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Oto przed nami JUBILEUSZOWY, dziesiąty już numer Antologii
POSTscriptum. Wielka chwała dla osób wiodących to przedsięwzięcie. Wielka chwała poetyckim osobowościom, które zechciały i chcą nadal pracować na rzecz dobra, w tym i mojego dobra.
Wszak poezja, z natury rzeczy, dobru służy. Na koniec też chwała
tym spośród nas, którzy zechcieli dzielić się sobą nie tylko na stronach portalu, ale mieli odwagę i chęć do prezentacji siebie i swojej
twórczości w Antologii. Wiem, nie każdy ma potrzebę do „zaistnienia” i szanuję takie decyzje, ale prawdą jest też to, że wyrzucając
siebie z siebie, pragniemy podzielić się sobą z drugim człowiekiem
– swoimi myślami, pragnieniami, uczuciami, lękami, zmartwieniami i niepowodzeniami, pretensjami do siebie i świata, niepewnością jutra – tym wszystkim, co zapisujemy w swoich wierszach.
Antologia jest też swego rodzaju świadectwem. Jest świadectwem istnienia odszczepieńców, w dobrym tego słowa znaczeniu,
dla których tak zwana normalność jest gorsetem duszącym ich
świat, daną im przestrzeń życia, albowiem wyposażeni przez naturę w sposób szczególny, zazwyczaj nie tylko więcej i ostrzej, ale
i dalej widzą. Ich wizje i słowne obrazy potrafią budzić zachwyt,
niekiedy grozę, czasami śmiech lub łzy. Jakże często skłaniają do
głębokich refleksji.
Komu dane było prześledzić wszystkie wydania Antologii, ten
może poznać nie tylko życiorysy wielu osób, ale także ich drogę
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rozwoju. Czasami wolne miejsce po nich, gdy odeszli, niekiedy na
zawsze. Ale odchodząc, pozostawili nam swojego ducha w zapisanych strofach, w komentarzach, korespondencji i nade wszystko w
pamięci. Z wieloma przyjaźniliśmy się – i wciąż są z nami, w nas
lub obok. Potrzebni, bliscy, dobrzy.
Dziesiąta już książka POSTscriptum to nie tylko notki o autorach
i ich poezja, to także zbiór krótkiej prozy, najczęściej poetyckiej.
Ta szczególnego rodzaju proza jest pełna metafor i skrótów myślowych, dając równą wierszom strawę duchową. Dla zrozumienia jej
przesłania nie wystarczy jednorazowe czytanie. Utwory te niejednokrotnie są doskonałym zaproszeniem do podróży w medytację.
Jestem pewien, że każdy znajdzie w Antologii to, czego szuka
i czego potrzebuje.
Zapraszam – Witold Kiejrys
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JUBILEUSZOWY LIST GRATULACYJNY
Dziesiąta Antologia POSTscriptum wymaga szczególnej uwagi, bo to
nie tylko kilkudziesięciu autorów (w sporej części obecnych na tym
Forum od początku), ale także tradycja, fakt kulturowy.
Jako edytor (a może raczej: jedynie składacz) obserwuję całe
przedsięwzięcie z boku, z pewnym dystansem. Może przez to widzę
lepiej ewolucję w sposobie pisania wielu autorów? Bo pisanie jest
procesem, który wymaga pracy nad tekstem, ale także pracy nad sobą,
nad świadomością twórcy. I tak jest, nawet gdy autorzy deklarują
wprost: notuję tylko swoje uczycia... Współpraca na Forum zmusza
do autorefleksji. Współpraca – podkreślmy, nie kłótnie, których celem jest tylko kanalizowanie urażonych ambicji czy rozgoryczenia twórcy. Moderatorzy Forum i jego stali uczestnicy tworzą klimat,
w którym dobrze się czują, bo to miejsce, gdzie realizują swoje pasje
czy też hobby, a nie pole walki o pierwszeństwo i laury. Współpraca,
szacunek, poważne traktowanie każdego, niezależnie od dorobku
czy stażu. To wszystko owocuje. Powstała grupa przyjaciół, którzy
wspierają się, pomagają w doskonaleniu, lubią ze sobą przebywać.
Efekt dziesięciu publikacji ich twórczości w corocznej edycji Antologii (które mieszczą poezję, prozę, esej, a bywało, że zdjęcia czy
artystyczne kreacje wizualne) nie jest jedyną wartością funkcjonowania tej grupy. Poczucie wspólnoty. Dokumentacja twórczości. Inspiracja kulturotwórcza.
I tak mógłbym wymieniać lub podkreślać jeszcze długo. A pora na
podsumowanie. Zatem: szczere, wielkie i serdeczne gratulacje dla
wszystkich autorów z całego dziesięciolecia. Większe, ale nie mniej
sedeczne brawa dla „organizatorów” (czyli zespołu moderującego Forum POSTscriptum). I życzenia – kolejnej, równie udanej „dziesiątki”.
Bogdan Zdanowicz
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WIERSZE – PROZA

Elżbieta Barańska
/mgiełka/
Mieszkam w kraju, który urzeka pięknem i ciągle zachwyca. Piszę i fotografuję, staram się
patrzeć na świat, dostrzegając zarówno jego
piękno, jak i wady. Jestem wrażliwą romantyczką, amatorką, która myśli ubiera w słowa.
żyję jak chcę zajmując kawałek
świata
oddychając miodowym
aromatem

