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Już po raz siódmy gości w Twoich dłoniach Antologia 
POSTscriptum, Czytelniku… Trzydziestu dwóch Autorów, 
a każdy osobnym światem. Wielu stałych bywalców, kil-
ka nowych nazwisk i spory ładunek emocji. Swoisty eks-
hibicjonizm, bo przecież na co dzień tak wiele skrywamy 
pod warstwą pozorów, milczenia. Tu – stajemy nadzy. 

Ale nie daj się zwieść: pamiętaj, by czytać pomiędzy 
wierszami. Uwiedziony, spójrz w nasze teksty jak w lu-
stro – w nim na równi z opowieścią, którą snują Autorzy, 
napotkaj siebie. Kto wie, może i Ty poczujesz magię tego 
miejsca. I pozostaniesz?…

Katarzyna Piotrowska
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Elżbieta Barańska  
/mgiełka/

Elblążanka. Ukończyła Liceum Ekonomiczne 
oraz średnie Studium (kierunek społeczno-
prawny). Jej pasje to muzyka, malarstwo, tury-
sty-ka i poezja, która pozwala na zatrzymanie 
pędzącego życia i przeniesienie w świat liryki. 
Wrażliwa romantyczka, kochająca przyrodę. 
Lubi fotografię. Podczas spacerów i wycie-
czek nie rozstaje się z aparatem, swoje zdjęcia 
wystawia na fotoblogu. Od 2007roku mieszka 
w Holandii, bierze aktywny udział w życiu 
społecznym. Jest wolontariuszką w hospi-
cjum. Wiersze publikuje w internecie pod 
pseudonimem Mgiełka.

Opleć jak bluszcze 

podaj dłoń
opleć palcami
ust dotknij pocałunkiem

obejmij ramieniem
chcę poczuć się bezpiecznie
zanurz ręce we włosy

spójrz w oczy
przeczytaj
czego pragnę

 
Wzruszenia

dojrzewam łagodnie
przychylnością

cichych wzruszeń

myśli nieokiełznane
opadają

uciekając o poranku
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W dotyku ukryte wspomnienia 

pamiętam uśmiech
ozdobiony śnieżną bielą
alabastrowy dotyk dłoni

wspólne śniadania
i smak
słodkiej herbaty

spacery nad błękitem
gdzie wzrok błądził
jak smuga dymu

w kadrach pamięci

Letnia noc

spacer w letnią noc
uliczkami ciszy

dłoń delikatna
obejmująca ramię

w powietrzu się unosi
zapach róż
i pieści zmysły

muśnięcie warg
jak letni powiew

pożegnanie

dwóch serc
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Białe róże

przez otwarte okno
noc się skrada

wiatr owiewa ciało
wołam sen

za drzwiami szmery

zostawiłeś bukiet róż

i mnie

samą
 

Smak 

pomiędzy jawą a snem
myśli biegną

marzenia snujesz
w świetle latarni

budząc tańczące chwile

niedosyt rozdmuchujesz
w głębokim oddechu

smak

pozostał
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Marzenia zatrzymaj 

do labiryntu myśli
zajrzyj

nie lękaj się powrotów

w dłoni zamknij ciepło
babiego lata

marzenia zatrzymaj
nieuchwytne

przed świtem

Kropla czasu

wędrówka nocna uchyla drzwi
szkicując odbicie kropli czasu
wyblakłej w pamięci

słowa zamykasz na klucz
oddech gasi

wspomnienia

Piękno ciszy

szukasz drogi do miłości
gubiąc łzy w kroplach deszczu

w sennych marzeniach rysujesz obrazy
wtulając bezsenność w poduszkę

rano otwierasz szare piękno

ciszy



19

Nasza brzoza

w leśnej ciszy
pośród drzew
odnalazłam brzozę
naszych serc

tuląc się do niej
oczy zamknęłam
by przywołać wspomnienia

walc tańczony
na polanie
w twych ramionach

korowód drzew
poruszany wiatrem
w takt muzyki

i twój śmiech
jak echo

do dziś rozbrzmiewa

Wieczór z poezją

samotność zatrzymana w kadrze
ubarwiona nocnymi rozmowami
z poezją

tylko w wierszach spotykam poetkę
pachnącą hiacyntami o uśmiechu
nimfy

tęsknota co wieczór prowadzi
wersami miłości i pożądania
dotykaj
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Dotykiem prowadzisz

bezszelestnie przychodzisz
kiedy księżyc nie widzi
zakwitasz pożądaniem

czułym dotykiem
po bezdrożach prowadzisz
czekasz na

oddanie

Toast codzienności

przeminęło z wiatrem rozczarowanie
samotny toast codzienności
wypiję jednym haustem

zanim przyjdzie sen
na uboczu wspomnień
zostawiam lato

ucisz tęsknotę

O świcie

u schyłku życia tulisz
poplątane myśli

pomiędzy
jesteś i nie

zamykasz
tuż przed świtem

nowy dzień
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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 
Czytelnika? Mam nadzieję, że tak, nawet 
jeżeli będzie to tylko jedna osoba.
Kraina PeeS – jak nazywam POSTscrip-
tum – jest miejscem szczególnym. Cieszę 
się, że któregoś dnia tu dotarłam. Zapra-
szam do wspólnych wędrówek po kolej-
nej Antologii PeeS.

Serdeczności z JanElla – Elżbieta

następny ostatni

czas spełniony zawieszony niebem
jemioła spadających gwiazd

zanurzamy dłonie w zastygły krajobraz
przeszłych luster tafle mącąc porządek
i rzeczy

miejsce dla było
miejsce dla teraz
i dla będzie

prawdopodobna
nieskończoność

(31 XII 2013)
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niespodziewanie odkrywasz krawędzie

wiesz nie myślałam

pod namiotem idealnego granatu
doskonałość światła
rodzi się Nova i teraz
nieskończoność
gwiazdozbiory samotne

tak musiało się stać
gdzieś w niewinnym uniwersum
gęsta cisza wieczorna
winogronowy sok
spadające spiralą szeptu pióro
wiewiórka na ulubionej gałęzi

polana oddycha
nierówno
gną się trawy
pod zielonym żukiem
jeszcze chwilę
aż zgaśnie świat

ten
znany

nie my

(1 IX 2009 – Janella)
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złota gorączka

bliżej nocom do słów
do ich ciał spiętych
czekaniem

daleko dniom do pierwszej godziny
podcienia w obronie światła
roszącego skałę

najbliżej nam do siebie na pustyni
poddając ramiona rozwichrzonym
diabłom piasku

nasza samba i hologramowy MMM
w bandanie
jak pamięć w białoczerni

głazy w południe syczą kwarcem
węże ścieżek to tylko pragnienie
przystanek na pocałunek
wpis w dziennik z kamyków
że nie wrócisz, już wiem

pergaminowa skóra
ścięty cień
a ponadto
powietrze drga mariposą*

* mariposa – (hiszpański) motyl
(21 VIII 2014)
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też była jesień tamtego roku...
postępującego krok za cieniem
poprzedniej pory zauważanej
w ciągu kolejek po doczesność

niecierpliwe przeliczanie dni
na kwadranse minuty strzępki
cichych rozmów i ulicznych nastrojów
patrolowanych niedyskretnie

przekładanie szafy skończyło się
nad ranem ślubna sukienka
ustąpiła miejsca pieluchom
jednorazowe marzenia istniały
tylko w obcych słownikach

jeszcze kilka pożegnań zawieszonych gestów
szary krajobraz zwinięty w rulon
papirus do którego przylegają semafory

zimne dłonie puste i tak pełne
zarazem

(15 XI 2014)

liść

powoli płynąc w jesiennej rzece
czasu co nigdy już nie zawróci
sunąc przez godzin meandry światłem
otwierającym płynne pejzaże

oddychasz głębiej w cichej podróży
pozostawiając głosy na brzegach
sylwetki tulą mrok oddalenia
nieważną pamięć gubisz po drodze
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wchodzisz w samotność drzwi
rozsuwających przestrzeni progi
kojącej ciepłem rozmów przy stole

powoli tracisz w jesiennej rzece
sen co już nigdy się nie powtórzy

(9 XI 2014)

odbarwianie

przywykliśmy do obrotów
kręcą nami w tę samą stronę
magiczny zoetrop hipnotyzuje
zapamiętaniem parkowych alejek

umieranie mieści się na palecie
kolorów tracących siłę przebicia
a może zniechęconych zmieszaniem
nieprzewidzianych efektów

odrywanie minut zegarom
nie przez oszczędność
bo ta nieznana wieczności
ale z przyzwyczajenia

stan naszego zdziwienia wraca
jak salto z dzieciństwa
w zaspy suchych barw
napar chlorofilu odsącza październik

jak przemytnicy przy dozie szczęścia
ukrywamy posiadanie zapasowego czasu
wprasowane żyłki słoneczne
między stronami

świata

(15 X 2014)
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znowu znowu

i czemu mówisz o świecie
nie ma w nim nic
w nas tylko wielkie
pokłady soli

roztargnienie strzepuje
ostatnie grudki
tłamsi płomień

ziemia się kręci na sypko
w locie nie uchwycisz
trzepotu dogorywającego indygo
ani zachodu w klatce
polaroid odpływa bezbarwny
zanim się ockniesz

w nieważności
łatwo przeoczyć
zarys prześwietlonych serc
tak tak serc
zwróconych w stronę
Gigi L’Amoroso
i banałów pełnych ciepła

zwykłe bułki na śniadanie
bez daty przydatności

(25 VII 2014)
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PROZA POETYCKA
Metamorficzność

Jak długo można pamiętać? Czy to, co pamiętamy nie zmienia się 
z czasem? Tak jak my, nasze pięknie niedoskonałe ja, skóra, włosy, pie-
przyk na przedramieniu, blizna po upadku pod sosną. Zmieniamy się 
stopień po stopniu, dochodząc coraz bliżej sedna.

Dmuchawiec życia, ulotne parasolki puchu we wszystkie strony pa-
mięci. Odśrodkowe podróże w korytarze mające poprowadzić w to samo 
miejsce. Przeciwieństwo i tożsamość, kształty na sznureczkach światła, 
gdy zmrużymy oczy.

W ciemnym kościele o tamtej porze nie powinno było być nikogo. 
Nikogo poza ciszą i płomykami dogasających świec, grą w klasy odbla-
sków witraży na posadzce wypolerowanej kolanami, nikogo poza tym, 
który jest.

Bezsilność ciągnie za sobą długi tren niedowierzania, rezygnacji, 
smutku, płaczu, złości. Chciałaby potrząsnąć ziemią i niebem i tym, któ-
ry jest, ale jest bez siły. Okradziona przez człowieka w ciemnych oku-
larach w tamtej chwili w kościele, który powinien był być pusty, zaciska 
dłonie na niewidocznym kamieniu. Zaciska aż do pojawienia się kropel 
na zimnej, wymyślonej bryłce. Kamień odlatuje jak skrzeczący siwo-bury 
sęp.

Dłonie, te które są, głaszczą małego chłopca o niebieskich oczach, 
w jakich przemykają od czasu do czasu strwożone anioły. Nic nie jest 
jasne, niczego nie pojmujemy ze świata, odepchnięci wyrokiem bez-
dusznego munduru za dymem okularów. Nic nie rozumiemy oprócz ruin 
pamięci.

Jak długo można pamiętać? Czy to, co pamiętamy, podlega meta-
morfozie? Wcześniej kamień, teraz sęp. Mknąc do sedna z taką samą 
prędkością po bezdrożach wspomnień jest wszystko czego nie ma, jest 
wszystko czego nie powinno było być i być może ten, który jest.

(13 XII 2013)
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Senne wiatraczki indygo

Czy kiedyś, kiedykolwiek w przyszłości, albo z tej drugiej strony, czy 
zastanawiałaś się nad deszczem, płynnym złodziejem obłoków?

Czy próbowałaś wymijać krople, żeby nie poplamiły kretonowej su-
kienki z głębokimi kieszeniami na szkiełka, sreberka, kamyki? Na pal-
cach, po płytach chodnika, uważając, by nie połknął cię smok w kratkę 
linii.

Czy kiedyś szłaś wężykiem, pod biało-żółtymi markizami, odsuwając 
sznurki nanizanych perełek kropel, żeby nie zmoczyły nakrochmalonej 
kokardy do przewiązania chudej talii.

– Ty jesteś ciupła, ciociu, jesteś ciuplutka. Chcesz, jutro ci dam pono-
sić moją sukienkę.

Czy wtedy wbiegłaś w zielone ostre trawy, babki i poplątaną koni-
czynę, w krople odbijające szare domy i niebo blisko północy, o kolo-
rze geograficznej wysokości. Krople tłoczące obraz w dół, w podściółkę 
i zdeptane trawniki, rozlewiska portretów w kałużach, bliźniacze krajo-
brazy, pejzaże drążące wodne słoje, odbitki światła i płynności chwili 
bez dna kręgi.

Czy wtedy szłaś wzdłuż drogi, za kometą kurzu, włóczykijem śle-
dzącym czerwony autobus, po żwirze pobocza przetykanym chabrami 
i odsuwającymi się od jezdni plamkami maków o zapachu odurzonego 
słońca.

– Mak-dusi, mak-dusi – powtarzała mama historyjkę o dobrze niezna-
nej dziewczynce, Magdzie.
I śmialiśmy się niepewnie z braku dźwięcznej spółgłoski.

– Widzieliśmy przez dziurkę od klucza, jak latały po kuchni garnki 
i miski – opowiadała mama.
I widzieliśmy klucz i dziurkę i kuchnię i zadziwienie i zatrzymywał nasze 
spojrzenia ten wymyślony strach.

Czy wtedy na obrzmiałe kłosy zaczęły spadać kuliste lusterka, po-
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większające szkiełka topiące złoty pył na dojrzewających ziarnach. 
Wstrzymywały lot motyli i trzmieli, ważek, natrętnych much i bąków, 
mrożąc brzmienie na wieczność pamiętania.

Deszcze lata przychodzą jak kaprysy dojrzewających panien, falba-
nami fal zataczają widnokręgi i odchodzą do nieba w woalkach w pogo-
ni za słońcem.

Deszcze bełtają wiatraczki w kolorze indygo.
Czy próbowałaś kiedyś zatrzymać dziewczynkę w kretonowej sukien-

ce? Spojrzeć jej w oczy, wilgotne. Zapytać dlaczego?
– Wiesz, córeczko, najlepiej jak pójdziemy razem. Nie będziemy mu-

siały się martwić.
Czy deszcze w kolorze indygo mącą skrzydła sennego wiatraczka? 

Czy są tam, dokąd sączą nas krople?

(22 VII 2013)

Obok

To nieistotne, gdzie była.

Mógł to być przystanek autobusowy,
poczekalnia u boga,
przestawiana ławka w parku, przemalowywana po raz? przykręcana do 
betonu, mocowana łańcuchami,
albo szeleszcząca trawa, uciekające pawie, wiewiórka albinos,
albo kilometry chodników, osiem pasów autostrady, lub piasek,
albo miękkie, rude igły sosen, kamienista plaża, dzieci na karuzeli,

mogła to być pusta sala muzeum, obraz, o którym tylko ona pamięta-
ła, skrzypiący parkiet, kurz w słońcu, prostokąt błękitu z tytułem,
las w wietrznym szumie,



30

kwiat, który rozwinął się w mgnieniu, gdy go rysowała i obejrzała się na 
pół sekundy, mniej? bo podbiegł pies, mały, biały, kudłaty i szczeknął, 
gdy oczy wróciły do rysunku, scena była inna, nie było pąku, był fioleto-
wy irys, świecący żółto-białą nowością wnętrza, wabił,

albo spacer kamienistym nabrzeżem lodowatego jeziora, gdy on 
schylił się po kamyk, okrągły, otoczak, pebble, kawałek bazaltowej skały, 
oderwany dawno, siłą,
kamyk, który jej podał, grzał dłoń, ciepły zastygłym słońcem popołu-
dnia, suchy, daleko od fal, z pamięcią bryły,
trzymała go, obracała, szukała, czas w dłoni, okruch chwili, który kie-
dyś musiał się oddzielić od skały, jezioro przypływem zaglądało za fa-
lochron, żądało ekwilibrum, wymagało zwrotu, na miejsce, podglądało, 
woda zabierała obraz,

albo wiatraki, które wirowały w jedną stronę, rzucały długi cień, cień 
się kręcił, niemożliwa ucieczka przed wiatrem, przywiązani do siebie 
wolą wiatru, wiatraki przystawały na oddech, by rozejrzeć się,
delirium tańca po okręgu, taniec cienia na kukurydzianym rżysku, na któ-
rym nocą odświeżały ścieżkę sarny, z kierunkiem na gwiazdy, znikały 
w śmigłach wiatraków, zdziwione, traciły krok, wpadały na siebie,

albo gwiazdy odbite w kałużach, w szybach samochodów, kiedy pa-
trzyli na deszcz leonidów, wierząc, że będą sami, a całe pobocze drogi 
zamieniło się w auto-amfi-teatr, gwiazdy spadały cicho, plejady w kału-
żach, sarny gubiły ślady,

szła niebem, polem, jeziorem, lasem, piaskiem, chodnikiem, parkiem, 
przysiadała na ławce, w poczekalni, czekała na autobus.

Wszystko było.
Obok.

(17 III 2008)
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Aniela Birecka 
/befana_di_campi/

Pisząca od niemowlęctwa; zakochana w pięk-
nych słowach; neofilolog z UJ; dziennikarka, 
publicystka, społecznik; naiwna idealistka.

A oto jest cudem w naszych oczach… (z Ps 118)

     lirowi / Jerzemu

I. PRZEOBRAŻA SIĘ
HOSTIA –
przemienia
różowieje
pulsuje
oddycha –
– – – – – – – – – – – –
Po puryfikacji
na świetlanym płócienku
dwie plamy krwi
okrągłe. Jak stygmat

II. KONTUREM MISTYCZNYCH LILII
śnieżnobiałe ręce kapłana
do wina Przeistoczenia

wtedy gdy –

ściśnięta w tłoczni kielicha
ścieknie po palcach
ofiarna Krew
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Na krzyżowej drodze. Kobieta

     lirowi / Jerzemu
Stacja VI – Weronika

Nikt mi nie kazał patrzeć
na wleczonego
w stronę Golgoty

Nałęczka sama rozluźniła warkocz

W osłabłych palcach
Veraikon

Stacja VIII – Płaczka

Nie za dużo
nie za mało
lamentu

Tyle ile potrzeba
aby sucho załkać
pryszcz rozdrapać na brodzie

Ale dlaczego
ten nienarodzonego
tumult pod sercem

Stacja XII – Aniela Maria Magdalena

Czemu widzę
puryfikaterz pokrwawiony
jeżeli dłonie celebransa
chirurgicznie sterylne

To przez tę drzazgę
wypływającą z oka
szkarłatną łzą
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La Buona Morte

Uprzątnąć posłanie choć nadal zapach wosku
pośrodku uciszony oddech
i zatrzymany balans serca

A w moich dłoniach twarzyczka Umarłej
zaraz mi zwiędnie fioletową malwą
do przeżółconej strefy chłodu –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
jak medalik z alpaki

Słodka chwila

Po przedwieczornej drzemce
wszystko takie jasne
niczym polarna noc ze słońcem pod widnokręgiem

Sen stoi u wezgłowia
w perkalowej sukience –

Ma Mamy uśmiech

Czerwiec

Głośny dialog zieleni
z cichymi obłokami

i bieg wiatru
na orientację

Słońce. Wiadomo –
w znaku Bliźniąt
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Jesień tegoroczna. Przypomnienie

Jesień przepływa. Jesień się ulatnia. Jesień faluje
Jesień strojna w żołędzie. W etoli z wiewiórek jak skierki
Jesień w ciemnych kasztanach w przydymionych topazach
Jesień – złota królowa i włóczęga w cygańskich łachmanach

Muzykuska Jesień gra na aury nastrojach (nie)zmiennych
skrzypkach harfach i cymbałkach. Zawodzącej harmonii
Gra żałośnie lecz donośnie swój żal w nieboskłony posłany
aż z depresją się skręcają wszyscy siedzący na kolcach

Jesień natrętna. Jesień niechciana. Jesień przepędzana
dręczycielka Jesień niby ten kat – baba trupio złowieszcza
Ale Jesień pachnie cudnie grzybnią wrzosem i torfowiskami –

moja Jesień – wiedźma ryża oraz jędza wyjątkowo brutalna
Bo też Jesień niczym me strofy czarną melancholią spisane
jest niezbędna. Jest konieczna. Jest jak ta gasnąca matka

Tęsknota. Rymanów

Gdy zjawię się tutaj to zamieszkać muszę koniecznie
w ryneczka wyrzeźbionej galicyjskiej szkatułce –
Powyżej biały kościół w półsłowach szeptanych
i schody które mnie do nieba prosto zaprowadzą

Zaułki przebiegną dołem na złamanie ścieżek
domostwa sypną prochem trącanych purchawek –
Panoramę w swych ramionach zamknie Niski Beskid
i zabarwi mą tęsknotą przepełniony firmament
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Melancholia

Nefrytowe szkliwo co wykłada nieckę
podłoża piarżystego Przemarzłego Stawu
jak wody oko rusałczanej barwy
w głąb ciągnie odpychając magnesem nostalgii

To również słońce które sześcian bieli
mego domeczku niczym kostkę Rubika
osadzoną na skarpie. Tam gdzie osuwisko
umacnia skalne ziele z rodziny goździków

Zapachu przypomnienie lotnego tworzywa
lub czasu kulistego kiedy swój ogon pożera
słodkich także fiołków z gorzką pomarańczą

i (na przestrzał) otwartych ramion nieba
a w nich serce moje niespiesznie szybuje
białą kartką cirrusa bądź treflowym asem

BONUS PASTOR
Pan moim Pasterzem, nie brak mi niczego...  
– śpiewa Ps 23 (Wlg 22)

I co będzie
kiedy mnie nie będzie
tylko popiół liście i proch –

Iesu, Dominus meus

Przecież nie nakrzyczałeś
nigdy nie uderzyłeś
nie zamknąłeś w komórce

ani nie nastraszyłeś

Ty – paschałem płonący
Bóg – milczący i smutny –

Dobry Pasterz
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Niby ten przedostatni Tren J. Kochanowskiego

Wytrzeszcz bez źrenic u lalczynych bobasów
przemarznięte pluszaki do poduszek się tulą
tam gdzie wodna para zamieniła duszę
na dziecka oddech – – –

Tu wciąż pachnie anyżkiem i radosnym rumiankiem

Przedwiośnie. Bieszczady

Niebo do rąk się nachyla
i od podnóży śpiewa Wetlina
zimnym sperlonym powietrzem

Cisza – nie – cisza –

głosem umarłej trombity
słonecznie do wstania podrywa
złote podbiały – jeszcze bez liści

Zapach fiołków kwietniową porą

   Pamięci mojego Ojca
Prawie tego nie ma
co nad podłogą się snuje
ametystową mgiełką

Smutna twarzyczka elfa
z ostróżką wygiętą
do pomarańczowej łzy
otarcia fiołkowego policzka

Woń zielonej ziemi
albo zieleni ziemistej
czyli byle jakiego deszczu –

do momentu gdy znów
wybuchnie zapach ten zagarniając
falą upalną. Nicość
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Michał Witold Gajda 
/misza/

Urodził się w 1959 roku. Pisze z przerwami od 
ponad trzydziestu pięciu lat, poświęcając się 
głównie tworzeniu wierszy. Działa w kaliskim 
Stowarzyszeniu Promocji Sztuki Łyżka Mleka. 
Należy także do Partii Dobrego Humoru.
W 2011 roku „wyszedł na zewnątrz” i zaczął 
publikować swoje utwory na portalach lite-
rackich. Od tego czasu otrzymał kilkadziesiąt 
nagród oraz wyróżnień w ogólnopolskich kon-
kursach poetyckich i literackich.
Jego wiersze ukazały się m.in. w: „Okolicy 
Poetów”, „Gazecie Kulturalnej”, „Akancie”, 
„Elewatorze”, „Pisarze.pl” oraz w wielu anto-

logiach i w wydawnictwach pokonkursowych.
Wydał tomiki poetyckie: ”Cztery strony roku. Ostrów” (wyd. Miniatura; Kra-
ków, 2012); „Zabawa w samotność” (wyd. Krywaj; Koszalin, 2015).

Z cyklu „Ballady”

Rozpustny duch bałkańskiego jeźdźca

Ruszaj Duszan! Wir cię porwie!
Wierzch okulbacz karej klaczy!
Słońce we krwi rzygnie ogniem,
Orkan orząc orkisz zagrzmi,
Do dnia pogna nad Adriatyk,
Kpiąc z kpów kopy i ich fatwy.

Zatrzepoczą skrzydła płaszcza,
Żwir wykrzesze iskry z podków.
Wytrzeszczona paszcza w chaszczach
Zwierza z drzewa trwożnie wrzaśnie.
Widmo Serba prując prosto,
W chruście chaszczy chrzęści właśnie.

Błoną bielma blednie oko,
Z trudem rudą Trudę tropiąc.
Hultaj duch pohula potąd,
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Aż ktoś zdejmie urok z mary
Lub pokropi kroplą pop ją
Bimbru albo rumem starym.

Amor namiar ma na marę,
Stadem samic omam mami.
Pętla klątwy raczy czarem,
Gdy Duszana dusza dysząc,
Chmury z góry zgarnia grani:
Kres karesów – krypty ciszą.

Lecz po śmierci Serb się wierci,
Półprzytomny prze przez przestrzeń,
Chce ćwok seksu chociaż ćwierci.
Choć na marach, nie w alkowie
Leży, bo jest padłym leszczem.
Gdy go spotkasz – sam mu powiedz.

Ballada o czarnym warkoczu

Kiedy czesała długie, ciemne włosy,
Pachniały jabłka w pobielonej sieni.
Kocur na progu, jak zwykle, się lenił,
Bo staruszkowi, nigdy spania dosyć.

Dojrzałe słońce patrzyło przez liście
Ciężarnej gruszy, budząc żywy witraż,
Gdyż wczesna jesień w barwach lata przyszła,
Żeby na krótko, czarować i błyszczeć.

Na każdy kosmyk dzielony palcami
Smutnej dziewczyny, padał ciepły promień,
By pamiętała, że ktoś myśli o niej,
Wśród polnych kwiatów, jeszcze nie zerwanych.

Wiatr, który wiedział od dawna o wszystkim,
Schował się w krzewach udając, że drzemie,
Dając zawczasu pełne rozgrzeszenie
Z ukrytych pragnień i natrętnych myśli.
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Uplotła powróz, który miękko okrył
Dziewczęcą szyję, jeszcze nie kobiecą,
Gdy gdzieś wysoko, drobne gwiazdy świecąc,
Były natchnieniem dla ludzi samotnych.

Warkocz położył, błyszczące i czarne
Zwoje – jak onyks, w świetle jasnej Wenus.
A panna czeka, bo odda go temu,
Który wśród nocy, kiedyś ją odnajdzie.

O lipcowej zachciewajce

Przyleciała latawica z podkasaną niecnie kiecką.
Wyszczerzyła białe zęby, pewna że pod słońcem lata
Nawet serca sennych dziadków jak lipowy miód wymiękną,
Którzy dla niej pod altanę w zdrożnych myślach będą wracać.

Popłynęło allegretto pszczelich brzęczeń o upale,
Kiedy porzeczkowe łąki z trudem brały ciężki oddech
W kiście płuc różowych sokiem, którym ciągle brakowało
Zwykłej chęci do istnienia i nie mogły już się podnieść.

Brakowało sił do życia obwieszonym wiciom wierzby.
Nawet pies przy budzie poległ i zaniechał wojny z pchłami,
Kiedy panna łaskotała, pod pachami i gdzieniegdzie
Młodych chłopców i dziewczęta, ostre słońce mając za nic.

Winna temu zalotnica fruwająca w puchu mlecza,
Ozdobiona bielą sukni przedpołudnia parnych godzin.
Nawet nie wiesz, gdy chłód rosy nad jęczmienne pole wzleciał,
Żeby szukać chmur za lasem, które burze będą rodzić.

Zostań ze mną. Pozbieramy każdy kłaczek lotnych nasion,
Wszystek kurz piaszczystej drogi, nikły cień wyschniętych krzewów,
Żeby zasnąć odurzeni ciszą nieba, poza czasem,
Za dziewanny chwiejnym masztem i pachnącą latem miedzą.
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Wiejska tablica ogłoszeń

Stoi, gdzie wicher gna dziurawą drogą,
Ganiając słomę i co się nawinie,
A psom się zdarza szczekający ogon.
W zapadłej gminie.

Niesforne łaty wypłowiałych kartek,
Są jak motyle żywcem przyszpilone:
Dwa nekrologi, zebranie o czwartej,
Odstąpię bronę.

Wiejska poetka przychodzi raz po raz.
Lśniącą pinezką przytwierdza sonety.
Miejscowa Safo, nieszczęścia półtora.
Sama, niestety.

Czyta je święty z kapliczki przy sklepie,
Czytują muchy, kiedy tylko mogą.
Czasem się kundel jakiś przytelepie
z kulawą nogą.

A ona pisze, pióro w dłoni błyska.
Choć dusza boli, lecz oczy ma suche.
Dawno przywykła, że tutaj ludziska
Ubodzy duchem.

Wciąż mocno wierzy, że chwila nastanie,
Gdy nieznajomy przypnie kartkę nową.
Wcale nie czeka na długie wyznanie.
Wystarczy słowo.
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Stara miotła

Dogorywa pod płotem jak stara żebraczka.
Oparła o sztachety sterany kręgosłup,
Obojętna na przyszłość i wyroki losu,
Oczekuje ciemności, bo wieczór już nastał.

Czarcie skry tlą się jeszcze w pęku suchych rózeg,
Ściętych kiedyś z wikliny, gdzie harcują diabły.
Lecz dziecięce wspomnienia w zamieciach przepadły
Ze śniegiem lat minionych i z przydrożnym kurzem.

