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Drogi Czytelniku!
Oddajemy w Twoje ręce drugie wydanie Antologii POSTscriptum,
a w niej wiersze trzydziestu ośmiu autorów, którzy otwierają Ci drzwi
do swojego lirycznego świata. Oprócz utworów, fotografii i grafik,
znajdziesz tutaj także krótkie notki odautorskie.
Czas ukazania się niniejszego opracowania przypada na pierwszą rocznicę istnienia forum i z tej okazji postanowiliśmy
zamieścić w Antologii dodatek, w którym znajdują się wypowiedzi dotyczące naszej internetowej przystani. Będziesz miał też
okazję poczytać relacje z pierwszego gliwickiego zjazdu użytkowników naszego forum.
Zapraszamy więc do naszej rzeczywistości,
życząc przyjemnej lektury!

Lidia Kowalczyk, Marcin Dydyna i Leszek Wlazło

Paweł Artomiuk
/Arti/
Ur. 18.10.1984 w Pruszkowie, poeta,
student dziennikarstwa.
Swoje wiersze oraz reportaże drukował
min. w gazetach lokalnych:
WPR, Głosie Brwinowa, a także
Podwarszawskim Życiu Pruszkowa.

Groundhog Day
A w serce moje wstąpil wiatr
I tam on zamieszkal i szumi.
E. Stachura

jeszcze wczoraj piłem wódkę z bogami
możecie mnie opuścić
zabić a ja znów ożyję
i nie napiszę już nic
oprócz tego że nienawidzę
kochać od początku
marzec 08
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zaćmienie
najpierw zgasło światło
– tam boli najbardziej
przyniosłaś pistolet
dopełniając karmę
I
nigdy nie kochaj
na zabój – mówili
pierścionki dla niewolników
murzyn poda whisky
nie przynoś kwiatów
oddychaj słońcem tequili
numeruj szachy
zanim skorzystasz z łazienki
i wszelkie gwiazdy spadną na twój dach
– śpiewając hymn
utraconego dzieciństwa
mówili – zobacz ona ma krzywe nogi
nie goli pach i śmierdzi jej z ryja
i ogon ciągnie – długi wisielczy ogon
II
a ja kochałem
bo nie rozumiałem
tych wszystkich zaklęć
w obcym języku
gdy w naszym łożu
gasło światło a ona zrzucała ciało
do kieszeni – mówili uważaj
pełno ich było w chwili
gdy na ślubnym kobiercu zapomniałem
alternatywy – i było po wszystkim
i miało być pięknie
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III
po miesiącu zostałem sam
poprosiłem o zmianę telefonu
słuchawka parzyła ciszą
odkryłem miejskie bary
wtedy wstała z grobu i dom znów był inny
– zanim skorzystałem z łazienki
przywiązałem jej ogon do łóżka
zapaliłem światło
czekając na zaćmienie
wyobrażając sobie
jak rankiem może być piękna
sierpień 08

pogarda
jeszcze wczoraj tańczyłem by objąć świat
a potem spokój zamieniłem w krzyk
zniknęły kłamstwa krzyże nadzieja
kiedy spałeś wyjąłem nóż
i złożyłem ofiarę z sumienia
wystarczyło unieść ręce
w stronę dziurawego nieba
deszcz spalił sny
rano znaleźli ciało
zbrukałem ziemię – prochy
własnego istnienia
teraz modlę się do śmierci
o światło
maj 07
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pod moją obronę
I
nigdy nie będę tobą
analizy dla psychologów
religie dla wiernych
– a wiersze?
znasz pojęcie uduszenia
się kłamstwem?
one są małymi ludźmi
żyją
na swojej planecie
i tak samo kurwią się jak każdy człowiek
sięgają do kieliszka szukając dna
obserwują twarze – mówią sobie
dzień dobry
aż wreszcie umierają
zapomniane
obce
II
a potem jakieś hieny
z łopatami w ręku
przychodzą rozkradać szczątki
przerzucać winę na śmierć
szukając dobra
zła
twojej duszy
wrzesień 08
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błogo-wstawiony
zmęczyłem się sobą...
I
nie obchodzi mnie bóg
z pistoletem w ręku
bóg bez jaj
no dalej zabij mnie boże!
i po co te wszystkie przylepiane skrzydła
świątynie chaosu
domy obłąkane
dziś pismo święte zastąpiły media
księga ostatnia
jak na dłoni
II
ktoś pragnie uciec
czyta książkę
a ona
na każdej stronie
śmieje się
pokazując dupę
lipiec 07

Elżbieta M. Będkowska – Adamczyk
/Elżbieta/
Urodziła się w 1953 roku,
w Zagłębiu Górnośląskim. Ukończyła studia filologiczne na Uniwersytecie Śląskim w Sosnowcu
i na stanowym Uniwersytecie
KU w Kansas, USA. Od 26 lat
mieszka za granicą, obecnie
w USA. Jest tłumaczem. Pisze
prozę i poezję. Zajmuje się
również fotografią, grafiką
komputerową i mieszanymi
technikami plastycznymi.
Publikuje głównie na witrynach
Internetowych. Jej debiutem wydawniczym w roku 2007 był
fragment quasi-komiksu „No–Tak”, który ukazał się na łamach
czasopisma Puzdro. W roku 2008 w 28 numerze kwartalnika
literacko-artystycznego „sZAfa” ukazało się jej opowiadanie
„Po drugiej stronie oceanu, po drugiej stronie życia”.

to stacja końcowa bez imienia
(mojej siostrze)

to stacja końcowa bez imienia,
tutaj ślady się może spotkają
duże żale, radości, cierpienia
wszystkie sierpnie i stycznie i maje.
to stacja bez nazwy przy końcu,
naszych dróg i ścieżek splątanych,
poprzez nieba, przez nadzieje gorące
zamazane łzą, deszczem spłakane.
to stacja z pewnością bez nazwy
i dotrzemy tu wszyscy jak cienie
bez walizek, pieniędzy, bez prawdy
w jednej chwili podróż z „ja” we wspomnienie.
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to stacja bez nazwy, bez imienia,
jakby strach ukradł wszystkie słowa,
w jednej chwili odebrał natchnienie,
nieskończona puentą rozmowa.
bez imienia, bez nazwy, na końcu
wysiadamy z nadzieją jak dzieci,
że w tym tłumie na nieznanym dworcu
iskra oczu znajomych zaświeci.
to stacja bez nazwy, bez imienia.
konduktora nie spotkał nikt wcześniej.
zawiadowca toczy w zapomnienie
czas, uczucia i myśli – jak we śnie.
tutaj proszę zostawić nazwisko.
a tu imię. nie, nie będzie potrzebne.
a tu, proszę jest miejsce na wszystkie,
każde inne, już zbyteczne zdrobnienia.
zabrać? zabrać można niewiele.
tylko to, co pomieszczą dwie dłonie.
zezwolenie na jedno wspomnienie.
jakie chcesz, ale jedno –
– Déja vue –
i koniec.
© Elżbieta 2007.09.29

refren
w świecie świecie zielonym
ponad ptasim zachwytem
myśli plączą się wolno
rozsupłują przed świtem
w świecie świecie liliowym
tam gdzie wszystko przystaje
proste prawdy na nowo
po okruszku poznaję
w świecie ciemnoniebieskim
sznurek gwiazd pod sufitem
można łączyć je w kreski
konstelacji ukrytych
w świecie świecie błękitnym
tocząc słońca przed sobą
dłonie grzeję i znikam
w złotym pyle ogrodu
w świecie świecie wyśnionym
idę ślepo przed siebie
zegar ciągle spóźniony
czas znużony w nim drzemie
w świecie świecie przeżytym
nie ma sensu w powrotach
drzwi już dawno zamknięte
głucha droga odwrotu
w świecie świecie na chwilę
życie szybko upływa
nic mnie więcej nie dziwi
sobie jestem i jestem
tak banalnie
szczęśliwa?
© Elżbieta 2008.08.15
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o okrągłym znaczeniu dat
(dla R.B. mojego)

dni jak blizna po rozpalonym do białości słońcu
pod czaszką rozcinają się bliźniaczo.
potrójnie.
idą w strony rejestrowane wymiary we śnie
bez nazwy z możliwością zakrętów
żeby poczuć wolność.
rok był zbyt
długi dla wszystkich.
na ciebie na mnie
nie jak zwykle czekał.
kreślić zaczął na szczycie.
stamtąd wszystko widział.
papilarne drobne dni. wyraziste miesiące.
na początku czekał koniec.
cień ciążył jak dusza bez ciała.
dzień po dniu gasnąca.
coraz mniej znacząco.
gdybyś wymyślił taki scenariusz
nikt by nie uwierzył. dokładnie w rok.
zakładasz koszulę. ode mnie czy nie
to nie ma znaczenia dla ciebie dla mnie.
czekasz na laudację. w kolejce spojrzenia.
ocean bez wyrazu.
ktoś jedną dłonią klaszcze.
zajmuję ostatnie
małe miejsce.
krąg się zamyka. otwieram okładkę.
tytuł. dalej dedykacja.
Od ...
© Elżbieta 2006.12.12
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i kubek się stłucze na szczęście
tamtego lata cyganki nie nadążały z tworzeniem. z mapami podróży.
o oczach ognistych, jak wieczorne światy grały z życiem w karty, w gwiazdy
na odległych liniach skrzypiec nieba. znane tylko wróżbitom,
kuglarzom i mędrcom, garbatym szulerem szczęście było jedno.
wyszukane lapis lazuli, akwamaryna w pierścionkach, dobierane
według tęczówki, zakrętów zodiaku, włosów, głosu, pieprzyków.
z odpustów niebieskich, gdzie przy bramach święci się codzienność.
niezauważone przez roztargnionych dla nas oczywiste były. na prośbę
powróżyć, powróżyć piękna pani, jasna pani my sweet lord. siadaliśmy
pod każdym rozłożystym drzewem niedaleko Szopena, a one z braku wytrwałego
pergaminu kreśliły wśród róż dogasających szlaki na dłoniach serdecznych.
zapamiętaj drogę – mówiły – ona poprowadzi przez linię serca, wzgórza, pagórek
Wenus, ciągle do góry, a 30 pierwszych stron atlasu było jedynie zapowiedzią.
zgodnie z przepowiednią – niezwłocznie – mieliśmy upychać teraźniejszość
po kieszeniach, w błahostkach, notatkach. niewiele zostawiała śladów, przeznaczając przepaście walizek przyszłości. byle zdążyć przed grudniem i pamiętać o kubku.
przy nocnej lampce razpotysięczny przekładaliśmy porządek, niewidzialne skarby
tak nie miały miejsca w średnim, nie naszym choć nie przejściowym pokoju.
trzeba je było ukrywać pod zmienionymi imionami, w doniczkowe rabatki
bezustannie przesadzać, bo rosły rosły rosły w marzenia – niecierpliwość wolności.
tamtego lata świat nasz pustoszał choć głośny. cyganki miały rację. jesienią
przed naszym wyjściem kubek nie chciał się potłuc. dopiero trzy razy rzucony
na szczęście rozbił się. w ręce została grudka ziemi w celofanie i zapisany
już wyraźny szlak
© Elżbieta 2007.04.28
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Elżbieta Borkowska
/el/
Ur. 03. 01.1962 roku w Wołczynie na Opolszczyźnie. Absolwentka filologii polskiej
Uniwersytetu Wrocławskiego, nauczycielka języka polskiego. Debiutowała w roku
1997 na łamach „Korepetytora” wierszem
„Biały bez”. Publikowała wielokrotnie
w Nieregularnym Alternatywnym Piśmie
Literackim „Ulotna Przestrzeń”. Obecna
w almanachu poetów ziemi kluczborskiej
„Zaplątani w pędzie cyfr” oraz antologii
POSTscriptum 1/2008. Interesuje się literaturą, teatrem. Pasja – turystyka górska.
Mieszka w Wołczynie.

rozmowa z cieniem
Mówisz:
Zapomnijmy o czasie – stwórzmy początek.
A jeśli wcale nas nie było i nie ma?
Czy jest możliwe, abyśmy zaistnieli
jak drzewo, nasiono i pętla wszechświatów –
w jednej zakrzywionej przestrzeni?
My raczej zamknięci w słowie, w kartce papieru.
Tam kroplą miodu pocieszamy błaznów
lub sami z sobą rozgryzamy liść mięty.
Pytasz:
Co jest prawdziwe?
Tylko myśl, która tworzy senne obrazy.
17.06.08 Wołczyn
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obiecałam ci wiersz
Mogliśmy być jak drzewa. Z ramionami w błękicie
i twardą korą trwać – zielenić się, gdy przyjdą deszcze.
Tak. Było możliwe przyjacielu. Jak słowo rzucone
między dzisiaj i wczoraj – w zapach parku, o którym
nie chcemy pamiętać, bo pogubiliśmy w nim cienie.
Koronka wersu rzucona między środą i czwartkiem,
zaczepna strofa krucha porcelaną – to tylko targ –
bazar wspomnień i opuszczenie ramion. A może
wzruszenie – sieroce i dorośle dziecinne?
Mówisz: Jest jak jest. Odpowiadam kpiną i łykiem piwa.
Lekko rzucam parę słów i oszukuję drżenie palców.
Dobrze. Jeszcze papieros i kropelka potu na czole –
wygodnie, że nie widzisz, dlaczego pobladłam.
Tak. To ja – niedoszła zmarszczka na pościeli –
imię powracające w stronie ciszy.
06.06.08 Wołczyn

wiosną też jej nie zatrzymam
Przychodzą z zamknięciem oczu i stukają w źrenice
jakby to było okno. Niezrażeni ruchem gałek
trafiają i wiesz – dzisiaj też nie uciekniesz –
rozwloką wczorajsze, a nawet sprzed tygodnia. Po ciemku
składasz fotografie (jeszcze uśmiech dziecka
i grzywka układa się na czole). Dalej chłopiec rzuca piłkę –
nie spada – nie trzeba szukać w trawie. Trawa z sadu –
zarasta i wieczorem bawi się w sowie szeptanki.
Z sadu, o którym zapomniał ojciec, a przemierzał
kosą – kaczeńcom nie przepuścił, bo żółte.
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Krzyczysz, a oni w środku – moszczą się wygodnie
tłumacząc, że tym razem na chwilę.
Odwracasz się, wypluwasz pigułkę.
Dni zmieniają drzewa, daty zieleń. Jutro podepczesz
kwiaty, które znoszę.
Co mam przynieść tej wiosny?
Co przynieść siostrzyczko?
17.04.08 Wołczyn

to jeszcze nie wszystko miły
Powracam w oczy nadal zdziwione –
nie odpłynę, bo żywe i patrzą uparcie
prosto w błysk uda, i nagie ramiona.
Szepczesz miłość, a we mnie rodzi się strach –
przecież nie musisz kochać. Dałeś czyste
jezioro – a myślałam, że usnęło w latach.
Znowu nie wiem, po prostu nie wiem,
jak falą wezbrać w twoich dłoniach,
jak zapatrzyć się w nagłe przypływy?
Wystarczy dojrzewanie księżyców
i miękkość ust nad ranem?
23.08.08 Sław
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Palcem na wodzie
W trawie zanurzam kolana i brnę
Chociaż pokrzywa się zdarza,
I parzy.
Dojdę do linii lasu, nim słońce zanurzy ręce
W potoku. Może się uda dotknąć promieni.
Tam usiądę cichutko. Posłucham jak ryby
Udają, że Bóg nie stworzył wędkarzy.
Nie ma siatek,
Ani haczyka na długim wędzisku.
Są tylko trzciny ciepłe wieczornie.
Tam spędzę noc z cieniem,
Który skradał się za mną przez lato.
A do dzisiaj udawał, że jest plamką
Światła, a może rozkoszą ze snu.
Ot, taki jasny majak,
Który przytrafia się kobiecie.
05.08.08 Dolinka
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Mówisz, że jestem zbyt swoja
Zanim lato się skończy – wrócę. Z jasnymi włosami
i chmurzastą kieszenią. Wrócę deszczem i mgłą.
Pomiędzy pisaniem palcem na wodzie, a malwą
zaczepię cię sukienkami w kolorze indygo,
falą jeziora i bezmiarem ramion. A może
burzą – spóźnioną i zbyt gwałtowną?
Oto moje ręce. Drżenie palców nieprzypadkowe –
obejmuję światło powrotu.
Oto słowo. Prawdę zaświadczam jedną łzą –
zaświeci, gdy osłonisz oczy.
Popatrz. Jesteśmy i wiemy jak pachną noce –
sploty łąk, i smak winy z jednego kieliszka.
Nie, nie płaczę.
Kropla na policzku
to żart.
04.08.08 Wołczyn

Mirosław Chodynicki
Imię i nazwisko brzmi Mirosław
Chodynicki. Urodzony w kieleckim,
wychowany w Poznaniu, zamieszkały w Terespolu nad Bugiem. Ludzie
czasem pytają, po co Ci to pisanie,
a ja nie wiem, co powiedzieć, no bo
właściwie, prawdę mówiąc, po co?
Hm … jak to, po co, żeby było ładniej, ot, tak po prostu.

Jak co roku
znowu nie wiem
jak to będzie
kiedy jesień na dobre się rozjesieni
na pustych polach
grusza tam na miedzy
bajkę z mgły o poranku
srebrny czar
a potem w pajęczynę
promyk się złapie
zadzwoni kropelkami rosy
na dobry dzień i
dobry dzień
oczy zaspane przetrze
prosto drogą po chleb
nasz powszedni
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Mógłbym być
Mógłbym być, Panem
w białej koszuli,
krawacie chodzić co dnia.
Mógłbym być, Panem
do pracy jeździć
czarnym autem.
Mógłbym być Panem.
Ale ja wolę być Sowizdrzałem
i śpiewać,
śmiać się na głos.
Z diabłem w pokera
grywać co dnia,
policjantowi grać na nosie.
Po łąkach, lasach i bezdrożach
z wiatrem gnać,
tulić pisklęta, psy hołubić
i bajki pleść.
Wolę być sowizdrzałem.
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Sierpniowy bal
po miedzy po miedzy
i przez ściernisko z wiatrem
do ogrodu czar
a w ogrodzie
kolory sierpnia walca
grają na strunach promiennych
maestro słonecznik
karmi gawiedź świergotliwą
kapusta w sukni srebrzystej
z wyfraczonym na zielono selerem
raz dwa trzy i raz
i do koła
do kółeczka proszę
buraki tylko brawo brawo
też tak chcą
ale jak na jednej nodze
i takie pękate
nie potrafią
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By nie
by nie utonąć w oceanie myśli
chwyciłem się wiatru
i bezmyślnie
w schyłek lata
prosto
słońcem
i tobą
okrytą tylko morzem traw
falujących
oddycham
stajemy się cząstką pejzażu

Jej obraz prawdziwy
przez życie
jak przez most
powoli z namaszczeniem
sens istnienia
przypieczętowany miłością własną
i tą zewnętrzną dla uspokojenia sumienia
albo pokolorowania wizerunku
twarz z lustra rozgrzesza
każdego wieczoru
podczas usuwania makijażu
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Miłość
miłość mieszka w niebie
a ja tu
i teraz
nawet kiedy pada deszcz
i kocham
niebo
nad głową wieczorny teatr chmur
zamyślony
i drogę która donikąd albo jeszcze dalej
a przy drodze domki
z oknami uśmiechniętymi
tak teraz wiem że kocham
kiedyś nie wiedziałem kochałem zaocznie

Andrzej Deryło
/AnDante/
To ja, osobnik w wieku „z górki” obdarzony przez matkę
naturę skromnymi zdolnościami układania zdań w rymy,
a przez świetnego i oddanego
swej pracy polonistę w liceum
– pewnymi umiejętnościami
w miarę zrozumiałego łączenia liter w wyrazy, a wyrazów
w zdania. Te dwie w umiarkowanym stopniu posiadane
umiejętności zachęciły mnie
do klecenia wierszy, przez co
niektórzy nazwali mnie wierszokletą, a wyjątkowo pobłażliwi
– poetą, do którego to miana nie czuję się absolutnie powołany,
a to z racji chociażby zupełnie nie lirycznego usposobienia oraz
skłonności do złośliwości, przeplatanej niekiedy mniej lub bardziej udanymi żartami. Takie też są moje „wiersze”.

Upadłem
Wzrok rozpaczliwie jeszcze wciąż do góry,
reszta w otchłani, gdzie w tańcu szalonym,
w dzikim rytuale szare ludzkie szczury
gonią bezustannie swe własne ogony.
Głowa wciąż w górze, lecz mdłe opary
słodką podłością wieszczą podniecenie,
niosąc zawiści rozkoszne koszmary,
jakże przyjemne rozbudzają drżenie.
Cały się nurzam opary wdycham,
niech podniecenia wstrząsną mną dreszcze,
zazdrość i zawiść, podłość i pycha,
a ja w zachwycie! Jeszcze, no jeszcze!
Wyzbyty śmiesznych moralnych sznurów
pędzę na czele wyścigu szczurów.
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Koncert
Słuchałem muzyki
Delikatne dźwięki niby wody strużki
to z prawej, to z lewej, to z góry, to z dołu
biegły w mym kierunku, jak od dobrej wróżki
fluidy życiodajne. I tak już pospołu
w zwiewnym alegretto fruną gdzieś przez chwilę,
by na końcu zgodnym brzmieć już cantabile
Lecz przez mgnienie tylko, bo nagłym crescendo,
jak grzmot, jak ulewa w obłędnym vivace
tonów tysiącami swą symfonię przędą,
by zamilknąć nagle. Jak wytrawni gracze
to przestrzeń skręcają trąb i bębnów grozą,
to płyną smyczkami largo majestoso.
Smyczki zmilkły wreszcie, lecz za moment ciszę
przerwały, by w śpiewnym pławić się andante
fortepianu czarne i białe klawisze
wsparte dzwonków, fletów przedziwnym kurantem.
dźwiękiem barw paletę snują przed oczami,
ton i kolor społem powonienie mami.
Chłonę zapach, barwy, chłonę różne tony
wszelkimi zmysłami gra już całe ciało,
tak leżę i słucham harmonią spojony,
wszystko co ziemskie precz gdzieś uleciało,
w przestworzach żegluję czwartego wymiaru,
sen czy wyobraźnia, nie wiem, brak umiaru,
wciąż inne doznania, wrażenia wciąż nowe...
Nigdy takich nie miałem....
.....po Wyborowej
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Rezygnacja
Nie napiszę erotyku.
Słowem oddać wciąż nie umiem
magnetyzmu twych dotyków,
siły, której nie rozumiem,
siły, co zawładnie ciałem,
jedną żądzą myśli zmami,
kiedy wargi wygłodniałe
z twymi zetkną się ustami,
kiedy ręce rozbiegane,
za rękami usta drżące
znajdą miejsca już nabrzmiałe
i spełnienia czekające,
by w splecionych ciał duecie
urzeczonych swym dotykiem
najpiękniejszy koncert w świecie
unisono zwieńczyć krzykiem
................................................
Nie napiszę erotyku.
Jak kochanek, gdy spełniony
Nie odczuwam muz dotyku,
troszkę jestem już zmęczony

Zgubna moda
Napiszę utwór, wiersz unikalny,
będzie to wierszyk, szczery, banalny,
a w nim najprostsze popłyną słowa,
ot, taka moja zwykła rozmowa.
Będę w nim pisał, że kocham szczerze,
tak wprost spod serca, że w miłość wierzę,
że pieścić lubię i być pieszczony,
a wiersz – zwyczajnie – będzie dla żony.
Że to prostackie, śmieszne, ograne?
Że powtarzane razów miliony?
Może to racja, może przestanę
i wiersz napiszę uwspółcześniony.
Precz czułe słówka, precz proste rymy,
już nie ma „serca”, nie ma, że „kocham”,
starej poezji rozgonię dymy,
żadne banały, żadna już wiocha!
A w wierszu prześlę mojej bogdance
(o ileż wznioślej brzmi to niż „żona”)
szalonych uczuć mych kontredanse,
serca porywów czułych znamiona.
Niech alegorie te transgeniczne
w kosmicznym pędząc gdzieś eterze
krzyczą w przestrzeni galaktycznej
że ja tu wołam i że wciąż wierzę
iż głos w miliardy słów powielony
jak międzygwiezdny pył wszechświata
pośród galaktyk nim roziskrzonych
z gwiazdy na gwiazdę dalej ulata.
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Że co?, Że jeszcze to staroświeckie?
Że rymy jakieś takie dokładne?
Że poetyckim wciąż jestem dzieckiem?
Wiersz przegadany, przerzutnie żadne?
Nie, nie pozwolę, ja was uciszę,
wiersz spłodzę krótki, współczesny, biały
i poetyckiej folgując pysze
w dzieło to talent swój wcisnę cały!
Ja
twoje
ciało łono
pustką
krzy
czy
i dałem żonie. Przeczytała....
ryczy...
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Piotr Deskiewicz
/wuren/
Z wykształcenia dziennikarz i filolog, z zamiłowania informatyk. Miłośnik jazzu i literatury s-f. Czas wolny najchętniej spędza
z żoną, podglądając i uwieczniając na fotografiach przyrodę oraz ślady ludzkiego geniuszu. Przy sprzyjających okolicznościach
strzela z łuku. Czyta zawsze kilka książek
równocześnie.

