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Drogi Czytelniku!
Trzymasz w dłoniach trzecie wydanie Antologii forum literackiego POSTscriptum. Spotkasz tu zarówno autorów obecnych we wcześniejszych publikacjach, jak i nowych, którzy również zdecydowali się pokazać Ci skrawek swojej
twórczości. Cieszy nas obecność w tej edycji nowych twarzy, bo z pewnością
świadczy to o żywotności miejsca, które stworzyliśmy. Skoro pojawiają się kolejni pragnący dzielić się swoim widzeniem świata, bogactwem myśli, to jest to
dowód na to, iż przestrzeń, w którą wkraczają jest niewątpliwie przyjazna dla
wszelkich wędrowców po meandrach lirycznych, epickich, przestrzeń będąca
sferą otwartą na mnogość działań artystycznych.
Mamy nadzieję, że kolejna edycja pokłosia naszego forum spotka się
z Twoim przychylnym odbiorem. Tym razem pragnęliśmy ukazać pełne oblicze
POSTscriptum, gdyż spotykają się tutaj twórcy, którzy posługują się wieloma
środkami artystycznego wyrazu. Tak więc oprócz wierszy, będziesz miał okazję
wkroczyć w świat prozy, grafik i zdjęć artystycznych. Ta różnorodność to potwierdzenie kreatywności grona spotykającego się na forum, odzwierciedlenie
ich poszukiwań oraz przejaw ciągłego rozwoju w rozmaitych formach sztuki.
Ponadto w niniejszej antologii zamieszczone zostały zwycięskie utwory
konkursu Primus Inter Pares – POSTscriptum 2008, który odbył się w okresie od
stycznia do marca bieżącego roku i wyłonił najlepsze utwory, grafiki, zdjęcia
opublikowane na forum w roku 2008.
Tobie Czytelniku życzymy wielu artystycznych wrażeń, a sobie – dalszych
niepokojów twórczych, bo to one zmuszają do działania.
Równocześnie pragniemy podziękować wszystkim Autorom, którzy nadesłali swoje prace na potrzeby niniejszej Antologii. Dziękujemy Bogdanowi Zdanowiczowi za pomoc i współpracę przy jej składzie i wydaniu oraz osobom,
które poświęciły swój czas i wysiłek na projekty okładki: Lidii Kowalczyk, Łucji
Kucińskiej, Iwonie Słowik i Elżbiecie M. Będkowskiej-Adamczyk, jak również
tym wszystkim, którzy przyczynili się do wyboru poprzez liczny udział w naszej
ankiecie.
Dziękujemy Wam Autorom i Czytelnikom za to, że ciągle jesteście z nami.
Bez Was i Waszego czynnego udziału ta publikacja by nie powstała.
Do zobaczenia (mamy nadzieję) w kolejnym wydaniu.
Zapraszamy.
Redakcja POSTscriptum
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WIERSZE

Paweł Artomiuk
/Arti/
Ur. 18.10.1984 w Pruszkowie. W latach
2005–2007 studiował w Wyższej Szkole
im. Melchiora Wańkowicza w Radomiu (porzucił naukę na szóstym semestrze). Swoje
wiersze i reportaże drukował min. w gazetach
lokalnych: WPR, Głosie Brwinowa, a także
Podwarszawskim Życiu Pruszkowa oraz Antologiach (Postscriptum, Oazy Szeptów, Ogrodu
Ciszy). Mieszka i pracuje w Warszawie.

*** mówiąc mam dość poezji
mówiąc mam dość poezji
zapytaj jej najpierw o zdanie
nie każdy przecież usłyszy
anioły i demony
nie każdy przecież usłyszy
wołanie
grudzień 08

21

latawiec
jeszcze oczy mi się kleją
jeszcze nie wiem co jest nadzieją
jakieś słowa dygocą w gardle
przerażone szeptami świateł
a lampy płoną durne latarenki
– i ta pustka najgorsza
jak zerwany latawiec…
Warszawa, czerwiec 09

deszczowy poranek
i wszystko wraca
wszystko ma jakiś sens
bolą stare kości a poezję czuć w każdej cząstce tlenu
i już wiem że ból ma dobre strony
i że jestem potrzebny
jak paracetamol
jak coca cola
jak seks
jestem potrzebny tobie
i nie obchodzi mnie zawiść tego świata –
wygnałem demony spod łóżka
...
jutro jest kolorowe
jutro ma zapach kawy
jutro jest ławką na której zasiądziemy karmić łabędzie
i drogą którą pójdziemy oddać się
sobie
Warszawa, wrzesień 09
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z cyklu bez cyklu
znalazłem drogę taki już ze mnie kpiarz
nawet chmury układają się
w kształt butelek
idę sobie olewając twoją historię
– ramiona ironii się
rozwidlają
moje królestwo
stało się mocarstwem
chodzę bez majtek prezentując
zachody
puszczam bąka na
jutro
Warszawa, marzec 09

*** czasem
czasem nie pytam specjalnie przegryzając wargę
uciekam wzrokiem – wszystko ma swoją scenę
możecie gadać a ja wolę śpiewać
otumaniony słodko przytulony do ziemi –
czasem nie pytam bo zwyczajnie się wstydzę
tych łez zwietrzałych zimnych pocałunków
i nagich luster w których lustra nowe –
a imię jego ultrafiolet
Warszawa, czerwiec 09
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pamięciówka
wiem
nie ucieknę
odradzasz się we mnie
setkami łóżkowych wspomnień
...
nawet tutaj
wśród lasów odnajduję szaleństwo
masturbując się w trawie
do twojego zdjęcia
...
jestem szkłem rozsypanym
po suchutkim lesie
przez ciebie
z tobą
wzniecam nihilistyczne pożary –
a potem gaszę
jak zdążę
całkiem się nie spalić
sierpień, 09
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Elżbieta M. Będkowska – Adamczyk
/Elżbieta/

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

z mojego przybrzegu
(dla El, czyli Elżbiety Borkowskiej)

po prawdzie jestem zwykłym hodowcą obłoków
niecierpliwym acz stoickim zbieraczem
banałów wschodów i zachodów
kolekcjonerem tęczowych klamerek
wyszukanych słów z tezaurusa
konturów ust na negatywach
odbitek łez clowna po spektaklu
wstążek refrenów kamyków
szkiełek sreberek papierków
kulek i szkatułek tudzież
czasowskazów na łańcuszkach
siedzę na niewygodnym krześle
z piaskiem dni i nocy w oczach
nie mogąc odejść
gdzie mnie życie poniesie
jestem stróżem i aniołem mojej galerii
tak będzie
według odwiecznej miary
odtąd dotąd
7 XII 2007–15 XII 2008

25

kalendarz w wersji skróconej
jesienniejemy
bez względu
złoto ze srebrem się miesza
kruszeje
pudełko pasteli
w wypaczonej szufladzie
uśmiech w siatce lat
i oczy mrużymy
by dojrzeć
co przed nami
za nami
co dziś
jeden sezon
13 V 2009

w zasadzie...
przestrzeń
składa się z czasu
pokonywania
prostą linią
myśli
zakrętem pytania
zdecydowaniem
kropki śmierci
po wielokropku
umierania
21 IV 2009
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verte
właśnie się znalazłam
na kolejnej stronie
życie się nie spieszy
idzie dalej choć nieco zmęczone
teraz wybiera na przełaj
próbując odwrócić znaczenia
pokazuje płynne
tafle ułudne miraże
fatamorgany zlepki nielogicznych zdarzeń
gra w ciuciubabkę ze mną
i na nosie gra
jakbym nie rozumiała że to tylko obraz
krzywych luster odbicia
lecz ciągle to samo
kręta gra słów
półśrodków półcieni
będziesz zawsze sobą
nic tego nie zmieni
dawna przyszłość
zapisana maczkiem
kartka po kartce
doczytasz do końca
zamkniesz okładkę
na odwrocie
cena
12 II 2008
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zwykłe niezwykłe dni
życie musi musi być
nieprzewidywalne
nieco
przeciw kalendarzom
samych wyblakłych
śród
od jutra obiecuję sobie
przynosić ci do łóżka
na przykład
bukieciki łez konwalii
pachnących jak zapowiedź
dobrego snu
a teraz opowiedz
jak mnie kochasz
koniecznie
i
czy
8 V 2009
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Elżbieta Borkowska
/el/
Ur. 3.01.1962 r. w Wołczynie. Debiutowała
w 1997 r. na łamach „Korepetytora” wierszem „Biały bez”. Publikowała wielokrotnie
na łamach „Ulotnej Przestrzeni”. Obecna
w almanachu poetów ziemi kluczborskiej
„Zaplątani w pędzie cyfr” oraz, „@ntologii
POSTscriptum” 1/2008 i 2/2008.

Noc na policzku
Tu chłopiec zrywa truskawki, a ty się uśmiechasz.
A tutaj sami – jeszcze nie walczymy.
Ufnie patrzysz przed siebie, gdy niezdarnie
ręką osłaniam oczy przed słońcem.
Rozgrzani czerwcem, wtapiamy się w zieleń.
Twarze wciąż jasne, a chciwi przyszłego
wierzymy w kolejne skrzydła.
Tu chłopiec marszczy czoło, a ty w starym swetrze
naprawiasz lampę, którą dostałeś od matki.
Palcami można dotknąć ciszy, stołu, i milczenia
wtopionego między wczoraj, i teraz.
Szukam nas rozwianych w przestrzeni.
Szukam uderzając o brzegi.
Wołczyn, 05.01.09
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piszę do ciebie
chociaż mam dość przyklejania słów
do kartki co strzeże rozsądku
z uśmiechem błazna
na celulozie kreślę nerwowość palców
lub bredzę o akacji więdnącej w upale
bywa też narzekanie na wronie gniazdo
hałaśliwe o świcie
w ślepej pewności że warto
rzucam absurd niedopowiedzenia
z nadzieją iż pojmiesz dlaczego szemrzę
zamiast wybrzmieć pogardę dla ciszy
i zaciąć czekanie pazurem
czekanie na rozkojarzenie chłopca
zagubionego w adamie
27.05.09

kalectwo słowa
od wczoraj nie boli a odkrycie braku
zamiast zdziwić otula spokojem
radzisz jaguarem przyczaić się i czekać
na nagły skurcz mięśni
i skok
wbrew rosnącym dziko pazurom
zawieram układ z ciszą i mgłą –
już jutro posadzę siebie na nowo
drzewem w matczynym ogrodzie
19.06.09
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Mówisz, że jestem spóźniona
Tak, to zobaczysz. Nieważne czy o zmroku,
czy w pełni południa. Wejdę niedzisiejsza
i poproszę o herbatę ( tę zieloną ).
Jeszcze pamiętam, że cukier szkodzi listkom.
Wbrew odległości i krążeniu po cieniach
jak lato w czerwcu zjawię się nagle, by znów
w oczach, dłoniach, i cichym być może kiedyś,
oszukać zegar posiwiały od czekania.
Kiedyś to taki bezpieczny wyraz.
23.06.09

niech szlag trafi tytuł
jeszcze hosanna w zmęczonych oczach
mimo że pajęczyna między palcami
a serce walczy z wczoraj i dzisiaj
rankiem mijam grubego zenka i znowu
daję łajdakowi monetę a dlaczego nie
niech wypije i przetrwa dzień
mnie będzie gorzej ani złotówki szafiru
najwyżej rozgryzę w kropelki wargę –
na ustach smak zgniłego nieba
nie
nie wyciągnę ramion do światła –
pociemnieję jak twoje słowa
27.06.08

31

jeśli mnie słyszysz
nie pozwól szukać po chmurach
po zwiędłych wiosnach i jesieniach
co złote być miały a opadły suszem
nie pozwól rozpleść gotyku dłoni
złożonych do błagań o klejnot
rzuć czasami szczery okruch –
mały obłoczek z niebieskiego stołu
który karmi motyle pana
tylko parę słów skrzypiących piórem –
nie muszą być szumiącym skrzydłem
30.01.09

ty taki udany poeta
skaczesz po koronkach słów i szczyglisz wersami
a to jesień po lesie albo wiosna w rosie
bywa – dorzucisz o miłości bo ładnie tak
wspomnieć tę co w czekaniu cierpliwie się ćwiczy
czasem wiersz bądź darowanie sobie samemu
falowania jej marzeń i kwiatów w sukience
co z tego że piąstki bieleją i rodzą bunt
uciszysz – pyłem obietnic w zmęczone oczy
jeszcze raz uwierzy że chabry kwitną zimą
a arytmia nad ranem to chwilowy omam
29.06.09
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Ewa Colett Boruta
Urodzona 26.12.1970 r. w Krakowie. Z wykształcenia technik–ekonomista, z natury nie
przepadająca za rachunkowością, z przekory
losu na dzień dzisiejszy pracownik księgowości. Od 1996 roku czasem mniej lub bardziej
szczęśliwa żona i jednocześnie matka trzech
synów, niezależnie od okoliczności pisząca
cośkolwiek w kajecie. Dzisiaj patrzy na świat
realnie, ale pisanie pozwala jej wyrazić to, co
skrywa głęboko gdzieś w sobie. Będąc zodiakalnym koziorożcem, na zewnątrz chłodna
i dystansowana do jakiegokolwiek ciepła, całą
swoją wrażliwość przelewa w słowa wspierana
pozytywnymi opiniami grona bliskich przyjaciół.

WIERSZE WYBRANE – 2008–2009

jedno z wielu
żyłam kiedyś z głową w chmurach
w duszy łudząc się nadzieją
że wpasuję Cię jak ulał
w moje piekło
żyłam kiedyś wierząc święcie
że potrafię więcej z siebie
skrzesać kiedy w końcu będziesz
w moim piekle
żyję dzisiaj z grzeszną myślą
zatopiona w sobie miękko
rozczarowań łykiem tęskniąc
czeka piekło
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jesteś
plasteliną w moich dłoniach
dużym misiem gdy się śmieję
latarnikiem z ciemnych nocy
bywasz przecież
co mi zrobisz jak mnie złapiesz
czytać w oczach masz ochotę
myślą słowem nie chcąc zranić
teraz potem
rozszyfrować umiesz szybko
jaki nastrój dzisiaj z deszczem
do uśmiechu właśnie wkładam
taka jestem

za horyzontem marzeń
za horyzontem marzeń
schowałam się jak licho
zmęczone nieustannym
szukaniem dziury w całym
rozlałam ciepłe myśli
do dzwonków by dzwonnikom
radośniej było głosić
znów jest się zakochanym
za horyzontem marzeń
nieśmiałość chcę zostawić
by licho było jednak
w dobranym towarzystwie
gdy pośród złotych kłosów
powplatam w warkocz chabry
ty rozkołyszesz skrzydła
skowronków nad urwiskiem
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chcę jeszcze
dzisiaj nie umiesz mnie już zrozumieć
nie chcesz zaglądać pod rzęs firankę
zapalasz lampę chociaż przytulniej
płonęła świeca wabiąc poranki
dzisiaj nie mówisz jak jeszcze wczoraj
że w cieniu kuszą cię moje oczy
tylko że taka już moja dola
bo ty nie chciałeś mnie zauroczyć
pozostajemy w milczącej strefie
bo już nie razem lecz obok siebie
splatam dywany słowami z westchnień
w myślach powtarzam twoje chcę jeszcze

przydrożne figurki
Wiersz jest jak świątynia,
najbardziej lubię te najmniejsze,
stojące przy drodze figurki,
przypominają, że poezja jest wszędzie.
przysiadły na zboczach gdzie strzeliste świerki
splatały gałęzie z białymi brzozami
tam srebrzył się w cieniu źródła potok krzepki
składając cerkiewkom hołdy szelestami
przysiadły cichutko by nie spłoszyć koni
które gdzieś wysoko w chmurach jeszcze rżą
jesień po Beskidzie szkarłatem się płoni
błądzi życie ścieżką, a figurki śpią
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o przyciąganiu
myślałam że tylko ze mną
umiesz tak grzeszyć kochanie
w liter milionach pozycje
co jeszcze nie wyświechtane
jednak się widać myliłam
wierząc że kiedyś się uda
spisać serdeczny testament
gdy tamtej imię obłudna
myślałam że tylko ze mną
wprowadzać rytmy chcesz w zamęt
zanim przeszkodzi nam życie
do ostatniego spłukane
błąd popełniłam i tutaj
może migdały niebieskie
lepiej mi wyśnić w marzeniach
niż być wciąż tylko magnesem
zapewniam jednak cię miły
że tego tak nie zostawię
ozdobię wierszem manekin
w końcu przyciągnie uwagę
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Mirosław Chodynicki
Kazali notkę spłodzić… i to samemu. No to tak: urodziłem się dawno, dawno
temu, w przepięknej świętokrzyskiej
krainie, skąd wbrew mej woli zabrano mnie i do Poznania powieziono,
gdziem nauki pobierał spokojnie dorastając. Tam też na ul. św. Michała
powstał mój pierwszy wiersz rymem
częstochowskim zdobiony, pewną posiadaczkę dwóch warkoczyków i całego
stada piegów sławiący. Obecnie nad
przepiękną rzeką Bug, w grodzie równie
malowniczym Terespolem zwanym, sobie mieszkam wraz z rodziną i tu czasami wiersze piszę.

Blues dla ciebie
Grażynce

A gdy już będę na tamtym brzegu,
to chcę by słońce wciąż świeciło,
i ptak, z ogonem takim rudym,
fruwał wciąż przy mnie, wyśpiewywał.
A ja mieć będę wszystko w nosie,
i łąką pójdę, wprost przed siebie.
By z motylami tańczyć bajkę,
by w myślach lotnych, znaleźć ciebie.
Ciebie na całe gardło śpiewać
I Tobie bluesa grać, na skrzypcach.
Boś Ty mą weną, moim rytmem.
Moim obrazem, i modlitwą.
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Nim wrzaśnie budzik
w okiennej ramie uwięziony
nasz obraz dnia zasnuty mgłą
czeka do chwili gdy zegary
snu wstęgę znów przykleją doń
i pożeglują w świat muzyką
czarownych chwil już pełne stada
my pobiegniemy w stronę słońca
przez polne ścieżki gdzie las gada
tam w mroku lasu zadyszani
wnet odsłonimy nagie ciała
a tajemnicę naszą skryje
buk zielony w swych konarach
trawiasty w słońcu busz splatany
łożem nam będzie kołyszącym
nim popłyniemy z obłokami
w błękitu nieba toń czarowną
potem z ptakami znów wrócimy
w swej codzienności szare progi
i nikt nie pozna gdzie byliśmy
tym wczesnym świtem zadeszczonym
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W taki przemoczony poranek
skądś nadbiegły muzy pląsając pociesznie
a za nimi wena pędzi roześmiana
łapie moje myśli rozchwiane na wietrze
i układa pieśń deszczu który padał z rana
ja stałem w jasne okno głupio zapatrzony
a on strugami pieścił drzewa w letnim sadzie
pod daszkiem naprzeciwko stał wiersz przemoczony
rymowany nie biały i bez sensu prawie
że bez sensu nie ważne ja sensu nie szukam
zastukałem w szybę i skinąłem ręką
przybiegł strząsnął wodę na parapecie usiadł
a okno zabarwiło się od razu tęczą
i tęczą błyszczało aż po cichy wieczór
wtedy ty nadeszłaś niosąc zapach lata
i muzykę wiatru co ciszy na przekór
wypełniła przestrzeń moich smutnych światów

Jesienne (za)dumanie
bo moje myśli górnolotne
gdzieś z obłokami płyną niebem
a ja tą drogą co donikąd
samotnie zdążam w czasu przestrzeń
ty mnie jesieni prowadź nicią
co ją pajączek tka srebrzyście
ja wierny chmurom deszczom wiatrom
pójdę kolory pić wprost z liści
a potem usnę gdzieś pod płotem
pijany świata rymem kiepskim
wyśnię jesieni pejzaż barwny
nagości cudnej obraz pełny
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Zielone miasto
mgiełką zaczarowane
i snem
pachnie
czarną kawą i
twoimi włosami kiedy do pracy
ścieżką rowerową
szybko
jeszcze szybciej
będziemy czekać
ja
i
stado naleśników odświętnie pozłoconych
konfiturami morelowymi

Dla ciebie to tylko wiersze pisać
kiedy idziesz wcześnie rano
na grzyby
albo
miedzą
wzdłuż kartofliska
dym przeciąga się
siwo
układa wstęgę watr
pachnie marzeniami
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Hanna Dikta
w odpowiedzi na twój list
skąd wiesz
że ciągle jeszcze noszę kucyki
a pod dorosłą sukienką
wirują falbanki
i na huśtawce do nieba
wysoko najwyżej
jakbym nie miała tych swoich
nie do uwierzenia
skąd wiesz
że trzeba mi ciepłego koca
i bacha i rąk najcichszych
i ramion jak stal
mocnej dębowej podłogi
po której mogłabym się rozsypać
gorzkimi pestkami
pomarańczy

spotkanie
wczoraj rozmawiałam z twoim służącym
zabolało kiedy usiadł obok
w końcu chwilę wcześniej podawał ci sweter
mówił że lubisz kawę po turecku
gruzińskie wina i teatr
nigdy nie kończysz rozpoczętej książki
i zasypiasz nago przy otwartym oknie
tak mogę być spokojna
od lat nie byłeś z kobietą
czasem tylko kiedy wiklina nasiąka deszczem
a morze wyrzuca na brzeg śpiewające ryby
krzyczysz moje imię
w piach
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ja spałam z twoim mężem *
ta kobieta nie miała twarzy, długo nie miała też
imienia. podobno nie dorastała mu do pięt
i nie lubiła pieścić go ustami.
miała jakieś dzieci, jakąś pracę i czerwone kropki
na łydkach po depilacji, zupełnie jak ja.
czekała w drzwiach, kiedy wracał do domu
ze sportową torbą, uboższy o sto złotych
i wierność zostawione w przydrożnym motelu.
wciąż pachnę tobą – mruczał do telefonu
i wchodził pod prysznic, żeby nie poczuła gucciego
i marlboro, wypalanego rytualnie w za małej łazience.
potem czytał dzieciom bajki, klękał z nimi do modlitwy.
czasem zmuszał się do czułości, choć przecież
wcale jej już nie pragnę.
wczoraj zobaczyłam ją na ulicy, było w niej coś
z małej dziewczynki, gdy w kwiecistej sukience
czekała na dźwięk sygnalizatora,
wsparta na jego ramieniu
i białej lasce.
* Hey „Wodolanki”

*** tylko jeden pachniał tobą...
tylko jeden pachniał tobą
w miejscu gdzie zwykłeś przykładać palce
rozpinając kołnierzyk
innym zakładałam twoje koszule
wystarczyły żeby letarg
zmienił się w łaknienie

zawsze tuż przed szczytem
wierzyłam że może tym razem
cię na nim odnajdę
potem płakałam wycierając brzuch
z niebieskich mankietów
i kolejnej zmarnowanej nocy

z obrączką w portfelu
mówi że to łatwiejsze
niż roztarcie perfum na nadgarstku
w zatłoczonym przedziale
zanim drugi zliże je z niej
razem z sukienką i krakowskim
domem o którego istnieniu
nigdy mu nie powie
kiedy wraca
idą z pierwszym karmić gołębie
potem z winem na dachu kradną ogon
wielkiej niedźwiedzicy
planują urlop i dziecko
którego im przecież nie urodzi
tak
czasem mylą jej się obrączki
ale nigdy imiona
i kwestie
w końcu sobą jest tylko
nad kubańską powieścią
między pierwszą i ostatnią stacją
ekspressu warszawa–kraków
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biegiem po parapecie
potrzebowałam wielu lat żeby zrozumieć
dziewczynę w czerwonej sukience
jej złość ucieczki ręce przy skroniach
byle dalej
od białych ścian i śliny
zamarzającej na poduszce w strach
którego nie sposób zapomnieć
po tamtym domu
została tylko zgrana pozytywka
i ona
z wilczym biletem
do dzieciństwa
nie udało się zagiąć czasu
bezradnie rozkładanymi
nogami

*** mówisz...
mówisz
nie ma silniejszej
a we mnie łąki
drżących stokrotek
w łusce uśmiechów
rozpękłe bursztyny
odsupłać
tasiemka za tasiemką
przylgnąć ciepłą strugą
do opłatków dłoni
złamać pieczęć
z pestek szarej renety
złożyć siebie od nowa
w kamieniu
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Marcin Dydyna
Pochodzi z Lubina, rocznik ’77, obecnie mieszka we Wrocławiu. Wydał
dwa e-tomiki: „Anomalie” (2007) i „Miejsca bez imienia” (2009) na łamach
wydawnictwa Goneta.net. Wiersze publikował m.in. w „POEZJI dzisiaj”,
„Kozimrynku”, „Ulotnej Przestrzeni”, „Albumach Poetyckich Poeci.com”,
„Periodyku Poetyckim” i antologiach.

grubą kreską na asfalcie
tutaj nic nie jest oczywiste
niebieskie oczy tracą naturalną barwę
słowo wyciera się jak pumeks
po czym staje się dowodem w sprawie
rozgadane domy po zmroku milkną
autoironia przestaje być auto
a umieranie jest tak przypadkowe
jak zacięcie przy goleniu

prywatna przestrzeń
wszystkie ścieżki którymi chodzimy
są nasze
chwile widoki
spektakle zbliżeń i oddaleń
to co zostało w nas zapisane
co każe budzić się rano
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z duchem czasu *
progi opery są zbyt strome
dla karła w czarnym podkoszulku
tutaj wymaga się starannie zawiązanych uśmiechów
białych kołnierzyków
sztywnych manier
w nowej poezji nie powtarza się słów ani wersów
nie powtarza się słów ani wersów
nie powtarza się marzeń –
nie powtarza się tych samych
błędów

wypisy z moich stron
nie otwieraj księgi
zamkniętej przez tamtą ulicę
są tacy co widzieli więcej
a mi dobrze z tym
czego jeszcze nie zdążyłem
dotknąć spojrzeniem ręką
wyrzutami sumienia
dni składają się
jak niewypowiedziane prośby
przemilczane dla słusznej sprawy
znowu wpisuję się w książkę
w połowie już przechodzoną
nie wyrywaj kartek
bardzo cię proszę
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wiersz na który spadła łza *
przeniknęła pióro kartkę
rzeczywistość
cichutko usiadła na stole
nie podchodźcie
nie dotykajcie
z niej wyłania się nowy świat
kruchy i nieodgadnięty

kamień *
tkwi tutaj od lat
liczy przechodniów choć zgubił już rachubę
skrywa ich tajemnice
nocne zbrodnie
nie utrzymuje z nikim kontaktów
obserwuje
jak strzępy folii na gałęziach
mocują się z wiatrem
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pogaszone światła
najgorsze są noce
w ograbionym łóżku
krzyczące poduszki
wymięte kołdra i wyobrażenia
długie godziny
wchłaniane przez skórę jak woda

bajka na wczoraj *
za siedmioma górami
za siedmioma dolinami
pękło niebo
deszcz otworzył rzeki
pochował łąki lasy domy
świt opadł na rzeczywistość
pod stopami chmury
echo pokonanych
bajka utopiła przesłanie
i stała się kamieniem

* wiersze z tomiku „Miejsca bez imienia”
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Marzena Frączek
/Dafne/
Amatorsko mozolę poezję,
która nie zawsze chce wejść w dialog ze mną,
a jeżeli już, to dukam odbijając się w słowach.
Zadowolona jeśli ktoś – coś zrozumie.

gdy będę myślą
gdzie przestrzelona rosą pajęczyna
by goić ranę na krzaku rozpina
zranione skrzydło
a pod kamieniem przygniecionej trawie
pamiętną lampkę zapalił dmuchawiec
nim z wiatrem zginął
tam pozostanę bez szkła i marmuru
bo nie opuszczę przestrzeni lazurów
gdy będę myślą

(o)graniczenia
zawsze jest gdzieś
pędzące wąwozami światła z cudzych domów
co nie liczą na wzajemne spotkanie
tam my
jak zbiegi okoliczności
w nieodpowiednim miejscu i czasie
potrącamy się codziennością
przez chwilę razem
latami osobno
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ktokolwiek…
to ciebie szukają bezpowrotna chwilo
słowa roznoszone pod różne adresy
proste wiatr pokręcił gdzieś za setną milą
inne podzieliły zaginionych losy
to ciebie szukają obłędne dotyki
co już za zakrętem zwiały normalności
i każde z osobna jak tropiciel dziki
poszukują śladów wśród wspomnień zarośli
lecz ty niewzruszona wierna tajemnicy
czy będziesz przeszłością a może się zdarzysz
przeciągasz milczenie choć pytają wszyscy
sama więc odpowiem ma szansę kto marzy

pokój bez widoku…
uciekłam rozhuśtanymi drzwiami
pod połamanym dachem
czułam tylko deszcz
wyuczona na pamięć głosu ręki
kawałek po kawałku
przypominam sobie co znaczy
przytulić
kiedyś wrócę
do domu na zakręcie
po sine fotografie złuszczone czasem
gdy nie będziesz już
ponad
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wareg
„kto jak kto wiking sobie poradzi
zmarzły na fiordzie nagim
nie dojrzy nawet na oczach szadzi
w ciszy słuchając sagi”
P.A.R.

jesteś przystanią gdy huragan
zawodzi jak w nordyckich sagach
kiedy nie słyszę nie dostrzegam
wrośnięta źdźbłem przy stromych brzegach
gdzie droga blaskiem rozsypana
na dwóch leżąca oceanach
złączyła lęki bliskie sobie
w kamienną treść runicznych żłobień
które przypływem jak powieką
okryte czule z czasem miękną
i pozwalają gościć w progach
gdzie odyn wzrastał wiarą pogan

ostatni biwak
wróćmy na poddasze
gdzie belki przybite w różne strony
jak nasze drogi
małymi krokami
którym nie przeszkadza brak parkietu
bez otarć
gdy idziesz za
i nie popędzasz
dochodząc do innego wymiaru
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tym razem
nie zostawiłam wiadomości
nauczyłeś się głosu na pamięć
gdy był mój czas przy tobie
nigdy więcej kompromisów
w lusterku
zafalowały rany
nabierając prędkości
znikają
teraz w policzki klaszcze tylko wiatr
z przeciwnościami negocjuję
na własnych warunkach

obrót
zanim zasłonę wolno rozchyli
świt co się stoczył granią północy
i ciężar rosy zrzucą łodygi
wierzba pogłaszcze jednym z warkoczy
jeszcze przez chwilę powiek okładka
zatrzyma sekret w głębi ciemności
potem stopniowo żeby nie z nagła
przedrze się jasność promieni pościg
w nasłonecznieniu dzień wykiełkuje
między powojem a wrogim ostem
lecz kiedy wieczór stanie jak murem
wszystko uwięzi we wspomnień cząstce

52

Ferdynand Głodzik
/Fred/

Ur. 06.05.1955 r. w Woli Zdakowskiej
na Podkarpaciu. W latach 1995 – 2003
trzy publikacje ksią żkowe z zakre su prawa podatkowego oraz ar t ykuły
w prasie fachowej z zakresu prawa
podatkowego i administracyjnego.
W 2004 r. program kabaretow y dla
teatru „ Maski i t warze” pod t y tułem
„Lud idzie na dziady”. Członek Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultur y w Gorzowie Wlkp. W 2006 roku
debiutancki tomik sat yr yczny „winien
i ma” w ydany nakładem Robotnicze go Stowarzyszenia Twórców Kultur y
w Gorzowie Wlkp. Publikacje wierszy
w Przekroju, Angorze, Ziemi Gorzowskiej, Horyzontach, Pegazie
Lubuskim, polskojęzycznej prasie w Chicago.

Jestem gierojem
Gdym skończył kufel i świeczka zgasła,
przybyła do mnie pomroczność jasna;
spowita wielkim, ciemnym całunem,
a w jej źrenicach ujrzałem łunę.
Migiem skoczyłem ku niej ochoczo,
dziwiąc się czarnym długim warkoczom;
z góry spojrzałem na nią zwycięsko;
poczułem krzepkość i siłę męską.
Nigdy nie przegram, wszystko się uda;
wiara jest we mnie i czyni cuda;
to, co straciłem znów będzie moje,
potrafię walczyć, jestem gierojem.
Zbiję fortunę, spuchnie mi kiesa,
zamienię Fiata na Mercedesa;
już mnie w sukcesach nikt nie przegoni;
pękną z zazdrości wszyscy znajomi.
Nie muszę teraz bać się nikogo;
tęgą odprawę dam moim wrogom;
wpadnę do kuźni, naostrzę kosę,
a potem migiem w puch ich rozniosę.
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Swoją dzielnością muszę dać przykład.
Wtem poszarzało i zjawa znikła;
mglisty poranek rosą się mieni,
a ja znów drepczę z nosem przy ziemi.

Śnięte Rycerstwo
W ogrodzie zgasłych ostatnich marzeń,
pod przerdzewiałym ciężkim pancerzem,
niepomni czasów, minionych zdarzeń,
chrapią od dawna śpiący rycerze.
Zaskorupieni, stęchli i krzywi,
codziennie bliżsi niebytu progu;
mieczy od dawna nikt nie oliwił;
wstaną, gdy zabrzmi głośny dźwięk rogu.
Po kilku wiekach raptem z wieczora,
Głos surm bojowych przenika sioła;
wstańcie rycerze, to Wernyhora.
Chwyćcie za miecze, Ojczyzna woła!
W ciężkich zbroicach gną się ospale,
jakby złożeni długą chorobą;
Hartu do boju nie mają wcale,
a jeśli walczą, to między sobą.
Jeden obelgą słowną uderzył:
muszę być pierwszy, precz z drogi błaźnie,
mnie się korona z dawna należy.
Mój herb rodowy błyszczy wyraźniej!
Inny powiada: synu pogański!
zdradzają ciebie liczne poszlaki,
dziad twój pochodził z plemion germańskich
z którego idą sprośne krzyżaki.
Rycerzy dręczą ambicje chore;
nie chcą na wroga uderzyć razem;
swojego giermka zwą Spin Doctorem;
ongiś tę funkcję sprawował błazen.
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Na Turbacz
Zakolnymi ścieżkami stromymi wśród lasów,
idą bracia stryjeczni by zażyć wywczasu;
to się mienią na słońcu, to w cieniach się kryją,
zawierzając swój ciężar wysłużonym kijom.
Idą w głębię zieloną zaduszną i skwarną,
by po drodze steranej zagubić niezdarność.
Lato mości polany świetliście, bezgłośnie,
słońce promień przez liście przecedza zakośnie.
Lotne muchy błyskliwe na przekór ich doli,
wokół głów tańczą koła wiecznych aureoli;
bujne zioła co nigdy nie widziały kosy,
stroszą źdźbła zzieleniałe od soczystej rosy.
By się krótkim posiłkiem umocnić drobinę,
naszli pień, co odnalazł w cieniu swój spoczynek.
Aż dobrnęli do celu u szczytu Turbacza,
co dziobiastym schroniskiem o niebo zahacza.
Szlak się wije w dolinę jako jęzor smoczy,
chcą coś szczytom powiedzieć, lecz nie wiedzą o czym.
Ledwo oczy nacieszą świetlistym widokiem,
wzdłużne cienie im każą powracać przed zmrokiem.
Popołudnie zachodom niemrawo przyświeca,
ciężar drogi powrotnej dźwigają na plecach,
wśród paproci skrzydlatych, rozświetlnych gałęzi,
trud podwójny utrwala braterskie ich więzi.
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Stary mebel
Los ją przedziwną wiódł serpentyną,
bo nazbyt wcześnie została wdową;
z małżeństwa miała córkę jedyną,
a z ruchomości szafę trzydrzwiową.
Wolna sobota, znów brak zajęcia;
jednakże jakimś szczęśliwym trafem,
dziś zaprosiła na kawę zięcia,
aby jej starą naprawił szafę.
W jej wnętrzu kryły się tajemnice
i mól niejeden w tym meblu siedział;
bluzki, koronki, figi, spódnice;
lepiej mój zięciu żebyś nie wiedział.
Dawniej w salonach wykwintnych stała,
pamięta stare i dobre czasy;
dziś nadwątlona i zmatowiała;
gderliwie skrzypią stare zawiasy.
Klucz się w antycznym zamku obraca,
ale dopiero późnym wieczorem,
gdy zięć usterki wszystkie wymacał,
Szafa stanęła przed nim otworem.
Na utrudnienia żadne nie zważał;
mebel odświeżył i wypucował,
bo potrzebuje szafa stolarza
i potrzebuje zięcia teściowa.

56

Elżbieta Grzegorczyk

Słowa słowa otaczają nas dookoła.
Zbieram je i jak paciorki nanizuję
na sznurek wersów i strof.
Zakończone spinam klamrą
i oddaję w ręce czytelnika.
Barwią różnorodnością emocji
i formy myślę więc
że każdy może odnaleźć wśród nich
coś dla siebie.

przebudzenie
wciąż wabiły
w porozrzucanych włosach
stłumione szepty
pozostawiony dotyk
uwalniał pragnienie
więcej
rozkwitał biały bez
w wazonie uczuć
aromatycznie
długo rozchodziły się
delikatne
akordy fortepianu
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sentymenty
weszła do wymarzonego snu
po żwirowej alejce
gdzie staw łabędzie
porozrzucane uczucia
zawsze byłeś bałaganiarzem
westchnęła z czułością
pozbierała kilka nieukojonych
wychodząc zostawiła odcisk ust
na progu

przypadek
wysłałam do ciebie kartkę
jeśli znajdziesz pustkę
wypełnij ją mną
nie chciałam przez
sekretarkę lub sms-em
wymażesz przez przypadek
a tak może kiedyś….
kojąco jest siedzieć na schodach
otulając sukienką nogi
nie mogę
w nieskończoność fruwać myślami
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poszukiwania
nasycona letnim dniem
w przykrótkiej sukience
szukała wczorajszego
by tylko coś zmienić i wrócić
niełatwo odnaleźć przeżyte
teraźniejszość szepce
dzisiaj jestem ja
a wczoraj już nie znajdziesz
oddychając świeżością jutra
nie zapomni o tym co było

deszcz
szli otuleni
kroplami deszczu
scałowali pragnienia
pośrodku kałuży
spoglądał łakomie
na przemokniętą bluzeczkę
śmiała się radośnie
szeptał
tylko dla niej
oczy świeciły płomieniem
pobiegli urzeczywistnić oczekiwane
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marzenia
przyszłaś wieczorem w pełni lata
ot tak sobie
powstałaś z pragnień i tęsknot
przyniosłaś treść myśli
zamkniętych w słowach
by meblować nimi duszę
nie pytając o zgodę
a mnie się marzy
dźwięk wiatru w parze z kołatką
zieleń traw w wiankach kwiatów
ramiona rozwarte po horyzont
wyczekiwane słowa

bez szaleństw
obojętnym spojrzeniem
przesuwała po zapisanych
ogień zduszony w zarodku
nie wzniecił pożaru duszy
wyciszenie a może obojętność
oddalało dotyk przeszłości
westchnęła
zamykając szufladę z minionymi
potrzeby zmian nie odczuwała
nauczona dotychczasowym
przenicowywała z zimowego na letnie
bez potrzeby pragnień
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Bolesław Grzyb

teatr jednego widza
nie dogonisz wskazówek zegara
kulejących popisów na scenie
swoim rytmem powolnym wciąż idziesz
bez antraktów – bo nie są już w cenie
gromkie brawa i gwizdy na sali
zachęcają by akcja wciąż trwała
pęka sztywność padając na ziemię
trzask – i wrzawa na sali ustała
ciemność wielka choć oczy otwarte
krople potu strumieniem spływają
nikt nie klaszcze jakby nic nie warte
były słowa co w piersiach wciąż grają
pusta scena nikogo już nie ma
tylko plama na deskach została
odegrano do końca komedię
by tragedia ze śmiechu pękała
2006.05.05.
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żniwa
nieugięte rżysko pod naciskiem ciała
wzdychając przyjaźnie w konwulsjach rozkoszy
kładzie się na ziemi jak podcięta trawa
miękką stopę liże wypełniając usta
kroplami czerwieni mieszanej ze śliną
chciałoby odebrać zapłatę za żniwa
szorstki dotyk kosy ból który nie minął
jak zranione zwierzę pała chęcią zemsty
gotowe położyć na szali swe bycie
wbija ostre zęby otwiera naczynia
chłepcze jak nietoperz czyjeś marne życie
2007.01.08.

wzloty i upadki
kręci wiatr latawcem – zachęca do lotu
na przekór próbuje ustawiać go w górze
szeleszcząc dotyka barwnego papieru
prowadzi na smyczy spacerkiem ku chmurze
o szczęściu mu szepcze gwiżdże prosto w ucho
wolności i skrzydłach których mu potrzeba
napina do granic wytrzymałość uczuć
wciągając za sobą do trzeciego nieba
jak kobra w zaklęciu szybując wiruje
pręży się do skoku by dosięgnąć celu
nie patrzy na arkusz pognieciony cały
widzi siebie królem na tronie z papieru
zakręcając w głowie łączność z ziemią zrywa
tuli do swej piersi jednością się stają
a kiedy po wszystkim wiatr nagle zanika
porzucone kartki na ziemię spadają
2006.06.05.
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Słaby rodzaj niewieści
napisano już o tobie wiele razy
zachęcony przeistoczę się w poetę
wyjmę żebro i jak Adam przed wiekami
będę patrzył czy przemieniasz się w kobietę
jak z zieleni nagle piękny kwiat wyrasta
z ciekawości wyciągając długą szyję
rozglądając się wokoło pragniesz widzieć
gdzie jest korzeń sprawca tego że znów żyjesz
wieczorami kiedy szarość kolor zmywa
i nie widać już różnicy między nami
przeplatamy swe ramiona niczym drzewa
drżąc jak liście jednym głosem znów śpiewamy
cały ogród wstrzymał oddech by w zachwycie
wymalować na tle nieba piękne granie
bo gdy ranek spryska rosą płatki kwiatów
czar uleci a tęsknota pozostanie
tak jak motyl który w górę się unosi
zostawiając gdzieś na dole starą skórę
oddaliłaś się w nieznane porzucając
zmięty płaszcz za ciasny gorset w głowie dziurę
a różnica która między nas się wkradła
tak naprawdę nie jest wcale taka wielka
zachwyceni swym istnieniem wciąż pragniemy
zrywać jabłka filuternie w oczy zerkać
2009.03.05
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szkodliwe UVB UVA
mlaskało słońce liżąc nagie ciała
ziarenka piasku zrzucało z języka
gorący powiew przyleciał mu w sukurs
w cieple promieni nagich ciał dotykał
na przemian barwią dotykają bieli
czerwieni z brązem nie żałują wcale
jak mgła z rozkoszą opadają niżej
cicho powoli tak jakby niedbale
w meandrach pieszczot odsłaniają żądze
jak mistrz co pędzla używa w amoku
na różne strony dzieło przekręcają
raz brzuch raz plecy a teraz na boku
aż w końcu siła powiewu ustaje
promienie słońca gasną za chmurami
po przyjemności tylko pozostaje
spieczone ciało i bąble z wrzodami
16.08.2009
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Leon Gutner

CIEŃ LUNY
Chcę cię mieć na twarzy jasny przyjacielu
Kiedy gnam przed siebie w ten poranek mglisty
Odwiedzając miejsca które są mi dane
Z tej codziennie szarej papierowej listy
Miałbym też do ciebie kilka dziwnych życzeń
Wiem jak wiernie milczysz strzegąc tajemnicy
Głaszczesz mnie spojrzeniem – tulisz majestatem
I tym blaskiem sennym skaleczonej twarzy
Czuję że za ciszę brać odpowiedzialność
Trzeba – obojętnie gdzie i jak się zdarzy
Nie dość że nie mówisz to jeszcze nie świecisz
Blask słoneczny łapiesz co w przestrzenie leci
Chwytam każdą myślą że to miło krążyć
Że w powtarzalności ukryta jest racja
Mógłbym cię zapytać ale nie odpowiesz
Kusi mnie pytanie – ciebie grawitacja
Złota wielka kula ściąga wolno wschodem
A ty za horyzont właśnie chowasz brodę
Witaj dniu – wszystkiego co ciemnością koniec
Tajemnice – cienie powrócą ze zmierzchem
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Ty wędrować będziesz po przeciwnej stronie
A ja będę myślał co mnie czeka jeszcze
Piszę co oglądam świtem na twym licu
Tak kolejny powstał esej o księżycu
„Gdy przychodzą cienie” 08 r.