Pamięta młode twarze roześmianych dziewcząt,
Kiedy liście żółciły przed wiejską świetlicą.
Tańczyła w takt muzyki. Teraz wrony krzyczą,
A kościelne staruszki zatańczyć nie zechcą.

Bywały dni bezczynne, tygodnie odłogu,
Gdy rzucona w kąt sieni obok młodszej siostry,
Wygarniała jej prawdy o świecie dorosłych
I marzyła o słońcu nad rozgrzaną drogą.

Spracowany pamiętnik postrzępionej kiecki
Opowiada o domach i twardych klepiskach,
Bo odejdzie w tej samej, w której na świat przyszła.
W innym, pewnie jej dadzą także strój nie lepszy.

Wie, że wkrótce nastanie noc z księżycem w pełni.
Po gwiazdach zejdzie na dół czarnooka wiedźma.
Wtedy swoją zagrodę na zawsze pożegna
I odlecą, gdzie cichy horyzont się czerni.

Przybywaj mroczna panno! Pofruniecie razem
Nad pobielałą ziemią, z wichurą na plecach.
Jowisz do was zamruga i będzie przyświecał
Niknącej w gwiezdnej łące, czarodziejskiej parze.
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Czas głogu

Dojrzały głóg już czekał. Sprawiony przymrozkiem
Gęsto ciemniał na krzewach wśród palczastych liści.
Jeszcze chwilę postoję, nim pierwszego dotknę,
Patrząc, jak wczesne słońce w gęstwinie się iskrzy.

Chłodna wilgoć przywarła do cienkich gałęzi.
Opary wędrowały po zroszonych kępach
Płowej trawy na łące. Wiatr ich nie rozpędzi,
Więc chwila cichła w bieli i zdała się święta.

Duży koszyk z wikliny do pełna nazbieram
W deszczu kropel, strząsanych poruszeniem dłoni,
Bo każdy mały owoc oberwany teraz
Jest świeczką dla przyjaciół i pamięcią o nich.

Kiedy wino dojrzeje, to wypiję twoje
Zdrowie, Dzidku, choć poznasz, że to nie pieprzówka.
Szybciej niż wyschła butla, przyszła na cię kolej,
Odszedłeś, choć czasami z trudem mogłeś ustać.

Marysiu zakochana o warkoczach z nitek
Szarych włosów i oczach zielonych. Wciąż smutna.
Może w snach jeszcze wrócisz, ciągle na to liczę,
Że pomachasz mi ręką i powiesz: do jutra.

Spełnię toast za Wiesia, szklaneczką zadzwonię.
Zabrzmi, jak sygnaturka na skromnym pogrzebie
Nie dokończy już zdania na ostatniej stronie.
Przepadł w mroku na zawsze, lecz dlaczego – nie wiem.

Ciężki kosz, zakończona liturgia zbierania.
W chłodzie późnej jesieni, niósł się cierpki zapach.
A gdy szedłem, las szeptał ciche: módl się za nas.
Czułem tłum za plecami, lecz nikt nie zapłakał.



43

/gracjana/

wiersz

zanim poeta usiądzie jak Chopin pod wierzbą
musi wszystko co leci zatrzymać
ptaki obłoki wiatr
czas

bo kiedy zaczyna słowami grać
ręka jak skalpel nie może zadrżeć

by nie spłoszyć myśli
lżejszej od pióra

zakaz zatrzymywania się

wiosna
chodzi od okna do okna
zapala księżyce

w snach
głęboko schowanych w kieszeni dżinsów
jak w pustym wagonie bez podróżnych
mijam kolejny dzień urodzin
szczęśliwi nie liczą
na innych
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pakt

jeżeli lepiej jest
zapomnieć imię swoje i twoje Panie
by stoczyć się kamienną łzą
w ziemię

niech stanie się
co pisane
obiecałeś
po tamtej stronie gwiazd
rozwiązać nasze złączone
bólem i cierpieniem
dłonie

cicha melodia

dzień się rozzłocił
ktoś podszył warstwą białych obłoków niebo
słucham milczenia w prastarych kamieniach
pod rękę z wiosną chodząc od drzewa do drzewa
zapalam wiatrem kolor zielony

kiedy noc zakłada na brzegu rzeki srebrne kolczyki
uczę się pokory przemijania
spokoju od wzgórz
i kwiatów

zaćmione szczęście

patrzeć jak wiosna
maluje deszczem i wiatrem
witraże

kiedy księżyc zatrzymał się na chwilę
między ziemią a słońcem

zrozumiałam
cokolwiek nam się przydarzy
poproszę życie
o dokładkę
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warkocz komety

byłeś
by rozpleść splecione dłonie

już tęsknię
podnoszą się z kolan
pogniecione kwiaty na sukience

rozczarowany dzień

to nie ty
na przejściu zimy w wiosnę
rzuciłeś urok

upuściłam zakupy
stałam w mlecznej kałuży

w upiętych w wodospady trawach
błysnęły pierwsze przebiśniegi

czytam twoje wyznanie rozczochrane
wichurą
nie ja ważką zastygłą w morzu włosów
w kolorze bursztynów

ziółko

jak to jest bez mężczyzny
dzień zawsze tak ciasny że ledwo się w niego wcisnąć
staje się o numer za duży jak jego sweter
w którym chowaliśmy kochanie
a dziurawiec bez żenady
podglądał przez dziurkę
jak płonąc toniemy
w gasnącej
zieleni
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bez parasolki

nie mieści się w ramach
nietuzinkowa i nie z tych co się na pamiątkę
w szufladzie chowa

trochę jedwabiu trochę koronki
coś pomiędzy granatem a spokojem niezapominajki
idzie jak burza na przekór przepowiedniom
i nieurodzajnym wierszom

nie chce być laską u boku Romea
mówi bez pudru i szminki nie owijając w srebra szelest

lubi chodzić za własnymi myślami
jak ta czarna owca wśród białych

żywioły

pierwszy
porwał w wir
wodą był
szybko się zmył

drugi
duszny
ciężkie powietrze
w zamkniętym mieście
rozbiłam
na szczęście

trzeciemu
pozwoliłam wejść ogniem
wypalić żarem jak porcelanową filiżankę

kocham
kiedy podnosi do ust
wodzie zazdroszczę
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spokoju z jakim zatacza pierścienie i cienie
pokory łabędziom ciągnącym jej tren do brzegu gdzie
w słońcu wygrzewa grzbiet prastary kamień
i zdziczały dąb korzeń zmurszały
przebiśniegom wiosennego oddechu w liściach
płomieniowi najbardziej bo zgasł i zrodził się na rozkaz wiatru
i człowiekowi który potrafi te cuda nie zdeptać słowami

bez księżyca

zgubiłam figowy listek
to nic
ktoś znajdzie
uśmiechnie się w myślach

słodki
jak kropla lipowego miodu czas
znika za rogiem nocy
kiedy jasność spłynie po czarnych grzbietach domów
na parapety gdzie śpią w donicach kaktusy
otworzę oczy
dwa czarne kwiaty zwabią śpiącego
obok trutnia

susza

z płomieni miłości
zwijam róże
powracają obietnice i puste koperty

spacerujesz po moich ogrodach
jak po pokojach
w których turla się papierowe słońce

spiłam
przecież deszcz z twoich ust
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nieotulona

przychodzisz nienasycony
głodny zwichrzony
uległe ciała zapominają komu bije godzina
amnezja afrodyzjakiem kochanków

niebo spada w gorące piekło
piekło zapala niebo
ciarki w kropli wody

jak pestka
wypluta z ósmego piętra wiersza

spadam
w milczeniu

w dole krzyczy
kamień

zgaszony płacz

wiatr
rozkołysał dom
zbiegł desperacko po schodach w dół
zaryglował okiennice i drzwi

nie zdążył
w łonie matki
bieli już kołyskę śmierć

Cormantin 2010
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Leon Gutner

SEN O NIEJ

Ona
zasypia całkiem sama
w sobie

sumieniem ścięta świeżo
ale nie myśli że to dramat
gdy karmi nocą trudną niemoc

mała
namiastka dla światłości
poeta

który o niej marzy
tak się edeny doczesności
ścigają z dziwnym aktem zdarzeń

wszystko
co z nagłych pragnień przebacz
nie każ

zgadywać co jest potem
bo jeśli wiernie na coś czekasz
każdą noc oprzyj o tęsknotę
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LIST W BUTELCE

Ściśnięta tak jak list w butelce
czytałem krzepiąc czas earl grayem
niechby i wszystko jedno jeszcze
kto płacze albo kto się śmieje
do ręki wpływa w tym upale
pergamin skaleczony żalem

na samą myśl o takim piasku
robi się drobno przed oczami
ty czasie słony słowa maskuj
niebo przelewa chmur aksamit
jak tu do siebie wrócić teraz
kiedy mi przyszło myśl rozbierać

słowo od ciebie zagubionej
nadziejo moja bryzo morska
w zielonym szkle spisany koniec
wiatrem niesione znamię rozstań
a tylko morze pędzi fale
które pozwolą brzeg odnaleźć

złamałem wielką tajemnicę
korespondencji bólu żalu
nie wiem czy mogę tak to widzieć
gdy dal przemyka się za dalą
w czasach gdy krzyczą telefony
listem w butelce nikt nie dzwoni

Olsztyn sierpień 2013
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KSIĘGA Z AUTOGRAFEM 
 (piosenka autograficzna)

Dobrze to czuję gdy znak wpisujesz
bolesnym piórem choć liter brak
i pamiętnikiem
co przeszłość wykuł ciężkim wieczorem
aż trafia szlag

stoi w nim gęsto ta wszystkojedność
zgorzkniałą prozę zamieniasz w wiersz
kartka jak przyszłość
przepowie wszystko tu śmierć tam życie
lecz to nie grzech

w jednym z rozdziałów kocham zbyt mało
w innym zbyt mocno tak o tym pisz
niech twój czytelnik
będzie ci wierny niech rosną słowa
po środku cisz

romans nas niesie wątków ma z dziesięć
grzeje atrament gdy wzdycha druk
ten kto przeczyta
nie będzie pytał popiół czy diament
szatan czy bóg

z słów zapisanych poznam na pamięć
czego pragnęłaś i o czym śnisz
nie wiem gdzie będę
lecz twoją księgę ozdobię sobą
pięknie jak nikt

tak miną wieki a biblioteki
o ciasną pamięć znów stoczą bój
ty mi podaruj
księgę na starość złóż tylko na niej
autograf swój

Kwiecień 2013
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PIOSENKA O ODCZUWALNYM ZNIKANIU

W cieniu nocy
co skąpany w białym puchu
poprzez ciemność duszną szybką
płynie czas

sądna cisza ani słowa
można światła pożałować
albo blasku ale po cóż nam
ten blask

w szybki dotyk
łyk pieszczoty już nic więcej
wtula jasność wątły płomyk
foton z łez

tak się boisz nie czuć więcej
ślizgasz noc po mojej ręce
można przecież bez księżyca
można bez

ten kto gubi tracić umie
to ta pewność
którą dźwigasz tak jak chyba
nigdy nikt

nie wiadomo czy w tej chwili
z mrokiem mi się znów nie mylisz
jeśli nawet pęknie szyba
mrok już znikł

jeszcze po coś ciemną nocą
w mgle tak gęstej
że zawiesił na niej pająk
swoją nić

snujesz miłość w moją stronę
przez wspomnienie zrozpaczone
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można jednak żyć bez siebie
można żyć

Kwiecień 2013

PIOSENKA O MNIEJ WIĘCEJ

Tak dużo więcej dużo mniej
od życia jeszcze mocniej chciej
szczególnie
gdy się wbijasz
w tęsknotę co niczyja

jeszcze tak mało wiele dni
po których jawnie mi się śnisz
i mokra
noc od wina
a co za nami przy nas

a po cóż mi nadziei stan
gdy tracę szybko to co mam
nie możesz
nic uchronić
przed czasem co tak goni

i sama tak zwyczajnie trać
co dałem lub co mogłem dać
sam nie wiem
po co wołam
i mokro w oczodołach

więc jeśli zdołasz mocno sklej
tak dużo więcej dużo mniej
lecz zrób to
jawniej śmielej
to jednak coś niewiele
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TAKIE STANY

Nie powierzaj nigdy pragnień
nie zostawiaj istnień żadnych
bo niczego nie odgadniesz
zanim lęk nie dotknie
prawdy

w trójwymiarze spróbuj gęstnieć
nim wybory sens utracą
kiedy ciemność skrapla deszczem
co skończone można
zacząć

wierny chłód gdy głos przenosi
pewnie ścieli dźwięk w zdarzeniach
oczy
słona kropla rosy
smutki płoszysz
nic nie zmieniasz

szybki oddech wiatru spada
co ukrywasz on ukradnie
i z powietrzem czas dogadał
przesłodzonych warg
niepamięć

przewidziałem twoje stany
myślę o nich gdy jest ciemno
one chronią niekochanych
dobry sposób
na bezsenność

Grudzień 2012 Olsztyn
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Małgorzata Halman
/menałe/

„Lubię kiedy w moim życiu mam chwilę 
wytchnienia i tę chwilę wypełnia poezja...” 

Polowanie na sen Kopciuszka

Rozwiązuję krzyżówkę swojego życia.
Znam niemal wszystkie odpowiedzi w poziomie i w pionie.

Wiem, kiedy się urodziłem i kiedy chcę umrzeć.
Wiem, ile razy kochałem i byłem kochany.
Wiem nawet, kiedy była bitwa pod Azincourt.

Jedyne czego nie znam, to rozmiaru Twojej sukienki.
A bez tego nie jestem w stanie odczytać pełnego hasła i nigdy
nie wygram ”lampy do samodzielnego złożenia” –
pomożesz mi?

Zaledwie pokazałam sukienkę, w której chciałabym zatańczyć.
Czerwień to mój wymarzony kolor.
Odsłonięte ramiona i plecy w pełnym blasku,
by poczuć się jak kopciuszek na wielkim balu.

Dotknij mnie, obejmij,
pożądaj krok za krokiem, jak w tańcu,
a odgadniesz hasło.
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pułapka

gorzkie przyjemności
jak cienie
rozbite w tłumie
wpadają na siebie

ofiarowałbyś za nie
ciastko albo i dwa
gdybyś był pewny
że nie sczerstwieją

zanim je dostarczą

późno już

prowadzę 
rozmowę z falami 

kołysana blaskiem 
lamp portowych 
wyczekuję 
powrotów 

złączone dłonie 
spięte i chłodne myśli 
naciągane do granic wytrzymałości 

chcę znowu nas poczuć 
skracając odległość 

do dosypiania
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słyszałeś

noc wypełnia
przestrzeń
kołysząc księżycem

diabeł czasem płacze
szklą mu się oczy
kiedy przegląda
się w lustrze

od jego jęku
kruszeje niebo
nie on zamienia
rozpacz w nadzieję

intensywny smak łez
utopił nasze jutro

bez spadochronu
mój stróż
anioł niewielki
siedzi w kącie łóżka

gotowy ze mną
upaść prosto w dół
koszącym lotem

wymyślam

chciałabym wreszcie
się obudzić
w tym śnie
tak naprawdę nie ma mnie

będzie mi siebie
brakować na jawie

kiedy się obudzę nie będzie
przy mnie nikogo
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przepowiednia

każdy dzień
w którym coś zrobiłam
jest dniem ukradzionym

obrastam doświadczeniami
jak korą

jeszcze tylko podwinę rękawy
zjadę z górki bez trzymanki
na dole zakopię się po uszy

przyjdą dobre dni tak mówi
statystyka i stary Indianin

ten co przepowiada

nocą

wracam z daleka
to tylko dwie granice

jednak jestem
nawet jeśli coś jest niczym

odrabiam zaległości
nic się nie dzieje
trudno nas dogonić
odkąd zabrakło nieba

dlatego oddychamy
jedną połową
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dialog

lubię 
nagość odwróconą plecami 

język i usta przylegają lepiej 
czuć mężczyznę 

zwłaszcza kiedy dotyka 
chowając się w szczelinach 
które wiedzą 

jak być najbliżej 

*** /wymyślam dzisiaj nasze jutro…/

wymyślam dzisiaj nasze jutro 

bo tak naprawdę chciałabym 
by jakieś było 

marne a nawet smutne 

i nie pogniewam się jak spadnie deszcz 
żeby tylko nie zabrakło w nim ciebie

kiedy świtanie boli

mój anioł zdradził 
zostawił bez skrzydeł 

nie lubię nieprzespanych nocy 
mają metaliczny smak 

z braku snu złożę człowieka 
symfonię jego życia
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po twojej stronie brzegu

szkoda każdej chwili 
niespędzonej z tobą 
czekanie pozwala oddychać 

jesteś dla stęsknionych płuc 
swoją czułością natleniasz 

zastanawiam się głośno 
może połączę nasze funkcje 
słuchasz 
lepiej nie bo nie zaśniesz 

podpowiadaj tylko 
może za kilka dni 
tęsknota i cierpienie miną 

bądź zaspokój żądze 
całością myślę o pełniach 
gdyby nie to nigdy byś 
nie przyszła 

dlaczego nocne rozmowy 
są takie nieznośne

z szyfrem księżyca

ostrożne kroki 
zdradzają tajemnice 
od zmierzchu śledzi mnie księżyc 
nie próbuję już uciec przed jego wzrokiem 

noc zajrzała do moich snów 
jesteś  pośród  innych 
zostań
spójrz w oczy – płakały 
mów o miłości  zanim zniknę 
rozpamiętując ostatni pocałunek  
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Ewa Janowska
/Liliowa/

Już po raz drugi mam możliwość i zarazem przy-
jemność zamieszczenia moich wierszy w Antologii 
POSTscriptum. Korzystam więc z tego i zapraszam 
do ich przeczytania.

Listy do ciebie

Nauczyłam się odbierać świat listami od ciebie
Na krótko utknęłam w niedowierzaniu

jak to tak nagle zniknąć
jak zdmuchnięte ziarenko mlecza
zostawić w półomdleniu ósemkowym oczarowaniu
ćwierćnutowym zawieszeniu
niedopowiedzianym słowie nieopowiedzianym śnie
z niespakowaną walizką do której wrzucałam wrażenia 
na później
niemożliwość jak zeszklenie liści w lipcu
jak suchość ziemi w czasie deszczu

Nauczyłam się odbierać świat listami od ciebie
Na dłużej zamotałam się w nadzieję

może wszystkie niewidzialne łącza poplątały się w 
supełki
twoje palce zamieniły się w kruche sopelki lodu
w zakamarkach pamięci zagubiłeś moje imię
na końcu drogi mlecznej nie ma poczty

Muszę tylko oduczyć się czekania
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Zakręty niepewności

Blade szkice kreślą scenariusze.
Zakładam zwykle niestosowną opcję,
zanim zdarzy się ciąg dalszy, muszę
wchłonąć cierpkich niepokojów porcję.

Latarnie w parku prostują zakręty,
pokornieją w zaułkach wątpliwości,
z torbą pełną myśli przemokniętych,
w płaszczu szytym z obłoków płynących.

Ciąg zdarzeń nieuchronnych i pewnych
nada sprawom bieg bez udziału woli.
Płaszcz zawieszę na deszczu ulewnym,
gdy zatracę się w tańcu chocholim.

Cisza po burzy

Kiedy wokół już zapadnie smętny zmierzch,
ćmy odnajdą zapomnienie w ogniu świecy
i niczego już nie trzeba będzie strzec,
patrząc w ciemność, odwróciwszy się na plecy.

Popękany od banałów kącik ust,
my wplątani w ciepło kołdry i tęsknotę
w gorzkich gestach, gdzieś pozostał sztuczny luz,
ciszą wzrasta nasz zwycięsko-dumny totem.

W smutny całun namiętności zwija noc
niepamięci przesłonięty szczelnym cieniem.
Pod powieką jakiś okruch, śpiewa kos,
burza z błyskiem dawno przeszła w deszczu drżenie.
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Księżyc i bratki

Ścieżki wydeptane znajomością zdarzeń,
w labiryncie twoich, moje krzywe myśli.
Już na pamięć znamy gesty, komentarze,
nawet to, co w nocy drugiemu się przyśni.

Magia nam prysnęła spod szklanki z herbatą,
gdy na stole stygła od kilku miesięcy.
Nie pamiętam, nawet czy pachniała miętą,
czy odbiła słońce z kawałków tysięcy.

Ja ci zupę co dzień z barwnych koralików
daję na talerzu w ukruszone ważki,
ty mi na jarmarku księżyc na patyku,
a do skrzynek wiosną niepozorne bratki

Las na piasku

Sadziliśmy las kolczasty pod niebem
na piasku, na przekór obłokom.
Coraz gęściej nam było do siebie,
drzewa rosły, jak maszty wysoko.

Zgubiliśmy się pośród konarów,
dróżek krętych i snów byle jakich.
Krajobrazy z krainy czarów,
jednak klimat całkiem nie taki.

Myśli raniące kolcami jeżyn,
spinają całość niedbałą klamrą.
Banał rażąco się nam rozszerzył,
pytanie tylko, czy było warto?
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Staruszkowie

raz wicepremier z miną grobową
oświadczył dziarską racząc nas mową
ja tam od ZUS-u się nie spodziewam
emerytury więc ZUS olewam

i radzę wszystkim zrobić to samo
dzieci niech dbają by tata z mamą
z głodu na starość nie pozdychali
dbaliśmy o nich gdy byli mali

no a poza tym są oszczędności
przez miesiąc lepiej obgryzać kości
a swoją pensję lokować w bankach
niźli na starość spać na przystankach

najpewniej jednak gdy tak dyskretnie
staruszkom głowy się cicho zetnie
a może zrobią coś sobie sami
staną się wtedy patriotami



65

OPOWIADANIA
Koszyczek

Był w moim domu od zawsze. Miał charakterystyczny prostokąt-
ny kształt i starte ze starości kwiatuszki, których kolorów nie można 
było po latach rozpoznać. Na pewno coś tam się niebieściło i żółciło 
w powtarzającym rytmie. Rączka lekko sczerniała i błyszcząca od 
tysięcy dotknięć.

Koszyczek.
Na Wielkanoc wkładałam do niego malowane wodną farbką jaj-

ka oraz cukrowego baranka i niosłam do kościoła przykrywając wy-
szczerbiony, wiklinowy brzeg, serwetką. Potem dumnie królował na 
stole wśród szynek, serników i sałatek. Dwa dni świetności. Co roku 
tak samo, niezmienne.

Po Świętach nie trafiał wzorem innych wielkanocnych koszyków na 
dno szafy, tylko służył innym celom. Był np. ulubionym miejscem za-
bawy małej kotki, przyniesionej z podwórka. Czarno-biały kłębuszek 
uwielbiał mościć się na dnie koszyka i bawić piłeczką, kłębkiem wełny, 
czy po prostu kawałkiem papierka.

Mijały lata, kotka dożywszy sędziwego wieku, dawno odeszła do 
swojego kociego nieba, ja wyprowadziłam się z rodzinnego domu, ale 
ile razy odwiedzałam mamę, to koszyk znajdował się gdzieś w zasięgu 
wzroku. A to mama trzymała w nim nici, a to jakieś śrubki. Pod koniec jej 
życia, koszyk zawsze stał przy łóżku. Były w nim chusteczki higieniczne. 
Olbrzymie ich ilości wypływały z wiklinowej przestrzeni.

Mój rodzinny dom wypełniony był szczelnie rzeczami. Przez całe 
lata moja rodzicielka podróżowała i zwiedzała niepoznane kraje. Przy-
woziła z tych wypraw różności. Na każdej półeczce tkwiły uwięzione za 
szybą muszelki, kamyki, dzbanuszki, egzotyczne naczyńka, błyszczące 
mosiądzem. Rzeczy oryginalne i całkiem banalne. Wchodząc do miesz-
kania można było dostać oczopląsu i odnosiło się wrażenie, że ozdobne 
drobiazgi napierają na ciebie ze wszystkich stron.
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W ostatnim roku, kiedy starość i choroba zatrzymały matkę w domu, 
zajmowała się głównie porządkowaniem rzeczy. Paliła listy, przekładała 
książki z miejsca na miejsce. Czytała swoje niedokończone pamiętniki, 
wyrywała z nich strony, zostawiając tylko to, co pewnie chciała, żebyśmy 
przeczytali. Czyściła bezsensownie każdą przywiezioną dawniej rzecz, 
polerowała szczeliny w kamieniach i opowiadała przy okazji, skąd każdy 
kamyk pochodził.

Kiedy poczuła, że jej czas nadchodzi, skrupulatnie zarządziła, co do 
kogo ma trafić.

– Pamiętaj Ewa, tylko nie wyrzucaj książek. Te o sztuce możesz sobie 
wziąć. Cała klasyka amerykańska ma trafić do Wojtka . Secesyjne luster-
ko po babci niech zabierze Kaja. Wiem, że chciałabyś ten stary marmu-
rowy stolik, ale obiecałam go już Wojtkowi…

Kiedy kilka miesięcy temu mama odeszła, przyjechał mój przyrodni 
brat i stanęliśmy przed dylematem, przed jakim stają wszyscy ludzie, któ-
rzy tracą swoich bliskich. Co zrobić z tymi wszystkimi przedmiotami?

Książkami zbieranymi przez lata, zdekompletowanym kompletem 
kryształowych szklanek, ubraniami które wyszły z mody, tysiącami foto-
grafii z licznych podróży, z niepotrzebnym leżakiem z na balkonie, z ka-
felkami na ścianie, przypominającymi wszystkie miejsca, których kiedyś 
mama dotknęła. Wszystko miało jeszcze jej zapach.

Jak oddzielić sentyment od praktyczności? Jak wyrzucić, albo oddać 
komuś całkiem obcemu coś, co dla mamy było ważne? I przede wszyst-
kim co zrobić z całą masą kolekcjonowanych przez nią drobiazgów?

Jeszcze przed przyjazdem brata, kiedy weszłam do pustego już miesz-
kania, nie mogłam niczego dotknąć, ani sprzątnąć. Wzięłam stamtąd tyl-
ko jedną, jedyną rzecz.

Był nią stary wiklinowy koszyczek.
Następnego dnia, już wspólnie, zabraliśmy się do dzielenia i sortowa-

nia rzeczy. Cały dzień wspomnień, zatrzymania się, odkładania, przekła-
dania. W końcu zmęczona pojechałam do własnego domu, a brat został 
w mieszkaniu sam ze swoim smutkiem i tęsknotą.
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Po południu przyjechał do nas na obiad. Powiedział, że wziął wszyst-
ko to, co chciał mieć na pamiątkę i zapytał:

– Ewa, pamiętasz, mama miała taki stary, wiklinowy koszyk. Szuka-
łem go wszędzie, ale nie mogłem znaleźć. On ma dla mnie wartość sen-
tymentalną, bo kojarzy mi się z ojcem. Pamiętam, jak tata trzymał w nim 
leki. Zawsze stał w domu, na biurku ojca. Jeszcze przed jego śmiercią.

Ze wszystkich ważnych i mniej ważnych przedmiotów, ze wszystkich 
cennych, lub nawet drogich rzeczy, zamieszkujących kąty w rodzinnym 
mieszkaniu, obydwoje wybraliśmy stary, zniszczony koszyk, który prak-
tycznie nie posiadał żadnej wartości. Dla nas był jednak najcenniejszym 
skarbem. Z różnych względów.

Podróż do Augustowa

Studenci wszystkich kierunków artystycznych mają przechlapane, 
zwłaszcza w czasie wakacji. Muszą cały miesiąc poświęcić na plener 
malarski. Taki los spotkał i mnie. Cztery plenery, cztery przygody.

Najbardziej zapamiętałam jedną...
Nie, żeby tam zaraz ze względu na doznania stricte artystyczne 

i uduchowione, tylko bardziej ze względu na samą niesamowitą podróż, 
wiodącą do celu! – mianowicie, do Augustowa.

Jesteśmy przy podróży Szczecin – Augustów. Lato. Sierpień. Totalny 
brak pieniędzy, czyli standard. Pomysł na dotarcie do Augustowa? Znajo-
mi, którzy wybierają się w tym czasie do wymarzonej Bułgarii. Takie cza-
sy – Boże drogi! – kiedy Bułgaria jest szczytem marzeń podróżniczych. 
Oni na lotnisko Warszawa – Okęcie, a ja – Warszawa, a potem niedaleki 
(z punktu widzenia szczecińskiej odległości!) Augustów.

O godzinie piątej rano wyruszamy ‘Polonezem’ do Warszawy. Oni, 
obładowani walizkami z zapasem kremu ‘Nivea’ i witaminy C, co naj-
mniej na dziesięć lat (łatwe do bułgarskich zamian walutowych); i ja, ob-
juczona jak wielbłąd sztalugami, blejtramami i plecakiem.
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Słonko wstaje bladawe i zwiastuje niesamowitą spiekotę. Błogość 
i sielanka. Jedziemy w szampańskich nastrojach, popijając wodę ‘Kryni-
czankę’ i opowiadając dowcipy.

Gdzieś w okolicach Poznania coś tam zaczyna odzywać się w silniku. 
Nie znam się na tym, ale nawet jako laik wyczuwam silnikowy niepokój 
i niechęć do dalszej jazdy.

W końcu samochód odmawia posłuszeństwa w Pniewach. Jest bar-
dzo konkretny. Pniewy i już! Żadnych dodatkowych ruchów.

Jest przed siódmą rano. Ludzie leniwie przemieszczają się do swoich 
pilnych zajęć. W końcu pojawiają się i panowie z pobliskiego zakładu 
mechaniki pojazdowej. Wgląd pod maskę. O kurcze... Zapowiada się 
długa przerwa w podróży.

No cóż, wygląda na to, że nasze chwilowo poplątane drogi muszą 
się rozejść. Oni, w oczekiwaniu na naprawę; a ja, nieboga, muszę 
sobie sama dalej radzić. Na horyzoncie (trasa przelotowa) pojawia się 
olbrzymi TIR.