Między palcami
krawędzie szczęścia wplecione
między palce
rozbłysną jasnością pragnień
błękit skąpany położył na ustach
krople wspomnień
przegarniając ciepło umykających
słów
myśli umorusane wsiąkają bezszelestnie
w epilog uniesienia
zmierzch konający dotyka
spełnienia
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Szczęście rozkwita w dłoniach
sen przysiadł na poduszce
otulony myślą
zmęczonej
codzienności
ciemność przebiera palcami
czeka na chwile
pożądania
noc krzyczy jednością
uniesienia
szept promyków uśmiechem
puka do drzwi
rozkwita w dłoniach
czterolistna koniczyna

Noc zagubienia
ciszą rozdartą dotknij zamykając
otwartości niezapomnianych
spojrzeń
bez słów i szeptów
przytuleniem wypełnij pustkę
jednomyślnością dłoni otul
pożądaną nagość
zamykając ciepło pod powiekami
noc zagubienia przypomni
zapach

10

Jubileuszowa X Antologia

Szept pragnień
miłość nie zasypia wczorajszym
dniem
motyle krusząc ulotność wsłuchują się
w szept
niezaspokojonych pragnień
w każdym oddechu pamiętam
kolejny raz
dotykając nurtem rozdartą
ciszę
bez pocałunków i pamięci
już nie potrafię wypłakiwać
ukrytych myśli

Nowa rzeczywistość
myśli ubieram w słowa ciągle
za duże popijając każdą
linijkę
kubkiem rozczarowania
pomiędzy uśpionymi
strofami
budzę stare wiersze
ostatnią frazę mieszam
z czerwonym winem
i szczyptą fantazji
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Życie w szarości
korowodem niespełnienia
dosięga mnie
życie
na tle szarości
upadam
niknę
podnoszę się
milknę
szukając okruchów
nasączonych
miłością

Pocałunkiem zamknięte
jeśli chcesz mnie poznać
kosztuj ostrożnie
dotykaj sobą delikatnie
by zajrzeć w głąb
cichością słów rozkwitaj
marzeń dotykiem
podmuchem pieszczot
świtem niezapomnianych
chwil
w pocałunku zamkniętych
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Proza życia
wracają dni garbate
przekładają w dłoniach
obrazy
na krawędzi zmysłów
chowam dotykiem
niewypowiedziane słowa
łza płynie znaną drogą
czuję słony smak
lęk
niechciany towarzysz
pisze prozę życia

Błękit spojrzenia
w lustrzanym odbiciu
samotność
z niedowierzaniem szuka
radosnych wspomnień
pomiędzy brwiami
zmarszczka dojrzałości
w błękitnym spojrzeniu
odnajduję smugę nostalgii
i kroplę nadziei
cierpliwie czekam wsłuchując się
w gest niewzruszonej
miłości
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Oddech stracił ważność
wczoraj jeszcze zbliżeni jak dwie
iskierki
dziś barwne chwile straciły
ważność
jak nasz wieczór pity z jednego
kieliszka
kluczowe pytania pozbiera skrzydlaty
wiatr
nawijając dzień na serdeczny
palec

Przytuleniem zanuć
miłość nuci przytuleniem
dopieszczając barwę
uwerturą delikatnych dźwięków
tęskniące dłonie rozbudzają
wyczekiwane pragnienie
wsparci o siebie przychylnością
uniesień
sięgamy głębiej zamykając bliskość
w korzeniach spełnienia
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Elżbieta M. Będkowska-Adamczyk
/Elżbieta/
kalendarz w wersji skróconej
…
jesienniejemy bez względu
złoto ze srebrem się miesza
kruszy
pudełko pasteli w wypaczonej szufladzie
uśmiech w siatce lat i oczy mrużymy
by dojrzeć
co przed nami za nami co dziś
jeden sezon

itaki
na początku – do końca nie wiedząc skąd –
zjawiamy się
stworzenia pragnień
Odyseusze, Penelopy, Ikary, Eurydyki
wierząc w przystań na dłużej.
nasze maleńkie Itaki
w dłoniach ziemi,
pod kloszem ślepego nieba.
– na chwilę –
pass-partout
w tę i powrotny
lot do nie wiadomo dokąd
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pomiędzy dzień dobry i dobranoc
jak zwykle mówimy sobie dzień dobry
chociaż inaczej niż na początku
kiedy słowa były świeże
jednoznacznie zostawiały
ścieżki żywicy w korze
na naszym drzewie
po wieku szczęśliwych burz
wtorków czasem piątków
zbieranych w kalendarzu jak relikwie
przyszła pora spokoju
świąteczna codzienność
słowa wyryte wspięły się
po pniu dotykają nieba
szarada bez rozwiązania
dla nieświadomych
chmurzaste anioły zapisują białą kaligrafią
niespodziewane wolne poniedziałki
z pewnością rumianego poranku
wieczność tulimy przed snem
splecionymi dłońmi
mówimy sobie dobranoc