Z DROGI
Ufać światłu a nie mrokom
Nocy zejść cichutko z drogi
Gdy podnieca święta cisza
Kiedy cieszy spokój błogi
Wiele zbyt rozpocząć rzeczy
Aby skończyć je o zmroku
Nie sprzeciwiać się też temu
Co przynosi święty spokój
Prawdziwego nic ponad to
Co się jednak nocą zdarzy
W blasku nic tak nie zachwyci
Jak w ciemności na jej twarzy
Przytarganym ciężkim rankiem
Dniem – co czasem tak złowrogi
Zmierzchem co nastroje płodzi
Nocy zejść próbuję z drogi.
„Czas do zmroku”
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DIALOGIEM Z THUXTON
„Pan w drodze do Thuxton” – i owszem
Tak jakoś przyszło – droga Pani
Lecz tak naprawdę zmierzam do tej
Co to nie miewa granic
– A panią dokąd wiatry noszą
– Przybywam właśnie od tej która
O Pańską duszę się upomni
Jeżeli nawet w chmurach
– Jak tam w otchłaniach i bezmiarze
Tak jak w realu – czy inaczej
– Podobnie tylko ludzka wiara
Niewiele w dali znaczy
– A czy tam boli tak jak tutaj
I całe się pamięta życie
– Nie – tam nic nie ma oprócz tego
Co tutaj wymyślicie
– Zatem się składa doskonale
Odpocznie Pani ze mną chwilę
Nikogo jeszcze nie gościłem
Kto drogi przebył tyle.
„Czas do zmroku”
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BEZDOTYK
Wszystko co mam w tobie to ten stary fotel
I widoki szybkie jak lizałaś palce
To co cicho zdjęłaś – nałożyłaś głośno
W świtów słusznej walce
Z nogą założoną i podpartą brodą
W kapciach starszych chyba jeszcze od istnienia
Gdzieś pomiędzy ciepłem z szóstym papierosem
Szukam z dymu cienia
Jest – śpi na pościeli pod poduszką sumień
Między prześcieradłem a tym co wchłonęło
I czego się nigdy wstydzić nie będziemy
A co już minęło
Myślałaś że więcej niż ten pocałunek
I spojrzenie głupie którym rzucam zawsze
Gdy ci rozpalonej znikam za kurtyną
Jak w jakimś teatrze
Wściekła rzucasz ostro ściśnięta pragnieniem
„Wiem że śmierć ci pachnie winem i tytoniem”
Milczę jak zaklęty – wiesz że jeśli dotknę
To po tamtej stronie
„Czas do zmroku”

68

Małgorzata Halman
/menałe/
Mam na imię Gośka. Bawię
się słowem, kreśląc coś,
co czasem można nazwać
wierszem.

nudy o love
w ciągłym pośpiechu
gonitwie
by zdobyć niezdobyte
czas odłożony na później
uwolnij słowa
wśród pustych ramion
kocham
nie można powiedzieć na zapas
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soczyście
dogoniła nas niecierpliwość
odarta ze wstydu
odkrywasz pola pełne
poziomek
zbierasz jak nigdy dotąd
nakarm moje sny
chcę zapomnieć
budzić się pełna
obiecanych wrażeń
ubrana w twoje spojrzenie

spragniony
spragniony nie pytałem źródła o imię
rozmawiałem z echem na pustkowiu
gdy podałaś rękę i poszliśmy
w tę samą stronę wiedziałaś
że nie idziemy razem
nie znikaj a jeśli to tylko na chwilę
każdym słowem
gasisz moje pragnienie
nie wiem czy dołączyłem do ciebie
czy ty odnalazłaś mnie w tłumie
nie znikaj a jeśli to tylko na chwile
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jagodozbieranie czyli uczta (nie) słowna
pozbierałaś słowa do koszyka
jak słodkie jagody
może zrobimy z nich powidła
a może usiądziemy na łące
będę wkładał
w twoje usta
aż sok popłynie
nie pozwolę byś się ubrudziła
każdą kropelkę
zbiorę
nic się nie zmarnuje

czekolada
słodyczą każdego ranka czekam
podejdź zanim się ściemni nocą
trudno być gorzką w dotyku
rozpływam się
mleczna jak sen
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a gdyby tak wreszcie
wczoraj rozebrałem cię całą
oczami które podziwiasz
widziałem pośladki wieńczące linię
nabrzmiałe piersi pełne słodyczy
pochylone nade mną
pieściłem
zerwij wreszcie wszystko
rozkołysz biodra podtrzymam
niech pali nas ogień
ciała zamień w dym
snujący się wokół
nie zwalniaj
nie zatrzymam

bez
wezmę cię inaczej niż poprzednio
przez skórę
do krwi
możesz milczeć
język wypalił na skórze znamię
naga pasujesz
tylko do mnie

72

Beata Patrycja Klary
(Indianeczka)
Buszująca w książkach polonistka i bibliotekarka. Swoje prace
krytyczno-literackie, recenzje,
wywiady i wiersze publikuje
w prasie regionalnej i ogólnopolskiej. Wydała poetyckie tomy
„Witraże” oraz „Imaginacje”,
a także dwa arkusze „Schną
koniczyny” i „Nokturny intymne”. Stypendystka Prezydenta Miasta Gorzowa w dziedzinie literatury. Zastępca redaktora naczelnego „Pegaza Lubuskiego”. Mama synka Sewerynka. Pasjonatka aniołów.

on nie – ty!
Tego dnia wydarzyłeś się. Jak wnętrze pękniętego kamienia.
Podobny albo inny, otwarcie scalony. Ja się oklejam taśmą,
bo inaczej w znormalizowany sposób odstaję od normy.
A każdy chce być równie okrągły, zaciśnięty w ręcznik.
Dotknięty ręką w najwłaściwsze miejsce.
Tego dnia wydarzyłeś się. Ile w tym piękna i pustki zarazem.
Teraz nie można policzyć blizn, a skoro tak, to jakby odeszły.
Zwłaszcza ojcowie pobici przez córki leżące w małych
łóżeczkach, mniejszych niż ich lalki. Wchłonięta
odsypiam dzieciństwo.
Tego dnia wydarzyłeś się. Jak w każdym z nas.
Kołyska otoczaka kurczy się powoli przylegając
w zakrytej nagości. Z okruchów populacji głodnych ziaren
najbliżej nam do siebie, jak ciemnej i jasnej smudze
w prążkowanym krzemieniu.
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kiedy mydło robiono jeszcze z kazeiny
Bój o swoje samo, o niesamotność, bo to przecież boli. Wczoraj
już nie istnieje, a wciąż bezgłośne ssanie czarnych larw muchówki.
I ten spokój triumfatorów gdy mówią – kobiety są zaradne.
Nawet ta zostawiona przy ścianie pod portretem, krucha jak
żurawie z papieru. Czerpana fotonami rozkładu.
Pola umarłych jeszcze nie kwitną popiołem, a błękit należy
do tonacji chłodnej. Z czasem nabierze treści wszystkich
gazet. Po kominach żyły otworzą się łatwiej, ale teraz obrastają
rzeczy i nic nie znaczy
comiesięczna krew.

narco-traficante
Dobrze sprawdza się dywan w orientalne sploty.
Odkształcony zachowuje miękkość, dlatego tradycyjne
kobiety rezygnują z łóżka. Byłaby zachwycona słuchawką
telefonu tańczącą na widełkach w rytm nagłego dzwonka.
Pomyłka recepcji zatyka gardło. Przejście
miast, pięter nie robi różnicy. Z każdego
tarasu wychodzą kurhany i ścieżki do aptek.
Rozgryzasz demerol.
W pokoju nowożeńców szum wentylatora. Sen
o jasnowłosej. Łagodna zmiana dekoracji.

muszelka kauri
Docieram do nich w różny sposób. Podrywam,
kupuję, czasem też wymieniam. Wszystkie tego chcą.
Przechodzą od mężczyzn do kobiet, od kawy
w tekturowych kubkach do nadgryzionych szklanek.
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Żadna nie jest do ciebie podobna. Nie chcą stałego
etatu doktora, białych floksów przed domem
i Mauri w wakacje. Nie ma gorszego snu jak życie –
nic im nie mówi – tym bardziej sam Hłasko.
Włosy mi wychodzą i bloki opuszczają dachy.
Przepite ubezpieczenia, zabrudzone szyby.
Głód nawet z piękną Agnes, która daje wszystko,
tylko ognia w niej nie ma gdy księżyc lunatyk.
Maleję do rozmiarów skorupiaka w dłoni.
Strach mnie ogarnia. Cisza za nas dwoje.

bien cordialement
Andromeda zbliża się z prędkością trzystu kilometrów
na sekundę. Ty oddalasz się równie szybko.
Wyładniałaś od menarche. Nauczyłaś zaciągać i omijać
wielkie place zabaw. Uważasz na styl bez metki.
Sypiam z dziewczynami o twojej twarzy. Wchodzę
w akademickie tapczany, na których studiowałaś
grawitację. Wypowijam perfumy z książek.
Na jesiennym niebie konstelacja w ruchu.
Czas poszukiwań jeszcze nie minął. Wszędzie może
zdarzyć się coś. Nic zresztą też.
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skamienielina
Marszczę się na twarzy i poniżej,
choć uparcie powtarzasz, że oczy mam młode,
że za rzadko zaglądam do luster podstępnie
wystających z każdej wolnej ściany.
Bierzesz mnie do kina, a potem na łąkę,
gdzie indygo ciszy sprzyja uległości.
Wiem. Będę miała ślady uczulenia
na odkrytych udach wystawionych w upał.
Spoci mi się głowa i w niesforne włosy
złapię jasne nasiona o zapachu ziemi.
Wrócę sama. Umyję się, poukładam loki,
wbita w inną spódnicę siądę do kolacji.
Z jaskrawego seansu dotykania nieba
pozostaną mi tylko krosty i stopą wykopany
kamień z amonitem.
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Konrad Koszal
Lat 41, absolwent wydziału artystycznego (muzyka) Uniwersytetu
Zielonogórskiego, obecnie mieszkaniec Warszawy. Animator kultury, kompozytor, autor przedstawień
i scenariuszy dla dzieci, wychowawca, pedagog, nauczyciel. Były
współpracownik Radiowej Agencji
Reklamowej MEGA i Radia Zachód,
twórca reportaży, w tym „Wysypisko”.

Taka jest miara
Generalizujemy wyobrażenia stosując miarę podmiotu
Liczymy wady nie swoje, lecz otoczenia nacisku
Myślimy o nieomylności swojej tożsamości.
Jacy jesteśmy wielcy, ile w nas cynizmu
Wczoraj na poduszce znalazłem kartkę
Pachniała jaśminem, napisane było
„Nie wrócę, nie po tym co było, a było dobrze,
nie chcę powtórek bez końca. Chcę doznań.”
Taka jest miara.
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Srutu i Tutu
Gdzie są poeci dla których w młodości uciekłeś, zaszyłeś się lesie
słowa, wersety myśli przekorne tak pełne wymiaru, uniesień
gdzie ich porządek w uczuciach codziennych tak mocnych
jak kawa o świcie
bez niepotrzebnych sromotnych drążeń niosących sensu zabicie
czyżby odeszli schowali się w pustkę, samotność tworzenia zabrali
leżą w trumienkach na dnie z złotych luster w orderach odświętnej gali
a więc pomarli z żalu nad wierszem, a może nie rodzić się muszą
po co im tworzyć kiedy nikogo już aurą niebiańską nie wzruszą
dziś tylko srutu i tutu i tutu i srutu i tutu i srutu rozbrzmiewa.
bo każdy to srutu i tutu i srutu i tutu i pisze srutowy poemat
srutować, tutować dziś wszyscy potrafią, srutownik tutownik jest w głowie
tomiki srutaczy, wierszydła tutaczy wydają srutowi tutowie
i w pieśni brzmi nutka srutowej tutowni z refrenem i srutu i tutu
jęczenia Hiobowe, Niobowe, Nikowe, srutowe logosy tutowe
ty także Konradzie srutownik dziś jesteś bez miary tutowej poczęty
i łączysz się w miazgę srutowo tutową jak balon od srutu nadęty
więc chwalmy dziś Srutu i Tutu wielgachne bo tylko ono ma miarę
a Ci którzy wznieśli poezję na szczyty niech śpią w zaciszu ku chwale.
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Chusteczka
Strach przed końcem jest coraz pełniejszy
Czy pamiętasz ból swego rodzenia?
Nie płacz maleńka, uśmiech piękniejszy
Zamknij oczka – idą wytchnienia
Patrz tam prosto, nie patrz już na mnie
Boli jak widzę Sąd nad mym samym
Nie krzycz – to tylko czas nam kradnie
Okrutna bezradność, dana wybranym
Nie będzie już słońca i deszczu nad ranem
Nie będzie nocy ze strachem i lękiem
Nie powiesz kochana że wszystko przegrane
Pobiegniesz przez łąkę naga i z wdziękiem
Ucieknie, zaniknie co boli i parzy
Z jedwabiu twej skóry odejdą znamiona
Chusteczka nie krwawi, ciało nie waży
Już jesteś blisko, przyszła już Ona
Objęła ramieniem chudym i zimnym
Lecz nie ma chłodu maleńka już nie ma
Nie ma już nie ma. .. a ja jestem winnym
Że właśnie Ciebie dała mi ziemia
Nawet nie myślę, nie czuję, nie płaczę
Jakie to dziwne nie ludzkie, zwierzęce
Wierzę, że chcesz i znowu zobaczę
Włosy twe jasne poczuję twe ręce
Cisza zapadła, biel prześcieradła
Patrzę przez okno na park dziś jesienny
Ręce w kieszeni, chusteczka upadła
Jestem bardzo, bardzo dziś senny
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Skarpetki
Jakże trudne jest życie z tobą Mamo.
Nie rozumiesz twórczości Agnieszki Holland.
Oddychasz cebulą
Masz porowate dłonie
Pachniesz starością
Prostota w słowie
Fartuch przepocony kuchnią
Wstydzę się.
Synku daj mi skarpetki
Upiorę Ci.
Ile już trudnej historii za nami
Zaplątały na wieczność się nasze konary
Ja siwa sosna Ty dąb stary
Tylko nas dwoje zostało na polanie
Na jeszcze życie a potem konanie
Ile już trudnej historii za nami
Igraszek i gier startymi kartami
Stóp wokół nas znaczonych na piasku
Deszczu i mgły porannego brzasku
Widzieć nam było rodzenie i śmierć
Sznur na gałęzi nie życia chęć
Koszmar istnienia pożaru swąd
Rany na sercu jak skóry trąd
Ale też radość pod naszym cieniem
Dotyk i uśmiech znaczony marzeniem
Zapach wytchnienia narkotyk natury
Uśmiercał realizm mazał kontury
A my stoimy ponad widnokrąg
Niezmienna rzeka w złocie pól, łąk
I tylko kora narasta warstwami
Ile już trudnej historii za nami
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Lidia Kowalczyk
Rodowita Wrocławianka, której nastroje
na pstrym koniu jeżdżą, lat ma tyle na ile
wygląda. Z wykształceniem średnim ekonomicznym porwała się z motyką na słońce,
czyli pisze wiersze i amatorsko tworzy grafiki komputerowe. Na początku swojej drogi
wysyłała wiersze na konkursy, czego pokłosiem jest kilka antologii, by w rezultacie
osiąść na laurach i pisać tylko na POSTscriptum. Liryczna – romantyczna – niewspółczesna ma nadzieję, że jej utwory znajdą
swoich czytelników.

najpogodniejsza
zamieszkałeś we mnie bezodwrotnie
w księdze dłoni zapisane imię
jeszcze dzisiaj nie brakuje zimnych dotknięć
gdy chmurami niebo winne
kiedy krążek co nie daje szczęścia
kruczym skrzydłem burzy wątły spokój
jakże trudno na odległość zmieniać
ciszę poczuć
choć zaciskam nieustannie kciuki
ślę skowronki by dzwoniły na pogodę
jasne myśli ciągle jednak gubisz
sen spędzają trwożne
zamieszkałam w tobie bezodwrotnie
klucz do słońca skryty w dłoniach
psią pogodę więc zakopmy gdzieś pod płotem
słyszysz Brahmsa gra D-dur druga symfonia
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nieustająco
malujesz mnie w złocieniach
jesiennego słońca
ciepłem słów
w otwartej bramie
gdzie błękitnieje jutro
wiatr bawi się włosami
rąbkiem sukienki
kwitnącej czerwienią
kusi
jak wtedy
gdy na szczyt latarni
pięły się spiralnie schody
odsłaniasz tajemnicę
wtulonej chwili
splątanych oddechów
piórka palców
szukających drżenia
znów kwitną wrzosy
pamiętasz
nasłuchiwał puszczyk
i my
trzeszczenia gontów
wspartych na stopach
malujesz mnie w złocieniach
śmiałą kreską
kolejny akt
za zgarbione wczoraj
dziś wpław przez rozlewiska
z pąkiem różanym
by rozkwitł
horyzont
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za widnokręgiem
spójrz
kwitną maki chabry
i dłonie
gdy przebieram myśli o tobie
połonina pulsuje w pamięci
lecz to nie ona
w tanecznym pląsie brzozy
jak włosy kiedy przesypujesz
a ciepło płynie spokojem
w bliskości
wśród miast miasteczek
zamków ruin
spacerze bezdrożami
sens istnienia zaklęty
w uśmiechu
spójrz
kwitną choć szron
i wiosny już nie takie
a w studni coraz mniej wody
jak my
kiedyś
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sonata da camera
mówisz jesteś maleńka
stawiasz na dachu świata
z dumnym uśmiechem
moja
i dzwonią serca Bazylei
w radosnym legato
pijane
rośnie bukiet chwil
wplecionych w osnowę
a cisza
płynie spokojem
gdy przez sen
wędrujesz czułością dłoni
gęstnieją minuty
ucieka strach gubiąc oczy
przed pętlą horyzontu
w ramionach

dwa tygodnie
przejrzałe łany w południowym
mieniły się rubinem maków
szafirem bławatków
tu nie ma miejsca na bieg
jak kot w słonecznej plamie
syciliśmy oczy dłonie
zadowolony pomruk aparatu
i prośba uśmiechnij mnie
gdy wślizgiwała się powaga
czasem samotnie do najbliższych
gdzie pośród komnat szeptał wiatr
historię Anzelma i Anny
zamkowa studnia wyschła z rozpaczy
drżał miniony czas
a kiedy byłeś znowu tuż
chłód nie dosięgał ramionami
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Magdalena Gabryela Krytkowska
(Gabryśka)
Mieszka w Wielkopolsce. Z zawodu jest bibliotekoznawcą. Pisze wiersze, fraszki, opowiadania, humoreski, aforyzmy. Również
maluje i zajmuje się rękodziełem artystycznym. Świat postrzega przez pryzmat przyrody, ludzi poprzez interakcje. Mówi: „Nie
jestem obserwatorką życia, jestem jego
wierną uczestniczką”. W życiu ceni barwę
i zmienność. Debiutowała tomikiem wierszy
Poeta i zwyczajny człowiek. Potem wydała
arkusz poetycki Na granicy światła i cienie.
Wiele jej wierszy i opowiadań było publikowanych w antologiach wydanych przez oficyny w Kielcach, Szczecinie, Poznaniu a ostatnio w Krakowie. Jest autorką licznych artykułów do czasopism
zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych: Integracja, Filantrop
Naszych Czasów oraz do prasy lokalnej. Jest laureatką nagrody Nowojorskiego Komitetu Pomocy Niewidomym za debiut prozatorski w 2003 roku.
Brała udział w licznych warsztatach literackich i plenerach malarskich. Często jej wiersze są ilustrowane obrazami. Pisze również wiersze dla dzieci.

wolę nadzieję
nie lubię twojej
jaskrawej koszuli
wolę
spokój sztywnego kołnierzyka
lub nadzieję
rozpiętą na piersi
pamiętasz czerwień
zarezerwowałam ją
dla sukienek w których
ciągle mi do twarzy
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malowanie
pies za płotem rwie łańcuch kiedy
podchodzę oglądam obejmuję ramionami
między kciukiem a wskazującym
żadną miarą całego zmieścić nie mogę
przez pęknięcia do martwicy sięgam
podskakuję zaglądam głęboko
rozsypane w trawie jaskrawe tubki w sam raz
by obedrzeć go z kory
dostać się do środka policzyć słoje
odnaleźć wszystkie odcienie wcześniej podziwianych
stołów kredensów szaf trumien i ołtarzy
czuję jak przez peryskop dziupli obserwują mnie korzenie
jak cichym szelestem naigrywają się ze mnie liście
bo pomiędzy kobaltową a chromową zgubiłam właściwy odcień
wiem że nie obejmę ogromu
nie oddam dębowi co dębowe
ale trwam w jego cieniu uparcie
a gospodyni zza płotu wychodzi i mówi
duże drzewo dużo cienia daje

tarniny
w przydrożnych
przystaniach cieni
ciernistą nocą
z zimna pękają pąki
niewinna dzikość
zapowiedź cierpkiego fioletu
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głóg
ciernisty kameleon
niepostrzeżenie przyjmuje
barwy nieuchronne
niewinne
nadziei
krwiste

na miedzy
zielone kłosy
nie pachną jeszcze chlebem
słońce dopiero rozpala piec
pryskają w górę
spłoszone skowronki
gdy zbieram modraki
na kawałek nieba
dla nas

zanim
patrz
dzikie wino rubinem
nim opadną liście
by i nam tak
wybarwić się
przyszło
nim odejdziemy
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misterium
i zieleń ma
swoją golgotę
przez żółć
przez czerwień
po popiół

wtedy
nieraz jest cieplej
kiedy tupiesz i mówisz
ale mróz
otrząsasz głowę
potem pijemy herbatę
jak truciznę
mówisz –
wydano pamiątkowy egzemplarz monety
mija czterysta lat od założenia huty szkła
w ameryce południowej
na przezroczystym oku błyszczącego krążka
zostawiam ślad linii papilarnych
znów nie ukradłam uśmiechu
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Lila Kucfir
jeszcze wczoraj mnie nie było
tylko zarys dziwnych pragnień
coś na sercu mi ciążyło
sama nie wiem tak dokładnie
jeszcze wczoraj wicher hulał
po bezdrożach myśli czystej
dumał czy w twórczości bólach
mogę być otwartym listem
jeszcze wczoraj mnie nie było
ktoś napisał tomik wierszy
licho we śnie mnie skusiło
rozproszone myśli zwieńczyć

marzną mi stopy i włosy przetłuszczają się zbyt szybko
mówisz jesteśmy jak dwie połówki jabłka
potem jak niedojrzałe bierzesz do ręki
obwąchujesz liżesz po wierzchu
odgryzasz kawałek po kawałku
przeżuwając na miazgę
w końcu wypluwasz
z miną rozkapryszonego dziecka
wykrawam robaczywe
za oknem tylko wiatr i szum w uszach
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królowa nocy
trzeba spróbować gorzkiego wina żeby wiedzieć jak smakuje dobre
P. Coello

jak w perskiej bajce
dolewasz do wina kroplę wody
by zrozumieć
pomiędzy lotem ptaków
a zimnem kamienia
szukasz miejsca
myśli wirują gdy obok drugi
świat co przenika
jak Ewa wracasz żebrem do boku Adama
łącząc jabłoń z wężem

to nie słońce ogrzewa
ciasno zwinięta jak pąki róż
zaokrąglam niebieski poranek
krople ściekają po dachach
lepką muzyką
skrywam niepokój w chatce krasnali
kiedy przylegasz jak mokra sukienka
lubię deszcz gdy rozpraszasz
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w wydrążonym pniu
dopiero co skończyłam osiemnaście lat
w kałuży przemykały odbicia obłoków
tworzyłam zamki między stopami dreptał piasek
zamknąłeś pętlę ramion
nad ranem
potrząsałeś dawałeś pstryczki w nos
czułam szarpnięcia w półcieniu przyśpieszałam kroku
szukałam jasności dnia
grafitem szkicując na szybko
w wycięciu czarnej koszuli
wznosiły się i opadały piersi
spróchniałe od wczoraj

tak stwarzani są bogowie
kolejny dzień jak lipa
bez kory
dłubiesz wiórki nierówne
wszystkie Chrystusy mają brody
cierniową koronę i twarz tak posępną
że chce się pocieszać
rzeźbisz na własny użytek
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czerwonym guzikiem zatrzymuję
wieczorami siadam na ławce
czekając aż pęknie pępowina
a cisza lepka jak kisiel spłynie z drzew
podziwiam trwające od milionów
na wyznaczonych miejscach
jak rodzynki w cieście
rysują stały wzór
w którym jestem tylko
jedną z niewiadomych
jak ci co w wytartych dżinsach wsiadają
do pociągu i nie wracają

lipiec burzowy tego roku
na patelni boczą się skwarki
rozbijasz kolejne jajo
kot chropowatym językiem
liże
mieszasz drewnianą
jak teflon nie lubisz ostrych krawędzi
lekko ścięta
jak mielony pieprz niewidoczna
półprawda
zapiecze czasem
gdy piorun trzaska w skorupę
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Łucja Kucińska
Mieszka i pracuje w Sieradzu, laureatka konkursów poetyckich m.in.
w 2006 r.: 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, Angorze, Echu,
Siódmej prowincji, Pulsie Sieradza.
W 2007 r. Towarzystwo Przyjaciół
Sieradza wydało wiersze poetki zebrane w tomiku Ku słońcu, a Miej
ska Biblioteka Publiczna w Sieradzu opublikowała kilka utworów w antologii
Opymistyka. Wiersze ukazały się również w antologiach: Gdy myślę Sieradz,
POSTscriptum, Oazy Szeptów (2008 r.) i Ogrodowe Pejzaże (2009 r.).

dwie rzeki mojej melancholii
Zazieleniły się myśli
owiane lekkością pióra.
Wchodzę w twój sen
ciepłem falującej wyobraźni i zasypiam.
„skrzydło przebite kryształem lodu
zastygło w pozie zjednoczonej przyjaźni”
Przywołuję dotyk na klawiszach pianina,
i ten na policzku – strzał w dziesiątkę.
Niemoc ogarnia ciało.
Śnię.
Ty i ja kochamy las,
powiedz gdzie jest to drzewo,
którego nie mogę odnaleźć.
Obok obojętni i nadpobudliwi ludzie
wierzą w nieomylność.
Mam tylko fotografię z Toronto,
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szal biały, jak śnieg w naszym lesie,
którym wiązałeś mi ręce,
a słowa zamierały na ustach.
Boże, ucisz łomot serca,
gdy czytam opowiadania;
Piotra od szala i leśnego Jakuba.

ogród
gdzie jesteś emi
dziewczyno z którą przegadałem tyle nocy
śmiałaś się z miłości
a ja głupiec wtórowałem
później zakochałaś się w tym przystojniaku
gdy byłem z wami
całowałaś mnie
szepcząc do ucha
– zobacz jaki zazdrosny
gdybyś wiedziała
co wtedy czułem
teraz się nawet nie uśmiechasz
wczoraj widziałem łzy na policzkach
powiedziałaś
– jesień uczula mi oczy
emi
w naszym ogrodzie
nie opadły liście z drzew
chodź
nie będziemy się śmiać z miłości
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* * * jeśli widzisz to co ja
jeśli widzisz to co ja – nie płacz
to nic że wiosna nie ubierze w suknię wiśni
a tamten październik
zmroził mniej odporne róże
pozostałe ścieli – było ich chyba dwieście
później padał deszcz – taki jesienny
liście dębu były czerwone
elwira grała gershwina i łzawiły mi oczy
z wypiekami na twarzy
wpatrzony w jej portret
unikałeś mojego wzroku
przyszła alicja z bukiecikiem fiołków
śmiała się z poszukiwań czterolistnej koniczyny
wyszłam
wiatr trzasną drzwiami

ślad po egzystencji
brakuje mi twoich listów
pytań – czy pamiętasz
to nie czas płynie wolniej
lecz samotność czyni go nieskończonym
ludzie otwierają usta
gdy spożywają pokarm
czasem krztusząc się plują
gotowi zagryźć
bywa że w geście pojednania
oferują przepis na bańki mydlane
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nie będą jej wiązać
kiedy przyjdziesz
będę w świecie niczyim
weźmiesz za rękę
i pójdziemy
czuję dym
wdziera się w nozdrza gardło
za bufetem barman z dziewczyną
spójrz
w alejce promienie słońca
nasze cienie
ktoś się uśmiecha
inny płacze
między cyprysami
huśtawka tnie przestrzeń
intuicja każe odejść
szukać azylu
nad brzegiem rzeki
która trwa w bezruchu
gwiazdy gasną za horyzontem
nie słysząc
przyjdź do mnie
na wiszącej kładce
stoi dziewczyna
ma zamknięte usta
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Ewa Kudla /eva_14/
Urodzona w Warszawie,
gdzie po różnych kolejach
losu, mieszkam do dnia dzisiejszego. W pisanie wierszy – bo trudno mi to nazwać poezją – bawię się
od wielu lat. Tak, właśnie
„bawię” – jest to najwłaściwsze słowo. Uzbierało
się tego kilkaset. Zdarzały się lepsze, fatalne
i gorsze. Przy największej
wyobraźni, nie nazwę
siebie poetką, tylko wierszokletą. To już trzecie
wydanie Antologii POSTscriptum z moim udziałem i nadzwyczaj sobie cenię
swój skromny udział. Jeśli potencjalny Czytelnik znajdzie w moich wierszykach
coś dla siebie, coś co choć trochę poruszy, cieniutką strunę wyobraźni, będzie
to największa satysfakcja. Tego oczekuję, nie zachęcając usilnie do czytania,
jako świadoma autorka zrymowanych myśli i uczuć, pałętających się po duszy,
pod wpływem nastroju. Powstało jeszcze kilkanaście tekstów, które Pan Lucjan
Wesołowski /kompozytor mieszkający w Weronie/ zechciał umuzycznić. Urodziły się z tego piosenki, siedzące w kąciku i czekające na wykonawcę.
Poezja, to umiejętnie uszeregowany, zapis znanych znaków graficznych, który
jednych łaskocze, dla innych pozostając niemym klaunem.

CZTEROLISTNA I KUKŁY
dosyć rzadko się przytrafia koniczyna
z czwartym listkiem wbrew natury filozofiom
dużo częściej w śnienie wieczne ktoś wybywa
choć jak inni rad by z życia czerpać chochlą
jeszcze rzadziej piorun trafia w sedno sprawy
zapalając nad urwiskiem wyobraźnię
rozziewaną w nudnych śmierciach od parady
zlizujemy sztuczne ognie nosząc kamień
do umierań przywiązani tych na co dzień
kaptur dłoni zamykamy na płomieniu
dzierżąc wiosło połamane w Wielkiej Wodzie
wyminięci doskonale po ekstremum
bardzo rzadko się przytrafia koniczyna
z liściem czwartym zmutowana przez ironię
znacznie częściej złudnych kwitnień nam ubywa
śmiesznym kukłom roztrzaskanym przy porodzie
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JEMIOŁA
już od dawna na siebie milczymy
nawet radość odwiedza nas inna
dotyk wzroczny na twarzy ma limit
różnym smakiem gęstnieje nam ślina
od lat siedmiu czy więcej nie zliczę
rachmistrz ze mnie był marny pamiętasz
tu są moje tam twoje granice
na powszedniość na co dzień od święta
mąki brakło czy chleby już zimne
nawet bogów chwalimy osobnych
turlasz pacierz na ręce wygiętej
i ukradkiem do okna się modlisz
las opodal a w lesie refrenem
stuk dzięcioła o korę jak w domu
nuda weszła w hołubcach na scenę
w rytmie ciszy zagrała bez strojów
już od wieków przy sobie nie jemy
mleko wyschło na proszek pod stołem
zgrzebnym gestem roboczym jak drelich
odcięliśmy spod lampy jemiołę

SCHADZKA
może jeszcze cud dopadnie
sypiąc hojnie jak z rękawa
może zdarzysz się wśród zdarzeń
miodem z wrzosów na cmentarzach
zamiast świecy spłonie zniczem
ruszą w kondukt setki nocy
alejami słów po ciszę
tylko dotyk nie potoczy
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wyczekania które słało
szklane daty w piegach ułud
nie odmierzysz żadną miarą
zasną żyły w treściach muru
może kiedyś w martwą schadzkę
piasek wsiąknie w chryzantemy
wiatr zarządzi ekshumację
lichych marzeń niepotrzebnych

ZA ROK
powiedziałeś pojutrze odjeżdżam
może dziwne lecz ja to wiedziałam
ta walizka ciążyła jak z drewna
nie złożyłeś na półki czekania
powiedziałeś że dziś jeszcze nasze
może dziwne i tak to poczułam
pozwól wieczór otulić pod dachem
między kęsem a kęsem zadumań
odczekałam pod ścianą na umór
przyklejone szeptanie wprost z gardła
koleiny po rękach rozumu
co popękał znikając jak bańka
powiedziałam że nic to normalne
ja z kawałków ty niczym monolit
podam kawę bez cukru bo żartem
mamy czasu dostatek aż dzwoni
pewnie nie wiesz że wisiał u lampy
że zagęszczał rozmyte godziny
coś ci powiem zajedziesz to napisz
nim się znowu za rok dogonimy
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NADZIEJA
jeszcze światła nie pogasły
jeszcze szumią żyły miasta
zmrok na dachach klei plastry
a ja robię z siebie błazna
nie jest łatwo z mlecznej drogi
na ubite spłynąć trakty
tu z kamieniem kamień brodzi
stopy grzęzną pośród kapsli
konstelacje rozkrzyczane
w Wielkim Wozie Wielkie Grzechy
na poduszce rozmazanej
zapisany maczkiem zeszyt
stukam w serce jest nie znikło
wsparte ciężko na aorcie
coś uwiera ostrą fikcją
brnie w gomorę i sodomę
jeszcze światła nie pogasły
jeszcze puls o drugi woła
zmrokiem sercu kleję plastry
z resztką miodu na dnie słoja
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Kamil Kwidziński
/gamin/
Urodzony 11 maja 1989 roku.

Skan Poetycki
List do styczniowej zawieruchy.
Przepraszam że wyszedłem tak prędko. Mimo twoich pełnych ud
wciąż miałem wizje sufitowe projekcje napędzane wiatrem
że też znikniesz – przy świcie lub w nim odetchniesz raz jedyny
że białe światełko wyleci ci z ust i fruwać będzie wokół mnie –
widziałem już ją dokładnie. Dwa metry od wioski strzaskane
i na rękach niosłem dziecięce ciałko pokryte pęcherzami.
Nie chciałbym zabierać ci marzeń i setek wieczornych filiżanek
które lubisz na jednym paluszku podnosić między stronami.
Dlatego wyszedłem. Bo choć imion własnych nie literowaliśmy
między poduszkami – to przez całą noc rosły nam dwa krzewy
cytrynowe. – Nie chciałem cię straszyć ani robić z siebie wariata
ale na każdym jeden owoc. Oświetlał lektury obopólnie –
twój grzbiet cały był pokryty rzędami czarnych chińskich liter.
Jednak póki kontrolowałem oddech i przylegałem do drugiego
serca było dobrze. Zrobiliśmy swoje i samotnie z przyzwyczajenia
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zasnęliśmy tylko pośladkiem się stykając. Mamrotałaś słodko
że oszczędzisz na prądzie bo zawsze śpisz przy telewizorze.
Tych dwóch godzin nie zapomnę. Jak się rzuciła między snami
pierś jej czerwoną sierścią pokryta. Z każdej strony szarpała
blizny które zarastały latami. – Pani moich białych nocy wróciła
i nadrabiała głód wyrastający już zbyt daleko poza organizm.
Chińskie czcionki migotały rzucone w najgłębszy cień pokoju.
a twoje cytrynowe drzewko usychało oddając soki mojemu
– pod sufit urosło i owoców w stratę brzemiennych ubrało
dziesiątki. Skażone rodziło się niebo twojego przyszłego domu.
Przepraszam że wyszedłem tak prędko – teraz rozumiesz.
Nie chcę byś była kluczowym słowem w tytułach żałosnych listów
i tępych wierszy które krwawię nocami. Nie będę w histerii
składał na tobie kwiatów i pił przy nich wtórnymi godzinami.
P.S.
I jeszcze jedno – dwie sroki usiadły na twoim śmietniku
najpierw energicznie oglądały się na boki a później wsuwały
dziób pod blaszaną klapę. Czy myślisz że my też tak
życie smakujemy? Wiem to śmieszne. W końcu jesteśmy
sobie obcy. Na razie.