Zatrzymuję, machając rozpaczliwie. Grzeczny pan za kierownicą 
hamuje tuż przede mną. Okazuje się, że jedzie do Białegostoku. Zna-
jomi pomagają załadować cały artystyczny nieład bagażowy. Machają 
na pożegnanie białą chusteczką, a ja, wdrapując się do kabiny, moszczę 
wygodne miejsce.

Nieśmiało zaczynam się rozglądać. Pan… wiek około 30-stki, przy-
stojny, rosły, 100 kg żywej wagi. Ja przy nim krasnoludek, waga piórko-
wa. Rozmowa nie ma sensu ze względu na niezrozumienie. Tirowy huk 
taki, że ledwie słychać własny oddech i myśli, a co dopiero słowa…

Jedziemy wymieniając sympatyczne uśmiechy i częstując się w mil-
czeniu wzajemnie tym, co kto dobrego ma. Ja mu podsuwam papiero-
sy (jeszcze wtedy na kartki!), a on mnie, jabłka. Jemy i palimy. Palimy 
i jemy. No i rzecz jasna przesuwamy się do przodu na trasie. W kabinie 
pachnie jabłkami i dymem. Mija godzina, dwie. Milczenie nie pomaga, 
ale też nie przeszkadza.
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W pewnym momencie przystojny kierowca skręca na parking le-
śny. No, zrozumiałe, myślę. Siusiu, rozprostowanie nóg i takie tam. 
Ale on nie zatrzymuje się na parkingu, tylko wjeżdża w las. Coraz 
głębiej i dalej i głębiej…

W tym momencie robi mi się dziwnie. Hałas uniemożliwia porozu-
mienie i zapytania wiszące w powietrzu, więc pozostają domysły.

Szybka ocena szans. On – facet, ja – kobieta. On 2 metry wzrostu 
(w tym momencie zdało mi się, że nawet 3), a ja, mizerne 158cm. Las. 
Bezludzie... Na ucieczkę nie liczę, zważywszy na różnicę w długości 
nóg, więc szanse na ewentualny ratunek – żadne. Żeby przynajmniej 
szybko wykorzystał i nie ukatrupił, nie zakopywał (bo kto później znaj-
dzie), to jeszcze jakoś przeboleję, ale kto to wie co takiemu chodzi po 
głowie i jakie ma zamiary?

Zatrzymujemy się w środku lasu. Facet wysiada, w milczeniu prze-
chodzi na moją stronę, otwiera drzwiczki, podaje mi rękę, pomagając 
zeskoczyć z kabiny i mówi:

– No to do roboty…
W tym momencie zastygam, zamykając oczy i stając na bacz-

ność. On odsuwa mnie bezceremonialnie i gdzieś tam spod przepast-
nego siedzenia zaczyna wyciągać: jajka, chleb, butlę gazową, masło, 
pomidory itd.

Kiedy przytomnieję nieco, wszystko jest równo poukładane na trawie, 
razem z kocykiem. Pan pyta uprzejmie:

– Umiesz robić jajecznicę?
– Pewnie! krzyczę.
No i robię tę jajecznicę na masełku z tysiąca jajek. Najpyszniejszą, 

jaką kiedykolwiek w życiu zrobiłam. On również ma swój wkład w śnia-
danie, w postaci zrobienia sałatki z pomidorów.

Jemy ze smakiem i jedziemy dalej. Ufff.
W międzyczasie pożeramy masę jabłek, spalamy setkę papierosów 

(prawie do zemdlenia). Jesteśmy na lodach i na obiedzie, na który mnie 
zaprosił i wymieniamy zaledwie kilka słów.
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Facet jest na tyle miły, że pomimo iż jego trasa wiodła tylko do Bia-
łegostoku, odwozi mnie pod sam pensjonat w Augustowie. Ba, wnosi mi 
nawet bagaż na górę!
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Mirosław Kaczmarek
/mironiusz/

w – śród – wiośnie

wartkie strumienie
nim zatracą się w rzekach
lubią pofiglować
na przekór sennemu przeznaczeniu
za niektórymi polami
niektórymi lasami

wczesną wiosną tworzą wylewiska
słońce wychodzi na opłotki
staroświecko porośnięte bzem
młode karasie nabierają odwagi
w rozkołysanej wodzie
gubią odbicia niesforne topole

rozsypał Najwyższy
rajskie okruchy
co pole co droga co las
każe mądrze kosztować
a mnie wciąż
tak wiele się wydaje

że unoszę życie
we własnych dłoniach
że boskie powietrze*
rozwieje wątpliwości
a nocne cykanie świerszczy
jest jak modlitwa

że zapamiętam
każdy poranek
hałaśliwych jaskółek
i w tej ledwo tkniętej
mistyce ogrodów
przechowam się na wieki

*Buenos Aires
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przed – za – milknięcie

nawet zakochani
przestali wdychać bez
podobnie z fiołkami

zapomniane furtki
do letnich ogrodów
na rdzę i cztery zamki

parki nie uwodzą
alejkami które prowadzą
samotnych za rękę

rozmyślam o tym
co powinna mówić poezja
w czasach gdy wszystko więdnie

(gaśnie
jak wypalona lampa
przy starym biurku)

może zamilknąć
wobec nadęcia nowych bogów
na tęczowym nieboskłonie

czasem czuję się
jak niepotrzebny mail
przed usunięciem do kosza

Toruń w sekundach

przęsła mostu
barwią majowy poranek
światłocieniami spacerujących
w dole rzeka rzek
leniwy nurt
usypiany mieliznami
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każdego roku
bawią się w chowanego

(la madre de aguas
niemal zapisałem
w podręcznych notatkach
niesiony widokiem wód
które melancholijnie
powierzają się morzu

ale pamięć
jak ouroboros

zatrzymała w kadrze
przyprószone śniegiem ciała
białych nad Newą
czerwony zmierzch nad Ebro
brodacza z cygarem w Zatoce Świń
bełkot który nie zamilknie

aż wszystko spłonie
la madre de aguas

już od dawna oczyszczam umysł
z romantycznych podpalaczy
wąsatych Hemingwayów
nie wspomnę o śmierci
z rozwianymi włosami
nad lasami Boliwii

pozostając w międzymorzach)
z Wisełką
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o czym ziemia szumi niebu

jesteś jak stary kościół

w palcie przeplatanym
złotą nicią szeleszczącą
jesienią w każdym zgięciu

uwielbiam stare kościoły choć nie tylko dlatego

odchodzisz na niezliczone sposoby
rozchwianiem ramion przygarbioną pamięcią
z coraz dłuższą listą zdziwień

przechowują niebo na lepsze czasy

na wpół zaśniętych oczach
bledną błękity
wątpliwych wieczności

wszystko w nich warte kolan

biel dłoni oddech ścierający śmierć
z szyby paciorki łez
kiedy zgaśnie światło

wędrówek z – poza – wieczności

nim przeżegnam zdrowaśkę
zaśniesz na tysiąc poranków
i jeden więcej zmierzch

biją dzwony

*dla M.
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teraz k. zaniemyśleni

nadchodzą zaniemyśleni
tanecznym krokiem
pod kolor szminki
powiewają zaczepnie
flagi – fatałaszki

idą raczej niż są
nowej europy stopy
czarne żółte w paski
zapyleni
miłością własną

odlatują ptaki
przegnane
narcystycznym wrzaskiem
i wszystko co nie mieści się
w garderobie

żegnam się
niepielęgnowaną dłonią
zanim odrąbią
tym co przez niedopatrzenie
żyją za długo
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nowej Caryńskiej opowieści

przed wyruszeniem na trasę:

jeśli zbudzę się dmuchawcem
gotowym na lipcowe przestworza
nie rozwiejesz mnie
bieszczadzki duszku
z Rzepedzi w Niskich

jeśli zaszyty w bukach
posłucham wrześni
świszczących na Hnatowym
nie spłoszysz
nawet gdy skosztuję

z dzbana pełnego rosy
zbieranej nad ranem
ze smolnickich łąk
przez żołnierzy co to tryzuby
ucięły im głowy

przy wieczornym piwie:

pory roku niechcący
wydrapały na skroni
mapę zmartwień
ozdobę dla pośnionych
w połowie dni

zanieśpiewne te dni
zresztą i przeterminowane
jak wszystko co ginie
w blasku
listopadowego złota

gubiąc ostatnie liście
dotrwam do zimy
następnej wiosny
pod strzechą Caryńskiej
gdzie kostucha ma daleko
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Witold Kiejrys

Emeryt, lat 72. Dwa wydane tomiki „Motyw 
pocztówki” w 2011 roku i „Elis” w 2014 r. 
Wiersze w Antologii należą do tych naj-
świeższych. Ma napisaną powieść, aktual-
nie poszukuje Wydawcy.

Miasto

Moje miasto nazywa się ulica Sienkiewicza,
jest jak długi ołówek rzucony na kraj świata.
Na jednym końcu opiera się o tory kolejowe,
którymi przez dziesiątki lat jeden pociąg po drugim
niekończącym się sznurem korali wprawiają w ruch i taniec
zawiasy furt i zamki – germańskie fortece
zamknięte przed nowymi najeźdźcami –
a za nimi spadające dachówki i jazgocące śpiewem szyby.

Drugi koniec ginie we mgle ogrodu Gajdulów,
strażników wejścia do piekła, gdzie tylko strachy o wyłupiastych oczach
bez lęku wychodzą nocą na drogę twardą jak beton i zwaną Piaskową.

Co dalej wiedzą tylko bociany noszące dzieci kułaków,
którzy odważają się być odważni
i z Matką Bożą w sercu nieustępliwie bronią racji.

I my dzieciaki, tak ciekawe życia,
że wbrew niemu przekraczający linię horyzontu.
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Pośrodku

Dom w którym mieszkam stoi pośrodku miasta
i wcale nie tak łatwo do niego trafić
klucząc plątaniną zaczarowanych ścieżek
wokół których tyle skarbów i tyle dziwów
wypadających z zapierających dech książek.

Kto nie ma wyobraźni może kupić za dwa czterdzieści,
tyle bowiem kosztuje popularny bilet do świata przygody
wypieków na twarzy i kapiącej na kartki świeczki.

Kiedy zapakowany w tornister wiedzę i śpiew skowronka
wracam w podskokach ze szkoły,
z daleka witają kolorowe zasłonki haftowane w kwiatki,
najpierw w oknach Wandy i Krysi
potem te na piętrze malowane rękoma Mamy.

Pani z Cepelii pakując torby mówi,
że Mama nie wyszywa tylko maluje baśnie
i świat którego nie ma.

Ale ja na głowie mam młodszego brata i tabun kolegów,
więc może dopiero w przyszłości znajdę czas na odkurzanie pamięci
i wspomnienie cudów wychodzących spod rąk Mamy.

W przerwach pomiędzy jedną a drugą zabawą chodzę z wiadrami
do pani Janiny i jej starej skrzypiącej pompy
albo bawię się z bratem ucząc go akurat tego,
czego nigdy nie będzie potrzebował;

to chłopak z szorstkiej skóry,
nawet jeśli pod czupryną ma ukrytego gołębia
to i tak zupełnie inny.

Moim prawdziwym światem jest skrawek ogrodu
z pliszką w rurze i Baśką skubiącą cokolwiek za płotem,
gdybym mógł przesiedziałbym tam każdą wolną chwilę,
ale nie mogę tyle innych spraw mnie woła;
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tam wyciągam swoje drewniane i kamienne skarby,
buduję mosty i wieże, rozmawiam z Tatą.

Dziadek Somm

Cho miasto drażniącego smutku i kolorowego dzieciństwa,
karuzeli stojącej na miejscu kościoła i słupa
po którym wspinamy się do barwnej wstążki
jak po dorosłość, po drodze obijając tyłki,
ale na to co będzie później macham ręką,
zbyt mały jestem jeszcze zbyt mały już pozostanę.

Ręka Mamy nie zawsze potrafi wytrzepać z portek
to, co boli i z czym za wszelką cenę chcę się mierzyć,
wtedy najczęściej z pomocą przychodzi Mamie dobry Pan Bóg.

Ale Pan Bóg łaskawie nie tylko na rodziców patrzy,
także nam pozwala na beztroskę i zabawę w ruinach tego,
co pozostawiła nam wojna – ich zabawa w dorosłych.

Morze gruzów porastają wypalone resztki domów lub ścian
podobnych do szubienic ze zwęglonymi futrynami.
To jest nasz teatr – pozaszkolne lekcje poznawania.

I wszystko byłoby cacy gdyby nie dziadek Somm
i te wielkie oczy, które stawały pomiędzy nami.
Wszystko, co ze mnie wyjść chciało, zamiast w gruzowisku
ze strachem zakopywałem w naszym ogrodzie.

Teraz chciałbym ażeby wczoraj stało się na chwilę dzisiaj,
na pewno nie uciekałbym, a przystanął i zapytał dziadka,
czy smutek zawsze jest brudny jak płaszcz i aż tak gorzki ma smak,
dlaczego gryzie dopiero po latach.
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Brat

Po raz pierwszy moje marzenia umarły kilka dni po narodzinach brata,
ale ty mi nie wierzysz, twierdzisz, że dziecko nie może żyć bez marzeń.
A jednak Andrzej chyba też nie znał marzeń. Nie miał kiedy, był zbyt

 delikatny,
a jego koledzy nie dawali mu czasu na złapanie oddechu;
wszystko to z powodu urody i tej delikatności, które układał niewinnymi
pasjansami – przekonując, że to nie on, tylko los wybiera rozwiązania.

Byłem w nieco lepszej sytuacji, bo gdy wyrastałem z dziecięctwa,
zanim obwołano narodzonego świętym rodziny,
często marzyłem: o bracie, o siostrze, o kimkolwiek, kto zechce
dzielić się ze mną, a ja z nim – wpierw sobą, potem resztą.
Miałem swoją samotność, czas i tęsknoty, które dzieliłem wielokrotnie,
by za chwilę ożywiać, nadawać znaczenie i imiona, mogłem zrzucać
z siebie siermiężne, a wkładać kolorowe stroje wypełnione treścią,
jak w baśniach, które we śnie opowiadał mi tato.

Andrzej nie musiał, on miał mnie już przed czasem zanim zakiełkował,
a będąc w łonie z ciekawością mógł na mnie spoglądać,
jak na obraz, który przysłaniał to, co jeszcze piękniejsze,
a co poza mną, niewidoczne.

Kiedy Nem odeszła nie ma dla mnie światła

Kiedy Nem odeszła wraz ze światłem, nie od razu zapanowała ciemność,
jeszcze długo nad domami polami i lasem, unosiła się łuna
złotoczerwonych języków, ale nie ognia, tylko blasku
jaki pozostawiła po sobie; świadectwo krótkotrwałego bytu.

Nie od razu też zgasły ogrody, w moim jasne pąki wiśni i jabłoni
wciąż jaśniały rozwijając się w białe i różowe baldachy, a niezupełnie
oszukane pszczoły zbierały w koszyczki nektar i pyłek zapładniając
przyszłe pokolenie wypinających się bezwstydnie na branie owoców –
świadectwo życia, świadectwo piękna wyrastającego na moim żalu.
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Wzdłuż drogi, która wyrastała znikąd a biegła do celu, otwierały się obrazy
pamięci. Ilekroć próbowałem pochylić się i sięgnąć choćby
po skrawek, za każdym razem wyrastał przede mną odgradzający mur,
który jak grzech czynił ze śmiertelnego niezdolnym prawdziwej miłości;
w moich oczach świat tracił kolory i coraz bardziej szarzał, ja wraz z nim.
Wtedy poczułem w sobie wielki smutek – zapragnąłem zgasnąć.

Mój delfin

Mój delfin choć różny twojemu jest tym,
które spotykasz w każdym swoim pragnieniu
i w każdym oczekiwaniu dobra.

Z nim przemierzam przestrzeń; jak w wędrówce za albatrosem
mierzę bezkres samotności, wybieram znaki,
szukam zapomnianego gniazda i pieśni
z niego płynącej; zapalam lampką pokoju.
Jeśli zechcesz znajdziesz ziarenkiem pamięci
bezpiecznie zalegającym na lotnej wydmie czasu;
poranną modlitwą, medytacją albo wspomnieniem.
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Ta trawa ma duszę

Gorące słońce, palące słońce bieli poranek i czerni noc,
szklą się perły na twoim torsie, popatrz wstrząśnij nimi zrzuć z siebie
niech pokryje je gęsty pył, a potem zabij drażniącą pustkę i złość,
bo przecież nic to, tańsze niż grosz.

Mówisz, nie można? To nieprawda! To nie trucizna ani jad,
ta trawa ma duszę, przez nią kochasz i wchłaniasz
to co odrzuca blichtr, kolorowy świat iluzji.

W starym słodkim domu, za zjazdem z dziewięćdziesiątej,
dziś wieczorem da czadu stary big joe.
Tak, to ten sam big joe o którego pytałeś miesiąc temu.

Och, nie! Posłuchaj, słodki dom, to żadna holenderska karaoke
tylko prawdziwy chicago blues. Wznoś w rytmie ręce, wybijaj rytm nogami
są tak samo twoje jak i tej muzyki,
niechaj dym oświeca cię i rozjaśnia ducha.

Mówisz, że nie można? To nieprawda! Ta trawa ma duszę,
potrafi przekraczać granicę szczęścia.
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Bożena Kluszczyńska
/Bożena/

To już pięć lat jak przypadkowo wzięłam 
„pióro do ręki”. Dużo i mało, choć zgroma-
dziłam kilkadziesiąt utworów mniejszych 
i większych, to wciąż mam potrzebę wy-
powiadania się wierszem. Próbuję za ich 
pomocą przekazać emocje, jakie rządzą 
mną i moim światem. Zdaję sobie sprawę 
z własnej nieudolności, lecz jest to dobry 
sposób na radzenie sobie z kłopotami dnia 
codziennego i na pokonywanie „upiorów”. 
Jednocześnie przyznaję, że pisanie sprawia 
mi ogromną radość.

Cieszę się, że moje wiersze znajdą się w kolejnej Antologii POSTscriptum 
w gronie tak znakomitych koleżanek i kolegów. Jeśli wśród czytelników 
znajdzie się ktoś, kto podobnie przeżywa zmagania się z przemijaniem – 
będę usatysfakcjonowana.

pejzaż

pojesienniało
po siwym niebie wiatr pędzi okręty
mgły zapraszają je do tańca
na ulicach parasole
spacerują z kaloszami pod rękę
lub spotykają się w zacisznej kawiarence
kochanie
pojesienniali wciąż trzymamy się za ręce

listopadowo

częściej płacz niż śmiech
zakwitają mogiły w blasku ogni
wspomnienia starannie zapakowane
trafiają pod naznaczony odejściem adres
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życie to walka do końca (tryptyk)

Ucieczka Judyty
za plecami wróć plącze nogi
mieszając w głowie niczym łyk ambrozji
kuszą maliny na odtrąconej dłoni

zapach świeżego chleba
szczelnie zakrywa ślad pleśni oplatając
zatrutym powietrzem
do lżejszego jutra z kolażem barw
i dotrzymanych przyrzeczeń

czyste szyby wybiją jej oczy
więc polewa palonym wapnem
do krwi
do wolności

Judytę od raju dzieli wysoka brama
klucz w genotypie
musi odnaleźć go pośród rupieci
przyzwyczajeń zgromadzonych przez lata

jeszcze dwa solidne kroki
by mogła cieszyć się zapachem
bez lęku zajrzeć w oczy

spogląda przez szpary w murze
jakby chciała się przecisnąć

sześć tygodni z życia Judyty
wciąż dominuje nieostrość
nic na siłę
by wygrać trzeba grać

jutro sprawniej pójdzie rozmowa
a emocje zmienią polaryzację na flautę
ziołowy środek placebo
babka zaklinaczka przy łóżku
każdy sposób jest dobry
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zna wszystkie objawy
rozczarowania
a liczyła na tak wiele

pigułka szczęścia i trzeźwość
jak zenit i nadir
jednak ramiona wciąż bolą

pajęczyna

między podjęciem decyzji a kwiecistą łąką
minowe pole
kark sztywnieje i ciśnienie przeskakuje
przez coraz wyższe płotki
najchętniej tłukłaby głową o ścianę
lecz musi wystarczyć wbijanie paznokci

zawsze w zasięgu wzroku
więc sięgała mimochodem
gdy sen reglamentowano
wtedy ciężar tracił na wadze
a śmiech jak z rękawa

kolejny wybuch pod czaszką
naruszył sieć

nawet czarna dziura ma dno
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przed obudzeniem

na korytarzu z odrapanymi ścianami
mijają się cienie o smutnych rysach
lżejsze od oddechu
czasem się zderzają
i błądzą
szukając powrotu do łóżek

kroplówki na wieszaku podskakują w rytm
ostrożnych kroków
straszy toaleta z odbitym echem
balkoniki grzecznie parkują pod oknem
a wózek z jednym kołem
tańczy we śnie

najsmutniej jest tuż przed świtem
wtedy cienie unoszą się nad podłogą
odbijają od ścian i lewitują

osiemdziesięciotrzyletni Adam
niepewnie ogląda się za siebie
przecież Ewie obiecał…
a jego stare kapcie zaczynają cicho łkać
spoglądając w stronę kosza

cud życia cud śmierci

wkrótce się przywita
może jutro zamykając oczy
otworzy okno
a motyl przewodnik poprowadzi
kolorową drogą

dotknie cieniutkiej obrączki
i pozwoli wyfrunąć sercu
wciąż pamięta
gdybyśmy jeszcze raz się urodzili
będziemy się szukać
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powieki drżą
czekają
głaszcząc policzek
wciąż czułam ciepły oddech
zimne dłonie schowałam pod kołdrę

cichy monolog by nie zakłócić
przedostatniego snu
a w myślach
jak przepędzić te natrętne ptaki
razem z ich szczebiotem
kto się urodził odejść musi

rano pustka
zostawiłeś ciało jak znoszone buty
i mnie

pożegnanie

przed snem
wędruje śladami
historie samoodtwarzające
nigdy nie nudzą

pod ręką ma garść wspomnień
na utulenie
plażą w słońcu i piaskiem przez palce
rzeźbi pamięć

wymodliła spokojny sen
teraz wątpiąc moknie
zbiera rozrzucone słowa
wszystkie brakujące ranią krtań

terminy widzeń bolą niezapisaniem
od teraz fotografie zaczną żyć
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podstarzała samotność

w jej świat
nie wpuszczano obcych
(nie licząc kilku wyjątków)
lubiła przekomarzać się z zegarem
na wszystko przyjdzie pora

więc czekała

dziś pustynnieje
przygaszonym światłem
siwych włosów

szarzejący horyzont
nad wyschniętą samotnią
krzyczy
na wszystko za późno

nieobecność kładzie się cieniem
na samotne anioły

Gdy czas robi swoje

Próbuję sercu założyć cugle,
spowolnić cwał.
Zwłaszcza na zakrętach, warto pamiętać
o dobrych hamulcach.

Środki, półśrodki – często zawodzą,
mimo pozytywnych opinii.
Terapia wstrząsowa czasem skuteczniejsza
od zdrowego rozsądku.

Uczepiona marzeń pędzę na oślep,
jakby świat miał się skończyć.
A to dopiero początek.
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Lidia Kowalczyk
/amandalea/

jak poznać siebie by się dowiedzieć
wędrując życiem pytamy wszystkie
lusterka szeptem w oczach zaklęte
milczące chytrze by nie dać wydrzeć

czy myślą o nas żądląca osa
a może tyran we wnętrzu przysiadł
na dachu kotka jak brzytwa ostra
zielona przystań w splątanych trybach

kryjemy sami by wierszem mamić
bez odpowiedzi

z łezką w oku

pamiętasz wspinaczkę wyżej wciąż wyżej
wokoło szumiało pulsowały skronie
i ziemia uciekała spod stóp

wilgoć osiadała na ustach rzęsach
zapach czeremchy mieszał zmysły
gdy odnaleźliśmy szczyt

pamiętasz wczoraj to było wczoraj
dziś wciąż przerzucamy kładki
szukając pewności
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spojrzenie z boku

Matylda jak co roku z koszyczkiem nie zastanawiała się
święconka na stole musi być choć sztywne kolana
pochylała głowę powtarzając za kapłanem na znak
wiary morza tradycji wciąż przetaczały fale
święta zapomnianych słów
bliskie spotkania sąsiadów podanie dłoni gdy dzień
dniem w pośpiechu dźwiganym piętrami

wizyta umyciem dłoni Piłata pozwala wrócić
z czystym sumieniem można spokojnie zjeść
głowę baranka umajoną rzeżuchą

tupot mew

dlaczego nie potrafię
rozśmieszać dni beztroską
w deszczowej piosence
osiąść na ustach

nieporadnością grzeszę
a chciałabym potokiem
srebrnołuskim
przepływać wnętrzami

dlaczego nie potrafię
przejść obojętnym krokiem
dostrzegać tylko czubek
wycisnąć jak cytrynę

nieporadnością grzeszę
nic nie znaczących słów
gdy oczy wciąż otwarte
nie chcą oślepnąć
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zaklinanie deszczu

ukołysz mnie ukołysz
melodią słów wiosennych
by w zapomnienie poszły
złe gesty

otwórz jak muszlę otwórz
niech zabrzmię pozytywką
świerszcza wśród ostów

unieś słonecznie unieś
po zimy długim roku
i nie odkładaj na później
daj ciepło poczuć

na ustach osiądź na ustach
miodu kroplą poranną
gdy noc za krótka

samozniszczenie

odeszły słowa w nieznane
ślepną puste lustra
wieczorem
zmęczenie patrzy bezmyślnie
a przecież

ciepło otula ramiona szeptem
niesie zapomnienie
więc czemu

w kącie zda się bezduszny
zamyka klatkę żeber
bezsennym snem otwartych oczu
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tradycji zadość

ojcze nasz wypowiedziane w pośpiechu
splątane słowa obcych znaczeń
niepusty stół pełen gwaru
wydawać by się mogło spełniony
wianuszkiem krzeseł
pustosłowia
kolędy pomylonych wersów

naga ziemia burej zmarzliny

nocne szepty

coraz częściej miękki kręgosłup
splata się z korzeniami w ucieczce
od codziennego gwaru
zagubione słowa bez kształtu
nie biegną po kartkach

bezmyślnie wydłubują ości
z opuchniętej krtani w świat
ciepłych ramion bez wyrzutu
a jednak
obowiązek smyczą na uwięzi
tłumaczy konieczność przełykania
łapania oddechu

w świątecznych migawkach
o wszystkim i o niczym
odsunięta dłoń choć ugięte kolana
na obcej planecie nie kwitną kwiaty

hazard

po ośmiogodzinnej wędrówce
pokładami Idy nie widzę blasków
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i cieni gęstnieje las
gdy brak swojego

mówią że nie mam serca
żyjąc z dnia na dzień
wpatrzona pusto w barwne klocki
szukam złotej gwiazdki
nie muszę nic

choć wciąż unosi się miarowo
gdy marnotrawię tlen
ukryta pod deskami
nie potrzebuję suflera

północ puka
a w głowie ciągły galop
w chaosie
pokój nadal ma klamki

sploty

bo niebo jest w nas i piekło pełne
myśli kamiennych porannie zroszonych
spoglądamy spomiędzy na okruchy
zorzy dalekich horyzontów

zanurzeni w szepcie szukamy wnętrza
dłoni czułością wypełnionej
by ugasić niesione wiatrem pożogi
dni zapłakanych

bo niebo jest w nas zapomniane
ślady na Lido przywołują stopy
skrzydlatymi dzwonkami rododendronów
patrz znów czerwienieją klony
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między jawą a snem

z północą jak to z duchami bywa
wpłynął na strunach gitary
zagościł w sercach i myślach
zawładnął wnętrzem całym

zatańczył smyczek i palce
współbrzmienie zachwyca jak rzadko
wznosi się falą pogłaszcze
ci co zostali wciąż pragną

zmienia się nastrój w liryczne
uderza struny łagodniej
ciepłem wspomnienia kołysze
nie cichnij muzyko proszę

rozrzewniaj wypełniaj trzosy
na dzisiaj jutro pojutrze
byśmy wciąż czuli niedosyt
wszak nie jest dla ciebie to trudne

wiele imion

jestem Tomaszem gdy powtarzasz mantrę
a może Witem w marynarce tył na przód
szukającym ścieżek błędnych ogników
szarego uśmiechu pośród biegnących dni
nocą płaczą kamienie

w pytaniu bez odpowiedzi nie potrafię
pokonać bazyliszka sama sobie wrogiem
zaciskam gdy Alicja z bluesem pod ramię
szkoda łez kabaretem życie

burzami

wypalone wnętrze
nie obrodzi
zielenią
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Lila Kucfir
Mieszka w Goworowie u stóp góry Pątnik, 
w gminie Międzylesie; co prawda nie jest ro-
dowitą Goworowianką, pochodzi z Milicza, 
ale mieszka tutaj już ponad 20 lat, pracuje 
w miejscowej bibliotece i… tworzy – pisze 
wiersze, maluje, zajmuje się rękodziełem .
Jej dorobek poetycki to cztery tomiki au-
torskie: „bal czy zabawa” /2008 r./, „na kra-
wędzi” /2009 r./ i „pół na pół” /2013 r./ 
wydane przez krakowskie wydawnictwo 
„miniatura”; wiersze ukazały się także w an-
tologiach – sześć antologii „POSTscriptum”, 
antologia Bibliotekarek „Podróże”, były też 
publikowane w prasie zarówno lokalnej jak 
i ogólnopolskiej jak np. „Angora”, „Gaze-
ta Wrocławska”, „Brama” i w polonijnej 

gazecie wydawanej w Chicago „Zdrowie uroda i życie”. Tomik „pół na pół” 
ilustrowany jest fotografiami obrazów autorki.
Ostatnie „dziecko”, które niedawno się ukazało i pachnie jeszcze farbą dru-
karską, nosi tytuł „szkice niespiesznie zmyślone”, i zostało wydane przez 
wydawnictwo: rafałbrzeziński info, (Brodziszów, 2015 r.).