tak ładnie...
tworzymy o niczym
składamy alfabetycznie
lub temat bez klasyfikacji
wymaga osobnej półki
z czasem brakuje
miejsca
na powietrze
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Jubileuszowa X Antologia
wychodzimy
morze schody ulica huragan
piszą nas wiersze
al fresco

aeony i aesy
jeszcze się tli iskierką
dogasający skrawek nieba
tuż nad ziemią lewitując obietnicą
pożar który wróci
okoliwszy horyzont zdarzeń
nasze trwania janusowe
tu gdzie kończy się świat
a więc nigdzie odsuwając się
z każdym krokiem o aeon
nie ma ściany
granice są wyobrażalne
atramentowo-złoty płot
i my na nim majtając nogami
wzniecamy pył gwiazdozbiorów
rozrzucając garściami zbyteczne aesy
oswajamy czarne dziury
samotni w szczęściu
szczęśliwi w samotności
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tatuaż
bezmyślnie spalany dzień po dniu
zabazgrane karteluszki
nieudolne rysunki
ręką wiecznego dziecka
przeszkoleni dojrzałością kpimy
pewni że nasze oczy wiedzą co mówią
wystarczy inny kąt spadania
i sufity zaludniają arcyfreski
nie do powtórzenia
próby jak pierwsze kroki
poręcze ramion bliskie
trwonimy czas na szkice
wierząc że ekspotencja dotknie sedna
i odtąd lawina czystopisu
życie bez poprawek
infantylne marzenie

śpią we mnie wiersze
splątane
przebiegłe słowa
rymy i białe wstążki
pieszczoty metafor
przenośnie ponad nieboskłon
szeleszczą onomatopeje
miękną pod językiem
dzisiaj przyśniła mi się siwa czapla
w szuwarach przebłyskujący szmer
przesuwanego falami krajobrazu
budzą mnie strofy uwikłane
fantasmagorią wyobraźni
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maszkaron
są takie słowa które nie przechodzą przez gardło
czają się wpinają w tkankę w spazmach strachu
obawiają się światła boją dźwięku że ogłuchną
i tak się skończy ich niedoszły żywot
więc zostają na dnie albo tuż pod skórą
pulsujące skronie gdy poruszasz żuchwą
lub zaciskasz dłonie na kolanie na udzie
do bólu żeby nie umknęły żeby się nie narodziły
bo jakże tak pozwolić się pokonać słowom
upaść przed nimi zgiąć w pół kłonić się
poddać ciosom bez ciała
nie przechodzą przez gardło zostają
i duszą dławią obecnością niechcianą
bękarty miłości sentymentów radości
szczęścia tak niepodobne do ciemni w której
tworzysz swój obraz na podobieństwo
nie dopuszczając jasności zamykasz drzwi
okna zapuszczając czarnym bluszczem
szczelnie coraz szczelniej
i tylko czasem podobno przez nieuwagę
pożyczasz Love Story to setny raz już
prawda i płaczesz i zazdrościsz słów
które tak łatwo przechodzą przez gardło
i znaczą