Listy do przesiedleńców (I)
Ona kompletnie zwariowała.
Może pogodzimy się ze sobą, na przykład lirycznie,
lub też prozą, choć to nuda, choć to męka – wieje grozą.
Ale zgoda. Siedzę na łóżku i układam z jej włosów litery,
płaczę. Od a do z wszystko było. Nie wspominamy poranków,
jest czarno za oknem, wokół nas jeszcze czarniej. Ktoś zgasił ostatnią
latarnię. To nie znak. To tylko obowiązek. Nas obowiązuje zgoda
namolnie naciągnięta, jak gruba kołdra w środku lata. Nie możemy zasnąć
razem. Życie tak bardzo nam przeszkadza. Posiadamy odpowiedzi, o które
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nie zdążyliśmy zapytać. Czy dziś już nikt nie szanuje praw młodości?
Ona kompletnie zwariowała.
Połóż się, kochany, odpocznij. Razem coś pośnijmy,
lub też słowem, choć to zero, choć to nikłe – daj mi głowę.
Ale dobrze. Choć kiedy tylko zaczynam myśleć, że masz rację,
i szczęście jest, to z miejsca staję się jeszcze bardziej
nieszczęśliwy. Zupełnie nie kochliwy, nie rodzinny – bez przyczyny.
Zagryzam pasek, ciągnę go ku szyi. Czekam aż żyła zacznie mówić:
Nie rób tego, słodziutki, jesteś tylko z kolejki, pierwszy lepszy,
doczekaj kasjerki, wyjmij papierki i żyj jak wszyscy. Wtedy to robię.
Wciskam głowę w nieposłuszeństwo, ruszają tłoki, pocą się maszyny,
tylko ty spoglądasz w sufit, nie płaczesz, nie budujesz
mojego nieszczęścia,
jako jedyny trybik fabryki, który dość ma bezmyślnej pracy. Ty chcesz żyć,
a nie ratować od śmierci. Nie masz zamiaru kolejny raz pytać: wątroba
czy nerki.
Ona kompletnie zwariowała.
A pamiętasz wannę i psa za ścianą? Jak jutro rano
zdechł – bez naszej winy. Ty jesteś mantra, ja jestem krew.
Ale on żyje. Ten głupi pies dalej dyszy i szczeka,
choć wanna stoi pusta. Ty leżysz rozłożona, gdzieś pod płytą,
a ja słucham jego mantry. On wciąż pyta. Gdzie ona bywa?
Gdzie jest? Mówię mu, że trawa zakwitła, że musi żyć dalej
i wyjść na ten pieprzony trawnik, tylko co z tego? Minęło dwa
tysiące lat, wanna pordzewiała że aż strach, i dalej tu siedzimy.
Ja przy wannie, pies za ścianą. On wciąż szczeka, choć już rano.
On wciąż szczeka, jakby tęsknił za twą ręką, ciut już zmarłą.
Ramię nieważne, oczy też nieistotne, przepraszam,
że tak łażę po tobie i nie daję, jak reszta, odpłynąć,
tylko stoję przy brzegu i nałogiem wstrzymuję morze.
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Syjam
Dano mi miejsce pracy, z którego widzę morską zieleń
i wielkie kształty horyzontu, po których skaczą śnieżne
zające; żebym wariował.
Dano mi biurko zmącone narkotykiem, bym kreślił szkice
dla któregoś z nieistniejących bogów. Patrona zmroku,
którego legenda, dzień w dzień, stąpa za mną do domu.
Dano mi namiętność, z której czerpię procent jedynie,
by zaspokoić podróżne sumienie, tak żebym ciało wciąż
nosił trzeźwe i ostygłe.
Dano mi świece – ciepłe zwrotniki, w których niciach
widzę ponurych klaunów siedzących w rogach pokoju,
wystukujących afrykańskie rytmy.
Dano mi zwątpienie, bym miał więcej czasu na grzech
i prawdę. Żebym powszechnym religiom nie oddawał jawy
i tylko czerpał z nich co pożywne.
Dano mi głód – okaleczone dziecko z rozprutym błędnikiem,
które zatacza się po knajpach i zadymionych cyrkach,
szukając dłoni opiekuna.
Dano życie – symbol mojego szaleństwa, ciężarne dziecko,
które w każdej pełni rodzi błaznowatą matkę – samotność;
nienawidzę własnego rodzeństwa.
Dano mi spokój; przeklęty nieużytek, tchórzostwem opity
pies, który wciąż nie może się podnieść z podłogi.
Gość domu, na którego nie spoglądam.
Dano szaleństwo, zachwyt i rozterkę. A wszystko to,
by zbliżać się ciałem do samego siebie. Wszystko to
dla chwili rozmowy z własnym obłędem.
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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. Marzy o podróży
Orient Ekspresem.

* * * z kolanami pod brodą
z kolanami pod brodą
mogę czekać
na kolejne zmarszczki
albo na ciebie
kiedy już nie wystarczy
kruchość słowa
podasz mi wargami zapomnienie
przyspieszone atropiną nut
i zbudzisz
aż z wyroku losu zapłonie
po kryjomu
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nie umiem głośno o kochaniu
mówisz
inne usta nie smakują nieważkim
gdy barwami słów zmieniam odcienie
jak kolor włosów
boję się
że nie zdążę zebrać dotknięć
z krawędzi
więc pod prąd
uczę się spełnień
od zachodniego wiatru
i szemrzę jutrem
jeszcze raz bez tchu

* * * odpowiadam za ślady szminki
odpowiadam za ślady szminki
źdźbło we włosach
dotyk pachnący pokusą
wiesz że wiem
chociaż mówią że łatwiej odejść
kiedy nadpęknięte boli nie naszym
wtulasz się w szósty zmysł
na miłość i na grzech
znów z każdym wersem
pęcznieją chwile
nienasyceniem wytrawne
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nie jestem Ewą
nie wypełniam pustki
przyspieszonym oddechem
chociaż mówią
że jestem z twojego żebra
gdy niebo na przedwiośniu
tłumaczy mijanie
w cieniu zmarszczek
dotykam
po rękojeść uśmiechu
i gram na zwłokę
smakiem zielonych jabłek

lady in blue
między polną gruszą
a kolcem głogu
wiodłeś na pokuszenie
tylnymi drzwiami
i zapomniałam się w błękicie
póki starczało oddechu
zaklinając uskrzydleniem
rumieniec na szyi
chłód oczywistego ranił
bez uproszczeń
w zaplątaniu dni i poranków
chociaż pozory myliły
utrwaliłam smak znieczulenia
akwarelą ciszy
w barwach ochronnych
nadciągała zima stulecia

* * * nie powinno było się zdarzyć
nie powinno było się zdarzyć
nic
prócz kilku przykrótkich szczęść
z piętnem czerwonej sukienki
choć na poduszkach
ślady tej wiosny jeszcze wspólne
blizny bolą
już nie śnię bzów
nawet jeśli cierpkie
przewiązujesz dzikością
i nie łatwiej
kiedy mówisz nieutulone
chciałbym

* * * kiedy imiglikos łagodzi pęknięcia
kiedy imiglikos łagodzi pęknięcia
a wiosna kusi
w niezapominaniu
że ty
że ja
że błękit
choć serce demi sec
dotknij
bzem po omacku
i zbiegiem okoliczności
w usta całuj czerwono
zakwitnę czeremchą
pięciolistnie
nie do uwierzenia
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Wiesław Janusz Mikulski
Urodził się 12 lipca 1959 roku w Ostrołęce.
Ukończył teologię w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (dzisiejszy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Studia
Podyplomowe filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku (dzisiejsza Akademia
Humanistyczna im. Aleksandra 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. Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce. Naucza jako katecheta oraz polonista w Zespole
Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce.
Dotychczas ukazały się samodzielne zbiory wierszy Mikulskiego: „Ikar”
(1995), „Dotykanie nieba” (1997), „Opadanie czasu. Modlitwy i przypowieści” (2000), „Krajobrazy ciszy” (2002), „Dotyk Twojej miłości” (2008), „Kielich jesieni” (2008). Jest współautorem wielu antologii poezji. Wiersze W. J.
Mikulskiego były publikowane w kilkuset pismach krajowych i polonijnych
oraz na antenie kilkudziesięciu rozgłośni radiowych. Jako publicysta ma w
swoim dorobku ok. 400 artykułów. Jest także autorem m.in. książki „Dzieje ostrołęckiej <Czwórki>. Monografia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4
im. Adama Chętnika w Ostrołęce (1968–2005)”. Jest członkiem Związku
Literatów Polskich.

*
*

*

szedłem Panie Jezu
Twoją Krzyżową Drogą
wśród jazgotu
handlujących
Jerozolima, 2002.01.26
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*
*

*

Morze Martwe
Twoich ziemskich dni
martwe bez miłości
serca
życie bez miłości
martwe – –
nad Morzem Martwym w Izraelu,
2002.01.23

*
*

*

pokazałeś idąc po jeziorze
jak kochać tonących i wątpiących
których wiara jak ciężkie kamienie
może się utopić
tak jak tych którzy
cierpiąc w trwodze
wypominają Ci obojętność
w swe życiowe burze...
nad jeziorem Genezaret,
2002.01.25

W DOMU MARYI I JÓZEFA
Twoje mieszkanie Matko
wypełnione było Miłością
i stało się Źródłem
naszej
Nazaret, 2002.01.25
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*
*

*

Wtedy nie tylko nie było dla Ciebie miejsca
ale i serca nie było
ze zbocza Oliwnej Góry patrzyłeś
na niewdzięczne miasto
i tak bliską lecz tylko
fizycznie świątynię
modliłeś się w ostatniej nocy
swego życia aby je przemienić
na wieczne i szczęśliwe...
Ogród Oliwny w Jerozolimie,
2002.01.23

ZOSTAŁEŚ NA ZAWSZE CZŁOWIEKIEM
Betlejemskie morze miłości
niewyczerpane Bóg
staje się także Człowiekiem
we wszystkim podobny do nas
oprócz zła gdy je czynimy
świadomie oddając cześć bożyszczom
pieniądza zmysłowego nadużycia
i diabelskiej pychy
Betlejem, 2002.01.23
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ZIEMIA ŚWIĘTA
I
– nawet gdy tak nie myślisz
gdy życie płynie ci tylko
wokół stołu łóżka
i sklepu
II
ty też stań się
świętą ziemią Boga
duchową ziemią
na której On będzie obecny
w twojej codziennej miłości...
Izrael, 2002.01.27

*
*

*
Żonie – w 5. rocznicę
naszego ślubu

niesiesz mój płaszcz
ja Twój
nakrywamy się
ja Ciebie
Ty mnie
znieczulamy swym sercem
czas ból
kiedy życie się czołga
po dnie...
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Maria Ewelina Nowak
Urodzona w Kielcach w lipcu 1986 r. Obecnie studiuję na UJK filologię rosyjską ze specjalnością biznes. Piszę od dawna, publikuję
głównie w Internecie, choć można mnie też
znaleźć w Poetyckiej Poczcie Wici, miesięczniku kulturalnym Teraz i Tomiku „wiersze drugie” wydanym przez DŚT. To pewnik. Reszta
jest niepewna i zmienna jak pogoda. Kiedy
świeci słońce – śmieję się, gdy pada deszcz
– biegam po kałużach. Do życia bardziej niż
powietrze potrzebni mi są ludzie. Staram się
swoim istnieniem nikomu nie robić krzywdy...
Miłość dodaje mi skrzydeł, a proza życia najbardziej inspiruje do pisania poezji...

Palcem po wodzie
dajesz mi niepokorne myśli, niepokoje
tyle ich wciąż masz*
nauczyłam się znikać
kiedy krzyk odbija się od stali
echem w balkonowych barierkach
rośnie by ściskać gardło
nadmierną tęsknotą
czasem w snach widzę odcisk opon
na szybie i wtedy pękam jak ona
pod ciężarem łez
dławiących ucieczkami
w nocne trawy
nie myśl, że nie miniemy nigdy się
choć łatwiej razem iść pod wiatr*
nauczyłam się zapominać
krew na podbitych wargach
wyznaczone pustymi butelkami
godziny otwarcia sklepu
brak czasu
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pod presją ciężkich myśli
pustego domu
z założenia nieprzyjemnych
spotkań dziecięcej naiwności
z wiarą w słowo
pamiętam tylko
jak bardzo cieszysz się na mój widok
zawsze kiedy staję w progu
trzeźwiejesz
na szczęście rzadko bywam
wciąż wierzę że kiedyś
nie skłamiesz
gdy spuszczę wzrok
* K. Nosowska, R. Przemyk Kochana

Spacer po wspomnieniach
nie dotykam martwej rzeźby
zroszonego poranka
zbyt wiele krzyczy tęsknot
zbudzonych przypadkiem
wysokie trawy
nie dają już cieni
jak dawniej
prześwitują zgorzknieniem
dzikie wino znad wejścia
oplata schody
wszystko
coraz bardziej śmiertelne
nawet nie pamiętam
jej śmiechu
z czasów gdy miała warkocze
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podobno wtedy
bywała najszczęśliwsza
tylko on się nie zmienił
poza kilkoma przebłyskami siwizny
tak samo się cieszy
widząc ją na progu
dziś jego szczęście sięgnęło zenitu

Zatrzymana
urosło mi w głowie ziarenko
i spadło do brzucha
tam dojrzewa
jak wiązka światła
wpadająca przez okno
wprost na moje dłonie
a skóra na nich
jest szorstka i sucha
boję się, że nie udźwigną
ciężaru ślubnej bieli
tandetnych przysiąg
statecznych matron
muszą trzymać mnie
kiedy spadam głową w dół
dziewczęcych zakrętów
niedotrzymanych obietnic
już nie wyrywam
skrzydeł motylom
hoduję własne
choć wciąż jeszcze
ląduję niemym bólem
w ciszy
wiem
że kiedyś będą mi potrzebne
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Z nocnego przebudzenia
zataczam się czasem
w przejrzystościach świtu
potykam o papilarne zgrubienia
burzę oddechy
a ty
pozwalasz mi
uciekać w zieloność
najgłębszych zakamarków
pulsować między tkankami
wyrastać w upojeniach
konsekwentnie
zakopujesz moje cienie
pod podłogą
one cię nienawidzą
wcześniej mogły zrobić wszystko
a teraz się ich nie boję
wiesz
nie muszę już znikać
kiedy pod skórą rośnie
niepewność
spokojnie czekam
aż obronisz mnie
przed samą sobą
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Monika Nowosad
/Cathriona/

Ur. 08.02.1984 r. w Krasnymstawie. Z wykształcenia germanistka, której pasją są
powieści kryminalne i gotyckie. Pracuje
jako nauczycielka języka niemieckiego w
Zespole Szkół w Izbicy oraz w Zespole
Szkół w Orłowie Drewnianym. Od wielu lat śpiewa również w chórze w swojej rodzinnej parafii p.w. Św. Kajetana
w Orłowie Murowanym. Uwielbia pisać,
zwłaszcza opowiadania. Swój pierwszy
zbiór krótkich historii pt. „(Nie)szczęśliwe
zakończenie” wydała w formie e-booka
w Serwisie Literackim Knowacz. Prywatnie świeżo upieczona mężatka; mieszka
wraz z mężem w Stryjowie.

KRÓTKI WIERSZ O SOBIE SAMEJ
Majaczę przed tobą jak widmo w ciemności,
Biel nocnej koszuli zjawę przypomina.
Pośród ciemnej nocy szukasz mej bliskości,
Lecz w serce Ci się wkrada strachu odrobina...
***
Nie pozwól się zmylić mych oczu szczerości,
Ona się pojawia i znika, gdy zechcę.
A gdy nikt nie patrzy wyziera z ciemności
Dusza jak noc czarna. Dlatego masz dreszcze?
***
Mówią, że kobieta jest jak cukier słodka,
Że czysta jak anioł, co skrzydła ma białe.
Spójrz jednak w me oczy, głęboko do środka...
Widzisz tam anioła? Czy znów z diabłem spałeś?
25 stycznia 2009

117

DEPRESSION
Bo są czasami w życiu dni takie przebrzydłe,
Gdy czujesz się jak motyl ze złamanym skrzydłem,
I choćbyś chciał odlecieć, to coś ci nie pozwala,
I czujesz, jak coś w tobie powoli się wypala,
I myślisz, że o pomoc do kogoś jeszcze krzykniesz,
Lecz wiatr twój krzyk zagłusza...
I tylko nikniesz, nikniesz...
2008

PIEŚŃ ŚWIERSZCZA
I znów zniszczyłam sobie życie,
Chociaż tak bardzo tego nie chciałam.
Szczęście, o którym marzyłam skrycie,
Odeszło nim się z nim przywitałam.
A wieczorami pod moim oknem
Świerszcz-wariat cicho muzyczkę gra.
Za pięciolinię ma moje serce,
A każda nutka to moja łza.
Przestań pod oknem grać już, szaleńcze!
Czy ty nie widzisz, że nie chcę więcej?
Bo gdy w ciemności leżę tak sama,
Co mi po tobie i twej piosence?
A wieczorami…
I przyszła złość na samą siebie,
Że padły słowa, co paść nie miały,
Że czas nie wrócił ze swoim biegiem
Oraz że słowa się cofnąć nie dały.
A wieczorami…
Ech, świerszczu-idioto, co cię tak weseli
Podczas gdy mi znów na płacz się zbiera?
Tobie zostały przynajmniej piosenki,
A ja znów sama, jasna cholera!
A wieczorami…
16 lipca 2007
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CHCESZ, OPOWIEM CI BAJECZKĘ…
Czerwony strumyczek płynie powoli,
Zostawia za sobą bliznę. Nie boli...
Cichutko jak łza na papier skapuje...
Nie boli, bo w sercu wciąż głębszy ból czuję...
Samotność dokoła zaciska swe kleszcze...
Krew kapie z żyletki... Powiedzieć Ci jeszcze?
styczeń 2009

ANIOŁ
w czerwonym świetle
poranka
podnosił się z klęczek
słaby
zmęczony
półżywy
na policzkach
krwawe ślady
łez
piórami bawił się wiatr
kładł je na welonie mgły
unosił dłonią Zefira
pod czerwone niebo
upuszczał i chwytał
a on płakał
patrząc w słońce
tęsknił
brocząc krwią
pół skrzydła
zwisało
19 sierpnia 2009
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MODLITWA MIMO WSZYSTKO
szukam u Ciebie pomocy o Pani
z przydrożnej kapliczki
na spróchniałym pniu
wyblakłaś już trochę
długo tutaj stoisz
i czekasz
może na mnie...
wiem nie mam prawa
przecież nic nie znaczę
są inni godniejsi
a mimo wszystko...
proszę
wiem inni mówią
że Boga już nie ma
że minęły czasy
gdy istniał
a mimo wszystko...
klęczę
18 sierpnia 2009
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Błażej Obiała
/blazej01/

Urodzony w Ciechocinku w 1989
roku jest na co dzień zwykłym chłopakiem. Studiuje informatykę w Łodzi
oraz bierze czynny udział w tworzeniu wierszy. Do jego innych hobby
należy m.in. muzyka (szczególnie
rockowa o szeroko rozprzestrzenionych graniach), gra na gitarze basowej, historia II wojny światowej
oraz odrobina polityki. Za każdym
razem, kiedy się go pyta o wiersze
i poezję, twierdzi, że się nie zna – po
prostu pisze. Inspiracje do wierszy czerpie w zasadzie ze wszystkiego, począwszy od zwykłych prozaicznych sytuacji w życiu aż po film, sztukę, filozofię
Schopenhauera czy Nietzschego. Do pisarzy, których chętnie czyta Błażej zalicza się Witkacy, Proust, Nietzsche czy James Joyce, a także Pilipiuk i Piekara.
Debiut nastąpił we wcześniejszych antologiach wydanych pod szyldem POSTscriptum w 2008 roku.
...Kochanej Mamie za uśmiech, który od urodzenia odcisnął się na sercu jako
najładniejszy i najszczerszy. Za bezgraniczne oddanie i miłość, której słowami wyrazić nie zdołam.
...Kochanemu Tacie, za ukazanie wielu trudnych momentów w życiu oraz za
wszelką naukę, która pozwala ocalić siebie od zagubienia. Pamiętaj synu, by być
zawsze sobą – za te słowa wierszami podziękuję.
...Kochanemu Bratu, za próbę zrozumienia mnie i chęć pomocy, wtedy kiedy
jest ona najbardziej potrzebna.
...Ani, bez której wiele pięknych momentów mojego życia nie miałoby miejsca. Mam nadzieję, że nie tylko słowami umiemy się porozumiewać. Za każdy gest
z serca dziękuję.
Do Państwa Czerwińskich kieruję również słowa tej dedykacji. Dziękuję za wiarę w moje zmagania z poetyckim słowem, za wskazanie drogi i za niemożliwą do
określenia w sposób jednoznaczny szczerość płynącą prosto z serca. Niech nasze
poznanie na zawsze pozostanie w pamięci.
Sercem i duszą Wam oddany
Błażej Obiała
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głupi ten co w poezję wierzy
pusta kartka znowu wściekle razi w oczy
boję się kratek są jakieś niepewne
gdy tusz ujawnia wady kąta prostego
litery choć błogie i idealnie pasujące do bieli
nie kuszą swoją nagością i zboczeniem jak kiedyś
żałuję wyrazów co swoją prostotą mogły nadać
inny bieg oczom
skreślam odkreślam
zabawa dla idioty którego dwadzieścia lat temu
bezmyślnie połączono puentą ze śmiercią
wbili w rękę długopis z nadzieją że
zdolność do pisania z czerwoną breją się wymiesza
a wyplute słowa nabiorą koloru pełnego zrozumienia
gówno prawda
poezja to namaszczenie ślepych
co w obrazkach nie widzą wizji końca
moich durnych zdań
05.09.2009

malarstwo
rysujesz jakieś głupie rysunki moimi palcami
kto Ci pozwolił ich używać
krwią bryzgasz na lewo i prawo po cielesnym płótnie
walisz kleksy pędzlem bez włosa
tworząc autystyczne witraże
świeżo starte pięty wykorzystałaś w zbereźnych celach
nadałaś imię skur – wiele bo wiadomo są parą
z myślnikiem by nie bluźnić bo szkoda jęzora
powietrze z mordy zostawiasz na potem
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franco! zostaw moje myśli
włóż je z powrotem niech nadal gniją
testament jest w drugiej półkuli
strona zerowa życia
ponownie zamknięta
26 08 2009

połączenie
dwieście osiemdziesiąt trzy myślnik pięćdziesiąt siedem
myślnik iks iks
mamo trudno te iks iks na telefonie wybrać
synku czytaj instrukcje
pot cieknie po całym ciele
boże jak mam to wpisać
o nie pan domu wraca
znowu po dupie dostanę
w instrukcji same czarne obrazki
wpiszę numer buta
śmierć – teraz też zajęte
15.08.2009

przedszkole
zagrajmy dzisiaj w znajdywankę
choć i tak nikt nie znajdzie
jutro w szukajkę
zaszukasz się na śmierć czy życie
co za różnica
kto się bawi kto się bawi w przedszkolankę
cholera! bachory dawać te klocki
koniec urwisowania
brudne syry myć lecz smród ma zostać
dzisiaj śpicie w samych poszewkach
wieczorna lekcja umierania
każdego dnia coraz mniej pamiętam
20.08.09

natura
wczoraj gdy przegryzłem śmigło wentylatora
dotarło do mnie czym jest powietrze
materia a może i nie echem między górą a dołem odbita
roznegliżowana i podniecona w tym wypadku silniczkiem
napchane cząstkami których moje jądra nie znają
dławi co rano upchaną w żyły farbę
nadęte jak balon wrażenie oddychania
tylko stary gdzieś nad nami oponą na gwóźdź wjechał
a ja szukam dziury cóż natura faceta
teraz naciskam dwójkę
szybciej się kręci
21.08.2009
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Zygmunt Marek Piechocki

Z cyklu „Mantylki”
Z tęsknoty
Tym razem będzie inaczej
żadnych opuszków arabesek nimi
Staniesz przede mną
obejmę cię dłonią szeroką
zniżę głowę ku zarysowi ramion
i już tak coraz to niżej oddzielał będę duszę od ciała
aż do tych motylich skrzydeł
Wtedy zaprzestanę
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* * * A ja...
A ja
w szukaniu ciągle
wyostrzam zmysły
podwajam czujność
porannie nie pojawia się
ona
ze snów
nie zapala dnia

* * * Wrzucam...
Wrzucam kamyk
słucham zaglądam
ani plusku ani mojego odbicia
to studnia bez dna
Jak oczy dziewczyny

...nie powinno było się wydarzyć
Ale jednak
i cyzeluję każdą literę
słowo
myśl
pisząc do ciebie list

Spacer
Rozwrzosowione polany
szepczą o jesieni
ty
że ładnie się starzeję

* * * Zapisuję twoją jesiennośc...
Zapisuję twoją jesienność
pomiędzy nutami grande valse brillante
w lento
chowam rzeczywistość kalendarzy
w kodzie
chwile dla mnie
wbrew logice
pianissimo

Kiedy cię dotykam
Światła przejeżdżającego samochodu
na ścianach sypialni
Drżysz … ze strachu
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W barwnej tonacji
Sukienka w chabry i maki
wąska miedza lata
znikasz w jego tonacjach

* * * Przychylne wróżby...
Przychylne wróżby
więc kamienie lżejsze
Księżyc bezpamiętny
zamknął księgi
a ja czekam na zaklęcia twoich wersów
i piszę list sympatycznym atramentem
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Maria Polak
Z zawodu inżynier budowlany. Wiersze piszę od niedawna. Dziękuję losowi, że dane
mi było odczuć ich dobroczynną moc i poznać dzięki nim Wspaniałych Ludzi.

wiersze są często kawałkiem duszy
łzą co nie spadła, gdy boli serce
śmiechem radością oraz nadzieją
melodią w której mieszczą się tęcze
gamą czułości wyznaniem tęsknym
listem pisanym gdy brak odwagi
pędzlem lirycznym tchnieniem muśnięciem
sprawą honoru wielkiej powagi
tańczą ulotnie w powiewie wiatru
słysząc szeptanie elfów lub syren
lub namiętności bywają krzykiem
kamieniem ciężkim lub tylko żwirem
żaglem co buja po falach życia,
krawędzią ostrą rafą bezsenną
rymem łagodzą cierń samotności
cząstką są serca jakże bezcenną

129

są takie miejsca
z cyklu: „Zauroczenia”
tyle bywa miejsc cudownych
gdzieś ukrytych wśród zieleni
oko cieszy trawa w słońcu
kwiat barwami się rumieni
między liśćmi spokój leży
z cicho-srebrnych smug hamakach
tajemniczym migotaniem
łyk błękitu ciepłem spłaca
rzuca snop złotego kruszcu
tuż pod nogi przechodzących
nie dostrzegasz tu pośpiechu
nie ma żadnych spraw palących
może obraz ten jest we mnie
smak na ustach ideału
co odbieram jako świata
nieskończenie słodki całus
13.08.2009 r.

prośba do słońca
Na pożegnanie dnia mi przynieś
obraz, co w duszy zagra śpiewnie,
z promieniem, który poprzez tonie
ku brzegom iskrą się przebiegnie.
Olśnienie rozłóż miękkim ruchem
co w kołysaniu się ujawni,
gdzieś na granicy światła – cienia
na progu tajemniczych baśni.
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***
Spokojnym halsem daj popłynąć,
tam gdzie nie sięga ramię żalu
i w odpowiedniej chwili pomóż
pożegnać życie swe pomału.
14.07.2009 r.

Lubię wróżki
Lubię wróżki i ich słodycz
oraz spokój, który niosą,
to tak jakby wiatr czarodziej
kołysankę nucił kłosom,
muskał skrzydłem pełnię światła,
rozsypywał roziskrzenie,
plątał w słowa uśmiech ciepły
i napełniał myśl marzeniem.
Cicho, srebrnie i muzycznie
rumieńcami kraszą zorze
a u pasa pęki kluczy
otwierają dzień o wschodzie.
Potem pyłem z gwiazd i baśni
zasilają myśli szlaki,
by się do nich przyznać wszystkim
wiele trzeba mieć odwagi.
04.07.2009 r.
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właściwe miejsce…
najpiękniejsze to miejsce na świecie
gdy uczucie zasiada za stołem
gdzie bliskością pachnący poranek
jest dla serca czułości żywiołem
kiedy zmysłom preludium gra radość
niebo w oczach się chętnie odbija
proste słowa utrwala w uśmiechach
i rozgwieżdżą je ciepłem jak brylant
i nie ważne kto pierwszy wyciąga
dłoń by wesprzeć lub darzyć pieszczotą
wszystko kwitnie pod słodkim dotykiem
nakreślając dzień każdy z ochotą
29.08.2009 r.

świt na jeziorze
wstrzymaj oddech bo horyzont
już przepuszcza smugę jasną
i odczucie wpływa w serce
że błękitną przestrzeń głasnąć
pragnie tchnieniem swym świetlistym
obdarzonym tęcz kaskadą
w której miękko delikatnie
czułe się uśmiechy kładą
wiatr lekkością swego tańca
nieruchomość marszczy nieco
i kołysze spokój cicho
w toni gestem ciepłym świecąc
29.06.2009 r.
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Bożena (A) Przybysz
RYPIN

błoga cisza
gdyby tak ciszę
schwycić w dłonie
może w kieszeni da się ukryć
zawiązać supeł na chusteczce
i delikatnie ją otulić
czasami serce rozszalałe
z rozumem ciężkie boje toczy
ty jak gałązka odłamana
czy się odrodzisz gdzieś na nowo
zielenią może stres okryjesz
szukając miejsca
błądzą oczy
i właśnie wtedy
owa cisza
sekretnie skryta przed złym wzrokiem
pozwoli ci pozbierać myśli
usiądź na chwilę
a w skupieniu
ogarnie duszę
błogi spokój

133

Gdy rok cyfrę zmienia
Igłę znów dzisiaj biorę do ręki
i wstecz próbuję wracać myślami.
Niby refrenem w słowach piosenki
zszywam przeżycia, co czas oddalił.
Gorzkie pigułki i plastry miodu,
jak giełda walut ta moja droga.
Ile potrzeba ludzkiego znoju,
aby marzenia zrealizować.
W pamięci zwykłe dawne wspomnienia.
Wrócę na wozie czy też przegrana,
czy się wypełnią wszystkie marzenia
cicho szeptane w lampkę szampana?
Marzenia skromne i znowu proszę
mocując szczęścia sakwę na troku.
Co masz w zanadrzu niepewny losie?
Bądź mi znów łaskaw nieznany roku.
Zwykle z obawą patrzę przed siebie.
Myślę, co dalej. Chwytać chcę szczęście.
Miłość z przyjaźnią i dobre zdrowie,
czy żyć mi przyjdzie w smutku i biedzie.
Kilka toastów w nowy rok wkroczę.
Znów do sylwestra bliżej niż dalej.
Słowa od serca wplotę w warkocze.
Byśmy za rok je wciąż pamiętali!

jak kwiat
skromna doniczka z kwiatami
na oknie stojąc z innymi
opowie chętnie historię
niejednej zwykłej rodziny
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ile widziała uśmiechu
a łez wylanych z goryczy
i ciche dni w których często
smutki myślami wykrzyczy
rozmowy szeptem i głośne
ukryte marzenia płoche
rozsądek i dyplomację
gdy nienawidzi czy kocha
o kwiatku zawsze pamiętaj
podlewaj nie tylko wodą
gdy pragnie kropli nektaru
czy gorzkie łzy nie zaszkodzą

jesień idzie...przez
złotym jedwabiem strojona szata
kwiatów wątpliwa barwa zanika
ustały prace braknie oracza
śmiechów w ogrodzie milknie muzyka
lato z urokiem skrzydeł motyli
po grillu pamięć pogorzelisko
teraz zbiór żniwa dorobek roku
i znów niektórym zabierze wszystko
jesień rudawym fałszem skalana
w progu stanęła niezaproszona
jak las grzybami po deszczu z rana
potokiem smętnych chwil naznaczona
ponad dachami między gwiazdami
deszcze pochmurne rozczesują brwi
przeszłość jak ogród zaczarowany
o wiele wcześniej blask w oknie lśni
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spostrzeżenia
wiatry leżące jesiennym odłogiem
rozpięły oset na mgle
nie kłują
tylko zmęczony deszcz nad polem
pochyla się gałęziami
w doniczkach rosną smutki
pod balkonowymi kroplami
ulica hałasem kaleczy
przemyka zaułkami łzawy ból
wieczór bez gwiazd wygania chmury
wypasione owce
spiętrzają się serenady
roletami zakrywają
niepamięć

szlak życia
gdy duchem świętym już napełniony
kontynuacją znaku z chrzcielnicy
idziesz w świat szukać męża lub żony
krzyżem na czole znaczą rodzice
kiedy zabraknie nadziei jutra
dobre uczynki wstęgą w podzięce
raną na sercu rodzina smutna
z korali życia różaniec w ręce
nie znamy daty dokąd gonimy
koleje życia różnie się toczą
z chwilą wybicia ostatniej godziny
zamkną powieki strudzonym oczom
droga do kresu wciąż coraz bliżej
przebrzmiało echo ciszy na trąbce
paciorki kończą się wielkim krzyżem
niemi sąsiedzi pomniki obce
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Paweł A. Rogala
/P.A.R./

odbicie
mister jekyll i pan hyde
rozdwojeniem w sidła wpadł
a miał jedność prawie tuż
w miękkich pąkach dzikich róż
ale mu się kolec wkłuł
tak zdradziecko pół na pół
w niespokojną bytu jaźń
plotąc całkiem nową baśń
i się odbił cicho śmiech
wnet w dwoistość znowu wszedł
jak ironia której smak
w życiu płynie często wspak
mister jekyll i pan hyde
dał mi trochę wiele skradł
towarzysząc wciąż jak cień
szeptem w uchu ty się zmień
Łódź.18.04.2009.
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zanim zdmuchnie
zanim jeszcze kwiaty całkiem się obsypią
deszczem co nie smaga pochylonej twarzy
zanim się rozbiegnie po sadach obfitość
chciałbym choć przez chwilę o tobie pomarzyć
zanim wpadną w ręce kraszone dwojaki
dzień będzie powoli znojem gospodarzył
zanim snopy w rzędzie staną za czas jakiś
chciałbym choć przez chwilę o tobie pomarzyć
zanim dymy niskie pokłonią się ziemi
stygnące polano do końca wyżarzy
zanim nów wędrowiec krok postawi niemy
chciałbym choć przez chwilę o tobie pomarzyć
Łódź.22.04.2009.

kanary
weźmiesz wszystko co udźwigniesz
potem cisza przyjdzie biała
i obrazy jak w malignie
nic już nie mów przecież chciałaś
weźmiesz więcej nieświadomie
gdy nie stawiam już oporu
także duszę cóż mi po niej
kiedy braknie zgodnych sporów
weźmiesz naszą podświadomość
jak erupcje niewygasłe
jesień liści co wciąż płoną
rezygnację z lekkim kaszlem
weźmiesz wszystko co udźwigniesz
nadbagażem prąd cię porwie
drzwi zatańczą z trzaskiem w windzie
a samotność boso zorbę
Łódź.11.04.2009.
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efekt placebo
jeszcze nie tak dawno budził basem ładysz
czarna dama magią snuła nut pejzaże
brakowało soli czasem też ogłady
za to nigdy śladów od drobnych oparzeń
jeszcze nie tak dawno brzmiały aż do końca
słowa nieposłuszne które wszyscy znali
teraz nadaremnie struny smętne trącasz
więzną szybko w gardle niknąc hen w oddali
jeszcze nie tak dawno kradliśmy ćmom światło
by wzlecieć jak one w zupełnej ciemności
lepiąc się wargami potarganych zasłon
jak gdybyśmy lękom chcieli dzwon wymościć
jeszcze nie tak dawno może przed miesiącem
pamięć wciąż zawodzi mać jej zatracona
gdy jestem znów blisko świadomy że błądzę
i ze wzajemności przyjdzie razem skonać
Łódź.02.04.2009.

przednówek
wzrokiem bez szmerów otwieram okno
kiedy podchodzi
pod samo gardło wielka samotność
cicho jak złodziej
wtulając nozdrza w kuszący prześwit
zapachów świata
wiem że mi bliżej do tych co zeszli
niż się z nim bratać
niczym słup stoję niezdolny kroków
zmusić do życia
jakby ważniejszy był drętwy spokój
niźli zazwyczaj
może to zimy białe opary
bliskie przednówka
albo w doznaniach lekko się zarył
lód co już puszcza
Łódź.24.02.2009.
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sam na sam
Dafne

gubię wątki lekką dłonią kiedy da się
i rozpuszczam słów zaprzęgi jęzorami
jednym w darze drugim w trwodze jak miód z pasiek
czasem stać mnie na rumieniec choć już tani
nie ogarniam widać czucie nazbyt małe
gdy się staram złapać spokój łez pokutą
potem znowu sięgam w ciemno po kawałek
jak po duszę którą dawno ze mnie zzuto
i tak plącze mi się ostrość ze ślepotą
chwianiem oczu półprzytomnym zamyśleniem
jeszcze idę wciąż pytając gdzie i po co
choć wiem dobrze że niczego już nie zmienię
Łódź.27.01.2009.

dziewięć dziewięć osiem
nazbyt często się zapalasz potem płoniesz
gdy w pobliżu nawet kostki zimnej wody
i na plecach taki śmieszny masz ogonek
jakbyś lubił bardzo słodkie a nie słodził
ja już zgasić twych zapałów nie potrafię
chociaż resztki wyobraźni wciąż nasączam
kradnąc cicho czerń podwiązek starej szafie
rozwieszając powłóczyste na dni pnączach
głowę chowasz w szalu ramion kiedy zimno
znów dopada niczym chandra tępym brzegiem
wciskasz oczy lekko lśniące w czas co minął
niby widzisz a naprawdę sam już nie wiesz
łączę dłonie chociaż nie są alabastrem
ciągle chętne bóg jest świadkiem przy modlitwie
jestem w tobie aż po granie więc mnie zastrzel
zanim dojdę zostaw słowo że nie znikniesz
Łódź.23.01.2009.
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Kamil Jakub Rousseau
Jak przekaz rodzinny niesie, pradziadek mój przybył na tereny zachodniej
Polski wraz z wojskami
napoleońskimi. Po zwycięskiej początkowo batalii,
nastąpił odwrót, za sprawą
gwałtownie nacierających
wojsk Kutuzowa. Potem
zsyłka na Syberię, a właściwie zakaz opuszczania granicy Azji. W Erewaniu przy
szedł nas świat mój ojciec
Wacław Rousseau. Podczas
wymiany jeńców między Rosją Sowiecką i Polską, rodzina moja osiedla się
w Polsce. Dziadek Bolesław był lekarzem medycyny w randze pułkownika.
Ojciec – Wacław skończył szkołę kadetów we Lwowie. Rodzina w latach
międzywojennych osiadła w Częstochowie.
Skąd się wziąłem? To proste.
Urodziłem się w Częstochowie dn. 01.08.1947 roku, jako drugie dziecko
Wacława i Emilii Rousseau i tam mieszkałem (tam też kształciłem się) przez
dwadzieścia pięć lat. Mam żonę Elżbietę i dwoje dzieci – Marzenę i Adriana.
Aktualnie mieszkam w Radomsku. Jestem laureatem kilku ogólnopolskich
konkursów poetyckich.

Gniew
ile jeszcze razy będę patrzał sobie w oczy
ile razy powiem w duchu : zabić skurczysyna
jemu nie pomoże nawet totalny lifting
za oknem skrzeczą wredne baby
niby bogobojnie a wylewają z pasją kubły z pomyjami
szlag by to trafił – zamruczał sąsiad z trzeciego
i trzasnął ramą okienną
dzisiaj jest targ więc wszystko na sprzedaż
twarze śruby myśli i bibeloty ze śmietnika
tam leżało moje serce – taki odpadowy organ
ubabrany utytłany bezwartościowy
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ściera od podłogi ma większą wartość
a przecież mogę dołożyć i duszę
targ się skończył a serce zostało
nie na śmietniku – znalazło innego właściciela
sąsiada trafił szlag
i przestał trzaskać oknem
wczoraj wieczorem rozwieszono klepsydry
przeszczep został odrzucony
wiedziałem że jest bez wartości

Nocna wizyta w leśniczówce Pranie
Dzielę Polaków, jak Żydów i inne narody, na mądrych i głupich,
uczciwych i złodziei, inteligentnych i tępych, interesujących i nudnych,
krzywdzonych i krzywdzących (...)
Julian Tuwim

witam panie gałczyński witam panie tuwim
ja wiem że to tylko sen i ręki nie powinienem podawać
przecież nie byłem nawet na pogrzebie
tam w dali między a i żet to kwiaty polskie
roztaczają swe skrzydła nad dymiącą łąką
chłoną strofami jej natchnione opary
(nawet pani natalia dzisiaj nie kaszle)
to nie ezop świeżo malowany
to nie niobe wychodzi nam naprzeciw
to ten szejgec gudłajski – składa ci wizytę
srul pieroński z wielkiego miasta łodzi
nie wie że chłód z nad jeziora
unosi nad leśniczówką skamandryckie zaklęcie
alef, bejs, gimel...alfa, beta, gama
a, be, ce – stukot niesie ponad chmurami
wspólny majufes niedopełnionej przyjaźni
w imię świętości poezji

142

i tylko łza zaciemniająca oko
nie pozwoliła wskazać czy to skumbrie w tomacie
czy ozór na szaro, czy zwykły polski chamochrzan
Gudłaj, srul – pogardliwe określenie Żyda
Szejgec – z hebrajskiego łobuz
Majufes – obrzędowy taniec żydowski
alef, bejs, gimel – nazwy pierwszych głosek alfabetu hebrajskiego

Rzeczpospolita
podawano mi na tacy drugą i trzecią
ostatnio z głupoty i pychy miała powstać czwarta
a ja ciągle między odrą i bugiem
między tatrami i bałtykiem
jadam ten sam przaśny polski chleb
źródła matki wisły wiecznie w tym samym miejscu
moje korzenie i cmentarze ani o metr dalej
tylko miłości jakby trochę mniej
a wierszy o niej całe mnóstwo
nie wiem czy znajdzie się śmiałek by wymyślić piątą
bo moje dzieci jednakowo płaczą a łzy mają słony smak
ten sam co przed laty – tylko one jakby doroślejsze
stary bociek trafia co roku do tego samego gniazda
powierzając mi nad nim pieczę w czasie nieobecności
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Transpozycja
po tamtej stronie rzeki mieszka swołocz – dworusy zafajdane
mają bliżej do gieesowskiego więc rower nie jest potrzebny
tylko mamony trochę mniej bo czworaki już dawno rozebrali
a na gruz nikt nie reflektuje – trzeba wspomagać się dentką
jest niebieska ale mocniejsza i szybciej zniewala czerep
spółdzielnia dawno splajtowała – takie było zapotrzebowanie
teraz upada prezes ambroży jest swój bo padł pod płotem
na znak protestu kupił dzisiaj cztery bełty z okazji imienin
sprzedał dwa przęsła pałacowego ogrodzenia i zrobił ludziom frajdę
jutrzejszy dzień będzie podobny – tylko nieco mniej
ogrodzenia wokół
które nie ma czego chronić a bez niego jest szybciej bo na skróty

Psychoza indukowana
drżenie rąk wyciszało rozbiegane oczy
swawolił wtedy myślami zapominając o otoczeniu
niby ślepiec a widział dziesięć w skali beuforta
nie bywał w miejscu – zawsze obok
obok siebie i obok nieobecnych
nawet wtedy gdy kołatało wyciszone serce
dzisiaj nie jest bi a nawet heteroseksualny
zwykła roślinka wtopiona w inwalidzki wózek
potrafi jedno i drugie mimo kryzysu osobowości
zawsze w drodze po świecie ciszy
cholerne drżenie rąk i rozbiegane oczy
przypominają o czasie który jeszcze trwa
wyznaczając pory obiadowe według ustalonych kanonów
może warto zakończyć wiersz o tym co tylko się tli
przecież nie będzie już płomiennych przemówień
namiętne szepty i nie napisane listy nie dotrą do adresata
stawiając barierę w miejscu które nie chciało zaistnieć
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Iwona Słowik
/Nightingale/
Urodzona 1986 roku w Malborku. Obecnie na stałe mieszka we Wrocławiu, gdzie studiuje biologię
na uniwersytecie. Poezja to jedna z jej pasji, druga
to rysunek i grafika. Od dziecka uwielbiała malować, co zaowocowało rozwojem w tej właśnie
dziedzinie sztuki. W pisaniu wierszy stawia swoje
pierwsze kroki.