kupaż

mieszasz słodycz razem z goryczą
smaku wina nie czują usta
bukiet zanikł mogę tu przysiąc
choć butelka życia nie pusta
wlano do niej zbyt wiele żalu
dojrzewało za długo w kadzi
wyparował aromat grona
i tak trudno dzisiaj je strawić
no bo został w kielichu osad
co sens smaku skrzętnie osłania
i nieważny wieczór kolacja
dziś pijemy oddzielnie sami
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wczorajsze jutro

wczoraj była wiosna jeszcze
dzisiaj jesień deszczem w oczy
pośród kilku tęsknych wierszy
kurz rozstania i roztocza

dżemu z wiśni dwa słoiki
pleśń pokryła szarobura
twist zakręcił mętne myśli
i w pamięci czarna dziura

gdzieś upchnęłam młode lata
nie wiem w której starej szafie
już pamięci do nich nie mam
kto w tym wszystkim się połapie

gdzie schowałam snu uśmiechy
przytulenia pocałunki
teraz tylko garb na plecach
idzie w parze z gorzkim trunkiem

esy floresy

nie lubi prosta krzywizny żadnej
pod sznurek sama grzbiet prostowała
kreśli w linijkach myśli dokładnie
bez kolorytu czarna lub biała

a ja wystawiam grzbiet poza szereg
wystaję śmiało gdzieś za krawędzie
historii własnej spisuję dzieje
i w dal spoglądam mijając węgieł

krzywię się śmiesznie zawijam pętle
mam zakrętasów już cały sagan
i sadząc wokół myśli pokrętne
w odcinku prostej robię bałagan
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prosta się krzywi prosto wychodzi
negując garby które wystają
się nie przejmuję na karb parodii
kładę krzywizny kolorów plamą

nie na jawie

nie chciałam wyjść za mąż jak Wanda za Niemca
nie mam mercedesa ni willi z basenem
dzień blady od rana się nade mną znęca
wizją rejsu po Renie i lotem w przestrzeni
kusi tak skutecznie że aż się rumienię

ląduję na chmurach gdzie z bajki pałace
ludzie uśmiechnięci otwarte ramiona
lis zająca tuli szop się cieszy z praczem
radość dają darmo żadnej niewiadomej
jedzą winne grona nikt nie łka choć stromo

przecieram powieki w kotlinie wyboje
nie ma snu rumaka chyba go ktoś kopnął
o księciu i bajce pomyśleć się boję
ropuch nad strumieniem myśli jak mnie cmoknąć
przezornie zasłaniam i siebie i okno

*** /kiedy za oknem wiatr z deszczem gra…/

kiedy za oknem wiatr z deszczem gra
i szarość tuli melancholią
na próżno szukasz promienia blask
niedomówieniem czystej teorii

*** /nie rozważaj co będzie potem…/

nie rozważaj co będzie potem
bierz co teraz i tutaj masz
bo rozminie się miłość z ochotą
i zostanie smutna jej twarz
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*** /nie bądź zachłannym głodomorem…/

nie bądź zachłannym głodomorem
ani w miłości ani w smutku
optymizm dobrym jest doktorem
chociaż przychodzi pomalutku

*** /kiedyś pisząc słowo błąd…/
kiedyś pisząc słowo błąd
(ach kochana ortografio)
napisałam mylnie blond
(chochlik psoty swoje zaczął)

potem błędy no i blond
tak zaczęły do mnie lgnąć
że wchodziły mocno wgłąb

włosy miały być na blond
ale fryzjer zrobił błąd
i miast złota wyszedł pąs

chłopa miałam i ten mąż
gdy mu usunięto ząb
(mądrości) ale to kolejny błąd

krok po kroku drążąc wciąż
chciałam z siebie fatum zdjąć
i uniknąć dalszych klątw

ale nawet podczas świąt
(wtedy dość przyjemnie było)
dopadł mnie obłędny świąd
choć drapałam wdarł się siłą
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niech ma

chciałabym być drzewem z niezgorzkniałym łykiem
rosnąc pośród słońca wzbudzać tylko śmiech
a kiedy złe oko błyśnie i zaszczypie
pomachać gałęzią i powiedzieć precz

idź sobie za morza za rzeki i góry
to jest moje miejsce ja tu rzucam cień
wiosną mnie tutaj sam marzec przytulił
i zaśpiewał z ptakiem tylko dla mnie pieśń

o tym jak liść nowy niebawem rozwinie
zielenią nadziei nowy zdrowy pąk
a promień przypłynie muskając w kotlinie
zmurszały pień ciepłem bo od losu wziął

trzy chwile schowane pod korą głęboko
teraz je daruje niechaj drzewo ma
i niechaj zakwita na przekór urokom
a losowi co ślepy niech na nosie gra

gra z jokerem

zabawiał uśmiechem tasowałam karty
myśląc że już teraz na pewno czerwona
w oczach miał błyski a w zanadrzu artyzm
ułożoną talię i grę ustawioną
co potem się stało to było dni żartem
obcobrzmiące słowa i puste ramiona
a wieczór bliskości jak sosna rozdarty
wichru wyciem zza okna w ciemności łez konał
w rozpaczy co trawi zeszłam aż na parter
czuję że już blisko pod stopami ziemia
nie pukaj daremnie kiedy drzwi otwarte
przecież mnie już dawno tak po prostu nie ma
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popieprzone jak to one

warzyć czy ważyć
zaczął się spór wśród kucharzy

na nic lubczyk majeranek
trzeba tylko solić danie
tak uznały (w rządzie) panie

bo w barach mlecznych
tak ostatecznie
bez dwóch zdań
nie można przecież pieprzyć dań

*** /„Jestem sobie wiejska baba”…/

„Jestem sobie wiejska baba”
wiersze pisać czy wypada?
Wersy składać i rymować
czyny słowem ilustrować?
Ja powinnam plewić grządki,
myć, szorować by rozsądne
gospodynie i matrony
miały wgląd w sekretne strony
mego domu i ogródka.

Tu riposta bardzo krótka.
Robię wszystko to co lubię
Dość pouczeń i marudzeń.
Składam w wiersze proste słowa
zamiast plewić i gotować.
Potem łapię w sieć motyle
zmieniam w radość wszystkie chwile
i to w tym temacie tyle.

A matrony i mohery
niech se idą wypić cherry
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Joanna Lessnau 
/asia/

Urodziłam się 19 kwietnia 1983 roku na 
Podkarpaciu. Przez ponad trzydzieści lat 
mieszkałam w małej miejscowości należącej 
do gminy Kołaczyce, niedaleko Jasła. Obec-
nie mieszkam z rodziną i pracuję w Gdyni. 
W wolnych chwilach odcinam się od rze-
czywistości i przenoszę w magiczny świat 
wierszy.
Z ogromną przyjemnością po raz drugi gosz-
czę na stronach Antologii POSTscriptum.

jestem dla siebie złożoną zagadką
z nadbagażem przeszłości

tysiącem powodów
żeby zostać
i jednym
żeby zacząć od nowa

idę
tylko nie odchodź

starcie

przeplanowane
- żeby nie powiedzieć skrajniej

życie
czasem wyznacza kierunki
bez możliwości powrotu

na drugim brzegu
wypalona trawa

sztuką
dostosuj się i nie przegraj
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trzeba zacząć od tego

poczekaj
poczekaj proszę
myślałam że już wiem
że zrozumiałam wszystko

- nie pojęłam niczego -

w pośpiechu do lepszych dni
pomyliłam drogi

poczekaj
zatrzymaj chwilę
chcę przysiąść chociaż na moment
w pamięci pod zielonym drzewem
zaciągnąć się spokojem

na lepsze jutro
odnaleźć siebie

może nie takie bajki

koniec początkiem uśpionych

oddani opatrzności
przechodzą w stany życia
utkane myślą mową i uczynkiem

pierwszy oddech
nowo narodzonym z ducha
otwiera drogę do domu

przebudzeni
dojdą w swoim czasie
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między nami

czym jest to życie
gdzie biedakowi odbierają
nawet to czego nie ma

od poczęcia
jedynie śmierci pewne
za pan brat z cierpieniem

bo trudno uwierzyć
że zamierzeniem
z ręki Boga

a jednak

lęk

gdybyś zapytał
czego najbardziej się boję
powiedziałabym że śmierci
(zresztą chyba jak każdy przy zmysłach)
ale i tego co przed nią i po niej

tak mój drogi
jest we mnie ogromny niepokój

boję się drżenia mięśni
przejścia przez ostatni oddech
i tej odległości od jasnej bramy
której pewnie i tym razem jeszcze nie pokonam

boję się nie być
żeby być od nowa
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znaczenia

graj
teraz twój czas

na scenie życia
masz wspaniałą rolę

wszystko się zgadza
wszystko ma sens

za oknem drzewo kot i ptak
nie są przypadkiem

przypadkiem nie powstał świat

szczęście

kiedy znajdziesz złotówkę
nie myśl że podnosisz szczęście
świat nie jest taki łaskawy
bilans wychodzi na zero

zakochany w prochu ziemi
patrzysz przez zamknięte okna
palcami przetaczasz każdy dzień
brodzisz ocierając się o przejście

gdy otworzysz
staniesz w progu na oścież
i to ci wystarczy
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w drodze

sprawami tego świata opasana
w dół idzie

zbyt wcześnie
by dotrzeć

*

ziemskiej wędrówki smak
jeszcze trochę

może kolejny raz
po tej stronie

jestem

sekundą na tle nieskończoności
być może ostatni

tęsknię

spragniona żywej wody
szukam źródła

od Niego pochodzę
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trzynaście dni przed odjazdem

dziś sprzedaliśmy łóżko
biurko i krzesło obrotowe
a przed nami jeszcze niejeden dzień targowy

wszystko idzie planowo
każdy grosz się przyda
więc dlaczego tak nerwowo nadgryzam słonecznik

na podkarpacką wioskę
spływa miasto pomorskie

poza kroplą morza na policzku
nie ma tu nic poetyckiego

t/p

w moim ogrodzie
nie ma słodkich winogron
spadających jabłek
ani orzecha włoskiego

zbieram liście brzozy
i zgasłe kwiaty

w moim ogrodzie
na piątym piętrze

krzyczy mewa
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Jadwiga Łowkis
/jaga/

Jestem jaka jestem. Niepojęty przypadek, jak każdy przypadek.
– Wisława Szymborska

horyzont

rozwidnia malownicze klify
na wyciągniecie wspomnień
rozbudza
bursztynowe smutki

fala agresywnie igra
z naturą
uchodząc w nicość

a szum morza na wzór
szanty echem odbija zwilżone
słowa

tylko mewa strzępi
skrzydłami lękliwe uczucia
nadwyrężając błękit
kłębiastym złudzeniom na przekór

złoty okrąg schodzi
na jeden pocałunek
lustrzane odbicie
zachwyt

Wiodący temat
„Morze” mewy, szanty, fale.
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Peregrynacja

Echem odbija się słowo
– uważaj dbaj o siebie.

Wspomnienia jak bumerang powracają
w chwilach zwątpienia.
Nie dojrzałam jeszcze do porządków
całorocznych.

Widząc rekwizyty starannie je odkurzam
w nadziei, że powrócisz.

Odjechałaś daleko – w inny wymiar
bez walizki tobołka i podręcznych rzeczy.
W odświętnej szacie skrywanej przez lata.

maj 2014

to już za nami

zawsze razem przez trudy i znoje
niekiedy w oczy i kłody na drodze
aglet zerwany przetkać trudno

twarda zelówka zbolałe nagnioty
droga pod górkę wysokie chabazie
gdzie dołek tam zwichnięta pęcina

już blade poranki z paletą jesieni
kończą wędrówkę w muzycznej symfonii
burza i napór dramat życiowy
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wiesz

spotkałam wczoraj Panią Hanię
kupowała bułeczki masełko
pytała co słychać

mówiła że lubi
chleb z dżemem
twojej roboty

zostało kilka słoiczków
nikt tak nie robi dżemu
jak ty

spóźniłam się na autobus
wiem
zawsze powtarzałaś
wyjdź prędzej
lepiej poczekać

przyswajam rady
po czasie nabrały mocy
doceniam wskazówki
które drażniły
gdy wypowiadałaś

idę do sklepu
masz jakieś życzenie
nie słyszę co mówiłaś

nic nie mówiłaś
od roku nic nie mówisz

tęsknię
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bezwstydność

łapczywie napełnia dzbanek

z rozkoszą grasuje żądza
bałamuci pod skrzydłem ćwierka
sączy jad omamionym w sieci

złudna namiętność (u)frazowana

na niby-harfie przebiera palcami
figlarka

przeżuwamy słodkie impulsy
spijamy niby-nektar

widzę jak błędny ognik
powoli tonie
we mgle

nie wchodzę na rozstaje

lato za nami

przemknęła zieleń z kolorowym latem
wkraczając w rude westchnienia jesieni
z szelestem wiatru z wrzosami pod rękę
nieśmiało stąpa

świerszcz już nie stroi skrzypek planowania
przed nami wąskie tajemne przesmyki
szron zdobi czoło na przemian z polanem
zachodzi słońce

przytulasz mocno wspierasz życie całe
chodziłeś ze mną krętymi ścieżkami
rzucając czasem przelotne niezgody
trwamy wciąż razem
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przemijanie

mówią – lustro nie kłamie
dlaczego więc unikam
spotkania z Alicją

widzę to co chcę zobaczyć
wciskając się w gorset
najmniejszego rozmiaru

oczy zasnute mgłą
nie dostrzegają
pomarszczonego

wyobraźnia działa w tył
z wy-modyfikowanym szkłem

teraźniejszość
wyszła na spotkanie
jesiennej rudości

czasami

kusy koniuszkiem ogonka wytycza parol
tępe ostrze kale osobowość
fajerwerki rozbłyskują słono w kąciku

cyrk bez areny wulgarnym poematem
odstrasza przypadkowych słuchaczy
knedel uwiązł w bezsilności

boli cios poniżej
wypalonej rzeczywistości
kolejna lekcja czarnych słów

straciłam coś
bezpowrotnie
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jeden dzień

Grudzień. Za oknem
porywy kradną wszystko z balkonu. Szaleje
i huczy powietrze, przewraca napotkane.

Poranny spacer z pełną sprawunków siatką
– sorry – reklamówką. Idę.
Idę pod wiatr.
Spycha mnie na krawężnik.

Niby silna, a jednak słaba wyszłam naprzeciw naturze.
Mijam zgniecione konarem legowisko
tego bez dachu, potarganego.

Komornik bez skrupułów wyrzuca głupich,
biednych, niezaradnych. Na mocy pieczęci.

Orkan zabiera i przewraca,
nie pyta za ile i kiedy. Bez podpisu najwyższego
niszczy minione lata.

Ucichnie bliżej południa,
zostawi nową dekorację.

przemoc

świat runął w mgnieniu oka
pozostawiając złamany stołek
pulsujące ciśnienie

rozlana herbata
pet celnie powyżej nosa

strach przechadza z dumą pawia
rozrywając na strzępy przycupniętą
duszę piskląt

17.06.2013
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Lila Helena Metryka 
/Liana/

Jakiś czas temu Bożena (Bożena Kluszczyń-
ska) podarowała mi Antologię POSTscrip-
tum z dedykacją: Wspaniałą przygodą może 
być również zabawa słowem.
Pomyślałam, że może warto spróbować. 
Ocenę tych prób pozostawiam Tobie, Drogi 
Czytelniku.
.

Mamie

*** /wciąż pustka po Niej.../

wciąż pustka po Niej
choć to już rok prawie
wraz ze mną roni
łzy wierny cyklamen

*** /Tak pięknie pachną dziś konwalie…/

Tak pięknie pachną dziś konwalie,
tak pięknie, Mamo.
Wokoło świat wybuchnął majem.
Jest szósta rano.

Myśli się kłębią, nic nie cieszy.
Wciąż świeża rana.
Miast niknąć z czasem, coraz większy
staje się balast.

Tak pięknie skrzą się na konwaliach
kropelki rosy.
Jak długo trzeba ból oswajać?
Czy już nie dosyć?
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*** /Co roku niosłaś chryzantemy…/

Co roku niosłaś chryzantemy,
i te z kwiaciarni, i z ogrodu,
czasami szron się na nich mienił,
choć nie pragnęły wcale chłodu.

I rąk Ci było ciągle mało,
bo prowadziłaś jeszcze dziecko,
co za spódnicę Cię szarpało,
chcąc się pobawić choćby świeczką.

A teraz ja tę samą drogę
przemierzam, by odwiedzić Ciebie,
spóźnioną różę z sobą niosę,
gałązki jodły, chryzantemę.

Uprzątnę liście, z których kasztan
usypał Ci pierzynkę rdzawą,
zapalę znicze, by ich światła
ogrzały Twoją duszę, Mamo.

Szczególnie w taki dzień jak dzisiaj,
który jest świętem dla nas obu –
ja w Dzień Zaduszny na świat przyszłam,
Ty dziękowałaś za dar Bogu.

Pomilczmy razem w tę rocznicę,
cóż, śmierć się wciąż przeplata z życiem.

marzec – listopad 2014 r

Oleńce (Aleksandrze Barańskiej) w 11. rocznicę

żeby wzlecieć w obłoki trzeba upaść nisko*

stała na szczycie
w pełnym ekwipunku
nad nią już nic
tylko niebo i może On
choć dowodu nie przeprowadzono
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świat wabił obietnicą nieskończoności
by chwilę później usunąć się spod stóp

hej anioły nie w dół w górę
tam na tę pierzastą chmurę

szczyt nie ronił łez
góry nie odwzajemniają miłości

* z wiersza Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej pt. „Zabity w górach”

*** /Sobota była. Tak jak dzisiaj.../

Sobota była. Tak jak dzisiaj.
W kryształkach szronu lśnił listopad.
Bielił się pierwszy śnieg na szczytach,
na Kamienistą wiodła droga.

W piersi radośnie biło serce,
a widok z góry dech zapierał.
I czegóż było pragnąć więcej?
Nad głową – niebo, u stóp – ziemia.

Ech, matko-ziemio, nie czuwałaś,
gdy się zmrożony płat osuwał.
Nie chciałaś ran mieć od czekana
i stałaś taka zimna, dumna.

I tylko jodła gdzieś na szczycie
żałobną skargą się zaniosła.
Na los, co bierze ludzkie życie,
nie patrząc, ile liczy wiosen.

Szum, jodło! Może w twoim szumie
odpowiedź znajdę i zrozumiem.

Listopad 2014 r
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Wspomnienie

  Jagodzie (Lidii Ogińskiej)

Piękne jesienie były. I wiosny.
Krakowskie Planty tętniły życiem.
Złote refleksy na Twoje włosy
rzucało słońce przez gęstwę liści,

gdy mnie uczyłaś jak się wymawia
„ł” teatralne, jakoś mi nie szło,
lecz z Ciebie była uparta panna,
za co Ci dzisiaj wyrażam wdzięczność.

Wspólna nauka, śpiewanie w chórze,
czy językowe obozy letnie…
Ech, były czasy! Dzień się nie dłużył.
Jednako cieszył luty i kwiecień.

Beztroskie lata, lata krakowskie
minęły szybko. Cóż, takie życie.
Później dom, praca i obowiązki,
rzadziej nam dane było się widzieć.

Lecz wszyscy dobrze wiemy, że młodość
wiąże na długo, wiąże najmocniej,
więc my, Kochana Nasza Jagodo,
będziemy chronić pamięć o Tobie.

A kiedy nasza nadejdzie pora,
Ty nas powitasz, tam, w Jego progach

Luty 2015 r

Ada, to nie wypada!

– Nie wypada, boś za młoda!
– Nie wypada, boś dojrzała! –
więc chowała się po kątach,
nie szalała, chociaż chciała.
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Teraz, kiedy wdzięk się sypie
jak przejrzała jarzębina
lub przywiędły kwiat na lipie,
czy szaleństwa czas zaczynać?

Siedzi Ada i rozmyśla,
rozpatruje za i przeciw:
– Ten i ów pewnie by wyśmiał,
stara baba i te rzeczy…

Z drugiej strony – jak nie teraz,
to już nigdy, taka prawda.
Zazdrośników niech cholera!
Wylatuję dzisiaj z gniazda!

Gdy w realu się nie uda,
poszaleję wirtualnie,
opracuję profil-cudo
i zamieszczę na e-Darling.

Choć na koniec się zabawię,
wszak to grzech nie spełniać marzeń.

Lipiec

Lipiec – lipy, zapach lata,
Łąki i ogrody w kwiatach,
Różnorodność barw i woni,
Roje gwiazd na nieboskłonie.

Kiedy noc utulić nie chce,
Patrzę w międzygwiezdną przestrzeń.
Księżyc twoją twarz ma dzisiaj,
Jakby czytał w moich myślach.

Lipiec – lipy, zapach lata,
Z tęsknot teraźniejszość splatam.
Niech w lipcowej nocy drżeniach
Ciche snują się pragnienia.
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Życie /triolet-skurkolet/

Niezły z ciebie skurkowaniec,
i mam już po dziurki w nosie
tego, że mnie robisz w banię,
taki z ciebie skurkowaniec.

Więc skąd to oczekiwanie,
że trwać będziesz wiele wiosen,
chociaż z ciebie skurkowaniec
i grasz ciągle mi na nosie?

Ech, Izydorze /triolet/

To ty dałeś mi Być może,
a do tego trzy goździki.
Nie był z ciebie żaden orzeł,
ale dałeś mi Być może.

Wciąż pamiętam, Izydorze.
Nie, nie mylisz mi się z nikim.
To ty dałeś mi Być może,
i różowe trzy goździki.

Miniaturki

niewierzący

w latające talerze nie wierzył
ujrzał w akcji małżonkę szok przeżył

myślicielka

myślała że jest poetką
bo jej z piórem było lekko

planety

kobiety – z Wenus, mężczyźni – z Marsa,
na scenie życia – odwieczna farsa.
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Czesława Mileszko
/anastazja/

Mieszka w Ustrzykach Dolnych. Zaintereso-
wana ludzkimi losami (tymi, którym los rzuca 
kłody pod nogi) – pisze o nich wiersze. Często 
nieusatysfakcjonowana zadaje sobie pytanie: 
dlaczego, jak można, a jeśli… Kto wie, może 
kiedyś napisze o tym książkę? Tymczasem oce-
nie czytelnika zostawia swoją poezję.

Tamtego wieczoru

  (ojcu)

weszłam na palcach do szpitalnej sali
nie śpię – powiedział
ciężki oddech unosił klatkę piersiową
w nieodchodzącym bólu

objęłam wątłe ramiona
wyglądaliśmy jak drzewa splecione
gałęziami wspomnień zdolne przetrwać
największy huragan

patrzył na księżyc przyklejony do szyby
jakby chciał go zdjąć na chwilę
która zasypia zanim zgaśnie światło

spojrzenie zatrzasnęło drzwi
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Aso z bloku 24

chciałabym wejść do swojej głowy
by pozbyć się wspomnień
mieszkają we mnie ze mną
chodzą po ulicy

wyglądam przez okno czy aby
na pewno nie ma tam drutów

blok numer dwadzieścia cztery
pachniał białym chlebem

kurwienie to pełny brzuch
ciał przekraczających
dzienną normę bólu

La nipote Daria

elfie z mgły porannej
o oczach niebieszczącego morza

ptaku wiosenny
ze śmiechem jak plusk
kamieni w potoku

dla ciebie
rozsypię złote poranki
utkane tęsknotą pocałunków
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Silikon w rozmiarze D

usta po botoksie
ledwie się mieszczą
w pocałunkach

działającym na wyobraźnię
bohunom rozsuwają zamki

chemia?
czy szaleństwo
ukryty uśmiech mony lizy?

Zapach miłości

całowali ciszę spijając ustami rozkosz
z każdej ścieżki ciała
języki ognia rozpalały płomienie

byli wszystkim co miało rytm
wiatrem i morzem – muzyką życia
chwilą jedynego szczęścia

które było warte więcej od innego

Bez marzeń

Wtedy świat nie miał marzeń
ale twój uśmiech
rozkwitał stokrotki

dotykałaś nieba prosząc Boga
o odpowiedzialność
za bose stopy dzieci

widziałam w twoich oczach ból
skrywający mrokiem
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Uwięziony w ciele

ból
kształtuje rysy twarzy

wydobywa dźwięki ostrzejsze
od szklanki spadającej
po schodach
z zamkniętymi oczami gryzie sufit

ciemność oznacza
bezpieczeństwo

Bądź moim drzewem

na ścieżce koloru zielonej wstążki
rośnie drzewo stare jak góra

nikt nie zna jego korzeni
odpocznę w twoim cieniu

potem pójdę

ponad ludzkie spojrzenia
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Spowiedź

niepewnie stawiam stopy
metaforycznie kryję się w kamieniu
który pragnie głębi

nie czynię wyrzutów światu
pisząc o życiu z dzieciństwa
rozgrzeszam osoby i miejsca

niekiedy staję się podmiotem lirycznym
chowam głowę między szczeliny wgnieceń
i ukradkiem wycieram łzy

Jednej nocy

wypchnął mnie świat
zanim zdążyłam zamknąć drzwi
trzymając się rękoma powietrza

pozwalam płucom
na głębszy oddech

oswajam rzeczywistość
pokręconą
jak korzenie sosny
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Skarga

skrzydła aniołów
niosą Boże Narodzenie

na łańcuchach zimy
zamarzają psy

uwięzione prośby

kostnieją w wiernych oczach

ich smutek
opiera się o własny cień

Kaśka za rzeką

zanurzona po szyję w zielonym świecie

z uśmiechem Boga mówi że ona
i ziemia to zgodne małżeństwo
jakby istniały między nimi jakieś więzy

odkryte ramiona karmią komary
przed nadchodzącym deszczem
bursztynowy wzrok mówi że zostały
policzone wszystkie źdźbła trawy

zmęczona kładzie się na plecach
przykrywając ciepłym powietrzem
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Zbigniew Michalski 

Zbigniew Michalski – urodzony 11 września 
1952 r. w Mielcu. Poeta, felietonista, redak-
tor i współredaktor 7 pism literackich, re-
gionalista i animator kulturalny. Absolwent 
Liceum Ogólnokształcącego im. Janka Byt-
nara w Kolbuszowej. Debiutował tomikiem 
„Na pięciolinii życia” (2004). Laureat ogól-
nopolskich konkursów literackich. Założy-
ciel i aktualny prezes, działającej od 2006 
roku, Grupy Literackiej „Słowo” przy TMZM 
im. Wł. Szafera w Mielcu – członek Zarządu 

tego Towarzystwa. Współredaktor pierwszego almanachu twórców Grupy 
Literackiej „Słowo” pt. „Z podróży na wyspy słowa” (Mielec 2007). W 2008 
roku wydał tomik „Zakręty”. W roku 2009 współredagował almanach „W ryt-
mie słowa”, wydał tomiki „Jeszcze” i „Na pięciolinii życia”(Wyd. II). W roku 
2010 wydał tomik „Schody”, a w roku 2011 współredagował „W dalszej 
i bliższej perspektywie” („So fern wie nah”) oraz zredagował almanach „Za-
nurzeni w słowie”. W latach 2012, 2013 i 2014 redagował „Artefakty” – 
Mielecki Rocznik Literacki. Do „Mieleckich zapisków” (2006–2013) trafiły 
jego liczne artykuły o Grupie Literackiej „Słowo”. Opublikował ponad 300 
artykułów w czasopismach regionalnych i ogólnokrajowych, a także w me-
diach elektronicznych. Odznaczony odznaką „Zasłużony dla Kultury Pol-
skiej”(2009) i „Brązowym Krzyżem Zasługi” (2014).

Niebieski podarek

  Bożence N.

Anioły mi cię podarowały

Więc śnię o tobie
przepiękna

sen
zbliża nasze postacie
przynosi wolność
błogosławieństwo
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i spokój
z którego powstaje
ta najpiękniejsza serenada

Anioły mi cię podarowały

Więc śnię o twoich słowach
zapamiętanych

uderzeniach
opiekuńczego serca
i słyszę
że twoja dusza przemawia
po swojemu

Anioły mi cię podarowały

I jest to sen realny
jak ty w rzeczywistości

Z nonszalancją Kozakiewicza

na łeb na szyję
na złamanie karku
czas pędzi w podskokach
nie oglądając się za siebie

jesteśmy jego marionetkami
od narodzin po kres
gonimy sny niespełnione
gonimy nadaremnie króliczka
puszczamy oko
do miłościwie panującego
żeby przystopował
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lecz on jeszcze bardziej
podkręca dotychczasowe tempo

spryciarz nad spryciarzami
zza różowych okularów
przędzie swoją niecną intrygę

i z nonszalancją Kozakiewicza
pokazuje nam zgiętą prawicę

Na śmierć poety

  Pamięci Tadeusza Różewicza

szybują ptaki i owady
samoloty i latawce
obłoki i mgły
kosmiczne statki i gwiazdy

lecąc ku nim
potknąłeś się o wystający pień
kwietniowej nocy
znikasz coraz dalej i dalej
osłonięty całunem swojej chwały

gdzieś tam czekają już na Ciebie
Muzy

wezmą Cię za ręce
które przed chwilą upuściły pióro
i przeprowadzą w ciemność
gdyż Tyś niezdolny
by dokonać kanonizacji
wszystkich niezapisanych dotąd
śladów ocalenia
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Bagaż

z podróży za kilka serdeczności
przywiozłem szczerozłoty oddech jesieni
pejzaż rześkością
i symfonią lasów powleczony

skąpany w pieszczotliwym słońcu
odliczam
krople niebiańskiego spokoju
użyźniające poletko mojej wyobraźni

obecny ciałem
nieobecny duchem
rozrywam
gordyjski węzeł zmartwienia
na drobne cząsteczki

zapisuję dla potomności
sympatycznym atramentem

mocno przejaskrawiony
pejzaż chwili

Nasza Werona

nasza Werona legła w gruzach
rozsypała się w proch
wraz z tornadem podejrzliwych myśli
na resztkach zaufania
zawisły białe flagi kapitulacji
i rozgoryczenia

życie
ze zwichniętą perspektywą
przechylone wszechmocą żywiołu
jeszcze bardziej
niż słynna wieża w Pizie
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bez cienia uprzedniej wzajemności
wygląda przygnębiająco

zwłaszcza
że nie zachowaliśmy przy tym
ani jednego miligrama dobrej woli

a zwaśnione umysły
czarną kredą pośród świadomości

wypisały imiona złoczyńców

Prosto z Drogi Mlecznej

Uciekaliśmy w podskokach
oślepieni blaskiem
pędziliśmy przed siebie
co chwilę upadając

A wszystko to wyglądało
jak gdyby
droga zwijała się nam
pod nogami

Wszak na Mlecznej Drodze
anioły muszą tańczyć
pomimo pląsów usłyszałem
że będziesz tylko moja

Teraz wiem
przyrzeczenie było premią
Teraz wiem
Twoje słowa pachną anielsko

Jesteś moim pięknym snem
aniołem skradzionym
prosto z Mlecznej Drogi
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Facebook dreams

wędruję bez opamiętania we śnie
w którym nie potrzebuję czasu ani języka
komunikacji

chwytam wzrokiem mowę postów polubień
i komentarzy

alejkami obsadzonymi kwiatostanem myśli
podążam za sensem
co wymyka się spod kontroli
tropię bezsens nachalnie narzucający
swą wolę

po drugiej stronie zdumienia
facebookowe sny pozbawiam intymności

wymierzam bezlitosne cięgi pyszałkom
ze skreśleniem włącznie

cisza szepce mi do ucha
zstąp czym prędzej na ziemię
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Metalogika (cover)

Wpisz się wierszem w każdy szew wyobraźni,
sczytaj zmysły w języku obcym,
łamiąc morale poprawnej gramatyki i ortografii.*

Sczytaj obolałe żebra, prawy, lewy obojczyk,
usta... I patrz w oczy głębokimi źrenicami.