Impresja z Szewskiej
Między nami mówiąc
dotknięta złotem
w szkle żyje
żywica
Gęstnieje cynamonem
brzegiem obrusa z prowansji
Rodan
zaklina lato
Spojrzenie
w rytm winnego mistralu
traci równowagę
*
Powiało lawendą
zasypiają rzęsy
budzi się art-deco
Toruń, 30.10.2004
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Navigare necesse est
znużeni
w naszym pijanym wagonie
w królestwie przypadkowych rozmów
mijamy się
z prawdą
z głowami
przyklejonymi do szyb
każdy przegapia swoją stację
wypatrując skrawka
coraz mniej
w naszym pijanym wagonie
słów spojrzeń dotknięć
nieprzypadkowych nas
udających senność
z rękoma w kieszeniach
bronimy kluczy
do drzwi sejfów
sto lat temu otwartych
jak umysły minione
w naszym pijanym wagonie
nawet metaliczny ostry smród
brudnych myśli
nie drażni nie smakuje
jak kiedyś
zerkając na hamulec bezpieczeństwa
każdy marzy świętokradczo
że ktoś kiedyś w końcu
byle nie ja
Inowrocław 02.01.2005
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Depersonifikacja
widziałem jak chodzą
wpatrzeni w plecy a szarość
spływa z tęczówek i każdy wielki
bo to nic trudnego myśleć
że się jest wielkim
widziałem jak mówią
z zamkniętymi oczyma a dźwięki
szczelna schola cantorum
jak modne w tym roku nagie tańce
i nic się nie dzieje kiedy
nikt nie słyszy
widziałem jak znikają
bo to nic trudnego
istnieć nieistnieć bez różnicy
każdy tak robi
Inowrocław, styczeń 2005

Ksenoglozja
wymieniamy
inwektywy przez kwiaty
(no odsuń popielniczkę)
spacerujemy
pod rękę ze stagnacją
(jaka ładna sukienka)
przełykamy
niestrawne komplementy
(zapalisz świeczkę?)
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obserwujemy
ukradkiem źrenice
(nie pal, proszę)
Co mówisz?
2003–2004

no i się ściemniło
gdy poszedłem dalej to już całkiem
strach mnie obleciał bo te typy boże
czy oni specjalnie tak żebym jak
tchórz jakiś asekurant pod ścianami
aż mnie już boli jak patrzą
kto takich płodzi latają po podwórkach
czteroletni przyszli mordercy a kant
to im tylko z dachówką chyba
w oknach znów szaro od sportu i bigos z lufcika
serce zabolało mówią że serce nie boli
niech spojrzą na te dyndające wyzwiskami
koszule żeby rano mieli w czystym pić to
urąga a rousseau to debil niech
zajrzy na krętą zobaczy swój dogmat w szczynach
pod murem i co nie boli
boli
wreszcie zamek chrobocze buty wytrzeć
ach cudownie pachnie co ugotowałaś i jaką
ładną masz pod spodem bieliznę
już mogę się wyłączyć
Inowrocław, 2004
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Zbyt długie haiku
każdego ranka dajesz mi kwiaty forsycji
gdy dzwonię do Ciebie, słyszę, jak się uśmiechasz
za nami burza
2004.04.23

Marcin Dydyna
Pochodzę z Lubina, rocznik ‘77.
Moją pierwszą pasją była muzyka, po której została mi stara gitara i teksty piosenek. Ktoś kiedyś
nazwał je „wierszami”. Od tamtego czasu zacząłem częściej
zagłębiać się w poezję i odnalazłem w niej nowy sposób na wyrażenie siebie.

proza klasy B
każdy dzień zabiera mnie ze sobą
ciągnie brudnymi korytarzami
schodząc po stopniach myśli
trzymam się przekreślonych pojęć
nie patrzę w przyszłość
nie golę się wieczorami
stwarzam moje drugie ja
ale i ono runie
w przepaść czynów dokonanych
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trójkąt bermudzki
ciągle biegnę
przecznice pędzą w przeciwną stronę
horyzont oddala się i gęstnieje
im szybciej uciekam
tym bardziej pochłaniają mnie martwe ulice
cofając się
bliżej
bliżej i głębiej

po sezonie
w pensjonacie po sezonie
cisza
ona jeszcze śpi
pierwszy papieros przy oknie
(powietrze pieści porannym chłodem)
milczące ściany
i las jak co dzień
wracam do rzeczy
których nie da się dostrzec
gołym okiem
ona jeszcze śpi
położę się obok
by schwytać o świcie
pierwszy dotyk jej spojrzeń
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spotkania
spotkajmy się później
w tym samym miejscu
o tej samej porze
nie przerywaj proszę
przecież wiesz że my oboje
przecież sama wiesz
posłuchaj
teraz mam ważne zebranie
ale wieczorem
samotności – przyjaciółko
przynieś wódkę

krzyż
dokąd dźwigasz starą wannę
pełną snów
to chleb na wagę
jak bliski dotyk marzeń
zanim się spełni wzejdzie zmierzch
jeśli
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jak na małym ekranie
stoją na placu zabaw
nieobecni
wtopieni w siebie
wieczorem wynajmą pokój
on namaluje przed nią pejzaże
ona zrzuci z siebie niepewność
noc minie szybko
wypełniając minuty pierwszym milczeniem

zamknięci w wersach
słuchaj nie zrzucaj całej winy na zły rytm
i nie wyżywaj się na wszystkich dookoła
że co że pisanie się nie układa
że sprawiedliwość jest tylko między wersami
pamiętaj winne są zawsze obie strofy
i do cholery trochę pokory
to jest wiersz a nie jakieś tam życie
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na jedne skrzypce
pętla zawieszona w karcerze poranka
nie pozwala zapomnieć o grzechach
śmiertelnych jak bezimienna miłość
na szubienicy popołudnia tli się iskra
samotna spopiela serca
przez świat przenika deszcz drzazg
poranione twarze milkną
na zgliszczach nocy odradza się nowe
nieznane niechciane
bez zahamowań i sumienia

Daria Dziedzic
Ur. 17. 09. 1977 r. w Dąbrowie
Górniczej. Absolwentka filologii
polskiej i studentka bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego.
Brałam udział w wielu konkursach
województwa Śląskiego. II miejsce
w Konkursie „Żyj trzeźwo”. Moje
utwory emitowane są na antenie
Polskiego Radia Katowice i Radiolatek. Druk w wielu antologiach
poetyckich i czasopismach np.
„Angora” (2008 r.) Debiut 2003 r.
„Anioły, sny, wiersze”. W tym roku
wydaję drugi tomik.

Żyjemy...
wciąż żyjemy
„uparcie i skrycie”
zamiast głowę
wychylić zza okna
rozejrzeć się po świecie
powiedzieć sobie
kocham
zostawić samotność
w kącie
otrzeć łzy i
uśmiechnąć się radośnie
a w sercu mieć pokorę
to niby nic
a znaczy tak wiele

40

Ucieczka
ucieka mi sprzed oczu
czerń i biel
zostają pozostałe kolory
teraz już wiem
dlaczego
kładłeś we mnie
tyle nadziei...
... by odrosły mi skrzydła
tęczowe

narodziny
świt brzemienny w pióra aniołów
za tydzień urodzi zapach
i dźwięk
i stanie się cud wiersza
wplątany w moje
smutne życie

*** wejście
wejdź w mój dzień delikatnie by nie spłoszyć lęku przed
niepewnością jutra
rozkołysz moje ciało muzyką dłoni i zabierz mnie do krainy
baśni tysiąca
utul wspomnieniem porannej mgły i
daj się nacieszyć drżącym kosmykiem włosów
chociaż przez dzień

41

poszukiwania
szukam siebie
w swoim ciele
choć trudno
je dostrzec
niepewnym wzrokiem

krążenie...
planet w oczach
wygląda na
zaawansowane
nie biegnie pod prąd
ani wstecz
mały przycisk
wystarczy by
zatrzymać się
nad sobą...

dzień...
niechcący
odwracając się
soplem piasku
obok drzewa
stał się
na przekór
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może...
... zbyt szybko
zrozumiałam przejście księżyca nad ziemią
i teraz spać nie mogę
a może
po prostu
zadrwiła ze mnie przestrzeń
zbyt boleśnie...

matko boska
matko boska
w podomce
podlewająca kwiatki w ogrodzie
nadająca imiona
głodującym chmurom
bądź pozdrowiona
śladem wiecznego pióra
na czystej kartce

letnia poro
cicho weszłaś do ogrodu letnia poro
w swej złotej sukience z jedwabiu
delikatnie zaszumiałaś tuż
nad uchem by zostawić mnie
w oczekiwaniu
na kamieniu usiadłaś z gracją
spojrzałaś tak elegancko
na wierzbę płaczącą
a ta - oniemiała
z wrażenia
kiedy wzięłaś do ręki pióro
czystą kartkę
zapisując ją drobnym maczkiem
nie wiedziałaś że
czyta ją gil siedzący na twoim ramieniu
że podgląda świerszcz i
dziwi się słowik
a już na pewno nie przypuszczała
że tulić się do niej będą
zachwycone róże i błękitne fiołki
a irysy dumnie pochylą głowę
kończąc ciemna gradowa chmura
przemknęła przez nieba oblicze
ale znikła gdy wrzuciłaś wiersz do butelki
a potem prosto do rzeki
patrzyłaś aż popłynie hen do morza
do morza
tuląc gwiazdy w ramionach
i dzikie koty usnęła tuż
pod rdzawym obłokiem
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Ferdynand Głodzik
/Fred/
Ur. 06.05.1955 r. w Woli Zdakowskiej
na Podkarpaciu. Od 1986 roku zamieszkały w Gorzowie Wlkp. Ma na swoim
koncie publikacje książkowe i artykuły w prasie fachowej z zakresu prawa
podatkowego. Debiut literacki w miesięczniku
„Twój
Dobry
Humor”
w styczniu 2001 roku wierszem „Monotonny parlament”. Publikował m. in.
w „Przekroju”, „Angorze”, „Ziemi Gorzowskiej”, „Pegazie Lubuskim”, w polskojęzycznym miesięczniku „Zdrowie, Uroda i Życie” (Health, Beauty and
Life”) w Chicago, a także w internecie
na autorskiej stronie: http://fred.of.pl.
W 2004 r. dla Teatru Seniora „Maski i Twarze” przygotował program
satyryczny „Lud idzie na dziady”. Członek Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Gorzowie Wlkp. W lipcu 2006 roku nakładem tego Stowarzyszenia wydał debiutancki tomik wierszy satyrycznych „Winien i ma”.

Zasiew
Trafiło nam się jak ślepej kurze,
z powłoką bladą i cienką;
wychudłe nieco, wątłe, nieduże,
niespotykane ziarenko.
Zadrżała moja sękata ręka,
co jest do pieszczot niewprawną,
bom nigdy nie miał w dłoni ziarenka,
a może było to dawno?
Łatwo je zniszczyć, albo uronić,
zdeptać przypadkiem bezgłośnie;
razem grzejemy je ciepłem dłoni:
ono kiełkuje i rośnie.
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Ziarenko słońca promyki spija,
głębiej zapuszcza korzenie,
na oczach świeżą zieleń rozwija;
twarzom maluje rumieniec.
Już się od naszych ramion rozkrzewia,
tęsknotą w piersiach dygoce,
a kiedy ogniem zakwitnie w trzewiach,
w pełni objawi swe moce.

Sezon
Gdy przemykał ścieżkami jak złodziej,
Dostrzegł krągłą brzoskwinię w ogrodzie;
Blaskiem słońca radośnie pyzatą,
Jędrną skórką zalotnie kosmatą.
Ukrywała wstydliwie pod liściem,
Kroplę rosy co szkliła złociście;
Miąższ na boki zuchwale rozgarnął;
Trafił pestkę chropawą i twardą.
Drażniąc zmysły rozkoszą brzoskwini,
Poniósł w ciemność i zamknął ją w skrzyni;
Wśród owoców jabłoni i gruszy,
Chciał jej słodycz utrwalić, zasuszyć.
Blada szarość płowiła jej blaski,
Skórka zeschła, ubrała się w zmarszczki,
Krótsze słońca gasiły wieczory,
Słodycz soków zmieniała się w gorycz.
Coraz rzadziej próbował jej z czasem,
Bo karmiła go żółcią i kwasem;
Przygaszony, zgarbiony szedł miedzą;
Owocowy zakończył się sezon.

46

Przedwiośnie
Idziesz zwiewna, ulotna z wymarzonych oddaleń,
widzę ciebie półsennie otuloną szalem;
jakby moja i niczyja;
włosy twoje, ręce, szyja;
wyczekana, znajoma i nie znana wcale.
Idę z tobą przez słońce wiośnianą aleją,
gdzie łzy pąków wierzb siwych smukliście grubieją;
wszechobecne w jednym czasie;
płyną do nas głosy ptasie,
ku radościom co tylko w marzeniach się śmieją.
Słońce radość kwitnienia obiecuje sadom,
trawa mruga zielenią nieśmiałą i bladą;
podmuch wiosny zamaszyście
przedwczorajsze ruszył liście,
a dwa cienie za nami na ścieżce się kładą.
Promień spoza obłoków śle spojrzenie nam schlebne,
niesie ciepło kradzione poprzez dziurę w niebie;
jasne tchnienie podobłocza
kwitnie blaskiem w twoich oczach;
i przygarniam cię ręką sękatą do siebie.
Nim przed chłodem wieczornym ptak w zarośla się skryje,
oswoimy rąk ciepłem, to co było niczyje;
jak zatrzymać cię bezgłośnie,
eterycznie i przedwiośnie
nim odejdziesz myślami otulona po szyję.

Dlaczego nie dźwiedź
Gdy inni smutki topią w butelce,
ja odgrzebuję z pomroki dziejów,
dawno słyszaną pieśń o pasterce
i o jej wiernym dźwiedziu Rajceju.
Przebiegam myślą czasu szmat spory;
widzę jak idą gwarną ulicą;
on jej rozjaśniał łzawe humory,
a ona była mu czarownicą.
Tańczył na twardym jarmarcznym bruku,
lubił te chwile, gdy tłum szaleje;
pasterka śmiała się do rozpuku;
nie miały szansy inne rajceje.
Brała w ramiona jego łeb ciężki,
kiedy znużony u stóp jej siedział,
albo mu smaczne dawała kęski;
chyba lubiła swojego dźwiedzia.
Kto się w samotność do cna zagrzebie,
niechaj odrodzi się w nim nadzieja:
trzeba dać komuś kawałek siebie;
warto poszukać swego rajceja.
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Wspólny parasol
Przedpołudniową sobotą
nastrajam spacer twym krokiem;
szczelniej dopinam kapotę
i w ślad za tobą się wlokę.
Kiedy podajesz mi rękę,
czuję twe ciepło pod pachą;
a krople deszczu choć miękkie,
tłuką nasz wspólny parasol.
Lubię twych włosów kosmyki;
szukam w nich liter do wierszy;
kupię ci złote kolczyki,
gdy mi się trochę polepszy.
Nareszcie schody sękate;
potem przedpokój, płaszcz, wieszak;
zaraz zaparzę herbatę:
będziemy słodzić i mieszać.

Nad ruczajem
Wytęsknieni oboje wspólnego wyraju,
oswajamy pensjonat w zakolach ruczaju.
Ranek senny od rosy tchu życia nabiera;
blasków ciepła spragniony sam okno otwieram.
Park karmiony mżawkami przez smutne złe noce,
senną parę wyziewa z chłodnych zawilgoceń;
chuda wierzba nad stawem milcząco surowa,
jak nad żuru talerzem posiwiała wdowa
i bór górą przepastny soczyście zielony,
wypełniony gromadą świerków załzawionych.
Ty śpisz jeszcze wczorajszym znużona wieczorem,
tęskna mgłą co się w niebo unosi nad borem,
a ja z myśli co we mnie niezdarnie kolebie,
zgarniam radość współbycia by ogrzać nią ciebie.
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Elżbieta Grzegorczyk
Pisząc otwieram drzwi mojej duszy
przed czytelnikiem.
Zamykam w słowach przemijający czas
i emocje.
Dzięki temu mogę przeżyć ponownie to,
co wiatr dziejów przewiał do przeszłości.

myśl
uskrzydlona wolnością
pomknęła w przestworza
smakować rzeczywistość
porównać do wypalonych kaganków
poznane w statecznych murach
zamknięte w ciszy szelestu
przechodziła bramę
dwu światów
wiatr otulił ją delikatnie
pokazywał ożywione
łąki strojne kaczeńcami
szum drzew śpiew ptaków
czas dogonił
westchnęła cichutko
wracając do kaganka
wzbogacać wnętrze
myśl
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kamienie
zamruczały górskie głazy
zaszumiały polne kamienie
najcichszym szeptem
zanuciły o miłości
w twardych skorupach
drgnęło bicie serca
przez wieki
poznały dobro zło
natura podarowała
ludzkie postacie
na puste miejsca przysiedli
ludzie bez duszy

razem
niesiona na skrzydłach melancholii
otulona mgłą wspomnień
natchniona przyszłością
przecina drogę księżyca i słońca
w dłoni ma talizman
twój kamień szczęścia
zapomniałeś zabrać
motyl będzie posłańcem
mgławica drobinek szczęścia
maciupkie bose aniołki
jednoczą wszechistnienie
jesteśmy razem
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przeznaczenie
scałowane tęsknoty
zamieniała na
radosne spojrzenia
uśmiechy zdobiące twarz
wszystko wypowiedziane
było obecne
jak nić Ariadny
prowadziło do prawdy
do kufra pachnącego lawendą
okrytego nicią pajęczą
chowała niewypowiedziane
czekało na swój czas

spotkania
spotykali się
gdzie ziemia dotyka nieba
przychodziła polną ścieżką
on po łuku tęczy
czas stawał w miejscu
rozpryskiwali wody oceanu
gwiazdy rozświetlały mrok
słońce złociło odbicie głębi
szeptu nie słyszał nikt
coś niedopowiedzianego
kryły spojrzenia
łagodzone rumieńcem
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przetrwanie
teatr cieni złudzeń
poruszające się postacie
odwrócona rzeczywistość
tworzy chaos
odgrywane role
przypominają wczorajsze
czas tworzy zmiany
wraz z przesypywanymi
ziarenkami w klepsydrze
oklaski śmiech
widowni pełnej manekinów
która przetrwa
wszystko ożywione

pustka
popłynęły pierwsze delikatne
akordy muzyki
drobne bose stopy
tancerki rytmicznie poruszyły się
cała
oddana tańcowi
czarowała doskonałością
tworzyli jedność
sukienka utkana z mgły
szczelnie otulała postać
czas oplatał jej dłonie
panował nad zapamiętaniem
tylko oczy
kiedyś błyszczące jak gwiazdy
były
absolutną pustką
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Bolesław Grzyb
/dobry czas/
Swoją przygodę z poezją rozpocząłem
w 2006 roku, piszę i wyrażam siebie,
swoje spostrzeżenia, uwagi, to wszystko, co gromadzi się we mnie i próbuje
krzyczeć na całe gardło. Wiec krzyczę
uderzając w klawiaturę.

lawina......
ogrom białej ściany pędem z gór przybywa
w biegu przewracając wszystko co napotka
miękkością swą wzbudza aplauzy zachwytu
pragnienie dotyku na sobie chce spotkać
swoje kształtowanie zawdzięcza zdolności
przylegania szczelnie do wymogów chwili
otulając puchem przyjemnym dla oka
niczym szal zaciska swe dłonie na szyi
każda chwila pędu wielkość jej dodaje
kosztem innych sytość doświadczać chce w sobie
biorąc serce ciepłe zmraża je oddechem
zsuwa się w dolinę.......
odchodzi ze śmiechem...................
2006.01.04
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ziarno miłości
w jedną masę zwarci żyjemy w jedności
brak wyraźnych kształtów nie jest już problemem
niczym marionetki na sznurkach wiszący
zawieszeni w próżni bez celu idziemy
dotykamy ściany idąc po omacku
pewności nie mając szuramy stopami
szukamy poziomu który by nas wyniósł
w realność miłości której już nie mamy
krzyk rozpaczy znika odchodząc bez echa
ginie w rozpadlinach rozłupanej skały
popękane serce na miłość nie czeka
na miłość co przeszła otwierając bramę
teraz wiatry cztery w nim śmiało hulają
wymiatając wszystko co przyniesie woda
choćby małe ziarnko zamieszkać tam chciało
brak jest wciąż nadziei – zachodu też szkoda
jakiej siły trzeba by zamknęła bramę
by wraz z wodą przyszła życiodajna gleba
by maleńkie ziarnko miłości tak chcianej
wydało swój owoc wielki aż do nieba
2005.12.26
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Druga strona lica
Napływające zdarzenia jak domino
Ukazują niewidoczną stronę duszy
Wraz ze słońcem bez pardonu patrzą w oczy
Poszukuję kolców róży by rozkruszyć
Sople lodu głaskające chłodem w nocy
Ciągle myśl ta sama w głowie się wykluwa
Że to pech i zmowa chodzą razem w parze
Że upadki które coraz głębiej ranią
Są bliznami po ładniejszej stronie twarzy
Bez urazy dla awersu który ganią
Tak jak w bajce zwierciadełko pokazuje
Bieli odcień jeszcze bielszy jest od śniegu
Żadna szarość nie jest w stanie przykryć czerni
Ani mydło zmyć motywów twych zabiegów
Obciążonych swą miernością zbyt niezmiennych
2008.04.27

siła natury
posłuchaj jak szumi strumyczek w dolinach
wilgocią napełnia wyschnięte tereny
kielichy opadłe przywraca do życia
pobudzając żądze intymnością sceny
po kamieniach gładkich ociera się lekko
wślizgując w koryta umarłe z tęsknoty
zanurza obwisłe wyschnięte korzenie
budzi soki życia pozbawiając cnoty
w dziewiczości tonie zachwycony pięknem
mocnym nurtem kruszy twarde łono ziemi
dociera do głębin swego przeznaczenia
zalewając łąkę w grocie wiecznych cieni
2006.06.15.
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trzy karty
wyrzucona z dłoni ta jedna jedyna
na przemian z innymi ląduje na stole
uważne spojrzenia pożądliwych twarzy
i pewność wygranej – skupienie sokole
zwinne ruchy palców wzmocnione iluzją
jakby od niechcenia rzucały wyzwanie
raz na górze chwała by za chwile w dole
budząc się z letargu poczuć tęgie lanie
bez urazy żadnej ze strony patrzących
wszak fortuna kołem zawsze się obraca
jeszcze jeden wybór ostatnie dotknięcie
murowany sukces przynieść musi praca
a kiedy ze wstydu zapadnie się słońce
nie chcąc dłużej patrzeć na agonie wiary
uśmiechnięty księżyc rozda nowe karty
by w snach zadźwięczały zwycięstwa fanfary
2007.11.05
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tańczące marzenia
gapiłem się jak wyrywasz kartki z kalendarza
wtorek nie dorósł jeszcze a już znalazł się w koszu
wybiegałaś myślami tak daleko do przodu
rozsiewając marzenia niczym karma dla losu
podniecone miesiące choć zaistnieć by chciały
wysychały jak krople lekko głaskane słońcem
przecież nie jedną kroplę sam uroniłem z oczu
gdy czekałem że spojrzysz uśmiech uczynisz gońcem
jak ocean w przypływie wydobędziesz z dna głębin
osad uczuć żar pragnień zamulone rozkosze
powiedz czasie czy nietaktem będzie jeśli teraz
powstanę i marzenia znów do tańca poproszę
2007.10.06

Leon Gutner
Leon Gutner
urodzony 16.12.1974 r.
w Olsztynie...
Kiedyś zamieszkały
w Kętrzynie
na cudownych polskich
Mazurach, a teraz tam,
gdzie go w świat
poniosło i głowę
do poduszki przyłoży.
Resztę o Leonie...
można znaleźć
w wierszach...

Piosenka niedoskonała
Pan z aniołem na ramieniu
Diabeł skryty obok w cieniu
Kilka kuszeń porad kilka – ważne sprawy
A gdzieś obok niemal w piasku
Zatrzymanych na obrazku
Snów troszeczkę co przychodzą dla zabawy
Nie słuchałem cię Aniele
Teraz czas mi łóżko ściele
I bies czeka żeby tylko dać mu wiarę
Piszę nocą w pamiętniku
Kilka wklejam łez – po krzyku
Ale nigdy nikt nie czuje doskonale
Czy naprawdę potrzebujesz
Tego tanga co wiruje
Na podłodze już od dawna zbyt zgorzkniałej
Jestem przecież po twej stronie
Nawet gdy się zjawi koniec
Będę wierzył że potrzebny był ci taniec
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Wszystko mi się kręci w koło
Miesza nagość z tobą gołą
Noc naciśnij – może nam rozpali miarę
Są kuszenia nazbyt silne
Od rad ponoć nieomylnych
Ale nigdy nikt nie żyje doskonale.

Dwa widma
Włóczą się dwa widma – to moje to twoje
Raz wystawi głowę z ogromnego domu
Czy chciałaś być widmem – ja nie chciałem wcale
Tęsknię więc do ciała w ciszy po kryjomu
Rozpinam ci suknię ale pod jedwabiem
Dotyk już niczego dziś nie napotyka
Słyszę jeszcze czasem jak czujesz i pragniesz
Ale coraz trudniej kochać gdy się znika
Jestem tym zmęczony a ty podstarzała
Szara jakaś dziwnie jak niektóre z życzeń
Zostaniemy tutaj jeśli dzień nam złoży
Że nadejdzie w końcu – wielką obietnicę
W sypialni co strychem gdzie harcują kurze
Zasypiam gdy obłok wznosi się jak zawsze
A ty obok sypiasz z całym pożądaniem
Ale go nie widzę bo na widmo patrzę
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Jesień 07
Ciągnie jesień swe zastępy
Skrzypią listne karawany
Stuka w duszę zapatrzoną
Deszcz co w wodzie zakochany
Wiatr przyjaciel – bo też znikąd
W kieszeń wtyka zapach morza
A po parkach żółty płomień
Na trawnikach wznieca pożar
I tak jesień za jesienią
Czas zaciera – bóg ocenia
A nam coraz bliżej końca
A mi coraz bliżej cienia

Gdy się wszystko wypełniło
Gdy się wszystko wypełniło
Co nam przeznaczono słusznie
Przyszłaś do mnie w taką ciemność
W której od tęsknoty dusznie
Czemu nocą pragniesz czujesz
Za dnia będąc zimną skałą
Wybacz ale nie potrafię
Zaspokajać tylko ciało
O upartą świętą rację
Kłócić z tobą się nie umiem
Pewnie czujesz to inaczej
Może to ja nie rozumiem
Ale ciągle myślę o tym
W słowie zostawiając ślady
Chcąc wypisać smutek cały
Ale piórem – nie da rady .
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Dusza
Do ciszy się przyznaję gdy
Przez gardło nie chcą płynąć słowa
I do gadulstwa kiedy brzmi
Z emocji rozpalona głowa
Do światła kiedy ciemno w krąg
I pragnień grzechem namaszczonych
I do słabości gdy duch sił
Powinien wzbić się w nieboskłony
Do marzeń kiedy wiary brak
Że się choć jedno spełni wreszcie
Do łez ukrytych gdy się chmur
Skraplają dusze ciężkim deszczem
Do złej niewiedzy kiedy wiem
Że pojąć czegoś już nie zdołam
Do każdej nocy w której mrok
Rozdziera przestrzeń dookoła
Rzeczy na świecie takie są
Których się nie da z posad ruszyć
Lecz najważniejsza – umieć chcieć
I przyznać się do własnej duszy
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Klucz
Gdy bywasz wejściem do tego świata
Co to przed ludzkim skryty demonem
Gdzie światła gasną a świece płoną
Ja jestem płomień
A gdyś jest bramą do namiętności
Niedbałej – ale zawsze gotowej
Której nie zdławił ogień stuleci
Ja jestem płomień
Gdy będziesz przejściem do tajemnicy
Co między końcem skryta a bogiem
I pragniesz ciepła światłości złudnej
Ja jestem płomień
A jeśli jesteś drzwiami do piękna
To ja się do nich pukać nauczę
I choć solidny chroni cię zamek
Ja jestem kluczem

Lidia Kowalczyk
/amandalea/
Urodzona we Wrocławiu, lat ma tyle
na ile wygląda, po domu szwenda się
kotka, wykształcenie średnie niepoetyckie, czyli ekonomiczne. Pełna ufności i wiary parę lat temu wzięła udział
w kilku konkursach poetyckich, czego
pokłosiem są antologie pokonkursowe.
Pisze nadal, bo są tacy, którzy ją czytają. Niewspółczesna do szpiku kości,
lubi burze i jeszcze parę rzeczy.