jestem aniołem spóźnionym
z czasem nie wygrywam
przychodzę nie w tę porę
po drodze zatrzymują przeznaczenia
a i sen spada zmęczeniem
trzecim skrzydłem ciszy zamyka
mami ciepłem
przepraszam siedmioma wersami
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zagubionemu w dobrą stronę zostawiam
przed domem z cegieł zielonym
prostokąt łąki łaszącej się jak kot
słońce w łapach obraca
liżą promienie zadraśnięcia wieczorne
rany po słowach szkliste kolce
wyblakłych gwiazd
nic tu nie dochodzi i pewnie nikt
pogubiły się drogi na zakręcie
w drugą stronę biegnie wiatr rozcierając obite kolana
wędrowiec przysiada na pniu lepkim od pachnących łez
ucieka myślami
a ja w spiżarni
z rozwagą
pakuję świat
do pudełka
wzgórza buki klony ptaki zaplątane w śpiew
niebieskie kwiaty wciąż nienazwane
kojoty jak wilki ujarzmiam
opuszczone niebo wczorajsze
deszcz rzekę wiążę wstążką
położę na widoku przy progu
gdy zbłądzisz w dobrą stronę
będzie jak znalazł
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I to wszystko
Od wielu lat, dwudziestego piątego dnia stycznia, nachodzi mnie... Trudno
określić co: nie smutek, nie nostalgia, nic negatywnego. Refleksje, reminiscencje, chęć podsumowania tego, co się dzieje wokół mnie, co działo się
rok, dwa, piętnaście, dwadzieścia osiem, więcej lat wstecz.
Ktoś poprosił mnie, żebym napisała książkę „o doświadczeniach na
emigracji”. Początkowo się do tego zapaliłam. Pomyślałam, że napiszę,
żeby inni, choćby tylko jedna osoba wiedziała, co to znaczy. Początkowo...
Później przyszły wątpliwości. Kto to przeczyta? Komu potrzebne przeszłe
historie, wpisane w rzeczywistość, która od dawna już nie istnieje? Historie
owinięte w kokon plastikowych woreczków, w których przychodziły do
mnie listy z tamtego świata. Otwarte, to było wiadome, bo poranione, rozdarte albo przecięte jakąś mini-gilotyną do otwierania cudzych listów.
Czy czytane? Tego nigdy się nie dowiem, chyba że dam ogłoszenie:
„Szukam osoby, która we wczesnych latach osiemdziesiątych bezprawnie czytała moje listy”. Bezprawnie? Takie było prawo, z pieczęcią „O”–
cenzurowano. Ocenzurowano, że co? Że już nie nosi pieluch, że dobrze
śpi, że chleb jest puchaty i niesmaczny, że ludzie dobrzy i jak rodzina,
że mamy wszystko, a nawet więcej, by się dzielić, że płaczę, bo jestem
bezsilna, ale że codzienność jest naznaczona nadzieją.
Pierwsze telefoniczne rozmowy, tak rzadkie, tak wyczekiwane, tak
krótkie – „Ostrzegamy, rozmowa monitorowana”. Trzaski w słuchawce
mogły być zwykłymi trzaskami, statyką, bo przecież to daleko, tak daleko, że cud, że głos dochodzi, że dziecko nie rozumie, jak to się dzieje,
że tam po drugiej stronie...
– O widzisz, ta niebieska plama, duuuuuża prawda? To jest Atlantyk,
syneczku, takie jezioro albo jak staw, niedaleko hotelu, pamiętasz?
Oczy robią się okrągłe, słucha cała malutka postać, nic nie rozumiejąc albo wszystko, tego też nie będę nigdy wiedzieć do końca. Patrzy na
rozłożoną mapę świata na dywanie.
– I za tym dużym niebieskim oceanem. Powiedz: o-ce-an... Tam jest
babcia i druga babcia i dziadziuś i drugi dziadziuś i Raduś i...
W słuchawce trzeszczy. Łzy się powstrzymuje, bo jakże przy obcym
płakać.
– Mówi?
– Tak, ładnie mówi. Pełnymi zdaniami.
– To ciekawe, przecież jest jeszcze taki malutki.
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Głosy się załamują, to pewnie statyka, to wszystko przez to, że krasnoludki nie nadążają z wygładzaniem dźwięku. Rozmowy są banalne.
Zwyczajne przestrogi, rady, podpowiedzi. Szkoda na banał czasu, szkoda każdej sekundy, ale Monitor robi swoje, paraliżuje i wygrywa. I mówimy o pogodzie, o zupkach, o nowych zabawkach. Uczucia są nieobecne, niewysłowione.
Lata całe mijają zanim ocean okaże się rzeczywistością. Przestrzenią, gdzieś w dole, pod, którą trzeba przespać, na której nic się nie dzieje, nawet statki znikają, rozpływają się w soli, a co dopiero ptaki, które
bliżej lądu się trzymają.
Ukradzione lata obdrapanych kolan, wypadających mlecznych zębów, za które tutaj płaci się centa albo pięć, dziesięć i wróżka odwiedza
śpiące szczerbate dzieci. Grzeczne, śpiące szczerbate dzieci. Okradam
babcie, dziadków, innych ze skarbów codzienności, tego, co się im należy, jak innym dziadkom, babciom, żeby pójść na spacer, ściskając małą
dłoń, szukając kałuż... Czas, czas, czas... Są zegary – te najłatwiej go
mierzą. Takie estetyczne kółka z hipnotyzującymi wskazówkami, kreseczki
sekund, minut, godzin. Równiutko mierzą przemijanie kwadransa, upływanie słonecznego popołudnia, spaceru po ogromnym sklepie z tysiącami kolorowych piłek.
A jak odmierzyć rok, dwa? Kalendarzem na ścianie? Jak zważyć? Bo
i czas ma ciężar, ważkość. Jabłko waży jedno jabłko, ale gdy się mu przyjrzeć, doświadczyć… Ugryźć jabłko – dowiedzieć się, jaki ma smak, zakazany, wskazany, dobry, zły, połknąć kęs wiedzy. Zostaje ogryzek, pestki.
Nie jestem Mickiewiczem, Gombrowiczem, Szopenem, Miłoszem.
Nigdy nie będę. Mogę jedynie opowiedzieć o niezwykłej zwyczajności
uczenia się nowych miejsc, języków, ludzi, kultury, czasu, który odmierza
się od innego punktu. Próbuję. Pewnie bez sensu albo z sensem skierowanym na mnie. Komu to potrzebne, kto to przeczyta? Sama do końca nie
wiem, co mnie kusi, żeby o tym opowiadać. Czerwone jabłko, po które sięgam. Wgryzam się, smakuję, porównuję z innymi, uczę się, wiem.
Wiem? Nie ma mnie do końca ani tu, ani tam. Ani jednym, ani drugim
nie potrafię wytłumaczyć: Polska, USA, ‘a czym się to je’? Dlatego rzadko o tym wspominam, rzadko mówię, że-tu-że-tam... Wolę opowiadać
o człowieku wszędobylskim, bez granic, z duszą, ze środkiem, który jest
wszędzie, o człowieku, który wszędzie tak samo jest, zwyczajnie jest.
Ale co roku nachodzi mnie... to coś i wtedy piszę znaki – hieroglify, które
można odczytać z kluczem albo bez, jeśli się dołoży posłowie.
I to by było na tyle. And that’s all. Dziękuję za spojrzenie.
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Aniela Birecka
/fiołkowa/