Oni, spod parapetu, nie zrozumieją języka nocy.

Opuść zmęczone szarością powieki
i zaproś mnie do gabinetu luster
echem odbijających gniew, zawód i zagubienie.

Pozwól stłuc te wszystkie smutne twarze!

I tańcz... Nago i niepoprawnie
jak Polska bez chrztu, brzoza pod naporem orkanu,
syrena nawiedzająca poetę po zmierzchu, wódka i szkło.

Tańcz.

Oni odejdą, a my umierać będziemy powoli,
upuszczając nadmiar brudnej krwi na zmącone prześcieradło.
____________________________________________
* „Metalogika (zabawy filologiczne)” 9-11 Maj 2013

Marek Olszewski

„M. Ciućka [Olszewski] to prawdziwy dobosz 
sprawy ludzkiej. I choć często się buntuje, obra-
ża na świat i widzi go w ciemniejszych barwach, 
to poeta z krwi i kości, który wierny jest swoim 
ideałom i nie powiela modnych wzorców i mód, 
pisząc tak, jak dyktuje mu serce”. [Anna Nogaj - 
Kozirynek nr VII/Zima 2009]
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Gorąca czekolada z chili

Razem możemy siedzieć przy przystanku i udawać bezdomnych
kochając się w najbardziej irytujących miejscach
i śmiać się ze wszystkiego i wszędzie
nie czekając na żadne rozgrzeszenie
  Przemysław Mańka – „Rosji (Rosjance)” – 2014

Możemy zniknąć z trawników, zagonów, z domu,
który pochłonął chęć do namiętności
i wrócić na skrzyżowania świateł
– ciepłych, czerwonych i irytujących.

Możemy nucić dotykiem delikatne obrazy,
uciekając od moralności, przyzwoitości, praw i obowiązków.

Na arkuszach z recyklingu układać słowa w wiersz,
w szklankach mieszać wódkę z winem, owoce z korzeniami,
słodycz i pikanterię – jak to zwykle u nas bywało.

Obudźmy się z samotności na żądanie
i spójrzmy w oczy przed laty wypowiedzianej przysiędze.

Pozwólmy zedrzeć z siebie krępujące naleciałości, zobowiązania;
firanki, obrusy, dywaniki – pozory maskujące surowe drewno;
i osobowości, gardzące burzliwością byczej krwi z Egeru.

Pokochajmy się znów, jak ten brokuł i ryż gotowany w curry.

Sfery mistyczne

Popatrz maleńka, jakie szyby w oknach są dziś czyste.
Blade, jak ciało dziewicy,
 skrywane przed spojrzeniami bezwstydnego słońca.

Popatrz na księżyc – skrzywił się stary głupiec,
bo wciąż pozostaje w cieniu bursztynu i złota.
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Liście nocą ślepo ślą kojące kołysanki
do nieznajomego adresata.

Drzewa śpią, a trawa czeka, byśmy się na niej położyli
i w blasku całej tej wodnej aury zapomnieli o przyzwoitości.

Poranna rosa, jak chrzest, zmyje ślady dotyku
i zmysłowego tańca.

Grom

Nie ma lata bez burzy – pomiędzy promieniami z nieba,
deszcz przypomina o samotności...

Owady chowają się w szczeliny starych domów,
których ciszę rozdziera zgrzyt zaniedbanych zawiasów.
Wiatr delikatnie głaszcze, wkrada się pod rękawy,
budząc utopione w bursztynie demony – gry i zabawy.

Słyszysz?

Turkot spalinowych silników, straże, karetki,
gwar bezosobowych postaci, i słowik.

Zwiastun

Jesień skrywa się za rogiem najbliższego z budynków.
Naga i nieśmiała, zerka szarobłękitnymi oczami
na ostatnie figle wyjątkowo niesfornego lata.

(Wydawałoby się, że u schyłku swoich dni
wykaże się choć odrobiną dojrzałości).

Złota, polska i poetycka... Pochmurna małolata.
Pomimo iż zwiastuje półmrok i oziębienie,
igra na strunach wieku średniego.
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Creme de la creme

A gdybyś była jak ten ptak z żółtym brzuszkiem,
który przemierzył pół Polski,
by po dziesięciu latach znów zaćwierkać dla mnie

zza okna.

Nagim aromatem porannej kawy, otulonym zmiętą satyną.
Jedną łyżeczką nieprzyzwoitej słodyczy. Budzikiem i kołysanką.

A gdybyś nie pisała wierszy, a tylko pozwoliła sczytywać
je z ust podczas długich jesienno-zimowych wieczorów.

Czy pozwoliłabyś się zamknąć w męskiej piersi
na dwa palce powyżej krawędzi mostka?

Primavera

Chciałaś być muzą – nieznajoma nie wiadomo skąd?
Bądź więc błękitem, powiewem, tęczą, rosą,
jantarem i kamieniem węgielnym nowego dnia.

Wzejdź znad oceanu o aromacie bergamotki,
z lekką nutą imbiru, pieprzu i cynamonu.

Pozwól zaprowadzić się męskim,
acz subtelnym krokiem

na najwyższy punkt tego miasta,
by zobaczyć nie tyle co za sobą,

a pod stopami.

Impresja chełmiecka

Spójrz o poranku na dach sąsiedniego domu.

Jak on, pod okiem nowego dnia,
zrzuć z siebie starą, zużytą garderobę.
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Dłoniom pozwól stopić szadź.

Spójrz w oczy, w oczy pozwól patrzeć.

Ustom powędrować wzdłuż rytmu alfabetu Morse’a.
Stać się jednym oceanem, burzliwie falującym
pomiędzy brzegami niezaludnionych wysp.

Spójrz na łzy
– w przyszłości takich już nie zobaczysz.

Ballada wigilijna

A gdyby tak zmącić gęstym, wzmacnianym winem
i czekoladowym ciastem

realne postrzeganie szarobłękitnej codzienności?
Gdyby pozwolić sczytać słodko-gorzkim alfabetem
skrywane za horyzontem intymnej garderoby kontynenty?

Liczyłaś kiedykolwiek igły świątecznego drzewka,
nim zawiesiłaś na jego gałęzi pierwszą gwiazdkę?
Czy też samo jego pojawienie budziło radość
i to wyczekiwanie bliżej nieokreślonego zaskoczenia?

Zapomnij o matematyce, fizyce, dzienniku ustawodawczym
i kodeksie cywilnoprawnym

– punktach, podpunktach i paragrafach.
Wpuść lodołamacze pod zziębniętą pierś
i zwolnij tropikalne wodospady głęboko skrywane

w każdej z części ciała.

Ślązacy od zawsze mieszali goryczkę regionalnego piwa
z piernikiem i bakaliami; mleko, cukier, orzechy i mak.
A nadmiar kalorii spalali ciężką pracą

i gwarancją niezawodności związku.

Jak tych trzech mędrców, pójdź śladem znaków na niebie
– w ubogiej stajence odnajdziesz najdroższy skarb.
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Bez scenariusza

Zimie tego roku daleko do gówniary
hasającej za oknem w białych bawełnianych majteczkach.

Zmęczona fałszywymi obietnicami fałszywych wyroczni,
szklana jak ekran w którym poszukuje lepszego jutra,
nuci barwami odbiegającymi od jej miejsca w czasie.

Kolejna poranna kawa, jest jak wschód słońca
ukryty za mętnymi chmurami...

Odstaw filiżankę, notatnik wiadomości tekstowych;
spójrz – bez zbędnych słów

– dzieci nam wybaczą.

Завтра

Wiosno – Siostro słowiańska,
co na Wołdze łyżwą kruszysz krę.
Zimie nucisz kołysanki, latu zaś
ścielisz pola zbóż – flanelowe.

Nie do snu.

Ziarno, oddech, sok i krew... –
Usta, ramiona starego drzewa,
Ty i śpiew wszystkich ptaków.

Już niedaleko – za horyzontem,
gdzie budzi się nowy dzień.
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Aleskander Osiński
/alos/

Kwietniowe idy

W kwietniu zawsze jakiś plan bierze w łeb,
mimo, że ludzie wciąż się przewijają
jak podstarzałe niemowlaki. Przypadkowe
fatum uwzględnia możliwość śmierci.
Przyda się, ale po co więcej o niej mówić?

Najbliższy odlot to dzieci umierające z głodu.
Nie zobaczą jedzenia póki nie umrą; w demokracji
rozstań, której wciąż przybywa, żywią pozostałą
większość. Niewiele – kartki na wybory, krzyżyk
przy każdym nazwisku.

Wszyscy za jednego, a że krzywo patrzą,
kto by o to dbał, gdy się zmieniasz, a cień
potakuje. Jeśli się zdobędziesz – spalisz miasto,
wyrżniesz tych, z którymi ledwo się skleiłeś.
Bóg jest, ale to co jest nigdy nie pomaga.

Za to co masz w ręku

Ganges jest święta i nie tylko do bliskich
wyciąga ramiona, dzieci częstuje słodyczami.
To wielka pokusa, a że stara i brzydka,
ma przecież dobrą wolę; spisała wszystkie

wedy i recytuje na długich falach,
które od środka ku brzegom,
rozprostowuje świątobliwy Bhikku.
Nigdy się nie pali, więc cierpliwie

układa ziemię za odchodzącymi
w głąb ogrodu, chociaż osobiście

zerwał tylko jeden, mały kwiat.
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Ex voto

słowa na każdy dzień tygodnia
można uzbierać na łące
przy starym tartaku

skrzętnie przechowają
najważniejszą wiedzę
niedzieląc się roztropnie,
gdy w absydzie bazyliki
przeplatasz nimi
podniesione głosy

skromny bukiet
dla zielonej w wierze
dziewczynki

która głośno
i radośnie
nic nie rozumie

Wschodni szlak

Powoje szanują drzewa, zawsze młode
i wiotkie, szukają schronienia na górze.
Jeśli tylko uda się wdrapać, rosną szybciej
niż ludzie, dogłębnie prześwietlają
całą rodzinę.

Chcąc je naśladować zapomina się o wahaniu,
latem w podcieniach łatwo przechodzą
wytarte do białości strachy; pies
grzebie wśród korzeni kość
na czarną godzinę.

Życia prawie nie widać, bez narzucania,
wśród dobrze ułożonych owoców,
staje się wyrozumiałe jak światło
ujęte w kształt solnych figurek;
pilnuje właściwych proporcji.
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Na dłoni tworzącej daszek
siada drozd; za każdym razem
prawdziwy.

Pod linijkami

Czytaliśmy wyrywkowo i bez uprzedzenia;
ty jedno, ja drugie. Po pewnym czasie
i niepewnej drodze, odległość
między nami znaczy – tyle co
cytat z Norwida,

gwiazdy nie tam są gdzie świecą

więc może idzie się
jednak odnaleźć.

Trzy krople

Nie musimy przecież wszystkiego uwieczniać w kamieniu,
kroplo; daję słowo, również drążyłem, nie pierwszy,
nie ostatni, chociaż życie chwilami rozprasza. Wiesz, na tysiąc
nocy, musi się znaleźć jedna, którą zrozumiesz – opowieść

nie kończy, można jednak przyjąć. Zmiany, tyle czasu w sumie
nie powinno pójść zwyczajnie na marne, ani minąć jakby pękły
ramy i obraz zginął. Czyjeś palce najwyraźniej chciały dać
do zrozumienia, to tyle, co uszczypnąć, a życie w akcie skruchy

wstrząśnie. Lecz z drugiej strony, kroplo, przekonanie jedynie,
że ciemność nie zgaśnie i w najlepszym świetle pogodzi półtonami
zbuntowanych braci, przechowując dla nich za szafą stare pudło

z harmonią. Czeka aż znowu ożywią oddechem i uniosą. Nie
musimy, kroplo, koniecznie każdego uwieczniać, przynajmniej
w blokach, na starcie, kiedy z okien wypadają prosto na kartkę.
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Odwracanie wierszy

Kiedy światło ustępuje, przez chwilę
można odznaczyć się wyraźniej; od czegoś
jednak trzeba zacząć, a ty
wybierasz twarz;

niespokojna, ale można wyśledzić każdą
nieprzystającą linię, rysy które pozostały
i te, próbujące zaszyć się w przyszłości

jak suche trawy. Łatwo zajmuje je ogień
i ledwie można oderwać oczy;

w końcu jednak
nigdy nie wiadomo
kiedy jest dawniej.

Gospodarka żarowo-wypaleniskowa

Nie wypaliło, chociaż wciąż na przedwiośniu
czernieją rowy, pola. Po pryzmach śniegu
odchodzi wilgoć, zostawiając przezroczyste łuski,
ślady po unerwieniu; szkoda;

nigdy nie złapałem żadnego za rękę. Gorący uczynek
mogę sobie tylko wyobrazić jak duchy,
które łakną popiołu, żeby wygrzebywać w nim
dołki. Nie wierzę, gdy mówisz, że naprawdę
przy tym byłaś, mimo zaklinania –

wstaję wcześniej i wybiegam dużo dalej
między ledwo prześwietlone błony,
z których znikają sylwetki jak skruszone
poczwarki, kłębki białego dymu; tyle
ile można ująć. Kilka kropli

po chwili ginie
w słońcu osiadającym
na naszych oczach.
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Rozpisywanie wkładów

Znicze nie dają światła, nawet
roje unoszące się w dzień zaduszny
jedynie mocniej akcentują – czerń.

Obraca się zmarzniętymi palcami
po eliptycznych orbitach planety

wędrują inne – ciepło ubrane
z podniesionymi kołnierzami.

Pociągają, w sposób charakterystyczny
dla żałoby – kawałek odkrytego ciała
powinien pobudzić zmysły,

tak naprawdę – nie potrafią być samotne
w dodatku z paczką zapałek, wszystkie razem

skończenie znośne obietnice
przybywania nocy, która aż do śmierci
pozostaje wyłącznie
wszystkich świętych.

Chrząszcz w trzcinie

Postępowe ciało – stawia na eklektyzm
ściągnięty z kącików ust. Nie cała jesteś
uwiarygodniona, mi jednak wystarczy

niewiele cię obchodzić, z obawą ukrytą
w rozpuszczonych włosach; od niechcenia,
jak mało wykorzystywany korytarz kornika.

Z drewnianych ozdób, ułożyłaś unikalne
wzory, podkreślając nakłady na dotyk,
operację, gdy światło wpadając przez niewielki
prześwit dokonuje ważnych odkryć,
chociaż pewnie wolałoby zwyczajnie –
nie przeszkadzać.
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Metody

podpowiedziała mi – napisz wiersz
on ci pomoże wskaże
kiedy i gdzie możesz go spotkać
nawet gdy w istocie nie ma
w istocie nie ma
powodu

z dostępnej wiary
można stworzyć ciało
jest nieskończenie wiele sposobów
na świat
na nas

w ogóle nie zwracaj uwagi
jak to się skończy
i nie skończy

Konspekt

Bliźniaczo podobne historie zdają się nie mieć
punktów stycznych, w ich promieniach
ogrzewają się jednak jaszczurki. Kamień

wieczorem oddaje skrzętnie zebrane
w ciągu dnia. Gaśnie i dojrzewa. W planach krwi
leży zwalnianie wychudłych zakładników.

Limfa w ślad za nimi wypuszcza
zakapturzone postacie. Nic
nie powinno być pominięte
przy oddaniu pod dozór,

wpłacie kaucji, gdy stopy stają się
pozornie wolne, jak strachliwe sarny
przecinające ostrożnie

dukt. Z tysiąca szmerów
wyłania się jeden –
możliwy.
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Zygmunt Marek Piechocki

AD LIBITUM

1.
Przychodzę do ciebie z poematem symfonicznym
Finlandia Jeana Sibeliusa
bo chciałbym żeby było jak w Kalevali

Ośnieżone przestrzenie
Leminenkainen powozi
mkniemy na północ

Czeka Pani na Pohjoli

Pod okapami suszone ryby
ogień w saunie

Po drugiej stronie zamarzniętego jeziora światełko
ktoś tam czuwa

Jak my teraz
przy tym zapalonym ognisku
wtuleni w ciszę

2.
Przychodzę do ciebie z Etiudą Op.10 nr 12
bo bardzo wzburzenie we mnie dzisiaj

Chciałbym żeby posłuchał jej lekarz u którego progów
wyczekiwałem
Doczekawszy oniemiałem niegodziwością

Więc piorunuję w sobie jak Fryderyk w Stuttgarcie
w tamtym pamiętnym klęską czasie

Piorunuję zmierzając ku nokturnom starości
i tak we mnie coraz to ciszej
i ciszej
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Pan proszę pana doktora i tak nie zrozumie
i nie zamacha przyjaźnie dłonią
odjeżdżając tym swoim wypasionym suwem

3.
  Pani Basi Polkowskiej – skrzypaczce

Przychodzę do ciebie z Sonatą Op.27 nr 2
Ludwiga van Beethovena bo bardzo nocnie teraz

Śnieg sypie
ani skrawka księżyca
i jak czytam w Googlach
zamarzło Jezioro Czterech Kantonów

Nie nie ma tutaj pulsowania rytmu szamańskiego bębenka
a mimo to przenoszę się
w czas kiedy lato
i gwiazdy północnego nieba nade mną

Galaktyka Andromedy

Wymyślam nową historię etiopskiej księżniczce
zabieram na leśne dukty

Ale czy wtedy mogłaby jaśnieć przy Perseuszu
mając Kasjopeję obok siebie

4.
  Pani Magdalenie Michnie – altowiolistce

Przychodzę do ciebie w moich słuchawkach
Vladimir Horowitz z trzecim Consolations
Ferenca Liszta w splendorze Carnegie Hall

Pocieszam się także pozostałymi pięcioma z cyklu
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Więc czytał Alphonsa de Lamartine’a
jego Harmonię poetycką i religijną
zapewne wiersze Charlesa – Augustina Saine – Beuvego
gdzie przyjaźń wymieniana jest jako pociecha
na utratę wiary

Sam przecież jej nie utracił
i czas tamten był szczęśliwym
– Księżna Karolina była już obok

Zapada się we mnie nokturnowe
Quasi Adagio, cantabile con devozione
czwartego pocieszania

Za szybami okna spokojnie prószy śnieg

5.
  Nadii Kortus – artystce

Przychodzę do ciebie (który to już raz) z Fryderykowym
“Lento con gran espressione” cis – moll Op. posth.

Pamiętasz
w Pałacu Łazienkowskim na bis
po Pavanie na śmierć Infantki Maurice Ravela
Kevin Keener zagrał ten nokturn
i mimo aplauzu oszalałej euforycznej japońskiej części widowni
(owszem także naszej) nie wyszedł już do fortepianu

Podobnie postąpił wczoraj w gorzowskiej filharmonii
Piotr Paleczny

Nieskazitelność kompozycji
nieskazitelność wykonania

I ta kilkusekundowa cisza po ostatnim dźwięku

Opowiedzenie zachwytu
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6.
  Grzesiowi Tobisowi i Waldkowi Żarowowi – klarnecistom

Przychodzę do was z krakowskimi klezmerami

Oczywiście nie wiem czy są Żydami

Rozpoznaję wiele melodii
spośród nich najbardziej te z repertuaru André Ochodlo

Byłem na jego koncertach mam płyty
słucham bo lubię tę muzykę

Moja Mama pamięta czasy kiedy w Jej miasteczku
sąsiadami byli Polacy Żydzi Niemcy
W 1939 roku wszystko runęło
przyjaźnie znajomości sąsiadowanie zabawy w teatr

Nie nie przypomina sobie by któryś z Jej żydowskich kolegów
grał na skrzypcach lub klarnecie

Pan Joel Salomoński sąsiad zza ściany trudnił się ubojem
drobnych zwierząt
Rabinem był Ezdrasz Sztaiberg a jego córka Hania była
rówieśniczką Mamy
Pani Herta niezwykle piękna kobieta mieszkała obok synagogi

Słucham klezmerów krakowska ulica tętni życiem
a ja myślę o wywiezionych odkrytymi lorami
we wrześniu 1939
myślę o Melanii Fogelbaum
zadaję sobie pytanie
czy kołysze Ją daleka senna Waikiki jak marzyła w swoich wierszach
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7. Pani Kasi Winkiewicz – wiolonczelistce

Przychodzę do ciebie z V Symfonią A –dur Op.67 Ludwiga van Beethovena

g, g, g, es/f, f, f, d
gdzieś czytałem że to osiem najważniejszych nut Wiedeńczyka

So pocht das Schicksal an die Pforte
Tak oto los puka do drzwi
Ale nie wszyscy wierzą Antonowi Schindlerowi
który ponoć zapisał te słowa kompozytora
– nie zmienia to faktu, że motyw losu
już na zawsze przylgnął do piątej

I kiedy jej słucham widzę podkradający się cień

Staje przed drzwiami
przede mną
za mną
przenika
wywołuje ciarki

Bo jeśli los to myślę nieszczęście

Przecież nie zawsze
Bo modlę się i liczę na łaskawy

Kilka dni wstecz ostatni dzień roku 2014

Życzenia sztuczne ognie wybuchy petard
radość obejmowania się śmiechy
alkohol
Charles Bukowski napisał
witanie Nowego Roku zawsze mnie przeraża

Mnie także

Co niesie za sobą przed sobą w sobie
o jakich tajemnicach będę wiedział za rok

Jeśli przeżyję
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8.
  Kasi Piotrowskiej – poetce

Przychodzę do ciebie z Balladą As – dur Op.47 Fryderyka Chopina
bo bardzo mi lato w głowie i podróże

Od czerwca do pierwszych dni listopada 1841 był Nohant
Lato było upalne jesień cudna na polach Berry

Może wieczorami czytał poezje
potem cyzelował nutami balladę
– momenty ciemne groźne potężne
brzmienia jasne pełne blasku
roziskrzenia rozigrania

Fryderyk Niecks napisał
Kuszenie i wabienie, wdzięk i delikatność
nie może wystąpić w sposób bardziej uwodzicielski

Stąd już blisko do mojej wymarzonej podróży Renem
do jego biegu gdzie nurt rzeki gwałtowny
miejsce zakrętem niebezpieczne

Nad nim wzgórze
Szumiąca skała – Loreley

To tutaj jak głoszą legendy i wiersz Henryka Heinego
złotowłosa dziewczyna swoją cud urodą śpiewem
odwracała uwagę sterników
ginęli oni i statki

Na ile wierzyć Zygmuntowi Noskowskiemu
który twierdzi że Fryderyk właśnie tę historię
balladą w As – dur zapisał

Wycieczkowy stateczek łagodnie przepływa obok skały

Zachodzące słońce złoci szczyt
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Przywołuję i baśń i nuty

. . .

A tak naprawdę to teraz noc wikła myśli

Ballada w słuchawkach
przełom Renu na ekranie komputera

9.
  Grażce Marcinkiewicz – lekarce

Przychodzę do ciebie z Wiosną Antonio Vivaldiego
bo bardzo radośnie mi dzisiaj

Wiosna już nadeszła i ptaki wesoło
Radosną swą pieśnią wieszczą jej przybycie;
Zefir łagodnym tchnieniem fale toczy wkoło
Potoków, co rwą bystro, skąpane w błękicie…

Nie wiadomo czy sam Vivaldi sonety
o poszczególnych porach roku napisał
Pewnym jest że muzykę co je ilustruje

A dzisiaj trzynasty stycznia żadna przecież wiosna
wieczór jest i mżawka
a we mnie śpiewy radosne

To najpierw Tobie Grażka
za wskazówki dziękczynienie moje

I Panu Panie M.
doktorze bez białego fartucha
w jeansach z fryzurą godną Beatlesa

Żadne tam wyczekiwania pod drzwiami
upokorzenia

Nie nie przecież nie oczekiwałem cudu uzdrowienia
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Zjawisko niecodzienne
On
rozmawiający o moim problemie

Opus ósme z roku 1720 to dwanaście koncertów skrzypcowych 
Rudego Księdza

pod wspólnym tytułem Spór między harmonią a wyobraźnią

Za granatowymi drzwiami przychodni
i harmonia i wyobraźnia

Bez sporu

10.
  Jackowi Kortusowi – pianiście

Przychodzę do ciebie z koncertami Fryderyka Chopina
bardziej z ich drugimi częściami bo bardzo mi romantycznie

Jadę lasami
cisza tutaj i powietrze lekkie niewielkim mrozem
nie spieszę się pedałuję powoli

Teraz taki czas że nikogo na duktach
pośród drzew
a zresztą wiesz
takie zielono – białe barierki bronią wjazdu samochodom
więc cudnie pusto

Spokojność

Wprawdzie nie noc i nie wiosna ale
i tak mi Chopinowe larghetta się układają

Adagio od nowego koncertu jest E – dur.
Nie ma być mocne, jest ono więcej romansowe,
spokojne, melancholiczne, powinno czynić wrażenie
miłego spojrzenia w miejsce, gdzie stawa tysiąc lubych
przypomnień na myśl. Jest to jakieś dumanie
w piękny czas wiosenny, ale przy księżycu.
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I to był jedyny przypadek kiedy Fryderyk napisał
o swojej inspiracji

Więc jadę tą swoją srebrną meridą
myśli moje ukojne i przypomnienia lube
z lata tamtego roku

Za niemały czas wiosna
Ognisko
Nów
Zwiewność nocy

molto con delicatezza

11.
  Joannie Marcinkowskiej – pianistce

Przychodzę do ciebie z Verklärte Nacht Op.4
Arnolda Schönberga

Rok 1899 – dzieło czwarte w pierwszej wersji
na dwoje skrzypiec dwie altówki i dwie wiolonczele

Do dwudziestego piątego
– dodekafonicznego minie dwadzieścia sześć lat

Wiem jak nie lubisz pantonalności
dlatego przypominam ci Rozjaśnioną noc
jej romantyczną melodykę narrację

We mnie jeszcze tamten Poznaniem spacer nocny
po koncercie w Akademii Muzycznej
gdzie grałaś Schönberga

Nie nie było jak w wierszu Richarda Dehmela
gwiazd księżyca spiczastych świerków
szedłem sam chodnikiem na św. Marcinie
ze mną muzyka i miłosna historia
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Pani W.P. nie nosiła w sobie nie mojego dziecka
jak kobieta tamtego mężczyzny
więc nic nie wiem o swojej zgodzie lub niezgodzie

…migotanie ciepła
Od ciebie jest we mnie, a ode mnie w tobie.
I ono przemieni to obce dziecko,
Urodzisz je jako moje;
Tyś do mojego wnętrza wniosła wiele światła,
I uczyniłaś mnie znów dzieckiem.

Objął jej jędrne biodra,
ich oddechy całują się w przestworzach.
Dwoje ludzi idzie przez wysoką, jasną noc.

Niekiedy odtwarzam z CD Arnoldową opowieść
i za każdym razem pytam siebie jak skończyła się tamta historia

Owszem dopisuję szczęśliwe zakończenie

Jak niestety nie wszystkim o których Op. 46

12.
  Pani Monice Wolińskiej – dyrygentce

Przychodzę do ciebie z poematem symfonicznym
Nevermore Eugeniusza Morawskiego bo i mi
niezwykle żałośnie w te dni ostatnie

Może bajronicznie
może strasznie

Jak wtedy tamtemu mężczyźnie z wiersza Edgara Allana Poego

Otworzyłem. I wnet potem
Szumnym, pewnym, równym lotem
Czarnopióry kruk wspaniały
Prosto ku mnie leciał już.
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Ni się wstrzymał, ani zbaczał,
Ku drzwi moich lot zataczał
Gdzie u góry biust Pallady
Jak domowy świeci stróż.
Na Pallady posąg biały
Wzleciał kruk wspaniały
Czarnopióry demon burz…

Na każde zdanie człowieka obolałego śmiercią ukochanej
odkrakiwał nevermore nevermore nevermore
nigdy już nigdy już nigdy już

Zamykał przestrzeń przyszłości
odmawiał marzeniom ziszczenia
nadziei zabierał złudzenia

. . .