istota
zamiłowaniem każda chwila
do której wracam w dzień pochmurny
niedawno tylko śniłam
o tęczy po burzy
jesteś i to się właśnie liczy
gdy zmora dusi w piersiach
nie nawrócimy kijem Wisły
lecz to nie ona najważniejsza
słowa czułością malowane
w jesiennych ciepłych barwach
kiedy otwierasz dzień nad ranem
nim noc zagasła
skóra oddycha jeszcze tobą
a już kołują myśli
dziwne pytania z sobą niosąc
czy można się nasycić
zapomnieć i nie pragnąć więcej
nie przepatrywać horyzontu
marazmu pozostawać jeńcem
wśród codzienności splotów
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alchemia
obudź skóry drżeniem
gdy szukają usta
i błądzą dłonie
różanopalca
otwiera powieki
pozwalając toczyć się
bądź promieniem
zaplątanym w źrenicach
rozszerzonych wspinaczką
a kiedy z zenitu
wędruje ku nadirowi
nadając sens szarości
bądź

nieśmiertelna
co drugi o niej pisze
bardziej lub mniej banalnie
głośniej czasami ciszej
tworzy nową arkadię
a ona bujnym bluszczem
wije się każdej nocy
potokiem wewnątrz pluszcze
sen z powiek płoszy
tutaj wzruszenie budzi
tam pusty śmiech wywoła
wśród wielu różnych ludzi
wije się niczym boa
czy wiersz wypowie wszystko
słowa zastąpią dłonie
nie każdy jest artystą
zniczem Olimpu płonie
więc nawet nie próbuję
sam poznasz co i jak
wodząc leciutko piórem
gdy nasza chwila trwa

lubisz
tiule i koronki
kusząco falujące w rytm kroków
budzą wyobraźnie i palce
w chwili przytulenia wskazówek
rozwianych włosów
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odsłona
tym razem było ciut inaczej
bez czarowania godzinami
tak z głupia frant wam dzisiaj zdradzę
koliber przy koronie zawisł
nie obiecywał gruszek
czasami wręcz odwodził
dostarczał nowych wzruszeń
czułym uśmiechem swoim
w blasku księżycowej sonaty
świat zdawał się bogaty
i chociaż ranki puste
cieniem witane noce
bez zbędnych dłużej smuceń
nowe witraże tworzę
i czekam by koliber
znów nektar pił z kielicha
pozwalał niebu istnieć
wichry burzę uciszał
dodając wiary siły
by niemożliwe się spełniły

za podwójną gardą
zawieszeni pomiędzy
w rozkołysanej łupince
firanką oddechu
gasząc pragnienie
osiadaliśmy na szybach

68

obietnica
jeśli kiedyś los przyzwoli
kołysankę ci zaśpiewam
jak za oknem szumią drzewa
i jak bardzo jesteś moim
więc dziś nie smuć się najmilszy
zamknij oczy spróbuj wyśnić
w ciemnonocnej martwej ciszy
uśpij biegające myśli
ten las wokół słońcem płonie
tańczą cienie w rytm walczyka
żaden serca nie dotyka
gdy splatamy nasze dłonie
więc dziś nie smuć się najmilszy
zamknij oczy spróbuj wyśnić
w ciemnonocnej martwej ciszy
uśpij biegające myśli
ołtarz strojny w biały obrus
czasem w kwiaty zieleń łąki
nie pozwoli w szczęście zwątpić
tylko nie mów nic nikomu
więc dziś nie smuć się najmilszy
zamknij oczy spróbuj wyśnić
w ciemnonocnej martwej ciszy
uśpij biegające myśli
jeśli kiedyś los przyzwoli
w jedną stronę patrząc wspólnie
pokonamy wszelkie turnie
niosąc z sobą kwiat jabłoni
więc dziś nie smuć się najmilszy
zamknij oczy spróbuj wyśnić
w ciemnonocnej martwej ciszy
uśpij biegające myśli
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Tomasz Kowalczyk
Ur. w 1965 roku w Płońsku, mieszka w Lublinie. Pracownik
NKJO (Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych) w Radomiu. Z zamiłowania sorabista i historyk.

będziesz ciągle odchodzić ode mnie
perfekcyjnie sporządzona instrukcja
pozwala stosownie zachowywać się
w sytuacjach awaryjnych
zmysły lokalizujące obiekt wskażą
kierunek ewakuacji w zaułek
o pożądanym wymiarze ślepoty
telefon przeszkolony w odrzucaniu
kodu dostępu intruza trzyma
podwójną gardę w tańcu uników
i jeszcze godziny ujęte grafikiem
nie stworzą pokusy rozmarzenia się
podczas okienek
i jeszcze tylko twoje myśli
codziennie zaklinane
daremnym zapomnieniem
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jej portret
odwracał oczy od rozpuszczonych półcieni
z lekka ochlapanych kolorową wodą
rozpraszającą kontury światła
wtłaczanego w blejtram
rzeźbił ją a pędzel niczym rylec
wrzynał się w płótno bruzdami spojrzeń
odmierzając ślady biernej i niedbale
podawanej nagości
jej cząstki
zawieszone między brzegami milczenia
rozniecał perłowo-różowym refleksem
w kandelabrze rozpłomienionym
paletą wahania
zapach wieczornego niepokoju rozpościerał tło
gdy powietrze przenosiło fale ciszy
w dotykach na cztery ręce
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odejście
zasiewa niepokój wschodzący niemymi łodygami róż
co niegdyś czerwone
podmuchem mgły zakrywszy postać z pochyloną głową
osłonecznioną jeszcze
darowanymi mimowolnie dzwoneczkami śmiechu
cichnącymi nieubłaganie
serce lodowym dreszczem przeszyte
po rękojeść
będzie dalej regularnie pompować krew
coraz bardziej stygnącą
aż usłyszysz milczenie
oznaczone wykrzyknikiem linii prostej
wtedy cisza
którą nastroisz głębokim westchnieniem
odpowie szeptem zasklepionym w echo

zapomnisz kiedyś tamten wiatr
o zmierzchu słońce rozlewało miód
w powietrze coraz ciężej oddychające
dojrzałym winem
wtedy rozpoczęłaś ostatni koncert
dźwięki uwodziły dotyki
rozpisane na partyturze niecierpliwych zmysłów
palce miotały się między uwerturą a finałem
wiązałem półnuty w akordy symfonii
niedokończonej
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nie chciałaś aby noc rozpadła się na kawałki
bladłaś wraz z ciemnością z której robiłaś plastry
prześwitom poranka
spojrzenie musiało kiedyś zabrnąć w dzień
i zaniewidzieć

zanim spłoniemy
palenisko wygasło wiatr tańczy w popiołach
strużka dymu unosi nadzieję ku kresom
iskry krzesać daremnie żadne z nas nie zdoła
przywrócić tchu żywiołom które na śmierć spieszą
szczyptą prochu i pyłu napełnimy dłonie
rozrzucimy wokoło gusła i uroki
póki siły wystarczy naszą przeszłość trwonię
aż wspomnienia zanikną bez niechcianej zwłoki
po ognisku zostanie krąg spalonej ziemi
niezdolnej do rodzenia w przeklętym teatrze
poczekajmy więc razem na spektaklu niemym
kiedy trawa porośnie a deszcz pamięć zatrze
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rozmowa
zagadam do ciebie zwyczajnym spojrzeniem
kilka słów o deszczu który zacznie padać
noc chłodem ogarnia więc dreszczem rozgrzeję
do domu wejdziemy po utartych śladach
siądziemy znów razem przy sosnowym stole
do kubków z fajansu rozlejesz herbatę
zerkniemy na nieba załamany fiolet
co spiesznie zaprosił ciszę na parapet
oczy choć zamknięte odgadną od razu
sekrety zmyślone jakie serce skryło
nim szepty niepewnie rozognią nam twarze
ciśnie się milczeniem pytanie o miłość
jakby od niechcenia przytulisz się do mnie
gdy spokój zabiorę i w ogień zamienię
będziemy się wtedy uczyć nieprzytomnie
jak trzeba rozważać zwyczajne spojrzenie

Lila Kucfir
Z zamiłowania bibliotekarz i wierszokletka. Pracuje jako kierowniczka Biblioteki
w Goworowie.
Publikacje w czasopismach: Angora,
Gazeta Wrocławska, Puls Kwidzyna,
Tygodniku prowincjonalnym Ziemi
Kłodzkiej „Brama”, w polonijnym miesięczniku wydawanym w Chicago
„Zdrowie, Uroda i Życie” oraz w antologiach pokonkursowych.
Do tej pory ukazał się jeden tomik
„ Liliow y ś wiat ” – w ydany p r zez
Bibliotekę w Bystrzycy Kłodzkiej.
Laureatka ogólnopolskich konkursów
poetyckich m.in. XIV Konkurs Poetycki
im St. Grochowiaka w Radomiu,
XVIII Konkurs o Laur Kosmicznego
Koperka w Nowej Rudzie. Członek Stowarzyszenia Twórców
i Literatów EURO Art. we Wrocławiu.

Lot trzmiela
Mój świat – mały kawałek przestrzeni,
tu wracają parami bociany,
trzmiela koncert z latami doceniam,
widzę w gnieździe, świat dotąd nieznany.
Siadam na ławce, w około głogi,
brzęcząc jak owad, bawię się w berka,
fruwam i błądzę, tak jak w nałogu,
w żółty kwiat mlecza z nadzieją zerkam.
Soki wyciskam z mniszka jak mleko,
takie pamiętam, prosto od krowy.
Z lęgiem bocianim jesteś daleko –
trwa tylko trzmiela koncert solowy
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Pod Trójmorskim Wierchem
Świt wraz z powieką otwiera dnia blaski,
Pątnik mnie wita strojny w błękit chmury
u podnóża siadam na chwilę zadumy,
wędrowcze wszechczasów – nie patrz na mnie z góry.
Twarde ścieżki czasu stroiłeś mchem, gnejsem
na obrzeżach lasów co się tutaj ścielą,
a szumem strumienia po praprzodków szlaku
wiodłeś wprost do szczytu, jak Paweł w kościele.
Przystanę, popatrzę – pełnik lśni jak słońce –
kwiat ten róży kłodzkiej doczekał się miana,
w kapliczce przydrożnej Nepomucen przysiadł –
duma nad historią lnem przez wieki tkaną.
Gdy jesień nad górą rozpala barw łunę,
a szczegół rozbłyska bogactwem kolorów
pochłaniam dżdżu krople gdy czasem popłyną
tkając chodnik nowy pasiastych snów wzorem.

Melodia nad nami
wiatr rozwiał włosów misterny kształt
kręciłam loki od rana
tak bliski byłeś tuliłeś kwiat
bzu w myśli jeszcze zaspanej
pień sosny krzywej spoglądał tu
podziwiał zakręt strumienia
gdzie myśli płyną w krainę snu
i życie czasem się zmienia
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to była chwila tyle co kadr
pod górę mi dłoń podałeś
poczułam ciepło, a nawet skwar
jak śniegi zimy stajałam
nad nami słowik wyśpiewał trel
zawzięcie bronił przestrzeni
objąłeś dłońmi jak tyczkę chmiel
nie byłeś dla mnie już cieniem
brzmi teraz dla nas słowika śpiew
i myśli wirują szalone
znalazłeś lilak wśród polnych drzew
ciepłem od dziś ożywiony.

Wieczorna rapsodia
ciemne tło cieni pod białą ścianą.
Morfeusz z nocą pieśni układa
zasnął dzień blady w kwiatów altanie
spłynęła gwiezdna srebrem kaskada
palców rapsodia grała na scenie
w tańcu się nawet świece spłoniły
stopiła bliskość niemym spełnieniem
a rzęsy kroplą pragnień się szkliły
w pląsanie ciszy dłonie zaplotłam
pod baldachimem światła niepewnym
księżyc z uśmiechem lepkim i mokrym
schował za rogal tęsknotę zwiewną
zasnęły myśli nim przyszła północ
na twoich plecach pieprzyki liczę
odpływam w rozkosz twych ramion czółnem
zdobyłam dzisiaj władze lenniczą
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Lato w nas
niecnota zefir myśli zaplatał
i piegi liczył na czole nosie
nad łanem trawy wzlatywał latem
mak polny witał za zboża kłosem
miodową lepką rosą słodyczy
jak opium rozsiał makowy zapach
przytulił pąki na rozkwit liczył
tęsknotą serca zielone zbratał
niechęci krople strzepnął z listowa
kurz zgryzot zrzucił z ulgi odcieniem
pozdrowił uśmiech zalotnie płowy
w tobie zachował ust moich drżenie

W stadzie
Otulona kocem, wśród tysiąca gwiazd,
w niemym zastygam przysiadzie.
Szybko biegnie światło ulicami miast
wolno mrok cieniem się kładzie.
Nie liczę orbit, snu kraje mnie brzydzą,
omijam drętwoty słowa.
Lukru różowego wprost nienawidzę
i nie chcę zwierząt tresować.
Zdarzy się czasem, że łzę schowam gorzką
przed mrocznym brzasku świtaniem
skradnę dwie twarze zielonego groszku –
strąk nowe ziarna dostanie.
Podkładem marcepan pokrywa słowa,
jak kożuch słodki się kładzie –
choć słuchać nie chcę, bełkotem brzmi mowa,
jam wolna, a jednak w stadzie.
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Łucja Kucińska
Łucja Kucińska ur. 1 kwietnia 1956r. mieszkanka Sieradza z wykształcenia geodeta.
Pracuje w SP ZOZ w Sieradzu nadzorując
proces inwestycyjny tejże jednostki. Poza
pisaniem wierszy w wolnym czasie maluje i fotografuje. Debiutowała w antologii
Godzina dwudziesta pierwsza trzydzieści siedem (2005). Laureatka konkursów
poetyckich m.in. w 2006r.: II nagroda
– w Konkursie Poetyckim Mój Dom, Moja
Rodzina, Moi Przyjaciele i główna – w Łodzi w Turnieju Jednego Wiersza O wieczne pióro twórcy. Jej wiersze były publikowane m. in. w Parnasiku, Tyglu Kultury, An
gorze, Echu, Siódmej prowincji, Pulsie Sieradza. W 2007r. Towarzystwo Przyjaciół Sieradza wydało wiersze poetki zebrane w tomiku
Ku słońcu, a Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu opublikowała kilka utworów w antologii Opymistyka. Czym jest dla niej poezja? – codziennością, raz przepełniona melancholią, innym razem
– emocjami, to niekończąca się opowieść o chwili w której chce
być, a nie mieć, odnajdując w niej barwy miłości, przebaczenia
i powrotu do źródła.

***
przychodzę w to miejsce od dawna
siadam na ławce i rozmyślam
obok ten sam pies znowu szczeka
gdybym rozumiała mowę zwierząt
pogadalibyśmy sobie
a tak on swoje ja swoje
– tylko wyć potrafimy tak samo
czasem przechodzień go kopnie
skowycząc kładzie się pod nogami
kiedy pogłaszczę – milknie
jakby pod moją ręką
goiły się rany
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na tarasach niezrozumienia
wiesz jak to jest
gdy dzień gaśnie o świcie
i nie ma jutra
jak bezskutecznie szukam wyjścia
ze śnieżyc i świtów zamglonych
dwadzieścia a może trzydzieści lat
a ty stoisz po tamtej stronie
wsparty o barierkę
i czekasz
pociemniały mi oczy jak liście buczyny
rozwiane jesienią po nadmorskiej plaży
nie usłyszysz krzyku z wpółotwartych ust
choć obolałe ramiona zbyt wrażliwe
na dotyk
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z rewizytą
nie bądź zdziwiony że odwracam wzrok
gdy patrzysz na mnie
boję się utonąć w niebieskiej szarości
zbyt daleko mi do patronki niewidomych
a tak blisko Ewy
znowu jak co dzień
rysuję mapy planując wycieczki w nieznane
gdybym mogła wykonać przedmiar tego co się wydarzy
z określeniem błędu w sztuce
może bym nie zbłądziła na wytyczonym szlaku
już wieczór gdy wychodzę z domu
płatki śniegu srebrzą się w świetle reflektorów
mijam wystawę sukien ślubnych
rozkopane ulice i przejścia dla pieszych
czekam na zielone światło
tysiące zapalonych lampek przypomina o świętach
zaciśnięte powieki i zmarszczone czoła solistów hamują łzy
ich ręce drżą gdy słyszę kwilenie skrzypiec i wiolonczeli
które zatrzymują w miejscu niepokorne myśli
by gdzieś we mnie cichutko zapłakać
kiedy przyjdę do ciebie
i oprę brodę na ramieniu
pomieszają się kolory oczu i nieba
wirujące płatki śniegu znieruchomieją
– w tę cichą noc zdarzy się cud
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tajemnica
Antoniemu Ciesielskiemu

będzie taka noc
po której nie ujrzę słońca
przyjdź do mnie – muszę ci coś powiedzieć
nie zdążyłam przed zachodem
teraz brodzę w słonej wodzie
zamiast śpiewać
niech aniołowie zawiodą cię do raju
kolejny liść z rodowego drzewa
odfrunął do domu
spocząć przy stole z autorem zemsty
założycielem kul-u i generałem
obok siądzie Anastazja z Bibianną i Margarita
jeśli odwiedzisz mnie nocą
powiedz czy czekał tato
bracia których wykopałeś ze zbiorowej mogiły
twoja ukochana Bogna
no i co z moją mamą
zawsze lubiłeś dużo mówić
więc powiedz – jak tam jest
czy wstał nowy dzień
Ustka, 21.07.2008r.
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pamiętnik matki
czytam jej myśli na pożółkłych kartach papieru
gdyby spaliła tęsknoty swojej duszy
zostałaby na zawsze taka jaką pamiętam
przewracam kartki
i jakbym siebie czytała
nawet jedyna radość którą mam
jest kserokopią jej pragnienia
niemożliwe
duszy nie dziedziczymy w genach
zacznę pisać wesołe wiersze
by moja córka
czytając je nie płakała
kiedy stąd odejdę

Ewa Kudla
/eva_14/

Jestem i co do tego nie ma
żadnych wątpliwości. Jako
kobieta i jako skorpion
w jednym. Urodziłam się
w samym środku Warszawy,
kiedy liście, nie były już takie
zielone, a nieruchomy gołąb,
przypominał im o przemijaniu. Kiedy wszechobecna
wilgoć, plątała się ze wspomnieniem lata, a natura planowała zimę. Było to dawno, dawno temu...

nasza epifania
porozmawiajmy o naszej pogodzie
nie takiej wspólnej jeszcze tej osobnej
i spotkajmy się dokładnie w połowie
jak już tylko tu dobrniesz
poodgarniajmy te modre tęsknoty
jak się z chodnika odgarnia mdłe śniegi
tak przecież trzeba by nasz kwiat paproci
leśnym krzakom wydębić
poprzekonujmy te swoje zwątpienia
te bardzo ważne i te nieistotne
pogódźmy się z tym że my jak w loteriach
znaleźliśmy bezdomne
pootulajmy te nasze pogody
niech grzeją wspólnie tylko nie osobno
tak przecież trzeba by perłę wyłowić
nie słuchając złych prognoz
poprzygarniajmy do twarzy szeptanie
bo ono nasze w szukaniu po gwiazdach
tak przecież wolno naszą epifanię
cudownym razem nazwać
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maestro
umiałam tabliczkę mnożenia
wiedziałam gdzie Wisła na mapie
tańczyłam w życiowych rewiach
dziś nic nie potrafię
tabliczkę wykradło mi dziecko
myślało że z czekolady
Wisła zalśniła kropelką
i co mam poradzić
bo nawet te rewie nie takie
nie taki widz nowy teatr
z aktora zrobił się klakier
nieznana kapela
poprowadź mnie dalej maestro
przypomnij podstawy rytmu
już sama zajmę się resztą
dołączę do mistrzów
obliczę ze dwa ilorazy
głowę uchylę gdy trzeba
tylko mi wskaż co rozważyć
jak znowu się nie bać
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do Mamy /23 października 2003 r./
ramieniem kruchym przędła światło
liczyła chlebów ciepłych strzępy
szarawym włosem tkała jasność
mówiła dokąd i którędy
sprawiała że codzienne mroki
nie były czarne w złej przystani
chwytała w locie każdy pocisk
żeby mnie stalą nie poranił
w otwartej muszli z mórz znajomych
chowała z sercem swój wieczernik
za długi sznurek pereł soli
zerwała północ raniąc cierniem
błękitny anioł wielkim skrzydłem
niechcący trącił pustą szklankę
spuszczając w dół tajemną dźwignię
odfrunął lekko niczym tancerz
powinny wtedy dzwonić dzwony
kołysząc pustkę przeciąć ciszę
powinny szumieć głośniej brzozy
nie wschodzić słońca nad zenitem
w oddali śmiechy zwykłe rzeczy
działy się barwnie jak na przekór
bezgłośnie toczył się benefis
publiczność w kitlach bez biletu
przybyli smętni urzędowo
spłaceni szczodrze włożyć suknię
spojrzała w jesień białą głowę
bez jednej skargi tylko smutniej
widziałam kamień który płakał
słyszałam zegar który stanął
błądziłam drogi wszystkim ptakom
jesienny liść zaszeptał – Mamo!
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do Jacka
nie potrafię wyrzeźbić pastelowej bezbarwy
nie obawiam się słowa mieniącego jak tęcza
nasze gesty powiążę w fantastyczne kokardy
którym zadość uczynię po bezdrożach ich piękna
czy potrafisz utrzymać choć na moment tę chwilę
w nurcie fali płynącą wbrew wiatrowi pod prądy
stłumić usta w okrzyku gdy z rozkoszy ci ginę
by na nowo się ponieść w dzikim rejsie wśród klątwy
nie potrafię nie śpiewać gdy rozdajesz dotyki
nie obawiam się ułud nazywając je widmem
kimże byłam przedwczoraj echo mówi że nikim
odrodziłeś dwa światy otulając je skrzydłem
czy potrafisz ugasić rozniecając krzesiwem
w zakamarku skrywanym czekającym na upał
tak mi dobrze w tym tańcu tak mi cicho i tkliwie
gdy pod jednym muśnięciem pęka twarda skorupa

twoja obecność
a kiedy już będziesz tak blisko przy dłoni
ukryję cię w torebce herbaty
ostrożnie po okruchu w papierowej etoli
ponaciąga herbaciany enigmatyzm
a kiedy już będziesz tak blisko przy twarzy
zachowam cię w tęczówce zroszonej
uważnie po kawałku by powieki nie sparzyć
obrazami płynącymi w paranoję
a kiedy już będziesz tak blisko na oddech
połączę nas w warkocze pasmami
ułożę na posłaniu komponując rapsodię
wydźwiękami poprowadzę aż do granic
lecz kiedy wypełnimy się sobą po brzeg
pozostań mi powietrzem i wodą
wykarmię napojami ponakruszam nagi chleb
niecodzienny wyrośnięty turkusowo
a wtedy niespodzianie tak mokro jak łza
symfonia pełnią nuty skroń muśnie
lazury przyciemnieją rozkołysze biała mgła
pozlepiana westchnieniami najrozrzutniej
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Lucyna Mamczur
/Lucy/
Z pochodzenia, wychowania i sercem
– Bielszczanka. Życie dorosłe związała
z Rzeszowem, gdzie założyła rodzinę.
Kocha góry, poezję, muzykę i romantyczne dusze. Fascynuje ją człowiek
i jego relacje ze światem. Twierdzi,
że urodziła się kilkaset lat za późno.
Pisze wiersze, głównie dla siebie i niewielkiego grona przyjaciół – najczęściej
delikatne erotyki.
Marzy o podróży Orient Ekspresem.

dwa drgnienia przed summertime
zaklinam ślady
w białym półwytrawnym
i biorę sobie ciebie bez powodu
na teraz
na mimo wszystko
na biel prześcieradeł
dwa drgnienia przed summertime
wciąż umiem płonąć
zapachem ciszy
w kolejnych bez namysłu
więc zacałuj zmętnienia
brzegiem wierszy
na moje podobieństwo
akustycznie
żeby nie bolało
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*** moje blisko ma zmysłowość dzikiego bzu
moje blisko
ma zmysłowość dzikiego bzu
i twoje imię
gdziekolwiek byś był
oswajam czekanie
w weneckim lustrze
gdy wieczór i biodra jeszcze pełne
przetykając niewypowiedziane
błyskiem oka
zapalam się w mijaniu
mocniej niż nade wszystko
więc tul dłońmi i wilgocią warg
przecież to łatwe
nieważne
w którą stronę wygięty księżyc

*** od dawna nie widuję jak śpisz
od dawna nie widuję jak śpisz
znów świty głodne
zapomnieniem
wciąż nie wierzę we wszystko jedno
więc zabieraj mnie częściej
w rozedrgane niedaleko
z odrobiną herezji
między wersami
i maluj wyczekanie
lirycznie
nawet kiedy kłamiesz
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*** między pachnidłem a goryczką
by umieć
z ruchomych piasków
dwa skrzydła w górę
błyskiem oka do zachwytu
gdy zbyt mało z siłą huraganu
wybiera
między pachnidłem a goryczką
wystarczą elegie duinejskie
przy lento con gran espressione
w tonacji cis-moll
bez dopowiedzeń
i twoje usta
w zagłębieniu dłoni

*** między jesienią a jazzem
między jesienią a jazzem
oddałam w depozyt kilka wierszy
i sny z krawędzi wzruszenia
jak pierwszy śnieg
otuliłam rozszeptane miejsca
keithem jarrettem
żeby chwile starzały się
miękkością pamiętania
kiedy burzami nie bolą już myśli
i dylematy nie łamią w kościach
i’m not through with love
I’m not through with love – nie skończyłam z miłością
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*** nasturcje mają kolor dotyku
nasturcje mają kolor dotyku
kiedy zostajesz
esencją grzesznych poranków
mimo wszystko
nawet gdy odchodzę
dzikością myśli
szukać burz
w perspektywie babiego lata
już wiem
i ty wiesz
w załamaniu błękitu
znikam tylko na chwilę
zadraśnięciem z lewej strony

uciekam na krótko w zamyślenia
przylgnąłeś do mnie szeptem
nieoswojonych pieszczot
i zamknąłeś szczerością palców
po swojej stronie
więc uciekam w zamyślenia
echem dawnych obietnic
choć wrześnie chłodne
a czas odlotów
wzdycha chmurnością
zakwitam na krótko
kiedy wołasz mnie po imieniu
dosyceniem ciepłych barw
w jesiennej ramie
z upoważnienia letniej sukienki
niech się dzieje
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Wiesław Janusz Mikulski
Urodził się 12 lipca 1959 r. w Ostrołęce
w rodzinie robotniczej o rodowodzie
chłopskim. Ukończył teologię w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie
(dzisiejszy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), studia podyplomowe filologii polskiej o specjalności
nauczycielskiej w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (dzisiejsza Akademia
Humanistyczna im. A. Gieysztora) oraz
bibliotekarstwo w Państwowym Studium Kulturalno-Oświatowym i Bibliotekarskim w Ciechanowie.
Obecnie pisze pracę doktorską z literaturoznawstwa pod kierunkiem
prof. dra hab. Edwarda Kasperskiego z Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1987–1992 pracował jako bibliotekarz w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce.
Od 1992 r. pracuje jako nauczyciel religii równolegle w Zespole
Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce oraz
w II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce. Od 1994 r. do dnia
dzisiejszego naucza jako katecheta oraz polonista w Zespole Szkół
Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce. Debiutował
jako poeta 2 sierpnia 1992 r. na łamach „Zielonego Sztandaru”.
Dotychczas ukazały się samodzielne zbiory wierszy Mikulskiego:
„Ikar” (1995), „Dotykanie nieba” (1997), „Opadanie czasu” (2000),
„Krajobrazy ciszy” (2002), „Dotyk Twojej miłości” (2008), „Kielich
jesieni” (2008).
W. J. Mikulski jest współautorem wielu antologii oraz publicystą wielu pism (także w wersji internetowej). Jego poezje były
publikowane w pismach krajowych i polonijnych, m.in. w: „POEZJA
DZISIAJ”, „Dekada Literacka”, „Magazyn Literacki”, „Twórczość”,
„Lektura”; a także w czasopismach polonijnych na terenie Europy,
Azji, Ameryki, Australii. Twórczość Mikulskiego wielokrotnie była
prezentowana w radiu. Jest członkiem Związku Literatów Polskich.
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Wakacyjna refleksja
zrastamy się z ziemią
choć piękni jeszcze tak niedawno
przemijamy nieraz w nurtach kłótni
pysznego egoizmu
tak pełni niesmaku
gdy przyjdzie ostatni czas
i nowe wieczne życie?
w ostrołęckim starym parku,
11 sierpnia 2008 r.

***
rozpędzeni codziennością
od jedzenia do spania
po drodze liczymy skarb
– tam gdzie jest nasze serce
i miłość staje się
różnobarwną gamą kwiatów
o które troszczymy się
mniej czy bardziej
póki słońce śmierci
nie spali ich ziemskiej zieleni?