Fałszywa nuta Fauna
Przyniosą wkrótce inne powietrze
zbudzone słońcem duszki ze światła,
byłam kiedyś w ich trwaniu jasności
gdy nagle z kręgu blasku wypadłam.
Seledyn w ciepłej wodzie odbity
łagodnym tonem gładkich kamieni,
pieśń swoją pląsa, nuta fałszywa
starczy by kwiaty w nicość zamienić.
Spokojna tafla wody na stawie
brodzę po nim bosymi stopami.
Po co tu jestem przed siebie idę
niczym tułacz od brzegu wygnany.
Na środku tafli wody spokojnej
blask nie ma prawa być nawet chwilę,
łatwo utonę w seledyn wody,
kiedy choć jeden krok swój pomylę.
Stojąc na śliskim zimnym kamieniu,
zagubić cienie niech duchy światła,
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odnajdą iskry melodii Fauna
by czarna kurtyna zmierzchu spadła.
Zamknięte okno wyobcowania
niech wpuści nieco lekkich promieni
gdy Faun pomyli swoją piosenkę,
znów przyjdzie słońce na mrok zamienić.

Naiwne marzenia
Wśród gwiezdnych pyłów nierealności
w kołysce marzeń niebem tulona,
śniła sen, który jawie był bliski
w blasku świtania zamarł i skonał!
Oddane myśli dłoniom nadziei
dla wszystkich marzeń, słońcem uśpionych
bo tylko gwiazdy treści ich znają
tak wielu szeptów do nieba gonitw.
W uśmiechu drwiący gwiazdy spadają.
Śmiesznie naiwna ludzka nadzieja,
że spełnią kiedyś sens marzeń jasnych
on przecież zawsze świtem umiera!
Patrzyłam kiedyś w noc czarnej pełni,
jasne oblicze księżyca tarczy
jak kruszy w pyły życzeń melodię.
O swe marzenia sama dziś walczysz!

W cieniu demona
Gdzie szeptał diabeł coś aniołowi
tam kręte drogi przepaść zasnuwa.
Dławiącym echem tłumiła słowa
boska cierpliwość na wszystko głucha.
Więc wzeszło słońce rzucić swe blaski
gdy tańczył anioł w cieniu demona
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w lęku przed żarem promienia, który
skrzydła woskowe stopi pokona.

Kula co czarno wróży
W marzeń narkozie zbity tkwi kryształ.
Na ręce wziąłeś wróżebną kulę,
lecz nie rozbiłeś by zły czar prysnął
na nic się zdadzą dotyki czułe.
Karty rzucone rozdane wszystkim
i twoje będzie kiedyś ci dane.
W przyszłości oczy bardzo chcesz zajrzeć,
poznać co wiedzą wielkie arkany.
Rozbij rdzeń szklany w milion kawałków,
wyrwij z rąk kulę co czarno wróży,
szybko uwolnij złam to zaklęcie
postaw się w poprzek mrocznej naturze.
Zdejmij rzuconą tak dawno klątwę,
ciemności róża znów będzie jasną,
nie obiecuję, że prosto będzie
gdy wzbraniasz siłę lekką perswazją.

Jezioro tajemnic
Zasnęła w toni głębokiej wody,
dryfując w miejscu długo czekała
na promień słońca, tlący w oddali,
podczas, gdy oddech przykryła fala.
Skryte w pamięci martwe jezioro
zabrało wszystkie jej tajemnice.
Zmrożonym echem woła topielca,
by ich nie zdradził swym niemym krzykiem.
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Różana baśń
Przez zimne mury wrót zapomnienia
przejdź by na zewnątrz zostawić myśli,
siądź blisko obok bajki wysłuchaj
by jej melodię słowami ziścić.
Widzę cię jesteś – otwieram usta
ty z każdym słowem toniesz w zadumę.
Wpłyń w ten ocean dziwną mentalność
frazy z chaosu wreszcie zrozumieć.
Tak więc zaczynam obraz narzucać,
opowieść ciemną o jasnym świetle,
co dawno temu w kolory gnało,
a teraz tylko niknie i blednie.
Łąki zakwitły w groby różane
bezdomny motyl szuka schronienia
wśród uschłych pąków życia mogiły,
barwy tęczowe w ciemność zamienia.
Martwej nie objął przenigdy ziemi,
bólem uleciał złamane skrzydła.
Wodząc oczami szuka w nicości
jedynej róży co wiecznie kwitła.

Szach-mat
Plansza z polami dla ciężkich figur
pionkiem tu będąc czarnym czy białym,
w złośliwej tej grze masz dobrą minę
wciąż strzegąc ust by się uśmiechały.
Sześćdziesiąt cztery plam kwadratowych
na nich wciąż walka ruch prosty zbija,
toruje drogi wśród map donikąd
bo chociaż gładka, bardzo zawiła.
Do przodu krok gdy nie ma powrotu,
stoisz w szeregu jak pionek zwykły
przed tobą prawo ruchu jedyne,
lecz stałe grunty pod stopą znikły.
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Janina Barbara Sokołowska
Urodziła się w Żychlinie jako córka muzykanta – Mariana Urbańskiego i Krystyny
z Miziołków. Po śmierci ojca wychowywana tylko przez matkę, w rodzinie wielodzietnej, wcześnie zdobyła umiejętność
postrzegania zawiłości ludzkich losów.
Po ukończeniu Technikum Elektrotechnicznego rozstała się ze swoim rodzinnym
miastem i na stałe związała losy z ziemią
śląsko-dąbrowską.
Ukończyła studia wyższe w Górnośląskiej
Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach (Katedra Nauk Humanistycznych)
i uzyskała tytuł magistra.
Jest absolwentką Studiów Podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Menedżer Kultury.
Opublikowała tomy poetyckie m.in. Zobaczyć, zrozumieć i...wracać, Czy
już blisko nieba, Ogród Armidy, Wiatraki, Dźwięk pereł, Cukrowe kolce,
Pocałunki czasu, Maki, Brzeg cofnięty barką. Pożegnanie, Ciebie nie ma.
Autorka eseju Krytyka krytyki. Wolność w poezji współczesnej, współautorka i redaktor wielu książek, m.in. Żydzi w Zagłębiu Dąbrowskim i okolicy
(t. I i II), Kto jest kim w Zagłębiu Dąbrowskim. Pisze również bajki dla dzieci. Prezentowana w słowniku Pisarze i badacze literatury w Zagłębiu Dąbrowskim oraz w wielu antologiach, m.in. Zagłębie poetów, Pisarze, poeci,
literaci, kronikarze Stowarzyszenia Autorów Polskich.
Wiersze autorki prezentowane były w rozgłośniach radiowych np. w Pr. I
Polskiego Radia w audycji Strofy dla Ciebie i Strofy na dobranoc w wykonaniu Zofii Kucówny, w Radiu Katowice, Radiu Łódź, Radiu Piekary Śląskie,
Radiu Kołobrzeg, Radiu Plus. Między Łodzią a Warszawą. Jest gościem programów telewizyjnych TV TOYA, TV ELSAT, TV Telpol.
O jej twórczości pisali m.in. Jan Przemsza-Zieliński, Ks. Jan Twardowski,
Zygmunt Kałużyński oraz wielu uznanych krytyków literackich, takich jak
Marian Kisiel, Paweł Majerski, Michał Kaczmarczyk, Dariusz Rott, Maciej
Szczawiński.
Uzyskała tytuł Dąbrowianina Roku 2002. Otrzymała Nagrodę Prezydenta
w 2005 r. Mieszka w Dąbrowie Górniczej.
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najpierw była miłość
wówczas nie kończyła się ciemność
w surową nagość zapadły
wieków olbrzymy
niebotyczne głazy
zastane w okrutnym milczeniu
nic więcej nie było
także umierania
najpierw była miłość
palącym zarzewiem ogrzała głazy
aż poczęły i kochać i umierać
w kulę wezbrały gwiazdy
zrobiło się jasno
nastał dzień

nie liczę ciemności
nie liczę ile jest łyków w filiżance
nie dociekam jaki to ułamek życia
słów wibracji stukania komputera
teraz siadamy przy ławie
na kawę i papierosa
widzisz to nic takiego że zepsuł się
telewizor żeby nie być z nim samotną
i zacięły drzwi do garażu
dopijamy ciepłą kawę
kiepujemy sekundy za przeznaczeniem
niepostrzeżenie wrastamy w ciemność
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do utraty tchu
znów ma te błyski w oczach
wyczekujących centauri
prawie bez litości wyciągniętą szyję
i nadzieję
wcale nie zaplątaną przez coś lub kogoś
jakby tańczyła w czerwonym potoku
krojąc w plasterki odcienie pomidorów
kalecząc serdeczny palec mówi sorry
milknie bo kolejny sen na jawie
może być dobiegnięciem do mety
paranoi
nawet ten czerwony deszcz
uczuć

oko jarzębiny
macha popędzanym liściom
mlecznym sznurem na szyi
przymrozkiem odsłaniającym jezdnię
toczy koraliki na drugą stronę
świata
zgrabiałymi palcami zamknęła żurawie
na zardzewiały klucz
z wysokości widzi przejechanego kota
po którym dopala się czerwona plama
nie do wiary – szepcze
że wiatr tu posprząta
deszcz zmyje zieleń
zieleń zmyje deszcz
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rozmowa
na szybie warkocz
zaplótł przestrzeń
krąży jaskółka
w deszczu który mówi
wracaj
zanim wpadnie w obłęd
zabije cię jak kroplę

psyche
spojrzała w kryształowe lustro
a miłość czemu taka
prosząc i gnąc ją dla siebie
chyłkiem uciekała w cienie
niech pozwolą mi zostać
przypilnuję wodospadów
zachowam miasta
jeśli zostanę wyciągnę się ku górze
zakryję słone szkła
i została
w tym samym jeziorze
nie w tym odbiciu
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Robert Swoboda
/skaranie boskie/

Na pograniczu śniegu i jawy
dobrej wróżce

Czasem zdarza się wzlecieć pozbywszy się reguł –
wpleść się sennym marzeniem w chłodną połać śniegu
tam, gdzie magia oddziela biały puch od jawy,
gdzie już tylko kozice zostawiają ślady,
gdzie się linią tajemną ściera sen z widokiem,
świerki w niebo wtulone – jakby za wysokie;
tam, gdzie dusza serdecznie śmieje się do świata –
wyobraźnię uskrzydla, ścieżki w warkocz splata...
Patrzeć w słońce, jak ledwie ponad światem stanie
starłszy ranną mgłę z oczu złotem pieści granie,
na włóczęgę wyrusza – tuż ponad potokiem
swym odbiciem zdumione; w jeszcze zimne sople,
które w dole, pod skałą – niczym nietoperze –
wolno sączą się w strumień, co je w świat zabierze.
Pośród takich pejzaży, nagle, o poranku
dobrą wróżkę spotkałem w posrebrzanym wianku.
Tu mi barwą pierwiosnka ziemia wpada w zachwyt,
przekrzykuje się ptactwo żądne niecnych praktyk
i kot nawet, choć dotąd kafle grzał u pieca
już się nocną hulanką niezdrowo podnieca!
A tam nicią pajęczą oddzielona zima
kołdrą drzewa otula, mrozem skał się trzyma...
Wróżka słońcu ciepłemu składa swe pokłony.
Cóż to jednak za zmiana? Wianek jej zielony!
W pełnym blasku się mieni kolorami tęczy!
Jakaś nutka wesoła w jej spojrzeniu dźwięczy.
Różdżką sople po głowach! Z lekka trąca drzewa –
już się kwiatów kolorem cały las zalewa.
Tylko w górze, gdy głowę wzniesiesz nad wyżyny
jeszcze biały majestat zimie śpiewa hymny.
Trudno dostrzec gdzie wątłej zmiany jest granica
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między śniegiem i jawą, która tak zachwyca!
Czy na owej granicy – kiedy przymknę oczy –
spotkam znowu mą wróżkę pośród górskich zboczy?
San Gottardo (CH) – 14 marca 2009

Przemijanie
Mija czas –
biegną dni, biegną lata i wieki;
mija czas –
przez spuszczone nań patrzę powieki...
Wczoraj, dziś,
jutro może czy nigdy lub zawsze
pora iść –
zagrać rolę w odwiecznym teatrze!
Idę więc
w swej wędrówce zadając pytania
to o sens,
to o moc jakiej trzeba do trwania.
W wieków tle
mijam zimy, jesienie i wiosny –
jak we mgle
drogę znaczy twój uśmiech radosny.
Widzę śnieg
na gór szczytach, mijam dolin zieleń –
długi bieg
labiryntem jakichś obcych wcieleń...
Ślepy los
wiedzie drogą, ścieżkami krętymi;
pusty trzos,
pełne serce – myśli szalonymi
kreślę cień –
stare miejsca, twoich oczu diament...
Nowy dzień
słońca światłem w noc wprowadza zamęt.
Każe żyć,
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każe tęsknić choć nie wiedzieć czemu;
plącze nić,
myli drogi, pcha ku nieznanemu.
Mija czas –
zmysły nęci, świadomość pustoszy –
mija czas,
w oczach błyszczy iskierką rozkoszy!
Noce, dnie –
tańczą chwile, godziny i daty –
czasem śnię...
Wtedy stajesz u progu mej chaty
piękna tak,
to z uśmiechem, to znów cała w złości;
jak na znak
na twym licu rumieniec zagości.
Na znak ten
duszą całą wsłuchuję się skromnie
w głosu tembr
twego dźwięczny kiedy mówisz do mnie...
Castellarano (IT) – 14 lutego 2008

Siedząc u stóp
Siedzę u stóp Akropolu –
muzy pląsają po polu,
upał dobija wśród nocy –
znikąd nie widać pomocy.
W brudnym barze stary Harry
drzemie wbity w fotel stary
a przed barem psie ogony
tańczą „Zorbę” jak demony.
Dzień za dniem w uśpionym rytmie –
nikt numeru tu nie wytnie
a przedsmakiem piekła dudni
tutaj nawet woda w studni!
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Siedzę u stóp wielkiej wieży,
którą stawiali pionierzy –
przede mną Łuk Triumfalny
rysuje kształt swój banalny;
tylko Elizejskie Pola
są jak wyobraźni rola –
raz obsiana iskrą złotą
nigdy nie da końca psotom...
Siedzę przed bramą corridy –
w krąg pikadorów lśnią dzidy,
w bramie tańczą czarne byki;
z oczu bije przestrach dziki,
po arenie grzmią kopyta!
Nikt o zdanie ich nie pyta.
Właśnie przyszła dla nich pora
zginąć z rąk torreadora...
Siedzę u stóp Wezuwiusza
i sytuacja mnie wzrusza –
w ciepły, majowy wieczór
światu całemu na przekór,
chociaż w ich magię nie wierzę –
wpatruję się w nietoperze.
Wieczór poezją trąci.
Upalną ciszę szum mąci –
gwar Neapolu ulic
do snu mnie wkrótce utuli...
***
Siadałem w miejscach już tylu
lecz nie mówiłem nikomu,
że chciałbym choć raz, choć na chwilę
we własnym móc usiąść domu...
Santa Polomba (I) – 30 sierpnia 2001
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Andrzej Szaflicki
(ajs)

Urodzony (18.02.1957 r.) i zamieszkały w Ostrowii Mazowieckiej. Dzieciństwo i wczesną młodość – do 1979 roku
– spędziłem w pobliskiej Małkini n/Bugiem. Z zawodu technik dentystyczny. Wiersze piszę
od 10 lat, przez pierwszych
5 wyłącznie rymowane. Nie
konfabuluję, moje pisanie podąża za życiem. Żonaty, dwoje
dorosłych dzieci. Nie licząc kilku wierszy porozrzucanych po
czasopismach i antologiach, publikuję wyłącznie w Internecie. Zbyt kocham
lasy, by pokusić się o tomik. Od kilku lat z przyjemnością uczestniczę w
warsztatach literackich, znajdując spore upodobanie w recytacji. Niniejsza
antologia jest największym zbiorem moich wierszy wydanych na papierze.

DUMKA NOWOROCZNA
Stamtąd, gdzie dni przyszłe jeszcze niedojrzałe,
gdzie czas w swoich tyglach warzy nasze losy,
przyszło, jak co roku, jakieś licho małe,
co w metrykach grzebie i posrebrza włosy.
Jak cię zwą, urwisie i w czym twoja siła,
że gnasz jak w sto koni, choć przybywasz pieszo?
Plączesz ludzkie ścieżki, licznik lat nabijasz
i bezczelnie mówisz: niech się ludzie cieszą!
Lepiej pozabieraj nasze stare biedy –
nowych nam nie przynoś, te znajdziemy sami –
czuły bądź na wszystkie prośby i potrzeby,
nasze sny o szczęściu, niech nie będą snami.
Lecz ty wciąż na przekór. Takie masz narowy,
że mi już dziewczyny mówią proszę pana.
Jednak ci wybaczam, bo czas wyjątkowy –
skoro już tu wpadłeś, napij się szampana.
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* * * gdy czas zwariował…
gdy czas zwariował
nie myślałem
o prędkości światła
protuberancjach małych słońc
w oczach
o dyfuzji osmozie
pośród urywanych
oddechów
o właściwościach miedzi
gdy kosmykiem
po policzku
o wierszach księdza twardowskiego
czytając ciebie
akt po akcie
o jedwabiu w skali mohsa
gdy tylko
skóra
o adhezji kohezji praoceanie
wewnątrz
że
odejdziesz
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DO ŚPIĄCEGO
Zrób coś, abym rozebrać się mogła jeszcze bardziej (…)
Rafał Wojaczek „Prośba”

dlaczego nie patrzysz na nią
jeszcze bardziej rozebraną
przecież tak nie do twarzy jej
w deficytach
wiatr ucichł
a wy
dwa skrajne koła na fladze olimpijskiej
a do rekordów
laurów
wspólnej mety
lecz ty tylko krzywisz się wyrozumiale
nad przesoloną zupą
i wierzysz butnie
że zakreślone daty w kalendarzyku
znaczą wciąż to samo
rachunek telefoniczny
przecież koleżanka ma kłopoty
ona
smuci się zamyśla
wytrzymam
choćby dwanaście razy w roku
mądry ludzki samiec
gdy rozbiera się wieczorem
jak zwykle nie zauważasz
braku listka figowego
oddam go
wyłącznie
na jej życzenie
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FITNESS
od rana
ćwiczenia z rozsądku
lekko tylko ugiętego
pod ciężarem światła
a jeśli o szczerości
to przede wszystkim zadziwienie
że w nibytrwaniu nagle słowo
ponad wszystko
pokaż mi skutek przed przyczyną
a powiem ci kim będę
na przerwie rozmawiamy
potem znowu lekcja przekuwania lęku
w nadzieję
popatrz
ile już umiem
nauczyłem się mówić
chcę
zanim zapytasz

POD GRYFAMI
jak malibu
sączę wieczór wielkiego miasta
mała czarna a la carte
wiesz
kupiłam perfumy z feromonami
nie to nie te
masz roześmiane oczy
a ja
dowód zbędności zakupu
wieńczysz stół krągło stromo
nie czekam na menu
zachwyt razy dwie
poproszę

160

Dorota Szumilas
Ur. 1967 – absolwentka Inst. Informacji
Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW
oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego
w Warszawie. Autorka kilku artykułów naukowych i dwóch referatów wygłoszonych
na konferencjach z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Obecnie pracuje
w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
Wydała dwa tomiki wierszy: „Mała cicha
kropla” (nakł. własnym) i „Chociaż dobre
słowo…” (Kraków, Wydawnictwo Miniatura, 2008). Publikowała w „Poezji Dzisiaj”,
„Pracach Pienińskich” oraz w polonijnym
miesięczniku wydawanym w Chicago „Zdrowie, Uroda i Życie”. Znajduje się wśród autorów antologii: „Contemporary
Writers of Poland” pod red. Danuty Błaszak (Orlando; Chicago: Dreammee
Little City, 2008; 2ed.) oraz antologii: „Podróże… Antologia poetek bibliotekarek” ze wstępem i pod red. Jana Zdzisława Brudnickiego (Kraków, Wydawnictwo Miniatura, 2009). Pod jej red. powstał szkic literacki pt. „Smutek i radość w poezji” również ze wstępem Jana Zdzisława Brudnickiego
(Kraków, Miniatura, 2009). Związana była z Klubem Poetów przy BUW
(Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie). Brała także udział w wystawie:
„Przegląd pasji twórczych bibliotekarzy 2009”.
Jest jednym z redaktorów na portalu: Swiatpl.com. Hobby: wędrówki piesze, haft gobelinowy. Strona autorki: http://dorszum.republika.pl oraz kontynuacja http://dorotaszumilas.blogspot.com/

Walka
Jesteś sama
Ale nie płacz
Dusza nie pamięta długo łez
Nie daj życiu
Tej satysfakcji!
Walcz o jutro
Nawet samotnie!
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Wspomnienia
świat wspomnień
jest jak wielka kula
w której widać ścieżki
poplątane w ciemności
z promykiem słońca
opadającym na twarz
powodującym delikatny uśmiech
tak było
nie da się zaprzeczyć
pamiętam
by budować swoją tożsamość
zapominam
by pójść dalej bez zbędnych słów
zawsze jestem między jednym a drugim
w teraźniejszości rozterek

Tylko jedna łza
Biegniemy przez pustynię
Szukając szczęścia jak oazy życia
Już prawie jest w zasięgu ręki!
Niestety, to fatamorgana…
Bawi się z nami…
Niech się bawi, ale niezbyt często!
Szukamy dalej z jedną łzą
Ale tylko jedną!
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Podróż od Ciebie
Dobrze!
Zatem zapominam o Tobie
bo Ty milczysz.
Uważasz pewnie, że tak lepiej,
uciekasz od rozmowy…
Uciekaj! Nie będę Cię gonić.
I postaram się nie myśleć o Tobie…
Wspomnienia czasem
będą się kołatać
jak stukot zwalniającego pociągu.
Aż nastanie cisza… w której słychać tylko gwar
rozmów pasażerów.
Niektórzy wysiądą na kolejnej stacji. Wśród nich będę ja.
Wreszcie!
Oddech świeżym powietrzem,
nowym życiem.
Kolana mogą się ugiąć
przy schodzeniu na peron pod ciężarem bagaży życia,
ale mogę iść dalej bez przeszkód!
Tamta podróż już jest wspomnieniem…

Nad brzegiem morza
Powinniśmy trzymać się razem
razem wyszliśmy w długą drogę…
Wierzę, że można Was nazwać „wypróbowanymi” kompanami
którzy poczekają
gdy nadejdą chwile słabości
Odezwą się dobrym słowem
zwolnią kroku
dojrzą piękno sosen na tle błękitnego nieba
Zachwycą się przebiegającą sarną
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spojrzą na dzika
Przystaną…
Idąc brzegiem morza
dojrzą piękno słońca
widoczne w załamujących się
falach
Fale uderzają delikatnie o brzeg
musną zmęczone stopy
dając im ożywczą energię do dalszej drogi
Trzeba iść dalej…
Kompani kilkadziesiąt metrów przede mną
pada grad zamiast deszczu
To znowu pada deszcz zamiast pięknej pogody
Trudno…
Odległość między nami jeszcze bardziej się zwiększy!
Ja muszę przystanąć i spróbować zachwycić się życiem
Nawet, gdy jest smutno i szaro

Ogień w kominku
Zgasł ogień w kominku
Ale tylko na chwilę
Dołożyłam papieru i drewna
Wybuchł ponownie
Z dużą siłą
Dając światło i ciepło
Ogień życia
Pracy
Poezji…
Podsycaj go!
Nie zniechęcaj się
Może tak szybko nie odpowie
Jak ten w kominku…
Ale odezwie się
Na pewno!
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Leszek Wlazło
Nie wiem dlaczego Erato zaprosiła mnie do stołu i poczęstowała bogactwem smakowitych potraw. Pomimo starań nie sądzę, że wystarczająco
do tej pory odwzajemniłem gościnę. Naznaczony swoistym piętnem spróbuję to jednak zrobić
w przyszłości. Spisuję słowa pachnące klasyczną melodią, jednak na próżno szukać w nich
dawnego porządku. Zaplatam chwile w liryczne
warkocze niedzisiejszego widzenia i niezmiennie uważam, że warto stąpać po ścieżkach marzeń i niespełnionych tęsknot.

więzy
zaprzyjaźniłem się z lirycznym spojrzeniem
od lat błąkamy się po świecie i snujemy opowieści
czy ktoś ich słucha nie wiem
strofy na piasku nauczyliśmy się kreślić
którejś nocy czułość dołączyła do kompani
i żarem z ognia namiętności
przechodzący nastrój refleksje zostawił
wykiełkowały wersami wierszowanych roślin
w wędrówkach mijaliśmy strwożone enklawy
rozbłyszczane pośród pustki
przekonane że szarość może oparzyć
zniszczyć muślin
tu i ówdzie rozrastały się samosiejki słowa
opierające się znieczulonym wichurom
kiedyś zastąpią przygarbioną postać
świeżym zapachem odurzą
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zaduma
kiedy usiadłem oddech jakby pytająco przystanął
a ręce bezwiednie przeszukiwały pustkę
zamyślenie podpowiadało że prawie wszystko jest za mną
siwe myśli rozmawiały z wyszczerbionym lustrem
nauczyłem się odnajdować chwile pośród kamieni
pełną sakiewką niezapomnianych potrząsałem dumnie
upływający pełne młodzieńczej fantazji ruchy śledził
jakże to tak przecież musiałeś to zawsze umieć
czas skory był do polemiki a ja zbierałem marzenia
nawet rozsądek opleciony sugestią uwierzył
wokół unosiły się motyle słowa które sen wypowiedział
i tylko nie wiedzieć czemu rozpłakały się wierzby

iskierki
rozświetlasz mroki wystraszonego cienia
to takie trudne zawierzyć poświacie
gładzisz co wicher bezduszny pozmierzwiał
czyż można bardziej
oddechem mroźne przenikasz szyby
kominkiem jutra się stajesz
śladem na piasku fantazyjne tyczysz
a najważniejsze że stale
masz dar wstrzymania w biegu zegarów
kiedy do razem dopisujesz zgłoski
dobywasz sedno z mglistego mirażu
żarem potrafisz olśnić
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mała czarna
parzyła pozornie na jednakowy sposób kawę
oferowała złączony ze spontanicznością pietyzm
nie mniej ważne było aromatyczne razem
rozpromieniony cieszył
nie pamiętał aby kiedykolwiek była letnia
zanurzał usta w wilgotnej filiżance
buchało gorąco napar inspirował gęstniał
odurzał zapachem
smakował dotykiem zachłannego języka
upojony domykał przymglone
jakby balsamiczną opowieść czytał
pochłaniał moment

bukiet
nie dam ci róży bo na cóż róża kwiatu
co ruchem płatków przyzywa samotność
rosi pragnienie zachęca smakuj
doskonałości się pokłoń
nie dam ci ujrzeć chmurnego jutra
bo delikatność nie zniesie wichury
dam róży nektar przyniosę go w ustach
snów nie pozwolę zburzyć
z tęsknot tęsknota za róży zapachem
wiedzie alejką do zatracenia
ulotność chwili nostalgią znaczę
nie dam by róży aromat spowszedniał
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maj
codziennie piję wyborne wino
z głosu rozmowy w nostalgicznej lampce
na łące pragnień w lipcu czterolistną
znalazłem
senne dialogi i poranna kawa
z mleczkiem jak lubisz lekko osłodzona
pozwalają w szranki z przeciwnością stawać
bez obaw
kiedy zaświecą promienie spotkania
umykający rozkwita magnolią
nienasycone chce wypełniać wariat
sen objąć

wstrzymane
to niedorzeczne by czas się zamyślił
przez roztargnienie nie przywiędły kwiaty
tkwią wciąż zielone rozbrykane szyszki
malarz chciał srebrem a czernią naznaczył
lata minione jakby mniej istotne
wiatr pozamiatał bagaże doświadczeń
smutek co bruzdą poorał gdzieś odszedł
i pozabierał cierniste chaszcze
wokoło kręci szczur karuzelą
że nie do śmiechu splątanym łańcuchem
było już blisko by poddać się sczeznąć
żeby wiotczały niezmiennie puste
pląs zwariowany przystanął w miejscu
inne znaczenia wypełniają koszyk
słyszę muzykę zapomnianych gestów
rytm jej spokojny niezwyczajnie prosty
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Danuta Zasada
/Nuta Niepokorna/

Nuta Niepokorna… – moje drugie ja…
a czasem może właściwie pierwsze…
Długi czas nosiłam ją w sobie wbrew sobie i światu... Zaistniała niedefiniowalnym impulsem gdy
miałam 14 lat... Raczkowała miedzy rymami... by
potem wpaść w ramiona białej... i znów wrócić rytmiczną melodyką treści...Prozą życia przystopowana na dobrych 20 lat nagle jak grom z jasnego nieba
uderzyła z całą mocą, aż zachwiał się w posadach
cały poukładany bez niej świat. Przestałam z nią
walczyć bo to na nic... Niech sobie pisze…
Przeprosiła mnie z gitarą więc często rymowane
teksty zostają mi w strunach...
Pisanie nauczyło mnie cierpliwości oraz dostrzegania prawdziwych wartości, które raz zapisane zostają ze mną na zawsze... Lubię ten świat wersów
i dźwięków...
Pozwolił mi poznać wspaniałych ludzi… uświadomił czego właściwie mi
trzeba i jaka naprawdę jestem... Równoważy mi ten – któremu tak daleko do
oczekiwanego, że wyrazić nie sposób.

w półśnie
kiedy struna naprężona do granic
cienki sen jak kruchy lód
łamie się pod
byle szeptem
demon przychodzi mrokiem
po zwyczajowy haracz
z wyostrzonym zmysłem
w alfabetach cieni
noc zostawia swoisty autograf
na pęknięciach myśli
co mglą się o tyle
o ile księżyc
wschodzi
(NN)
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nim czas
zanim odejdziesz
skrajem cienia
nim snem
pożegnam cię ostatnim
obiecaj mi
że nigdy więcej
nie zamkniesz już w złotej klatce
moich myśli
wolności spragnionych jak ptaki
tęczą spojrzenia
odprowadzę
wiesz
co po burzy czasem
kroplą deszczu
po szybie spłynę
kiedy przylgniesz do niej
policzkiem
i nigdy więcej się nie spotkamy
będziesz już tylko pieszczotą wiatru
co zawirował w sercu
bez przyzwolenia
świata
(NN)

szepty
nie wiedziałam że łez diamenty
tak błyszczą w ciemności
a cienie ruchome na ścianie
są szeptami świec
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języczkami płomieni
smakuję ciszę
w słonej tęczy
aż do bólu
skąpaną
pomiędzy węglem a klejnotem
most tkany przędzą pragnień
spod serca wbity
w przestrzeń
po wspólnych świtów horyzont
z paszportem snów
w ramionach
(NN)

niepoprawny
mówisz
że plaża
że deszcz
że ja
coraz mocniej
kroplą po kropli
wklejam się w ciało
gdy materiał coraz cieńszy
krajem bluzki
otula wciąż bardziej
by jak przez mgłę półprzejrzystą
kolejny zarys
ukryty kształt
wcisnąć w horyzont
mówisz
że cała mokra
wciąż budzę suchość w gardle
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pragnieniem każdej cząstki
potarmoszona dzikością i wiatrem
po zespolenie oddechów
i zapleciony sen
(NN)

sedno
jesteś jak
sobolowy płaszcz
który mnie chroni
przed złem tego świata
ubrana w ciebie
mam tę
niezwykłą siłę
i moc
co każe szczytom
graniami się korzyć
i choć wiatr szarpie na wszystkie strony
nie bolą już toksyczne deszcze
kiedy otulam się tobą mocno
membranowe guziki wpinając w szczeliny myśli
nigdy nie pozwól mi się odwiesić
do szafy nawet bardzo
istotnych wspomnień
bo będę już tylko
przypadkowym przechodniem
własnego życia
(NN)
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Irena Zborowska

Od urodzenia związana z Wielkopolską. Bibliotekarka, pedagog, terapeuta osób niepełnosprawnych umysłowo. Należy do Leszczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Działa społecznie,
realizuje programy telewizyjne dla regionalnej tv.
Namiętnie fotografuje.

Kiedy wszystko śpiewa tobą
wieczory kończyła modlitwą dziękczynną
za twoją radosną twarz kiedy
dłonie spotkają się nad talerzem sałaty
za skrzypienie podłogi
w dialogu z bosymi stopami
za nagość od której nie uciekasz wzrokiem
a zgarniasz niczym zaczyn na chleb powszedni
i za niezwykłość trwania
przy tobie
przy mnie
przy nas
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Błękitem oczu na nadgarstkach
kiedy kliny świtu rozbijają noc
oblizujesz usta spełniona
twój mężczyzna na godziny
spojrzeniem zwiąże niebo
z barwą oczu
spęta nimi dłonie
możesz się przeturlać
w stygnącej pościeli
nozdrzami chłonąć jego zapach
zapijać czarną kawą
zbuntowaną klepsydrę
ograniczona prętami klatki
mierzysz czekanie
miękkimi krokami pantery
jeśli znajdzie czas
przyniesie płomień w oczach

Dziewczynka ze sznurowadłami
była już taka
w płomieniu zapałki
teraz
zapala kaganek oświaty
andersena
w rodzinie nie było
podręczniki
zarabiają na siebie wakacjami
zaplątanymi w sznurowadła
mundurek
ograniczy śniadania
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pajacyk
poda zupę na płaskim talerzu
przez pracę do zbawienia
usłyszała między nawą a brukiem
obok spacerowało szczęście
na tłuściutkich nóżkach
w towarzystwie szpilek od baty
uśmiech dziewczynka zna z fotografii
i nie potrafi tak ładnie

Na wybiegu zwanym losem
rozśpiewana w sobie
przygarniam garściami
paciorki godzin
pieszczotą palców nadaję
wartość bezcenną
dekoruję szatę dejaniry
którą mi usilnie wdziewasz
zostawiam ci ją
jeśli to twój ulubiony model
życie
nie przeszło na drugą stronę ulicy jak zdrajca
stąpa
ale jakby obok mnie
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Węzeł
pociągi
przedziały
i życie zamknięte
na bolesnych stacjach
zatrzaśniętych rozdziałów
dlaczego
porywasz do tańca
a kiedy zaczynam słyszeć muzykę
zostawiasz w pustej poczekalni
wysiadka
przesiadka
zabrakło siły by podnieść stopę
na kolejny peron
oczy
przyzwyczajają się do ciemności
mam jeszcze dłonie gotowe pieścić
i puste ramiona

Póki jestem
cień jakby mniejszy
jestem w zaniku
codziennie wymyślam siebie od nowa
tworzę szkice życiorysów
których i tak nie przeżyję
nic nie daje trzymanie czasu za uzdę
wiem że zostanie w rękach tylko ona
a siodło wymknie się udom
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Mariusz Andrzej Żłobiński
/dz_re/
Piszę wiersze od kilku lat, lecz staram się być wiarygodny w tym co przekazuję. Słowa skierowane są do niewielkiego grona wrażliwych odbiorców,
z wyobraźnią podobnej do mojej. Pisaniu towarzyszy mi najczęściej blues
i smooth jazz. Uważam bowiem, że poezja bez muzyki w tle, to jak ptak
bez skrzydeł – staje się ciężka, i nielotna.

na dwa palce pod niebem
nie będę rozwieszać snów,
nie zamierzam też ich uciszać
odbiegają od wypowiedzianych przedtem słów
i tęcz pozbawionych wszelkich przypadków
ta przesadna wiarygodność
jest skutkiem nieprzespanych nocy
kłóci się we mnie sztuczność
pozbawiona mięty
gdyby ubrać ją w nie rażące światło
zagrałaby liczący epizod w grotesce
odbywam coraz niżej
bezbarwny szukam miejsca zaczepienia
w nielotnym kurzu
resztę wiesz
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chłodnik trzeciej dekady
nie sugeruję niczego
liście zwykle
dni ponownego odrodzenia
liczą o tej porze
kiedy mróz
odtleni najweselszy wątek
będzie łatwiej odejść
koncertuje we mnie swoboda
i szpadel rozgrzany ruchem ziemi
w tym miejscu
w rozpadlinie noc nie spotka zakończenia
lecz jedno krótkie
lakoniczne niedopowiedzenie

wcale nie tak kosmicznie
od dawna pracuję bez zasłon
ponieważ dręczy mnie księżyc
jednostajną panoramą
bez dymu i strużki gorącej lawy
rozkojarzony brakiem kaganka
wosku
antyliryczą formą przekazu
próbuję sprzątnąć niedostatek
oksymoronu ze stołu
zbuduję most oparty
o demagogię twojego wiersza
ty wciąż
kiedy ja...
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narkotycznie
wypieram demoniczną scenerię ciszy
upstrzoną niedopieszczonymi figurami snów
wschodzą prześcieradła po wzruszonym sznurku
z niekłamaną radością okapującej schedy
w rozsypanych kroplach koncertują arabeski
smakujące metamorfozę cnotliwą strefą zrozumienia
rzednie łańcuch jednodniowych śladów
pod łachmanem detergentowej mgiełki
mój dom przechodzi diaboliczne rażenie
fizycznym zerowaniem serc

tryptyk nieziemski
nie ból zasłania drodze perspektywę
(i bez niego była podle rozwarstwiona)
sieć pajęcza
gorliwie penetrująca smutek
dodusza resztkę skrupułu
cisza płaci
wilgocią
porzuconych domów
prosto w pysk
II
w moim elemencie
jestem niejednostajny
kiedy podgarniałem wiatrowi złamane słowa
śmiały się
z ustawień właściwej chronologii
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nie dostrzegłem wtedy
że krzyk
ty zamykasz na ostatni skobel
uczepiona słabej gałęzi radość
wciąż postrzega ciebie jako dawcę
w szkatułce zapomnienia
bukiet czarnego bzu
III
wywodzę się ze spalonej
od rozłąki planety
z dwiema bladymi gwiazdami
okopconym księżycu
nie potrzebują pieniędzy
lecz torfu by nie mogła zgasnąć
cieszą fragmenty pni
poddające się sile witalnej skutku
przypełźnie woda
rozniesie smak fałszywego powietrza
przebita dłoń
zakwitnie
i gwóźdź
z podestu ocalonych
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PROZA