Nevermore zagubiony w czeluściach pożogi
ostatniej wojny światowej nie miał być zagrany

A jednak nie nigdy już

Bo przecież siedzę pośrodku piątego rzędu
w Filharmonii Gorzowskiej
Pani Dyrygentka wznosi batutę –
napoczyna misterium opowiadania żalu
który wcześniej czytałem w zasmuconych oczach
Eugeniusza na sepiowej fotografii

Koda w f – moll z dookreślonym sposobem wykonania

Piangendo

13.
  Agnieszce Moroz – poetce

Przychodzę do ciebie z Muzyką Franciszka Schuberta
bo jakże mi współczująco dzisiaj
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…Krótkowzroczny, o niezgrabnym wyglądzie
dla swojego wzrostu nazywany Grzybkiem.
Nieśmiały, małomówny. Ożywiony, nieoceniony
tylko wtedy gdy siadał do fortepianu i grał do tańca
śpiewu

– zwłaszcza kiedy ona obok – sopranistka Teresa Grob

To dla niej partie Mszy F – dur
pieśni
arcydzieła zrodzone z miłości

A mógł być przy niej tylko w czas kiedy próby
kiedy koncert

Wykradanie chwil szczęścia
wzajemności uśmiechów dotyków dłoni

W 1820 koniec marzeń Franciszka
Teresę wydano za Johanna Bergmana – piekarza

Kroniki milczą o jej występach po ślubie

(może śpiewała czwórce swoich dzieci?)

14.
  Muzykom

Przychodzę do ciebie z Toccatą i fugą d – moll
Jana Sebastiana Bacha

Z Toccatą i swoim zawstydzeniem

Od dwóch lat na pulpicie mojego pianina
nuty tej kompozycji bo ciągle we mnie chęć
by ją zagrać
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Niestety brakuje zacięcia do poznania zapisu nutowego
i ledwo dukam kilkanaście taktów
utworu którego słuchałem w nawach kościołów

Największy z instrumentów zbudowanych przez człowieka
– organy
zabierały mnie dźwiękami Toccaty w przestrzenie
na co dzień niedostępne

Żadnych im nazw własnych człowiek nadać nie może

Dwanaście półtonów

Z nich poskładany absolut

Spacer hipotetyczny
Pani Basi P.

Najpierw dzwoni do Niej, że jedzie po południu do lasu, na wieś. 
Dzwoni, bo mówiła mu wczoraj o swojej samotności. Nie, nie są so-
bie bliscy w jakiś szczególny sposób. I żadnego w nim myślenia o Niej 
w męski sposób. Ale to miła, dla niego, znajomość. Pomogła mu kiedyś! 
Bezinteresownie. Więc chciałby Ją zabrać z tego tętniącego, pełnego ha-
łasu miasta. Dzwoni. A Ona mówi, że nie ma czasu. Że musi ćwiczyć 
na skrzypcach. Bo za kilka dni koncert. Więc jedzie sam. Jak zwykle. 
I od wielu lat. I kiedy skręca z głównej szosy w boczną drogę gdzie 
zaczyna się las, zwalnia bieg samochodu, prawie do szybkości roweru, 
na którym w inne dni tędy. Tak lubi patrzeć na mijane drzewa, chaszcze 
po bokach drogi, bagienka gdzieniegdzie błyskające niewielkimi taflami 
wody. Otwiera okna. Wyłącza radio – chociaż trochę mu żal – Ballada 
g–moll op. 23 jego ukochanego Chopina w połowie przerwana. Chce 
słuchać lasu.
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Jedzie najpierw do wioskowego jednotrakowego tartaku. Właściciel 
obiecał mu szeroką deskę. Potrzebuje jej na kapliczki, które wieczorami 
w piwnicy struga. Myśli, że Jej spodobałoby się to miejsce, ten tartak 
pod lasem. Przecież nie widziała nigdy takiego. Jest z wielkiego miasta 
na południu.

Potem, duktem leśnym, jedzie do siebie. Do swojej rezydencji pod 
lasem na obrzeżu wioski, prawie na jej granicach. Gdzie cisza, śpiew 
niepłoszonych hałasem ptaków. Pewnie by się zdziwiła tą rezydencją – to 
tylko zadaszona deskami, maleńka przyczepka campingowa i drewniana 
szopka na narzędzia, na schowanie roweru.

Wyjmuje deskę z samochodu, zanosi do szopki. Nie może stać, leżeć 
na słońcu lub w czas deszczu.

Gdyby Ona tu była, może by tłumaczył o schnięciu drewna, pokazy-
wał kapliczki, rzeźby, obrazy. Gdyby tu była.

Parzy herbatę. Siada w foteliku. Rozkłada oparcie. Jest chłodno, więc 
ubiera flanelową koszulę. Jej, zapewne przyniósłby koc. Patrzyliby w nie-
bo, na chmury popijając z fajansowych, białych kubków gorącą herbatę. 
Może zechciałaby kilka kropel rumu do niej. Jest w szafce na wypadek 
chłodniejszego dnia, na rozgrzanie się.

O czym byłaby rozmowa? Nie wie. Ale może o Muzyce. Może o po-
ezji, o tomikach, które w przyczepie na półce. Może o czuciu samotno-
ści, byciu samemu pośród tłumu. Nawet pośród bliskich osób. O wyob-
cowaniu. Alienacji.

A później, kiedy wieczór i ptaki swoje dobranocne trele – jakże 
szczególne – zna je na pamięć, wracaliby do miasta. Tym jego srebrnym 
samochodem, o pozłoconej zachodem porze dnia.

2 czerwca 2014 roku
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Katarzyna Piotrowska 
/wojna światów/

Rocznik ’80. Niektórym bardziej znana jako an-
tewasin. Od zawsze zafascynowana potęgą słów, 
ich mocą sprawczą. Niekiedy zdarza się, że i jej 
są poddane – w każdym razie taką ma nadzieję… 
Na POSTscriptum wróciła po chwili nieobecności, 
wiedziona magią tego miejsca i tęsknotą. Podob-
no niedzisiejsza, czemu nie przeczy. Omyłkowo 
rzucona we współczesność, kreśli własne drogi.

szczęście

złowić wiatr w skrzydła
pomiędzy wplątać promienie słońca
lekko
przekroczyć granicę powietrza
aż cała przestrzeń
zagnieździ się w sercu

bez strachu
zaczynać kolejny dzień

odejść nagle w locie
nie wiedząc
że to już
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krok po kroku

oddychaj
to tylko wpół urwana myśl
zdławiony krzyk
zbyt mętny sen

rankiem w lustrze
znów ten wzrok
kolejny raz nie wytrzymasz
próby

oddychaj
na razie chociaż tyle
jutro nauczę cię patrzeć

ta rana musi się przecież
kiedyś zasklepić

początek

(Wszystko, co ukocham, będzie miało trwałość motyla. – Ann Rice)

nocą
wiją w twoich dłoniach
ostatni sen

przerwany nagle trzepot
ogłusza

ból nie odejdzie
nawet gdy już przekroczysz
rubikon

dopiero się zacznie



159

kiedyś

w duszy ma noc i głodne wilki
łaszą się do żywych
gdy śni o niespokojnym

krew szaleństwem płynie
krzyk łowi ją w sidła
i w piaski pustyni miotane wiatrem
przemienia jej myśli

w sercu zapomniany spokój lasu
ołtarze drzew
na zawsze wszeptana w stopy ścieżka

kiedyś tam wróci
i pośród wrzosów pogubi ból
znów będzie wolna

*** /nad ranem.../

nad ranem
wciąż mnie rozbiera ze snu
chłodna myśl

październikową rdzą
piszę długie listy
których nigdy nie wyślę

to nic

pamiętasz
po drugiej stronie
będzie tak jak śniliśmy

bosa
stanę u twoich ust
miłością utulę

nie powiesz za późno
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Z cyklu: SZKICE RYCERSKIE

*** /z deszczem przenikam…/

z deszczem przenikam
do wnętrza Twych ziem
błogosławiony świt
już nie nadejdzie
buduję szaniec w sobie
szykuję broń
ciało do walki
do wojny z Tobą

*** /ostatnia wieczerza…/
ostatnia wieczerza
w Twojej niewoli

dzielisz milczeniem
jakoby chlebem
przełamane broczy

gorzko smakują
Twe słowa

nie w mojej mocy
wskrzeszać z martwych
ani przekonywać

zaprawdę
jestem tylko wojownikiem
wiem jak zabijać
walczyć o honor
nie jak miłować
i być kobietą

o świcie czeka mnie
taniec z katem
z ostatnim tchnieniem
zacznę nowe życie
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*** /moje wilki są głodne…/

moje wilki są głodne
Twoi żołnierze także
zapach krwi
unosi się wszędzie

ilu jeszcze zginie
zanim mój miecz
skrzyżuje się z Twoim
nim nastanie
pokój w mym sercu

ilu jeszcze
Panie

*** /jesteś tak blisko…/

jesteś tak blisko
nie będąc wcale

wiem
bo czasem moje wilki
stają się niespokojne
jakby ktoś był tuż za drzwiami

na nic warowne twierdze
straże na murach
ukryty pod szatą sztylet
przychodzisz we śnie
wyzbyty ciała
milczysz

to uczy nie czekać
nie prosić
nie mieć nadziei
każdego dnia i każdej nocy
wiedzieć tym bardziej
jesteś po drugiej stronie
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a Twoje imię
to z jego winy ta wojna
ból i tęsknota bezkresna
w nim jest szum wiatru
spienione fale bijące o brzeg
moich myśli

i tylko czasem
gdy patrzę w lustro
nagle odbicie się mąci
widzę jak Twoja łódź
w blasku pochodni
wypływa na pełne morze

tam nie musimy
krzyżować mieczy
obmyślać ataku
a moje wilki
wolne od czuwania
śpią potulnie u Twoich stóp

lecz jak długo można
tamować gorejącą krew
po stronie żywych
obracać wciąż ostrze milczenia
i całe wkładać
w umęczoną duszę

jeszcze toczy się walka
i ważą się losy
każdego z nas osobno
choć przecież wszystkie drogi
i nasze miecze biegną ku sobie
by kiedyś skrzyżować się w boju
rozstrzygnąć wreszcie
zakreślić granice

zaprawdę nie zdołam uciec
gdy jesteś tak blisko

bo we mnie
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Maria Polak
/Maryla/

Maria Polak
inżynier budownictwa
pisząca jako Maryla

*** /Nie, nie będę pisać o tym…/

Nie, nie będę pisać o tym,
co ból sprawia, gnębi myśli,
ciemną nocą zsyła popłoch,
pochylając – złudą iskrzy.

Zwyczajnego życia wartość
znam i jasne jego cele.
Chcę na przekór przemijaniu
z codzienności scalić siebie.

Mimo żagli, w które lęk dmie
a nadzieja wciąż wycieka,
budzę się, w horyzont patrząc
zapominam o rozterkach.

Chociaż ciężkie i niezmienne
są zadania, jednak z życiem
pertraktować nie chcę wcale.
Na przychylność losu liczę.

Biorę świt, bo jest konkretem,
klarownością uszlachetnia,
niezależnie czy deszcz pada,
czy też słońce – nieba premią.

Na rozstajach cień omijam,
świtało łowię, czułość, ciepło,
strącam ciszę, słowo tulę,
co tuż obok chwilą wzeszło.
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Lubię ten moment

Lubię ten moment kiedy odsuwam
w tył dzienne sprawy zwykłość zbyt ciasną
spojrzenie cicho wyzwala uśmiech
do serca płyną oddane w zastaw

pragnienia aby dojrzeć choć okruch
dobrych spraw gestów spotkanych w drodze
ludzi mi bliskich i nieznajomych
przytrzymać słowa dla rozpogodzeń

Jezioro w słońcu

Jak opisać wód srebrzystość,
jakich barw użyczyć słowom,
by malować nimi obraz
uzyskując jakość nową.

Ta srebrzystość jest jak magia,
nie da się z nią nic porównać.
Odszukujesz się po stronie,
gdzie słoneczne płyną źródła.

Zawieszona w rzęsach czułość
uskrzydlenie niesie myślom,
staje się na oka mgnienie
zagubioną treścią czystą,

miłych marzeń dobrym znakiem,
mostem spinającym radość,
a na wyciągnięcie dłoni
prawdą, co emocje karmią.
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Przebiśniegi

Z nieśmiałości są zrodzone,
z pierwszych cichych błysków świtu,
z mgiełki lekkiej, co powstaje,
gdy w spojrzeniu moc zachwytu.

Delikatność mają w sokach.
Sny kołyszą je nocami,
tylko te spod gwiazdy jasnej,
która tchnieniem płatki karmi.

W zamyśleniach, w zapatrzeniach,
w nutach na otwartej dłoni,
czuje się jedwabność wzoru,
co baśniowość chwili broni.

W szeptach zaklęć ciepłych dzwonki
rozśpiewują się na wdzięczność.
Dzień znaczeniem wypełniają,
więc jak tu się nie uśmiechnąć.

nie przestawaj…

nie przestawaj siebie lubić
myśl słoneczną tul co rano
najdrobniejszą chwilę chwytaj
wymiar jej napełniaj wiarą

każda niesie coś dobrego
jest niepowtarzalnie nowa
może serca odkryć diament
i do marzeń dodać rozmach

do słów ciepłych się przymierzaj
i koniecznie miej je z sobą
uwolnione czary światła
zawsze w dobre strony wiodą



166

Zaczarowany świat paproci…

Zaczarowany świat paproci
Niech Ci się zdarzy w życiu spotkać.
Z niedowierzaniem się uśmiechasz?
Może on przybrać czasem postać

Ot, choćby światła, które płynąc
Sprawia, że wzruszasz się i cieszysz,
Łapiesz nadzieję w siatkę marzeń
I dzień przychodzi pomyślniejszy.

Może okazać się też słowem,
Na które czekasz z utęsknieniem,
Może spojrzeniem pełnym ciepła,
Dającym siłę ust uśmiechem.

Wszystkich tych rzeczy, Tobie życzę
Teraz i jutro, poprzez lata,
A los niech zawsze tylko dobro
W krajobraz życia chętnie wplata.

Tak chciałabym, by wszystko było
Możliwe i w zasięgu ramion.
Kołem fortuny kręcąc, pragnę,
By zegar szczęściem tylko władał.

Słowa

Słowa przychodzą i odchodzą,
jak pory roku, jak dzień z nocą.
Ważne jest jedno, aby po nich
pozostał myśli ciepły potok.

Z pachnących latem łąk zielonych
przenoszę w słowa barwy tęczy,
te wszystkie chabry, maków płomień
i promień słońca w liście wpięty.
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Niech więc od dzisiaj słowa grzeją,
nie dopuszczają tych, co ranią,
co niosą zamęt i niepokój,
otwartą na codzienność bramą.

Ja życzę takich, które sprawią,
że dzień zakwitnie, uśmiech wniesie,
mimo, że mgła i deszczem pachnie,
chłodem przenika wiosna jeszcze.

Lubię tę chwilę

Lubię tę chwilę, gdy napełniam
poranka różem słowa wiersza,
westchnienia wiatru w łuk napinam.
Mrok nocy przy tym ciepłem zmniejszam.

Razem z trelami ptaków witam
dzień nowy, mając planów wiele.
Uśmiech toruje myślom drogę,
nastrój poprawia. Jest weselej.

Wśród przyćmień złotych czule gładzę,
życzenia, które w dal wypuszczam.
Niech dobre rzeczy się zdarzają,
tak, aby uśmiech na Twych ustach

miał stałe miejsce, siłę dając,
spokój z ufnością niósł, wyciszał,
zapalał w sercu blask nadziei,
cichą radością dzień zdobywał.
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Wczesnym rankiem

Wczesnym rankiem kiedy jeszcze
mgła się snuje tuli wszystko
nie chcąc rozstać się na dłużej
z kształtów formą jakże czystą

do ogrodu wkracza magia
jak sen pocałunkiem zdjęty
gra na nutach naszych spojrzeń
roztaczając dar sugestii

i właściwie tak do końca
wcale nie wiesz czy na pewno
przemknął gdzieś pod krzew różany
skrzat zielony czy mgły zwiewność

czy nie siedział nad kropelką
rosy krzesząc iskry tęczy
i czy z pochylonych kwiatów
nie dobiega odgłos śpiewny

w takiej chwili czujesz tylko
jak uczucia ster w dłoń biorą
płyną rozedrganym ciepłem
z jakże miłą serca prośbą

by otworzyć na łagodność
na nadzieję dzień co wkracza
i przekazać całą słodycz
utajnioną rankiem w kwiatach
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Stefan Rydel 
/pan_ruina/

Wrocławski motocyklista rodem z Trójką-
ta. Swoją przygodę z motoryzacją zaczął 
w wieku piętnastu lat, kiedy to dostał od 
swojego ojca pierwszy motocykl – SHL 175. 
Druga pasja – poezja – ożyła trochę później. 
W połączeniu dało upust w postaci kilku 
wierszy o tematyce motoryzacyjnej. Zawo-
dowo spędza większość czasu w drodze, 
którą żyje i z której czerpie inspiracje.

w drogę

siodłaj żelazo mój przyjacielu
w ogrody przygód ruszyć czas
drogą ku słońcu drogą bez celu
manetką śmiało odkręć gaz

w garażu zostaw troski i złość
przed nami loteria zdarzeń
benzyny w bakach mamy dość
by sięgnąć swoich marzeń

zmoczy nas deszcz wysuszy wiatr
ognistym oddechem tłumików
nie jest to żaden kadr czy żart
śmiechem częstujmy krytyków
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Zakopianką

Tośkowi motocykliście ze Spytkowic trzydzieści lat później

wieku ćwierć to było z górką
jak Antoni pruł na jawie
sto pięćdziesiąt Zakopianką
o poranku w listopadzie

spod Katowic do Spytkowic
czas wykręcił doskonały
byłby szybciej lecz koszula
cienka była i sandały

pod orzechem okulary
szron zabielił szkła
nie przewidział tego wcześniej
że w przełęczach będzie mgła

kinol mokry miał od wiatru
pod nim sople dwa
skurcze w palcach i szczękościsk
zastygnięty uśmiech drgał

nie herbatką się rozgrzewał
czy też lipą z miodem
po przyjeździe w swoje strony
swojskim leczył krtań sposobem
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Raz

życie w drodze nie jest bajką
słów ulotnych szczypty dwie
ofiarować pragnę kartkom
w niebrutalnych ślady miejsc

kręta błędów nie wybaczy
ciepły fotel biurka blat
nie zrozumie bo pomarszczyć
może czoło ledwie haust

gdzieś za sobą mil tysiące
jednak żebra cięły bok
nieopodal leżę rączej
staram się do myśli dojść

tam są moi przyjaciele
mieli szczęścia mniej o gram
zimno dzwony po cholerę
czerwień plami każdą z kart

słyszę kroki otwórz oczy
ktoś czy widzę pyta coś
dłoń podana resztę doszyć
za nadgarstkiem nic mam dość

to nie mogło się wydarzyć
krtań uwięzła rodzi szept
kostką mlecznej czekolady
nie osłodzisz niemych łez
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Dzikie Junaki

Dzikim Junakom spod Monte Cassino 2014

siedemdziesiąt wiosen w chwili
kart historii znaczny gest
starsi bracia na maszynach
oddawali za nas krew

słychać strzały w Apeninach
echo niesie pomruk z rur
zapytano kto o świcie
na Cassino robi szturm

tam gdzie pola zdobią maki
już zbliżają się już są
dosiadając swych junaków
przyjechali złożyć hołd

mil tysiące jednym śladem
galop pełen wiatru szum
Dzikich tętent przodem niesie
a za nimi tylko kurz

czoper bar

Kotlarską pod rękę
w styczniowym
niesieni słowem
odeszli

ze światłem
latarni



173

z ust do ust

kiedy zobaczę ciebie ponownie
na białym cafe racerze
wątpliwości pełen będę
nie wierzę

zawsze po drugiej stronie
gdzie w bezruchu trzyma
odnajdujesz mnie tam
frasobliwa

szeptem owijasz jaźń
oczy otworzę bądź
i zostaw kolejny bez tchu
na zawsze

spod kasku czerwieni ust
blendy cień nie zakryje
podpowiedz jak zapomnę
że żyję

budyń

długa prosta w oku błysk
dziesięć sekund do szesnastej
dwie manetki pewny chwyt
skrzyp balkonów zacznie

zapach niesie waniliowy
po zwycięstwo laur i szczyt
w kuchni z sokiem owocowym
dla przegranych nie ma nic

koniec korytarza ślizg i drift
czempion zgarnia wszystko
przy futrynie wózków klin
pierwszy królem bistro
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ani on królewicz ani ona chętna

tuż po burzy przy kałuży
stałem na rozdrożu
w dali panna na motorze
odjęło mi rozum

zadurzyłem się od razu
tak od pierwszej chwili
lecz dodała przy mnie gazu
później mnie cucili

ech do diaska z taką babą
wolę samochodem
nie widziała żem jest żabą
miałem ciuchy nowe

behemoth bike

kupiłem wczoraj motocykl nowy
z pańskiego roku trzydziestego ósmego
sprzedawca mówił w spojrzeniu wężowym
że nie ma nigdzie podobnie szybkiego

w garażu stoi czekam do wiosny
odliczam doby bym mógł na prostej
kosztował ledwie podpis niezdarny
to tylko jakiś manuskrypt stary

słyszę w nim głosy poznać nie mogę
ni śpiew ni lament gdzieś ponad tłokiem
w otchłani czerni czuję ich dotyk
nieznanych mi odległych świątyń
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Halina Sułek-Kobiela
/rennie8/

W ostatnim okresie wydałam swoje pierw-
sze autorskie tomiki. W 2014 roku „Musz-
tardę po obiedzie” i siłą rozpędu w lutym br. 
„Co w trawie piszczy”.
Było to nowe przyjemne doświadczenie. 
Mogłam wymieniać się książkami z przyja-
ciółmi. Spotkanie promujące tomik w Miej- 
skiej Bibliotece w Bochni i wywiady w miej-
scowych gazetach nie przewróciły mi w gło-
wie. Umieszczenie kilku moich wierszy 
w Antologii wśród wytrawnych poetów, 
uważam za zaszczyt i powód do radości.

Majowa beztroska

Jak ci młodzi się kochają,
zazdroszczę im trochę,
nic nie biorą na poważnie,
mają myśli płoche.

Spacerują wieczorami,
szepczą coś ze śmiechem,
miłość im toruje drogę,
nic już nie jest grzechem.

Świat jest dla nich tak przyjazny,
otwiera podwoje,
a ja patrzę i podziwiam,
oniemiała stoję.

Czasem myśl po głowie przejdzie,
byłam taka sama,
śmiałam się z powodów błahych,
lecz również płakałam.

Bracia Czesi już odkryli,
że nic się nie wróci,
to powiedzcie, moi mili,
jak nie mam się smucić.
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Spotkanie

Całkiem możliwe, że już wkrótce,
spotkamy się ot, tak przypadkiem
i uwierz, będę roześmiana,
bo wiem, że szczęście bywa rzadkie.

Postaram się nic nie uronić,
ze spojrzeń co do głębi grzeją,
z dotyku twojej miękkiej dłoni
i słów co znowu tchną nadzieją.

Świat się zatrzyma w swoim biegu,
trochę też wiosna dopomoże,
by dać nam jeszcze jedną szansę,
miejsce spotkania Kraków dworzec.

Potem pójdziemy tak jak kiedyś,
nieśmiało ujmiesz mnie pod rękę,
Floriańską, stąd na Mały Rynek
i uprzedzenia znikną wszelkie.

Tylko cię proszę, nie nalegaj,
żebym siedziała grzecznie, cicho.
Muszę ci wszystko opowiedzieć,
więc tylko słuchaj, miejże litość.

Poetka z Krakowa

Pani wygląda na zmęczoną,
intrygująco mruży oczy,
z uśmiechem puszcza kłęby dymu,
jakby nie mogło nic zaskoczyć.

Herbata stygnie w filiżance,
widać, że stara porcelana,
w tle rozrzucone kilka książek,
a treść ich bliżej mi nieznana.
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Myśli, co drzemią w Pani wierszach,
ogólnie mówiąc – zakręcone,
czasem też przemkną mi po głowie,
lecz Pani pewnie nie wie o mnie.

Różnica wieku, nie poglądów,
doprawdy bywa bez znaczenia,
zagłębiam się w kolejny tomik,
i czytam wiersze do znużenia.

Wyjaśnienie dla Leona

Nie wykorzystałam lata,
bo było zbyt krótkie,
przestraszyły mnie upały,
co stwierdzam ze smutkiem.

Potem nagłe oziębienie
i jak tu gdzieś jechać,
więc siedziałam na walizkach,
radzili poczekać.

Minął czerwiec i pół lipca,
bez żadnych widoków,
koniec końcem to zostało
kilka dni urlopu.

Góry wprawdzie dosyć blisko,
ale wolę morze,
lecz ta podróż, taka długa,
co roku jest gorzej.

Po namyśle więc stwierdziłam,
że nigdzie nie jadę
i dlatego jestem smutna,
a ciało mam blade.
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Koniec lata

Już trawa traci swą zieloność,
liście na drzewach jakieś blade,
róże nie pachną tak jak w czerwcu,
a rano muszę wypić kawę.

Ranki wilgotne, często mgliste,
słońce słabiutkie, nie dogrzewa,
nie mam już w sobie tej energii,
co każe skakać, głośno śpiewać.

Robię się cicha, zadumana,
jeszcze porządki zrobię w szafie,
śliwki przesmażę na powidło,
najgorsze, że mnie w gardle drapie.

Bursztyny wyjmę ze szkatułki,
na stole wrzosy niech pięknieją,
będę do ciebie listy słała,
z miłością letnią i nadzieją.

Wyprzedaż

Pomaluj rdzawą kredką
i podkreśl czarnym tuszem,
co między nami było
i mokre jest od wzruszeń.

A jeszcze dla fasonu,
koniecznie – złote ramy
i poślij gdzieś na aukcję,
jak stary cenny diament.

Najgorsze, gdy ktoś kupi
za marny srebrny grosik
i z naszym małym szczęściem,
spróbuje się obnosić.
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Determinacja

Emocjom kazałam odpocząć,
przynajmniej niech dzisiaj nie grzeszą,
została jedynie noc czarna
i myśli co idą gdzieś pieszo.

Zaś serce wyprałam z uczucia,
niech wisi na sznurze zwątpienia,
zrobiłam się cicha, potulna
i srebro na złoto zamieniam.

Lecz jeszcze na koniec coś powiem,
już nie wiem, czy nam się przyśniło?
Po latach wystawię rachunek,
za bliskość i zdradę, i... miłość.

Uraz

Niespodzianie przedwczoraj
wpadła strzała Amora,
odtąd chodzę jak struta,
serce boli, o! tutaj.

Uszkodzenie nieznaczne,
daje silne objawy,
coś mnie kłuje za mostkiem,
więc wystrzegam się kawy.

Tętno miewam zbyt szybkie,
budzę się w środku nocy,
jeśli ty nie pomożesz,
kto udzieli pomocy?

Gdyby była to wiosna,
jakiś maj albo kwiecień,
nie robiłabym szumu,
ból by sam mógł odlecieć.



180

Ale teraz jesienią,
trzeba oddać się w ręce
wytrawnego fachowca,
może zrobi coś więcej.