***
serca nasze
bez Twojego światła
są jak komnaty
pełne ciemności?
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Ludzie tu i tam
jesteśmy tak bardzo
podobni do siebie
w słońcu
w deszczu
pośród nocy
i dnia
nienasyceni
w zielonym czasu
upływie?
18 sierpnia 2008 roku

Nad brzegiem Narwi
słońce rozpryskuje na nas
swoje kojące światło
siedzimy w drewnianych
przytulnych boksach
w stylu chińskim
otulam się zieloną miłością
pośród płynącej rzeki?
sierpień 2008 r.
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***
wiersze niosą
ciężar mego serca
mają jego lot
są wspinaniem się ku Tobie
i opadają w noc
wiersze mają dotyk
i liryczny krzyk
są tęsknotą
i spełnieniem
od świtu
po świt?
24 sierpnia 2008 roku

***
Ty sny me osłoń
które drżą
jak płatki kwiatów
gdy wieje wiatr
Ty sny me otul
dłonią swą
gdy na nie spada
ciszy grad
Ty sny mi ukaż
w nocy mgle
kiedy nie widać srebra gwiazd
gdy się zagubił świtu brzeg ...

***
idziesz jerozolimską drogą
wśród gapiów i zdrajców
wśród tych których miłość
wypaliła się papierowym wierszem
którą wystraszyły zbroje rzymskich żołnierzy
idziesz Panie w jerozolimskim krzyku
bardziej bolesnym od obojętności
z krwawymi pręgami na plecach
z pokrwawioną od cierni głową
wśród gapiów na miejsce straceń
umęczony już w Sercu Panie
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Błażej Obiała
Urodzony 27 sierpnia 1989 roku w Inowrocławiu, na co dzień
mieszka w Ciechocinku. Poezją zajmuje i interesuje się od trzech
lat, a jego ulubieni twórcy to Cyprian Norwid, Rafał Wojaczek
czy Andrzej Bursa. Co do innych zainteresowań to są nimi na przykład słuchanie muzyki (głównie rockowej), informatyka, a także
polska fantastyka. Debiut nastąpił w pierwszej części Antologii
pod patronatem POSTscriptum w 2008 roku.

...Kochanej Mamie za uśmiech, dzięki któremu zrozumiałem
co znaczy wiara w lepsze jutro. Niech jego piękno na zawsze
pozostanie w mojej pamięci...
...Kochanemu Tacie, za dotychczasową naukę życia i wiarę
w to, że miłość potrafi wszystko odbudować...
...Kochanemu Bratu, za wyrozumiałość i zawsze pomocną
dłoń, na którą w każdej chwili mogę liczyć...
...Ani, za cudowne sześć miesięcy, dzięki którym moje życie
nabrało barw wiosny. Dziękuję Ci za każdą chwilę spędzoną
razem, za każdy uśmiech i każdy dotyk.
Kocham Cię – słowa te kieruję do każdego z osobna. Jednak
miłość przez nie przemawiająca jest szczera, czysta i płynąca
prosto z mojego serca.
Sercem i duszą oddany
Błażej Obiała
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wspomnienie
zakładając w połowie brudne skarpety
rozdarłem rzeczywistość jak gumowe laczki
kiedy ubrałem przeterminowaną koszulkę
przypomniało mi się wiaderko z piaskownicy
zabiłem kolegę nie zamkniętym plecakiem
za to dostałem od pani lizaka
kiedy zaś kupiłem lizaka
żarówka w kiblu zgasła
dziś już mam osiemnaście lat
21: 51 na nowych jeansach
poproszę kilogram ziemniaków i śmierć
mamo gdzie jest odkurzacz
20.12.07

dzieciństwo
absolutna niemożność całości znamionuje ludzką duszę
(Witold Gombrowicz)

będąc na pozór grzecznym dzieckiem
zakładałem kalesony tylko na jedną nogę
Tata miał na mnie zawsze silny wpływ
nawet gdy malowałem kwiatki w ubikacji
z dala od przedszkolnego koszmaru
gdzie koledzy połykali klocki lego
ja zajadałem się bateriami z kalkulatora
wszyscy od narodzin umierają
tylko mi się trochę pospieszyło
znów rozdarłem tenisówki
22.01.08
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piekło
...Jam dzieło wielkiej, sprawiedliwej ręki...
(Dante Alighieri)

...Niech kształt mój rodzi się ze mnie
niech nie będzie robiony mi...
(Witold Gombrowicz)

bezradnie zaplątany w hamakowe sznurki
rozbijałem głowę o nie odkurzony dywan
zaś zgwałcone uszy nieprawidłowo wpływały
na rozwój osiemnastoletniej nie – kobiecości
czuję się zagubiony w koszu na śmieci
bo myślę tylko o nowych kaloszach
będę spał tylko z jedną kobietą
o tak
Ona potrafi zmienić baterię w zegarku
kupiłem czerwony krawat
powinienem być z siebie dumny
a tymczasem znów napisałem genialny
wiersz
05/06.02.08
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rozkaz
nieskażona agrafka
znakomicie pasuje do czerwonych sznurówek
tylko wiążący jakiś nieudolny
nie patrz tak! mówię o sobie
potrzebowałem was zostałem sam
śmierć dzwoniła – rozłączyłem
nienaturalne sentencje wydawał czajnik
choć wyłączony zawsze miał swoje zdanie
teraz!! syp tego cukru!
dobrze
16.09.08

autobiografia
w brudnych butach jestem wyższy
mam na imię Ja i umiem zmieniać żarówki
sporadycznie staję na lewej nodze
urodzony pomiędzy szczeblami starej kratki ściekowej
uczę się poprawnie wiązać buty jedną ręką
mamę porwało złowieszcze zgromadzenie szczurów
a tata wysłał pustego smsa lecz pełno w nim błędów
nie zrozumiałem
tylko ja mam zamknięty nóż w kieszeni
17.09.08
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kamień
chodnik szorstki sam w sobie
ułatwia drapanie gdy komar ugryzie
lecz nie tak subtelnie jak mysz
co poczuciem humoru kolor sera zmienia
chodnik ciepły sam w sobie
przekazuje emocje przez układ kostki
siedzę na ławce z nogami w górze
proszę Pani oparzyłem się
drzewa mówią liścianym dialektem
bluźnią niepoprawnie na temat trotuaru
rozumiem tylko śmierć z kamieniem w ustach
ma monopol na buty z obcasem
długo uczyłem się wymawiać słowo chodnik
17/18.09.08

Barbara Pala
/Baszka/
Gorzowianka i ekonomistka, z wielką fascynacją muzyką jazzową,
poważną i klezmerską oraz poezją, która zawsze była gdzieś blisko
– doskonała towarzyszka nastrojów
o każdej porze roku.

Inna
z dyskrecją jaśminów
dojrzewa poza dotykiem
delicją muśnięć
i pamięci
gdzie mgły otwierają okna
potem w zmysły
wyłożone sztukaterią wraca
z najbliższą okolicą
jak pragnienia w rozkwicie
a czasem dłonie
układając w łańcuszki
odciska
w jaspisowych tablicach
wszystko dla oczu
z błękitów
tylko
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Zmęczenie
mówiłeś spójrz
no spójrz moimi oczami przed siebie
za linię pierścieni
za cud i lawendę
i kilka bram łagodzących dogmaty
więc spoglądam
bezrozumnie stojąc na palcach
zbyt nieznaczna by dosięgnąć
wyrazu z krawędzi
za to wokół
zdawkowo zajęte miejsca
pejzaże zagięte pod kątem
i czyjś uśmiech
smaga oczekiwanie
nie wiem
może nasze

noc
noc kolejna do kątów nadeszła
cichuteńko w filcowych podeszwach
stawia gwiazdy rozrzutnie w gromadach
łuną świecy coś w szybie się złoci
jakbyś złudą codziennie tam chodził
a to miraż z bezsensów się składa
bez poręczy do świata nie umiem
jak mam dotrwać do świtu bez zdumień
i na śmierć się nie skłócić z tęsknotą
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smutne twarze osuszyć z wilgoci
samotnością nikomu nie szkodzić
lecz nie o to wszak chodzi nie o to
by dopisać postscriptum do życia
muszą bywać w najczulszych odbiciach
w tlących żarach co nigdy nie gasną
a ty duszę już włóczysz po marach
ja tu ciągle pilnuję zegara
żeby czas swój przegapić i zasnąć

sonata dla snu
Sennym bytem w półjawie przed szarością świtu
czasem nie wiem czy jestem ginąc pod muślinem
blady zaprzęg obłoków nocnym niebem płynie
woziwoda gdzieś zwija sznur rosy z błękitów
przy ogrodach gdzie pawie strzępy zwidzeń budzą
mgły tam siedzą na zboczu jakby chciały latać
znad przestrzeni gdzie sięga srebrzysta sonata
dzwoni zarys cienisty nikłą taflę krusząc
długich godzin spędzonych przy jasnych cykadach
nikt dokładnie nie zliczy nie czekaj wyjaśnień
choćby przyszło do bramy kolejnej kołatać
rzeczywistość jest teraz a raj jeśli zaśniesz
kiedy dusza do tego nie należy świata
tylko snem nieskończonym można widzieć baśnie
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Antykwariat
w niemym półmroku rustykalnych kloszy
w ciszy regałów gdzie schodzą się kurze
kartka przy kartce śpiące księgozbiory
mistycznych myśli cienie tylko stróżem
czasem zaduma przy futrynie siądzie
mglistą poświatą przemknie duch zaprzeszły
dawne skupienia szparami w podłodze
w nocnych czytaniach woluminów szepty
z czułością czasem ktoś muśnie spojrzeniem
dłonią pobłądzi w półki pełne wieków
wciąż tam w umarłych żywe nasycenie
z gwiezdnej lotności klasycznego dźwięku
księgi przed światłem skryte tajemnicą
mędrcom legendy odsłaniają schedy
jakby nieziemskie podróżują znikąd
a jednak świadkiem jeśli ktoś uwierzy
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cyganka
z dymnych ogni z leśnego igliwia
płynie łąka w uliczne kurzawy
inni staną i będą podziwiać
szumem szeptów i spojrzeń ciekawych
jak żywioły odrodzeń i zniszczeń
w błyskawice gdy ciska oczyma
szpak z uciechy się wzbija i gwiżdże
do korali co chciałby zatrzymać
ty daj rękę kochasiu posłuchaj
wiosną każda kabała się spełnia
za dnia gwiazdy na ziemi ty szukasz
ale zapłać nim zacznie się ściemniać
z chmurnych pował w ulotnych gałgankach
zwiewna mglistość kwiecistej spódnicy
lekkim krokiem odchodzi cyganka
żywa woda źródlanej krynicy

Zygmunt Marek Piechocki
Urodził się w 1947 roku
w Zielonej Górze. Mieszkał
w Sulechowie, Świebodzinie, Pniewach, a od 1960 r.
w Gorzowie. Ostatnie 5 lat
pracy , za sprawą tzw. delegacji w Warszawie. Pobyt
w Stolicy bardzo sobie
ceni (filharmonia, teatry,
konkursy pianistyczne…).
Żałuje, że tak się sprawy
Firmy, w której pracował, marnie potoczyły. Odwołano go do Gorzowa, po czym wysłano na emeryturę. Jest spod znaku Ryb. Czasem pisze wiersze. Od kilku lat organizuje i prowadzi recitale fortepianowe.
Dużo czyta. Jeździ rowerem po lasach, pływa w canou na pobliskich
jeziorach. Fascynują go biografie znanych i sławnych, ich twórczość.
Niektórzy mówią na niego Chopinetto – a to z powodu fascynacji
Fryderykiem Chopinem – i jego muzyką. Od ponad dwóch lat zgłębia życiorysy i twórczość Charlesa Bukowskiego i Walta Whitmana.
Pisze felietony do internetowego portalu www.giik.pl na temat wydarzeń kulturalnych w swoim mieście. Noszą wspólny tytuł „Moim
zdaniem”. Niekiedy tygodnik „Ziemia Gorzowska” przedrukowuje
je na swoich łamach.

Tryptyk wieczorno-nocny
(z 9/10 maja 2008)

1.
W moim lesie ptaki nawołują się do snu
(w kolejce czeka Jan Sebastian)
a ja marzę o
kruczowłosej – oczy jej jak węgle
jasnowłosej – oczy kwiaty lnu
miedzianowłosej – oczy zielona studnia
. . . na stole lampka z winem
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to
„Cabernet Savignon” wiedzie na pokuszenie
żadna z nich
a
ptaki moszczą się przed snem
Jan Sebastian Bach
„Suita francuska” G-dur BWV 816
2.
Wyostrzony jak do żęcia księżyc
szczekanie wioskowych psów
szmery w lesie
Dokładam drew do ognia
a tam w górze jakiś bezzałogowy samolot
penetruje przestrzeń
fotografuje
nagrywa
więc mnie
ognisko
i prof. Lidii Kozubek wykonanie
Ballady f – moll op. 52 Fryderyka Chopina
której słucham
Dwanaście minut jedenaście sekund pamięci
pokładowego komputera zajęte
Niepotrzebnie
3.
Który doglądasz
każdej mojej chwili
zobacz jak dzisiejszej nocy
stoję z uniesionymi ramionami
i wołam
niebo księżyc gwiazdy ogień są prawdą
i Ty
który czynisz mnie szczęśliwym
na Ziemi
Tej nocy

111

Ori
A ona
(długie, osiem lat mające dredy upięte zgrabnie)
opowiada mi o swoim psie
ciemno-brązowy afgański chart
że był najpiękniejszy kiedy biegał jak szalony
że potrafił jak człowiek zamyślić się patrzeć w przestrzeń
(oczy zamglone)
uśpiony
bo rak krtani
bo cierpiał
zapewne w psim raju spaceruje z gracją
Mówi mi
że śni go czasem
biegają po łąkach
i że jest niebo nad nimi bezchmurne
że kołuje orzeł bielik
… jak dzisiaj kiedy rozmawiamy
na moim skrawku Ziemi pod Łośnem

Sytuacje nadmorskie II
Rozzłoszczone morze
podgryza łydki bakteriami
(o których melduje lokalna prasa)
a oni
wchodzą do tej brudnej wody
bo przecież przyjechali tutaj
dla jodu
fal
po zdrowie
… na zdrowie

Sytuacja 27
Wczoraj późnym wieczorem
teatr uliczny objawiał sztukę o aniołach
Był też diabeł
Pomiędzy widzami
widziałem ciebie
Nie miałaś już skrzydeł

Sytuacja 28
/Jurgen/

Posadził drzewo
następnego dnia eszelong
zabrał go na Wschód
Dzisiaj trzebiłem sad
najpierw ściąłem jabłoń
której owoce jedliśmy przez lata
Nie wiem czy jakiś pociąg przywiózł
Jurgena z powrotem
Żywego
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Sytuacja 29
/leśna/

Na leśnym dukcie kilka kilometrów od szosy piękna i srebrna
Toyota Avensis. Drzwi, pokrywa bagażnika otwarte.
Kiedy przejeżdżałem obok tym swoim czerwonym rowerem
na oponach 26x2,125 zobaczyłem parę bardzo już starszych
siedzących na rozkładanych fotelikach. Nie odpowiedzieli na moje pozdrowienie. Drzemali obok tej cud Toyoty.
A ponad zapach z sosen i śpiewały ptaki.

Sytuacja 30
/miejska/

Przesiaduje teraz na ławeczce pod blokiem
/nigdy nie miał na to czasu/
Mówi mi że bardzo słabo widzi
Sięga do koszyczka z truskawkami
wybiera je smukłymi jak u pianisty palcami
Wychudzona dłoń ramię
koszulka jakby o dwa rozmiary za duża
Mówi mi o szpitalu
że to tylko czasowa zmiana metabolizmu
wypisany do domu ma dużo jeść
Rozmawiałem z jego synem
wie o rokowaniu
– „tak do sześciu miesięcy, proszę pana”
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Maria Polak
/Maryla/

Z zawodu inżynier budownictwa.
Każdy wyspy swoje tworzy
i upiększa je jak umie
żyją na krawędzi myśli
gdzieś tuż obok w życia trudzie.

Cichutko, moje Szczęście
Cichutko, moje Szczęście
ja tylko szukam słów,
słonecznym ciepłem kładę
uśmiech u Twoich stóp.
Cichutko, me Słoneczko
rozświetlasz każdy dzień
przy Tobie i kłopoty
gdzieś umykają w cień.
Cichutko, mój Najdroższy,
błękitem zdobię sny
i miękko kładę w serce
to co mi mówisz Ty.
Cichutko, mój Ty Skarbie
wtulony w myśli me
pomyślność wraz z gwiazdami
dla Ciebie zdobyć chcę.
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a ja niezmiennie życzę…
a ja niezmiennie życzę
by świerszcz w kominie zagrał
swe słodkie nutki razem
z wiatrem na białych żaglach
by niebo się schylało
do kolan Twych z radością
czerpało skarbów krocie
gesty znacząc miłością
by do pucharu życia
nie wlewał los goryczy
tylko te szepty cudne
które serce usłyszy
dotykiem myśli budził
kołysał je zielenią
zdmuchując chłód osiadły
przytulał ust czerwienią…

żagle…
Delikatnym wiatru szeptem
napełniają się już żagle.
Spójrz, w podróży po kres nieba
ukrywają słońce na dnie.
W rytm trzepotu wolność płynie,
ślizgiem się rozściela fala
rozperlając szafir głębi,
dojrzeć srebro nam pozwala.
Zatrzymuje się na moment
i ma wtedy się wrażenie,
że skrzydlatą baśnią tańczy
żagiel, morze, wiatr z promieniem.
18.08.2008 r.
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ależ moje Słoneczko…
Ależ moje Słoneczko,
przecież ja ciągle jestem
słońcem rano się kłaniam
srebrzę cicho się deszczem
i w lot ptaków wpisuję
chabrów spojrzenie czyste
trzepot żagli, gdy nocą
z łodzi pragnień korzystam.
Miękkość światła, gdy kusi
wiatr schowany za górą
chętnie Tobie z ukłonem
oddam z szlifem lazurów.
Tylko gdzieś tam w ukryciu
łzę wycieram tęsknoty
dłonie garnę do serca,
bo trzepocze jak motyl
co się złapał w pułapkę
obrośniętą powojem
a w prześwitach zieleni
błyszczą oczy… Tak, Twoje!
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Posłuchaj…
Posłuchaj, co szepcze wiatr,
gdy rankiem wyciąga skrzypce,
nastraja struny, bo wie,
jak trudno być wielkim mistrzem,
jak trudno złapać ten rytm
co wabi, melodią kusi,
a jeszcze błękitu toń
do zgodnej współpracy zmusi.
Niech zieleń przybliża moc,
a barwa się kładzie tęczą
– to dobry początku znak,
co wkreślić potrafi piękno.
Ja pył z szafirowych gwiazd,
co śni się po nocach stale,
powtulać pragnę w ten nurt,
by go rozskrzydlać wytrwale
i znaleźć sposób, by Ci
nałożyć przepaskę szczęścia
zobaczyć w oczach ten blask,
co grzeje zakątki serca.
07.07.2008 r.
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Błękitną fregatą
Błękitną fregatą
po granacie nieba,
tęskniącym zefirkiem,
co w gwiazdach rozbrzmiewa
kołysankę splatam
z promieniem radości
aby ciepły spokój
w Twym sercu zagościł,
bo z prześwitów nocy
smugą delikatną
sączy się pieszczota
– najjaśniejsze światło,
myśli przyodziewa
rumieńcem westchnienia,
mości czar księżyca
skąpany w pragnieniach.
10.06.2008 r.

Bożena (A) Przybysz
/Ninoczka/
Bożena A. Przybysz szczęśliwa żona,
mama dwóch dorosłych synów, pisze od dawna, co w duszy jej gra. Są to
przeważnie wiersze rymowane, choć nie
ucieka również od białych. Należy do
Klubu Literackiego im. E. Walasiewicza
działającego przy Miejsko – Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Rypinie. Niedawno, bo w marcu tego roku, jeden z jej
wierszy ukazał się w „Kąciku poezji” pod
red. Antoniego Rypuły w Głosie Weterana
i Rezerwisty. Jej wiersze można znaleźć
w Antologii Oazy Szeptów, w Antologii
Postscriptum i na wielu internetowych forach poetyckich.

Oczekiwanie...
jak choroba zżera płuca
tak nasze serca namiętność
mająca przewagę
rozum wysyła na urlop
by kreślić barwną panoramę
konfliktów i walk
litość nie uwije gniazda na dłużej
oszczędzamy bicie serca
by odtrąciło kiedyś pogardę
bo czy warto żyć zniewolonym
oczekując na łaskawe
skinienie dłoni gestem przyzwolenia
gdy ktoś przypomni sobie
może łatwiej dokonać wyboru
na korzyść białej oblubienicy
kiedy na powroty
za późno
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Obrazki jesienne
patrzę na jesienny krajobraz
z wnętrza ciepłego pokoju
spadają liście szumi wiatr
deszcz efektowną zasłoną
klosz lampy parasol ochronny
tuli kręgiem ciepłego światła
świat tworzę zaczarowany
wplatam w plenery wyobraźni
na zielonym obrusie lasu
grzybów talerze nie rosną
rogate jelenie spoglądają
w smutne oczy saren
wiewiórka na wysokiej sośnie
patrzy guziczkami ślepków
igiełki sypią się na poszycie z drzew
w lesie panuje zaraźliwa grypa
korony drzew przeczesane
natrętnym grzebieniem
podmuchem zabrały ład
ptasie pióra spadają lekko
w baśniach słońce nie gaśnie
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List do...
W dziesiątą rocznicę....śmierci
Chciałam napisać coś od siebie,
jakoś zwyczajnie zapleść słowa,
tak bym się mogła dziś w nich schować.
Gdzieś całkiem blisko,
całkiem obok...
Chciałam powiedzieć Ci coś więcej,
dotknąć ramienia
albo dłoni...
Nawet poszukać twego cienia,
zanim blask słońca go wygoni...
Chciałam Ci ofiarować kwiaty...
mówiłeś...jakie one piękne
patrzcie dzieci.
Położę dzisiaj na Twym grobie
i płomyk lampki...niech się świeci.
Ja w ciszy, w myślach się pomodlę.
Chciałam Ci opowiedzieć wiele
o moim życiu
mężu, dzieciach...
nawet o starej sukni w kwiaty...
była jak Twoje dwa krawaty...
Zawsze lubiłeś jak się stroję...
i w myślach plany układałeś.
Jak dobra wróżka byłeś przy nas
Wiesz Tato...
teraz ja się boję

122

***(Co z tą...)***
co z tą miłością się stało
pielęgnowaną przez lata
przetarta jak w swetrze łokcie
rano drży rosą na kwiatach
a przecież było tak pięknie
słowa czułości i gesty
dzisiaj skapują łzami
w dłoni nie chcą się zmieścić
zgubione ślady obrączek
grosze rzucane na szczęście
przelała się uczuć kaskada
i nie popłynie już więcej
na próżno prośby i żale
otchłanie rozpaczy ciemnej
musiała skończyć się miłość
uczucia bywają zmienne

Pamiętasz jeszcze...
Pamiętasz jeszcze tamte wieczory,
nocne rozmowy, życzliwe twarze
przywoływane z odległych marzeń?
Zostali ludzie życiem znękani
w miasteczku małym, cichym, spokojnym
– Rypinem dawno kiedyś nazwanym.
Pamiętasz wstążkę leniwej rzeki,
koryto gęstym pokrytej mułem?
Gasnące słońce pieściło łany,
zupełnie jakby człowiek kochany,
życiem zmęczone, mrużąc powieki
dotknął cię ręką ciepło i czule.
Pamiętasz starą wieżę kościoła?
W pobliżu nową po latach mamy.
Patrzyła w niebo z dumą wysoko.
Często zbierała spłakane myśli,
skryte rzęsami w progu bramy
dając nadziei ostatnie słowo.
Pamiętasz mleczny opodal rogu,
gdzie na pierogi i bułki z serem
biegliśmy młodzi, pełni wigoru,
z wiatrem we włosach i roześmiani,
zakopać psoty pod starym drzewem
w naszej kryjówce ślad przed gapiami?
Pamiętasz jeszcze?
Ja tego nie wiem.
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Paweł A. Rogala
/P.A.R./
obnażonych myśli ranom czar
próbował nawlec
na stalówkę zniekształconą
we wrażeń zwierciadle
i wbrew sobie najboleśniej
zrzynał skrawki duszy
może jakiś nim opadnie zdoła
jeszcze wzruszyć

szachownica
wiem to zbyt dobrze musi zaboleć
ostrzem chropawym rdzawo przyszpilić
i niepotrzebne oczy sokole
żeby to dostrzec mgnieniami chwili
musi poruszyć sęków pokłady
wyłuskać dziury na światło dzienne
może ucieszyć czasami zawyć
więcej niż super lub nieprzyjemnie
kamiennej twarzy rysów namysłem
w poszukiwaniu skazy uśmiechu
ze świadomością że kiedyś tryśnie
haustami tlenu pośród bezdechów
potokiem srebrnym i doskonałym
gdy dotknie lasu kamieni szmerem
morskim olbrzymem co dziobem zarył
ale dlaczego kapitan nie wie
ja wiem od dawna muszę wyszarpać
uległe struny ręką muzyka
słowa popłyną wtedy jak arka
jakże inaczej nimi dotykać
Łódź 13.09.2008.
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bajka
nieobecnym śmiechem na pochmurnych wargach
gdzieś pomiędzy majem a bielonym styczniem
gdy dni przylizane chciały zmierzch potargać
zacząłem z nostalgią opadać lirycznie
skruchą zachwycenia w ryte znojem bruzdy
by wygładzić brzegi odlotem rzeźbione
i krążyć bez celu po barwach bezludnych
niosąc w oczach żagiew kiedy krwią zapłonie
w przetykane chłodem melancholii harce
gdy szaty zamienia żółknącym nawrotem
wiarą w burzy sztamę jeśli spokój zachce
przecież wie że w bajkach mżawki też są złote
Łódź 04.09.2008.

nim zacznie się jesień...
nie pytaj mnie miła czy mogę poczuć
kiedy mi żyły pulsują wierzchem
gdy nie mam śmiałości otworzyć oczu
bo sen się wyśni i blady pierzchnie
nie pytaj już miła pytaniem dręczysz
gdy nie rozumiem co robisz ze mną
tu dłonie tam włosy w nitkach pajęczyn
a w smugach świateł paruje ciemność
nie pytaj mnie wcale odpowiedz sama
zrzuć jak swędzenie z końca języka
że miłość jesienna to żaden dramat
tylko tak trudno słowa przełykać
Łódź 01.09.2008.
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splot
niedbałym
pochyleniem głowy
w prawo do życia
lub śmierci
wypełniasz ostatni akt
łaski
gdy rozszerzeniem próbuję objąć
co tylko zdołam
a przecież można tak po prostu
od tyłu
zanim przypomnę sobie jak mówiłaś
że biel
jest na specjalne okazje
Łódź 01.08.2008.

jak skała
dobrze wiesz ile mocy jest w kropli
kiedy wracasz tęczówek szarugą
i ciszy nie pozwalasz się dotlić
obietnicą co zaśnie niedługo
ja nie wiem jak mocno śpią słowa
spod języka załkaniem wyrwane
wiem tylko że mogę żałować
samotności wiszącej na ścianie
więc je obudzę kwiatem agawy
kolcami dłoni gdy wciąż gorące
to nic że liście będą dziś krwawić
a czas kwitnienia umrze ze słońcem
Łódź 19.06.2008.
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nie było ...
chyba cię już nie było
kiedy uchylałem włazy powiek
bez jednej zapałki
nie było
jak skazani na shawshank
kanałami cuchnącej wyobraźni
spłynąłem do wyskrobanych marzeń
raz drugi trzeci
kamień ani drgnął
Łódź 21.05.2008.