Koincydencje prorockie:
Hermes bierze w ramiona Lidię z Tiatyry
W życiu Lidii był pan Cogito niczym ów przechodzień-przybysz spotykany
co rusz w zabytkowym miasteczku. Na rynku, w katedrze, parku, na moście,
poczcie, w kafejce, nieopodal miejskiej przychodni.
Istniał, ale ona za nim nie tęskniła. Nawet po jego odejściu, w przepowiedzianym przezeń epilogu burzy, to także i tę nieodwracalną przecież (nie)
obecność Poety uznała za najbardziej oczywistą.
Pan Cogito był poetą, czyli posiadał wszelkie związane z teoretycznym poetyzowaniem cechy zewnętrzne. Uwodziciel, niekiedy brat-łata;
pijący oraz palący; w miarę przystojny; przeważnie zamyślony w otoczeniu książek albo inszych utensyliów z rodzaju stojącej lampy na pisarskim
biurku, dlatego i nastoletnia Lidka też przez jakiś czas chciała być do niego podobna, zwłaszcza że od piątego roku życia sama próbowała pisywać
wierszopodobne teksty.
Pana Cogito rozpoznałaby wszędzie; tak samo jak wtedy, gdy pod koniec lutego w drugiej połowie ubiegłego wieku udała się z mamą Natalią
na pogrzeb kuzynki.
Pani Natalia po wyjątkowo wnikliwym przestudiowaniu wszystkich dostępnych dlań rozkładów jazdy, chcąc nie chcąc, musiała zaakceptować
bezpośrednie połączenie relacji Przemyśl – Kraków – Wrocław. Wszak bez
szaleństw: pociągiem osobowym, w przedziale drugiej klasy. Na szczęście
obu paniom przysługiwała kolejowa zniżka. Za posiłek musiały wystarczyć anyżowe herbatniki i miętowe dropsy. Pół gorzka herbata chlupotała
w kwaterkowym termosie wyłącznie z uwagi na Lidkę, której często zasychało w gardle.
A pociąg jak pociąg: brudny, przesycony słodkawym odorem machorki, rozklekotany oraz nieprzytulny. Współpasażerowie równie odpychający niczym ów środek lokomocji, tylko panie: Natalia oraz Lidia zupełnie
inne, niby z odległej planety dawnego świata, o którym to świecie napisze
po dziesiątkach lat jeden z najwierniejszych czytelników Lidii:
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Nie pisałem tego wcześniej, ale Lidio, Twoja twórczość zalatuje mi
pewną manierą. Może nie arystokratyczną, ale na pewno jakichś patrycjuszowskich środowisk. Emanuje z niej pogarda dla prostactwa, także czerpania przyjemności z płytkich rozrywek, ulegania żądzom i pokusom.
Może Ty i jesteś za dobrą zmianą, ale jesteś przede wszystkim ponad
nimi. Gdzieś wyżej stoisz niż cała ta dobra zmiana. Ona Ciebie jakby nie
dotyczy, ale popierasz ją z tylko dla siebie wiadomych względów. Zdaje
mi się, że chodzi Tobie o pewien porządek świata, na którego szczytach
się plasujesz. Przecież Ty musisz widzieć tych dobrozmianowych administratorów, bo Ty dużo widzisz. Musisz choć czasami czuć absmak. Ale oficjalnie to, Ty się koncentrujesz na prostytucji, która była, jest i będzie oraz
na tym, że ktoś chlapie ozorem dla złośliwości, z cynizmu, dla pieniędzy,
z głupoty, itd... I obarczasz tymi ogólnoludzkimi przywarami wyłącznie
tych, którzy się nie wpisują w Twój porządek. Obyś się nie pomyliła…
Lecz Lidia myliła się rzadko, zresztą analogicznie do wywoływanego
intuicją „swego” Pana Cogito, którego twarz pojawiła się nagle w otwartym
oknie osobowego pociągu relacji Przemyśl – Kraków – Wrocław w chwili,
kiedy obie pasażerki zasiedlały wyziębiony i śmierdzący przedział.
Na włosach i rzęsach poety osiadł wilgotny śnieg, ale on tym wcale
niezrażony, przekazywał swoim rozmówcom to, co miał im do zakomunikowania. Zaś pani Natalia nie omieszkała się przy tej okazji łzawo usmarkać usłyszawszy tegoż głos:
– Ta jak tyn pan pu lwowsku śliczni mówi – zaciągnęła śpiewnym kresowym akcentem równocześnie pociągając zaczerwienionym od chłodu
klasycznie prostym nosem – Lidzia, ta ty słyszysz aniołku?
Oczywiście, że aniołkiem nazywana Lidzia słyszała, ponieważ Lidzia
mówiła podobnie, co ją zawsze niezmiernie peszyło.
Teraz jednak pociąg odjechał, poeta został na peronie, jego koledzy
wyszli na papierosa. Pani Natalia profilaktycznie chlipała w kątku, Lidia
natomiast widziała oczami wyobraźni siebie z nim – Panem Cogito pod
rękę – podążającą zabłoconymi krakowskimi ulicami za drugą obwodnicę.
Bowiem Lidia całe życie myślała obrazami, dzięki czemu i wizję perspektywy spędzenia kolejnych kilkunastu godzin: najpierw w dworcowej
poczekalni, a następnie siedząc na schodach realności, w której mieszkali
kuzynostwo (żeby żałobnikom nie sprawiać kłopotów, zdecydowała pani
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Natalia) wolała zastąpić czymś o ileż piękniejszym, bardziej kreatywnym,
romantycznie niedopowiedzianym jak ta jej symboliczna wędrówka z poetą znikąd donikąd aż do miejsca, w którym miała się spełnić ich wspólna
miłosna przygoda w bliżej niezlokalizowanym sublokatorskim pokoju.
A śnieg padał i padał; a w przedziale się rozgrzewało do upału; a pociąg ślimaczo turkotał do celu; a Lidia wstrząsana dreszczami co rusz
przysypiała; a pani Natalia tradycyjnie zesznurowawszy swoje wąskie
usta, bardzo niebiesko spoglądała w zamkniętą przedziałem przestrzeń.
Naturalnie sny jako sny towarzyszyły i Panu Cogito. Bywało, że „wstydliwe”, w których prosił on (wierszem) bliżej nieokreślone „dobre duchy”
o to, by te nie odtrącały go, bowiem „zbyt długo błądził on – Pan Cogito
po oceanach i gwiazdach, ponad miarę strudzony. No i te „dobre duchy”
wysłuchiwały nie tylko Pana Cogito; ponadto te „dobre duchy” uchroniły
też i panią Natalię oraz jej córkę Lidię przed tym, co miało je spotkać nim
pojawiłyby się na pogrzebie.
Tymczasem tak wtedy jak przez następne lata, to i Pan Poeta Cogito, i Lidia szli mentalnie jednakowym, marszowym krokiem. Zawsze ze
sobą oraz obok siebie, ponieważ wszystkie ich fascynacje wraz z dogłębnie pojmowaną estetyką były częstokroć tożsame, o ile nie identyczne.
Głównie w wymowie i przesłaniu, gdyż jego światowe podróże z jej lokalnymi peregrynacjami na podmiejskie łąki przynosiły bliźniacze konkluzje, które czytelnicy odbierali jako utwory dla nich specjalnie napisane.
Nigdy nie poznali się osobiście; w każdym razie – chyba na zasadzie
zjawiska osmozy – „się” przeczuwali oraz „siebie” wyczuwali.
W równe trzy lata po przeprowadzce Pana Cogito do Równoległego Świata, a mianowicie 28 lipca 2001 roku o godzinie piątej nad ranem, podczas
przedrannej burzy Lidia śni, że:
Hermes bez psa pod spadającą gwiazdą
rozmaite postaci przybiera –
Ta ze snu
jest kalekim starcem
który ją chwycił w ramiona
by jak złoty trzmiel
penetrować wnętrze róży
ale sflaczał przy najpierwszym podejściu
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Została podarta szmizjerka
- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - i wiersz zapisany na jawie
