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Inland Empire
To co martwe jest lepiej widoczne.
To co żywe - mniej wyraźne.
To tkwi w tobie.
Choćbyś założył brud na ubranie
i w usta włożył niegodne słowa.
To nadal będzie tkwić w tobie.
Jesteś cesarzem jak ten z mozaiki w Rawennie.
Władasz zakątkiem, gdzie wyobrażenie zachodzi na rzeczywistość.
Tam iluzja jest czymś trudnym, a prawda zachwycającym.
Ktoś musi w końcu przetłumaczyć ciebie na język świata.
Niepodobna żyć nadal w półmroku.
Wtedy wszystko się wypełni.
Mój strach zniknie, a świat wybuduje własną Hagię Sofię.

Bezgłos
Najlepsze co może cię spotkać to cisza,
która wygodnie rozsiądzie się na krześle z twojego ciała.
Trudno ci w to uwierzyć, ale nastanie taki czas, kiedy będzie wygodne.
Może nawet spocznie na nim ktoś z nienowoczesnym spojrzeniem.
Ten bezgłos będzie spoglądał w niebo, tak zalotnie niespokojne.
Palce na moich wargach wypiszą wtedy:
To tylko czas przemija, stacza się z pagórka.
Nie zaszliśmy zbyt wysoko, mój śliczny.
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Ciekawe skąd się wzięła duma w naszych płucach
i dlaczego rany nie krwawią jeszcze?
Czy byliśmy wystarczająco szczerzy?
Zdradzą ci naszą przyszłość.
Na imię jej prawda.
Jeśli będzie inaczej, nie powinniśmy żyć.

Głos
- Jego Głos jest zbyt powabny.
Wdzięcznie oplata młode myśli,
tak by oczy szukały jednej barwy. -

Jestem nieobojętna na ból.
Spójrz, moje ciało płacze i nie śpi po nocach.
Wije się w głodzie. Pragnie gwiazd.
Powinieneś był zostać na drugim brzegu.
Tam przynajmniej stopy nie grzęzły w mule.
Teraz musisz ciągle wznosić dłonie i prowadzić lud,
który będzie miał to za nic.
Powinnam zapomnieć.
Pogodzić się z losem jak Sefora.
Odejść spokojnie, błękitne oczy wznosząc ku niebu.

Może kiedyś Głos przestanie być czysty i prawdziwy.
Może kiedyś w Krakowie zabraknie gołębi.
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Siła napędowa
Biorę kij do lewej ręki, lampion do prawej,
przystrajam się w piżmo - zaraz wyruszę.
Muszę pobyć z tymi, którzy są ważni.
Ktoś porozrzucał mnie po wszystkich światach,
więc droga będzie długa.
Tak mało czasu, tak wiele przystani.
Wszędzie trzeba złożyć pokłon,
zapalić kadzidło i poprosić Posejdona o łaskawość.
Oby morze mnie nie zapragnęło.
Potem nie będzie łatwiej.
Kolejne skarby pojawią się na mapie.
Zwiększy się odległość pomiędzy językiem a wargami.
Dobrze, że czasami nie chcesz mnie widzieć.
Mam chwilę na to, aby być pielgrzymem.

Leszek Wlazło

omen
wpatrywał się w cień na ścianie
i jak w andrzejkowej wróżbie
wyobraźnia pobudziła pamięć
podpowiadając uwierz
znajome kształty malowane tęsknotą
urealniało specyficzne widzenie
jednocześnie przemawiał osąd
mimowolny dreszcz przebiegł
wyzwalając odczucie dotyku
ucieleśniony pozwoliło wyczuć
zamknięty w skorupie myślenia
z wyalienowanymi potrzebami
bezdyskusyjnie wiedział
że nawet zarys potrafi ranić

we dwoje
ubierając tęsknotę w zapamiętany wizerunek
sklejała fragmenty w całość
zapisane odbicie w roziskrzonym lustrze
stawało się jawą
czuła jak gładził spływające po plecach
oddech rozgrzewał policzki
urealniony namiętności wpieszczał
pragnienie szeptało wniknij
nauczona ciemności nadawać bliskie kształty
zasypiała gdy obok słyszała równy oddech
ulegała uczuciom niełatwym
nie wypuszczając z objęć
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w klatce
słyszał dezaprobatę w wyciu rozszalałych wichrów
w gniewnych pomrukach zza okna
wyodrębnione słowa przygany wyczuł
to niemożliwe aby przenikały w obraz
filmu z projektora wyobraźni
nie mógł darować sobie że zabił
codziennie potykając się o ślady
kaleczył dotkliwie tę część świadomości
w której decyzje ważył
lecz czy na pewno los go nie okpił
pociągając za sznureczki jak marionetkę
zbyt późno odkrył bezduszny przekręt
w czterech ścianach ocierał się w schizofrenii myśli
o ciąg dalszy ziejący urwiskiem dokonanego
bezgłos szamotaninę wydrwił
przytłaczał beton