Malarka

Rozsiadła się jesień
w altance w ogrodzie
przyniosła paletę
malować chce co dzień

zaczyna od liści
a siąpi paskudnie
więc musi się spieszyć
by zdążyć przed grudniem

na pędzel nabrała
żółcieni co nieco
uważa że liście
w złocieniach się świecą

czerwienie dodają
ciepełka co grzeje
ma dość wprawną rękę
świat cały pięknieje

mam pewne uwagi
za mało zieleni
lecz jesień artystka
swój warsztat zbyt ceni

więc muszę zaufać
wytrawnej malarce
co farby ma piękne
i tak sprawne palce
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Leszek Wlazło

Siódemka poprosiła mnie o garść słowa. 
W puste jeszcze, magnoliowe kartki popłynę-
ły do Ciebie, Czytelniku, wersy i linijki. Pisane 
chwilami zadumy, zainspirowane czymś lub 
kimś. Mam nadzieję, że ożyją obrazami zro-
dzonymi w Twojej wyobraźni i pozostaną na 
dłużej.

jak

jestem zmęczony powiedz mamo
jak poczuć ciepło twoich dłoni
wtulić się w postać zapracowaną
na starym zdjęciu warkocz zdobił
piękną dziewczynę wśród zieleni
rośnie na przemijanie sprzeciw

jesteś rozmową w mojej głowie
powiedz mi mamo jak usłyszeć
słów twoich brzmienie ot cokolwiek
nim winylowa całkiem się wytrze
jesteś bo trudno powiedzieć byłaś
o tej co dla mnie zostanie jedyna

jest takie miejsce w niewierze wierzę
gdzie dasz uśmiechu promień poczuć
przywitam ciebie mamo wierszem
a w nim odnajdziesz miłości okruch
odpowiedz mamo dlaczego tak boli
myśl co jej pustka nie może ukoić
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na ulotnej papeterii

piszę do ciebie list z dalekiego kraju
do ciebie do was tego pod sercem
znam smak tęsknoty jej wiele smaków
noc nią wypełnia przestrzeń

wiatr niesie słowa a może myśli
kiedy uwięzłych nie sposób wymówić
brakuje ciepłych muszę je wyśnić
pustka przemyka wśród tłumu ludzi

nie wiem czy dotrze czy warto pisać
stoję pod drzwiami dotykam klamkę
cisza odciąga dotkliwa cisza
mijam kolejny zakręt

Ksawery

wiatr wywraca zbyt słabe niszczy wszystko wokół
ponad morzem przenosi trwogę huraganu
w czterech prawie bezpiecznie w wycie myśli zanurz
odgrodź się od żywiołu skul w wewnętrzny spokój

bestia czyha podstępnie kły ukrywa w mroku
nieświadomych porywa targa nici stanu
na nic prośby skamlenia oszczędź mnie uszanuj
z przerażonych krew schodzi hydra wzięła okup

cóż wart jest wszechpotężny cywilizowany
to zaledwie łupina którą orkan miota
łamie kręgi stalowe piony murowanych

niczym mrówkę natura zdepcze zdusi w psotach
weźmie porwie w objęcia w wir w diabelskie tany
budzi grozę w ciemności wzrok czarnego kota
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bez końca

a kiedy będę kiedyś sobą
tym co po obu stronach lustra
i będę wiedział gdzie i dokąd
z niemalowanym rogalem na ustach
to z drugą ręką nago po rosie
z obłędu rozbierzemy pośpiech

a kiedy będę kiedyś stary
tak ponad sto dwudziestolatkiem
to mi się jeszcze będą żarzyć
oczy do ciała skóry gładkiej
sto kilkunastoletniej miłości
która co noc mi szepnie dotknij

a kiedy nic już i też nigdzie
gdy wiatr rozwieje pamięć prochy
to przyjdzie razem barwnym liściem
lub nowym życiem śmiało kroczyć

obietnica

dzisiaj nim upnę senny warkoczyk
wyłączę wizji wszelkie oblicza
będę niepewność i chmurne płoszyć
i nie pozwolę jutra wikłać

wezmę w ramiona nieodgadnioną
w szalonym wirze uniosę na rękach
i rozdotykam bo jak nie dotknąć
jak namiętnością nie spętać

świece nastroju zapali Rynkowski
a zapach bardziej upije niż wino
upływający zapragnie zwolnić
wpatrzony w miłość
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sekret

nie ma znaczenia czy gdzie i kiedy
jeśli dotykam tu i teraz
drogę do światła łatwiej przebyć
z przeciwnościami wizje zderzać
gdy blisko że się nie da bliżej
jest piękno rozgadanych milczeń

może nie dzisiaj jutro pojutrze
ale za rękę trzymam kiedyś
porażki nie znam bo ty to sukces
nie potrzebuję nawet wierzyć
bo na cóż wiara przy pewności
że wodą jesteś spragnionych roślin

nie muszę czekać witam uśmiechem
i w styczniu słyszę śpiew skowronków
jak głupi się z dziur w serze cieszę
do jutra pewnie macham słońcu
życie jest rogiem feerii marzeń
nie myślę prosić radosnym być każę

już nigdy

powiedz mi drogi przyjacielu
co widać z czubka własnego nosa
ciszą wygładzasz ślady żeglug
cudzych bo po co tkwić w kłopotach

w osiemdziesiątym dziewiątym umarło
widzenie innych poza swoimi
kiwnięcie palcem ma przecież wartość
mówią żeś ślepy a przecież widzisz
w lustrze pokryte nieczułymi pióra
do płaszcza Scrooge’a pasują jak ulał
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wiem ma się tylko jedno swoje
przecież nie kopiesz leżących kamieni
skrzętnie omijasz bo ciążyłby worek
przy sytym stole pomnik rzeźbisz
z pasją talentem Michała Anioła
toń wygładzona a pod nią korab

Elisa Day

z inspiracji: Where the Wild Roses Grow

ubrany w uśmiech oczy i usta
z niewinnym drżeniem ustępującym
w objęciach z których nie wypuszczał
kwiat pachniał wątły

miał być jedyny bo kotarę smutku
ostrożną ręką próbował rozmarzyć
ukłuł
raz dwa a może wiele razy

trzy dni zaledwie i tyleż nadziei
odbitych w krzywym zwierciadle
co połączyło musiało rozdzielić
postawić krwawy akcent
zachwyt karmiony łzami róży
tchnienie pokruszył
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o świtaniu

pragnę wziąć w dłonie pocałunki
wtulić się o poranku w zapach
i rozmarzony w śpiącym utkwić
z chwilami chwile pozaplatać

kiedy otworzysz oczy z pragnień
snuć będę w nieskończoność drżenie
wpisanych w pamięć nikt nie skradnie
sypie iskrami rozbudzony przebieg

w rozwianych mieni się poranek
pragniesz by wstrzymał w biegu rącze
cisza wygładza milknący zamęt
i oddech

cisza

posyłał liście jesiennym wiatrem
misternie tkane dobrym słowem
niejeden wracał powrót głaszcze
a może jednak może

z czasem przycichły niesione koronki
i na osice nagie gałęzie
sterczą nieskore do krotochwil
chmurne najczęściej

czekam być może przystroją konary
nie licz przestrzega matka głupich
czy ostateczne musi się zdarzyć
by choć na chwilę wrócił
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Dwa tysiące trzysta kilometrów

Wszystko było inne, odkąd wspólnie zamieszkali. Razem wpisywało 
się złotymi zgłoskami w uspokojone dni i szalone noce.

– Aniu. – Paweł mówił niezwykle poważnie, ale z dużą dozą tkliwo-
ści. – Dajesz mi więcej, niż mógłbym zamarzyć.

Czuła to od dawna. Każdy błysk w piwnych oczach, ciepłe spoj-
rzenie, przekonywały ją o prawdziwości wypowiedzianych po raz 
pierwszy słów.

Któregoś tygodnia weekend rozpoczął się wyjątkowo w piątek przed 
południem, gdy Anna wróciła wcześniej z pracy. Paweł na jej widok rzu-
cił z tajemniczym uśmiechem:

– Masz dziesięć minut, aby przygotować się do wyjazdu. – Po pięciu 
byli już w samochodzie i mknęli w nieznane.

Zmieniały się widoki zza okien. Po chwili góry zaglądały im przez 
szyby. – Vítejte! – brzmiało na każdym zakręcie drogi. Pierwszym przy-
stankiem był Mikulov. Stare zamczysko skusiło do zatrzymania. Nie wie-
rzyli, że zdążą, ale chyba duchy starych murów przytrzymały klucznika 
za ręce i młodzi mogli wejść w atmosferę wieków. Tylko ciepło płynące 
z dłoni Pawła mogło sprawić, że Anna nie bała się, gdy półprzeźroczy-
ste postacie w dostojnych komnatach bawiły się rozwianymi włosami. 
Ze wzgórza widać było panoramę okolic, na którą Napoleon Bonaparte 
spoglądał po bitwie pod Austerlitz.

– Na shledanou – dochodziło z pobliskich domów.
 Pałac Schönbrunn pojawił się nagle i pomimo twardego Willkommen 

przywitał ich serdecznie. Nie patrzyli na mapę, a jednak ten kluczowy 
punkt wiedeńskiej przygody jako pierwszy rozwarł przed nimi ramiona 
zieleni przy wjeździe do miasta. Niezwykły wieczór w kwiatowych labi-
ryntach ogrodów francuskich obfitował wstrzymanymi oddechami i po-
całunkami przy fontannie Neptuna. Weszli na wzniesienie i zachłysnęli 
się panoramą miasta muzyki i niezapomnianych: Józefa Haydna, Wol-
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fganga Amadeusza Mozarta i Ludwiga van Beethovena, a w dole pysznił 
się wielkością monument pamiętający cesarza Franciszka Józefa. Słońce 
przystanęło na kasztanowych włosach Anny i zapewne opóźniłoby swój 
zachód, gdyby nie zeszli ze wzgórza i nie pojechali w noc, która otwo-
rzyła przed nimi zdobione cekinami poły płaszcza.

Najczęściej w podróży towarzyszyło im milczenie, ale bezsłowia były 
niezwykle wymowne i rozgadane. Opowieściom nie było końca. Ciele-
sne powłoki przenikały epizody i odczucia. Umykały kilometry i kolejne 
granice. Anna bała się; nigdy i z nikim nie przemierzała takich odległo-
ści. Była podniecona sytuacją, ale i zmartwiona, czy zdoła upilnować 
kierowcę przed zaśnięciem. Kiedy samochód zaczął tańczyć po szosie, 
w upiornym tańcu, zbuntowała się i zjechali na parking. Paweł resztką 
świadomości opadł na jej kolana. Pogładziła bujną czuprynę i ukołysana 
równym oddechem także zasnęła.

Obudzili się po dwóch godzinach. Pognały ich dalej tajemnicze 
iskierki w oczach ukochanego mężczyzny. Roje świetlików rozjaśniły 
drogę. Nad ranem sterczące postacie olbrzymów kąpały się w przedświ-
cie. Nagle złocista poświata wspięła się ponad wierzchołki. Dziewczyna 
nigdy nie była w Alpach i taki widok wstrzymał jej oddech, wywołując 
zachwyt. Paweł czuł, jak palce Anny wpijały się w jego dłoń w momen-
tach, gdy złoto spływało po ośnieżonych stokach.

Do Wenecji dojechali, kiedy leniwie rozstawiała stragany. Obcoję-
zyczne nazwy i porcelanowe cudeńka z Murano stanowiły preludium 
wyspiarskiej przygody. Canal Grande wypisywał na wodzie Buongiorno, 
a rozciągnięty nad nim Most Rialto przyciągał wzrok. Wyobraźnia wpi-
sywała w wielowiekowe pałace kolorowo odziane postacie. Nie wierzyli, 
że tu są, a ich uśmiechy, jak karnawałowe maski, odkłaniały się gondolie-
rom, licznym kanałom, mijanym łodziom i statkom z turystami. Poranne 
słońce odbijało się w oknach pałaców i kamieniczek. Pałac Dożów, Plac 
i Bazylika Św. Marka, strzeżone przez skrzydlate lwy, zapisały się nieza-
pomnianymi obrazami i kapiącym bogactwem. Aby zobaczyć z bliska 
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rumaki Lizypa, Anna musiała przysłonić chustą miejsce, w którym wielo-
krotnie i bez pamięci tonął oddech Pawła, a jego pocałunki szroniły jędr-
ne wzniesienia. Potem było Lido i Adriatyk rozciągający się pomiędzy 
kolorowymi parasolami. Anna nie mogła powstrzymać się od śmiechu, 
gdy Paweł opowiedział jej o przygodzie na tej nadmorskiej plaży.

Jego pierwsze spotkanie z kurortem przyległym do laguny wiązało się 
z wyjazdem służbowym do Włoch. Nieświadom zbliżającego się upa-
łu zaparkował samochód na dachu wielopiętrowego parkingu. W tym 
dniu także popłynął na Lido. Była to już ostatnia porcja wrażeń, którą 
zaserwował sobie pod koniec samotnego zwiedzania Wenecji. Adriatyk 
był słony; jakaś wewnętrzna konieczność kierowała jego ręką, którą za-
czerpnął wodę. Oddalił się od ludzkiego mrowia, aby całym, nieosło-
niętym ciałem poczuć chłód fal. Nie chciał wracać. Przysiągłby, że to 
syrenie głosy zatrzymywały go w wybranym miejscu. Prawie tysiąc cze-
kających go kilometrów, a także promienie słońca, które powoli chowały 
się za wieżycami kościołów niedalekiej Wenecji, skłoniły go do ubrania 
się i wyruszenia w powrotną drogę. Boleśnie wtedy zrozumiał, dlaczego 
na adriatyckich plażach rozstawione są prysznice, z których nie skorzy-
stał. Sól wyżerała mu ciało. Po chwili nie potrafiłby wyrzec się kowboj-
skich korzeni. Chodził tak, jakby dopiero co zsiadł z wierzchowca po 
całodziennym przepędzaniu stada na prerii. Po powrocie do samochodu 
w osłupienie wprawiła go kaseta magnetofonowa powykręcana od nad-
miernej temperatury.

Pojechali dalej, aby wieczór spędzić w Weronie. Chłonęli wieki. Tak 
można by powiedzieć o pobycie wśród austriacko-włoskich atrakcji. Na 
Piazza Bra wyborna lasagne bolognese przypomniała im, że syci wrażeń 
zapominali o ciałach. Spod parasola przyglądali się tłumom oczekującym 
na wejście do Areny na spektakl operowy.

Chyba ręka Giulietty zaprowadziła zakochanych na via Cappello 23. 
Nie musieli wzdychać, odgrywać słynnej sceny balkonowej, a także gła-
dzić piersi brązowego posągu dziewczyny, dłuta Nereo Costantiniego, 
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gdyż szczęście, które inni chcieli przywołać głaśnięciem, im towarzyszy-
ło od pamiętnego spotkania u cioteczki Róży.

– Arrivederci – szeptały poprzecinane długimi cieniami gaje oliwne.
 Kolejna noc w samochodzie nie była już taka cicha. Anna dzieliła 

się wrażeniami pozbieranymi na ciasnych uliczkach Wenecji. Odrzucone 
w kąt buciki współczuły opuchniętym stopom. Zaledwie dotknęli We-
necji – miasta zbudowanego na wodzie – ale zdążyli zauważyć, jak fale 
upominają się o zabrane terytoria, żłobiąc słonymi pazurami stare mury.

– Guten Morgen – tak przywitała ich, wraz ze wschodzącym słoń-
cem, malownicza Norymberga. Ciekawość poprowadziła młodych, po 
pustych uliczkach „przeraźliwie” czystego miasta, do górującego nad 
okolicą zamku. Monumentalny kompleks trzech budowli, składający się 
z zamku cesarskiego (Kaiserburg), zamku burgrabiego (Burggrafenburg) 
i zamku miejskiego (Stadtburg), rozpoczął wsączać kolejną opowieść 
w wygłodniałe umysły zwariowanej pary jak natchniony przewodnik. Na 
jednej z uliczek odbudowanego miasta spotkali Albrechta Dürera, który 
ze swojej kamienicy pokłonił się im nisko.

Czekająca przygoda nie pozwalała tracić czasu na posiłki. Co prawda 
włoskie cornetti nijak się miały do niemieckiej tradycji, ale Anna karmi-
ła nimi Pawła w podróży do Drezna. Pośród monumentalnych budowli 
kończyły się plany weekendowej podróży.

Pogodę zamówił w sklepie internetowym na kilka dni przed szaloną 
podróżą. Sprzedawcy zapewniali, że mają certyfikaty jakości i dostarczyli 
ją kurierem, starannie opakowaną, aby nie uległa uszkodzeniu, w przed-
dzień realizacji eskapady.

W brązowiejącej opaleniźnie przeglądało się kolejne zachodzące 
słońce. Nie mieli już siły, ale starali się zapamiętać jak najwięcej obra-
zów, obiecując sobie, że wrócą, aby rzetelnie pozaglądać w każdy zaka-
marek starego miasta. Pozostałe resztki zachwytu osiadały na mijanych 
budowlach. Gdzieniegdzie rozrzucali je jak ziarno wygłodniałym gołę-
biom. Kiedy ich pamięci pozapełniały się i nie przyjęłyby już ani jednego 
dodatkowego wrażenia, usiedli na bulwarze nad Łabą.
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Pawłem targały mieszane odczucia. Z jednej strony był szczęśliwy, 
patrząc w roziskrzone oczy Anny, a z drugiej z niepokojem patrzył na 
coraz większe zmęczenie widoczne na wątłej postaci dziewczyny.

– Pawełku, kiedyś opowiem ci o oceanach wrażeń, które miotały, 
w tych dniach, łupiną mojej wrażliwości na piękno. Zapewniam cię, że 
podziękuję, jak najlepiej będę potrafiła, za tę podróż szalejących miga-
wek, ale to kiedyś…

Nie spodziewał się takiego finału podróży. Rozczulony wziął śpiącą 
Annę na ręce i zaniósł do stojącego opodal samochodu. W czasie noc-
nej jazdy wzruszenie sennym pomrukiwaniem dziewczyny odganiało 
zmęczenie.

– Dzień dobry – jakże swojskie skowronki radośnie oznajmiły świt.

Anna

Ponieważ Paweł odciął się od imprez i przypadkowości kolejnych 
dni, to nie uszło to uwadze kolegów.

– Wiesz, stary, zachowujesz się jak „matrona” u schyłku życia – nie-
jednokrotnie padało pod jego adresem.

– Jeśli wymienisz kilka cech Anki, poza zgrabnym tyłkiem i czymś 
tam jeszcze, to damy ci spokój. – Tu przymykali oko i z rozmarzeniem 
otwierali puste dłonie.

Zastanawiał się, co odpowiedzieć na te niewybredne zaczepki. Co 
takiego było w dziewczynie, czego nie miały tysiące innych? Patrząc 
z boku była nijaka. Wyciszona szara myszka, bez krzykliwego makija-
żu i ubrań wyzywająco podkreślających kształty. Gdyby wiedzieli… Tu 
dopiero byłyby cmokania kumpli, co to już niejedno, a właściwiej – nie-
jedną widzieli. Anna w towarzystwie pozostawała z boku, jednak bystre 
oczy zapisywały każde wypowiadane słowo. Ożywiała się u Róży, tam 
czuła się bezpieczna, wiedziała, że nie popełni gafy, a nawet jeżeli, to 
nie będzie źle zrozumiana.
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Kiedyś zaskoczonym chłopakom odpowiedział:
– Nie mam dziewczyny, bo takich kobiet nie ma. Anna nie ma racji 

bytu, a jeśli tak, to po prostu nie istnieje. – Odpowiedzią był śmiech, ale 
wyczuwał w nim zazdrość pomieszaną z niedowierzaniem.

Jaka była? – Czuła, zgrabna, inteligentna, wyrozumiała, konsekwent-
na, czysta, oczytana. – Myśli podpowiadały mu, z szybkością strzałów 
karabinowych, kolejne cechy. To wszystko nie to, to byłby banał.

Anna była ciszą. Po jazgocie przeszłości, po sponiewieranych chwi-
lach, pełnych potoków przypadkowych i nic nie znaczących słów, wpadł 
w objęcia ciszy. Każde wypowiadane słowo nie zaburzało milczenia, jak 
śpiew skowronków czy szum wiatru nie zaburzają ciszy łanów zboża 
powplatanych w milczące krajobrazy. Może Anna była tylko wytworem 
jego wyobraźni spragnionej ciepła? Mocno sfatygowany Mały Książę, le-
żący na półce, podpowiadał jeszcze ciekawsze źródła istnienia Anny. 
Czy miłość może aż tak zaślepiać, że nie potrafi znaleźć minusów w tej 
idealnej postaci?

– Przecież takich kobiet nie ma – powracają echem słowa, odbijane 
od ścian czy słuchających.

Jednak istniała. Nawet kiedy nie wypełniała pobliskiej przestrzeni, 
czuł jej obecność, dotyk, zapach włosów. Czy mógł uzyskać odpowiedzi 
na dręczące pytania? Przeniosła go w inny wymiar rzeczywistości. Bez-
szelestnie wpisała się w obrys świata będącego dla innych mirażem.

– Idealizujesz mnie, Pawełku – często odpowiadała rozbawiona, na 
jego maślane oczy.

Widział, że było jej przyjemnie, chociaż wyczuwał lekkie zakłopota-
nie w głosie.

Byli jak fatamorgana, bajkami z tysiąca i jednej nocy. Pomimo że 
czuli nad głową, podobni Szeherezadzie, chłodną i ostrą stal brutalnej 
codzienności, to zatracali się w tworzonych fikcjach, wpisani w odległe 
lądy, w syreni śpiew, jak i w ułudę nierealnych osób i miejsc. Znamien-
nym stawał się fakt, że to oni rozpływali się przed patrzącymi oczami 
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przy każdej próbie zrozumienia. Dla przenikliwych spojrzeń jawili się 
bajką. Nie mieli prawa istnieć w tak wyidealizowanej postaci, a jednak 
nie tylko wpisywali się w dzisiaj, ale przywoływali jutro i pojutrze.

Paweł nie miał ochoty opuszczać meandrów nierealności, w jakich 
utkwił od pamiętnego spotkania u cioteczki Róży. Dotykał, pieścił, prze-
nikał i wnikał w zwariowane chwile, dostarczające mu jeszcze bardziej 
szalonych inspiracji, jak weekendowa podróż przez cztery granice. Po-
zostały po niej miliony zapisanych w pamięci obrazów, stanowiących tło 
wielu ożywionych rozmów, czy rozmarzonego milczenia.

– Takich kobiet nie ma, nie ma, nie ma… – echo przekrzykiwa-
ło dźwięk trącanych kieliszków z winem i strumieni wody, niknących 
w spienionej kąpieli.

W świetle dwóch słońc

Zaciekawieni grotiagowie przyglądali się dziwolągowi, niezdarnie peł-
zającemu po skarpie. Najbliższy sartega ruszył, aby pojmać stworzenie 
i doprowadzić je do winto, gdzie przechowywano wszelkie kosmiczne 
śmieci.

Rygar powoli dochodził do siebie po tym, jak został wessany w wir, 
który przeniósł go w to obce miejsce. Początkowo myślał, że to cyklon, 
który znienacka wyrósł z krajobrazu pustkowia i przerzucił go jak źdźbło 
trawy w odległe miejsce. Cieszył się, że nie zginął. Brnął po piasku ku 
wierzchołkowi wydmy, aby rozejrzeć się po okolicy. Chyba jedynie 
oszołomieniu po upadku można przypisać, że początkowo nie dostrzegł 
dwóch cieni przyklejonych do nóg. Mrużąc oczy spojrzał w niebo. To 
nie był omam. Dwa słońca naigrywały się ze zmąconego umysłu.

– Cholera, gdzie ja jestem? – Rygar obrzucił niechętnym wzrokiem 
dwie przekrzywione sylwetki pełzające po rozgrzanej powierzchni.
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Nim zdołał pozbierać porozsypywane myśli, coś oderwało go od 
podłoża. Wielki czworonożny stwór lepką macką skrępował mu ruchy 
i przykleił sobie zdobycz do pancerza. Powłoka, a właściwie jedna z na-
rzuconych na siebie powłok, nieznacznie odkształciła się. Całym ciałem 
wypełnił utworzoną wnękę.

Sartega z ogromną prędkością skierował się ku górom, wystającym 
niczym miraż ponad kreską horyzontu. Wiedział, że musi zdążyć przed 
zachodem mniejszego z dysków. Pojawiająca się z regularnością zega-
ra natury burza, potrafiła złamać jak zapałkę najmocniejszy nawet opór 
życia. Spieszył się, aby przekazać zdobycz grotiagom i udać się na spo-
czynek po tygodniowej włóczędze w morzu połyskujących ziarenek. 
Nie zastanawiał się nad strukturą kolejnego tworu, który wypadł z leja 
zdarzeń. Były ich setki, a może już tysiące, odkąd wezwany został na 
służbę panom winto. Ten nie wyglądał na niebezpiecznego. Zasłyszane 
historie nakazywały mu jednak zachować ostrożność. Niejeden sartega 
zginął w kontakcie z pozornie niegroźnymi drobinami życia. Ogłuszający 
ryk konającego docierał czasami do pozostałych. Kolejna burza zacierała 
ślady cierpienia.

Po przejrzystości powietrza nauczyli się rozpoznawać zbliżające się 
wiry. Niektóre bywały jednak zbyt odległe, aby pozyskać kolejne znale-
zisko i zdążyć uciec z nim przed nocą. Tylko czasami pojawiały się obce 
formy życia. Częściej nieożywione śmieci powiększały stertę piramidy 
bezsensu.

– Czego szukali? – myślał. – Co miało mieć znaczenie dla budow-
niczych oaz zagubionych pośród nagich skał, że narażali życie swoje 
i sartegów?

Czasoprzestrzenny wir zanikał nad górami. Za ostatnimi łowcami za-
mykała się nad winto kopuła, mająca odeprzeć nadchodzące fale żywio-
łu. Nie znali nocy, bo z wyoblonego sklepienia spływała poświata.

Grotiagowie pojawiali się natychmiast, jakby znęceni zapachem ta-
jemnic. Każda wyprawa powiększała wiedzę zbieraną od pokoleń. Cza-
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sami udawało się połączyć ze sobą jakieś fragmenty. Może jednak tylko 
im się wydawało i takimi zabiegami tworzyli nowe struktury. Nauczyli się 
utrzymywać przy życiu znaleziska, nieraz bezpowrotnie nieruchomiały.

Rygar otworzył oczy dopiero wtedy, gdy ustał ruch cielska, które go 
pojmało. Był głodny, zły, zobojętniały na los, a jednak ciekawy nowego 
świata. Został rzucony w pobliżu regularnych sześcianów i po chwili sam 
stał się zawartością jednego z nich. Nic nie wskazywało, że znajdował 
się wewnątrz, bo wzrok nieskrępowanie penetrował otoczenie. Dopie-
ro, gdy podniósł się i przeszedł kilka kroków, drogę zagrodziła mu jakaś 
miękka, puszysta powierzchnia. Powoli wnętrze wypełniało się sprzęta-
mi, jakby odwzorowanymi z jego wspomnień. Stół, krzesła, łóżko, a tak-
że wiele niepotrzebnych przedmiotów, których znaczenia twórcy nie 
rozumieli, materializowało się przed oczami.

Podobnie było z jedzeniem. W niezgrabnym naczyniu pojawiła się 
mieszanka słodko-kwaśnych wiktuałów, zmieszanych ze sobą ręką pi-
janego kucharza. Nie kaprysił, bo chciał jak najszybciej zaspokoić głód. 
Sytość po niesmacznym posiłku sprawiła, że zasnął.

Spał niespokojnie. Słyszał jakieś głosy, które starały się być zrozumia-
łymi strumieniami przekazu.

Krcha zawsze pierwszy wślizgiwał się w neuronową plątaninę. Bywa-
ło, że zapraszał innych badaczy, aby potwierdzili wypływające wnioski 
albo zapoznali się z ciekawostkami kruchego bytu. Był najstarszym bada-
czem i to jemu przypadały najosobliwsze znaleziska. Dorastający grotia-
gowie nabywali zdolność szybszego przetwarzania informacji. Nie tylko 
to było osobliwością rasy. Stanowili jakby naczynia połączone popula-
cyjnej bazy. Jeśli Krcha czuł, że nie wystarczy jego umysłu do analizy 
pozyskanych danych, to dzielił je na części i przekazywał współpracow-
nikom. Pracował dalej, a strumienie obiegały najbliższe winto lub roz-
chodziły się po całej planecie. Po zakończeniu prac nowo nabyta wie-
dza była strawą, którą posilali się wszyscy. Miliony kopii zabezpieczały 
powiększającą się bazę wiadomości o wszechświecie. W miarę ewolucji 
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grotiagowie stawali się strumieniami energii rozproszonej pod kopułami. 
Pozbawieni fizyczności bytu, wysługiwali się wylęknionymi sartegami. 
Dwa słońca od miliardów lat rozjaśniały symbiozę intelektu i siły.

Rygar nauczył się komunikować z panami swojej marnej egzystencji. 
Czuł obce łapska, grzebiące w umyśle. Kiedyś spróbował to wykorzystać 
i odtąd nie brakowało mu niczego. Nawet ściany więziennej celi rozrosły 
się do całkiem znośnych rozmiarów. Wzmożony ruch informował o na-
dejściu kolejnego wiru. Zaciekawiony patrzył, jak formowała się szpica 
wyprawy po nieznane. Nagle coś zaburzyło szeregi. Pojawienie się cie-
nia wywołało panikę.

Sortega czuł, że zetknął się ze zmaterializowanym mitem. Tracąc przy-
tomność, przerwał kontakt z rzeczywistością.

 Czasoprzestrzenny wir zamykał się nad górami. Zniknął równie na-
gle, jak się pojawił.
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Danuta Zasada
/nuta niepokorna/

Danuta Zasada, pseudonim literacki – Nuta 
Niepokorna. Świat wierszy kocha od za-
wsze; pisze od czternastego roku życia. Cza-
sem komponuje do nich melodie, bo poezja 
i muzyka lubią chodzić parami. Do lipca br. 
ukończy autorską płytę CD. Współautorka 
Antologii 7 z poezją współczesną. Laure-
atka kilkunastu ogólnopolskich konkursów 
literackich. Jest członkiem Związku Auto-
rów i Kompozytorów Polskich oraz Stowa-
rzyszenia Autorów Polskich w Warszawie. 
Od 2010r. mieszka w Szwecji. Założycielka 
i Prezes Inkubatora Talentów Polonijnych 
w Goeteborgu oraz autorka kilku piosenek 

do spektakli prezentowanych przez Teatr Polski dziecięco-młodzieżowy 
w Sztokholmie. Z wykształcenia architekt wnętrz, z zamiłowania niestru-
dzony kreator strof. Jeśli przebrniesz przez kilka pierwszych, dalej pójdzie 
już gładko.

Falling

Nasyceni fotonami świateł
Które nocą zawsze zwodzą mosty
Dryfujemy z własnym dylematem
Skoro nie ma już rozwiązań prostych

Zadeszczeni piątą stroną świata
W zbroi cięższej niż właściwość mroku
Wciąż pytamy gdzie się podział zapał
Kiedy wiara już nie trzyma kroku

Tylko w oczach jeszcze tamta iskra
Ona nigdy nie zostaje w tyle
Bo pasuje jak do łódki przystań
Zatrzymując najpiękniejsze chwile
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Warstwy

Żyjemy w świecie czczych iluzji
Nic nie jest prawdą samą z siebie
Złożeni w całość z dziwnych puzzli
Przez które jakiś refleks przebiegł

Dusimy się jak w formalinie
Zamknięci w ciasnych słojach zdarzeń
Kto słaby ten od razu ginie
Kto walczy jeszcze się okaże

Słój rozkołysać nie jest łatwo
Krawędzie mocno w półkach stoją
Zwłaszcza gdy nagle gaśnie światło
I mroku nikt nie może pojąć

Żyjemy w świecie krzywych luster
Nikt nie zna liczby warstw odbitych
Słowa cierpliwie szyją pustkę
W świecie wrażliwych na zaszczyty

A pod powierzchnią imperatyw
Zupełnie inny świata akcent
Kto ma odwagę zbiera baty
Tak jest i zresztą było zawsze

Dla tych co w słojach śpią spokojnie
Cierpliwa pustka jest azylem
Wielu ten azyl jakoś pojmie
Ja nie pojmuję
Na tę chwilę
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Już pora

Wziął skalpel. Ciszę przebiegł nagły dreszcz. To tutaj.
Tu myśl w nagości swojej uchwycona będzie.
Dializa wykazała, że z natury głucha
agonia potrwa trochę. Gasząc sny w obłędzie.