Hermes, ulubiony mitologiczny bóg Lidii, do tej pory stara się nakładać na
archiwalne podobizny Pana Cogito swą facjatę równie zmienną jak zmienną
bywają tafla akwenu lub poruszenia ognia. Albowiem w tych odsłonach ruchliwego jak rtęć bożka jawi się Pan Cogito niby kpiarz i łobuziak, marzyciel,
myśliciel, podrywacz, intelektualista, skaut, romantyk, zafrasowany świątek,
turysta, terapeuta, aktor, wreszcie wyrobnik słowa. Lecz równocześnie wciąż
ten sam Pan Cogito zdarłszy kalejdoskopową maskę boga od spraw nie zawsze legalnych interesów, prezentuje jeszcze inną, zresztą najprawdziwszą
twarz srebrnego księżyca, kiedy następuje:
Po burzy. Początek
Kolorem bazaltu obsydianu połyskiem
błyszczy zaświecie Pana Cogito
W nim akurat nic się nie dzieje
co bezwarunkowo dziać się powinno
Tu srebrem Światło korytarz punktuje
i deszczem śpiewają jednostajne cisze
Migocą horyzontem pasiaste witraże
czerwień w nich niebieska którą był podmienił
fiołkowy ametyst
na banię choinkową
otwieraną jak kłódkę
Bożym palcem
Wcześniej wszelako, oczywiście bez wiedzy oraz udziału Lidii, wiódł sobie Pan Cogito wielce pracowite, jakkolwiek niezbyt ustabilizowane, życie.
Z kamieniem się identyfikował, najchętniej z piaskowcem, zmieniającym –
w zależności od pory dnia i nastroju – swą jasnoszarą barwę. Nie było mu
również obce – tęsknotą nazywane – cierpienie, które w momencie, gdy go
dopadało, to kazało mu eksplorować w rozdeszczoną jesień liszajowate domiszcza wielkomiejskich peryferii.
Zawsze wyalienowany, często rozważał zachodzące różnice pomiędzy
głosami ludzkimi a oddźwiękami natury. Biadając nad przypuszczalną
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znikomością sennych marzeń analizował dogłębnie estetykę hałasu i niepohamowany rozkwit magii.
Nieobcą też mu była lektura osobliwych listów, podobnie rozważania na temat odkupienia. Bardziej pociągały go jednak myśli o piekle, bo
w tym konkretnym przypadku jego wyobrażenie komfortowego inferna
stawało się dlań swoistym pokuszeniem świętego Antoniego Pustelnika,
ponieważ Belzebub – miłośnik sztuk pięknych – zdaniem Pana Cogito –
inaczej odnosi się do artystów niż do pospolitych potępieńców.
Zrezygnowawszy z wszelkiego aprioryzmu, Pan Cogito zaproponował postawę poznawczą. W końcu – wydedukował – przecież zarówno antyczna jak i chrześcijańska idea harmonii zostały oparte na – nie
wynikającym z żadnego doświadczenia – systemie. Dodajmy: układzie,
w którym sednem porządku pozostanie zawsze piękno. Czyli: Pan Cogito
w poszukiwaniu filozoficznych podstaw tego ogólnego ładu w stoickiej
harmonii świata, wprowadził do własnego poetyckiego kręgu cały szereg
mitologicznych odniesień, mających mu posłużyć przy budowie nowych
znaczeń.
Gdyby więc powiedziano Panu Cogito, iż pewna, cokolwiek egzaltowana pani ochrzczona greckim imieniem Lidia, pochodząca – analogicznie do niego – z tego samego, zrabowanego przez barbarzyńców – zawsze
wiernego Rzeczypospolitej – Miasta, zaliczy go do niemałej rzeszy proroków, to na pewno sam Zainteresowany obśmiałby się homerycko.
On, który z uporem maniaka krążył po orbitach empirii. Pan Cogito –
poeta; Pan Cogito – z Bożego przyzwolenia i osobistego upodobania – nomada; Pan Cogito – obrazoburczy egzegeta świętych wersetów biblijnych:
tak już, od razu, natychmiast, niby kto, jakiś brodaty „prorok”?
Tak, prorok, najprawdziwszy z prawdziwych, bowiem niegustujący
w metaforach Pan Cogito identycznie do tych biblijnych „posłanych”
uczył gimnastyki wyczynowej gwarantującej zachowanie wyprostowanej
pozycji podczas ustawicznego dawania świadectwa niezłomnej wierności:
„Poeci także mają jakieś szczególne uczestnictwo w misji prorockiej”
powiedział 5 września 1993 roku Jan Paweł II podczas spotkania z Polakami w Wilnie, w kościele Świętego Ducha.
Sama Lidia postępowała paralelnie, choć za każdym razem inaczej. Jej
nostalgia zamknęła się we wspomnieniach najbliższych, którzy przeka-
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zawszy jej swą gryzącą tęsknotę, sami z racji wieku oraz nieuchronności
przemijania zdążyli przejść na Tamtą Stronę. Dlatego więc i u niej, niczym
u Pana Cogito, podobnie stymulujące ją cierpienia.
Tęsknota za miastem, w którym nigdy cieleśnie nie była, nie będzie
i w swoim doczesnym życiu – najprawdopodobniej – tego Miasta nie odzyska. Ponadto Lidia, zgodnie z jednakowymi do Pana Cogito, zapatrywaniom również nie ulegała naciskom jakiejkolwiek poprawności.
Czytelnicy nazwali ją „prorokinią”, ponieważ potrafiła otworzyć się na
prawdę, przekazując tę prawdę niejako w myśl słów papieża Pawła VI:
Dziś świat nie słucha nauczycieli, lecz świadków. O ile słucha nauczycieli, to dlatego że są oni świadkami.
Lidii słuchali; oczywiście nie wszyscy. Mimo to odważna w podejmowaniu decyzji i działaniu, bez większego trudu umiała odnaleźć sobie
właściwe sposoby „przemawiania”, „widzenia” oraz „przepowiadania”.
I tak Hermes – Pan Cogito odnalazł po własnym „epilogu burzy” tę,
wokół której duchowo orbitował w jej własnym śnie; Lidia z kolei wcale
nie potrzebowała go szukać, bo już dawno i bez Pana Cogito świetnie
sobie radziła. Wierna bowiem przekazanemu jej przez świętego Pawła
Apostoła nauczaniu, pojęła doskonale, że „…smutek, który jest z Boga
dokonuje nawrócenia ku zbawieniu (…) Smutek zaś z tego świata sprawia
śmierć” (2 Kor 7,10).
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Dama Trefl spotyka Pana Cogito
I. HERRN COGITO’S DICHTUNG
O niej nie powie nic
zbiedzona maciejka o pijanej woni
użyczonej przez aldehydowe floksy –
zawsze gdy na niebie bladoliliowym
fioletowa pełnia
II. „A może spróbować przeżyć własną śmierć?”
(Cesarz Karol V Habsburg)
Słoneczniej lub pochmurniej
Gorzej bo lepiej nie będzie
Głupiej. O to na pewno
kiedy spiczastym uchem elfa
łowię pogłosy konkretnych słów
umoszczonych pod schodami niebios
tę prawdę natchnioną co żywi się bezpyłem
i rezedą rozsianą pośród spalonych
mostów niemożliwych do przejścia
III. PRZESZŁOWIECZNE FIOŁKI
W sadach ich rosło najwięcej –
Pod kasztanami
zatrzęsienie aksamitnej woni
jak jedwabna cisza
IV. ŻYCIE POZAGROBOWE. CMENTARZ ŁYCZAKOWSKI
Anioł uśmiecha się chłopcem
z grobu sprząta liście przepalone znicze
ściera wilgoć flanelowym skrzydłem
Pachnie wetiwerem
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V. FANTOM
obrys męskiej sylwetki
w listopadowym roztworze
z poświaty krakowskich ulic
gdzie ślepookienne kamienice
oparte o mury –
-----------------------płyną do morza starowiślną
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Ustina Burescu
(Justyna E. Bury)
/Ustinja/