Elżbieta M. Będkowska-Adamczyk
Opowieść o chwili
Poranek przyleciał szybko, razem z wczesnymi ptakami, które krążyły
od jednego karmnika do drugiego i obydwa znajdywały puste. Wieczorne
wyłuskiwanie ziarenek pozostawiło tylko łupinki dla tamias stratus minimus, który na parterze lasu zaaferowany, z zadartym ogonkiem, pofukiwał
po swojemu i podkopywał któryś tam z kolei raz cytrynową bazylię zasadzoną przez Natalię.
Oszukane ptaki odlatywały po kolei, zawiedzione, że tym razem będą
musiały szukać śniadania gdzie indziej.
Las wstawał powoli w porannym słońcu, prostował się leniwie po gorącej nocy. Upalne powietrze, mimo wczesnej godziny, kleiło się do ciała.
– A wydawałoby się, że zieleń, to po prostu zieleń, jeden kolor, zwykły
zielony. I nieprawda. No może jeden, ale ile odcieni – myślała Natalia, patrząc na las. – Przepych, przepych zieleni, patetycznie, ale prawdziwie.
W dolince przed domem słoneczne plamy poruszały się w trawie. Rosła
tam wyższa niż w innych miejscach w lesie, bo korony starszych drzew
przepuszczały więcej światła, dawały pożywienie, ciepło. Na wiosnę była
seledynowa i miękka, z początku delikatny dywanik, który stopniowo przecinały dróżki wydeptywane przez uparte sarny. Ciągle ten sam azymut, dolinką do soli, łyk wody w strumyku, teraz po ulewnych deszczach szemrzącym głośniej, biegnącym szybko do rzeki, żeby połączyć z nią wodne siły.
Później sarnia dróżka pięła się w górę, po zboczu wzgórza porośniętego
krzakami dzikich malin, o tej porze mało kłujących, zresztą im kolce nie
przeszkadzały.
– Myślałem, że będę zbierał suche drewno na opał – odezwał się Paweł,
stojąc w zamyśleniu między Natalią i Mateuszem. – A tu taka dżungla.
Z lotu ptaka musieli wyglądać jak zabawki, małe figurki ulepione z gliny, przed domem z tektury, na balkonie z zapałek, dekoracje zagubione
w zielonym morzu drzew z patyczków i nasączonej farbą waty, udającej
liściaste korony.
Paweł, dużo wyższy od rodziców, stojąc między nimi nagle poczuł się
jak pisklę, chronione z obu stron.
– Suche drewno jest. Dużo go w lesie, w trawach, pokrzywach – odpowiedział Mateusz. – Nie martw się, będziesz miał dużo zajęcia.
– To co chłopcy? Śniadanie? Jestem głodna – Natalia już miała wejść
z powrotem do domu.
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Właściwie trudno powiedzieć jak długo to trwało, sekundę, dwie, cztery? W filmie pamięci trwa długo, klatka po klatce, kadr za kadrem, gałąź za
gałęzią, dźwięk po dźwięku, opadające liście kręcą się jak małe wiatraczki,
parasolki, zielone dmuchawce opadające na trawę, ptaki ulatują w popłochu, nagle widać więcej nieba. Ostatnie ujęcie pokazuje biało-kremowobrązowy rozdarty pień drzewa, rozdarty, nie przełamany do końca. Część
drzewa stoi jakby nic się nie stało, nadal rośnie, wyżej, leczy nagłą ranę.
Gdy zeszli we trójkę w dolinkę zobaczyć z bliska, co naprawdę się stało, widok był...
Drzewo opierało się o ziemię, rozłożystymi palcami grubych konarów,
jakby jedną silną ręką, zupełnie jakby za chwilę miało się podnieść, jak na
przewijanym w drugą stronę filmie, oderwać się od ziemi, pozbierać liście,
przyczepić połamane gałęzie, aż do zrośnięcia z pniem, bez śladu, blizny
czasu.
Rosło, rosło, stało w środku lasu, górowało nad wieloma innymi, dawało
schronienie ptakom, wiewiórkom, rodziło orzechy, czarne, często gorzkie,
chropowate łupinki kryjące wewnątrz biały miąższ, rosło do swojego końca
świata, który przyszedł rankiem w sobotę, przed południem, w upalną godzinę czerwca, czerwca, który przypominał końcowe akordy lata.
Spektakl umierania drzewa. Chociaż? Nie umarło, podpierało się przecież na brunatnych palcach, od północy porośniętych zbitym, ciemnozielonym mchem. Czy czekało na widzów, żeby to, co się miało stać stało się
przy świadkach?
Stanęli na balkonie, nie czekali na nic szczególnego, czekali na nic, patrząc na zielone morze i wsłuchując się w morsa dzięciołów, popiskiwanie
piskląt w gnieździe nad oknem kuchni i swoje myśli o dniu, który dopiero
się zaczynał.
Moment, który połączy ich wspomnienia z domem, lasem, drzewem,
które pokazało jak wieczna może być chwila, jak długo się słyszy trzask
rozdzieranego pnia, jak długo czuje się zapach surowego drewna czarnego
orzecha, który nie chciał się poddać.
1 VII 2009
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Przejścia
(z dedykacją dla G.)

i chciałoby się krzyczeć albo wyć, lub jedno i drugie, jednocześnie
bez względu na otoczenie, ludzi, zwierzęta, krzyczeć, że boli, że niesprawiedliwie, że dlaczego, za grzechy jakieś, za błąd, za niedopatrzenie i jest
siła tylko na milczenie, ciszę, która rozrywa ciało, duszę, którą się czuje
i która umiera po kawałku w milczeniu, głuszy myśli, które gonią fatamorgany i same siebie i nie ma wyjścia z korytarzy pozamykanych drzwi a na
wszystkich krzywe lustra a nad nimi lepkie maski i dzwonki błaznów i piszczałki ogłaszają ciągle koniec, koniec wszechświatów, koniec wszystkich
końców
Drzwi prowadzące dokądś są tylko jedne. Zamykają się i otwierają
wyłącznie z dyżurki. Na korytarzu snuje się zapach przypalonego mleka
i kawy. W kątach czają się koty kurzu, kłębki wyczesanych włosów, zdechłe muchy i na pewno pająki o oczkach jak łebki szpilek poruszające się
na okrągło.
Drzwi prowadzące dokądś otwierają się bez uprzedzenia. Wtedy należy
dobiegać, żeby być przy. Otwierając się wpuszczają powiew z tam, stamtąd, powietrze bez lizolu, skażone, ale oni tego nie wiedzą.
Drzwi są kremowe, albo białawe, albo sino-białe, najbardziej kremowe,
zimne albo gorące. Czasem wycierane szmatą z lizolem, żeby zatrzeć ślady
z tam. Drzwi mają w sobie bardzo małe okienko, przez które i tak nic nie
widać. Nic nie słychać. Nie skrzypią. Może są zbyt ciężkie, żeby skrzypieć,
albo skrzypią, ale nie słychać że.
Drzwi prowadzące dokądś są granicą. Dyżurka wie, kiedy otwiera się granica i dla kogo. Przed drzwiami nie wiadomo nigdy, co jest za.
Za drzwiami też nie wiadomo. To się ciągle zmienia. Trzeba szybko podbiegać, żeby zobaczyć skrawek za. Tylko jak się otworzą to widać, ale to za
mało, żeby dokładnie było wiadomo, co jest tam.
Najważniejsze, żeby nie wejść za drzwi. Nie ma odwrotu, jeśli się już
weszło. Ale jeżeli brak siły, jeżeli siła zamieniła się na niesiłę, trzeba wejść
i być za. Na łasce dyżurki i przypalonego mleka i czasu, w którym nie ma
godzin, nie ma dni, nie ma nic.
Drzwi prowadzące dokądś są tylko jedne.
Nie widać ich, gdy przychodzi ciemność.
Ale są.
22 VI 2009
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Po drugiej stronie oceanu, po drugiej stronie życia
Jestem od jakiegoś czasu sama. Tłumaczę sobie, że potrzebuję czasu dla
siebie, czasu, którego teraz mam tak wiele.
Nie tak miało wyglądać moje życie. Miało składać się nie z obrazków,
na opisywanie których wystarczą lakoniczne frazy. Miał to być album
ogromnych radości, o których opowiada się pełnymi zdaniami, kipiącymi
od określeń, przymiotników, wykrzykników.
Uczę się na nowo mówić, rozumieć, choć jedno i drugie przychodzi mi
z trudem. Przeważnie milczę.
Poranki jednak zaczynam od bezgłośnej rozmowy z nim. Wiem, że to
bezsensowne. Jak długo można wspominać? Jak długo można rozmawiać
z umarłym? Umarłym, który został po drugiej stronie oceanu.
Dzień był gorący. Rano na termometrze pokazało się 87 stopni F. To
były tamte stopnie, których nigdy nie przeliczałam na Celsjusze, bo cyferki
wystarczyły, by mi powiedzieć: jest ciepło, jest za ciepło, jest gorąco, jest
pora na podlewanie ogrodu, jest upał. Było gorąco od samego rana. Mogłam
właściwie tylko czekać na to, że słupek dojdzie do nieuniknionej setki.
Wyjechał do pracy jak zwykle, przed siódmą. Ja, tuż po siódmej. Nie za
wcześnie, ale akurat tak, żeby nie stać za długo w korku na głównej przejazdowej alei. Dzień w pracy był nużący. W biurze było za chłodno, nie
dało się wyregulować temperatury, bo termostat był od tygodnia zepsuty.
Dobrze, że miałam w szafie żakiet. Lunch zjadłam w kafeterii razem z Alą.
Rozmawiałyśmy o 4 lipca, gdzie wyjechać, żeby uniknąć piekła chicagowskiego lata w to tłumne święto.
– Wiesz, możemy pojechać do Oak Cove. Tam zawsze jest dużo Polaków. Niedaleko do jeziora. O, nie! Przecież to nad samym jeziorem. Dobre jedzenie na miejscu, tylko trzeba wcześniej zrobić rezerwację. Jak nie
będzie już większych domków, to są te małe ze wspólnymi łazienkami, no
i namioty.
– Namiot, to już nie dla mnie. – powiedziałam. Odkąd nasza córka była
na tyle duża, że i jej nie cieszyło już biwakowanie, w wakacje staraliśmy się
mieszkać w motelach, hotelach. – Namiot, to ostateczność i na pewno nie
na 4-go. Wyobrażasz sobie, jaki może być upał w nocy?
– Masz rację. Ale, jeśli już nie będzie miejsca?
– To po prostu pojedziemy wcześniej nad samo jezioro. W stronę Dunes.
– OK. – odparła i na tym skończyłyśmy rozmowę.
Zajęłam się sałatą i zaczęłam przeglądać ogłoszenia w Dzienniku. Od
jakiegoś miesiąca szukałam czegoś innego dla siebie, jakiegoś zajęcia, które
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byłoby ciekawsze, niż wypełnianie ciągle tych samych formularzy. Odkąd
byliśmy z Jurkiem sami, miałam dużo więcej czasu i swobody. Córka wyjechała na uniwersytet w Bloomington. Mamy czas dla siebie wieczorami.
Nagle też okazało się, że przypomniało sobie o nas wielu przyjaciół, z którymi można wieczorem wyjść do baru, wybrać się na obiad, pojechać na
krótki wypad w weekend. Gdy Magda była w domu, trzeba się było nią
zajmować, wozić do szkoły, na balet, na mecze, na sleep-over u koleżanek.
Nie to, że narzekam, ale wiele spraw czekało „na kołku”, odwieszone na
później. Gdy wyjechała na studia, najpierw zrobiło się pusto i cicho, i trochę smutno. Z czasem jednak nauczyliśmy się zupełnie jak dawniej, przed
pojawieniem się małej, zapełniać popołudnia i wieczory. Byłam szczęśliwa.
Naprawdę byłam szczęśliwa.
To nic, że nasze życie było spokojne, ustabilizowane, bez ekstrawagancji, bez letniego domu nad Michigan, bez ogromnej rezydencji w Evanston. Jak dla mnie, było to piękne życie, które po pierwszych kilku latach
bardzo skromnej egzystencji i ciągłych przeprowadzek, zaczęło wchodzić
na proste tory. Zdarzały się przystanki, krótkie, niezaplanowane wakacje,
czasem jakieś dłuższe weekendy w okolicach Chicago, podróże do Polski,
gdy w końcu zaczęliśmy zarabiać i odkładać tyle, że nie trzeba było się
zastanawiać, skąd później wziąć na czesne w szkole Magdy, zakupy na
Michigan Avenue, gdzie wcześniej mogłyśmy z Magdą tylko wchodzić do
sklepów i oglądać, marzyć i nic więcej.
Wróciłam do domu. Korki nie były nawet tak długie, jak czasem, gdy po
drodze jest jakiś wypadek. Ludzie są tak bezmyślni, nieostrożni, po prostu
nie myślą. I ten męczący labirynt tutejszych, jednokierunkowych ulic też
nikomu nie pomaga.
Zaparkowałam pod wiatą, okna w samochodzie zostawiłam lekko uchylone. Natychmiast zaszły parą. Gorąca wilgoć wypierała zimne powietrze
z samochodu. Ścierały się dwa prądy, ten z zewnątrz z tym wewnętrznym.
Drzwi do domu były otwarte. Zastanowiło mnie to trochę, bo pamiętałam,
że wychodziłam później od Jurka i z pewnością zamknęłam drzwi. On wraca później.
Stanęłam w drzwiach naszej sypialni.
Nie spał. Leżał w łóżku, w ubraniu i patrzył nieobecnymi oczyma.
– Jurek, co ty tu robisz? O tej porze? Jurek?
Nie odezwał się. Nie wiedziałam, co mam zrobić. W głowie miałam
pustkę. Więcej niż pustkę, ogromną pustynię, bez słońca, ogromną ciszę,
która wylewała się poza mnie i cały ten pokój w upalnym Chicago.
– To wylew. – powiedział lekarz z ER, gdy w końcu wyszedł ze mną na
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korytarz z pokoju, gdzie leżał Jurek.
Nie pamiętam, jak znaleźliśmy się w szpitalu. Musiałam zadzwonić,
wytłumaczyć, co się stało, że właściwie to nie wiem, co się stało, bo mąż,
bo potrzebuję pomocy, bo natychmiast.
– Słuchaj. – mówiłam do niego połykając łzy. – Wyjdziesz z tego! Rozumiesz? Wyjdziesz, nie ma mowy, żebyś nie wyszedł! Powiedz, że słyszysz,
że mnie rozumiesz? Jutro przyjedzie ze mną Magusia. Cieszysz się?
Szpital był taki sterylny, bezosobowy, mimo że pełen ludzi, i taki jednocześnie spokojny, chłodnym spokojem rezygnacji, ale też nadziei na poprawę, na to, że któregoś dnia widok za oknem przestanie być płaską dekoracją,
że na nowo będzie można wejść boso w rozgrzaną trawę i przez nieuwagę
włączyć automatyczny deszczyk i żeby ludzie się uśmiechnęli, że następna
ofiara nie wie, że nie powinno się o tej porze wchodzić na trawniki.
Wszystkie kolejne dni były takie same, jak sznurek jednakowych paciorków, mechanicznie toczonych z przezroczystego kwarcu przez cierpliwego
rzemieślnika. Wszystkie jednakowo długie i pełne niepokoju, płaczu, ale to
już w domu, po godzinach siedzenia przy łóżku, masowania dłoni, masowania stóp. Mówienia o wszystkim i o niczym, żeby tylko obudzić w nim
iskierkę, wolę do życia, wolę do powrotu, do mnie, do Magdy, do siebie.
Właśnie, żeby wrócił do siebie, do dawnego siebie. Co słyszy? Czy rozumie
mnie, czy wróci?
– Jest poprawa. Ogromna poprawa. – powiedział kardiolog. – Jeszcze
tylko konsultacja z neurologiem, kilka testów i pani mąż może wracać do
domu.
Tak się cieszyłam, ze wszystkiego, co powiedział, delektowałam się
każdym słowem. Cieszyłam się i z tego, że lekarz był Polakiem, że usłyszałam te słowa po polsku. Jest poprawa! Jest poprawa!
Cieszyłam się, jak dziecko, które w środku lata dostaje zawieruszony
gdzieś w przepastnej szafie, zapomniany – chociaż obiecany – prezent
gwiazdkowy. Wracamy do domu! Razem i wszystko będzie coraz lepiej.
Musi.
– Krzesło. – powtórzyłam to słowo już chyba dziesiąty raz. – To jest krzesło.
Jurek spojrzał na mnie i widziałam, że chce się uśmiechnąć, grymas,
jaki widziałam na jego twarzy był dla mnie uśmiechem, nikt nie mógł zaprzeczyć, że tak było, ja nie uwierzyłabym, że było inaczej. Napisałam na
małym, samoprzylepnym kartoniku: KRZESŁO i przyczepiłam go do krzesła,
i na następnym i na trzecim.
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KRZESŁO KRZESŁO KRZESŁO
Nasz dom był pełen kartoników. Jak w domku dla lalek, gdzie każdy
rekwizyt, każdy nowy mebelek ma swoją naklejkę, tak nasz dom był podpisywany. Kawałek po kawałku.
– Stół. – mówię i powtarzam – Stół. Stół.
Jurek powtarza za mną. – Stół.
Podpisywałam wszystko, co było w zasięgu ręki, oczu, wszystko do czego dało się przykleić karteczkę.
Rzeczy można nazwać. Są proste do nazwania, są fizyczne, wymiarowe
w trzy strony, można wytłumaczyć każdy ich wymiar, dotknąć, przesunąć
dłonią po blacie stołu, po poręczy krzesła, po drzwiczkach szafki, po drodze zawadzić o niklowany uchwyt ze śrubkami wkręconymi w drewno.
– Lustro. Lustro. Lustro. – mówię, powtarzam, powtarzamy.
Patrzymy w lustro. Oboje.
Jak nazwać to, co w lustrze? Czy odbicie jest fizyczne? Gdzie jest jego
wymiar? Jak sprawdzić głębię odbicia? Jak nazwać patrzenie w lustro? Co
jest po drugiej stronie?
Gdzie przykleić karteczkę z: PATRZENIE? Czy on rozumie, co to znaczy? Jak wytłumaczyć, że ja patrzę, ty patrzysz, on ona ono i my i wy i oni,
że patrzymy, że jest coś, czego się nie da dotknąć a jest, jest w naszym
mózgu, zakodowane, wpisane, wtłoczone, wyryte, w różnych językach,
zapamiętane.
– Nie wiem. Nie pamiętam. – mówi Jurek i znowu widzę ten jego grymas, który dla mnie jest najpiękniejszym uśmiechem. Ten grymas jednocześnie przeprasza.
– Nie martw się – mówię. – Już wiesz coraz więcej. Jest coraz lepiej.
Ja Ci pomogę. Będziesz jak nowy słownik. – żartuję, nie wiedząc, czy on
rozumie mój żart.
Walczy ze sobą, z tym nowym sobą, żeby nauczyć się jeszcze raz, od
początku: mówić, rozumieć, pisać, czytać, być jak inni, którzy mają mózgi pełne kodów do wykorzystania w każdej chwili. Widzę, jak szuka siebie dawnego, męża, kochanka, ojca, przyjaciela, syna. Szuka w rzeczach
z przyczepionymi kartonikami. Przepisuje słowa po setki razy. Próbuje układać je w zdania. Przepisuje, powtarza, całymi dniami, gdy zostawiam go samego na kilka krótkich godzin i gdy wracam, żeby być z nim jak najdłużej.
Życie zamieniało się w kolejny początek. To życie, które zapowiadało
się kiedyś trywialnie: zwykłe dni, miesiące, lata trojga ludzi, którzy przylecieli którejś wiosny do tego kraju za oceanem, gdzie mogli liczyć na przyjaciół, że pomogą na początku i z pracą i z mieszkaniem, ze wszystkim.
– Nie martwcie się, każdy jakoś zaczynał. Trochę cierpliwości.
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Mam dużo cierpliwości. Wierzę, że moja cierpliwość i jego, to ogromne
morze cierpliwości, nawet dwa morza, ocean, że któregoś dnia sam będzie
mógł pozrywać te wszystkie zapisane przylepce i powie:
– Wróciłem. Już wszystko wiem, nie muszę powtarzać, nie musisz się
o mnie martwić. To ja.
Wróciłam do domu. Zaparkowałam samochód pod wiatą. Upalny dzień
daje się we znaki. Niedługo znowu 4-ty lipca. Najlepiej jest w domu, przy
włączonej klimatyzacji, albo późnym wieczorem, kiedy przeciera się zaparowane szkło nieba i zza gorącej mgły zaczynają wychodzić gwiazdy.
Wróciłam wcześniej, bo przy takim upale klientów w gabinecie nie było za
wielu i chciałam pojechać nad Michigan z Jurkiem.
Na kartoniku napisał:
PRZEPRASZAM
Wyjechałam. Nie mogłam tam dłużej mieszkać. To było ponad moje
siły. Magda skończyła studia. Została. Ona nie zna innego kraju. Tam jest
jej ojczyzna, fatherland, chociaż nie, oni częściej mówią: motherland. Tam
jednak jest jej fatherland, małe miejsce na cmentarzu, gdzie pochowałyśmy
Jurka.
Nie rozumiała, dlaczego to zrobił. W jej słowniku nie było tłumaczenia słowa: samobójstwo. Nie mogła mu tego wybaczyć. Nigdy mu pewnie
nie wybaczy. Ja? Nie wiem. Ja nie muszę wybaczać. Chociaż tak mi żal,
szkoda tego, co było, mogło być, a czego on nie mógł nazwać. I bał się, że
straci wszystkie słowa, więc je wyprzedził. Pospieszył się. Widziałam, jak
próbował, jak walczył ze sobą, jak szukał jakichś drzwiczek, jakiejś szpary
w murze, szczeliny, przez którą mógłby przejść na drugą stronę lustra.
Wróciłam do starego kraju, do mojego homeland. Wróciłam do naszego, już tylko mojego miasta, żeby i stąd po dwóch miesiącach wyjechać.
Rozmawiam z Magdą często, dzwonimy do siebie. Wiem, że lubi swoją
pracę. To dla Jurka została psychologiem. Szuka wytłumaczenia, odpowiedzi. Łudzi się, że znajdzie. Ja się nie łudzę, nie szukam. Uczę się na nowo
mówić, rozumieć.
Mam przy sobie kartonik
PRZEPRASZAM
20 XII 2007
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Przepis na Ulung
Jak co rano zatrzymałam się na moment przed lustrem. Przed tym dużym w przedpokoju. Tak rozpoczynam dni, spoglądam. Dzisiaj jest... właśnie? Poniedziałek, środa a może jednak piątek? Jak bez kalendarza znaleźć
znak szczególny i bez obawy powiedzieć, że dziś jest...
Lustro odesłało krótki uśmiech, który znikł szybko w korytarzyku.
– Zaraz, czy?
Wróciłam ponownie spojrzeniem, lustro już się nie uśmiechało. Co
więcej, odbijało nieznaną postać, przygarbioną, z przymrużonymi oczyma,
siwymi włosami, obciętymi niezbyt starannie przez niecierpliwą fryzjerkę,
która spieszyła się do domu, bo jej najmłodsza ząbkowała.
Spojrzałam jeszcze raz. Postać weszła głębiej w perspektywę gładkiej
tafli, skąd dolatywała cicha piosenka:
„Miłość ci wszystko wybaaaaczy
smutek zamieni ci w śmiech
miłość tak pięknie tłumaaaczy...”
Cicha mruczanka, nie piosenka. Tafla mruczała, przygarbiona postać
robiła się coraz mniejsza, aż wtopiła się w szklany krajobraz.
Wtorek – powiedziałam do siebie – mamy wtorek, sto trzydziesty czwarty dzień roku, imieniny obchodzą... Czy to ważne kto obchodzi? Wtorek,
wiem, że wczoraj był poniedziałek. Byłam w sklepie, bo w poniedziałki tam
najmniej ludzi. Z nikim nie rozmawiałam, przez cały dzień, aż do pójścia
do sklepu z nikim nie rozmawiałam, poza sobą.
Mój świat się skurczył, jak nowa wełniana rękawiczka po pierwszym
śniegu i tylko jedna, bo druga się zgubiła w zaspie. Nie ma już nikogo, kto
mógłby się odezwać do mnie po imieniu.
– Jasiu! Janeczko! Jaśku! Janiu!
To ja teraz mówię do siebie, żeby się usłyszeć, po prostu usłyszeć czyjś
głos. Nie dlatego rozmawiam ze sobą, że zwariowałam, mówię, żeby nie
zwariować. Chociaż, kto wie, może nie jest tak, jak się wydaje?
Dopiero przy płaceniu, kiedy kasjerka w okularach w zielonych oprawkach wystukała kwotę, powiedziałam pierwsze tego dnia słowo.
– Dziękuję – powiedziałam.
Mogłam jeszcze coś dodać, ona nawet się uśmiechnęła i zapytała:
– Czy to wszystko? Coś więcej?
Ale nie odpowiedziałam, zajęta portmonetką udawałam, że nie dosłyszałam. Czasem rzeczywiście nie dosłyszę, ale teraz udawałam.
Zamykanie portmonetki jest niełatwe. Moje palce już od dłuższego cza-
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su zachowują się jak obce. Widzę je jeszcze takimi jak były, ale to nie pomaga. Portmonetkę przytrzymuję między kciukami, najlepiej, gdy położę ją
przed sobą na czymś twardym i płaskim, później dopiero, jak już leży, przyciskam zamek całą dłonią. Przyzwyczaiłam się do tego, nauczyłam. Czasem
boję się, że nim zamknę, to ktoś mi ją wyszarpnie i ucieknie. Słyszałam kiedyś o kobiecie, której zerwano czapkę z głowy, z lisa, ale ja nie noszę lisów
a w portmonetce mam zawsze trochę więcej niż na zakupy.
Jest wtorek, w moim świecie jest wtorek, po zakupowym poniedziałku.
W ciągu dnia, kiedy zmęczę się siedzeniem przed telewizorem, wstaję i parzę herbatę. Czasami ziołową, ale przeważnie zwykłą, czarną. Kiedyś była
taka Ulung i robiło się sypanki, ale teraz za mocna i nie mogę spać. Może
teraz też jest, ale w moim sklepie nie ma.
A Ulung najlepiej parzyła starsza córka. Nauczyła się od mojego brata:
najpierw dobrze nagrzać imbryczek, żeby był suchy i dobrze ciepły, uważać, jak delikatny, żeby nie pękł od gorąca, wsypać po dwie łyżeczki, czubate, takie starsze, bo te nowe są za płaskie, liści herbacianych, wyrzucić
najjaśniejsze, albo te, co się wydają inne, po dwie na szklankę wysoką, albo
na większą filiżankę, zalać świeżym wrzątkiem, koniecznie żeby to była
świeża woda, nie drugi raz gotowana, po zalaniu to natychmiast przykryć
wieczkiem, poczekać tak trzy, no powiedzmy do pięciu minut aż naciągnie,
a jak naciągnie, lekko wstrząsnąć imbryczkiem, żeby esencja się rozmieszała, bo inaczej najpierw z dziubka popłynie słomkowa ciecz, postawić i poczekać tak dłuższą chwilę, żeby fusy się uspokoiły i opadły a potem wlać
do szklanki, przez siteczko można nalać, moja mama miała taki imbryczek
z siteczkiem przyczepionym do dziubka, albo powoli bez siteczka, i tak
z jedną trzecią szklanki wlać i dolać wody dobrze gorącej.
Herbata jest najsmaczniejsza po obiedzie, ale jak mi się nie chce robić
obiadu, to stawiam talerze przed sobą i parzę samą herbatę, słabą. Tak radzi
lekarka.
– Proszę pamiętać, jeśli herbata, to wyłącznie słaba – mówi, no to robię
słabą, ale czasem zachce mi się takiej mocnej, jak parzyła córka.
Jak idę do kuchni, to zawsze spoglądam w duże lustro, mam takie przyzwyczajenie. Nie dlatego, że jestem próżna, czy coś, patrzę sobie, żeby
kogoś zobaczyć, się uśmiechnąć, powiedzieć coś do Niej. No do tej, tam.
Ja wiem, że jej nie ma, ale i tak lubię się uśmiechnąć. Kiedyś miałam ładne
zęby, uśmiechałam się często. Pamiętam w pracy to mówili, że ja to muszę
być bardzo szczęśliwa, że się tak ciągle uśmiecham, a ja zwyczajnie lubiłam. No i wszyscy też mówili, że mam ładny uśmiech.
– Takie ładne ma pani zęby, pani Jasiu, ładny uśmiech.
Teraz się też uśmiecham, ale mniej. Te sztuczne są inne. Niby białe, ład-
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ne, estetyczne, ale nie takie. Lepiej jednak niż bez. Ta z drugiego, młodsza
ode mnie i nie ma, to rzadko w ogóle do ludzi wychodzi.
Lustro wisi w przedpokoju i tam jest zawsze ciemno, muszę zapalić
światło zanim się uśmiechnę. Ciekawe, co ludzie robili, jak nie było luster?
Kiedyś chyba nie było? Jak wiedzieli, czy dobrze wyglądają? Jak nosiłam
pończochy ze szwem, to lustro bardzo pomagało. Równo, nie równo, łatwiej było poprawić.
Mam jeszcze takie jedne, parę zapakowaną w pudełku. Nigdy ich nie
założyłam. Czasami wyjmuję z pudełka, żeby popatrzeć, dotknąć, przytykam do twarzy, takie miłe, gładziusieńkie, a na pudełku jest napis: Lady
Jane – Fine Tan Stockings. Teraz też bym nawet nie spróbowała ich założyć,
rozsypałyby się chyba. Mój pierwszy narzeczony mi je przysłał, z samej
Ameryki. Miałam do niego pojechać, bo on tam za pracą był. Nawet mu się
udało od razu na początku znaleźć, prosta murarka, ale obrotny i sprytny
był, to szybko wymyślił, że cegielnię otworzy, pieniądze składał.
John Mason, tak się nazwał i zakład: Red and White Bricks. Bo jakby
było po naszemu, to nikt by nie wiedział co to, tak napisał.
Zawaliła się ściana. Najpierw podobno żył, bo ze szpitala mi potem
przysłali jego listy, ale krótko. Nie, to nie on budował tę ścianę, jacyś z Irlandii, on tylko pomagał.
Przywaliło go.
Lustro jest bardzo praktyczne, bo od razu wszystko widać, czy guziki
dobrze zapięte, czy kolory dopasowane, żeby włosy poprawić, albo czy
pomadka rozmazana. Niepraktyczne jest tylko do humoru. Może nawet
lepiej by było nie patrzeć? W tym moim, chociaż ma już swoje lata, bo
to od mojej mamy przewiezione, z naszego domu co był pod miastem,
widzę wszystkie zmiany. Pociemniało przy brzegach, takie coś jak liszaj się
zrobiło, nijak sczyścić, ale prócz tego nie wygląda źle, no i rama zasłania
niektóre plamy.
Lustro nie kłamie, ale czasem widzę w nim rzeczy, których dawno nie
ma. Albo mi się wydaje, może są? Nie wiem, jak człowiek jest sam, to zupełnie inaczej myśli. Niby o sobie, ale tak naprawdę to o innych i najczęściej o tych, co już ich nie ma. I tak się człowiek gubi, bo niby jest, ale bez
obiadu, ze szklanką herbaty i przed lustrem, co się uśmiecha.
Jak wypiję herbatę, to pozmywam. Umyję szklankę, przetrę ściereczką
talerze, bo myć nie ma co, ustawię w kredensie. Lubię ten mój kredens,
z ciemnego drewna, też po mamie. Z moim przywieźliśmy go furmanką.
Trudno było wnieść po schodach, bo ciężki, ale to dobry mebel był, solidny
to i szkoda było zostawić. Ludzie by wyrzucili, albo zniszczyłby się u obcych. A tak, to raz w miesiącu przeczyszczę go taką irchową szmatką, co
kupiłam w jakiś dzień. Nie w poniedziałek, to było wcześniej, jeszcze jak
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mój żył. Wtedy częściej chodziłam do sklepu, do apteki, było po co.
Kredens pachnie miętą, bo to kiedyś mi się krople rozlały, na żołądek.
Nie dla mnie, bo ja mam dobry żołądek, mogę mieszać mleko i owoce, aż
się sąsiadka, ta z trzeciego, co umarła w ubiegłym roku, dziwiła.
– Jak to pani Janino, mleko i owoce? Razem? I nic pani nie jest?
A nie, przypomniało mi się, mówiła „mliko”, tak inaczej, ale to nic, poza
tym ładnie mówiła i jeszcze się dziwiła, że moje pismo takie zgrabne, że
okrągłe litery stawiam, kaligraficzne. No, okrągłe, okrągłe, wyraźne, bo do
mojego pierwszego narzeczonego dużo pisałam. On chciał dużo wiedzieć
o mojej codzienności, bo przecież mieliśmy się pobrać. Kupił mi pierścionek, taki na żarty, odpustowy, ale na kolano klęknął i mówi:
– Janeczko, wyjdziesz za mnie?
Aż ludzie stawali i się gapili. Bo to w sierpniu było, gorąc i odpust był
Wniebowzięcia. No to mu powiedziałam, że wyjdę, żeby tylko nie robił
pośmiewiska i wstał z tych kolan. Pierścionek miedziany i z niebieskim serduszkiem, ładny, trzymam go w pudełku. Nie tam, gdzie pończochy, ale blisko. Już teraz nie pamiętam, czy go kochałam, czy tylko, żeby wstał z tych
kolan mu powiedziałam, że wyjdę. Zaskoczona byłam. I to po wojnie było
zaraz, krótko po wojnie, człowiek młody był.
Jak wyjechał, to już byliśmy naprawdę po słowie i obiecał, że albo
wróci, albo ja do niego przyjadę i wtedy da mi prawdziwy pierścionek też
niebieski, ale prawdziwy. To jak pojechał tym statkiem, popłynął znaczy,
to myślałam, że długo się nie będziemy widzieć, ale to nic, bo jak się zobaczymy, to wtedy będziemy razem na zawsze. Płakałam, smutno było jak
wyjechał, pisałam prawie codziennie i chodziłam na pocztę wysyłać te listy. A listy to wtedy szły długo, i nigdy nie wiadomo było, czy dojdą, no
i nie wiedziałam, czy dobry adres mam, bo to po amerykańsku było. Mama
jeszcze żyła, to się denerwowała, że pieniędzy w domu nie ma, a ja tu na
znaczki wydaję. No i któregoś dnia przyszedł list, ten ze szpitala, stamtąd
i gruby był. Ja nie wiedziałam, że ze szpitala, ale mi taka jedna nauczycielka
powiedziała, co znała amerykański.
– Ze szpitala, Saint Joseph, Świętego Józefa po polsku – powiedziała mi.
I w kopercie listy i jakieś pismo, ale ta nauczycielka, chociaż uczona
w języku, wszystkiego nie wiedziała, co tam napisane było, tylko pokazała
nazwisko mojego pierwszego narzeczonego i datę jakąś dziwną. Bo oni tam
odwrotnie mówią na dni. Najpierw miesiąc stawiają, nie po naszemu. I było
9 i 27 i rok. Mam ten list w pudełku, w kredensie.
Jak mam lepsze dni i ręce nie bolą i się trochę prostują, to sobie układam.
Tylko na samą górę nie sięgnę, za wysoko i na krzesło się boję wejść, bo jakbym spadła, to nie wiem, czy bym wstała. Jak żyła ta sąsiadka z trzeciego, to
przychodziła do mnie na herbatę, albo kupowała ptysie, albo eklerki z czekoladą, albo tortowe i jadłyśmy i oglądałyśmy telewizję. Bo ona nie miała
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już telewizora. Nie miała pieniędzy na abonament i do mnie przychodziła.
Ale na ciastka nie żal jej było grosza. Jej mąż, co umarł cztery lata przed
nią, też czasem przychodził, ale chyba się wstydził, że nie mają telewizora,
to rzadziej. A jak mu się w głowie zaczęło przewracać i tej demencji dostał,
to mówił, że mój podrywa sąsiadkę, znaczy jego żonę. Lola jej było, tak
naprawdę Leokadia, ale mówili jej Lola. Ładnie i ładna była, zgrabnie się
nosiła. Biust miała duży, ciągle sobie poprawiała ubranie, bo bielizny co by
pasowała nie mogła dostać. Inne sąsiadki to mówiły, że chyba specjalnie,
żeby chłopów kusić nie nosiła tego stanika. Ale nie, bo by mi powiedziała.
Nie mogła kupić, bo nie było.
A te krople, to mi się rozlały, jak mój się źle poczuł.
– Janeczko – mówi – Janeczko daj mi kropli miętowych, bo coś mi brzucho dokucza.
No to otworzyłam kredens i zaczęłam szukać na tej półce, co lekarstwa
tam trzymam a tu słyszę huk. Oglądam się a mój na podłodze leży i wtedy
buteleczka się przewróciła. Ja nawet nie zauważyłam, że się przewróciła,
bo musiałam biec na piętro do jednego sąsiada co miał telefon, żeby na pogotowie zadzwonił, bo mąż leży na podłodze i chyba zemdlał, mu powiedziałam. Dobrze, że był w domu, często na delegacje go posyłali, ale wtedy
był. Pogotowie przyjechało, dość szybko nawet przyjechało, na syrenie, bo
sąsiad mówił, że to bardzo nagłe zasłabnięcie. Jak przyjechali, to właściwie
już nie było po co. Mój nie żył.
On mnie naprawdę kochał. Najpierw z początku, to może z żałości się
ze mną ożenił. Po bracie z żałości, bo ten narzeczony, co go ściana przywaliła, to jego brat był, ale potem się przyzwyczailiśmy. Nasze dzieci są daleko. Znaczy, syn w Australii, ale nigdy do nas nie pisał ani nie przyjechał.
Tu nie chciał zostać, bo mówił, że bez perspektyw. Nie, no, co też ja, pomyliło mi się, pisał, napisał może dwa listy, na samym początku, że gdzieś
na północy mieszka. Ale to było wszystko. Ktoś mi kiedyś mówił, że słyszał
podobne nazwisko i imię, mówią Grzegorz, na pewno Grzegorz, z Australii
i że w jakimś pożarze zginęli, dużo ich, ludzi, zginęło. Ale może to nie on
i tylko nie ma czasu napisać, a poza tym, o czym by pisał? Mój go specjalnie nie kochał, bo się uczyć nie chciał. A córka, starsza tu gdzieś mieszka,
ale zajęta była zawsze, jak tylko studia skończyła, to karierę zaczęła robić.
Potem za mąż wyszła, ale mąż z Jugosławii był, nie nasz, jeszcze jak Jugosławia była. No i do niego pojechali, ale jak się zaczęła wojna, to ona
wróciła a on został, żeby walczyć.
– Co to za mąż – mówiłam do niej – że wojna ważniejsza od żony.
Ona niby twierdziła, że on wróci do niej, ale nie wrócił. Najpierw płakała, nie wiedziała co ze sobą robić, ale później jak ją Zielonoświątkowcy
zwerbowali, to mówiła, że spokój odnalazła, tak się wyrażała. Raz potem
tylko była tu u mnie, coś załatwiała po urzędach. Mój prosił, żeby się bliżej
przeniosła, męża poszukała. A ona, że „bigamiestką”, czy jakoś tak, nie
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będzie. Zielonoświątkowcy tak jej pomieszali w głowie, że wszystko swoje
sprzedała, żeby tylko ich wierze pomóc. Depresję miała i w szpitalu też
ją leczyli. Teraz nie wiem gdzie jest. Pewnie daleko, ale herbatę najlepiej
parzyła.
Dopiero po dwóch tygodniach patrzę a tu buteleczka leży zamiast stać
i plama naokoło. Prawie wszystko z niej wyciekło.
Robi się późno. Muszę sobie zrobić herbaty. Nawet nie jestem głodna, ale się napiję. Dzisiaj sobie zrobię mocniejszą. W telewizji coś znajdę.
No bo z tym telewizorem, to jakiś cud. Ktoś mi płaci za abonament. Tak mówią na poczcie i żebym się nie martwiła. Są dobrzy ludzie na tym świecie.
O, a w szafie w sypialni mam ładną sukienkę. To mój mi kupił, niedługo przed tym zasłabnięciem. Nie wiem jak to zrobił, ale kupił, w sam raz.
Twarzowa, lilaróż i biały kołnierzyk koronkowy. Czasem ją sobie zakładam
i paraduję po mieszkaniu. Materiał taki cienki, ale ciepły i ładny kolor i pasuje. Kto by pomyślał, że mój się zna na rozmiarach? Mieliśmy na ślub córki
sąsiadki iść, to mi kupił, żebym dobrze się prezentowała.
Z mieszkania na parterze przez kilka dni bez przerwy dochodził głos telewizora. Sąsiedzi wiedzieli, że mieszkająca tam samotna kobieta ma bardzo
słaby słuch, więc początkowo nikogo to nie dziwiło. Jednak na trzeci dzień,
gdy na dzwonek do drzwi nikt nie odpowiadał, wyważono je. Na podłodze
w przedpokoju dwupokojowego mieszkania znaleziono kobietę w sukience
lilaróż. Obok niej leżała szklanka na dnie której była warstwa fusów. Na dywaniku pod lustrem widniała duża brązowa plama. Kobieta miała spokojny
wyraz twarzy. Jeden z mężczyzn z pogotowia twierdził, że się uśmiechała.
1 VIII 2009
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Elżbieta Borkowska
Monolog w zastępstwie milczącej
Skoro nareszcie zamilkła i gapi się w okno, skorzystam z chwili, by dodać kilka słów od siebie. Może nie kilka, ale znacznie więcej, bo nie szybko
może mi się trafić kolejna okazja. Proszę się nie obawiać i tak nie usłyszy,
co powiem. To już się zdarzało wcześniej. Potrafiła tak tkwić w ciszy i bezruchu parę godzin. Czasami tylko uśmiechnie się albo westchnie. Już jako
dziecko doprowadzała tym milczeniem matkę do szału. Podejrzewam, że
wtedy robiła to świadomie. Teraz chyba wpadła we własne sidła.
Ona i ja to jedno. Trafiają się dni, że tak to wygląda. Od jakiegoś czasu
ta kobieta znowu przysparza mi problemów, a pana działania, jak widzę,
zdają się na nic. Nie pomagasz człowieku, a tyle pokładałem nadziei w pana
wiedzy i doświadczeniu. No cóż. Proszę się nie krzywić. To właściwie nie
zarzut, tylko stwierdzenie faktu.
Postanowiłem pomóc nam wszystkim: jej, panu i sobie, bo przecież
w ogromnym stopniu moja rola też ma znaczenie w tym przypadku. Teraz
z pretensjami? Wolałbym być wysłuchany i zrozumiany, a litanię żalu zostawmy sobie na później. Jeszcze nie czas na wzajemne ataki.
Potrafię czasami ją kontrolować tak skutecznie, że ustępują objawy, które pan analizuje od tygodni. Bywa też na odwrót. Jakimś cudem ona przejmuje stery i zaczyna na mnie działać destruktywnie. Mogę to tłumaczyć
sobie siłą jej ducha, moją gorszą kondycją, a przede wszystkim podstępami,
którymi mnie raczy od dawna. Jestem dość wytrenowany i naprawdę coraz
jej trudniej mnie oszukać, ale zdarza się i tak, że uśpi moją czujność na
tyle skutecznie, że znowu oboje lądujemy w gościnie u takich jak pan. Zna
mnóstwo sposobów, aby mnie zmącić i wykręcić numer, po którym czuję
się jak ścierka, której nawet cerować nie warto. Sposoby na mnie? O panie.
Nic z klasyki. Alkohol, tytoń, oczywiście w nadmiarze, to etapy, które mamy
za sobą. Teraz jest bardziej wyrafinowana, ale o tym później albo i wcale.
Jeszcze zdecyduję, czy warto o tym mówić.
Zawsze mam od niej sygnały, które mi uświadamiają, że zaczynają się
kłopoty. Zwykle zaczyna się to tuż przed snem. Na przykład kładzie się
spać i zamiast zamknąć oczy, i pozwolić mi odpocząć, zaczyna się buntować. Wstaje, otwiera okna, udaje, że myśli. Mówię, iż udaje, bo oznacza to
walkę ze mną i już wiem, że znowu coś przeoczyłem. Zazwyczaj funduję
jej potężny ból głowy, ale załatwia go prochami, a to mi wyjątkowo nie
służy, bo przy okazji obrywam i tracę możliwość pełnej kontroli nad nią.
Tak było i tym razem... Ponownie dałem się nabrać na sztuczkę oglądania
świata z góry i pozwoliłem pobiec w stronę strychu. Zabrano nas z krawędzi dachu, a wcześniej musiałem nieźle wysilić poczucie równowagi, by
nie zderzyć się z brukiem. Śpiewała jakąś głupawą piosenkę o groszkach
i małym ogrodniku.
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Jakiż byłby to banalny koniec. Zlecieć z dachu i tak prostacko rozmazać
się na chodniku.
Proszę wybaczyć. Czasami popadam w stany tępoty i wtedy serwuję
takie gnioty myślowe.
Pan się uśmiecha? Ona też tak potrafi złośliwie wykrzywiać usta.
Zaczynam być zmęczony tworzeniem pozytywnych wizji, wyciszaniem
głosów, budzeniem intuicji, głaskaniem wyobraźni. Kiedy zmęczenie jest
silniejsze ode mnie, pozwalam takim jak pan wkroczyć w nasz świat. To, że
jestem częściowo na jałowym biegu, nie oznacza mojej całkowitej bierności. Gdzieś tam z boku obserwuję wszystko i właśnie uznałem, że nie mamy
z pana żadnego pożytku. Tu jest tak samo jak w poprzednich miejscach:
tabletki, lampy z niebieskim światełkiem, długie rozmowy, których potrzebę
uznają chyba tylko psychiatrzy. Ona potrzebuje czegoś innego i muszę ją
zabrać. Nie, nie powiem, dokąd pójdziemy. Tego jeszcze sam nie wiem.
Panie. Nie chciałbym być niegrzeczny. Znamy swoje prawa. Nie jesteśmy szkodliwi społecznie, nie stanowimy ani dla siebie, ani otoczenia żadnego zagrożenia. Bywa, że udajemy, iż nie wiemy, co robimy, ale to tylko
gra w życie. Ona mówi, że o życie.
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Beata Patrycja Klary
/Indianeczka/