na cztery strony ...
gdy w moim świecie jest co dzień więcej
zabitych okien i drzwi bez klamek
z kątów wyłażą lęki dziecięce
a w nocnej lampce nie gaśnie zamęt
rysuje chwiejnie karykatury
dopadające ambiwalentnie
klatką rotundy którą chcę zburzyć
we własnej głowie szukając pęknięć
mackami dłoni dokąd wilgotne
intensywnością jak skurczem budzą
aby na oślep wylać za kołnierz
co się skraplało już nazbyt długo
gdy w moim świecie będzie za ciasno
to brak pokory wysmagam kijem
dla światowida żeby mieć jasność
poganin umarł czy nadal żyje
Łódź 23.09.2008.
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Kornelia Romanowska
Lat 18-ście już skończyłam i w tym roku
szkolnym czeka mnie
matura. Mam zwyczajną rodzinę – tatę,
mamę, młodszą siostrę i psa Draka. Piszę już... nie pamiętam od kiedy. Może
to jakoś zawsze we
mnie siedziało? Początki były tragiczne
i „częstochowskie”.
Teraz staram się wykształcić swój własny styl. Obecnie piszę
na o wiele większym poziomie niż 3 lata temu. Lubię pisać. Jest to
sposób na wyrażenie siebie, stworzenie własnego świata, w którym
wszystko jest możliwe, jest miejscem, do którego nieliczni mają
dostęp. Pisanie odpręża, pozwala poznać siebie, swoje pragnienia
i marzenia. Jest sposobem na pokazanie uczuć. Dlatego piszę.
Publikuję swoje wiersze w internecie. Szczególnie zaprzyjaźniona
jestem z Poezją Art. To tutaj powoli się kształtuję pod okiem znakomitych artystów. Poznaję swój styl.
Moje wiersze głównie mówią o miłości. Moją muzą jest Damian,
mężczyzna, który otworzył mi oczy na wiele spraw, ale najważniejsze – dał mi prawdziwą miłość, która nie zna granic. Bez niej..
I gdybym poszła twoją doliną
na przekór wszystkim uczuciom,
jedynie przystanek przy twoich drzwiach
nakarmiłby mnie wiecznością.
*** i gdybym
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wybieram piekło
Mam nefilimy w pasmach włosów. Bezcieleśnie
czuwają nad myślami pradawnych wcieleń
i z głowy mojej wyrywają życie.
Z ciebie wybieram wieczność, z ciebie piję
śmierć, mój kochany. W tobie widzę
smocze głowy i legion – demony dawno
zgubiły drogę w twoje progi.
Mój kochany – mam upadłych w końcach palców.
Prawdą wypalają znaki w oczach, smutkiem
żłobią ścieżki w ciele.
A ja w ciebie zatapiam dłonie i widzę
przepaść, z ciebie chłonę piekło.
I dalej stąpam po gorących ustach.

zmartwychwstanie
Wypuściliśmy motyle zamknięte w dłoniach.
Pod powieki włożyłeś mi wszechświat – gwiazdy
oddychają we mnie.
Jestem zmartwychwstałą królową
połkniętą w ciebie – a mówili
że bliskość dusz jest nieosiągalna.
A ja w tobie żyję i rosnę.
Od początków żywimy się
swoimi ciałami.
Jestem zmartwychwstałą kobietą
w ciebie ułożoną – mówili
że niemożliwe jest całkowite zespolenie.
Pod powieki włożyłeś mi życie – świat
oddycha we mnie.
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zbyt dojrzale
a ty się mną nasycasz
niczym sokiem orientalnym
zapijasz ego późniejszych
chwil nie zliczonych
motywów bliskości
bez kochanków
bądź mi drżącym makiem
czerwienią krwi na ustach
zmaltretowanych
łapczywie chwytanym powietrzem
skamieniałym w mozaice oczu
kiedyś pod powieką pojawią
się czarne owady wyjadając
zlepione sny
ty się mną przejadasz
na każdym kroku za dużo
mnie w tobie kiełkuje

gdy przechodziłaś zamykano oczy
Trudno uwierzyć, że jeszcze istniejesz.
Już dawno powinnaś umrzeć zarośnięta
mchem. Zgniłe słowa obleczone w usta
a z oczu kilka martwych ryb.
A ty nadal gorąca.
Ziemia jest dziś czysta i pełna
wiary.
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Ty trwasz. Ze śmiercią ci do twarzy.
Niewierna – w zniekształconych ciałach
zasiałaś zboże.
Wczoraj padał deszcz.
Zmyte fundamenty dalej krwawią
Trudno uwierzyć, że istniejesz.
Dawno powinnaś zdychać w mróz
obrośnięta.
A ty nadal gorąca.

zamknięty obieg
Z daleka widać różne chmury,
spokojny obieg przypomina o niedokończonych
sprawach – my nadal trwamy w smutnym
zastoju, bez barier trudno pokonać
porażki.
W krwioobiegu zamknęłam żyły i tętnice,
upuszczam z siebie nadmiar zużytych
tkanek i pamiętam o słabości
niektórych kości – choć pod skórą
chowam siłę.
Zawsze jestem blisko twojego wzroku,
choć w dzień najlepiej dostrzec wady
i niedociągnięcia Matki Natury.
Z daleka widać różnych ludzi. Mój obieg
wciąż przepływa przez twoje ciało.
W twoich oczach dalej widzę niedokończony
horyzont – choć trwamy w smutnym kręgu,
znikniemy z euforią w palcach.
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kiedy zamykam oczy widzę cień
Prowadź mnie, proszę, przez słowa i dalej.
Bo nie wiem, gdzie jest to, czego szukam.
(Kasia Służalska)

Na niebie już nic nie ma. Obmyta życiem
wszechwiedza zniknęła a mrok znowu osiadł
na palących się domach.
Widzę Cię rozkładającą ostatnie pierwiastki.
Gdy oddychasz czujesz ból?
Nieprzemijaniem zawadzasz o kolejne progi.
Stoję jak posąg - pamiętasz? Wśród kłębów
dymu i niewinnych, odosobniona
w wierze. Nadal czekam. Nadal szukam.
Widzę Cię ubraną w smutek, z przeżutymi
żalem włosami i skradzioną milionom wolnością.
Kiedy zamykam oczy widzę cień.
Już na mnie czekasz?

Witold Adam Rosołowski
/Messalin Nagietka/
Wykształcenie wyższe – fizyka,
podyplomowe – informatyka, przyroda i historia. Pracuję w zawodzie
nauczyciela w szkołach w Szulmierzu i Kałęczynie. Wraz z żoną Joanną i dwójką dzieci (starsza Martynka, młodszy – Błażej) mieszkam
w Ciechanowie. Do rodziny należy
też pies Nika.
Poezją, na dobre, zajmuję się
od kilkunastu lat – choć pierwsze
wiersze powstawały już w szkole
podstawowej; do tej pory udało
mi się wydać trzy okazjonalne zbiorki wierszy (w znikomej ilości egzemplarzy) „Abbozzo” (Przasnysz, 1996) i „Ballady, pieśni i inne wiersze” (Kraków, 2004), „Messkłady Słoneczne” (Ciechanów, 2005)
oraz „Senności” (Przasnysz, 2005); moje wiersze znalazły się w almanachu przasnyskich poetów „Na receptę” (Przasnysz, 2003), pierwszej
antologii poezji internetowej „Poeci z sieci” (Gdańsk, 2006), almanachu młodych poetów „Młodzieńczy oddech” (Ciechanów, 2006),
działdowskim almanachu poezji „Pokolenia” (Działdowo, 2007),
ciechanowskim almanachu poezji „Rozmowa pokoleń” (Ciechanów,
2007), @ntologii 1/2008 POSTscriptum (Kraków, 2008) oraz w okazjonalnym zbiorku wierszy wydanym przez MDK w Przasnyszu z okazji
V Światowych Dni Poezji pod patronatem UNESCO (Przasnysz – Krasne, 2005); drukowałem też w lokalnej prasie, w miesięczniku „Poezja
Dzisiaj”, kwartalniku „Łabuź” i Ciechanowskich Zeszytach Literackich;
gram na gitarze (klasycznie), zajmuję się poezją śpiewaną. Małe to
– ale zawsze cieszy.
Spośród wyróżnień w konkursach poetyckich najbardziej cenię sobie:
zdobycie II miejsca w I Ogólnopolskim Konkursie Jednego Wiersza
„O laur błękitnej Narwii” im. Wiktora Gomulickiego w Pułtusku (2005),
Nagrodę za tematykę ciechanowską w XVII i XIX Ogólnopolskim
Konkursie Poetyckim „O laur Opina” w Ciechanowie (2005 i 2007).
Wyróżnienie w IX Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O złoty
klucz ciechanowskiego ratusza” w Ciechanowie (2005), wyróżnienie
w II Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O miecze Króla Władysława
Jagiełły” w Działdowie (2007), „Złote Pióro – Nagroda Burmistrza Miasta Mławy” w VI Mazowieckich Konfrontacjach Poetyckich „Zaufaj Słowu” (2007), a także zwycięstwo w konkursie o Nagrodę Wójta Srebrnej
Góry (2008).
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przed poniedziałkiem
niedziela wykraja nasze miasteczko
z chleba powszedniego smaruje
niebem czystym od chmur dalekim
nakłada chodnik pod odchamiony
but dźwięczy molem wypędzonym
ze świątyni szafy do ludzkiego
kościoła a po południu wnętrza
domostw wylewa w bujne ogrody
ogródki działki podziałki skale
i zerkasz nań gałką lodu watą
cukrową miast latarń bo na patyku
i dmuchasz na fontannę zanurzoną
w myśli usztywniony deszcz roznosi
parasole tak ciemne że dawno już
mroku nie widać a pajda okazuje
się przylepką i chrupiesz ją już poza
niedzielą wykrajającą nasze miasteczko
z chleba powszedniego smakującą
niebem czystym od chmur coraz dalej
z chodnika po niedzieli

z teatralnej pofnucy
zerknij, wiatr nosi teatralną dechą,
kosząc promieni słonecznych punkt, w którym
zaraz się zacznie, więc już nigdzie nie chodź,
bo w siódmym niebie obdartym ze skóry
dmucha co płótnem wynajętym z buta
wędrownej wieści, racz się kłonić mu tam,
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bo luz pas z gleby raz wyparowała
większa zawartość, aż spękała połać
i z traw i brzęków, do gołego ciała
obdarł ją podmuch i miał to być zgoła
koniec, lecz zwykle coś się z czymś pokłóci
i zawisł w chmurze problem zwany Lucy
no bo się łożył wiatru dech z popasu,
skłębiając myśli w powab i chuć babską,
a weź się tylko okiem jednym nasuń
i wydaj z siebie – ach! i oby zaschło
jak pogwizdowi, gdy sprawunków nawał,
a tu tak piękny kawałek się zawarł
i trudno wiatru garść przegnać, więc dalej
krąglił golizną i cień w dół zarzucał,
a weź się zaraz czym miast chmury zalej
boś żaden z owych, którym pełne płuca
i pary starcza, na to wiatr odmruczy,
Lucy na niebie a jam jest Pafnucy,
Pafnucy? Lucy? ależ dziwna para,
druga po słońcu i księżycu w niebie,
mróz i gołoledź po nich trzecia zaraz,
czwarta z miłości pochowana w glebie
a piąta, szósta, choćbyś brał je siłą,
jak przestrzeń pusta, nigdy ich nie było,
stąd jeśli komu z bajdy co zapadło,
niech zza kurtyny jak z jakiej onucy
pozna co cieniem legło w prześcieradło,
kim była Lucy a kim jej Pafnucy
i kim że jest się w siódmym niebie, które
po piątym, szóstym – istniało w ogóle?

137

w dół niczym zrządzona bajda
podobnież kiedyś rosło tutaj drzewo,
nie dziwne, w lesie byłoby wręcz bzdurą
gdyby co inne wystrzeliło w niebo
w miejscu gdzie dzisiaj dół pod Łysą Górą,
wiatr, piorun albo las sam proces począł,
nuż, tajemnica zakryta paprocią
i trudno wejrzeć i wybadać czemu
razem z korzeniem w niepamięć wyzbyta
przeszłość, strach bierze i niełatwo przemóc
kiedyż się trzęsie cała okolica,
gdy kto tam idzie albo promień słońca
chce przez gęstwinę dojść jakiego końca,
sekretu dołu pewno co pilnuje,
mówią tutejsze, że służebny diablik
na straży stoi, bo i jedno z ujęć
piekła tu, ileż w opowieściach prawdy
nikt się nie dowie, póki? bez obrazy
kogo obchodzą dziś takowe włazy?
gdyby był bunkier albo i ruiny
czegoś co wojnę przywodzi, a tak to
dół pod paprocią? najzwyklejsze kpiny
i w diabła jeszcze uwierzyć z nas ma kto,
cóż, takie miejsce młode niedowiarki
obchodzą albo zmieniają w skate – parki
i lepiej żeby z szulmierskiego lasu
nie doszło do wsi, a z wioski na strony,
że dół bez echa, wietrze szumem zasuń
a co już wyszło drzewom pod korony
i pnij paprocie i ze słońcem kołuj
by z Łysej Góry nie wypatrzeć dołu
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lecz rzecz oddana byłaby w istocie
bez gracji, dygu, morału i puenty,
gdyby ktoś w końcu odgarnął paprocie
i się wydało na ile przeklęty
jest dół czy śmiałość czy zwyczajnie – nico
rządzi od wieków całą okolicą.

rozciąganie smyczy
najszybciej wyjść z miasta z psem w polną
drogę gdzie smycz jak dzwon z wieży
kościelnej odpada i ciszą przyroda
wygniata krajobraz dalekich budowli
a pies w sierść wiatr w twarz z chmur
pył człowiek w niepamięć przepada
skąd dokąd bez pola nieznaną by była
płaszczyzna a psina poezji kość wyczuł
i pęka to wszystko wskazówką gdzieś koło
szóstej gdy świta pies szczeka dzwon przycichł
a w ręku komórka pomyłka przepraszam za miastem
też miasto może i nad wyraz

Władysław Ryś
Władysław Ryś, rocznik 1937. Urodził się
w Zawadzie (pod Nowym Sączem), dzieciństwo spędził w limanowskiej wsi Koszary. Studiował w Krakowie, a zamieszkał w Tarnowie.
Krytyk literacki i poeta Ludwik Filip
Czech napisał o nim w kwietniowym
numerze Akantu: „Władysław Ryś z pisaniem nigdy się nie spieszył, debiutował stosunkowo niedawno, acz temperamentnie”. Faktycznie, poezją zajął się
dopiero na emeryturze, w 1999 roku.
Dotychczas wydał cztery tomiki wierszy: „Położę kwiat skromny” – 1999;
„Mlecz to mniszek, mniszek – maj” – 2000; ”Rozpogodzenia” – 2003;
„Dwugłos” – 2007.
Jego wiersze publikowano też w tomikach zbiorowych oraz w almanachach konkursowych. Jest m.in. dwukrotnym laureatem organizowanego w Piwnicznej konkursu poetyckiego „Sen o Karpatach” i zdobywcą
pierwszej nagrody na X Konkursie Poezji Religijnej im. ks. Józefa Tischnera w kategorii gwarowej – Ludźmierz 2002. Chętnie odwiedza internetowe portale literackie.
O czym są jego wiersze? Wspomniany wyżej krytyk, po przeczytaniu
„Dwugłosu” napisał: „Ich tematem jest szeroko rozumiana prowincja,
kraina dzieciństwa, do której poeta wraca niczym na wielki cmentarz.
Posiłkując się pamięcią zaludnia umarłymi stodoły, chałupy, łąki”.

Gniazdowniki, jak my
Gdy przez okno, dla relaksu,
patrzę w błękit podświetlony,
często popis młodszych braci
(i sióstr pewnie) wzrok przykuwa.
Jakby nitką przywiązane,
równowagę z wiatrem stroją,
lecz nie sfruną, nie odlecą
sroki sennych drzew figlarki.
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Kleks jak oko cyklopowe,
nad nim drga ogona spławik –
kończą gniazdo na jesionie.
Będę je miał na widoku!
Ile jajek zniesie sroka,
ile młodych wyprowadzi
i gdzie za rok słać się będą?
Czy doczekam?

Kładka
(mojej Maryni)

wydeptałem ścieżkę w sennej wiklinie
z czerwonej olchy kładkę położyłem
można gościńcem
bryczkami z fasonem
przez most zwodzony
nawet cały prom wynająć
przyjaciół
wozić na inny brzeg
wyspy owcze
jeśli nawet ledwie snuję się ścieżką
zawsze znajduję kładkę
do Ciebie

Wątok (rozmowa z rzeką)
Antoniemu Sypkowi
autorowi książki „Mój Tarnów”

Nad inną wyrosłem rzeką,
a jesteś mi przyjacielem.
Przetaczasz się przez miasto,
zdobyłaś respekt rajców i kanoników,
szacunek siwych starców i zakochanych,
wpatrzonych w kupry krzyżówek.
Podłączony do twej kroplówki,
miewam majaki z ptactwem,
igrającym w mrukliwym,
pociurkliwym nurcie, kiedy
z moim mamrotam,
wątoczysz się hen.

Bajkalskie bajeczności
Kasi Piórkowskiej
Soni Oczkowskiej

na końcu świata i jeszcze
ruskie pół dnia za Irkuckiem
jest zapas wód na epoki
bajkalsko krystalicznej
a na Bajkale wyspa
a na Olchawie step
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zasypały osadę lotne piaski
staruszkę z tuzinem krów
oszczędziły bezkres
nieprzystający do mapy domniemań
i dezinformacji
cudem
pojawili się usłużni
moskiewscy dziennikarze
pokazali to
owego nie
odeszli swoją drogą
zaś trójka przyjaciół
w stronę Mongolii
ruszają w czwórkę
niebo na szóstkę
od Bajkału zimny wiatr
kłaniają się trawy
lasy
felerna mapa i sprawny kompas
pozwoliły uniknąć smoków i żmij
jezioro w środku stepu
na zaczarowanym dywanie tańczą koniki polne
i grają świerszcze
woda na wyspie
co na jeziorze najgłębszym
na krańcu świata
prawie

143

Na skrzydłach po drabinie
Krystynie i Ryszardowi

walczmy z Bogiem – powiedział – o każdą kroplę o łyk
o zrost skrzydeł i stawiamy drabinę do nieba
wyśnione szczeble lśnią i mrugają
drabina rośnie o kolejny łokieć o jard
ponad doliny lasy i góry
nad podziałami kładki kładą
nikt się nie moczy nikt nie płacze
anieli suchą stopą
niewidomi podziwiają chromi tańczą
schizofrenia mniej boli i normalnieje
dystans się kurczy
na dotknięcie rąk
cichy szept

Wyznanie misia
jesteś jak plaster z barci –
konstrukcja jasna a krucha
z tysiącami baryłek słodyczy
niedosklepionej
skosztować zassać i sycić się w zapamiętaniu
nie dbać o czerw o pierzgę
świt witać wśród paproci
no po co te pszczoły w nosie
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Agata Salwa
Ur. 1977. Publikacje w: Albumach Poetyckich „Poeci.com”
i antologiach. Debiutancki album „W kadrze iluzji” ukazał się
w wydawnictwie Goneta.net (2008).
Poezja jest dla mnie sztuką fotografowania słowami. Zapisuje
ruch. Oddaje emocje chwili. A gdy choć na moment zatrzyma
się czas, nie ma już rzeczy niemożliwych.

mów, podobno słyszy
obudziła się w szklanym pokoju
bez klamek krawędzi
okien i drzwi
stanęła na suficie podłodze
głos z zewnątrz wibrował
bliski daleki
uderzenia w ścianę milczały
biała samotność wypełniła umysł

ślad
w starym domu
gdzie podłoga trzeszczy kurzem
korniki ukryły klucze do świtu
fotografie na kominku
zanikają jak mgła
przez którą ucieka wspomnienie
ściany chłodzą samotnością
nikt już nie pamięta
kto otworzył okno i wpuścił wiatr
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taśma w projektorze
dzisiaj to tylko wczoraj
przełożone na jutro
rwie się
rwie coraz bardziej

nie-werbalnie
pozwólmy sobie na własne milczenia
przymknięte drzwi
strefy półcienia, gdzie nie dociera słońce
czasem trzeba ochłonąć ciemnością
otwarte karty na stole
nie potrzebują już słów
proszę – ciszą mów

na wyciągnięcie spojrzeń
gdzie milczysz myślami
gdy ciebie tu nie ma
dwa słowa za most
by przekroczyć przez chwilę
rozbij mgłę
tam gdzieś napełnia się słońce
we dwoje cieplej będzie się zagubić
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zakaz fotografowania
otwarta przestrzeń oceanu bieleje
śnieży się mlekiem
powietrze skrzypi pod ciężarem lodu
patrzę przez taflę zmrożonego obiektywu
odbija światło,
by ptaki nie rozbiły się o najwyższy punkt
migawka otwiera się leniwie
zatrzymując na kliszy nieostry oddech wiatru
świeży puch skrzy się brokatem słońca
trzeszczy w zębach jak cukier
czerwienią przypieka policzki
lodem zasrebrzy rzęsy
muszę odejść, by się nie zapatrzeć i
nie zatrzymać czasu
odrywam stopy z zeszklonej kałuży
z każdym krokiem ciążą coraz bardziej
daj spokój, przecież wrócę za rok
jesteśmy umówieni

szeptem
cicho sza
zima nadeszła
usnęła w ramionach puchu
nie budź, bo wichrem zawieje
i ucieknie z roztopem
do morza
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jesień
zasenniło się niebo
chmury zatruł kurz
przykryję szklanką ostatni
promień lipca
by świeży pozostał
na jutrzejszy świt

sensorycznie
modeluję krawędzie palcami
ostre krągłości
dotykiem zapisuję mowę przedmiotów
dostrzegam każde uderzenie serca
widzę nicość, ciepło, huk burzy
wiatr, który uderza w okna
nie wiem, co to czerwony
ale dla mnie ten wyblakły wazon
wciąż jest piękny
nie pytaj, co potrafię dostrzec dotykiem

melodia chwili
zagrajmy w pokera jesiennymi liśćmi
(jak zawsze dasz mi wygrać)
połaskocz mnie ciepłem pod stopami
i otwórz butelkę wina
niech cienie rozmarzą się z nami
nasączając noc burgundem
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w złotej klatce
marzeniem stworzona
myśl roztargniona
marnieje
wygląda przez okno
na zewnątrz tak słodko
więc tęskni
wypuść ją na wolność

Dominik Skrobiszewski
/Snowboarder/
Urodziłem się na Dolnym Śląsku. Kocham
ten rejon i kiedyś do
niego wrócę. Moje
marzenia krążą wokół życia, w którym
każdy dzień przynosi
harmonijną współpracę myśli i uczuć.

Plaga
W szklanym odbiciu zielonej żabki
świeci za plecami glacą łysy.
Pod nosem sepleni coś do babki
– Som tu może papierosy? – dyszy.
– Nie rozumiem co pan do mnie mówi.
Po francusku czy w innym języku??
Nie znam słowa; som. Pan książki lubi?
– Czepiasz się jędzo tego nawyku?!
Czytam czasami męskie pisemka,
a edukację trzymam w pilocie.
Podeszła, śliczna, zgrabna, panienka.
Jej utrzymanie czeka w gablocie.
We włosach dwie spinki trzymają kok.
Na ustach błyszczyk świeci różowy
a mocny makijaż podkreśla wzrok
(Tuszuje po nocy głodne podkowy.)
– Idom cudowne czasy dla Polski,
pieniądze idom i rozwój bogaty.

150

Poproszę wino – Poprawia włoski.
– A niech wystrzelą panią z armaty!
Ja tego słuchać dłużej nie mogę!
Może i rozwój szybko nadchodzi,
lecz język młodych już jest ubogi
a siła mediów kalectwo urodzi.

Choroba cywilizacyjna
Nawet oaza spija ten sam deszcz co lasy.
On sam dokładnie ziemię oczyszcza i żłobi
w niej, kałuże, potoki. W górze uśmiech sowi
jednakowo wszystkim lśni, mądrością, czasem.
Jesteś skorpionem, który widział tylko piasek
pustki jałowej. Ukryty w pościeli drobin
czekasz na obcą aktywność – kolec ozdobi
wrogą odmienność. Ty innych nie znasz haseł.
Wiara jest chlebem naszym, jak miłość braterska
– Być człowiekiem świadomym i w szczęściu spełnionym,
w jedności społecznej – nie jest myślą pioniera
współczesnego świata. Rozbijmy złe kokony,
zdmuchnijmy z dłoni wrogość, co wszędzie się wdziera,
nim dewotyzm religijny będzie strawiony.

151

Duchy miasta
mijam ciemne ulice
miasta ceglanego
które pamięta
zbrodnie zwęglone
można jeszcze poczuć
między murami
dawnych
zamkniętych
w samym sercu
szare i popękane
milczą i czekają
na buldożery
na Targowej odpada tynk
a na szybach
malują się bruzdy
jak zakurzone i stare liany
niegdyś kosa ścinała masy
a dziś
tonie spróchniała Łódź

Tej wiosny
bądź dla mnie bosa o świcie nad ranem
stopami dotykać będziemy ziemi
a świeża rosa przytuli nasze sny
bądź mi powietrzem rześkim i różanym
niech słońce grzywą usta rozpromieni
przy pocałunku twoje zakwitną bzy
niech podsycają miłość aromatem
gdy wszechświat tańczyć będzie nam radośnie
życiem przystrajając wszystkie rośliny
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niech śmieją się do nas lilie szczerbate
– takie młode zakochane we wiośnie
narodzi się cud piękna z jednej gliny

Nowa fala
z pierwszym oddechem
przypomniałeś sobie jak żyć
cud narodził się na Kalamacie
kiedy spadły liście na północy
a teraz jesteś i rozdajesz piękno
we wszystkie strony
rozpływasz subtelne fale
nic tylko położyć się na trawie
przymknąć oczy
i chłonąć poezję płodnego umysłu
w kąpieli dźwięków
dostrajam drżące ciało
tuż obok młodej brzozy
która faluje razem ze mną
i wiatr zatrzymał się wzruszony
kołysze się
i nuci pieszcząc moje rysy
unosimy się do góry
jak pyłki bezimienne
w bezimiennym niebie
w nim pojedyncze światła pulsują
jedną barwą miłości
– o tym śpiewa Twoje pianino
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A jednak
wytrzyj ten stół
jest poplamiony i brudny
wcale nie
to tylko słony ocean trosk
skupiony w jednej kropli
idę na spacer
aby mogły mnie wyśledzić wrony
jedna na słupie z góry zerka
w świadomości zbiorowej
zakodowały że to ja
i ogrom w kałuży mnie rozpoznał
siadam na kamieniu starej studni
może on mnie wyciszy
słyszę jak do ucha
nuci mi melodię leśny szum
a ja oddycham
ściskając w pięściach tłustą ziemię

Katarzyna Służalska
/zielony motylek/
Ur. 09. 09. 1988 r. Z pochodzenia Buszczanka. Obecnie mieszka w Krakowie,
gdzie studiuje biologię oraz biotechnologię na UJ. Z zamiłowania czytelniczka i
wierszopisarka. Stara się szanować słowo.
Nie zawsze jej to wychodzi. Nadal jest
małą dziewczynką, która w ciszy dokarmia pająki. Marzy o równowadze.