crescendo
kiedyś byłam w twoich słowach tak jak słońce
gdy nadchodził świt płonęły nam oczy z bólu i wzruszenia
rzeki zamieszkiwały rusałki o zielonych włosach
mówiłaś że gdy nadejdzie południe zaśniemy z brzuchami
napełnionymi błękitem że za górami i lasami
będzie chatka a w chatce kominek który czeka na zimę
tylko trzeba wciąż iść na wschód siać łzy jak dzieci na pustych
grobach oczekujących naszego zmęczenia
obietnice burz z piorunami które kiedyś się skończą
że wyjdzie z nich słońce nie noc że słowa nie potrafią zapomnieć
i że jeśli gwiazdy to wszystkie
nawet te umarłe
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renety
umarłaś kiedyś gdzieś dawno
pomiędzy być albo nie być
chore liście sypały nam się na głowy
październik odchodził na palcach każdej kolejnej
nocy i szyszymory śpiewały kołysanki
noce pozaglądały w okna
siedzę sama
twoja głowa potoczyła się
po patriarszych prudach i krzyknęła
mury runą ale runą z hukiem
i tak siedzę przy piecu
obieram jabłka na pusty talerz
przy pustym miejscu
może przyjdzie ktoś
zziębnięty wprost z daleka
powie przepraszam że tak długo
ale pociąg się spóźnił
ktoś rozlał olej nieporadnie
dlatego
czerwień była taka słodka
spróbuję tych jabłek