Bajka o łzach posągu
Gdy z nastaniem wiosny brzozowy las nad rzeką zazielenił się wreszcie,
do życia pobudził się jeszcze ktoś. Nie był to człowiek, ani żadne ze zwierząt, które zwykły spać w zimie. Nie była to również żadna z roślin, lecz...
No cóż. Chociaż trudno w to uwierzyć, ale do życia obudził się kamienny
duszek. Do tej pory, a minęło już sporo czasu od momentu, gdy stary człowiek zaczął wykuwać go w kamieniu, duszek nie zwykł pobudzać się do
życia. Tej wiosny stało się jednak inaczej. A wszystko to za sprawą łez i krwi
rzeźbiarza, który całe siedem lat kształtował w głazie podobiznę chłopca.
Wielokrotnie się skaleczył, nie raz, nie dwa rzewnie zapłakał nad swoim losem, aż do dnia, w którym pracę swoją zakończył. Ujrzawszy, że posąg jest
gotowy i nie wymaga już ani jednego dotknięcia dłutem, odszedł do swojej pustej chaty. Na odchodnym pomyślał tylko, że już nigdy nie zobaczy
swojego dzieła, bo czas dla niego nastał i musi, a właściwie chce umrzeć.
Łzy kapały mu całą drogę. Może właśnie ta myśl, cierpienie rzeźbiarza i łzy
rozpaczy wyzwoliły z posągu duszka, który zdziwiony nową sytuacją, przypominał z wyglądu drobnego chłopca – może dziesięcioletniego, z trochę
zadartym noskiem.
Duszek nie wiedział początkowo co ma zrobić. Być człowiekiem to
przecież coś zupełnie innego niż kamiennym duszkiem. Posągi tylko widzą
i słyszą, ale się nie ruszają, nie marzną, a co najważniejsze, nie bywają
głodne. A duszek właśnie poczuł dziwne ssanie w żołądku, a tak właściwie to pierwszy raz poczuł w ogóle, że ma żołądek. Po chwili postanowił,
że odnajdzie tego, który go wykonał. Spędzili ze sobą siedem lat, a teraz
rzeźbiarz odszedł. Duszek poczuł się samotny, tym samotniejszy, że nie
wiedział, po co ożył. Ruszył więc słabo przedeptaną ścieżką w kierunku
miasteczka, które zawsze widział w oddali. Ku swojemu zdziwieniu zapytał
przechodzącą kobietę śpiewnym głosem:
– Czy w tym miasteczku mieszka jakiś rzeźbiarz?
– Dzień dobry chłopcze. Czy nie wiesz, że nim o coś zapytasz, powinieneś uprzejmie się przywitać? – odpowiedziała zagadnięta kobieta. Miała przenikliwe spojrzenie, choć raczej nie była ani nauczycielką, ani szeptunką.
– Przepraszam, nie wiedziałem – odpowiedział szczerze chłopiec. Od
tej chwili nie czuł się już duszkiem, lecz chłopcem, bo przecież tego, że
jest kamiennym duszkiem, nie domyśliła się nawet przechodząca kobieta
o przenikliwym spojrzeniu.
– Dobrze już, dobrze, mój mały. Jeśli szukasz naszego rzeźbiarza, to
musisz udać się na koniec miasteczka nad rzekę. Tam jest jego dom. Musisz się
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jednak pospieszyć, gdyż Marcjusz – takie imię przyjął, gdy wrócił po siedmiu
latach, przedtem zwał się Amariuszem, a wcześniej jeszcze inaczej, ale jak, już
nikt nie pamięta – jest bardzo chory. Śpiesz się.
Chłopiec z posągu skądś wiedział, że choroby są czymś niemiłym, ale
co to oznacza – nie bardzo wiedział. Pobiegł jednak główną drogą na koniec miasteczka i odnalazł domek nad rzeką. Wszedł do środka bez pukania, bo przecież nikt go nie nauczył, że wypada zapukać. Po chwili stanął
przy łóżku, na którym rzeźbiarz leżał skulony od choroby i skurczony dla
wygodniejszej śmierci.
– Synku... – z trudem uśmiechnął się chory – Wiedziałem, że kiedyś
znów cię zobaczę!
– Dzień dobry – tym razem chłopiec grzecznie się przywitał. – Ja raczej
nie jestem pana synem, tylko ożywionym duszkiem z posągu, którego pan
wydobył z głazu.
– Dopiero co skończyłem wykuwać kamienny posąg, ale to przecież
niemożliwe, żebyś ożył!
– Stoję przed panem, więc... chłopiec podparł się pod boki.
Rzeźbiarz podniósł się na łóżku, by dokładniej przyjrzeć się gościowi.
– Rzeczywiście... – powiedział z zadziwieniem w głosie – Wyglądasz
zupełnie jak mój posąg, jak mój synek…
– Dlaczego pan mnie stworzył?! – duszek w chłopcu przypomniał sobie,
po co właściwie odszukał rzeźbiarza.
– To długa historia... moje dziecko. Mogę tak do ciebie mówić, bo dla
każdego artysty jego dzieła są niczym dzieci. A ty na dodatek jesteś kopią
mego synka... A widząc zdziwienie w oczach chłopca, rzeźbiarz dodał:
– Usiądź. Na stole jest chleb, mleko... Posil się, bo widzę żeś zdrożony
i głodny, a ja ci wszystko opowiem.
Gdy chłopiec uporał się z pierwszą skibką chleba i przestał krztusić
mlekiem, rzeźbiarz rozpoczął swoją opowieść.
– Wiele lat temu miałem żonę. Cudowną i nader miłą kobietę. Po pewnym czasie urodziło nam się dziecko – chłopiec. Był nadzwyczaj uzdolniony, a do tego bardzo wesoły i uczynny – sam wszystkich pytał, czy nie może
pomóc im jakąś przysługą. Uwielbiał pływać i to stało się właśnie w rzece. Z pnia pochylonej brzozy skoczył do wody i już nigdy nie wypłynął...
W tym miejscu było dość głęboko... Ale wtedy wiosenne wody akurat tutaj
porzuciły wielki głaz... Nie znaleźliśmy ciała, a szukali wszyscy z miasteczka, bo nie było chyba nikogo, kto by mojego syna nie lubił. Woda zabrała
go ze sobą gdzieś daleko, dalej niż sięgała nasza miłość... Miał dopiero
dziesięć lat...
Stary człowiek przerwał na chwilę opowieść, bo gardło ścisnął mu ból.
Dopiero po chwili dodał:
– To były najstraszniejsze chwile mojego życia. Żona załamała się
i w krótkim czasie umarła z rozpaczy. Myślę, że pękło jej serce... Ja pozo-
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stałem wówczas całkowicie sam. Obwiniałem o całą tragedię siebie oraz
ten kamień z rzeki. Postanowiłem go zniszczyć, ale gdy już wydobyłem go
na brzeg, zobaczyłem w nim rzeźbę. Posąg swojego synka. Dlatego, gdy
cię zobaczyłem chłopcze, pomyślałem, że jesteś moim synem... Oto cała
historia. Dodam tylko, że posąg postanowiłem postawić w lesie, by zawsze
szumiały mu ulubione drzewa. Wczoraj skończyłem swoje dzieło. Ostatnie
i może jedyne, jakie po mnie pozostanie, bo jestem już stary i umierający.
Chłopiec wiedział, że ta opowieść była prawdziwa, ale ciągle nie rozumiał, skąd się wziął. Czy jest cieniem chłopca, który zabił się, skacząc
z brzozy do rzeki, czy jest po prostu sobą...
– Naprawdę nie wiem, dlaczego ożyłeś. Modliłem się wielokrotnie, bym
mógł znowu zobaczyć mojego synka, ale nie wiem, kim ty jesteś. Jestem
bardzo chory, chyba właśnie umierałem, gdy się zjawiłeś...
Chłopiec przysiadł na skraju łoża rzeźbiarza, pochylił się nad nim, dotknął jego głowy małymi, ale silnymi dłońmi i powiedział:
– Teraz wygląda pan już znacznie lepiej. Tak jakby pan wyzdrowiał...
Marcjusz obejrzał swoje ręce, dotknął twarzy i rzeczywiście musiał
przyznać chłopcu rację... Już dawno nie czuł się tak dobrze. Nawet nie
zauważył, że go nic nie boli.
– Już późno... – rzeźbiarz pogłaskał duszka po głowie. – Jesteś zmęczony, bledniesz... Aż boję się, że staniesz się przezroczysty i znikniesz.
Za tamtymi drzwiami jest pokój mojego synka, a w nim łóżko. Odpocznij.
Kiedy chłopiec usnął, Marcjusz długo nasłuchiwał jego równego oddechu, aż sam też zasnął. I śnił tak wyraźnie, jakby nie śnił, tylko ze strychu
patrzył przez szparę w powale na przyszłość.
Rankiem rzeźbiarz – podśpiewując ulubioną piosenkę zmarłej żony –
przygotował śniadanie. Gdy wszystko było gotowe, chłopiec przebudził się.
Nie był już blado-przezroczysty, miał wesołe rumieńce na policzkach.
– Dobrze spałeś? – zapytał troskliwie Marcjusz, choć widział, że chłopiec jest bardziej rzeczywisty niż wieczorem.
– Wyśmienicie! – odpowiedział chłopiec, uradowany nie tylko widokiem rzeźbiarza, ale i czekającego na stole śniadania.
– Miałem w nocy sen... Sen prawdziwszy niż jawa... – wyznał Marcjusz
– Zrozumiałem dzięki niemu, dlaczego przyszedłeś do mnie.
Na te słowa chłopiec opuścił na stół łyżkę pełną miodu. Jedzenie stało
się nieważne. Cały zamienił się w słuch.
– Moje dziecko – rozpoczął rzeźbiarz – będzie to pewnie trudne do zrozumienia, ale śniło mi się, że ożyłeś po to, by zająć moje miejsce. Wszyscy
moi bliscy umarli i nie miałbym komu przekazać domu, a przede wszystkim
moich umiejętności rzeźbiarskich. Na siedem lat, na tyle właśnie ile poświęciłem, by wykuć ciebie z kamienia, los dał mi możliwość uczenia ciebie, bo
przecież w pewien sposób jesteś moim synem. Ale po upływie tych siedmiu
lat… – Marcjusz przerwał i ukrył twarz w dłoniach. Ponaglany jednak przez
chłopca, wykrztusił zza zasłony spracowanych rąk:

201

– Po upływie tych lat rozstaniemy się. To wszystko, drogi Beacjuszu.
– Beacjuszu? – chłopiec zdziwił się
– Tak chłopcze. Przyjmiesz imię mojego zmarłego syna, a nadałem mu
imię Beacjusz. Tych siedem lat przed nami to będzie ciężka praca. Musimy
ten czas dobrze wykorzystać.
I rzeczywiście. Cały ten czas Beacjuszowi i Marcjuszowi minął bardzo
pracowicie. Chłopiec podrósł, zmężniał. Można powiedzieć, że stał się prawie mężczyzną. Nauczył się rzeźbienia, łowienia ryb, a także prowadzenia domu, gotowania, sprzątania i tego wszystkiego, co się w życiu bardzo
przydaje. Beacjusz był chłopcem nadzwyczaj pojętnym, sprytnym i ogromnie ciekawym świata. W miasteczku wszyscy go polubili i zawsze służyli
pomocą, przez co chłopiec czuł się szczęśliwy, szczególnie wtedy, gdy za
pomoc mógł się odwdzięczyć jakąś przysługą. Jeszcze tylko jedna rzecz go
odróżniała od – najczęściej niesfornych, a nierzadko niegrzecznych – rówieśników. Rzecz niedostrzegana na co dzień, ale jednak charakterystyczna
dla dzieci – Beacjusz nie umiał płakać. Nigdy nie ronił łez.
Kolejne dni, tygodnie, miesiące i lata mijały bardzo szybko. Po wiośnie
szóstego już roku przeszło lato, odeszła w niepamięć jesień, ku końcowi
chyliła się zima. Za oknami było już przedwiośnie, gdy stary Marcjusz postanowił porozmawiać z Beacjuszem. Przygotował więc wystawny obiad
oraz nader smaczny deser, na który podał ulubione przez chłopca ciasto
marcepanowe i pączki z różanym nadzieniem. Gdy już wszystko znikło
z talerzy, rzeźbiarz powiedział:
– Beacjuszu, jutro mija nasz czas… nasz podarowany nam czas od dnia,
w którym do mnie trafiłeś.
– To już siedem lat! – zakrzyknął chłopiec – Ale ten czas minął.
– I owszem. Nie wiem, czy pamiętasz chłopcze, co powiedziałem ci
wówczas? Chodzi o to, że będziemy musieli się rozstać.
– Jak to? Och, zupełnie o tym zapomniałem – jęknął Beacjusz.
– Tak – bardzo poważnie rzekł rzeźbiarz. – Gdy jutro nastanie świt,
pójdę do brzozowego lasu i tam już zostanę...
– A ja? – zakrzyknął Beacjusz. – Co będzie ze mną?
– Ty zostaniesz tutaj. Nauczyłem cię wszystkiego, co musisz umieć.
A raczej wszystkiego, czego potrafiłem cię nauczyć. Poza tym ludzie z miasteczka zawsze będą ci pomagali, bo ty też potrafisz pomagać wszystkim.
Jesteś już prawie dorosły. Poradzisz sobie.
Chłopiec bardzo chciał się rozpłakać, ale przecież nie potrafił, więc
tylko bardzo drżącym głosem poprosił:
– Pozwól chociaż, bym cię odprowadził, bo przecież wiesz, jak bardzo...
Gdy chłopcu najważniejsze słowa urwały się z końca zdania, rzeźbiarz
przytulił go serdecznie i szepnął:
– Właśnie chciałem cię o to prosić...
Następnego dnia – nim rosy obeschły – ruszyli obaj słabo przedeptaną
ścieżką, wiodącą do brzozowego lasu. Gdy było już widać posąg, Beacjusz
zapytał:
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– Czy ty się nie boisz, tato?
Marcjusz bardzo lubił, gdy chłopiec nazywał go ojcem. Sam uważał
chłopca za synka, więc to proste słowo tylko bardziej poruszyło jego serce.
– Tak, boję się bycia posągiem. Bo bycie posągiem to coś zupełnie innego niż bycie człowiekiem. Ty mój synku wiesz o tym najlepiej. Nie ma
jednak innego wyjścia. Chyba, że zdarzy się cud.
Ucałował chłopca w blade tego dnia policzki i wszedł do posągu.
I w tej właśnie chwili oczy chłopca zaszkliły się od łez, które popłynęły
żywymi, srebrzystymi strugami, gdy chłopiec objął rzeźbę i przytulił się do
niej. Popłynęły łzy chłopca, który nigdy dotąd nie płakał, bo urodził się
w posągu innego chłopca wyrzeźbionego z wielkiej miłości przez ojca.
Łzy duszka posągu, który odważył się być chłopcem, uderzyły w posąg
mocniej niż najcięższy kowalski młot. Kamienna rzeźba pękła i uwolniła
rzeźbiarza, który odważył się sprzeciwić głazowi i rzece. Ojciec wziął odzyskanego syna za rękę i powędrowali nieprzedeptaną ścieżką daleko przed
siebie. Albo jeszcze dalej, bo sen rzeźbiarza – jak każde marzenie – był inny
niż to, co potrafimy, gdy żyjemy dobrze i spełniamy marzenia... A może
gdzieś tam, gdzie tylko miłość prowadzi, znaleźli głaz w sam raz taki, żeby
wspólnie wyrzeźbić Kornelię – ukochaną żonę i czułą matkę Beacjusza,
której z rozpaczy po synku pękło serce.
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Kamil Kwidziński
/gamin/

Pisma Bordiurowe
3:00 – 6:30 – 7 marca, 2009
Cichy żart, który gwiazdy opowiadają przy czarnych językach pożaru. Oplute czerwienią saboty stąpającego pośród pól pszenicy, kukurydzy
i owsa. Zazębiona ślina opłukująca biodra Lofotów mechatymi naroślami.
To tęsknota, którą ściągam łyżeczką do wyszczerbionego brzegu nocnej
herbaty. Do szklanych ścianek mojego oddechu. Gdybym mógł się tam już
dziś znaleźć...
Barman rozpina brudne płaszcze, które jak krowy pasą się na nasączonej alkoholem trawie. I furtka otwarta. Zimny wiatr dzieli naszą sierść
w garnizony, z których wyjdą złośliwe pasierby, by się z nocą użerać w nieskończoność.
Wino z miodem, a za oknem, trzeźwa do bólu, zimowa pokrzywa. Na
spojeniach pokoju i jej włosów siedzę, wdycham maź szczypiącą. O usta
rozcieram cienkie włókna. Po zszarzałych od popiołu włosach krople cicho
stąpają, by nie obudzić głęboko zaszytych śniegiem strachów. To cisza winniczna. I nic nie zmąci tej ciszy. Dźwięczne aperitify, jak niskie pasma gór
zwilżają miastową złość – serce się rwie na któryś z tych gęsto rozsianych
szlaków. Kije i muszle wołają o dłoń pielgrzyma, który nad chmury wiarę
chętnie taszczy.
Tu rzeki o mocnych prądach, przeźroczystych powierzchniach, dalej
jeziora, które zakwitły rozprutymi głodem rybitwami. Trzciny porosły jego
brzegi i tylko na środku szczelna łupina, wciąż kształtująca owoce. Zachody się nad nią gnieżdżą! Bajki dla dzieci o nagiej okładce, która nie wymaga
przypisów, a jej dumny twórca na skrzydłach Nechbet zasypia. Zaciszne
oranżerie, w których wesołe wilczki smakują napoje, wyciśnięte z cytryn
pęczniejących na dzikim horyzoncie. Później ciepłe barwy kakao, przy łóżku wschodzącej sieroty, której twarz odbija cienie słonecznej gwary.
Niezliczone dialekty po ulicach zaczynają krążyć, gdy się ciężka czerń
osuwa powoli i łby zgarbionych latarni okleja plastrem, jak gołębiarz szukający nie dobitych ofiar jastrzębi w trawie. Poranione są twarze, zasiadające w ogrodach barów, by się nacieszyć pierwszymi godzinami weekendu
i szepczącą w nich beztroską.
Niczym się te łąki nie różnią, bo całe są obszyte chmielem, którego
łodygi podpierają lakierowane drewna. Bogate jest królestwo mgły pijanej
Pandory, której charyty zajmą się każdym niezaspokojonym, a kiedy zaczną
się podchody, hory przypilnują procedur odławiania. Nikt się za darmo pod
księżycem nie ułoży w kłosach.
Magiczne zapachy się tu krzyżują, w naturalnych prądach zlewają
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w dłoń co ośmiela człowieka. Porywa się na piękniejsze kobiety i przed
gęstymi spojrzeniami nie ucieka w trzeźwy rękaw. Żyjemy odważni – nic
nas nie poruszy. Na bogów porywać się chcemy. Nic nas nie zasklepi. Raz
otworzeni – szalony plon zrywamy ze świata, którego jutro nikt nie będzie
pamiętał. Czasem żywimy nadzieję! Że się budziki rano nie zerwą na drżące fałszywym zlotem nogi, że nie zaczną tańczyć obłąkanej parodii, która
tylko ból głowy wywołuje.
O szóstej godzinie, zerwany z tępej bezsenności odchodzę od śmiesznego monologu, żeby się nacieszyć dialogiem zbudzonych drzewek, które
pod skrzydłami rodziców szukają cichych wiatrów – swoich równolatków.
Cudowne się roznoszą zapachy, gdy zima w rozpiętym pasie rozchyla zimne uda. Choć to nie Bornholm, widać Rajskie pagórki, po których maszerują ciemnowłose pielgrzymki. Już nie w żadnych szatach i natłuszczonych
słońcem sandałach, a w zwykłych kurtkach i dżinsowych spodniach. Wracają z nocnych dyskotek, twarz umyją i ułożą na zimnej poduszce. I ja też
zaraz zasnę, kiedy pogaszą się ich święte ciała.
4:00 – 6:30 – 8 marca, 2009
To nieustępstwo mojej duszy. Tępo egzaltująca się bezsenność – księżycowa spowiedź w zimnych ostępach pomorskich bloków. Za ścianą Zosimos spisuje alchemię słowa i otaczają go uczniowie świętujący dziś urodziny swojego mentora. Wódka się leje – wódka tej nocy została stworzona.
Cienie okryły oszronioną kłosówkę, którą ustawiłem na środku wyheblowanej plaży. Da się tu usłyszeć szum morza, układający spienione zaspy. Ściskam atramentową dłonią ubogi łan zboża, który jak senna wizja lekko się
kołysze w moich macerowanych źrenicach – lepi się do ciemności źdźbło
nocnego istnienia. Jestem chorobą – zarażoną podszewką z płaszcza, który
Anna zostawiła na krześle, wybiegając do męża. Jestem samotnością – twardą świecą, której nikt z ulicy nie dostrzeże, bo w zamurowanym oknie mnie
postawiono.
Astrolodzy rozkładają nade mną dziecięce liczydła. Kłócą się o kolejny
milion guzikowatych gwiazd, a my tylko potakujemy, bo żadnych gwiazd
już nie widzimy. Moje sarny przytakują, brodząc nosami w resztce kociego
mleka. Kot zniknął. Takiej nocy ciężko o cuda.
Opadam w ramy krzesła coraz głębiej. Już ledwo co trzymam horyzontalną linię – po zakrwawionej głowie skaczą zniecierpliwione ptaki, ale
jeszcze się opieram. Jeszcze nie zachodzę. Od lewej maszeruję, rozpychając się w coraz bardziej ponurych chmurach i ryję paznokciami w ciepłym
murze. I kto mnie za to zamknie? Kto zabroni!? A niech mnie nazwą galaktycznym chuliganem. Zbuntowanym wodnikiem, który grać lubi głośno villońskie pieśni i kaczmarskie płyny Witkacego. Niech na wagę położą resztki
moich pierwocin, a do ziemi zacznę natychmiast przywierać. Moja wina.
Egzorcyzmy odprawcie na miejscu i pochowajcie gdzieś przy rudej pannie.
Nasączcie trumienną pościel gorzkim narkotykiem.
Obiecuję wam. Przysięgam, że się wyrwę jednej nocy z gniazd opad-
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łych głęboko w trawę. Przez korony drzew przedrę się umięśnionym skrzydłem. Niech mnie poranią syczące bluszcze, niech gwiazda wypali oczy
i chmury złamią oddech. Choćby sam mój szkielet miał w grobowy błękit
wpaść – wpadnie. Będę kamykiem, ulatującym znad tafli studni. Surowym
życzeniem, uparcie spełniającym własną wolę wbrew słowom matki. Doczekajcie tego ze mną, słodkie i niewinne sarny, których trzewia służą mi
za poduszkę. Tylko do was płaczę, do was mówię i spowiadam się smutno,
przy ulicznych krzyżach.
W kuchni ostatnia stacja przekwitła – do prądu podłączona święcona
woda zaczyna wrzeć tubalnie. Czy to twarz Jezusa na spodzie szafki się
zrasza? Czy może telewizyjnego komika, który do płaczu właśnie doprowadza moich greckich sąsiadów. Istna tragedia, gdy pseudo zbawiciel do mnie
zaczyna przemawiać listem., ,Drogi Kamilu! Oto jestem zbawieniem”. Witaj, żydowski kosmito, oto jestem w pokoju. I milkną modlitwy. Kościoły jak
skurczone biedronki odlatują gdzieś wysoko. Zostaję tylko ja w słono opłacanym pustkowiu. Zjadłem sarny a z ich pęcherzy wypiłem resztę pokarmu. W ożebrowanych skórach ułożyłem spocone ciało. Świeć mi nieznana
gwiazdo, bo już mnie gęsto rozsiane kłosówki za kaflową rzeką zaczynają
kusić. Dumna wieża zapomnienia. której ściany okryte są grubą warstwą
beztroskiego śniegu. Wspinam się po niej resztą jakiegoś wiersza idioty,
aż w końcu znajduję półkę – dość szeroką by mnie pomieścić i ochronić
przed zbliżającym się huraganem. Już świta. Już świta. Szczelnie zamykam skrzydła saren. Słychać wrzeszczące piaski. Anna zasnęła już pewnie
w jego objęciach.
4:00 – 6:30 – 9 marca, 2009
To były tysięczne stąpnięcia. Ocean pod stopami już nie był tak twardy
jak na początku. Zacząłem wątpić i zapadać się z każdym krokiem. W końcu zrozumiałem, że Avalon nie istnieje. Zrezygnowany wyrwałem saboty
z rybich zębów i zaczepiłem dłońmi o przelatującą mewę. Musiałem poszukać innego celu, do którego mógłbym umierać. Znikaliśmy na horyzoncie, pod nim, przed nim. Byliśmy wszędzie, gdzie tylko błękit mieszał się
z tlenem...
Kocham ich twarze wyrzeźbione z pustego przyzwyczajenia. Fantazyjnie kolorowane bandaże – kocham umizgi rodzinne. Ich postury rozpoznaję, gdy matka chudymi nóżkami przebiera i trzęsie źrenicami jak osikowa
cholera. Z daleka widzę ojca, który jakby w męskość zakuty kołysze twardymi ramionami odgarniając złe duchy. Matka tak niska, że przywiązanie
okazuje tuląc jego białe nogi – skażone owocowym sadem. Długie musiały
być ich marsze, by swój rząd odnaleźć. Na bliznach blizny – krzyże w których lawa już stwardniała.
Potulne wulkany.
Błogosławię was odgórne dary, które będę ściskać pamięcią aż jej paliki zbieleją. Błogosławię w imię wiernej nocy, zdradliwej kobiety i śmierci
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rozstępnej – ona po zmroku w różne ciała nas wyśle. Szepnę jej słówko,
gdy już mnie w trawie wypatrzy, dziobem szczypnie za trzewia i wysoko
wyniesie – ku dusznym zaszczytom; szepnę o was, słodcy starcy. Już tyle lat
stąpacie nieśmiało niczym kościelne służki – powiedzcie jak się nie rozkoszować palącą zmysły wyobraźnią, czując dookoła uświęconą słabość.
Nie bójcie się, pomogę wam dotrwać do pierwszych skrybów apokalipsy. Oni moje imię już na maj grawerują wytrwale.
Tam tylko idę, gdzie mnie prowadzi któraś z sióstr rewolucji. To nie
kazirodcze ciała, a zwykłe uwielbienie. Tak jak błyskawica z pasją przeszywa ciemne cokoły, tak one w moich przedsionkach strzelają podwiązkami.
Zapach się unosi skóry zrzucanej z kości. Z nimi się ukrywam na tyłach
kobierca, gdzie matka przyjęła małżeńskie śluby. Biedna ziemia. Rozkład
ją zapędzi w poślubną pościel, gdzie spłodzi kaleki – jak kropelki rosy rozkwitną pod weselną podłogą. Tak przyjemnie tutaj, skąd słychać tylko prorocze piski księdza. Świat woal odrzuca, całuje wycinane amazonki i obdarte żywcem foki.
Jak przyjemnie tu, gdzie noc głaszcze po głowie, włosy dziko poszarpuje; gdzie kobieta składa na moim brzuchu dziecinne pocałunki – wiosną
czuć jej zgarbione ciało. Przyjemnie tu, gdzie najsłodsza z sióstr – biała
dziewczynka do moich ust przylepia srogie macki, wysysając soki lędźwiowe przez gardło. Powiedz mi, że zamarzasz tej godziny, kiedy układam
się w stożek białej wyobraźni. Powiedz, że się słaniasz na boki, widząc
jak nade mną wirują fałdy rozpaczy. Zamknij oczy, kiedy napłynę wielką
grzywą. Czy to moja wina? Pytaj bogów, po co kształtowali tak rosłą falę, by
pruła, by się wiła jak wąż w ściółce – na martwym oceanie?. Tu się przecież
jaskółcze skrzydło roznosi wieki jak w lustrzanej czerni. Niektóre planety
przerastają ten wszechświat o kilka wyobrażeń

Śmierć Karola Krugera
fragment trzeci
– Najpierw biegnę, biegnę, biegnę, a później staję, pochylam się, jestem
Jezus, krwawy pot zalega mi nad brwiami. Dobiegłem i teraz będę się zamartwiał. Gdzie jestem, kim jestem, co ominąłem, czego nie zrozumiałem
i ile niezrozumień mi umknęło. I wtedy przychodzi ona, a przecież ona jest
całkiem przeszła, nawet w teraźniejszości była przeszła, ale teraz, gdy już
przyszła, to się tym nie martwię. Tak długo jej nie widziałem. Nie widziałem
tej sukienki i drżących pod nią mięśni. Nie widziałem ust nigdy nie wymalowanych i oczu wciąż rozrytych łzą, przygnębiająco zapłakanych. Myślę,
jestem w piekle, a ona na to, o czym myślisz.
I wiem już, że to nie piekło, bo tam wszyscy będą to wiedzieć.
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Całe życie za nią goniłem, w tym pół wątpiąc, a pół nie wierząc.
I te rozdrapane policzki, to z nerwów, mówi ona. To nie z nerwów,
kochanie, to z miłości, mówię ja. Ale przecież miłość wciąż nam umykała. Policzki mimo to krwawią. I myślisz, że ja czerpię z tego przyjemność? Byłem kłamcą, bo mówiłem, przyjemność potrafię czerpać
z cierpienia, a wcale tego nie potrafię. Potrafię tylko się uśmiechać.
Uśmiech to nie przyjemność, a zwykłe wymuszenie. Ale ty byłaś taka
zadowolona, jesteś niezwykły i za to cię kocham, szeptałaś do gitary,
kiedy grałem fragment piosenki o szczęściu, zupełnie dla nas niezrozumiałej.
Halo! Halo? Odłożyła słuchawkę, a ja wciąż biegłem i wciąż stałem.
Świat migotał przed oczami, świat sterczał gdzieś pod drzwiami, jak
bezdomny kot, lubię koty, tak mówiłaś. W tym zawsze się zgadzamy.
– Panie, zamykamy bar, już panu trzeci raz mówię. Marek, widzisz
go? Nie dość, że wariat, to głuchy. Wypieprzaj pan stąd!
Dwudziestoletni Karol Kruger wypieprzył z baru o czwartej zero zero.
Za jego plecami wlokła się skąpo ubrana kobieta o ciemnej karnacji.
– To musiało być straszne. Ja nigdy nie straciłam nikogo bliskiego
– powiedziała do niego.
– Ile ty masz lat?
– Szesnaście.
– Aha, a zapytam tak dla pewności, ty istniejesz tylko w mojej
głowie, tak?
– Oczywiście, że tak. Chyba nie wierzyłeś, że może być inaczej.
– Hmmm…i długo będziesz tak za mną chodziła?
– Niech pomyślę. Z drobnymi przerwami…aż umrzesz.
– No, to całkiem długo.
– Wcale nie.
– Skoro jesteś częścią mojej świadomości, to raczej nie wiesz kiedy umrę, prawda? Ja nie wiem.
– Wiesz. Po prostu jeszcze tego nie dostrzegasz.
– Nie lubię lata. Przygnębia mnie.
– Z tego co wiem, to ciebie dużo rzeczy przygnębia.
– To prawda.
– Przygnębiają cię pełne autobusy.
– O tak, to prawda.
– Sklepy spożywcze, hipermarkety, roboty drogowe, dyskoteki,
czasopisma.
– Z zasady przygnębia mnie wszystko to, co nie przygnębia większości ludzi.
– A więc przygnębia cię większość i jej działanie...
– Tak, pewnie tak. Większość wywiera chorą presję, której sprostać
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można jedynie poprzez
poparcie, lub odrzucenie, a ja nie chcę robić ani tego, ani tego.
– A czy da się nie robić obydwu tych rzeczy? Chyba samo bycie udowadnia którąś z tych reakcji.
– Błąd. Bycie niczego nie udowadnia, ani o niczym nie świadczy. Myślę,
więc jestem – głupie pieprzenie. Stwarzam siebie doświadczając, a nie będąc! Nigdy nie ma nas na tyle, byśmy nie musieli wciąż siebie stwarzać.
– Mhm…więc jak ona miała na imię?
– Ewelina.
– I jak ją poznałeś?
– A co? Zamieniasz się z urojenia w psychologa? Nie lubię psychologów. Już wolę urojenia.
– Po prostu myślałam, że będzie miło jak pogadamy.
– No słusznie. Będzie miło. A więc…Poznałem ją…hmm…tak...przy takiej,
ekhm, uroczej fontannie, którą zawsze mijałem w drodze na lekcje gitary…
Karol miał piętnaście lat kiedy poznał Ewelinę, drobną siedemnastolatkę
o czarnych włosach i nieprzeciętnie bladej cerze. Po pierwszej sekundzie
stanowczo stwierdził, że to musi być jeden z aniołów, o których tak głośno
wszędzie. W drugiej sekundzie całe jego ciało objęła chora obsesja. W trzeciej starał się uspokoić, ale nieskutecznie. Gorączka obejmowała po kolei
wzrok, słuch, dotyk. Zdawało mu się, że otacza ją rozkwitły ogród, z klombami pełnymi przedziwnych kwiatów, które widywał czasem w kwiaciarni
matki, gdy tymczasem fontanna usadowiona była pomiędzy betonowymi
blokami, które dopiero na następną wiosnę miały zostać usunięte Wydawało mu się, że słyszy westchnięcia, poruszenia, szelest materiału opadającego
między uda, kiedy w rzeczywistości dzieliła ich ulica, stadko rozwrzeszczanych gimnazjalistów i stary fiat chrypiący przy wylocie drogi. Karol po raz
pierwszy i ostatni w życiu był zadurzony – aż po czubki swoich nieziemsko
rozczochranych włosów.
– Cześć! – krzyknął zaskoczony nie wiedząc jakim sposobem znalazł
się tak blisko niej.
– Cześć – odpowiedziała mrugając nerwowo. – Muszę lecieć! Jestem spóźniona! Jutro też tu będę! Mam lekcje gitary zaraz po tobie! U tej samej pani!
Biegł. W uszach huczało mu od ilości liter, które wypowiedziała. Pięć,
jedenaście, dwadzieścia sześć… liczył i zaczynał od nowa nakreślając
w głowie każde słowo z osobna. Dźwięki te przeplatał swobodnie fragmentami piano concerto in A minor* norweskiego kompozytora, Edvarda
Griega, które odtąd stanowić miały dla niego synonim prawdziwego zakochania, wartkiego uniesienia, potężnej dawki spełnienia. A więc to tak,
pomyślał, słyszę świat!
Najpierw przerażający harmider, myśli uderzające o siebie w niezrozu-
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mieniu, później euforia, splot pachnących skojarzeń, rozsadzających jego
dziecięce ciałko. Kolejna była namiastka dojrzałości – wizje blaknących lat,
wspólnego dorastania i upojnego dojrzewania. Wizje wiśniowych drzew
i niebieskiej sukienki. Kończyła to wszystko gorycz francuskiego Lalo*, która płynęła po klawiszach rozrywającym serce Andante. Kalectwo. Krzywda.
Śmierć. Ale Karol nie znał tych nut. Nie potrafił ich nazwać, a co dopiero
mówić o strachu.
– …Najpierw biegnę, biegnę, biegnę, a później staję, pochylam się, jestem jezus, krwawy pot zalega mi nad brwiami. Dobiegłem i teraz będę się
zamartwiał. Gdzie jestem, kim jestem, co ominąłem, czego nie zrozumiałem i ile niezrozumień mi umknęło…
*
– I co teraz?
– Daj spokój, Karol – powiedziała wchodząc do wanny.
Szesnastoletni Karol stał przy popękanym lustrze. Po ścianach umywalki
toczyły się dwa czerwone strumyki. Wodził wzrokiem po swoich włosach,
dotykał skóry na policzkach, brodzie i przełyku, które coraz mocniej pokrywały się młodzieńczym zarostem.
– Ale co teraz? Wiesz, że nie zdam do następnej klasy?
– Wiem, mówiłeś. To nieważne.
– Rodzice mnie zabiją, jak się dowiedzą, gdzie przesiaduję od tygodni
w czasie lekcji.
– To nieważne.
– Jak to nieważne? Aż dziwne, że szkoła jeszcze do nich nie zadzwoniła.
– Denerwuje mnie ten pies za ścianą. Nie można go uciszyć? Otrujmy go.
– Ta.
– I wynieśmy w dywanie.
– Nie mamy dywanu.
– To potnijmy na kawałki i rozpuśćmy kwasem w wannie.
– Jak ten francuski morderca, co?
– Słyszałam, że jesteś we Francji.
– Co?
– Tak słyszałam. Ktoś puścił plotę wśród uczniów, że zwiałeś ze szkoły
i wyjechałeś do Francji.
– Popierdoliło ich. Nawet nie potrafię dojść do szkoły. Bolą mnie stawy.
Bolą mnie oczy.
Wysysasz ze mnie wszystko. Musimy przestać tu przychodzić.
– Mieszkanie jest kryte. Mój ojczym nigdy tu nie zagląda.
– Przecież nie o to mi chodzi. Mam w dupie twojego ojczyma.
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– Więc o co ?
Karol sam nie wiedział. Czuł się wypruty z rzeczywistości. Czuł, że
wraz z krwią, wyciekają z niego wszystkie kolory i chęci. Czarny wciąż
go pociągał, biały uspokajał. Resztki sumienia nakazywały mu szczerość
wobec bliskich i powrót do szkoły, ale wciąż zwlekał.
Jego przedramiona nagryzione przez obojętność, a on powoli zmieniał
się w kogoś innego.
Karol usiadł na kafelkach i oparł głowę o zardzewiałą poręcz wanny.
Końcówki jego włosów unosiły się na spienionej mydłem wodzie. Pod sufitem migotała naga żarówka. Za jego plecami z ust nagiej kobiety uchodziły
kłęby dymu. Po bokach nagie ściany, lekko nachylone,
jakby chciały więcej usłyszeć. Tylko on jeden miał na sobie warstwy,
których mógł wciąż się pozbyć.
– Gdzie jesteśmy?
– Nigdzie nas nie ma, kochany. Wciąż musimy się stwarzać.
– A my? Stwarzamy się wspólnie?
– Myślę, że uprawiamy coś razem. Jesteśmy młodzi. Wydaje nam się, że
tworzymy coś szalonego, coś skomplikowanego, coś romantycznego, coś
z innego świata. A tymczasem..
– Tymczasem co?
– Tymczasem jedynie się tworzymy.
– A co jeśli ja chcę być?
– Uwierz mi, nie chcesz. Tak jak ja. Nie potrzebujesz tego wszystkiego.
– To wszystko daje wszystkim spokój i zrozumienie. Oni wszyscy się
uśmiechają.
My się tylko śmiejemy. Wciąż się śmiejemy. A oni są coraz lepsi, coraz
szczęśliwsi, doskonalsi, a my się tylko śmiejemy i wrzeszczymy na siebie.
– To są nagrobki. Groby ich równają. Nas groby nie zrównają.
– Bo będziemy spaleni?
– Nie. Bo będziemy żyć.
– Gdzieś w sąsiedniej galaktyce, za gwiazdą X. Ja pyłek i ty pyłek.
– Nie, Karolu, będziemy żyć naprawdę.
– Naprawdę. Naprawdę? Ty jesteś wszystkiego taka pewna. Twoja pewność przyprawia mnie o niepewność.
– Dlaczego?
– Bo jesteś obłąkana i szalona.
– Od szaleństwa do szaleństwa – takie jest życie, cytując pewnego marnego pisarza.
– Marna wymówka.
– Wiesz, czuję, że odejdę młodo. Śniłam o tym.
– Śniłaś, że umierasz?
– Nie. Śniłam, o tym jak jest już po.