Ocean skrywam pod powieką
Come sail your ships around me
And burn your bridges down
We make a little history, baby
Every time you come around *

Na moje skinienie przypłyną okręty,
które Cave nauczył śpiewać.
Wyzwolę je od tego przekleństwa.
Tyle jest skał kuszących,
co prądów zdradzieckich.
Zatopię żagle w stalowej wodzie.
Brunatnice pragną się kochać wśród wraków,
niech mają choć odrobinę ciepła.
Rozgwiazdy zamieszkają na nieboskłonie,
bo głębia się wypełni i zabraknie miejsca.
A wir wyrwie z serca jak z dziobu wszystkie tajemnice.
Noc jeszcze nie jest syta,
zbyt mało dano jej do miski kłamstw.
Biorę więc księżyc w dłonie, rozłamuję na dwoje
i wystawiam za okno większą cześć.
Druga będzie kołysać do snu.
Może uda się wybłagać spokój.
*Nick Cave “The ship song”
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Gotowość do lotu
W tobie trzepoczą skrzydła nocnych mar,
wasze tętnice łączą się w całość
– zwisam z nich bez trwogi.
Najwyżej spadnę w nicość,
może ciało przetrwa i tylko zaboli.
Zostań przy moich szczątkach,
zachowam w nich sporo snów.
– rozsiałeś w nich strach, więc stój.
Wyrosnę ponad ziemię,
a powieki zatrząsną światem.
Miasto nadal wynurza się z zieleni,
w powietrzu jest gęsto od myśli.
Słońce w nich brodzi.
A w nas jak w jaskiniach
napięcie pęcznieje od ciszy.

Bolesność porzucona
Utopiła wszystkie troski w Eufracie
i zaczęła tańczyć pośród wonnych łąk.
Tak kochanie, tam na ścianie to jest moja skóra.
Wygrawerowano na niej ochłapy słów.
Są ciężkie, dlatego wisi niedbale.
Jak inaczej nazwać to, czym żyłam,
a co się rozpadło jak wieża.
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Jeszcze twoje echo głośno dudni.
Już inni grzmią we mnie.
Sypią się iskry litaniami.
To jest ten czas – błogosławiony.
Nabieram wody w komórki, puchnę,
aby mieć gdzie to wszystko utopić.

Zgliszcza
„Kobiecość jest cechą bolesną.”

W tym kraju światło roznosi cienie jak kapłan komunię.
Misterium w opuszczonych ścianach rozsądku płodzi upiory.
Szarości pączkują na murach – kolejny cud,
przed którym trzeba się pokłonić.
Idziemy dalej, na obrzeża nowego świata.
Tam zwierzęta karmią się sobą nawzajem.
On patrzył na mnie, jak patrzy się na kobietę,
i zerwał kilka jasnych myśli. To bolało.
We mnie jeszcze zawiązują się płatki okwiatu.
We mnie? Jeszcze?
Okaleczone lilie nie przetrwają w rynsztoku.
Nie przetrwają nigdzie, bo nie ma zdatnej wody.
A ja chcę tylko otworzyć powieki bez trwogi.
Proszę, zabierz mnie z tego miejsca.
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Krzyk królewski
Nie potrafię już chodzić po świecie z godnością,
nie mogę nawet na czworakach.
Co ze mnie za zwierzę? – Takie chybotliwe.
Staję się więc pytonem i zaczynam pełzać.
Łzy zamieniają się w złote plamy,
możesz policzyć ile ich mam na łuskach.
Poznasz mnie dobrze, bo moje ciało to moja historia.
Dzisiaj w nocy znowu przyszli do mnie umarli.
Naznaczyli czoło olejem. Pachniało dzieciństwem.
Zaczyna świtać za oknem.
Ściany obserwują jak zwijam się z bólu
i niepewnie krzyczę.
W źrenicy chowam skórę węża,
obmywam twarz z popiołu
i wychodzę.
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Pocztówka niewysłana
Pamiętasz tamtego starca z tramwaju? Płakał.
Miał w oczach świat nabrzmiały jak ropień
i jak ja karmił się bólem w klatce.
Nasze wnętrzności podskakiwały na wybojach.
To coś przemieszczało się razem z nami,
rozpanoszyło się od Krupniczej po Grodzką.
Ukrywałam w sobie dzikie zwierzęta.
Teraz jest inaczej – nie robię tego już po cichu.
Miałeś być siłą, którą mogłabym poskromić lwy.
Słońce pali piasek, arena ocieka potem,
a ty stoisz z mięśniem z klatki w ręku.
Rydwan roztrzaskał się dawno o mur.
Pora wypuścić bestie.

Jacek Sojan
Jacek Sojan; ur. w Krakowie
12.12.1952 roku. Studiował polonistykę w UJ. Mieszka nadal
pod Wawelem, bliżej Kopca
Wandy, pracując jako archiwista. Jeśli gdzieś wyrusza
w drogę, to tylko na południe,
w góry. Związany z portalami
literackimi:
www.poezja.org;
www.poezje.com; www.jestlirycznie.art.pl, ostatnio z www.
postscriptum.net.pl.
Ukazały
się, oprócz druków akcydensowych, antologii i innych zbiorówek, następujące tomiki poetyckie: „Dziedzictwo kataryniarza”
Kraków 1983; „niemy poeta” Kraków 1982, którego numerowany
reprint wydała pracownia poligraficzna krakowskiej ASP w 21 rocznicę wprowadzenia stanu
wojennego; oraz zbiór wierszy „Dmuchawiec” Kraków 2006,
do 2008 roku ukazało się jego kolejne, czwarte wydanie.

Post scriptum
Światło południa pije błyszczący lakier limuzyn;
o – światło które jest ruchem unosi z sobą rzeczy
na oznaczone miejsca...A jeśli zamiar jest łukiem,
strzała twojego imienia uderza w kogoś jak w tarczę
– światło staje się cieniem krótkiej wskazówki życia.
Nasze ukryte miejsca są zawsze główną aleją.
Trójkątnym okiem patrzy zegar na głównym dworcu.
Skrzynki pocztowe łykają mięso ofiarne dziękczynień.
Bezmiar nadziei, złudzeń oblewa nasze porty.
A wszystkie morza tak płytkie przy głębokościach okien!
Na wiecznych śniegach pościeli sny jak las tropikalny,
lecz snu złocisty kluczyk drzwi nie otwiera żadnych.
Długa ulica bez nazwy wymija słońce jak bramę.
Miasto tak małe, w kopercie. Słowo – ukrwiony kamień.
Kraków 22–06–90
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Bezczas
Upodobania nasze Bogaty ich rodowód
Upodobanie jezior Cień żaglowego płótna
Ruch tak miękki jak palców opuszek na skórze
bezwiednie szukającej siebie we śnie pary
Falowanie powietrza Falowanie wody
Zwycięża mit I żagiel szary ciężki gruby
zyskuje jedwabistość Blask piór na usługach
twoich snów anioła Boski boski bezruch
Wola twa nad światem
Na szlakach zapomnienia ptasich wysp chorały
Jak linia brzegów długa deszczowa kantylena
Wiatr zrywa struny deszczu Wyznacza drugi kraniec
Ustala możliwości lecz nie cofa pragnień
Trwające w pamięci jak ryby w akwarium
migotliwie z przeszłości pluskają ogonem
Obudź się Do piaszczystej dobijaj przystani
Wszystko jest jak było Ta sosna nad nami
z naszą stopą wspólną ma ziemię i korzeń
Jeziora zwierciadło zwraca nam nas samych
Przez żagiel przesunęły się barwne przeźrocza
i trwa już bez końca nadrealizm wody
Jezioro w nas szeroko daleko rozlane I tam tkwimy odtąd
Na środku jeziora Na wieczność wód W ulewie
wzbierających świateł Na zawsze już
Na zawsze

origami
czyim zręcznym palcom
zawdzięczasz swe istnienie ptaku papierowy
jeśli w kształtach rzeczy ukryty jest rozum
twój lot – ptaku trwać musi bo myśl pragnie skrzydeł
unosisz się na fali spojrzeń i oddechów
w porywach nadziei że jesteś więc żyjesz
zanim o cel spytam z czym dokąd żeglujesz
szukam gniazda początku
ten magiczny kwadrat
kawałek papieru geometrii prawom poddany tak ściśle
otworzyć trzeba kluczem własnej wyobraźni
utajonym formom dać przestrzeń i słońce
z tysiąca figur wybrać konieczność wyboru
daje poznać ci siebie obfitość
w wyborze pozwala zgłębić rozkosz i sam smak
tworzenia o ptaku pomyślałeś – z twojej woli stał się
jeśli na początku był kwadrat – idea
form co się zrodziły z takiego dogmatu
ma wszystkie cechy liczby i logos nią włada
każda z figur podlega prawom geometrii
których sens i porządek pierwszy kwadrat zawarł
kwadrat – matka
magiczny
trop do twego gniazda
to słowa zdumienia
świat jest poznawalny
jeśli myślę
w kwadracie rozpoznam zarys ptaka
w ptaku los odczytam
pod murem powietrza
nie śpiewasz jesteś śpiewem
nie latasz już fruwasz
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w Hokkaido papier i Bóg
tym samym słowem
boski zatem papier święte twoje
skrzydła
i choć wyproszone spełniasz nam życzenia
nie mówisz co na końcu
lecąc prosto w ogień

Odpowiedź
Można iść ku słońcu, aż do tej granicy,
którą wyznaczyli dla żywych umarli;
kontrabandę uprawiać zakazanych pojęć,
nie dla sławy – dla zysku tych, co przyjdą jutro.
A może przeciw falom, co są jak wyzwanie,
by wtórować mewom i tym, którzy w drodze
czekają twego znaku, na znak, że do żywych
należy ich pragnienie i świat, w który idą.
Można przesypywać sylaby jak piasek
na lipcowej plaży, i czuć się jak dziecko –
Bogu kłopotliwe zadając pytania,
wśród dorosłych, co pytać dawno zapomnieli.
– Nie wiem, nie wiem Adamie, Kadmonie, człowieku.
Choć się nie spodziewam żadnych odpowiedzi,
widzę świt poznania ponad ręką dziecka.
Z cierpliwości takiego w piasku budowania
powstał wszechświat Mozarta, Einsteina, Rilkego.
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Waga
Na jednej szalce oni razem
z aktem, przysięgą, obrączkami.
Na drugiej – buty i firanki,
budzik, kubeł ze śmieciami.
Oni we dwoje jeden cień
kładą na jutra Mleczną Drogę.
Szalka przeciwna dźwiga słowa
spiętrzone w mur. I rozdwojone.
Na jednej szali ich milczenie
rośnie zmieszane ze sztućcami.
Gdy z drugiej igłę choć dorzucą –
stromymi będą szli schodami.
Waga fałszuje! Oni razem
warci to samo co penaty?
– Nie można kłaść na szali tego
co jest języczkiem u tej wagi.

Salvadore Dali
To on
Herostrates sztuki dwudziestego wieku
podpalił żyrafę strachu wyższego niż niebo
nad Verdun żyrafę śmierci tak nagłej
jak dzwonek u drzwi żyrafę czasu szybszego niż pytanie
odpowiedź
zdziwienie
zatrzymał ją w biegu
pośrodku przerażenia w ostrym słońcu
rozpaczy
wśród żółknącej trawy ziemskiego żywota
a ten ogień u grzywy
to ty
i ja
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Ewa Wierzbińska-Kloska
/Ewa z Kościana/
Wiersze piszę prawie od zawsze, to moja
życiowa pasja. Pierwszy wiersz – modlitwa nosi tytuł ”Chryste o ludzkiej twarzy”.
Przez prawie 8 lat pisałam „do szuflady”,
do chwili, gdy dyrektorka naszego Ośrodka Kultury ”podstępem” podała kilka moich
wierszy Annie Seniuk, która przeczytała
je po występie. To właśnie Anna zachęciła mnie, bym dalej pisała, jak również
wydała tomik.
W 2004 r. ukazał się śladowym nakładem
pierwszy tomik pt. ”Niebieskie otchłanie”,
wykonany techniką komputerową przez
Jej ucznia – Macieja Kostyka. W tymże
roku w Górze odbył się mój pierwszy
wieczór autorski. Od 2005 roku moje wiersze były drukowane w „Zeszytach literackich” Leszczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, którego jestem członkiem. W międzyczasie wzięłam udział w Konkursie
wierszy religijnych, gdzie wiersz pt. „Chryste ludzkiej twarzy” otrzymał
wyróżnienie. W roku 2006 został wydany mój pierwszy profesjonalny
tomik „Po tamtej stronie tęczy”. Mam za sobą 19 wieczorów autorskich,
a moje wiersze są znane nie tylko w kraju, lecz i za oceanem, gdzie
zostały przeczytane przez Piotra Machalicę i Michała Bajora. W 2007 r.
wzięłam udział w leszczyńskich „KONFRONTACJACH, a mój wiersz
„Ważka” zdobył wyróżnienie. Prowadziłam w tym roku warsztaty
dla młodzieży w Miejskiej Bibliotece Kościanie, z którą współpracuję od kilku lat. Tam też w ub. roku wzięłam udział w „Poetyckiej
Biesiadzie” wraz z Marią Magdaleną Pacgaj i Zbigniewem Gordziejem. W tym roku ukaże się mój kolejny tomik „A ja cię kocham…”.
Mimo, że jestem osobą mniej sprawną fizycznie, kocham życie i wszystko, co mnie otacza. O mojej poezji mówią, że piszę ”stalówką z serca” – nie przeczę temu i sądzę, iż to właśnie dzięki mojemu „Mercedesikowi” potrafię dostrzec w trawie mrówkę. Z uśmiechem na ustach
potrafię powiedzieć, że życie zaczyna się po 50-ce…

Mój lęk
łasi się lubieżnie
miękkością granatu
kładzie się u stóp
odchodzi bezszelestnie
o brzasku
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A ja cię kocham
A ja cię kocham właśnie taką,
czasem zadziorną i niepokorną,
szarą, cichą, zadumaną,
nawet gdy słyszę spadającą łzę,
ale najczęściej z tęczy barwami,
wirującą w tańcu pod gwiazdami,
w białej jak lilia sukience
i w rymie lekkim jak ważka…
Z szumem morskiej fali,
w promieniach słońca i w burzy,
w zatopionej muszelce,
ot, w każdej chwili…
Gdy opowiadasz o losach
napotkanego człowieka
lub z melancholią wspominasz
ukochany kraj…
Piękna pani z bosymi stopami,
gdy biegasz rankiem po mokrej trawie,
z wrażliwą duszą i z gęsim piórem w dłoni,
a czasem z purpurową różą.
Właśnie taką cię kocham…
Poezjo, ach, poezjo…
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Wtulona w kąt
Wtulona w cichy kąt
zadaję szeptem pytanie
czy wiesz ile kosztują
słone krople rozgoryczenia
bólu bezsilności
sączące po cichu
jedna
druga
tysięczna…
Czy wiesz?
Spadają cichutko
bez skargi
właśnie wtedy zastanawiam się
nad sensem życia
i umierania
odarta z nadziei
dzień po dniu
noc po nocy
Właśnie teraz kolejna kropla
spadła...
A może to tylko ja
umarłam?
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Kamień…
Przysiadłam nad brzegiem strumienia
Szum koił zmęczenie przeżytych dni
Cisza leczyła serce często ranione
Nagle spostrzegłam kamień
Był zimny lecz kusił pięknem
Wyglądał jak pęknięte serce
Delikatnie dotknęłam go dłonią…
Oniemiałam…
Kamień wydał jęk…
Potrzebował ciepła jak ja…
Uśmiechnęłam się do myśli…
Więc i kamienie mają duszę…

Noc
miękko się skrada
jak kot pręży czarne futerko
mruczy ciszą
spogląda w oczy
gwiezdnym blaskiem
łasi się ciepłem lata
drażni się z gracją
wskakując na kolana
z wonią róż i astrów
zwija się kłębuszkiem płatków
zasypia ukołysana
świerszczem i moim oddechem
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Nie żal mi
nie żal mi
dni smutnych ani złych
snów pięknych, co nigdy
nie staną się jawą
słów rzucanych na wiatr
gorzkich prawd
z lukru kłamstw
nie żal mi
bólu i łez
radości, co odfrunęła w dal
miłości, która zraniła
wszystko to stało się
lekcją życia
nowe dni pragnę przeżyć
z wiarą i z siłą
cieszyć się każdą chwilą
czerpać szczęście łapczywie
uwierz
nie żal mi

Leszek Wlazło
Jeśli chcecie wiedzieć kim i jaki jestem, to pytajcie moich wierszy. Cicha
melodia asonansów
płynąca w tle opowieści, mam nadzieję, ukołysze zmysły
i zachęci do lektury.
To nic, że nie mam
nazwiska i że pozostawiłem zaledwie
kilka śladów na papierze, jednak nie
krępuję się prowadzić tam, gdzie wiodą jedynie marzenia i niespełnione tęsknoty. Na pytania, jak można pogodzić twarde, wymuszone
codziennością stąpanie po ziemi z nadwrażliwym wnętrzem, odpowiadam ze śmiechem, że dwoistość natury uchodzi zodiakalnym
bliźniakom. Jestem przedsiębiorcą, lotnikiem i działaczem, ale to
chyba dla mnie za mało, bo zapragnąłem być jeszcze poetą.

mad
na swój sposób był szaleńcem
mieszkającym w rezydencji wypełnionej fantazjami
brakowało już w niej półek na nowe wiersze
w rzeczywistości słono za to płacił
bezbronny i ufny jak dziecko
wierzył że biały jest kolorem uczciwości
że nie potrzeba kupować pieszczot
i że nie depcze się delikatnych roślin
potrzebował do życia uśmiechu
z jego upojną wonią
i aby najzwyklejszym wieczorem był wieczór
którym by można noc posiąść

170

osobliwa kartka
pamiętam trzydziestego lutego
wróciłaś w zielonej sukience
świadomość opanował demon
znaczyło obecność jestem
wykreślona z karty dań pizza
smakowała domowym obiadem
lampki zagustowały w winach
odłożyłem do komórki skargę
na zimne w bezsenności noce
stale obecny strach odszedł
rozmowy prowadzone z iluzją
wypełniały przeciekający przez palce
dawała poczuć wilgoć ustom
natrętne zmiękczać rastrem

w pustce
rozgarniał włosy śpiącego ciepła
dotykiem wzroku gładził rozchylone tajemnice
w oddali Cohen snuć balladę przestał
mrok unosił ciszę
słonego nurtu zapytał dlaczego
zapamiętane nie stają się codziennością
nadciągał wicher coraz śmielszych pieszczot
by przebudzenie posiąść
ośmielone chwile ubarwiały myśli
palce tłumiły wydźwięk wewnętrznego krzyku
w bólu narodzin inną normalność wyśnił
ledwo słyszalny szept namawiał przytul
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rozrzutne
szukasz echa słów a przecież szepcze skóra
rozpamiętująca błądzące palce
czułość osiadła na ustach
zawirowanym tańcem
winna rozpraszać niepewności smugi
zapisanymi mówić
czymże są dźwięki gdy przemawiają fantazji
barwy wpisane w chwile
wiem nieobecność zaczyna drażnić
gdy oddalone echa miłej
splecionej więzi skrytej w dotyku
tak trudno wyczuć
dziwne stwierdzenie że zbliża odległość
wypowiadają minuty dni lata
co z pamiętnikiem przeżyć biegną
i nie lękają się szastać

spojrzenie
wyobraźcie sobie obrazek
nieobecny wzrok rozwichrzone włosy to poeta
dookoła głowy aureola z marzeń
kiedy już zacznie to nie potrafi przestać
złośliwi powiedzą błazen
jeśli się przyznasz
to w tramwaju ustąpią ci miejsca boś kaleka
przez naznaczenie poetyckiego krzyżma
głowę zwieszasz
przechodząc obok współczesnomodnych wystaw
jesteś czytany na równi ze świerszczykami
w zaciszu pościeli liryką podniecasz
wiesz jak szarości spojrzeniem ubarwić
przekorą podszyta natura niecna
uchyla wieko Opowieści z Narnii

razem
jesteś śladem znaczącym codzienność
a jednocześnie sylwetka nie zostawia cienia
przybywasz światłem kiedy robi się ciemno
zachęcając do przemian
wypływa szaleństwo w wizji zamkniętych oczu
głos uzewnętrznia namiętności
zmącona cisza bliskość pozwala odczuć
przestrzeń okpić
wtuleni zasypiamy w zimnej pościeli
nasyceni tym co odrzucone
Morfeusz próbuje odrębności przebić
stłumić obłęd
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pożegnanie
zapytał gdzie usiądzie motyl pocałunku
w imieniu nieśmiałego pragnienia
poczuł dotknięcia delikatnych paluszków
zanim się głos wypowiedział
to wbrew logice podpowiadały odczucia
iż każde dotknięcie jest inne i pierwsze
nagi łucznik sprawić to musiał
i świadomość że jesteś
wprawiony w błogostan prosty zwyczajny
w oniemieniu zadrżałem
czy to co trudne miało być tak łatwym
odchodzi w zapomnienie ale

ukojenie
wiem że przytulasz się do cienia
co każdej nocy jedwabiste włosy gładzi
tak jakbym słyszał jakbym wiedział
co szepczą we śnie słodsze od malin
ten co wypełnia puste miejsce
syci fantazje kolorowych pragnień
czyta z pomruków melodii westchnień
nanosi balsam na ślady draśnięć
jest a jakoby go nie było
znaczy obecność dotykiem mirażu
przedświt obnaża czyni przykrość
drży niespełnienie wymową obrazów
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Margarete Wolski
/megi/
Margarete Wolski (megi), ur. 14.02.1965, Köln.
jest czas kwitnienia wiśni
rozkoszowania się smakiem owoców
i czas strzelania pestkami

nieszczęścia chodzą stadami
każdy ma swój krzyż
wbity drzazgą pod paznokciem
i wiatrak z którym walczy
między szczyptą obłędu a kęsem spokoju
rozpruwam wyblakłe wspomnienia
od podszewki są zimniejsze
a ziemia o wiele twardsza
kiedy stąpa się w dziurawych butach
kolejny dzień
zapinasz na ostatni guzik
ja nawet uśmiech noszę na agrafkę
brodzę po łydki w wodzie
ręce zanurzam w szuwarach
szukając zapomnianego
w moich snach spokojne jezioro
zmienia się w rwącą rzekę
każdy ma krzyż
drzewo na mój jeszcze rośnie
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rzuć mi wreszcie to cholerne koło
siedzimy przy przeciwległych brzegach
na stole stygnie kolejna nocna rozmowa
doprowadzam cierpliwość do perfekcji
analizuję za przeciw i na skróty
chodzę po wodzie pragnąc
uwierzyć we wszystko
i znowu tonę
w domysłach i półprawdach
przecież wiesz
że nie umiem pływać

pestką w oko
jest czas kwitnienia wiśni
rozkoszowania się smakiem owoców
i czas strzelania pestkami
z wczorajszej kolacji przy świecach
pozostały żałosne knoty
a podobno wystarczy wykrzyczeć kłamstwo
dostatecznie głośno by uznano je za prawdę
skrzydła podcinane jak włosy
nie rosną wcale lepiej
kurczą się
niby zapomniane w kącie bonzai
w pędzie do minimalizacji
trafiliśmy do haiku
brakło tylko (o)lśnienia w oczach
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szczęśliwego nowego
diabelskie sztuczki prowadzą donikąd
miejsce dla zbłąkanego wędrowca
pozostało tradycyjnie puste nie udało mu się
przeskoczyć własnego cienia
weszłam do gabinetu krzywych luster
na chwilę tylko zapytać o drogę
milczenie odpowiedziało zmową
intuicyjnie prostuję stare przekonania
sztuczne ognie odbijają się bezwstydnie
wszystkimi możliwymi odcieniami
kolejny rok spalił się z pośpiechem i opada
kaskadą migawek w zwolnionym tempie
po północy wymawiamy magiczne zaklęcia
w oczach iskierka nadziei na lepsze jutro
zaczniemy jeszcze raz od początku
przecież po deszczu zawsze świeci jaśniej
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maraton
niech zwycięży lepszy krzyczą
w pogoni za punktowanym miejscem
trwa bieg z przeszkodami
na sto metrów
dla niektórych
na sto lat
czasem siada mi kondycja
kiedy ciągle pod górkę
liczy się fair play mówię sobie
widząc innych na dopingu
jak znikają za zakrętem
łapię dłońmi skronie i próbuję
dogonić przynajmniej własne myśli
nie muszę stać na podium
ważne tylko by ktoś czekał
gdy dobiegnę wreszcie
na metę
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to chyba ostatni
nie pamiętam kiedy przestałam
pisać te swoje wiersze
których i tak nie czytasz
między wersami
mówią wszystko jest poezją
ona dla niektórych
chlebem powszednim
czasem ością w gardle
albo słomą z butów
mnie wychodzi bokiem
słowa zostały rzucone
a wiersz jak wiersz
zginie w tłumie
wiatr go porwie na strzępy
psy pogryzą

Danuta Zasada
/nuta niepokorna/
Piszę, bo to sprawia, że świat jest znośniejszy. Wiersze, to moja ścieżka dostępu
do ludzi, do wszystkiego, co mnie otacza
i z czym muszę sobie poradzić, aby
przetrwać.
Poezja, to moje swoiste antidotum na przeciętność nieuchronnej codzienności.
Czasem zaklinam ją strunami gitary, wtedy płynie nie tylko muzyką słowa...
Otwarło się we mnie wieko tej dziwnej
skrzyni z wierszami kiedy miałam naście
lat…
Pobyło sobie ze mną magiczne światło poezji jakiś czas, potem
się nad prozą życia zamyśliło, a po 20 latach przekornej przerwy
wieko znów się otwarło, dając do ręki tajemny kluczyk do wartościowych dusz i serc.
I tak się stało, że jestem tu między Wami... Wejdźcie w mój świat
wraz z niepokornymi nutkami ... Zapraszam.
DaNuta Zasada

zziębnięte motyle
wiem, że nic nie jest jasne
ani oczywiste
garniemy się do siebie
jak zziębnięte motyle..
pajęczyna czasu
wytrwale bez końca
owija naszą małą,
niespokojną przestrzeń
w drżącym na ścianie blasku
palącej się świecy
ostrożnie ogrzewamy
swoje kruche skrzydełka
i nie ma nic
poza nami
i nas także nie ma..
(NN)
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Sekret
Znowu myślę o Tobie w sekrecie
chociaż nie oczekuję niczego
żyjesz sobie gdzieś w swoim świecie
jak ja tu – namiastką swojego
pewnie nawet nie myślisz o mnie
wykreśliłeś mnie ze swej pamięci
zabroniłam sobie tych wspomnień
choć mnie do nich wciąż kusi i nęci
patrzysz na Nią i jesteś spełniony
czegóż więcej do szczęścia Ci trzeba
czasem siadasz i grasz zamyślony
Twój fortepian uchyla Ci nieba
chciałabym kiedy taka chwila
kroplą deszczu siąść na parapecie
zasłuchaniem nocnego motyla
co zbyt długo się tułał po świecie
na gitarze srebrnych strun księżyca
między moje a Twoje spojrzenie
senne myśli Tobą zachwycam
powodując mimowolne drżenie
jeśli zdarzy się tak przypadkiem
że spotkamy się kiedyś jeszcze
znowu w oczy Ci spojrzę ukradkiem
i zobaczę w nich ... moje wiersze ..
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Antidotum (For Alex)
w świecie
codziennych anomalii
przywracasz dawną magię
słowom traktowanym rozrzutnie
noszę ją więc ostrożnie
po drugiej stronie serca
żeby nikt
nie zobaczył
bo uczepiona jej
jak wylękłe pisklę
podnoszę się
z odrętwienia
oto moje
antidotum
na codzienność
i rzeczywistość
moje światełko
w zgaszonym oknie
i kropla wody
w spieczonych ustach
jak ta poezja
której dzikie ziarno
zbłąkany anioł upuścił
przez przypadek
we mnie
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Z Tobą
z tobą się zaprzepaścić w łąk wysokiej trawie
przepłynąć obłokami przez płaszczyznę nieba
wyrzec się ludzi ciszą zatopioną w stawie
zagałęzić ptakiem w drzewach
deszczu kroplą jak wina białego dotknięciem
omamić senne usta ... powieki bezsenne
zatrzymać dech upojnym bliskości muśnięciem
oswoić łzy bezimienne
zapomnieć się bez reszty w świerszczy głośnym śpiewie
w poszum wiatru któremu tylko szeptów trzeba
pobiec – jak dwoje biegnie z daleka do siebie
uronić w ziemię łyk nieba
z tobą miły bo tylko tak – i nie inaczej
bezmiar zdziwienia sobą ogarnąć zmierzchaniem
w srebrny talerz księżyca rzucić ileś znaczeń
kolacji ... tej ze śniadaniem
(NN)

Tęsknota
Gdy srebrna mgła opada
i w ciszy przykrywa
toń wody granatową
od gęstego nieba
jasną smugą księżyca
do ciebie odpływam
i wplatam szepty liściom
w szmaragdowe drzewa
lekkim powiewem ciszy
po upale znojnym
muskam skronie nieśmiałym
pocałunków gestem
a kiedy sen nadchodzi
krokiem niespokojnym
nutką nocnych wonności
ogarniam twą przestrzeń
i czujesz ... wiem że czujesz
że jestem przy tobie
tulę się w twe ramiona
z dusznym niepokojem
i chociaż nie pozwalasz
na taką myśl sobie
chciałbyś by to co pragniesz
było tylko twoje
(NN)
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Irena Zborowska
Irena Maria Zborowska – bibliotekarka,
pedagog z zakresu pracy kulturalnooświatowej. Ponad 20 lat przepracowała w placówkach upowszechniania
kultury; bibliotece i ośrodku kultury.
Przez kilka lat poświęciła się pracy
z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i psychicznie chorymi. Pisze od 2007 roku. Publikuje w prasie
ogólnokrajowej i na internetowych
stronach literackich. Mieszka w Gostyniu Pozn.