niemartwa natura
wzrok rozmarzony patrzy w gruszkę
a może smakowite lobo
w leżący na półmisku z lukrem
pachnąco apetyczny owoc
twórca zagubił monotonię
ciął delikatnie gładź powłoki
doskonałości nie chcąc z objęć
wypuścić słodycz z pięknem stopił
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w puchu
zanurzał dłonie w podkoronkowe aksamity
a jednocześnie wyczuł poszukujące palce
w gąszczu paseczkowych wiklin
odnalazł perłę pragnień
mętniały zwilgotniałe
czuł zapach i oddech opadły na szyi
pokryty pocałunkowym szalem
uczestniczył w tym co wyśnił
wymagała uszczypnięcia jawa
by uwierzyć że to nie senne marzenie
półomdlałe na pościeli składał
by wichrem po oczekiwaniu przebiec

spojrzeniem
odkrywam nowe
a mówisz że parzysz mi wciąż tę samą kawę
częstujesz smutkiem gdy muszę odejść
i pozostaję śladem
czasami jest to zadumanie
którego sama nie jesteś świadoma
uśmiech zapadający w pamięć
czułość w słowach
zaskakuje namiętność
wykreślająca ze słownika tabu
osobliwe piękno
wbijające zachłanny pazur
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bezbronne
tratowane buciorami historii
snują przerażenie po ulicach
po co było rodzić
tłumiony gniew nie pozwolił rozwinąć zdania
wypadłe poza miraż
zamiast
dorastać w nieprzerwanej beztrosce
zostały ugodzone ostrzem
fragmenty rozrzucone po bruku
zamilkły śmiech w zakneblowanym echu
płynące posoki niespełnionych uczuć
w zalewie gestów
będących jedynie śmiertelnym kłamstwem
pokryły niewinności szańce

Mariusz Andrzej Żłobiński
/dz_re/

podróż popołudniowa
do prawdy jest mi coraz bliżej
jak przylądkowi horn do dobrej nadziei
czy innej beznadziejnej cholery
pod ryczącą czterdziestką
nie zapadnie się ziemia brak ciepła
wyciszy we mnie akrofobię
piję
dlatego zasępiałe ryby są miłe
prędko utykają oceany do szklanek
batida de coco kostka antarktyki
mix
w stanie spoczynku zdarzają się
cuda
pomnożony o kilka strof
poluję na deszcz
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* * * (nie szukam...)
nie szukam róż na księżycu
brak kodów uniemożliwia penetrację
i odwrotnie
próżność jest główną zaletą kluczy
kiedy zrobione są zbyt starannie
zawodzą
żeby jakiś kant szczerba
miałbym wrażenie że proszą
pod dachem
zatknięty w szczelinie kolec
czeka na poruszenie

nie metaliczni
nad nami pęknięty kawałek żelaznego nieba
obok poluzowana smycz gryzącego słowa
gorzej niż przedtem
było piętro a tych co podawało rękę
mniej
bo rozsychaliśmy się
zgodnie z przepisem
wilgotniały spiże
i nawet krótko
martwa natura przykryta
listem gończym
ale niczego nie żal
tylko ptakom puścił lut
na resztę zabrakło odwagi
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* * * (taka niedomyślna...)
taka niedomyślna
a przegania się piórem
już płyną wyrazy
od czoła do środka po wygięty cień
już nie proszę żeby rozkwitł
nawet nie proszę żeby znikł
że ptaki zachowują nieobojętność
wiem
tam w siatkówce oka budzi się
niewarta złamanego szeląga
zmarzlina niepokoju

w dalszym planie obrazu
nie zdążyłem odwołać
scenariusz napisał się sam
wbrew namowom nieparzyście
równym brukiem pojęć i rampą
cholernie podsiniaczonych oczu
miksuję ostygłą krew
w kraju gdzie sen przerośnięty włócznią
zdobywa świeżą dostawę piktogramów
spekuluję skórą alter ego
nie zdam
bez apostołów czerni i bieli
w kondukcie rozpakowanych skryptów
przyśpieszam kroku
nade mną wyrok -łabędzie zawodzenie
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* * * (udajesz że...)
udajesz że dojrzewasz
w bardzo przejrzysty sposób
bez zadłużeń tylko smukłe cienie nieobecnych
znaczą coś
w nowo odkrytym dialekcie twarzy
wystygły rachunek ognia i powietrza
pisze dziwny manifest na jeden klawisz
i upadłą zieleń pod dachami zjaw
rozlane mozaiki przypominają twoje
słynne wyspy mądrego słowa
trasują niedobry początek do prawie pustej
teachers we śnie
*teachers -szkocka whisky
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