Za oknem noc płakała. Jęczał podmuch wiatru.
Zastygał szept na ustach mamroczących cieni.
Zaszyty w ciasny gorset pierwszy punkt kontraktu,
ogłaszał ostateczność której nic nie zmieni.

Myśl zwykle niepokorna, choć nadzwyczaj giętka
widziała błysk skalpela pojmując, że teraz
zamknięta w czterech ścianach jak przynęta w wędkach,
nie może nic ponad to, że w nagości szczera.

Że słowo niczym szata zdecyduje o tym,
czy zdoła się uchylić zanim cios ją zmieni.
Nieznany był do końca ostateczny motyw
i zamach bezrozumny na jej kształt wśród cieni

On z miną tryumfatora klucz przekręcił w zamku.
Gotowy z każdej strony zeszlifować butę.
Ta myśl to tylko produkt, jak cebula w garnku.
Wystarczy zedrzeć warstwy wnikając w zatrute.

A potem z małej pestki wyformować nową.
Impulsem nasyconym w odmiennych roztworach.
Na koniec wbić w stosowne do efektu słowo.
Zacisnął w dłoni skalpel. Zacznijmy. Już pora.
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Ciśnienie splotów

Wszystko co kiedyś było proste
Co brzegi dwa spinało mostem
A kiedy dzień dobiegał zmierzchu
Nie budowało żadnych przeszkód

Wszystko co miało nas wytrzymać
W relacji skała i jej wspinacz
W relacji droga i wędrowiec
Gdzie jest to wszystko teraz powiedz

Na moście wiszą cegły żalu
Gniewem brzeg rzeki życia zarósł
I strach dowiesić choćby słowo
Bo nigdy ja nie jestem tobą

I jeśli wściekłość budzi teraz
Blask co nam kiedyś szlak przecierał
A most rozchwiane kruszy przęsła
To nie dziw się że vice versa

Ja wraz z tym mostem gubię wiarę
Diabeł mnie wyśmiał za ogarek
Bóg inne sprawy ma na głowie
Mam dość i tylko tyle powiem

Nawet stabilne jędrne drzewa
Wywraca wiatr gdy mocno śpiewa
A sznur spleciony miast poręczy
Potrafi splątać i udręczyć
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Spektrum

W kolorach życia
Które znam
Jest zawsze miejsce
Na niedosyt
Bo życie to jest
Taka gra
Na szachownicy
Dnia i Nocy

W muzyce życia
Którą znam
Jest zawsze kilka
Niedomówień
Bo ona zwykle w sercu
Gra
I tylko z serca
Brzmi tak cudnie

W zapachach życia
Które znam
Jest kilka jeszcze
Nie odkrytych
Więc ty mi losie
Szansę daj
a przyznam żeś
Niesamowity
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Ostatni song

Po co biegniemy w stronę światła
Ciemności czasem są łaskawsze
Zwłaszcza gdy dusza z sił opadła
I może właśnie raz na zawsze

Po co garniemy się do blasku
Którego w sercach nigdy dosyć
Gdy blask prowadzi do potrzasku
Wąską krawędzią dnia i nocy

Po co szukamy się po świecie
Którego nie ma tak naprawdę
W iluzjach niedościgłych przecież
Bywamy wiatrem albo żaglem

Wbijamy w nurt waleczne burty
Choć kipiel wokół rwie nadzieję
A wiara sączy jad zatruty
W iluminację zbrojąc cienie

Nim czarny anioł zatnie skrzydłem
Od łez spłowiałą czaszę nieba
Ślad odciskamy choć jest widmem
Który ostatni song dośpiewa
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Grażyna Izabela Zarębska 
/ibell/

Gorzowianka z urodzenia i zamieszkania, ekonomistka z zawodu, twórca 
i działacz kultury z powołania.
Do gorzowskiego RSTK wstąpiła w 1982 r., zaś do Gorzowskiego Towarzy-
stwa Kultury – dwa lata później.
Zadebiutowała na łamach ,,Życia Literackiego”, następnie publikowała 
w „Bez Przesłony” /arkusze poetyckie – Poznań/, „Stilonie Gorzowskim”, 
„Twórczości Robotników” – wydanie warszawskie. Jej wiersze prezentowa-
ne były także na antenie „Radia Gorzów” i „Radia Zachód”. Od kilkuna-
stu lat członek Zarządu RSTK w Gorzowie Wlkp.; jest współorganizatorem 
i częstym uczestnikiem wielu imprez, np. „Obrazy – Słowa – Dźwięki”, In-
terdyscyplinarnych Ogólnokrajowych Warsztatach Artystycznych i prezen-
tacji poetycko – muzycznych (Gorzów Wlkp., Wrocław, Szczecin, Sulęcin, 
Bogdaniec itd.itp.), gdzie jej utwory poetyckie i prozatorskie spotkały się 
z bardzo dużym zainteresowaniem.
W 1999 r. ukazał się jej indywidualny tom wierszy pt. „Twarz ukryta w dło-
niach”. Wiersze jej weszły do antologii „Maki czerwone krzyczą” (Szczecin 
2001), „Drzewo dobrej nadziei” (Szczecin), znajdują się w Leksykonie Lite-
ratury Gorzowskiej – ZLP – 2003 r. W 2006 r. i 2008 r. została odznaczona 
za twórczość i działalność dyplomami honorowymi przez Prezydenta Mia-
sta Gorzowa Wlkp. Wiersze G. I. Zarębskiej znajdują się w miesięczniku 
poetyckim, wydanie polonijne w Danii, (2003).
W 2014 r. wiersze jej są w antologii ,,Pod Osłoną Nocy Betlejemskiej” – 
E-Literaci (wydawnictwo – Sandomierz), Zeszyt Literacki „Dla Matki” –  
E-Literaci (wydawnictwo – Lubaczów – 2014 r.).
Teksty Grażyny Izabelli Zarębskiej utożsamiają się z autorką, która z rzadko 
spotykaną szczerością obnaża swoją duszę. Wartością dla niej jest porozu-
mienie z drugim człowiekiem, możliwość prowadzenia dialogu.
Preferuje dosłowność, najczęściej wypowiada się w formie wewnętrznego 
monologu. To czyni jej poezję bardzo otwartą i dojrzałą.
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nad morzem

przy brzegu spacer
piasek między palcami mokry
powiew bezmyślności
wkrada się natura w życie
cała pełnia atakuje organizm jodem

muszelki zbieram przydeptuję
wypatrując statki barki a fale
uderzają o moją wolność

z mewami na falochronach
szeptem rozmawiam

halo to ja

pod liśćmi słowa
babie lato pomiędzy
mknąc szczęśliwą aleją
halo to ja wystarczy krzyknąć

a głos znajomy i kroki rozpędzone
zatrzymam w podświadomości
przed snem poukładam
kodując treść

chwil parę rozbłyśnie
wytresowaną tęsknotą
jeszcze palce oczy przemówią
kroplami do poduszki

sekundant

liczy do trzech
stóp nie widać
w ręku stoper
i niepotrzebna wyobraźnia
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na raz
czas minął
tyka dekoncentracja
mobilizacja na miękkich nogach

ćwiczenia psychoruchowe
pod presją
pasja zdyszana perfekcją

egocentryczny sekundant
położył na łopatki
wytresowanego zawodnika

dojrzałość z podpuchniętymi oczami
zostawiła piętno

szkoła przetrwania
okaleczyła życie

kreski

pierwsza zewnętrznie wspomagająca
druga samodzielna
odróżnia dobro zło
kolejna rozbudzona soczystą czerwienią

następna garbata z drabiną i powyłamywanymi...
przypominająca przepuklinę
... pajęcza czarna wdowa czyhająca jak zawsze

najcieńsza była zawsze dla ciebie

ale zamarznięta
wszystko przez barwy
kolor konfliktu szafirem rozpłakał cztery
cyrkonie

nie pozwala być żyć
nawet marzeniom
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poza poziomem

niepokój jest zadrą
obgryza równo(wagę)
słowa jak ćwieki
kaleczą

czynnik zewnętrzny
bez empatii
zaburza rytm

a w przeglądarce siedzą myśli
z dużym zachmurzeniem
łuskają milczenie(m)

huragan
łamie zdrowe komórki
i kradnie szczeble

chroniczny obiekt
pogasił światła
także za horyzontem

po ostatni smutek
bez śladu ekspresji

dziwni ludzie

żyją pod jednym dachem
własne drzwi otwierają z prędkością światła
każdy do swojego gniazda
i cichosza

klucz na wyłączność

dziwni smutni ludzie
w dziuplach ukrywają sekrety
piorą brudy zasznurowanymi ustami
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przed szereg wychodzą pseudo liderzy
którym pokora zatrzasnęła w szufladzie
obawę
i pozszywała grubymi nićmi tożsamość

ubodzy na szczeblu drabiny
słowem huśtają „gdzie wzrok nie sięga”
głupotę mylą z pokorą

na piedestale „woda sodowa uderza”
zarozumiałym imbecylom

był taki dom

wśród ogrodów łąk
stoi ten sam dom
napełniony historią

przeszłość z teraźniejszością
uszczelniają pokolenia
a wielkie oczy
pulsem ponad
dotykają chwil w tle z małą dziewczynką

maliny były słodkie
kwiaty w ogrodach rozjaśniały
twarzyczkę

czas rozpędził wskazówki
dorosłość z układanką grają smętne melodie
łzy jak paciorki zastygły w dłoniach

w salonie wciąż płonie świeca
tamto dzieciństwo pachniało
miłością

rodziną



208

śladami Romea

gdzie byłeś Romeo

nawet pod oknem nie wyznawał uczuć
omijał drzwi
miłość roztrzaskał
na drobne

pamiętał trzy razy do roku

Romeo od zawsze był dorosły
Julia czekała na dworcu PKP
zasypiała na ławce
peron nr 1

nie mówił o miłości
papier przyjmował słowa

Romeo znał Szekspira
dużo czytał
perfekt cztery języki obce

chleb (po)(wsze)dni i noce pachniały romansem
dlatego odszedł

zostawił wielkie oczy łez
rozmazane szyby
słone palce

nigdy nie powiedział
będę przy tobie

córeczko
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Irena Maria Zborowska
/Irena/

Gostyń Poznański

błękit na nadgarstkach

świt
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
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dzięki niemu spotkała się ze sobą

znaleźć smak między suszoną śliwką a czerstwym chlebem
to jakby wyłuskać puste łupiny słonecznika
zostawiając nienaruszoną kwiatową koronę

potrzeba pikantnego dodatku który połączy minione
z przyszłością

zdejmie buty na obcasach i resztę
naga obejmie nogami jak swoje
choć druga będzie słodko ostra

słonecznikowi wyskubie wszystkie płatki
dobierze się do nasienia

życia nie rozdają szewcy

czarne okno
jak noc za szybą
pojedyncze szczeknięcie psa
urwane w pół zdania
podobnie brzmi człowiek
który mówi
a nikt go nie słucha

myśli biją jak wszystkie zegary w mieście
wyłączyć ten hałas
ale jak wyłączyć myśli

nie można ciągle siebie okłamywać
że cieszy dynia słońca na porannym horyzoncie

życie jest jak stosunek człowieka do butów
nie sposób udawać że pasują

jeśli uwierają boleśnie
należy z nich wyjść

ostatecznie
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tylko pajęcze struny wydają dźwięk

tak cicho
że słychać rozmowę much
ostrzegających się
przed radarem pająka

zapominam żywego słowa
martwe mają papierowe oczy
gwarzą językiem zrozumiałym
dla każdego znawcy alfabetu

nie ma słów skierowanych
wyłącznie do mnie
próbuję powiedzieć witaj

wśród czterech ścian
odklejam język od przeciwległej

krzyżowa bez stacji

myśli zabijają
krzyżują bólem przypinając
do niewidzialnego

kiedy pod nim upada
jęknąć może do siebie
nikt nie woła

w rozwrzeszczanym tłumie
emocje wzbudza tylko VIP

samotny odchodzi zawsze
samotnie
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wyprawa do źródła

na kilka godzin dziennie przydzielono mi anioła
stróża który poda dłoń w geście powitania czy
popchnie wózek kiedy krawężnik
za wysoki stopień obniży
choć nie podkłada się pod rzeczy
skomplikowane zostawia mnie

opieram się nadgorliwości jego i ścian
które nie rozstępują się cellulitem
pod naporem wiotkiego ciała

podłoga boli uderzając w plecy na drodze
ku łazienkowemu wodotryskowi
co rano ten sam dylemat w wyborze
złowić trochę wilgoci w kuchennym kranie
czy uskutecznić pieszą ekspedycję do łazienki
na zwaciałych nogach

on wie że nie ma sposobu by złamać mój upór
udaje wówczas że drzemie
a ja że jestem samodzielny

wracam do źródeł
obmyję nogi w rzece
czasu

nie można być razem kiedy kocha się na zawsze

spotkaliśmy się aby ominąć
oddalenie spinały listy ode mnie gorące od ciebie
coraz bardziej zimne jak kamień który rośnie
w gardle hoduję ich mnóstwo może
przydadzą się na grób dla dwojga zamówiłam
wiosną rozwieje mnie wiatr jak kłaczki dmuchawca
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dobrzy mężczyźni to tacy
dla których warto się poświęcić

niech tak o tobie myślą

bez licencji na miłość

wmawiam sobie jak mantrę
nie jesteś zły jesteś po prostu smutny

ubrana w szeroki uśmiech
i niewiele więcej
chronię się pod twoimi skrzydłami

całujesz w czubek głowy
jakbyś składał pieczątkę
z napisem moja ci ona

i tak do następnej karczemnej
ozdobionej kryształkami szkła i fajansu
sklejasz z nich sukienkę dla mnie

a ja
już się nie uśmiecham

kropka jak życie

kiedyś będę
starym strychem
który zaszeleści wierszami
rozdrapując ciszę w której

ktoś nieopatrznie postawił kropkę
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jeśli szczęście ma kolor to musi nim być błękit

dotyk dłoni o których zapomniałam
otwiera mnie jak nową książkę
numeracja stronic podbarwiona błękitem
na którym można ponownie zawiesić słońce

flakon z dniem rozbity zachodem
błyszczy kryształkami Swarovskiego
umiejętnie podmalowane pocałunkami
gorące ciało działa jak lep

nocą jestem w twoich ustach perską księżniczką
gwiazdą kołyszącą się na rogalu księżyca
by nad ranem wschodzić słońcem
niczym wypieczona bułka

podaję ją na błękitnym obrusie poranka

piąta będzie nadwyżką

nigdy między nią a życiem nie było interakcji
teraz przeciera oczy nie wierząc barwom

od czasu kiedy w pośpiechu
wyprowadzili za drzwi świętych
zaczęli wyznawać siebie
teraz potrafi uśmiechać się nawet do jego spodni
rzuconych w bezładzie na poręczy fotela
jest w tym tyle samo miłości co w miarowym oddechu
za plecami które obejmuje sen
uśmiecha się na dobry dzień niech niesie godzinami
kiedy zwinie go pod głową na spokojną fazę rem

telefon mruga bezdźwięcznym ekranem głosząc
koniec sielanki pora uwierzytelnić stopami życie

rozczulona patrzy jak miesza herbatę
z czwartą łyżeczką cukru i śmieje się do niej oczami
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Stanisława Żak

Emerytowana nauczycielka. Pisanie wierszy 
traktuję jak hobby.
Uwielbiam podróże, kwiaty i moją rodzinę.
Czasami jestem damą, a czasami ogrodnicz-
ką. Najczęściej jednak jestem babcią-opie-
kunką.
Kocham życie z wszystkimi jego kłopotami, 
radościami, niespodziankami.

A czego nie lubię? Polityki!
.

w złotym pyle słów

może to przez ten
punkt światła
nad nami
a może przez
zabawę w oszukańca
najpierw oczu
potem uszu
i karty rozdane

o-szukuj
że dla mnie
uwalniasz księżyc
i kobierzec włosów
rozczesuj
srebrne chwile
jak trzeba
unieś
w sen spokojny

tam mnie odnajdziesz
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Tak tu cicho

Delikatnie z rozmysłem zanurzam dłonie
w kopiec nagrabionych liści.
Opijają się kropelkami dżdżu.
Od rana pachnie nasączona ziemia, wchłaniam jej zapach.

Liście pod uderzeniem kropel tworzą symfonię
w empiriach półsennych. Słucham.
Krzyk przelatujących ptaków trąca kolejną spadającą datę.
Myśl ją rozbiera nieskończoną treścią.
Pulsuje rdzawo w skroniach.
Pożegnania nie są moją domeną,
mokną policzki. Rozpadało się na dobre.
I znowu jest cicho.

*** /drogą pośród płaczących wierzb.../

„Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrze-
cie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie”
wg św. Jana 8,21-30.

drogą pośród płaczących wierzb
pośród łąk przybranych mleczem
po kamieniach
oziębiany ostrym wiatrem
idzie Ktoś

z kosturem w dziurawej dłoni
znaczy ślad kroplami krwi
i nie mów mi że nie wiesz kto On
że nie dostrzegasz

szkarłatnego płaszcza naszych przewinień
niewidoczny dla tych co chcą zniweczyć
wiarę w Zmartwychwstanie

a On wyciąga ku niebu dłonie
przestawia gwiazdy naszych zwątpień
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Z wrzosami we włosach

kiedy dzień budzi oczy wczorajszego snu
nie pytam co mnie czeka
za kolejnymi drzwiami

chwytam chwile w locie
klonowego liścia
zapisanego słońcem lipca
owijam w bawełnę babiego lata
i koduję w skorupie orzecha
myśli nastrojone na radość

i nie płaczę za jaskółkami
opuszczającymi gniazdo
we wrzosach zachowam pamięć
powrotów
zawsze wracają

wiecie
kocham tę moją jesień

a jeśli spadnę

w twój kaptur promykiem
zagubionym na szarej gałęzi
zabluszczę ciemność wewnętrznej kieszeni
jak demiurg napełnię ci płuca świeżością
aż staniesz się
rzeczywistością

a jeśli spadnę
jak liść zwiędły jak patyk suchy
schylisz się
dodasz otuchy
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dywagacje czyli moje popisowo

lubię jesień
pytasz dlaczego
to proste
bo wtedy nie ma much ani os
bo osy są z innej galaktyki

na ziemi nie należą do żadnej piramidy pokarmowej
nie dają miodu, nie są przytulne,
nie dadzą się pogłaskać
wręcz przeciwnie – żądlą
komu potrzebni odwieczni wojownicy
kiedy świat walki zostaje zaspokojony
przez zapowietrzone odgórnie

skrzydlate pajace

*
za po wietrzyli
szczyt
z nowiu spieprzyli
wstyd

Łatwiej złapać srokę za ogon

niż znaleźć dzban po drugiej stronie tęczy
obejmującej nasze gorące głowy

Wtedy nie robiliśmy zdjęć
liściom opadającym na taftową suknię
wieczoru
nie wkładaliśmy do dzbana
bukietów splecionych rąk

deszcz tylko od zawsze
tak samo
plącze dłonie zasupłane węzłem
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osiadłego trybu

twarz osnuta misterną siecią
skraca czas pamięci
więdnie w ciszy
pełniejszej niż rana

szukam dzbana
ciągle nie po tej stronie tęczy

Zaduszkowe refleksje

z oparów świec zawisł smog
całun cmentarny
kropla rosy na chryzantemach
rozbłysła tęczą w oku
ostatniej podróży

dokąd byś nie poszedł
cel zawsze ten sam

i tak trafisz
na prostą
nogami do przodu

nie ma nic
a jednak jest

cały świat
w nicości

do zmartwychwstania
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zabłąkana w przeszłości

powietrze na chwilę zawisło
nad dłonią
soczysty owoc
rozpala pomiędzy liśćmi
pragnienie
zastyga w bezruchu

nie potrafi zerwać

Emigranci

Wielka Emigracja. Wielka tęsknota. Wielki ból.
Rozstanie. Czekanie. Rozczarowanie.

jesteś skazana na sny innych
garściami sobie wzięli
co ty wymodliłaś

dom zapisany w pamięci –
białe okna czerwony dach
rozmazuje wspomnienia lepkim potem
schylających się po każdy cent

ciągnąc za swoje sznurowadła
podniosą się
dumni że dali radę

krzyż prostować będą w drodze
do marzeń ukrytych
w kieszeni znoszonego ubrania

albo utoną
we mgle
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Mariusz Andrzej Żłobiński
/dz_re/

Gdańszczanin z urodzenia. Od ponad 
ćwierć wieku przebywa za granicą, lecz 
wciąż z ogromnym sentymentem powra-
ca do rodzinnych stron. Bez polskiej lite-
ratury nie może się obyć. Jego ulubieni 
autorzy, to poeci współcześni: K. I. Gał-
czyński, J. Tuwim, Z. Herbert, E. Stachu-
ra, S. Barańczak – z młodszego pokole-
nia: J. Dehnel, K. Samsel i wielu innych. 
Nimi zainspirowany sam pisze. Część 
z tego chowa do szuflady, pozostałością 
dzieli się z sympatyczną społecznością 
POSTscriptum.

odlot

w drodze do najbliższego portu
tysiące dłoni
dzień dłuższy o jedną kromkę
kiełkuje jutrzejszym zakotwiczeniem

przez szparę ostygłej windy
zamkniętej w prymitywną formę
smakuję pył obcego brzegu

możesz to nazywać rzetelnym
przeobrażeniem mrzonki w bóg-wie-co

przybywaj krótki cieniu wolności

lecz nienaprawialny czuję się lepiej
spójrz chwytam osnowę w jedną
drugą
zaplączę w rebus
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na rozstaju

od ostatniego objawienia
minął rok miesiąc dzień

skarcony przez rzeczywistość
dogasałem na zakolu pożegnania
tak niezwyczajnie – fajansowo

wiatr ćwiczył w koronach kubków mimikę twarzy...

bezbarwna gwiazdo
oddychałaś przed rozstaniem
w pubie słodkich wyrzeczeń
taką niezwyczajną – egzotyczną niemocą

pośrodku drogi
szczęśliwy z głupia frant
uszczelniam w powietrzu dziurę palcem

nielotem

*** /nie boję się połamanych stołów.../

nie boję się połamanych stołów
szczątków potłuczonego szkła

niepotrzebny spis
statystyka

japa może uzurpować
sobie obojętne oblicze
grzbiet garb bezimienny

a tłumacz (byle nie fizyk)
niech wyjaśni dynamikę kciuka
prującego kieszeń

i pustki demolującej głowę
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kryształ odzyskany

I

w bramie
w piwnicy
na schodach
na bruku
pod mostem

gdziekolwiek
wytarta skóra i kość
porzucone sztywnieją powoli

kontempluję mróz
oczyszczony z niepowodzeń

II

klarowny lecz nie bezimienny
krążę po szczelinie światła
łapię kurz obnażających się markiz

gonię na spotkanie
z dozorcą sąsiadem
alkoholikiem wariatem
nudystą artystą
z podrażnioną ludzką duszą
do białej kości
do siódmej…

za minutę
pan bóg podaje śniadanie do stołu
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lombard

ta absurdalność podana pod zastaw

i przywołana pod młotek sumienność
trzy uderzenia
ugoda
podpis
śmierć

o korzeniach już dawno się nie rozpowiada
wszędzie niedźwięcznie
sucho

jeszcze mniej mówią
cichobieżne wyciągi

przenoszą mozolnie
replikę przygnębienia
ku nieostygłej jeszcze pamięci
pastisz

a serce mechanicznie przebite
na szafot
pod zysk

oż kanikuło

zanim synoptycy
przygotują następne placki wyży

nałożą wcześniej wieczorny kompres
swingującym puzonistom
wszędobylskim mimom
nabzdryngolonym krasomówcom
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odstawiam się od spektakli
pod wieżami
adoptowanych chwilowo

przez afro-irokezów
mini bikini grup
wszędobylskiej pstrokacizny
obwieszonej kamerami po pas

zamów mi kilka kartek
przy barze

nabazgrzę o mnie prosty artykuł
o grubym uliczniku
(jakieś pi bez kwadratu)
cudownie ocalonym

od niesytej dyrdymałów nawały hord

*** /jestem niecodzienny…/

jestem niecodzienny
wyłuskany z prześcieradła
nierozmywalny w mroku

rozcieńczona morfino
balansujesz od okna do dna
księżycową smugą
nie pozbywając się kompleksu
rozpalasz daleki plan przestrzenny

miękko migrują palce po skórze
a we mnie
remedium rumiankowo
przecieka w czas przeszły
ogłaszając komplementom amnestię
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niezapomniani

choć wydawałoby się że są hermetyczni
wylewają się strumieniem
niewygranych bitew i niezakończonych rozejmów

ci przywołani do porządku
pomknęli już pod zieloną szkółkę
po tamtej stronie śmierć
rozdziela eteryczne ciepło

pozostałym natomiast odmyka podwoje
rozklinowuje pamięć
wtedy milkną wróżbici a kaznodzieje
zaminowują igliwiem smutek

w łuku granitowej ciszy studzi się
ukochane ciało – żywiczna samotność

tak na odpuszczenie

wedle pewnej złamanej proporcji
dojrzewam szybciej
dlatego nie bardzo
podpadam łamiącym się krzewom

mógłbym zamienić
owoce litchi w upadające dźwięki
pod romantyczne tło podstawić kij
(dla mnie zupełnie obcy)

nieudanym próbom kuruję odmienność
przecinając dróżkę
za niejasną perspektywą
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Lidia Żuchowska
/Lidka/

rytuał codzienności

omiatam myśli ranną
mgłą między pacierzem
a otwarciem powiek

wydłubuję z nich pestki
wczorajszych marzeń
na zardzewiałych zawiasach

tarcza wschodzącego słońca
nakazuje uczcić grymasem
głośno tykający zegar

proszę! nie budźcie letargu

pragnienie modlitwy

w zatłoczonej prawdzie umyka czas
dni umaczane w atramencie
zostaną na kartkach

pożółkłej pamięci powiedz liściu
czy słońce zmartwychwstanie
nad łąką bez deszczu

czy serce rzucone w bezdomność
będzie miało siłę powstać
czy pod płotem sczeźnie

z przedwieczornych koralików koronka
zawiśnie półnaga u drzwi
nie otwieraj...
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kręć się, kręć wrzeciono

zrzucając przędzy kolorową nić
na krosna kolejnych dni
tkała łzy

ileż razy zerwana na podłodze
czerstwiała bezwstydnie z uczuć
obnażona

nadgryzała wątek słodząc
herbatę zakrwawionym palcem
kilka kropel

scałowując sekundy minionego
lekko z uśmiechem zakręciła
jeszcze raz...

płyń

znad legowiska urywane spojrzenie
nieprzytomnie świdruje powietrze
czerwone źrenice topnieją

uliczny gwar zza okna zagląda w dziuplę
z lekkością diabła krąży
ciągnąc cyniczny grymas

pomagam powiekom opaść na wspomnienia
cichnie ból lica różowieją
del musnął płetwą...
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wyrok

topnieją resztki egzystencji
w oddali słyszę trel słowika

komornik zdrowia i życia
rubasznie śmieje się w twarz

tyś już dość wiosen przeżyła
spazmatyczny odruch wyje bólem

nie wpiszą cię w żaden program leczenia
nie dla psa kiełbasa

zegar

na zgliszczach marzeń
zatańcz ostatni raz
swoje paso doble
spójrz na audytorium
ostre szpony
pijawki
żarłoczne hieny

przecież tak lubisz
czarne kruki rozdziobią
minione akordy
a ty śmiej się śmiej
bezpowrotny czasie
szyderczo nieludzko
mnie już nie ma
wolne pole
raz dwa
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pietyzm niewiary

przyszliście odejdźcie
nim ponownie wydany rozkaz
zbluzga waszą dumę

przynieśliście zabierzcie
głowy pełne pomysłów
nie pozwólcie im pogrześć

mówicie zamilczcie
usta rzucają nie rozumiejąc
serce łaknie niemych słów

patrzycie nie grzmijcie
nic nie dzieje się bez prawd
przyczyn hałaśliwego pożądania

jesteście zstępujcie
świadomi zaistnienia
raz jeszcze na dłużej

obudź się, wiaro!

bodajby już nic

w zbrodniczej mgle wytkniętych ideałów
bruk na przedmieściach
rodzi cudzołóstwo bez osądu

wyświechtany piedestał wartości
tryumfuje gracją
przeterminowanych zachcianek

sprzeniewierzaj bogobojne ego
zapaćkane blichtrem
cóż więcej zhańbić możesz

niszczeje ojców krwawica…
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blisko za daleko

w szybach rozbijanych o marzenia
zginam powieki pod ciężarem
dlaczego tak czemu nie

z półtłustej umywalki dnia
wyciągam karmin szminki
na popękane źrenice

w paraplegię odziane kończyny
moszczą nieugięcie pościel
może jutro może uniosą

na podwórku dzieci grają w piłkę
las pachnie żywicą i jagodami
nazajutrz żeńcy wyruszą w pole...

odpuścisz?...

za alabastrową ścianą
przykryte całunem
spoczywają wspomnienia

zbielałe źrenice z wysiłkiem
taranują ciemność
rzęsy przymarzają

Sezamie, otwórz się!
krzyk rozdziera krtań
serce rumieńcem tężeje

czas strwonił nieme ułudy
zrzucił bezwładnie z pięter
lecz pokory nie nauczył

życie, odpuść...
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pożar w pożarze

zdrapuję wczorajszy zarost
cukru z filiżanki
to nie ten smak

na stole przekrzywiony
ogarek wiruje
w tangu bez dwojga

porcelana truchleje
opasana jęzorem
usta nie czują

oczy bez źrenic
nie widzą strachu
może nie wierzą

wiatr rozszalały
tłucze szyby
ściany bez uszu

skurczona strzecha
opada jak kurtyna
cisza w popiele

pogrzebana…