Porankiem zmierzamy w wieczór
ukryję pamięcią nocne
aromatyczne aleje dźwięków
w pudełko po herbacie
gwizdem czajnika
splątane tobą słowa
na cały dzień oczekiwania
przełożę liściem sałaty
zechciej pójść ze mną
rozkołysanym swobodnie krokiem
zatopionym w radość wieczornej godziny
uśmiech wystarczy za śniadanie
8.06.2008
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Ciebie kołysze moje serce
baw i raduj się synku
klepsydrą czasu
wolno odmierzającą
piach połowy piaskownicy
przesypując zamki
i przyjaciół dzieciństwa
zapamiętaj ciepłe przytulenie
postacie wieczornych opowieści
krwawo rozbeczane kolana
i wyprawy w nieznane
kończące się podmiejskimi
wysepkami szczęścia
zaszytymi w olszynowym lesie
nic już nie będzie smakowało
tak jak wtedy
uśmiechaj się dniem
odchodzących bohaterów
szczęśliwy
1.03.2008

Nie każdy księżyc wzejdzie Tobą
nastał kolejny świt
wszystko zaczyna żyć od nowa
dotykasz pościeli
w miejscu fotografii ciała
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malujesz palcem drobne kwiatki
nadzieją zatrzymania
bukietu aromatu
krążącego wspomnieniem nocy
dla niego zapachniesz wanilią
a spojrzenia odrodzą
echo papilarnego bluszczu
jeśli tylko znajdzie czas
i przyniesie płomień w oczach
15.04.2008

Kruchość naiwna
życie
kocham cichutko na dnie duszy
dopijam życiodajny czas
szczerbatym kubkiem
tylko on uśmiecha się do mnie
naiwnością kruchego fajansu
może na dnie
została reszta słodyczy
a może ja
nie pamiętam jak wygląda dno
więc kocham pokornie
każde dzisiaj
z nadzieją
26.03.2008
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Studnią zostaję
oddech na przeponę
i zacznę krzyczeć
zagłuszę pustkę
odrasta
jak ogon salamandry
zadeszczonymi rzęsami
strzepnę nadmiar wilgoci
jak futerko króliczka
stanę się miękka i łagodna
obejmij szczelnie kręgami ramion
nieokiełznany podziemny potok
będę studnią dającą chłodny rozsądek
aksamitnie zaspokoję pragnienie
zaufania i wyłączności
10.08.2008

Kiedyś białymi płatkami
początek
ich związku był materiałem na album
bogato ilustrowany uśmiechami
kariera
wsysała jak mokradło
już nawet nie chcieli się zatrzymać
zapachu
ciał zapominał dom i oni
graficznie zakreślili uczucia do dziecka
miłość nie dała się schwytać w klatkę godzin
krążyła
nad coraz bardziej obcym gniazdem
przeklętym dla obojga
by rozpłynąć się w przestrzeni
błoto
zostawili w spokoju
odchodzili pogodni
każde w inną stronę
tylko oprawiony w białe ramy
bukiet ślubny zszarzałymi płatkami
szeptał szyderczo do pustych ścian
i nie opuszczę cię
17.08.2008
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Mariusz A. Żłobiński
/dz_re/
Znak zodiaku koziorożec,
w Internecie od dawna znany jako dz_re. Urodzony
w Gdańsku dokładnie
w połowie X X wieku.
Od dwudziestu lat przebywa w Niemczech. Poezją
zajmuje się od dawna, tzn.
wiele jej czytał, lecz pierwszy wiersz sklecił jakieś
pięć lat temu. Na poważnie
zaczął Ją uprawiać dwa
lata później. Publikuje na kilku portalach literackich, takich jak:
Amarylis, Wirtualna Galeria, poezja org. Zadomowił się też na Postscriptum, gdzie od czasu do czasu wspiera swoimi wierszami tamtejszą społeczność.

sekwens polny
I
jestem jednooki
między ślepcami
lecz nie czytam róż
nie piszę lasów
dlatego nie jarzę nie płonę
II
miotło poniewczasu
gasisz skutecznie
piszczące co w trawach
zapleć swe rózgi w sierpień
postscriptum
a mnie wymieć
gdzie wrzos
dzwonkami siorbiąc deszcz
kwestuje ślady jej stóp
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sekwens pisany na pniu
blisko
od parapetu odwija się ogołocona
z rozmów na niepoważne tematy
dzielnica ściętych drzew
dalej
uzbrojona w poważnie urojone słoje
niezdolna do złych uczynków
pod upadłą konstelacją
turla zabłąkaną krwinkę
(skuwała porzucony chrust)
blizna
pęknie na stosie
(któraś z rzędu plotka
zawiąże dymem
co nieaktualne)
skargą muz
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pasjans niecodzienny
delikatną skórę przyodzieje w przewiewne oblicze
wypatroszy księżycem wygłodzone jagnię
dzień pierwszy
przestałem rozmawiać z sobą
wspinaczka po niedokończonych rusztowaniach
kosztuje wiele darmowych zejść przepłoszonych koni
i to zaciemnienie na początku na zachętę
rozgrabia zapadające się anonse
może już wschodzić odkrywczo chorym horyzontem
dzień drugi
podaruj uchodźcy niedożywione serce
wlecze za sobą ruinę swego piedestału
i pieczołowicie uprawianą sól rozłąki
niech z niej odplewi wiarę
dzień trzeci
całopalenie
oprawiony w szkło toczy kulę

wyłożony na stole
swobodny wiatr niebytu
w garniturze niespełnionego
na lunchu u – „niech tak się stanie”
personifikuje zero absolutnie
z empatii do własnego odbicia
nabija butonierkę
jednobarwnym kwiatem próżni
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na składowisku różnorodnych kręgów
toczy rozmowę ze sobą
o dniu bez dna
o wodzie bez ujścia
o mchu przesiąkającym raut
i czułby się wyróżniony
jako pisklę niepoczęte posiąść
palec wskazujący wakujące miejsce
przy – „oddech mój czeka na twoje jestem”

sekwens chłodny
kier
zawinięty w liść chmielu tytoniu
wysyłam siebie
gdzie pieprz jak chce rośnie
pik
bywam tapetą napięć
czarno-białym monidłem
przestrzelonym folią złud
w płaskiej łupinie wyobraźni
tłamszę strugę rozumu
niepokornym
wiernym
głupim
grabię strzępki rad
stół
tak naprawdę jestem zawiasem
uczepionym chichotu niezdrowych nut
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pora spłat
nie pielęgnuję już żywopłotów
są gnuśne
poją się odgłosem werbli
rozpylających niewiadome jutro
jeśli mnie dopędzi i ukąsi grzesznie
spocznę pańsko wyciągnięty w kopercie
mieszając kuliste wyrazy świec
odbudowujące długi światła
lepiej
niech mnie ocknie w skrzynce
zazwyczaj przerośniętej
miarą wysłanych zaproszeń
przekrwione krucze oko

NA PIERWSZE URODZINY FORUM
Marcin Dydyna
Jak to wszystko się zaczęło
Właśnie, jak to się zaczęło? Korzystając z okazji, że mogę napisać
od siebie kilka słów na temat forum, postanowiłem w skrócie przedstawić jego dotychczasową historię.
Przez kilka lat spędzonych w sieci nie potrafiłem znaleźć dla siebie
miejsca, które zatrzymałoby mnie na dłużej niż kilka miesięcy.
Od jakiegoś czasu chodził mi po głowie pomysł założenia forum
literackiego. We wrześniu 2007 r. zainstalowałam na serwerze skrypt.
Zadałem sobie jednak pytanie – po co w sieci kolejne forum literackie?
Przyjąłem założenie, że musi wyróżniać się czymś od pozostałych.
Tylko czym, jeśli prawie wszystko już było i każdy ma inne oczekiwania? Stąd właśnie wziął się pomysł – dlaczego użytkownicy nie mieliby
stworzyć tego miejsca sami i dostosować je do własnych potrzeb?
Utworzyłem niezbędne działy, od siebie dodając tylko Centrum
pomocy i Vademecum.
W październiku 2007 r. dołączyła Amandalea (Lidia Kowalczyk) i Leszek Wlazło. Od tej chwili skrypt przestał już być wyłącznie skryptem
i stał się forum literackim. Razem dopracowaliśmy szczegóły. Nawiązałem współpracę z zaprzyjaźnionymi portalami: serwisem Knowacz.
pl, forami Poezja ART oraz Oaza Szeptów. Tymczasem Lidka i Leszek
zapraszali na forum nowe osoby, pisząc i komentując ze szczególnym
zaangażowaniem. POSTscriptum zaczęło żyć własnym życiem.
Nowy rok przekroczyliśmy w gronie 34 zarejestrowanych osób. Wydaliśmy drukowaną antologię, która przyciągnęła nowych ludzi.
Przyszłość pokazała, że trafiła ona nie tylko w ręce czytelników mieszkających w Polsce, ale także poza jej granicami. Powstały kolejne
działy: Antologia i z inicjatywy użytkowników: Moje pierwsze wiersze
oraz Prezentacje. Za sprawą Leszka o forum mówiło się także w Radio
Katowice.
W październiku POSTscriptum obchodzi swoje pierwsze urodziny.
W chwili, gdy będziecie trzymać w rękach kolejną antologię, ta rocznica stanie się już faktem. Nie wiem, co przyniosą następne lata, ale biorąc
pod uwagę tempo rozwoju forum... wszystko może się zdarzyć :)
Wrzesień 2008
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Elżbieta M. Będkowska – Adamczyk
Niezbadane są drogi, jakimi po wirtualnym uniwersum wędruje wirtualny twórca. Zakątki Netu, Łeb-u, świata WWW bywają różne.
W naszej rzeczywistości, która – jak głosi legenda – ma trzy wymiary,
otwierając drzwi do nowego miejsca, tak naprawdę nigdy dokładnie
nie wiemy, czego możemy się spodziewać, co dopiero mówić o tym,
co kryje się za wirtualnymi drzwiami.
Niespełna rok temu, drogę do takich wirtualnych drzwi portalu POSTscriptum pokazał mi Z. Marek Piechocki. Zapukałam w nie któregoś
dnia, otworzyłam i ... zostałam.
Kraina POSTscriptum różni się od innych portali tym, że jej mieszkańcy... Szukam odpowiedniego określenia... Najlepiej to określić klasą.
Tak, mają klasę, są wyrozumiali, uczynni, szczerzy, cierpliwi, ciekawi innych, dobrzy, dobrocią, jaką się obdarza zarówno przyjaciół,
jak i nieznajomych, wszystkich, którzy otworzą drzwi PS. Pod jednym
warunkiem: gość, żeby się tu dobrze czuć musi również mieć klasę.
Dokładną definicję tej klasy pozostawiam niesprecyzowaną...
Każdy z mieszkańców POSTscriptum, to osobowość, inny styl, inne
pojmowanie i pokazywanie rzeczywistości, uczuć, marzeń, problemów, zachwytów. Razem tworzą – tworzymy – niepowtarzalną całość,
krainę, po której, jak w realnym świecie, można się błąkać godzinami
i ciągle odkrywać coś nowego.
Jeśli w swoich wirtualnych wędrówkach trafisz na krainę POSTscriptum, otwórz drzwi, zajrzyj do środka. Zapraszam!
Serdeczności.
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Ferdynand Głodzik
„Zaprasza stu autorów,
układa wierszy koncert;
zakłada nowe forum,
buduje własne słońce.
Ujmuje drążek steru,
dobiera adres, stronę;
adminów i userów
rzesze nieprzeliczone.”
(Według Juliana Tuwima „Ptaki”)

Postscriptum nie buduje żadnego słońca ani nawet żadnych gwiazd,
lecz buduje firmament.
Odnoszę wrażenie, że „liderzy” forum nieustannie szukają złotego
środka pomiędzy skrajnościami i dystansują się zarówno od prawiącego sobie same komplementy „Grafomańskiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji” (GTWA – skrót brzmi nawet dostojnie!), jak i hermetycznego, agresywnego i zarozumiałego klanu ekspertów niszczących
bezlitośnie wszystkich, co nie piszą tak jak oni.

Błażej Obiała
Za pisanie wierszy zabrałem się około 3 lat temu. Na początku były
to wiersze prymitywne, ale jak wiadomo, każdy zaczyna od banałów.
Po pewnym czasie, szukając różnych grup poetyckich, w których mógłbym się poduczyć, zaprezentować swoje myśli i własne spojrzenie na
poezję, natrafiłem na POSTscriptum. Załoga jaka urzęduje na tym forum przyjęła mnie niezwykle miło i od razu poczułem przyjazną atmosferę. Zacząłem przedstawiać swoje utwory, zaczynając od najwcześniejszych. Spotkałem się z różnymi opiniami, od bardzo krytycznych
(oczywiście była to krytyka merytoryczna) do bardzo przychylnych.
Od 10 stycznia 2008 roku jestem już jednym ze stałych mieszkańców
tej społeczności i mogę śmiało powiedzieć, że nie ma się czego wstydzić, należy prezentować wszystko co się stworzyło, jest tylko jeden
warunek: wystarczy być cierpliwym w dążeniu do celu, przyjmować
krytykę z honorem i się do niej stosować. Tego właśnie uczy POSTscriptum, za co jestem całej rodzinie tego forum bardzo wdzięczny.
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Leszek Wlazło
Coś, co z drżeniem niepewności wydawaliśmy na świat rok temu, ukorzeniło się i rozrosło stając się okazałym drzewem. Posplatane ze sobą
gałęzie przyjaźni i tej wirtualnej, i tej z realnego świata, rodzą codziennie uśmiechy opierające się wichurom.
Pisaliśmy w poprzedniej części: każdy z nas zaczyna dzień od POSTscriptum i zazwyczaj na nim kończy i to stało się faktem dla nas
ale i dla wielu, którzy nas odwiedzili i znajdując tu coś dla siebie,
pozostali. Zastanawialiśmy się czy podobny sposób uwrażliwienia nie
przyniesie efektu zagłaskania się. Obawy okazały się płonne, gdyż
wartości wyniesione z różnych miejsc zaowocowały chęcią doskonalenia siebie i innych w kulturalnych i merytorycznie uzasadnionych
podpowiedziach i reakcjach na nie. Staliśmy się nurtem spokojnej
rzeki, która zachęca do wypuszczania łodzi w jej toń. Górskie potoki
pełne pułapek, wirów, ostrych kamieni, przyciągają liczniejsze rzesze śmiałków żądne ekstremalnych wrażeń, bądź to doświadczanych
na własnej skórze, bądź obserwowanych z oddali, czy jednak jest wtedy okazja na zachwyt i na uważniejsze spojrzenie?
Poetycka kawiarenka pełna spokojnych rozmów przy wirtualnej kawie
otwiera coraz nowsze, nieprzewidywalne galerie, nie zatracając swoistego klimatu i charakteru.
Zmieniają się stali bywalcy, bywają odejścia i powroty ale miejsce stale zachęca do pamiętania o nim w pozakręcanej rzeczywistości każdego, na którym pozostał jego ślad.
Kolejny kadr poetyckiego życia, liczniejszej niż poprzednio grupy
twórców w różnokolorowej postaci ubarwił niezapisane kartki.
Z niekłamaną przyjemnością oddajemy palcom i oczom zacisze
wnętrz na pozór zwyczajnych ludzi.
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AT R A K C J E N I E T Y L K O G L I W I C K I E
Fred
Inwokacja

I
Strofy składamy w nocy i we dnie:
nieregularnie, pokornie, frednie
rymy krzyżowe, proste, na skos,
aby ciekawiej zabrzmiał nasz głos.
REFREN:
Niech strofy budzą zazdrość i podziw,
nie róbmy sobie wzajemnie na złość;
niech nas nie trapi najmniejszy głodzik;
niech zło wylezie, którędy wlazło!
II
Twarze przeróżne młode i stare,
można za dziwnym skryć awatarem;
choć swej codziennej maski masz dość,
tutaj wyglądasz jak fajny gość.
REFREN:
Niech strofy budzą zazdrość i podziw...
III
Drobnej postury urocza trzpiotka,
siada z nutkami do kołowrotka;
wszyscy ucichli jak zasiał mak,
a ona przędzie i śpiewa tak:
REFREN:
Niech strofy budzą zazdrość i podziw...
IV
Trudno poecie wytrwać w ascezie,
cieszmy się życiem więc ile wlezie;
wykorzystajmy bezcenny czas,
śpiewajmy refren ten jeszcze raz:
REFREN:
Niech strofy budzą zazdrość i podziw,
nie róbmy sobie wzajemnie na złość;
niech nas nie trapi najmniejszy głodzik;
niech zło wylezie, którędy wlazło!
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Elżbieta
Latanie nie jest moją mocną stroną. Od tego muszę zacząć, więc zaczynam: latanie absolutnie nie jest moją mocną stroną.
Kiedyś, całe lata temu, gdy krótkotrwałość egzystencji nie była jeszcze
dla mnie pewnikiem, latanie było czymś z opowiadań. Ja doświadczałam go wtedy wyłącznie w snach, znałam je z marzeń, z relacji innych,
z filmów, fotografii. Patrzyłam też na ptaki, które podobno od zawsze
były stworzone do latania, wystarczyło wziąć pod uwagę choćby ich
kształt, rozmiar, nawet, jeśli była to dzika kaczka, czy czapla, zawsze
wydawał się odpowiedni do rozwijania skrzydeł i szybowania. Właśnie, one mają skrzydła, które pomagają im w życiu, w ucieczkach,
wycieczkach, wyprawach do miejsc, do których nie mogłyby dojść,
czy doczłapać.
Gdy pewnej upalnej wrześniowej soboty znalazłam się na polu gliwickiego aeroklubu, wcale nie byłam pewna tego, co robię. Jak mantra krążyło mi po głowie: Latanie nie jest moją mocną stroną. Jeszcze
mogę nie lecieć. Jeszcze mam czas. Smok czeka.
Latam, bo muszę,
latam, bo nie wszędzie mogę dojść.
To takie niby racjonalne tłumaczenie
dla czynności latania. A tak naprawdę proszę, proszę
spojrzeć na człowieka wyposażonego w niezgrabne
– w porównaniu
ze skrzydłami ptaków, czy aniołów – kończyny górne i dolne, przecież z takimi atrybutami latanie nie jest możliwe. Latamy tylko i wyłącznie dlatego, że tak
długo podglądaliśmy ptaki, tak bardzo zżerała nas ciekawość świata
z góry i zazdrość, że w końcu po próbach – mniej lub bardziej udanych – dzięki marzeniom, upartości i genialnym wynalazkom Ikarów,
Da Vincich i Wrightów ludzkości, wzlecieliśmy.
– To jest Julia – przedstawił swoją córkę Jacek S., gdy stanęłam obok
małej grupy osób na ogromnym trawniku lotniska.
– Cześć Julia – podałam dłoń panience, która okrągłymi z zachwytu
oczyma rozglądała się wokoło.
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– Czy kiedyś już leciałaś szybowcem? – zapytałam, jakby w nadziei,
że ta mała panienka odpowie, że tak i dlatego jest tu ze swoim tatą i że
nie ma się czego bać.
– Nie, nie leciałam – odpowiedziała i spuściła oczy.
– Ja też nie, nie szybowcem. Latam dużymi samolotami, no i jeszcze
we śnie – dodałam.
– Ja we śnie też – odpowiedziała najwyraźniej ożywiona tematem
– Mnie też często się śni, że latam – dodała.
Bratnia, albo siostrzana dusza, przemknęło mi przez głowę.
– A jak latasz – nie mogłam się powstrzymać przed zadaniem tego
pytania – to machasz rękami?
– Tak. Macham. Latam wysoko i macham.
– Ja nie. Nie macham, po prostu mówię sobie: lecę i już, wchodzę jak
po schodach do góry w powietrze i lecę, albo płynę.
– Ja macham. Szybko macham – powtórzyła Julia, rozglądając się
za tatą.
Po chwili zobaczyłam, jak
dzielnie wsiadała do szybowca.
W tamtej chwili jednak stałam przed wyborem:
– lecieć i udowodnić sobie, że smoka nie ma
– nie lecieć i udowodnić
sobie, że smok jak najbardziej jest i ma się dobrze.
– Kto następny? – zapytał
mnie jakiś mężczyzna, który najwyraźniej miał ochotę wsadzić mnie do szybowca bez Leszka.
Oj, co to to nie! Szybowiec bez Leszka? Nawet
z jakimś innym podniebnym asem, to nie to samo
co szybowiec z Leszkiem.
Nie wsiądę, za żadne skarby. Tylko, tylko i wyłącznie z Leszkiem.
Udało się! Leszek z wszechobecnym, nie znikającym, przeuroczym
uśmiechem i ukrytymi za ciemnymi szkłami oczyma, siedział w swoim
szybowcu i czekał na kolejną ofiarę.
Było za późno, żeby się wycofać, za późno, bo co też powiedziałaby
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Julia? Jaki przykład dałabym tej dwunastolatce, która dzień później powiedziała mi, że chodzi spać między dziesiątą i jedenastą, bo wcześniej to idą spać tylko dzieci?
Zresztą do wyjścia z lotniskowego pola było daleko, za daleko, żeby
ot tak po prostu, nonszalancko pójść w kierunku szlabanu i być przy
tym niezauważoną. Myślałam sobie: przecież to dlatego, dla tego szybowania przyjechałaś do Gliwic, przecież obiecywałaś sobie, że nie
spanikujesz, że będziesz racjonalna, że będziesz walczyć.
Leszek siedział w szybowcu i czekał.
Co było dalej?
Zapięto mnie w niezliczoną ilość pasów. To natychmiast dało mi
wiele do myślenia. Jeżeli potrzeba tyle pasów do przymocowania
jednej osoby na foteliku niewiele większym niż siodełko motocykla,
to – co to oznacza?
A spadochron!? Gdzie jest spadochron?! Wysiadam!
– Pamiętaj – to mówiła Lidzia, rudowłosa, uśmiechnięta Lidzia, biegająca po trawie z „listą ofiar” – spadochron ma tylko Leszek. W razie
czego łap się za Leszka.
Jeden spadochron!? Jak złapać Leszka, przecież on będzie siedział
za mną? Żeby go złapać muszę się odwrócić!? Jak się odwrócić
w niebie na motocyklu? I to w porę, tak żeby złapać Leszka zanim
wypadnie, bo pewnie on pierwszy!
Za późno! Klik klik klik! Szczękały po kolei pasy. Siedziałam unieruchomiona w kabinie. Prażyło słońce. Leszek się uśmiechał – to widać
na zdjęciu, które zrobiłam nie
obracając się do tyłu a jedynie
odwracając obiektyw aparatu
nad głową.
Start. A dalej? Niebo i szybujący
czas.
Było pięknie, przepięknie. Lot
chyba był króciutki. Chyba,
bo trudno to określić. Tak naprawdę była to wieczność.
Pamiętam przyjazny błękit,
miasto w dole jak specjalnie
na okazję lotu ustawiona makieta, szum powietrza, ster, który
śmiesznie poruszał się hmmm
między kolanami.
Lądujemy.
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Nuta Niepokorna
Zameldowałam się zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami o 10.00
na lotnichu, gdzie z fasonem zajechałam drugim autkiem włączonym
do zacnej akcji przez Leszka, na poczet wożenia złośliwie o różnych
porach wypełzających z pociągu delikwentów..
Moje oczy jako pierwszą ujrzały, pomijając Kapitana imprezy i lotniskowych włości, sympatyczną Rudą Wiewiórę, w której nie rozpoznałam Amy, bo nie była w szlafroczku.
[...]
Poszłam z tej grupy na pierwszy strzał, niesiona dziwną nadzieją,
że skoro ci przede mną przeżyli to i ja mam niejako szansę. W razie czego kombinowałam złapać się Pilota, gdyby chciał wyskakiwać
z tego rozpędzonego cygara beze mnie.
Cwaniak usiadł za mną żeby mi to utrudnić, a do tego jeszcze przywiązał mnie pasami do fotela.. No nieźle to sobie wykombinował – trzeba
przyznać. Czułam się dziwnie zespolona z plastikowym kombinezonem szczupłego kadłuba latającego CZEGOŚ i nie bardzo mogłam
sobie wyobrazić, że mam jakikolwiek wpływ na to co się za chwilę
będzie działo, co niepokoiło mnie nieco.
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Leszek nie pozwolił mi poza sobą (czyli mną) niczego się trzymać,
co ustaliliśmy szczegółowo, biorąc pod uwagę wszystkie drążki i kable idące wzdłuż kadłuba, a dające nikłą nadzieję zaczepienia się o nie
w razie potrzeby. Zero więc nadziei na cokolwiek – obiecał mi za to
– że pokaże mi „gdzie raki zimują” czym wprowadził w moją zaniepokojoną Jaźń jeszcze więcej niepokoju. Najwyraźniej nie zrobiło to
na nim żadnego wrażenia i dotrzymał słowa niestety – jak to Leszek.
Trzymanie się siebie było więc jedyną opcją na przeżycie tego szaleństwa, a ponieważ postanowiłam przeżyć je za wszelką cenę nie protestowałam dalej, zresztą zaczęliśmy się nagle przemieszczać diabelską
siłą ciągnięci do przodu.
Mimo, że spodziewałam się przecież, że oderwiemy się wreszcie
od tego ogromnego trawnika, to jednak fakt oderwania się irracjonalnie mnie zaskoczył. Miałam już przecież podobne przeżycie w małym samolocie podobnym do Cesny, ale nie przypominało to cygara
i zdawało się być bardziej przewidywalną machiną niż to małe coś.
Śmignęliśmy w górę jak wystrzeleni z katapulty, a potem była nagła
dolinka z nosem w dół, żeby wyczepić linkę, co wyrwało mi z gardła
niekontrolowany okrzyk emocjonalno-skandalizujący.
Nim zdążyłam ochłonąć Leszek pokazał mi te obiecane „Raki co zimują” i wykonał gwałtowne pikowanie w dół, co o mało nie wyczepiło
mnie z fotela... dobrze, że jednak przypięta byłam. Mając satysfakcję
z błagalnych obietnic, że już grzeczna będę, postanowił wyrównać
lot, co pozwoliło mi zobaczyć po raz pierwszy w życiu Gliwice z lotu
ptaka.
Się zdziwiłam, jakie zagracone miasto, dom na domu domem poganiany, ale widoczek niczego sobie jak okiem sięgnąć.
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Zgrabną pętelką zawinął wokół lotniska i nim zdążyłam odczuć wspaniałość tego lotu – lot się skończył. Posadził maszynę na trawniku równie zgrabnie jak pisze te swoje czarodziejskie asonanse i po chwili
wypinali mnie z fotela oszołomioną – że jak to, już koniec?
Obiecałam sobie, że to będzie dopiero preludium i z lataniem będę
musiała mieć więcej do czynienia, jak tylko warunki na to pozwolą.
Bakcyl już dawno został połknięty, a teraz nabrał tylko swoistego ciężaru gatunkowego.