211

– I jak było?
– Nic nie było. Kompletnie nic.
– Ale mówiłaś, że będziemy żyć.
– Tak mówiłam? Przykro mi, Karolu, jednak nie będziemy żyć.
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Monika Nowosad
/Cathriona/

Huśtawka
Kobieta odłożyła słuchawkę i przeciągnęła się za biurkiem. Spojrzała
na wiszący na ścianie zegar. Wyglądał jak naprawdę wartościowy i elegancki przedmiot, w rzeczywistości była to zwykła imitacja ze sklepu z tanimi
rzeczami. Najważniejsze, że działał i akurat teraz pokazywał tę godzinę, na
którą czekali wszyscy pracownicy biura.
– Jak cudownie! Piętnasta w piątek! Nareszcie weekend! – Uśmiechnęła się do siedzącej przy biurku obok rudowłosej koleżanki. – Masz jakieś
plany?
Ruda potrząsnęła burzą loków i pochyliła się w jej stronę tak, jakby
chciała jej zdradzić największą tajemnicę.
– Mam umówioną wizytę u fryzjera i manikiurzystki – spojrzała na swoje dłonie, a po chwili na dłonie koleżanki. – Swoją drogą, też by ci się przydała taka wizyta, Magda. Jeśli chcesz, to dam ci numer mojej kosmetyczki.
Co ty na to?
– Nie… raczej nie, ale dzięki za troskę, Ulka. Wiesz, teraz będę miała
sporo roboty i to takiej, że wizyta u kosmetyczki byłaby tylko marnowaniem
pieniędzy.
– A, no tak, zapomniałam, że przecież wprowadzasz się teraz do nowego domu! – Ulka klepnęła się dłonią w czoło aż podskoczyły jej kosmyki
rudych włosów. – Nie żałujesz, że kupiliście dom na wsi? Będziesz miała
teraz kawał drogi do pracy, nie?
Magda potrząsnęła przecząco głową
– No co ty! Tam jest wspaniale: cisza, spokój, zdrowe powietrze… Czego więcej można chcieć? A do pracy będę miała co najwyżej piętnaście
kilometrów, to nie jest tak daleko przecież.
– Ja chyba jestem zbyt wielkim mieszczuchem, nie mogłabym mieszkać
na wsi… – Ula zamyśliła się przez chwilę. – Ale przecież ja cię teraz zatrzymuję niepotrzebnie, a ty pewnie się spieszysz do nowego domciu! Dobra,
już ci nie przeszkadzam! Leć już!
– No to do zobaczenia w poniedziałek! Miłego weekendu, Ulka!
– I nawzajem! Nie przemęcz się tam za bardzo przy tej przeprowadzce, ok?
Magda zaśmiała się krótko. Cmoknęła Ulę w policzek i wyszła z biura.
Na parkingu znalazła swojego starego golfa, wrzuciła na tylne siedzenie
torebkę i usiadła za kierownicą. Nie ruszyła jednak od razu. Przez chwilę siedziała w ciszy i spokoju. Przypomniała sobie te wszystkie miesiące,
w czasie których próbowała wraz z Pawłem, swoim mężem, sprzedać ich
mieszkanie w mieście i poszukać czegoś na wsi. Było ciężko, ale w końcu
się udało i nareszcie mogą się wprowadzić do swojego nowego domu.
Kiedy pojechali tam pierwszy raz, Magda od pierwszego wejrzenia
zakochała się w tym domu i w okolicy. Co prawda otoczenie było nieco
zaniedbane, bo budynek przez pewien czas stał pusty, więc trzeba będzie
się zająć zarośniętym ogródkiem, ale to dopiero później. Pierwszeństwo ma
sam dom i wszystko, co jest związane z przeprowadzką. Ogródek i jego
oczyszczanie z krzaków to przecież nie taka pilna sprawa.
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Magda ocknęła się z zamyślenia i uruchomiła silnik. Wyjechała z parkingu przed biurem i włączyła się do ruchu. Tym razem jednak skręciła
w przeciwnym kierunku do tego, jaki obierała zazwyczaj. Zamiast w stronę
centrum miasta, pojechała w kierunku wsi, ku swojemu nowemu życiu.
Jadąc cały czas z dozwoloną prędkością, mogła sobie pozwolić na oglądanie krajobrazu, który rozciągał się po obu stronach krajowej „siedemnastki”. Pola, łąki, całe morza falujących zielonych traw… Takie to wszystko
było dla niej nowe, inne niż te wszystkie do tej pory oglądane przez nią
bloki w kolorze szarości i odrapane fasady kamienic, z których płatami odpadała farba wraz z tynkiem, co Magdzie kojarzyło się z widokiem osoby
cierpiącej na zaawansowaną łuszczycę.
Po przejechaniu mniej więcej dziesięciu kilometrów Magda zjechała na
boczną szosę. Tutaj nawierzchnia nie była już tak równa jak na drodze krajowej. „No cóż, trzeba będzie się przyzwyczaić”, pomyślała. Nieco zwolniła, żeby móc spokojnie i bez ostrych szarpnięć omijać dziury w jezdni.
Jechała tędy dopiero kilka razy, a teraz po raz pierwszy jako kierowca, nie
bała się jednak, że zgubi drogę, bo właściwie nie było tutaj żadnych rozwidleń, więc miała pewność, że jedzie dobrze. A w razie nagłej potrzeby miała
dzwonić do Pawła. Pamiętała, że ma przejechać koło lasu, który widziała
już nawet przed sobą po lewej stronie.
– Tylko pamiętaj, żeby tam przy lesie uważać na zakręcie, bo jest dosyć
ostry, a z przodu zawsze może ci wyjechać jakiś szaleniec! – Odezwały się
w jej głowie słowa Pawła.
– Pamiętam, pamiętam – odpowiedziała na głos i po sekundzie uświadomiła sobie, że przecież jest sama w samochodzie.
– Głupia! Już z tej radości gadasz sama do siebie! – Powiedziała znowu
na głos i zachichotała.
Po drodze podziwiała małe, spokojne domki, niektóre częściowo ginące wśród krzaków bzu lub jaśminu. Obok prawie wszystkich domów rosły
jakieś drzewa owocowe: jabłonie, wiśnie, czereśnie, mirabelki czy śliwki.
„U nas też tak będzie!”, postanowiła w myślach. „Może kiedyś, jak będziemy mieli dzieci, będą miały frajdę, że mogą sobie ot tak, po prostu wyjść do
ogrodu i zjeść coś zdrowego i słodkiego. Ja tak dobrze nie miałam. Żeby coś
takiego dostać, musiałam sobie to kupić. Moje dzieci muszą mieć lepiej!”
Jadąc obok lasu starała się uważnie patrzeć na drogę, by nie dać się zaskoczyć w razie, gdyby rzeczywiście zza zakrętu wyskoczył jakiś szaleniec,
przed którym ostrzegał Paweł.
Kątem oka zauważyła, że w rowie oddzielającym las od jezdni bawiła się mała ciemnowłosa dziewczynka. Długie, kruczoczarne warkocze,
przewiązane były niebieskimi wstążkami. Dziecko mogło mieć jakieś pięć
lat i, zdaniem Magdy, było troszkę za lekko ubrane jak na taką pogodę.
Co prawda świeciło słońce i na niebie nie było żadnej chmurki, pojawiały
się jednak od czasu do czasu dosyć silne podmuchy wiatru, które sprawiały,
ze temperatura odczuwalna była o wiele niższa od rzeczywistej. Dziewczynka natomiast miała na sobie tylko spodenki-ogrodniczki z kieszonką na
piersiach. Spod szelek nie wystawały jednak rękawki żadnej bluzeczki, co
Magdę lekko oburzyło. „Ciekawe, gdzie jest matka tego dziecka. Nie dość,
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że pozwala się bawić małej tak blisko szosy, to jeszcze tak lekko ją ubrała!
Gdybym to ja była matką tej dziewczynki, na pewno nie pozwoliłabym, by
moje dziecko było narażone na jakieś przeziębienie, a może nawet zapalenie płuc!”. Magda z oburzeniem pokręciła głową.
Kiedy jednak zbliżyła się do miejsca, gdzie wcześniej bawiła się dziewczynka, dziecka już tam nie było. Na krzaku dzikiej róży, który rósł w przydrożnym rowie, trzepotała na wietrze tylko jedna samotna niebieska wstążka do włosów. „Dziwne…”, pomyślała Magda. „Może pobiegła gdzieś do
lasu… A to jeszcze gorzej świadczy o matce!”, z oburzeniem potrząsnęła
burzą ciemnobrązowych włosów i dodała nieco gazu.
Po mniej więcej siedmiu minutach zaparkowała przed lekko zardzewiałą bramą wjazdową. Zauważyła, że na podwórku kręcił się już Paweł
wraz z ludźmi od przeprowadzek. Właśnie kończyli rozładowywać ostatnie
rzeczy z samochodu dostawczego. Piętnaście minut później mężczyzn już
nie było, a Paweł i Magda zostali sami z całą masą obowiązków do wykonania. Mimo wszystko byli szczęśliwi, że rozpoczynają nowe życie w nowym
miejscu.
Przez całe popołudnie i wieczór ustawiali meble i rozpakowywali niezliczone pudła.
– Skąd się tego tyle nabrało? – Zapytał w pewnym momencie Paweł,
ocierając pot z czoła. – To wszystko jest na pewno nasze? Może to ci faceci
od przeprowadzek nam coś podrzucili?
– Niestety, kotku, ale to wszystko należy do nas i musimy sobie z tym
poradzić sami – Magda się uśmiechnęła i pocałowała Pawła w sam czubek
nosa.
W ferworze rozpakowywania się Magda całkiem zapomniała o dziecku
przy drodze. Dopiero wieczorem sobie o nim przypomniała, gdy jej wzrok
padł przypadkiem na starą huśtawkę. Akurat przesuwali szafę, która miała
być ostatnia tego dnia, gdy nagle wyjrzała przez okno na stary, zaniedbany ogród. Krzewy i chwasty osiągnęły już wysokość dorosłego mężczyzny,
a niektóre były jeszcze wyższe. Pośród wybujałych, od dawna nie przystrzyganych krzaków róż zobaczyła wystające czubki czegoś, co przypominało
skrzyżowane u góry drewniane drągi. Gdy przyjrzała się lepiej zobaczyła
również poprzecznie ułożoną na prowizorycznych stojakach belkę, z której
zwisały stare, zardzewiałe już łańcuchy. Po całym dniu mocnych podmuchów wiatru wieczór był wyjątkowo spokojny i nawet najdrobniejszy listek
nie poruszał się w ogrodzie. Również huśtawka zwisała smętnie i żadna siła
nią nie poruszała.
– Paweł, zobacz – Magda przestała przesuwać mebel. – Czy to nie jest
przypadkiem huśtawka?
Paweł przecisnął się między ukośnie stojącą szafą a ścianą i podszedł
do okna.
– Rzeczywiście. Wiesz, jak zechcesz, to później mogę powycinać te
krzaczory i trochę ją odnowić. Albo w ogóle wstawić nową, bo ta nie wygląda na bezpieczną. Na pewno już drewno zbutwiało.
– Naprawdę mógłbyś to zrobić? – Magdzie oczy zabłysły jak małemu
dziecku na widok prezentów pod choinką. – Jesteś kochany!
Rzuciła się na szyję Pawłowi i natychmiast go puściła, by pobiec do
kuchni. W prawie polowych warunkach udało jej się wynaleźć na szybko
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coś do zjedzenia na kolację. Zjedli w blasku gołej żarówki smętnie zwisającej pod sufitem. Magda postanowiła, że założenie żyrandola w kuchni
będzie jutro jej najważniejszym obowiązkiem, bo jednak sama żarówka
bez abażuru nie daje takiego poczucia domowego ciepła. Szczerze mówiąc
czuła się w jej blasku nieco nieswojo, prawie jak w koszarach na starych
filmach wojennych…
Po całym dniu męczących zajęć obydwoje byli bardzo zmęczeni. Ułożyli się więc na podłodze, na której uprzednio rozłożyli karimaty i śpiwory.
Łóżka służyły niestety chwilowo jako skład pudeł i mniejszych mebli, więc
nie mogli z nich skorzystać. Byli jednak tak wyczerpani, że nie zwracali
uwagi na brak wygód. Przed snem Paweł uchylił jeszcze okno w sypialni,
bo w pomieszczeniu zrobiło się bardzo duszno. Niewiele to jednak pomogło, gdyż na zewnątrz nadal nie było najlżejszego nawet podmuchu.
– Paweł… – Magda zagadnęła spod swojego śpiwora.
– Hmm? – Usłyszała mruknięcie zza swoich pleców.
– Śpisz?
– Nie. Jeszcze nie.
– Wiesz, jadąc tutaj spotkałam po drodze małą dziewczynkę. Była naprawdę śliczna. Taka mała czarnulka. Wiesz, może nawet trochę do ciebie
podobna?
– To dlatego była śliczna – zaśmiał się Paweł.
– Ale ja mówię poważnie! – Magda usiadła w swoim śpiworze. – Wyglądała tak na jakieś może pięć lat. I była tak cieniutko ubrana. Nie rozumiem,
jak można być taką matką, żeby tak na dziecko nie uważać.
– No też, nie masz już o czym myśleć, tylko o cudzych dzieciach – Paweł przysunął się bliżej i wymruczał jej do ucha – A może byśmy tak pomyśleli o naszym…
– Paweł, nie dzisiaj. – Magda odwróciła się do niego plecami i udawała,
że zasypia. Paweł po chwili też się położył.
Tymczasem Magda wcale nie spała. Ciężko przełykała ślinę, gdy do głowy przyszła jej jedna myśl. „Pięć lat… Tyle miałoby już nasze dziecko…
Gdyby żyło… Nawet o niczym nie wiedziałeś. Nie chciałam cię denerwować. Planowaliśmy wtedy wspólne życie, ale musieliśmy zdobyć stabilne
pozycje w naszych zakładach pracy. Nie mogliśmy sobie wtedy pozwolić
na dziecko. Może kiedyś powiem ci prawdę, kochanie. Ale na razie to pozostanie moją tajemnicą.” Magda przymknęła oczy, a spod powiek potoczyły się dwie łzy, które powoli spłynęły po policzkach i wsiąkły w materiał
śpiwora.
Kilka godzin później Magda otworzyła oczy. Spojrzała kątem oka na
Pawła, ale ten nadal twardo spał. A skoro tak, to znaczy, że to nie on był
powodem, dla którego się obudziła. Po cichu wysunęła się ze swojego śpiwora i spojrzała na wyświetlacz komórki, która leżała tuż przy jej posłaniu.
Była północ. Ale poza zegarkiem na wyświetlaczu nie było żadnej informacji o nowych połączeniach ani SMS-ach. Magda czuła, że obudził ją
jakiś dźwięk, ale w tej chwili nie mogła sobie przypomnieć, co to takiego
było. Na palcach przeszła po pokoju, pilnie nasłuchując, ale nadal nic nie
wychwyciła. Chwilę później jednak znów go usłyszała. Nie dochodził on
jednak z wnętrza pokoju, ale z zewnątrz. Magda podeszła do uchylonego
okna. Powietrze znowu stało w miejscu i żaden listek w ogrodzie nie poru-
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szał się pod wpływem wiatru. Coś jednak zwróciło uwagę Magdy. Poruszenie wśród bezruchu.
Magda jak zaczarowana wpatrywała się w starą, zmurszałą ogrodową
huśtawkę. Skrzyyyp… Skrzyyyp… Skrzyyyp… Zardzewiałe łańcuchy poruszały się jak wahadła, wydając przy tym piszcząco-zgrzytający dźwięk.
Patrząc na urządzenie, które w blasku księżyca rzucało dziwne i złowrogie cienie, Magda miała wrażenie, że ktoś dopiero co je opuścił. Że gdyby
spojrzała na nie pięć sekund wcześniej, mogłaby zobaczyć jakieś dziecko,
które właśnie z niego zeskoczyło po sprawiającym mnóstwo przyjemności
huśtaniu. Do głowy przyszła jej jednak pewna myśl: Jakie dziecko huśta się
w środku nocy na starej huśtawce, a w dodatku w ogródku u obcych ludzi?
Magda poczuła się przez chwilę, jakby jej ktoś przesunął kostką lodu
wzdłuż kręgosłupa. Objęła się ramionami i próbowała rozetrzeć gęsią skórkę. Ponownie spojrzała na huśtawkę. Ta przestała się już kołysać i skrzypieć. Magda zastanawiała się, czy przypadkiem nie lunatykowała i czy to
wszystko jej się nie przyśniło. „Przecież teraz wszystko wygląda normalnie,
może to był rzeczywiście tylko sen”, pomyślała. Postanowiła znowu się położyć.
Mogłaby jednak przysiąc, że idąc w stronę śpiącego Pawła, usłyszała tupot dziecięcych stópek dochodzący gdzieś z ogrodu i coś, co przypominało
dziecięcą wyliczankę…
Minęły trzy tygodnie od czasu przeprowadzki. Z każdą nocą Magda
przyzwyczajała się coraz bardziej do skrzypienia ogrodowej huśtawki
i tupotu małych nóżek. Z czasem prawie zupełnie przestały jej przeszkadzać. Tak jak i cienki dziecięcy głosik, który coraz częściej słyszała nocami
w swojej głowie. Być może to wszystko jej się tylko śniło, Magda uważała
jednak, że za każdym razem odgłosy były bardziej realne. Już się jednak nie
budziła w nocy i nie podchodziła do okna na każde zawołanie. Tak jej się
przynajmniej wydawało.
Kobieta otworzyła oczy i oślepiło ją poranne słońce wpadające do pokoju. W głowie mimo woli dźwięczał jej jeszcze skrzyp huśtawki, melodia
wyliczanki i piskliwy głosik małej dziewczynki:
– Mamusiu! Chodź do mnie! Pobaw się ze mną wreszcie, mamusiu!
Magda wstała i przetarła oczy wierzchem dłoni. Pawła nie było już obok.
Kobieta przeciągnęła się stojąc przy szerokim łożu, które zdążyli wstawić
do pokoju, by nie spać już więcej w śpiworach. Z kuchni dolatywał zapach
świeżej kawy i dźwięk przesuwanych naczyń. Magda weszła do kuchni.
– Cześć, kochanie. Jak ci się spało? – Cmoknęła Pawła w policzek.
– Cześć. Spało się dobrze. No, może poza jednym małym incydentem,
ale zdążyłem się już do tego przyzwyczaić.
– Ale co masz na myśli? – Magda popatrzyła mu w oczy.
– Nie, nic takiego – Paweł próbował się wykręcić, ale jego żona nie
dawała za wygraną.
– Ej, no, Paweł! Powiedz, o co chodzi! – Nalegała.
Mężczyzna westchnął.
– To nic takiego, naprawdę. Tylko… Widzisz… Odkąd się tu przeprowadziliśmy, ty… ciągle lunatykujesz. Co noc.
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– Co? – Magda zrobiła głupią minę. – Przecież ja nigdy nie chodziłam
we śnie!
– Ale teraz to robisz. Co noc wstajesz i podchodzisz do okna, a kilka
razy znalazłem cię nawet przy tej huśtawce w ogrodzie.
– Żartujesz sobie ze mnie, prawda?
– Nie, jestem jak najbardziej poważny. I trochę zaczynam się o ciebie
bać, kotku.
– Zupełnie niepotrzebnie. To, że mi się coś takiego zdarzyło, mogło być
spowodowane na przykład stresem związanym z przeprowadzką a… albo
fazami księżyca… – Magda z przejęcia zaczęła się jąkać, co jej się do tej
pory nigdy nie zdarzało. – I na pewno nie wychodzę w nocy do ogródka.
Coś ci się musiało przyśnić!
– Może i tak, ale dałbym sobie głowę uciąć, że już nie raz i nie dwa
przyprowadzałem cię w środku nocy z powrotem do pokoju.
– Niemożliwe! – Magda wzięła swój kubek z kawą i odwróciła się na
pięcie. – Do ogródka to ja wychodzę, owszem, ale teraz, a nie w nocy.
– Nie zjesz ze mną śniadania?
– Nie jestem głodna.
Magda wyszła z domu niosąc kubek gorącego napoju, który przyjemnie
rozgrzewał jej dłonie. Kobieta żałowała, że nie założyła jakiegoś swetra
na siebie, bo poranny wiatr wiał dosyć mocno. Ale Magda była zbyt uparta,
by przyznać się do jakiejkolwiek słabości, nawet takiej jak niska odporność
na chłód, więc postanowiła nie wracać po okrycie.
Weszła do ogródka przez małą furtkę koło domu. Powoli, krok po kroku,
zbliżała się do huśtawki. „Co mnie tutaj tak przyciąga w nocy?”, zastanawiała się. „O ile to w ogóle prawda. Może Paweł sobie tylko tak żartował.
No tak, a huśtawkę obiecał naprawić już dawno temu i do tej pory tego nie
zrobił!”, Magda pokręciła głową i spojrzała na butwiejące kawałki drewna,
które kiedyś służyły za siedzisko. Jej wzrok wędrował w górę, cały czas
natykając się na zniszczenia, jakich dokonał czas.
Paweł obserwował ją przez okno. „Kurczę, obiecałem jej tę huśtawkę.
Może powinienem sprawić jej jakąś małą przyjemność? Może będzie się
lepiej czuła?”
Postanowił wziąć się po męsku do roboty. Gdzieś wśród jeszcze nie
rozpakowanych pudeł była jego skrzynka z narzędziami. Gdy mieszkali
w bloku, używał jej bardzo rzadko. No, szczerze mówiąc, to w ogóle jej nie
używał. Odkąd dostał ją od dziadka na któreś urodziny, leżała zamknięta
na dnie szafy. Teraz postanowił wreszcie zrobić z niej użytek. W końcu to
poważne zadanie!
Zszedł po betonowych schodkach do piwnicy. W powietrzu czuć było
nieco wilgoć, ale i tak postanowili złożyć tutaj część pudeł, bo na strychu jeszcze nie było miejsca. Rozejrzał się, szukając wzrokiem znajomego
kształtu. Gdy wypatrzył skrzynkę, ruszył w jej stronę, po drodze zahaczając nogą o kartonowe pudło. Było niedomknięte, a poruszone przez Pawła
przewróciło się, rozsypując całą swoją zawartość na betonowej podłodze.
– Cholera! – zaklął mężczyzna i zabrał się za zbieranie przeróżnych
papierów i upychanie ich z powrotem w pudle. Jego wzrok przyciągnął
świstek, na którym widniał znany mu kształt. Nawet w słabym świetle latarki
rozpoznał logo najsłynniejszej w okolicy kliniki. Wziął dokument do ręki
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i przysunął sobie bliżej oczu. Popatrzył na podpis lekarza. Bohomaz był nie
do odczytania, ale pod nim widniała pieczątka. „Adam Gruda, ginekologpołożnik”. Paweł pewnie nie zwróciłby większej uwagi na kartkę, w końcu
to sprawa Magdy, do którego lekarza chodzi, gdyby nie kilka słów, które
wyróżniały się na tle innych, bo były zapisane wytłuszczonym drukiem.
„Wynik badania: pozytywny”
Paweł spojrzał na datę. 7 lipca 2003 roku. Pięć lat temu. Pięć lat temu
byli już małżeństwem. A on o niczym nie wiedział? Jak to możliwe? Myśli
kołatały się w jego głowie jak szalone. Szum w uszach sprawiał, że nie
słyszał już nic, co dochodziło z zewnątrz. Liczył się tylko zamęt, który zapanował w jego sercu. Czuł się tak, jakby cała piwnica i jej zawartość zawirowała wokół niego. Gdzieś z daleka dochodził tylko dziwny dźwięk.
Coś pomiędzy skrzypieniem a zgrzytaniem. Potem rozległ się odgłos tupotu
małych stópek, w tle słychać było jakąś dziecięcą wyliczankę z charakterystycznym dzieleniem na sylaby. Nie mógł rozróżnić słów, ale głosik stawał
się jakby coraz bliższy i wyraźniejszy. Miał wrażenie, że są to cały czas te
same słowa powtarzane w kółko. W końcu dotarł do niego sens śpiewanej piosenki. Z przerażeniem rzucił się w kierunku schodów potykając się
o dziesiątki pudeł.
– Magda! Magda! – boleśnie uderzając się o futrynę, wybiegł na dwór,
przez cały czas wołając żonę. W uszach dźwięczał mu ciągle cienki dziecięcy śmiech i powtarzana w kółko wyliczanka:
Huśtu, huśtu, moja mamo,
Zostawiłaś mnie tu samą.
Dzidzia bawić się nie może,
Bo nie żyje, ty potworze!
– Magda! – Paweł wbiegł do ogródka, ale raptownie zatrzymał się
w miejscu. – Magda…
Obok huśtawki leżały skorupy z rozbitego kubka Magdy. Jej szyja przewiązana była niebieską apaszką. Paweł zauważył, że jej nie miała, gdy wychodziła z domu. Spojrzał w górę. Teraz widział wyraźnie, że to nie była
żadna apaszka, ale dziewczęca wstążka do włosów. Jej końce, które powinny się miękko układać na szyi Magdy, przymocowane były do haka, z którego zwisały łańcuchy starej huśtawki. Ciało lekko kołysało się pod wpływem
wiatru, a obok niego huśtawka, wydając przy tym skrzypiący dźwięk.
– Magda…
Paweł upadł na kolana i zaczął płakać.
Gdzieś w oddali usłyszał radosny dziecięcy głosik, w którym, mógłby
przysiąc, pobrzmiewała nutka czegoś, co mogło być prawie… radością
z zemsty…?
W powietrzu rozlegało się skrzypienie huśtawki i śpiewana w kółko wyliczanka. Tym razem jednak jej słowa były inne.
Huśtu, huśtu, huśtaweczko,
Kołysz mamę wraz z córeczką.
Dzidzia już się bawić może!
Też nie żyjesz, ty potworze!
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Zygmunt Marek Piechocki
List hipotetyczny do Elżbiety
Z „Zapisków więziennych”
„Niedziela. To akurat jakby bez znaczenia. Znów zmokłem jadąc rowerem – lunęło niespodziewanie na dwa kilometry przed „rezydencją”. Do
ulewy kilka grzmień pomiędzy chmurami. Więc pedałowałem pod tymi bukami ze strachem w sobie. Ale się udało – wytarty i przebrany z kubkiem
gorącej, zielonej herbaty czytam z zeszytu „wiersze ulubione” teksty, które
w nim zapisane, które zafascynowały.
przestrzeń
składa się z czasu
pokonywania
prostą linią
myśli
zakrętem pytania
zdecydowaniem
kropki śmierci
po wielokropku
umierania
To wiersz Elżbiety z Janella. Wiem jak Ona wygląda, gdzie mieszka,
czym się zajmuje, że jest artystką. Te informacje „podał” mi Internet – ściślej
– forum literackie, gdzie się „bezdotykowo” spotykamy.
„Bezdotykowo” – ale jakże niekiedy czule albo boleśnie. Sprzedajemy
tym wszystkim, którzy tam „są” siebie, nasze myśli, uczucia, fakty z życia.
Pokazujemy to, czego w Realu nie mielibyśmy odwagi.
Ten wiersz, dziesięć krótkich wersów, określa myślenie Elżbiety o życiu,
jego końcu. Jakże są mi bliskie słowa: „po wielokropku umierania”. Sądzę,
zawierają sens odchodzenia, jego wielowątkowość… ale póki co pokonujmy prostą linią swoje myśli. To właśnie wczoraj, kiedy Elżbieta „wstawiła”
na Forum tzw. link, którym można otworzyć granego przez Victora Borge
i Leonida Hambro walca Fryderyka Chopina pomyślałem o napisaniu listu.
Najpierw o wierszu – przy okazji o walcu”.
Miła Elżbieto !
Tak więc najpierw podziękowanie – za Twoje wiersze, za możliwość ich
czytania, pozwolenie na czytanie znajomym a także w czasie recitali, które
prowadzę, czy cytowanie w listach. Za wczorajszą wskazówkę, dzięki której mogłem posłuchać muzyki „mojego” Fryderyka w całkowicie odmiennym od klasycznego klimacie, wykonaniu. To oczywiście Walc des-dur op.
64 nr 1 w znakomitej tutaj aranżacji na dwa fortepiany.
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Wiadomo, że Victor Borge jest komikiem – ale to dzięki niemu rzesze
ludzi mogą poznać muzykę klasyczną – bo jest jej propagatorem, wykonawcą znakomitym. A że „ubiera” swoje występy w dowcipy, dykteryjki? W Polsce mamy podobnego pianistę – to Waldemar Malicki – wirtuoz fortepianu
i słów! Ukończył Akademię Muzyczną w Gdańsku, wydał trzydzieści osiem
płyt z muzyką klasyczną …
A fryderykowy walc? Też ma swoją historyczną anegdotę: było lato
1846 roku. Kolejne, zarazem ostatnie jakie Fryderyk Chopin spędzał w Nohant – posiadłości Goerge Sand. Walc des-dur pochodzi z opusu 64, na
który składają się trzy walce – ten nosi nr jeden, po nim są jeszcze cis-moll
i As-dur.
Wszystkie dedykowane paniom z „wielkiego świata” tamtych czasów
– hr. Delfinie Potockiej pierwszy, Baronowej Nathanielowej de Rotschild
– drugi i hr. Katarzynie Branickiej trzeci.
Ten pierwszy, zwany „minutowym” dla krótkości swego trwania, ma
jeszcze drugą nazwę – „Psi walczyk”. Biografowie różnie i z różnymi, nieco
innymi szczegółami opowiadają historyjkę jego powstania. Miało być tak
(cytuję za Tadem Szulcem): „…pewnego wieczoru, kiedy Fryderyk Chopin
i George obserwowali swojego pieska Markiza, który biegał w kółko próbując złapać własny ogon, George powiedziała: „Gdybym miała twój talent,
skomponowałabym utwór na fortepian dla tego psa”. Chopin, jak brzmi
dalej opowieść, ruszył do fortepianu i zaczął pisać”. Według innej wersji Fryderyk zaimprowizował go, „kiedy piesek bawił się kłębkiem wełny”.
No i wiedzie ten walczyk swoje koncertowe życie do czasów dzisiejszych.
Sam Fryderyk zagrał go podczas swojego ostatniego recitalu w Paryżu 16 lutego 1848 roku. Był już wtedy bardzo chory.
A jakaś puenta „walczykowa”? Ponoć, kiedy jesienią 1846 roku opuszczał Fryderyk Chopin Nohant, Nohant, gdzie w ciągu siedmiu pobytów powstały jego najwybitniejsze dzieła – trzydzieści z sześćdziesięciu sześciu
opusów jakie wydał, jedynym towarzyszem w drodze do dyliżansu był Markiz – piesek z Nohant …
I tak to Elżbieto od mojego „zapiśnika” do Markiza – pieska list dzisiejszy.
Pozdrowienie posyłam do Janelli, jej Pani, lasów co wokół …
Acha, polecam biografię Fryderyka Chopina napisaną przez Tada Szulca
pt. „Chopin w Paryżu” – to moim zdaniem najbardziej wiarygodny, przejrzysty, nieplotkarski obraz tamtych czasów, życia naszego wielkiego rodaka, ba, nie omijający w opisywaniu – co ważne – dość niechlubnych cech
Kompozytora.
Marek
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List hipotetyczny do Lucynki
Witam Cię Lucynko z miejsca i czasu, gdzie jeszcze posfór błyskawic
i grzmienia wczorajszo–nocne w pamięci. Gdzie teraz wiatr przewiewa
zmoczone drzewa, rozczesuje grzywy sosen. Pod nimi za chwilę ja – mały
człowieczek rowerem pojadę znajdować nieco spokoju w sobie. Ale najpierw jeszcze zdań kilka.
Miałem pisać o Koncercie f-moll, jego drugiej części, co to pod wpływem wzruszeń miłosnych dziewiętnastoletniego Fryderyka Chopina skomponowaną została: „…bo ja już może na nieszczęście swoje mam swój
ideał, któremu wiernie, nie mówiąc z nim już pół roku, służę, który mi
się śni, na którego pamiątkę stanęło adagio od mojego koncertu f-moll…”.
To z listu Fryderyka do przyjaciela, powiernika wszystkich spraw, Tytusa
Wojciechowskiego. No cóż ? Uczucia do Konstancji Gładkowskiej minęły,
do Tytusa dozgonnymi się okazały. I kiedy czytam przywiezione tutaj ze
sobą biografie Chopina nabieram przekonania, że nie warto – jak to kiedyś uczyniłem – zabierać jednoznacznego zdania w materii czyichś uczuć
– zwłaszcza kiedy nie ma jednoznacznych opinii, przesłanek, dowodów.
A tych niewiele, a każdy z biografów udowadnia swoje zdanie, rację – tak
więc poprzestaję na czytaniu. Ploteczkowo – sensacyjne omijam. A Konstancja? Wyszła za mąż za bogatego dyplomatę Józefa Grabowskiego, przeżyła Fryderyka o 41 lat i ponoć na krótko przed śmiercią kazała zniszczyć
wszystkie po nim pamiątki. Sama nie mogła tego zrobić – od kilku lat była
ociemniałą. Pochowana jest w miejscowości Babsk – 60 km od Warszawy,
za Radziejowicami w kierunku Katowic. W 1999 roku był tam Krystian Zimermann z założoną przez siebie Polish Festival Orchestra. To taki hołd
(chyba) w przededniu światowego tourne z programem zawierającym obydwa koncerty Fryderyka Chopina.
To nie Konstancji jednak dedykował Fryderyk Chopin swoje mistrzowskie dzieło. Koncert f – moll op. 21 na fortepian i orkiestrę „dostała” Delfina
z Komarów Potocka. O uczuciach pomiędzy nimi tomy napisano – większość nieprawdziwych. A już to choćby zaliczane teraz do apokryfów „listy”
Fryderyka do Delfiny pełne seksualnych konotacji epistolarne arcydzieło
sprokurowane prawdopodobnie przez Paulinę Czernicką … Większość biografów pisze, że związek ich miał charakter czysto platoniczny, że Chopin
podziwiał talent śpiewaczy Delfiny, urodę, uwielbiał jej towarzystwo, że ta
prawie na godziny przed jego śmiercią śpiewała załamującym się głosem
umilając mu chwile ostatnie…
I tak to od larghetta z Koncertu f–moll do kobiet… A tych jeszcze przecież kilka w życiu Fryderyka.
Maria Wodzińska, której za żonę mu nie dano, obiecując wprzódy,
George Sand – dziewięć wspólnych lat; wreszcie Jane Stirling zakochana
bez pamięci i… bez wzajemności. To ta, bez której ostatnie miesiące jego
życia byłyby jeszcze tragiczniejsze, bo naznaczone biedą. Ta, dzięki której
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ocalało wiele pamiątek, kompozycji… ba, pomnik nagrobny ukochanego
dzięki jej staraniom, funduszom …
Ależ się rozpisałem!
A tu obok leży sobie tomik z wierszami. Czytałem już raz. Prześliczne
teksty pod wspólnym tytułem „Jedenaście wierszy”! To Twoje „…kilka wersów od północnego zachodu” co to się przecież na kilkadziesiąt ich rozrosło – przedziwnych, kobiecych fantasmagorii niecodziennych. I tak trudno
wybrać jakiś „najlepszy”, bo wszystkie pełne zmysłów, czułości, pragnień
niezwykle opisanych, zapisanych.
Pozwolisz, że przypomnę Ci fragment jednego:
„…smakujesz mnie małymi łykami
oswajając szorstkie wczoraj
ciepłem października
znów rozkwitają usta i księżyce
na wyłączność
a ja nie odbijam się
w oczach innych mężczyzn
przychodzę bosa
i bliska absolutu zostawiam ślady
dorzecznością ciebie”
Ma tytuł wzięty z pierwszego wersu: ”bardzo ładnie ci wieczorną porą”.
Czyż można chcieć więcej? Może tylko lampkę cabernet savignon – sobotnio/dobranocnie.
16 maja 2009 Marek
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List hipotetyczny do Ani
Szpital Rejonowy
Oddział Wewnętrzny
66-530 DREZDENKO
Pani dr Anna Kordis
Anno!
Napisałem długi e-mail do Ciebie i wszystko mi się zlikwidowało nie
wiadomo dlaczego więc teraz piszę tutaj i poślę jako załącznik.
Wczoraj byłem padnięty po podróżach więc tylko słów kilka.
Jeździłem jako szofer zaprzyjaźnionego ks. Prałata. Byliśmy w Częstochowie, św. Annie i Gidlach.
Jasna Góra to szczególne miejsce. Lubię sobie tam pojechać. Dobrze się
czuję w tamtej specyficznej atmosferze, /mimo tłumów/ jakiegoś wewnętrznego spokoju i skupienia się na sprawach „wysokich”.
Mam tam trochę lepiej niż zwykli pielgrzymi – pokój w hoteliku księży, regularne posiłki, możliwość przemieszczania się korytarzami klasztoru,
spotykania paulinów, prywatnych rozmów…
Tak więc to był dobry czas…
Potem jeszcze Gilde – sanktuarium MB – dominikanie. MB Gidelska
to miniaturowa /12 cm/ figurka Madonny z Dzieckiem, którą rolnik wyorał
z ziemi w 1516 roku i od tego czasu słynie w tamtych rejonach z łask wszelakich. Nad tą miniaturową MB wielka bazylika – cudny barok…
A spaliśmy u dominikanek w św. Annie – to klasztor kaluzurowy więc
rozmowy przez kraty z „szefowymi” – bardzo miłe siostry Joanna /przeorysza/ i Agnieszka – jej zastępczyni. Byłem tam już drugi raz.
Teraz mają internet – dostałem adres od s. Agnieszki więc od czasu do
czasu coś tam do siebie napiszemy.
Fajnie, że mogłaś sobie trochę wypocząć, wyciszyć się – to jest bardzo
potrzebne każdemu z nas…
Tak, to już rok – i rok jak widzieliśmy się w Poznaniu, wszak to było tuż
przed Twoim do Indii wyjazdem!
Tak, tak – czas biegnie nieubłaganie. Nie da się zatrzymać, przebiega
obok nas – i jak ktoś napisał – „nie daje przejść na ty”…
A taki wiersz, modlitwa napisał mi się na Jasnej Górze:
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Moja modlitwa
/jasnogórska/
Przychodzę do Ciebie
pośród tłumu pokornych
ze smutkami i radościami szóstego krzyżyka
naręczem niewierności
zwątpień
zaprzepaszczonych szans
echem płaczu Piotra
Przychodzę do Ciebie
Matko na Jasnej Górze
wstawiać się za moją Mamą
rodziną przyjaciółmi
Całym sobą jakim jestem
Chociaż popatrz na mnie
W Kaplicy zacząłem wymyślać ten tekścik – napisałem już w pokoju
wersję pierwszą – dłuższą – potem w domu skróciłem, bo „przegadana”…
To może tyle na dzisiaj Anno mojego pleplania.
Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Również pozdrowienia od mojej
Mamy, która mile Cię wspomina wdzięczna za te wszystkie serca badania,
oglądania go na monitorach w Twoim gabinecie.
W piętnastym dniu marca 2009.
Marek
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Jerzy Reuter