Eva_14
Owo latanie w bezchmurne niebo, śniło mi się będzie nocami,
przez długi, bardzo długi czas i powracało, niczym trauma, która
przeszła bokiem. Po spisaniu danych osobowych i kontaktów, do rodzin, pozostających, na ziemi, wzięto poszczególne jednostki ludzkie,
stanowczo, za dłoń i poczęto przytraczać na plecach i wokół kibici, jakoweś dziwne rzeczy. Po szczegółowych przepytywaniach, Sam
Szef, puścił farbę, że owo cuś, to nic innego, jak spadochron, który
na szelki wypadek, gdyby przyszło się katapultować, powinien spełnić swoje zadanie. Inaczej mówiąc, powinien się rozwinąć jak pamiętam z filmów grozy i ponieść, gdzie sam chce, a zasznurkowany człowiek, nie wie. Strach mnie obleciał, zaraz po tej informacji. Ale myślę,
co tam, nie ja pierwsza, nie zapewne ostatnia w tak piękny i bohaterski
sposób, oddam duszę Najwyższemu.
Wlazłam zatem do Wla
zły, przymknęłam oczy,
wyszeptałam „Pod Twoją
Obronę”, ile pamiętałam i po krótkim „Ojcze
Nasz”, w bezruchu oraz
na bezdechu, dałam
się zamknąć, pod przeźroczystą, małogabarytową kopułą. Pomyślałam jeszcze szybko,
ile długów po bankach
rozmaitych, po mnie zostanie, czy wyłączyłam żelazko, czy komórka
i czynsz zapłacone i wiuuuuuu...
Z początku, nawet, nawet, w końcu ziemia, a do niej przywykłam,
ale kiedy za moment, pojazd bez silnika, oderwał się zdecydowanie
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od trawy, zauważyłam że żołądek, przesuwa mi się nie tam, gdzie
powinien, czyli ku górze. Wytrzymałam i to, no, ale proszę innych,
co nie doświadczyli, tego nieziemskiego (dosłownie) zjawiska, samo
relacjonowanie, co czuje człowiek, kiedy statek powietrzny, rezygnuje
ze sznurka (zostańmy przy sznurku, dla ułatwienia) i z lotu niewinnego, nagle zaczyna, dziwny kierunek ku ziemi (zaznaczam, że są
to jedynie subiektywne odczucia),
krzyk jakiś nieopanowany albo nawet wrzask, usłyszałam z własnego gardła. Szeptem, pogodzonego
z najgorszym, spytałam zadowolonego z siebie Leszka: „czy to już?
koniec?” Nic nie odpowiedział,
może nie dosłyszał, co upewniło
mnie, że jednak już. Ten stan trwał
około minuty, może więcej, dla
mnie trwał co najmniej dwie doby,
kiedy nagle, jak nowonarodzeńcowi, dotarła do świadomości, jedna
myśl: „będę żyła!!!”.
Następna, zaraz po niej, nie
była już taka wesoła, kiedy przypomniałam sobie wspomniane
wcześniej banki i niezapłaconą
komórkę i czynsz. A jednak cholera, nie wyłgam się.

Fred
Rozległa płaszczyzna porośnięta trawą przywołuje raczej atmosferę
sianokosów w pegeerach, niż lotniczej przygody, ale lekkie sylwetki
szybowców pasące się na owej łące nie pozostawiają wątpliwości. Takie widoki u chłopców – choćby i leciwych – w duchu pozostających
po trosze zawsze dziećmi – muszą budzić zainteresowanie. Pamiętam
z dzieciństwa polowe lotnisko samolotów rolniczych i naszą uciechę,
gdy pozwalano nam czasem łaskawie robić zdjęcia na tle wspaniałych
Antków czy Gawronów.
Wreszcie pojawia się sprawca czy raczej inicjator całego zamieszania.
Wysoki postawny mężczyzna z imponującą brodą idealnie odpowiada
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moim wyobrażeniom hiszpańskiego wojownika, który pod Hernando
Cortezem plądrował krainę Azteków.
Dotąd zazdrościłem mojemu imiennikowi Magellanowi podróży morskiej dookoła kuli ziemskiej. Dziś do tej zazdrości dochodzi pretensja do losu, który każe mi żyć w czasach uniemożliwiających udział
w wyprawie w kompanii takich ludzi jak gospodarz naszego spotkania – na tereny dzisiejszego Meksyku, skąd przywieziono tytoń, rum,
a także (podobno) bakterie kiły. Pasjonująca byłaby to podróż.
Przed wyjazdem do Gliwic należało odświeżyć lekturę nie „Trzech
diamentów”, ale raczej piracką „Opowieść o korsarzu Janie Martenie”
lub „Zmierzch bogów azteckich”.
Dziwuję się trochę Leszkowi, że będąc obdarzonym takim wizerunkiem chowa się na forum za awatarem rachitycznej ważki, no,
ale widocznie tak dalece identyfikuje się ze swoją pasją, że inaczej
nie może.
[...]
Skupieni w wyznaczonym miejscu obserwujemy startujące szybowce i ich przelot nad Gliwicami oraz lądowanie. Szybowiec ciągnięty na lince przez wyciągarkę po nabraniu odpowiedniej prędkości
na ziemi prawie pionowo pnie się w górę. Mina rzednie mi nieco,
gdy uświadamiam sobie, że mnie również czeka takie doświadczenie.
Pogromca Montezumy prosi nas grzecznie, aby podać swoje dane
personalne do dziennika lotów, bo tego wymagają przepisy. Wraz
z innymi kandydatami dyktuję swoje nazwisko, imię i adres. Najchętniej dołożyłbym do tej listy jeszcze własnoręcznie napisany testament, na wszelki wypadek. Nie dlatego, abym
drżał o swój majątek,
ale chwila wydaje mi się
taka romantyczna, jak
w powieściach sensacyjnych „Ani z Zielonego
wzgórza”.
[...]
Wreszcie bez szans na zapisanie w testamencie,
lub sprzedaży własnego
serca, trafiam pod opiekę
starszego pilota drobnej
postury. Budzi zaufanie.
Tacy są kompetentni,
doświadczeni i nie mają
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młodzieńczych pokus do fantazjowania. Z nim powinienem bezpiecznie wrócić na ziemię. Pomaga mi się oswoić z nową sytuacją, dopiąć
paski. Wreszcie opięty ołowianymi pampersami zajmuję pozycję półleżącą w ciasnej kabinie przypominającej dziecięcą kołyskę. Za mną
zajmuje miejsce pilot, tłumaczy mi co wskazują zegary na pulpicie
przede mną. Prędkościomierz, wysokościomierz, itd. Polecimy na wysokości około 200 metrów.
Pilot powiada, że „Bocian” – (tak nazywa się model szybowca, którym
polecimy) będzie musiał unieść dziecko o wadze chyba ze stu kilogramów. Potakuję. Ciekawe, jakie przysługiwałoby nam becikowe?
Domykamy wspólnymi siłami tzw. limuzynkę, czyli przezroczysty
klosz zamykający kabinę, podhaczają linkę i nasz Bocian, podskakując na trawiastej powierzchni lotniska jak kultywator, nabiera coraz
większej prędkości. Teraz już nie mogę się wycofać. Niech się dzieje
wola nieba. W kilku chyba sekundach, szybowiec odrywa się od pegeerowsko kołchozowych realiów i w tempie nieprzewidywalnym
w najśmielszych tezach W. I. Lenina zanurza się w świat totalnego
wszechogarniającego szczęścia, obejmującego jednakowo wszelkie
istoty funkcjonujące w tej sferze. Spadająca gwałtownie w dół Matka
Ziemia budzi strach i wyrzuty sumienia, jak zdradzone ideały ojców
naszych, chodzących całe życie po twardym gruncie.
Uczucie lęku rekompensują wspaniałe widoki z góry i uczucie „fruwania” w powietrzu, jakby na przekór prawu powszechnego ciążenia. Zatem można z taką nadwagą wzbić się w obłoki, zakpić z fizyki
niutonowskiej, do tej pory traktowanej po macoszemu co najwyżej
na lekcjach fizyki w szkole podstawowej. Warto dla takiego wrażenia przemóc strach, przymykać oczy w momentach ekstremalnych,
takich jak choćby gwałtowne wznoszenie, zakręty, przechyły boczne,
czy wreszcie lądowanie. Obserwowanie Gliwic z lotu ptaka nie mogło
trwać zbyt długo. Trzeba powrócić do życia ziemskiego. Nie da się żyć
zbyt długo poza realiami trawiasto-wertepiastej rzeczywistości. Jeszcze odrobina lęku spadania i nasz Bocian ponownie na krótką chwilę
zamienia się w pegeerowski kultywator. Po otwarciu limuzynki wydobywam swoje zwłoki z przyciasnej kabiny, uwalniam je z pomocą pilota z opięć ołowianych pampersów i w mojej czaszce rodzi się myśl,
która posłuży mi za kwintesencję gliwickich atrakcji: Warto było!
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Jacek Sojan
Nie ma to jak twardy grunt pod nogami, stąd może istotne dla filozofii
egzystencjalnej założenie przy uwarunkowaniu pomyślności, jaka nas
czeka: grunt to... lody na patyku, dostępna toaleta, chłodna woda mineralna, a do wszystkiego beczka wina!
Po powrocie na ziemię lewitowałem jeszcze jakiś czas, zanim uzyskałem pewność, że dostąpiłem kolejną szansę żyć uczciwie, nie męcząc
swoją poezją bliźnich...jakie mamy błogosławione stany w sytuacjach
wdzięczności na krawędzi eschatologii i ekspiacji za własne tomiki...!
Dlatego uciekłem szybko z płyty lotniska, szukając dla Julii ustronnego
miejsca i szklanki wody mineralnej...Także cienia przed upałem.
Siedząc w pobliskim barze spokojnie czekaliśmy na rozwój wypadków.
Wkrótce pojawili się akcjonariusze Postscriptum, z których znałem jedynie Leszka i Amandaleę z portalu org.poezja, także ze spotkania
na Durbaszce w Małych Pieninach i z winnych spotkań w Krakowie...
Inne osoby powoli dochodziły do stolików, przedstawiając siebie...

Z tych prezentacji najokazalej zaprezentował się osobnik o posturze Longina Podbipięty o prostolinijnym imieniu bohatera kreskówek
o Flinstonach – Fred, niosący na piersiach czytelny diagram kołowy
swoich zamiarów i charakteru: fredny! To było prawdziwe wejście smoka 12 – głowego! Pełen elokwencji rozmawiał ze wszystkimi na raz,
mając coś z Napoleona, jeśli chodzi o rozdzielność uwagi. A jednak
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spokojny, wyważony głos Leszka przebił się w końcu przez chór przeżywających swój pierwszy lot w chmurach potencjalnych aniołków
– i wszyscy poszli, jak za św. Piotrem do królestwa Szarmanckiego
Ryzyka, czyli do hangaru kryjącego historię techniki szybowcowej
i triumfów polskiego lotnictwa szybowcowego.
Gdybyście widzieli Leszka – niczym Noe przestrzeni, Elijasz i Dedal
jednocześnie promieniował tajemną wiedzą, wiodąc nas od wehikułu
przestworzy do wehikułu, od skrzydlatego pudła do pudła (a wszystkie
opatulone niczym noworodki w beciki w jakieś perkalowe okrycia)
i na naszych oczach, jak prorok, wskrzeszał te ptaszyska w swoich
opowieściach wizjonerskich, z których rozumiałem, że jestem dwunożny człapak bez namaszczenia na herosa... ot robaczek, pełzający
sobie po ziemi, i z perspektywy traw wchodzących mi do nosa, wyglądający trwożnie z własnego cienia na niepojęty w swym ogromie
świat... Lekcja pokory wobec ludzkiej odwagi i determinacji. A także
lekcja spełnionych marzeń człowieka do wyzwolenia się od grawitacji
– przynajmniej na krótko.
I to fascynujące poczucie wolności, uprawniające jak Herkulesowi
do tytułu herosa-półboga. Leszku – wielki Twój cień rósł na ścianach
hangaru do momentu, gdy dając hasło do wyjazdu, niczym dobry
ojciec, rozdzieliłeś grupę po trzech samochodach, mówiąc: za mną
– na Równicę!
Wyjazd na Równicę okazał się bardzo długim podjazdem wąską stokówką ostro pod górę... Mój niepokój narastał w miarę pokonywania wysokości, gdy zorientowałem się, że jedziemy w kolumnie samochodów,
wydłużającej się w nieskończoność z przodu i tyłu, a gdy minęliśmy
parkingowy punkt obowiązkowych opłat i zobaczyłem plac zastawiony
setkami pojazdów i setki wysypujących się z nich podróżnych – osłupiałem! Tak wygląda krakowski Rynek w czasie imprez masowych.
Tłumy! Łojezu-jezusicku! jęczało mi w duszy; psiakrew! psiakrew!
warczało mi w gardle; ku...! chodziło
po żuchwie, jak
smak nieświeżej
ryby.
Pomyślałem – Leszek
zwariował.
Najpierw wziął nas
do nieba, a teraz
zaprowadził do piekła. Ludzkiego. Nigdy Nienażartego.
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Bezustannie coś ćpającego. Pstrykającego. Ględzącego. Włażącego
pod nogi. Przesłaniającego Wszystko. Widoki na karczmy, bary, barowe parasole, pod którymi kłębiło się mrowie, wszystko to kazało mi się
bezustannie pytać: gdzie jestem, co ja tu robię, Boże Na Niebie! Ujrzyj
mnie w tym tłumie i podaj mi zbawienną dłoń – wyratuj mnie spośród hałaśliwych bliźnich, albowiem ogłaszam zmierzch ludożerstwa:
człowiek brzydzi się człowiekiem! Ja tu dla nieba przecież, dla sztuki,
dla słowa, dla drzew, kołyszących się jodeł, świerków...
I uświadomiłem sobie, jakim jestem egoistą i egocentrykiem, bo spracowany lud przywiózł tu swój ciężki zadek, by odpoczywać i cieszyć się owocami swej pracy...Tak tak, rozrywki są dowodem, że żyć
jest niemożliwością. Sam przecież zjawiłem się tu dla rozrywki,
w poszukiwaniu bodźców, spojrzeń, twarzy, pejzaży... Doświadczać,
doświadczać, ten bezustanny głód, by zbierać materiał do zawsze pustej głowy, ciągle nienasyconego serca, ciągłe nienasycenie... Widzę
zatem, że i ja jestem
typowym prototypem
typowego typa – też
nienażarty. Co prawda w poszukiwaniu
bardziej subtelnego
jadła niż golonko,
ale jednak...
I tą refleksją dałem
sobie w pysk. Oprzytomniałem.

Fred
Organizatorzy przygotowali konkurs niespodziankę. Bodaj 18 wierszy z podanymi tytułami odczytują na zmianę Leszek i Lidka. Mamy
na otrzymanych formularzach odgadnąć forumowych autorów. Dwa
spośród nich rozpoznaję jako wiersze „klasyczne” tzw. Prawdziwych
poetów, jest „Topielec” mojego ulubionego Leśmiana, jest też wiersz
Tadeusza Różewicza. Ten jest mi znany dzięki parodii dokonanej
na Różewiczu przez gorzowskiego poetę ekscentryka, noszącego
w moich eresteczkowych opowieściach rycerskich ksywę „Genaus
Wygibus”. Później okazuje się, że był też wiersz Poświatowskiej.
Rozdzielając autorstwo wierszy trochę na chybił trafił, nie potrafię
w tej chwili powiedzieć, którą autorkę forum obdarowałem wierszem
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Poświatowskiej. Powinna się ucieszyć. Zresztą każdy by się cieszył.
Może nawet pan Kaziu. Zdobycie w owej zgadywance pierwszego
miejsca ex aequo wraz z Baszką trochę mnie zaskakuje. Zresztą konkurs jest dla zabawy, a nie budowania jakichś rankingów, czy świętowania zwycięstw.
Słuchając własnego wiersza „Optymistycznie” w interpretacji Lidki
z pokorą przyznaję w duchu, jak wiele powinienem jeszcze pracować nad dykcją i interpretacją również własnych wierszy. Słuchając
Leszka, recytującego własne wiersze, próbuję rozgryźć logikę jego
poetyki. Świetnie czyta też wiersze Jacek Sojan! Recytacje jego i Lidki
są według mnie zdecydowanie najlepsze. Wierszowanie przeplatane
jest dźwiękami gitary i śpiewem Nutki Niepokornej. Zgodnie z moimi
oczekiwaniami „rozegrała się i rozśpiewała”. Słuchając delikatnego
głosu o ciekawej barwie,
zastanawiam się jak by
zabrzmiał w repertuarze
Magdy Umer, Łucji Prus,
czy może nawet Ewy Demarczyk.
Niektórzy wolą dyskutować o wierszach, teoretyzować o wierszowaniu,
opowiadać, jak powinien
wyglądać kolor zielony,
zamiast go po prostu malować czy oglądać. Na szczęście na naszym spotkaniu nie dochodzimy do niestrawnego nadmiaru teoretyzowania o poetyce, technice,
itd. Niektórzy wolą, aby ich wiersze czytał ktoś inny.
[...]
Wsłuchując się w dyskusję, potwierdzam swoje wcześniejsze przeświadczenie, że na POSTscriptum nie buduje się żadnego słońca,
ani nawet żadnych gwiazd, lecz buduje się firmament.
[...]
Po opuszczeniu męskiego pokoju przez znużone damy układamy się
na posłania, nie przerywając rzecz jasna dyskusji. Prowadzonej jednak już w grupach. Mając za sobą zaledwie kilka godzin płytkiego
snu, wynikającego z konieczności bardzo wczesnego wyjazdu i wiele godzin jazdy rozklekotanym pociągiem nie udzielam się zbytnio
w dyskusji.
Wreszcie grono dyskutantów zawęża się bodaj do dwóch, a ja łaknę
już tylko chwili ciszy. Gdy dialog schodzi na tematy dalekie od poezji,
dotyczący jakichś „pijarowych”, czy fujarowych relacji przyszłego,
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czy byłego prezydenta jakiegoś tam miasta, sytuacja zaczyna mnie irytować. Resztkami sił, jakie mi jeszcze pozostały, próbuję głosowi rozdrażnionego starego repa nadać łagodność choćby Niepokornej Nutki
i pytam: Czy naprawdę nie chce się wam spać? Przynajmniej jeden
z długodystansowych rozmówców aluzju poniał i powiada, że chce
się. Delikatnie przyzywając swoje prawo do snu po dość długiej podróży dopraszam się wreszcie ciszy.
[...]
Schodzimy pojedynczo z pierwszego piętra do piwnicy, gdzie
mieści się toaleta oraz
umywalka z lustrem,
aby się umyć, ogolić,
zęby powyrywać, itd.
Zgodnie z przedziwną logiką tych
okolic do godziny
9.00 nie ma szansy
nic kupić do jedzenia
czy picia, bo tak zwany bufet, czy kuchnia, są jeszcze nieczynne. Któryś z zaradniejszych
kolegów, obdarzony talentem bajerancki, skutecznie bałamuci młodocianą i całkiem urodziwą panienkę klozetową przygotowującą się
do pracki, przez co załatwia sobie i paru osobom kubek gorącej kawy
sypanej.
[...]
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, dokonanymi w sposób bardzo demokratyczny, przygotowujemy się do wyjazdu na zdobywanie
Czantorii. Po kolejnych nieco przeciągających się perturbacjach Danuty Nutki z koreańską Daewoo „Koneksją” ruszamy wreszcie.
[...]
Wraz z Baszką, która towarzyszyła mi
dzielnie w trudach
podróży kolejowej,
sadowię wreszcie
swoje zwłoki na podjeżdżającym krzesełku. Po chwili z krzesełka zwisającego
nad przepaścią dyndają tylko moje obute
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w sandały nogi. Pogoda na taką wycieczkę wymarzona. Podziwiamy
widoki z dreszczykiem emocji. Nasze krzesełko bodaj czteroosobowe
wisi na wygiętym pręcie, który jak ręka metalowca, czy stoczniowca
ucapił się stalowej liny. Gdyby to była ręka podniesiona na socjalizm,
a jakaś władza ludowa odrąbałaby ją, mój ciężki kuper niechybnie wylądowałby na rozścielającym się pod nami dywanie paproci. Nie mam
pojęcia, dlaczego żaden forumowy plastyk nie uwzględnił tego imponującego obrazu paproci widzianych z góry w projekcie okładki
antologii.
Po szczęśliwym
wylądowaniu
jeszcze marsz
pod górę, aż do
widokowej wieży. Leszek próbuje perswazją
i własnym przykładem zachęcić co bardziej
bojaźliwe istoty
(głównie rodzaju żeńskiego) do
wejścia na wieżę. Skoro wedle
logiki wypracowań szkolnych Krzysztof Kolumb mógł zamiast Indii
odkryć Stany Zjednoczone, my możemy zaliczyć blaszano drucianą
wieżę na Czantorii zamiast piramidy Kukulkana. Pokonujemy kolejne
„biegi schodowe”, wreszcie taras widokowy, pstrykanie zdjęć i powrót
na ziemię.
Porozłaziliśmy się trochę po okolicy, Baszka jednak w porę reflektuje
się, że przecież czas powrotu do domu i godzina odjazdu naszego
bezpośredniego pociągu zbliża się nieuchronnie. Zaczyna we mnie
kiełkować obawa, czy zdążymy. Wywlekamy samochody z zatłoczonych parkingów, przeciskamy się przez rzesze turystów i ruszamy
w drogę. Po drodze przesiadam się do samochodu prowadzonego
przez Danutę – czytaj: Niepokorną Nutkę. Wraz z nią podróżuje Eva
– zodiakalny skorpion.
[...]
Po pożegnaniach kolejne perturbacje, takie jak: odjazd naszego pociągu pół godziny wcześniej, perspektywa dojazdu do Gorzowa dopiero na 7.00 rano, zamiast na 22.00 wieczorem, pozostawienie przeze mnie – z wrażenia – podręcznego plecaka przy biurze informacji
kolejowej, cudem odnalezionego dzięki przytomności Baszki w tzw.
Biurze rzeczy znalezionych, itd. Sadowimy się wreszcie w pociągu
zdążającym do domu.
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Otwieram okno, do moich uszu dobiega głośny szum. To zapewne
I Zjazd Forum Postscriptum wypełniony Gliwickimi Atrakcjami przechodzi do historii.

Nuta Niepokorna
Nie ujechaliśmy zbyt daleko, kiedy Ewa odebrała od Leszka zatrważający telefon, iż Fredi został gdzieś w przestrzeni, co prawda nie międzyplanetarnej, ale zawsze....
Natychmiast nieomalże na awaryjnych zaparkowaliśmy na poboczu
drogi i podawszy potrzebne współrzędne naszego położenia względem słońca, asfaltu i bloków z boiskiem czekaliśmy cierpliwie, aż Fred
dotrze do nas na kocią łapę, lub na waleta, upchnięty w samochód
Leszka. Kiedy wreszcie słowo ciałem się stało, pomknęliśmy dalej, bacząc, aby zderzak przed nami pędzący nadal tam był.
Pozytywnym aspektem tego, że Fred nam się zgubił był fakt, że Leszek
nam się odnalazł, co dawało nadzieje, że dojedziemy na Dworzec
PKP właściwymi skrótami, w których tylko nasz Nawigator, niejaki L
umiał się połapać, oraz że nie będę musiała uruchamiać swojej wybujałej podobnie jak wyobraźnia nawigacji.
No przy moich zdolnościach topograficznych pewno byśmy zwiedzili
kilka interesujących miejscowości po drodze zupełnie nie do tej wycieczki przewidzianych...
Droga, jak to zwykle z powrotnymi bywa, przeleciała nam pod kołami
jak z bicza trzasł i szczęśliwie wylądowaliśmy pod katowickim Dworcem Głównym, gdzie towarzystwo wysypało się z aut i wytaszczywszy swoje klamoty, tzn. najniezbędniejsze bagaże, poczęło się żegnać wylewnie i nieskończenie. Pozbywszy się balastu z samochodu...
oczywiście nie śmiąc wcześniej wyłączyć silnika (na wypadek gdyby
miał złośliwie nie zastartować) zgodnym duetem dwóch aut obraliśmy z Leszkiem kierunek na Gliwice z poczuciem dobrze spełnionego
obowiązku...
Gliwice powitały nas krajobrazem swojskim i wcale od wczoraj
nie zmienionym, co dziwne o tyle, że w dzisiejszych czasach tak szybko wszystko się zmienia iż niczego ostatecznie nie można być pewnym. Odstawiliśmy sforsowane nieco autko do znajomego mechanika,
żeby przyjrzał się temu dziwnemu niestykowi w stacyjce, czy gdzieś...
i po raz kolejny popełniłam z recydywą na maxa zbrodnię ... a jaką
to już chyba wiecie. Jednak nauka nie idzie w las tylko skraca etapy czasu przychodzenia wniosków, gdyż tym razem światła przyszły
mi do głowy nim doszliśmy do furtki... a więc postęp zdecydowany
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jednak jest. Będąc osobiście odwiezioną pod dom przez Inicjatora całej
imprezy, zamknęłam za sobą granatowe drzwi Forda, a w kryształowej
szkatułce duszy cieplutkie jeszcze wspomnienia pięknie spędzonego
czasu sobotnio-niedzielnego z absolutnie niesamowitym, wspaniałym
i na maxa nasączonym poetyką szczupłym gronem PS.
Kombinowało mi się w głowie, gdy obwieszona gitarą i torbą człapałam po schodach, że dobrze byłoby powtórzyć wkrótce to spotkanie
gdzieś i jakoś ... bo było warto się spotkać (!) – i jeszcze nie raz będzie
warto!!!
Wyboru dokonał i opracował:
Ferdynand Głodzik Fred
Vel Przecherus Fredny

Rodzinna fotka uczestników spotkania
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