Urodził się w 1956 roku, w Bieszczadach. Mieszka w Tarnowie. Pisze prozę
i poezję, jak sam twierdzi, od dziecka. Pierwsze publikacje, to poezja i „Tygodnik Kulturalny” w 1977 roku. Jest redaktorem działu prozy i zastępcą
redaktora naczelnego w kwartalniku literacko – artystycznym „Szafa”. Debiut książkowy, to wydany w 2007 roku zbiór opowiadań „Zdrada”. W roku
2009 zbiór opowiadań „Opowiadania”.
Publikował między innymi w „Akcent”, „Portret”, „Wyspa” „Szafa”, „Aspiracje”, „Kozirynek”, „Znaj” – pismo Stowarzyszenia Autorów Polskich,
„Midrasz”, „New Light Times”, „Kurier galicyjski – Lwów”, „Rzeczpospolita
Kulturalna – Londyn”, „Polish Daily News” – USA, ”Przegląd Australijski”.
Wyróżnienie i nominacja do nagrody głównej na Międzynarodowym Festiwalu Opowiadań – 2009.
Jest stałym współpracownikiem Gazety Krakowskiej.
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Masaj Jakaya
Koniec pory deszczowej w Serengeti to początek wielkiego triumfu
śmierci. Powoli opada szara zasłona wody, a przez jaśniejące niebo przebijają zabójcze promienie afrykańskiego słońca. Rzeki zamieniają się w małe
bajora, wokół których kotłuje się wojna o zwierzęce prawa do wody, jedzenia i terytorium. Antylopy zwołują się w dwumilionowe stado i wędrują za
deszczem.
Nam pozostał poker i dobra rosyjska wóda. Zaopatrzeniem zajął się
fotograf z Amsterdamu, Dawid Kunz, korespondent kilku fundacji i wolny
strzelec. Kunz był Żydem i często przypominał nam o swym pochodzeniu,
próbując w ten sposób coś dla siebie ugrać.
Drugim kompanem do pokera był młody Niemiec, Paul, przyrodnik,
badacz i doktorant uniwersytetu w Getyndze. Fajny chłopak. Trochę niepokorny, często walczący o swoje racje, a przy tym koleżeński i ładny młodością połączoną z niebywałą inteligencją.
Byłem wtedy korespondentem tureckiej stacji telewizyjnej i robiłem
przyrodnicze reportaże, filmy i diabli wiedzą, co jeszcze, a właściwie
wszystko, za co można było dostać parę groszy.
Kunz miał dobre układy w Nairobi i kombinował. Sprzedawał Rosjanom informacje o zapotrzebowaniu na broń wśród miejscowych plemion,
załatwiał wojskowe konserwy, ciuchy, materiały fotograficzne i oczywiście
wódkę. To był dobry interes. Zaopatrzenie dostarczał nam stary kumpel
wszystkich reporterów, Akiba Naduu, kenijski jubiler i handlarz diamentami.
– Zobaczycie! – powtarzał często Kunz. – Jak tylko skończymy tę pieprzoną robotę pojedziemy do Pemba na białe dziwki. Mam tam zaprzyjaźniony burdelik. Palce lizać, panowie. Biała dziwka w Afryce to rarytas!
Paul był w przeciwieństwie do Kunza drobnym i anemicznym mężczyzną, ale ciągnął wódę za dwóch i nigdy się nie upijał, Grał dobrze w pokera
i płacił karciane długi. Kunz, natomiast, pił niewiele i zawsze wygrywał.
Miał szczęście.
Siedzieliśmy od trzech tygodni na małym wzgórzu, oczekując na antylopy. Przed nami leżała wielka sawanna, płaska jak stół i sięgająca aż do
jeziora Wiktorii. Graliśmy w pokera dobieranego z pojedynczym przebiciem do wartości banku. Nie chcieliśmy się ogrywać, a bardziej grać jak
najdłużej. Kunz był dobrze do przodu od Paula. Ja byłem na zero. Na stole
uzbierała spora kupka amerykańskich dolarów, a karty lepiły się do palców.
Był środek nocy i gdy kładłem do banku swoje przebicie – miałem trójkę
waletów – odchyliła się zasłona namiotu i weszła stara Masajka Baluu.
– Panie Jery – powiedziała. – Pański pies zdycha za namiotem. Krew mu
z pyska leci.
Moja ręka zawisła nad stołem. Powoli położyłem na kupce banknotów
swoje przebicie i powiedziałem:
– Wasze dwa i moje pięć w górę.
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Baluu była naszą służącą. Miała niedołężnego syna i to był dla niej
wielki problem.
– Sprawdzam i idę spać – powiedział Paul.
– Sprawdzam i ja – Kunz rzucił na stół piątaka.
Wygrałem. Moje walety były mocną kartą. Baluu podeszła do stołu,
poprawiła dogasającą lampę, pozbierała puste butelki i ułożyła w rogu namiotu.
– Pański pies, panie Jery, co z nim będzie? – położyła rękę na moim
ramieniu.
Murzynka mówiła angielszczyzną pomieszaną z językiem suahili.
– Nic mu nie będzie, Baluu, pewnie się zranił – odparłem i rozlałem do
kieliszków wódkę.
– Napijesz się z nami?
– Nie piję. A pies zdechnie do rana, panie Jery.
Kunz potasował karty i rozdał na dwóch. Paul okręcił się śpiworem i poszedł spać pod moskitierę.
– Baluu – odparłem. – Połóż się w samochodzie. Jutro będzie robota.
Baluu miała syna i nie w tym problem, bo miała jeszcze pięciu chłopaków. Tamci, wysocy i szczupli jak świece. Wszyscy już dawno stali się
wojownikami, mieli swoje inkajijik, czyli chałupy i długie włosy. Kłopotem
i wielkim utrapieniem był najmłodszy Jakaya. Już to mówiłem. On, ten Jakaya, był całkiem serio upośledzony na umyśle i chromał na nogę. To było
wielkie nieszczęście. Kaleka w wiosce Masajów, to same kłopoty – tak mówiła Baluu.
– Co z twoim psem? – zapytał Kunz.
– Nic. Zranił się i leży.
Prosto z ręki Kunza dostałem dwa asy i blotki. Oczywiście, wymieniłem
dwie. Niech myśli, że mam trójkę.
– To ja też dwie – powiedział Kunz. – Takie strachy nie na mnie.
Przeczekałem, a Kunz zagrał za trzy dolce. Dałem bank i podniosłem do
dziewięciu, oczekując sprawdzenia. Nie podnosiłem kart, grałem na dwa
asy, w ciemno.
– Jak chcesz, to zobaczę twojego psiaka, co?
Kunz znał się na chorobach zwierząt i był w tym dobry.
– Czy ja wiem? – odpowiedziałem. – Pies to tylko pies. Poleży i wstanie
zdrowy. Może nadział się na mocniejszego?
Mój towarzysz uśmiechnął się i rzucił na stół dwadzieścia dolarów.
– Twoje dziewięć i moje dziesięć do góry – powiedział. – Rozegramy,
a potem zerknę na psa, Jery, szkoda kundla.
Zrobiło się cicho. Na stole leżało już prawie trzydzieści zielonych, a my
udawaliśmy, że nic ciekawego się nie dzieje, że wszystko, Baluu, mój chory
pies i śpiący Paul są ważniejsi od pokera. Taki bluff, wiem coś o tym. Upajaliśmy się ciszą, udawaliśmy obojętność, nie patrząc na stół i karty. Graliśmy
na czas. Nagle, w tę zastygłą atmosferę wszedł dziwny jęk, inny i nieznany.
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Spojrzeliśmy na siebie.
– Pies – powiedziałem.
Jęk powtórzył się długim przeciągłym zawodzeniem, wzniósł się wysoko i zgasł.
– Nie – zaprzeczył Kunz. – Tak wyje człowiek.
Przez kilka minut nasłuchiwaliśmy, wyławiając nocne odgłosy sawanny.
Na próżno.
– Graj – szepnął Kunz.
Wtedy po raz drugi uchyliła się zasłona namiotu i weszła Baluu. Podeszła do stołu i nieoczekiwanie usiadła na krześle Paula. Nigdy tego nie
robiła.
– Co się stało, Baluu? – zapytałem.
– Pan Kunz mi pomoże – powiedziała. – Ja wiem o tym. Ale ja nie mogę
z panem Kunzem gadać i wiem, dlaczego. Czy wysłucha pan mojej opowieści? Panie Jery?
Baluu miała na sobie czerwoną szatę i ciężkie, metalowe obręcze na
szyi. Miała też duże, masajskie oczy i jeszcze większy smutek wytatuowany
na twarzy. Po chwili ciszy położyła dłonie na naszych dolarach i zanuciła
pieśń.
– Śpiewa w języku maa – powiedział Kunz. – Nie rozumiem tego, ni
w ząb. Baluu, o czym śpiewasz?
– Ja się modlę, proszę pana.
Kobieta miała dłonie pocięte ciężką pracą. Męskie dłonie
– Idę zobaczyć psa – Kunz schował karty do kieszeni. – Dogramy później.
Nałożył kapelusz, wziął latarkę i wyszedł. Baluu ze wstrętem wytarła
dłonie o czerwoną suknię i pochyliła się w moją stronę.
– Panie Jery, mój Jakaya może jutro umrzeć, a ja chcę żeby żył. Czy to
źle? Czy może mi pan pomóc?
– Mogę, Baluu, ale jak?
– Kunz ma lekarstwo. Niech pan uprosi kolegę żeby dał dla Jakaya.
Baluu oprócz tego, że była matką, była też córką masajskiego wodza.
Dzieciństwo spędziła w Dar Es Salaam, gdzie skończyła jakąś szkołę. Nie
była głupią murzynką.
– Nam nie wolno leczyć Masajów – powiedziałem. – To nie nasza sprawa. Wiem, o co chodzi, Baluu. Ty chcesz leki, bo twój syn przejdzie jutro
obrzezanie. Mamy zakaz ingerowania w wasze tradycje.
– On tego nie przeżyje.
Zwiesiła głowę i zaczęła kiwać rytmicznie ciałem, śpiewając swoją
modlitwę. Wtedy po raz trzeci odchyliła się zasłona namiotu i wszedł Kunz.
Wypił kieliszek wódki i powiedział:
– Tyfus!
W pierwszej chwili nie zrozumiałem. Baluu odskoczyła od stołu i schowała się za moskitierę.
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– Jak tyfus? – zapytałem. – Co ty mówisz?
– Psi tyfus. Tak się to nazywa.
– I co teraz?
– Psa trzeba dobić i to szybko, a potem głęboko zakopać. Męczy się jak
cholera. Musimy też utrzymać wszystko w tajemnicy, bo jak się dowiedzą
chłopaki z rezerwatu to będzie wielki kłopot. Mogą nas wypieprzyć z Serengeti.
– Mogą, Kunz.
Spod moskitiery wyszedł przebudzony Paul. Usiadł przy stole.
– Widzę, że nasz Żyd robi zadymę – powiedział. – Co się dzieje? Nie
gapcie się na mnie. Mówcie, do kurwy nędzy.
Kunz przełamał z trzaskiem palce – zawsze tak robił, gdy się wkurzał.
– Uważaj, Paul! Słowo „Żyd” w szwabskim ryju brzmi niebezpiecznie!
Zanosiło się na kolejną awanturę. Znałem ich obu, jak codzienna rację
chleba i wiedziałem, że takie wybuchy kończą się zawsze butelką pojednania. Podobno Kunz uratował życie Paulowi. Nie wiem, tak słyszałem, że
niósł nieprzytomnego wiele kilometrów na plecach. Gdzieś nad brzegiem
Mekongu, gdy filmowali razem połów pangazjonodona – to jakaś potworna
ryba, co jak się wkurzy, to dochodzi do czterystu kilogramów wagi – wpadli
w ręce kłusowników. Nie wiem, nieważne. Żaden tym się nie chwalił.
– Wy Żydzi zawsze rzygacie Niemcom w twarz – powiedział Paul. – By
stać się waszym wrogiem wystarczy być z Westfalii, albo innego pieprzonego landu. Gudłaje, kurde!
Wiedziałem, że muszę się wtrącić, bo kłótnia może potrwać do rana,
a zanosiło się na mnóstwo roboty.
– Kunz! – zawołałem. – Mieliśmy grać! Prawda? A ty Paul nie przeszkadzaj! Zawiń dupę w śpiwór i wracaj na materac!
Baluu wyszła z namiotu i znowu rozległ się ten niesamowity jęk. Paul
nie poszedł spać. Zajął się piciem wódy, a my wróciliśmy do gry. Miałem
wielką ochotę sprawdzić, ale niewyraźna mina Kunza mówiła sama za siebie. Wygrzebałem ostatniego dwudziestaka i rzuciłem na stół.
– Twoje dziesięć i moje dziesięć. Co ty na to, Kunz?
– No właśnie. Sam nie wiem, czy warto grać o te pieniądze? Ty Jery
jesteś już goły, a moja karta wymaga bardziej dynamicznej licytacji.
Marszczył czoło i udawał, że intensywnie myśli. Wiedziałem, że to kolejny
bluff.
– A kto zabije psa? – zapytał.
– Ja jestem Niemcem – powiedział Paul. – Nam nie wolno, nawet psa,
bo co by na to powiedział nasz stary Kunz?
– Mam inny pomysł – Kunz uśmiechnął się półgębkiem, a ja wyczułem
jakiś podstęp. – Zagramy, Jery, o twojego psa. Co ty na to?
– Chcesz grać o mojego zdychającego psa?
Jęk Baluu stawał się powoli nie do zniesienia.
– O jego śmierć zagramy – powiedział Kunz. – I to, co na stole.
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Wyjął z kieszeni małą strzykawkę. Poznałem, to była jednorazówka
morfiny. Głupi Kunz uśmiechał się podejrzliwie i kombinował dalej.
– Możemy skrócić cierpienia psa, albo... Albo pomóc człowiekowi.
Co ty na to, Jery?
– Nie rozumiem, co tam pieprzysz, Kunz – odparłem stanowczym tonem. – Do rzeczy!
– Wygrasz – zaczął bawić się strzykawką. – Twój pies może umierać
szybciej i łagodniej. Przegrasz, Jery, dam morfinę Baluu. Przynajmniej jej
syn przejdzie bez bólu inicjację.
– Jesteś kawał skurwysyna!
Zagraliśmy. A co mogłem zrobić? Miałem dwa mocne asy i nieodkryte
trzy karty, co dawało jakąś nadzieję. Dla porządku, Kunz sprawdził za dziesięć dolców i wszystko miało się za chwilę rozstrzygnąć. I znowu odchylił
się zasłona namiotu i weszła Baluu. Z dzikim wyrazem twarzy, zapłakana
stanęła za moimi plecami. Poczułem, że rozumiała, o co toczy się gra. Paul
przyglądał się wszystkiemu z lekkim rozbawieniem, napełniał co chwilę
kieliszek i wypijał. Nie chciał się wtrącać.
– To co? – powiedział Kunz. – Zaczynamy? Odkrywamy po jednej, dobrze?
– Stawiam moje humbaki – wtrącił się Paul. Wychlał pół butelki, ale
wiedział co mówi. – Wygrany jedzie ze mną do Australii filmować humbaki.
Stoi?
Przytaknęliśmy jednocześnie. Ja i Kunz. Wyrzuciłem na stół moje dwa
asy, a Kunz asa i dziewiątkę. Baluu przykucnęła tyłem do nas i znowu zaczęła się kiwać. Moją trzecią kartą była trójka. Kunz miał dziewiątkę. Czwartą
kartą Kunza też była dziewiątka. Ja odkryłem trzeciego asa.
– Ratuje mnie czwarta dziewiątka – powiedział podniecony Kunz. –
A ciebie, Jery, przy karecie dziewiątek nic nie uratuje. Jak widzisz, czwarty
as jest u mnie.
– No, który wygra? – Paul zatarł ręce. – Od razu mówię, że wylatujemy
z Monachium. Formalności na mojej głowie.
Odwróciłem tę pieprzoną kartę i rzuciłem na stół drugą trójkę. Miałem
fula na asach. Kunz, bardzo powoli odgiął róg, spojrzał i syknął nieprzyjemnie.
– Cholerny szczęściarz z ciebie, Jery – powiedział. – Masz chłopaku fart
i zabieraj morfinę, jest twoja.
Szybko zgarnął wszystkie karty i przetasował.
– Ta ja idę położyć się w samochodzie – powiedziała przez łzy Baluu.
– Muszę się wyspać, bo czeka nas robota.
– Ja też się położę – westchnął Paul. – Już po przedstawieniu, chociaż,
było bardzo przyjemnie.
Tak – przytaknąłem. – Musimy się przekimać. Mam mała prośbę, Kunz,
zrobisz coś dla mnie? Nic wielkiego.
– Mów, Jery.
– Daj mojemu kundlowi ten zastrzyk, co? Wiesz, ja nie mam wprawy
i nie lubię.
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Kunz, bez wahania wziął ze stołu strzykawkę i odbezpieczył igłę.
– Nie ma problemu, Jery – powiedział. – W końcu to twoja wygrana.
Chętnie ulżę psiakowi.
Gdy Kunz pomagał zdychać mojemu psu, dopiłem resztę wódki. Było
tego pół butelki.
*
Wstaliśmy wraz z upałem, tuż po wschodzie słońca. Obudziła nas Baluu.
Weszła do rozgrzanego i dusznego namiotu, podniosła zasłonę i wpuściła
do środka falę suchego skwaru. Leżeliśmy zlani potem i zmęczeni wódą,
odwodnieni i osłabieni. Po chwili, niczym zgonione hieny, chłeptaliśmy
ciepłą wodę zaprawioną odkażającymi tabletkami – dar od Rosjan z Kabulu. Do każdej butelki alkoholu dokładali opakowanie prochów. Wiedzieli,
co robią. Baluu zachowywała się zupełnie inaczej niż w nocy. Uśmiechała
się i krzątała żwawo wokół namiotu. Siedzieliśmy przy stole, umoczeni potem i każdy z nas myślał o nadchodzącym dniu.
– Zaczyna się piekło – powiedział Paul.
Kunz, co chwilę wycierał twarz w brudny ręcznik i ciężko oddychał, silił się na uśmiech i widać było jak zmęczenie rysuje ostrą kreską zmarszczki
wokół jego ust.
– Baluu! – zawołałem. – Co się dzieje na sawannie?
Murzynka weszła do namiotu i powiedziała:
– Przyszły! Sawanna się poruszyła.
Wiedzieliśmy, co nas czeka. Przecież czekaliśmy na antylopy. Nikt z nas
nie miał żadnego pomysłu na pozbieranie się w kupę, na zwinięcie namiotu
i resztę tej całej pieprzonej roboty. Upał i przepicie obezwładniały nas i odbierały siły. Pomogła nam Baluu.
– Przyprowadziłam ludzi do pomocy – powiedziała. – Już sprzątają na
zewnątrz. Przyszli moi synowie z żonami...
Wyszliśmy przed namiot i spojrzeliśmy w kierunku Kilimandżaro.
– Baluu? A co z twoim małym? – zapytał Kunz. – Co z Jakaya?
Kobieta zrobiła minę szczęśliwej matki. Nie, to nie była wczorajsza Baluu.
– Za chwilę będzie miał próbę bólu, proszę pana, a pod wieczór obrzezanie. Mój syn jest dzisiaj bardzo dzielny.
Przed nami poruszała się sawanna. Setki tysięcy antylop, głowa w głowę, szło w stronę rzeki.
– Cholerny upał – powiedział Paul.
Z wielkim mozołem zapakowaliśmy wszystko na samochód, klnąc i utyskując na paraliżujący żar. Musieliśmy wyprzedzić o kilka godzin antylopy
i rozbić obóz nad rzeką, ustawić sprzęt i czekać. Gnu szły powoli, wyjadając trawę do ziemi, a za nimi małe stada zebr i gazele Thompsona. Po przejściu dwóch milionów kopytnych ziemia zrobiła się czarna i naga, obdarta
z zieleni, do następnej pory deszczowej.
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Mieliśmy zaklepane z zarządem Serengeti dobre miejsce, tuż nad rzeką
w akacjowym gaju pełnym zbawiennego cienia. Obiecaliśmy sobie, że po
zainstalowaniu odbijemy butelkę wódki i wypijemy za pomyślność. To było
bardzo obiecujące postanowienie.
Baluu, po spakowaniu wszystkich klamotów oddaliła się wraz z synami
do swojej wsi. Nie zatrzymywaliśmy kobiety, miała dzisiaj swoje wielkie
święto – jej upośledzony syn miał stać się mężczyzną.
Przed nami był niewielki kawałek drogi, może trzydzieści mil, ale w tak
rozpalonym piecu, gdzie nie ma żadnych dróg, podróż wydłuża się w nieskończoność. Moi towarzysze ułożyli się z tyłu, a mi pozostała kierownica
– chrapali całą drogę, jak stare prądownice.
Dotarłem na miejsce po prawie dwugodzinnej jeździe, po przepychaniu się pomiędzy zwierzętami, ustępowaniu z drogi, strasząc klaksonem
bardziej agresywne grupy. Rzeka, szeroka i wezbrana po deszczach, była
metą podróży i ostatecznym celem naszej roboty. Mieliśmy sfotografować
przejście antylop przez niebezpieczny nurt. Po dotarciu do akacjowego zagajnika wywlokłem brutalnie towarzyszy z samochodu – dobry sposób na
budzenie skacowanych fotoreporterów. Wyglądali jak wszystkie nieszczęścia sawanny wrzucone do wanny wypełnionej ludzkim potem.
– To już? – zapytał Paul. – Tak dobrze się spało.
Do dzisiaj nie wiem, co takiego dobrego było w śnie Paula. W takim
upale?
– Ale piekarnik – westchnął Kunz. – Dobrze, że mamy drzewa. Może nie
rozbijajmy namiotu? Zrobimy brezentową wiatę i będzie dobrze.
Powoli rozpięliśmy kawał płótna pomiędzy drzewami i ustaliliśmy swoje miejsca. Mój Rolleiflex nadawał się na złom, ale wyposażony w najlepsze
teleobiektywy Zeissa jakoś nadążał. Paul i Kunz pracowali kamerami.
– To, co? – zapytałem. – Odbijamy butelkę?
– Jasne – powiedział Paul. – Przecież to ustalone, nie?
– A ja mam wszystko w dupie i modlę się o koniec tej parszywej roboty
– stwierdził Kunz.
Otworzyłem konserwę, na zakąskę – do tej wódki.
– Boże! – Kunz usiadł pod wielką akacją. – Jak ja bym chciał być już
w Pemba. Panowie! Mały bajzel z wannami w kolorze indygo, a dookoła chodzą białe dziewczyny. Masują plecy, przypalają papierosa, podają
szklaneczkę. Chcesz więcej? Kiwasz małym palcem i masz.
– Pieprzysz, Kunz, jak każdy alkoholik – powiedział Paul. – Dlaczego
akurat białe, a nie czarne? Co?
Paul był gejem i nigdy tego nie ukrywał, ale, przy tym, miał wielką zaletę. Umiał zachować się nawet w burdelu.
– Dlaczego? – odparł Kunz. – Dlaczego białe? A dlatego, bo czarne mają
średnio po dwanaście lat. Dlatego. Pieprzyłeś białą kobietę w środku Afryki?
Paul, wchodzisz do małego domu, tuż nad oceanem i widzisz raj. Białe, na
oko trzydziestoletnie dziewczyny krzątają się wokół ciebie, a każda uśmie-
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cha się, buja biodrami, kusi dekoltem. Powiem wam coś. Nie ma nic lepszego na tym parszywym świecie niż doświadczona, trzydziestoletnia dziwka.
– Myślałby kto – zaśmiał się Paul. – Myślałby kto, że z ciebie, Kunz, taki
ogier.
Zrobiłem kanapki z konserwowanym tuńczykiem i włączyłem się do rozmowy.
– Myślicie, że do wieczora skończymy?
– Może tak, ale widzisz... Upał jak diabli – odparł Kunz.
– Kiepsko z nami – dodał Paul. – Niepotrzebny był ten poker i tyle wypitej
wódki.
Jedzenie czegokolwiek w takim skwarze przypomina karmienie kormoranów. Trzeba mocna odchylić głowę i wepchnąć kęs do gardła. Gryzienie
nie wchodzi w rachubę, bo wszystko smakuje jak trociny.
– Poker był potrzebny – powiedział Kunz. – Ja mam na odwiedziny
w Pemba, Jery ma z głowy psa, a ty, Paul, kumpli na wyprawę do Australii.
– Tak, popracujecie dla mnie – przytaknął Paul.
Przesiedzieliśmy tak może trzy godziny. Wypita wódka przyjemnie krążyła w żyłach i wszystko wydawało się łatwe i przyjemne. I nagle jakaś
dziwna siła podniosła nas z trawy i nakazała spojrzeć na drugi brzeg rzeki.
Zaczęło się. Ustawiliśmy się na stanowiskach.
– Chłopaki! – zawołał Paul. – Mamy je! Idzie stado!
Po drugiej stronie była kilkumetrowa skarpa, łącząca się bezpośrednio
z wodą. Wiedziałem, że antylopy muszą skakać do rzeki z wysoka i dlatego
to miał być dobry materiał na fotoreportaż. Pierwsze szeregi zwierząt przystanęły nad urwiskiem i czujnie spoglądały w nurt. Dołem kotłowała się
woda i czające się w niej krokodyle. Antylopy napierane przez dalsze szeregi zaczęły spadać ze skarpy. Na chwilę znikały, po chwili wynurzały się
i z uniesionymi głowami spływały w stronę drugiego brzegu. Przez skarpę
przewalał się nieskończenie wielki i żywy tłum gnu. Gady pozwoliły dopłynąć zwierzętom do połowy i gdy już w wodzie znalazło się setki antylop,
krokodyle rzuciły się na żer. Rzeka zabarwiła się na czerwono. Co chwilę
rozlegał się plusk, potem wielkie szczęki i kolejna ofiara znikała pod powierzchnią. Krokodyl nie połyka pod wodą, dlatego, co kilka sekund nad
lustrem pokazywały się obrzydliwie kłapiące gęby, pełne świeżego mięsa.
Po chwili pierwsze gnu dopłynęły do brzegu. Wyszły z wody, otrząsnęły się
i poszły dalej.
Minęło kilkadziesiąt minut. Krokodyle zrobiły swoje, a przez rzekę, już
spokojnie, przeprawiały się kopytne. Natura pobrała należny jej haracz.
– Mam już wszystko! – zawołał Paul.
Wystrzelałem kilkanaście filmów i potwierdziłem Paulowi takim samym
okrzykiem. Kunz też był zadowolony. Teraz pozostało nam pakowanie i powrót do Dar Es Salaam.
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Przy samochodzie czekała na nas Baluu. Nie była sama. Siedziała na
ziemi otoczona grupą Masajów, wśród których rozpoznaliśmy jej synów.
Przy nogach kobiety leżał mały chłopiec.
– Oto mój dzielny Jakaya – powiedziała z dumą Baluu. – Przyszłam wam
pokazać mojego wojownika i podziękować panu Kunzowi. Mój syn jest już
mężczyzną.
Rodzina kobiety zaczęła śpiewać, a malec powstał i pokuśtykał do Kunza. Mówił krótko. Nie zrozumieliśmy żadnego słowa, bo przemawiał w języku maa.
– On wam dziękuje – wyjaśniła Baluu.
Zaintrygowało mnie to cholernie, bo za co miał nam dziękować upośledzony syn starej murzynki? Wyczułem kolejny szwindel Kunza. Może nic
by się nie działo, może nawet bym o tym szybko zapomniał, ale niespodziewanie z krzaków wylazł prosto na mnie mój pies. Tego było za wiele.
– Kunz – zapytałem. – Co jest grane?
– E tam, Jery – odparł. – Wszyscy zdrowi, nie? Psu nic nie było, a jak wiesz
ja mam morfinę na stanie i musze pisać protokół użycia. Co miałem wpisać?
Że dałem dziecku przeciw bólowi? Toż to granda kryminalna.
– A co napiszesz?
– Jak to, co? Pies miał tyfus, nie? Zdechł i został zakopany poza terenem
Serengeti.
Przez chwilę zastanawiałem się nad tą dziwną sytuacją, a potem zawołałem Baluu.
– Weź sobie tego psiaka – powiedziałem. – Jakaya będzie teraz potrzebował przyjaciela. Jest w końcu tym cholernym wojownikiem.
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Primus Inter Pares
– POSTscriptum 2008

Zwycięskie utwory konkursu Primus Inter Pares – POSTscriptum 2008
zorganizowanego na forum POSTscriptum w 2009 roku, w następujących
kategoriach:

WIERSZE WOLNE I BIAŁE
* * * czasem stąpam na palcach
czasem stąpam na palcach
w zakamarkach nie wykrzyczanego
wszystko albo nic
gdy kusisz
w zalotach ciszy
między my a obowiązek
bywam wybuchem dni
ze ściśniętego gardła
szelestem jutra
kocham
na wysokich obcasach
autor: Lucyna Mamczur /Lucy/
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WIERSZE RYMOWANE
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
„Zwykle w ciemności” Listopad 07 – gdzieś w drodze. ...

autor: Leon Gutner

HAIKU I MINIATURY
haiku drwala
postaw kabałę
stary lesie dębowy
z życiem na pieńku
autor: Stary Krab
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UTWORY PISANE PROZĄ
Z Cyklu „Listy hipotetyczne” – ten – do En Suo
Miła pani En-Suo
Jakże tu zacząć to pisanie do Pani? Może od przeprosin, bo już tyle czasu
minęło od moich obiecań, że nie tylko pocztą mailową listy, że raz na tydzień
w swojej skrzynce na drzwiach zastanie Pani kopertę ze swoim imieniem,
adresem. Jestem ciekaw jak wygląda ta skrzynka, jaki do niej kluczyk... Tak
więc proszę wybaczyć moja opieszałość. Ale to może i dobrze, że się nie
„produkowałem”, bo czas ostatnio nie był zbyt miłymi zdarzeniami wypełniony i ja w nastrojach raczej „rilkowskich”. O takich rozmawialiśmy tamtego lata. Jakże wdzięczny jestem za Pani optymizm, wrażliwość, które wiele
miesięcy trzymały mnie w jako takiej kondycji psychicznej. Później Pani listy,
jakże miłe!
Urodził się 335 lat wstecz a ja teraz w słuchawkach słucham jego muzyki
– Tommaso Albinioni – Adagio g-moll na organy i smyczki przecudnej urody. Osiem minut nutek, które unoszą w jakieś przestrzenie bardzo odległe.
Niezwykle płodnym kompozytorem był ten Albinioni. Gdzieś czytałem, że
skomponował 50 oper – nie zachowała się żadna partytura. Tak myślę, że
jeśli to Adagio tak piękne, to ile jeszcze innych, które spłonęły w dziejach?
Teraz uwertury Beethovena... Wzniosłe, potężne... i duch ulata. Duch. Seneka tak o nim napisał: „Zważcie, że nic oprócz ducha nie jest godne podziwu,
i że wobec jego wielkości nic nie jest wielkie”. Co nie znaczy, że nie mamy
słuchać chorałów Bacha czy scherz Chopina – z ducha i dla ducha stworzonych. Tak myślę.
Pytała Pani co czytam ostatnio. Otóż stałem się posiadaczem dość grubego tomu listów Rainera Marii Rilkego do Lou Andreas Salome. Za sprawą
pana antykwariusza, który polecił mi te książkę kiedy pytałem o tomy wierszy poety. Owszem, wiedziałem już przedtem nieco o tej niezwykłej miłości
– później wielkiej przyjaźni pomiędzy Rainerem a Lou. Tutaj odkrywam rzeczy niezwykłe, o których będę – jeśli Pani pozwoli – pisał. Latem, jeśli los
pozwoli i będzie Pani w moim kraju pożyczę książkę do czytania.
3 czerwca 1897 roku, więc w dwa tygodnie od poznania się tak pisał
do Lou przeczuwając jej wpływ na niego, jego pisarstwo: „...Każdego mego
słowa dotknij swą mocą szczerozłotą, a jak z gotyckiego relikwiarza wypłynie
z nich dla Ciebie roziskrzony strumień mej nieograniczonej czułości. Słowa
me skryją w sobie każdą najulotniejszą myśl, pragnienie, każde me marzenie.
A ty, Pani, je wszystkie rozpoznasz.” I nieco dalej – zapewne o wspólnocie
dusz: „Znalazłem ojczyznę”. Tak też było. Znalazł, aż po swój dzień ostatni.
A ja?
Żeby nie „smutaskować” – pamięta Pani jak uczyłem znaczenia tego słowa, kończę obiecując za tydzień nową kopertę. Pozdrawiam z mroźnego G.
autor: Zygmunt Marek Piechocki
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Z Cyklu „Listy hipotetyczne” – ten do En Suo nr
Miła Pani En-Suo
Dzisiaj słońce tak pięknie, a ja prawie w domu. Nie licząc wyjazdu do
bibliotek, gdzie Rainera jeszcze książek innych niż te, które już mam szukałem i płyt z muzyką Liszta – specjalnie z etiudami transcendentalnymi. A tak
chciało się do lasu na śnieg, na narty. Ale nie mogłem. Tak więc teraz „Elegie duinejskie” na biurku, a w słuchawkach franciszkowe nutki. Nie potrafię
się powstrzymać, by zaraz z „Pierwszej elegii” cytatu nie napisać. A taki on:
”Piękno bowiem jest jedynie przerażenia początkiem, który potrafimy jeszcze znieść, i podziwiamy je, bo gardzi łaskawie naszym unicestwieniem”.
Czyż moje zachwycenie się jego pisaniem nie jest uzasadnione? Dlaczego.
nie rozumiem, taki teraz zapomniany – jeden z większych. Jak się mają
moje, czy też innych z mojego miasta wierszyczki do tego co napisał Rainer
Maria ? Myślę – nijak ! Zadziwia mnie nade wszystko jasność myśli i precyzja ich pokazywania słowami, niezwykła umiejętność obserwacji, patrzenia
na otaczający świat, jego przeobrażenia – nie pisanie – a-objawianie. Wydawałoby się zwykle słowa, ale ile w nich jest przekazu. Przekazu, który
staje się budulcem naszego widzenia. Na naszą miarę, naszą wrażliwość,
percepcję – znajomość i własne doświadczenia w oglądaniu. Choćby przyrody:
PRZEDWIOŚNIE
Ostrość zanikała. Raptem delikatność legła
na szarości odsłoniętych łąk.
Małe strugi już zmieniają nastrój.
A pieszczota, sporadycznie, z wielu stron
gdzieś z przestrzeni chwyta ziemię.
Drogi to już ukazują w głębi lądu.
Niespodziewanie widzisz swego wzlotu
wyraz w pustym drzewie.
Jakbym oglądał krainę mojego dzieciństwa. Ale Pani przecież inną.
W tym dalekim kraju skąd los na nasz kontynent przyniósł. Nie pamiętam,
czy pisałem o moich fascynacjach poezją japońską. Nie tak dawno zaczytywałem się w antologii poetów z Pani Kraju. Wiele wierszy, bo książka nie
moja, przepisałem do komputerowego folderu „Wiersze ulubione”.
Ależ ten Liszt mi się dzisiaj tu panoszy. Cały mój niewielki pokój w jego
muzyce. Teraz „Liebestraum” z numerem trzecim. Dość często można
je usłyszeć jako podkład w nastrojowych scenach filmowych. No bo to
i takie jest. Teraz dwa utwory z cyklu Consolation. Lubię te „Pocieszenia”.
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Nie wiem tylko, dlaczego tak je nazwał. Pisał je bowiem w czasie kiedy już
jego wymarzona kobieta – księżna Karolina Witgenstein przybyła do Weimaru. Byli już razem. No, ale to jego tajemnica.
Jestem ciekaw, czy Pani gra jakieś utwory Frnaciszka Liszta, bo że sporo Fryderyka Chopina to wiem jeszcze z naszych warszawskich rozmów.
Może, jeśli starczy czasu pośród ćwiczeń i nauki, słów parę do mnie?
Pozdrawiam w późne popołudnie. Tutaj już niskie słońce – tam gdzie
Pani jeszcze, jeszcze – bo o ileż ode mnie na zachód.
autor: Zygmunt Marek Piechocki
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Primus Inter Pares – POSTscriptum 2008
Fotografia

Zygmunt Marek Piechocki – DROGA DO MNIE (tzn. mojego lasu)

245

Primus Inter Pares – POSTscriptum 2008
Malarstwo i grafika

Iwona Słowik /Nightingale/ – Arbor Vitae
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Elżbieta M. Będkowska-Adamczyk /Elżbieta/ – Szklane ptaki
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Lidia Kowalczyk /amandalea/ – Wspomnienie

FOTOGRAFIA

Beata Patrycja Klary /Indianeczka/
– Sewerynkowa kolekcja aniołów – zbieranych przez indiańską matkę
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Elżbieta Grzegorczyk – Koniec

Ferdynand Głodzik (Fred) – fredowy Gorzów

251

Łucja Kucińska – Makowe pole

Irena Zborowska – Maki

252

Irena Zborowska – Bratki

Irena Zborowska – Słoneczniki

Irena Zborowska – Przebiśniegi

Irena Zborowska – Sasanki

253

Irena Zborowska – Ślimak

Irena Zborowska
– Ślimaczki

254

Irena Zborowska – Bazylika przez rumianki

Irena Zborowska – Furtka

Irena Zborowska – Śmierć drzewa

255

Leszek Wlazło – Trzy pokolenia

Leszek Wlazło – Paw

256

Leszek Wlazło – Mniam

Leszek Wlazło – Niewinnie

Leszek Wlazło
– Pod bacznym spojrzeniem

Leszek Wlazło – Lśnienie 1

257

Leszek Wlazło – Lśnienie 2

Leszek Wlazło – Impresje mgielne

258

Leszek Wlazło – Na pierwszym planie

Leszek Wlazło – Wieczorna impresja

259

Łucja Kucińska – Zalew Jeziorsko

Łucja Kucińska – Powrót Wikinga

260

Łucja Kucińska – Trawy

Łucja Kucińska – Zachód nad Żegliną

Łucja Kucińska – Światłocienie

261

Łucja Kucińska – Rozlewisko Warty

Łucja Kucińska – Zachmurzenie

262

GRAFIKA

Elżbieta M. Będkowska-Adamczyk
– Jest jing i jest jang

Elżbieta M. Będkowska-Adamczyk
– Łagodne wrześniowe

Elżbieta M. Będkowska-Adamczyk
– Karuzela z kasztanami

Elżbieta M. Będkowska-Adamczyk
– Spacer słoneczną stroną

264

Elżbieta M. Będkowska-Adamczyk – Jesienny pejzaż

Elżbieta M. Będkowska-Adamczyk – Nocne słońce

265

Elżbieta M. Będkowska-Adamczyk – Wciąż za dwadzieścia

Elżbieta M. Będkowska-Adamczyk – Elixir vitae

266

Elżbieta M. Będkowska-Adamczyk – Zapraszam na herbatę

Elżbieta M. Będkowska-Adamczyk – Autoportret z motylami

267

Lidia Kowalczyk /amandalea/ – Blejtram

Lidia Kowalczyk /amandalea/ – Dwa tygodnie

268

Lidia Kowalczyk /amandalea/ – Jesienna zaduma

Lidia Kowalczyk /amandalea/ – Narodziny Wenus

269

Lidia Kowalczyk /amandalea/ – Pożegnanie

Lidia Kowalczyk /amandalea/ – Przed

270

Lidia Kowalczyk /amandalea/ – W bajkowych klimatach

Lidia Kowalczyk /amandalea/ – W mroźnym krajobrazie

271

Lidia Kowalczyk /amandalea/ – Przytulone wskazówki

Lidia Kowalczyk /amandalea/ – Zachód

272

Łucja Kucińska – Rzeka Warta

Łucja Kucińska – Przejście

273

– Dying angel

Iwona Słowik /Nightingale/
– Fałszywa nuta fauna

Iwona Słowik /Nightingale/
– W cieniu demona

Iwona Słowik /Nightingale/
– Amor strzela diabeł grot nosi

Iwona Słowik /Nightingale/

274

Iwona Słowik /Nightingale/ – Jezioro tajemnic

Iwona Słowik /Nightingale/ – Gdzieś na końcu tęczy

275

Iwona Słowik /Nightingale/

– Roses

Iwona Słowik /Nightingale/

– Kula co czarno wróży

276

Iwona Słowik /Nightingale/
– Czarny wiatr

Iwona Słowik /Nightingale/
– Różana baśń