jestem ptakiem
jestem ptakiem który wykluł się w twojej skórze
nie umiem latać ani śpiewać
jesteś tym ptakiem we mnie
nie latasz
nie śpiewasz
wydziobujesz od środka
moje koszmary żywiąc się nimi
żywiąc się wspomnieniami
które zatkały krwiobieg
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jestem ptakiem
głodnym ptakiem
zmęczonym ptakiem
twoje sny nie pozwalają mi spać
nie myśl że tak łatwo na nich żerować
ciężko się nasycić
jesteś ptakiem
martwym ptakiem
we mnie

powrót do kraju
Chopinowi
za Nokturn op. 9, nr 1, b-moll

płyniemy w połatanej łodzi
po kolejnych nokturnach
do kraju
co jeśli
zdołamy dopłynąć do brzegu
co jeśli wyjdziemy cali i zdrowi
bez ani jednej śmierci na pokładzie
jak to będzie wyglądać
czym przywitają nas w kraju
to już nie będzie to samo
zarzucą nam hańbę i zdradę
i podziurawią nam serca
powrotnymi biletami
a odchodząc precz zrozumiemy
symbole muszą być martwe
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patrząc w swój grób
wykopali go z dnia na dzień
jakby spieszno im było odejść od mojego zdziwienia
co z tego że powiem
halo panowie ja jeszcze żyję
nie zamierzam się tam wprowadzać
oni wiedzą
nim przyjdzie wiosna
śmierć przyjdzie na czworakach jak pies
obwącha
poliże mnie po ręce
i rzuci się do szyi
zatoczę się
upadnę w ten dół
bez krzyku
nie zdążę nawet się wytłumaczyć
że ta śmierć była zmyślona
wiersze wykopią
ciało przemoknie
stuletnim deszczem
a matka moja
głośno zawoła
że bóg się zemści

kaleczysz
odeszłaś ostatniego deszczowego dnia
umierając w kałużach na białaczkę
nie było mnie przy tym
nie nakarmiłaś psa
głodny pies
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wyłącz światło
wyciągasz rękę która nie karmi
głodny pies
nie włączaj światła
nie włączaj światła
w snach jesteś wyraźniejsza
daj psu zdechnąć
niech nie wącha już dłoni
nie włączaj światła
bo pies
głodny
ciągle widzę twoją twarz w tym autobusie
którym miałaś już nigdy nie wrócić
kilkaset kilometrów rozstąpiło się niczym
morze czerwone i zaszło mgłą
miejsce dla widm i psów które mają jeszcze
nadzieję
nie włączaj światła

monolog przez zamknięte drzwi
nocą w jej pokoju padał deszcz
potem deszcz zamienił się w sen
zimno cisza pod powiekami
zły czas na reumatyzm
w petersburgu zostawiłeś nasienie
a ja tak wierzyłam pocztówkom
odmawiałam szklanych pułapek
kogut zdechł
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historia w negatywie
moje dziecko utonęło tej nocy
gdy uszczelnialiśmy koszyk
aby poniósł je po rzece
ocalił
bóg jest niesprawiedliwy
nie nanosi poprawek za stracone
modlitwy
obiecuje jedynie ucieczkę
na którą czekać trzeba czyjeś całe życie
i nawet nie daje czasu na śmierć

portret matki w lipcu
a wiesz widzę cię
uśmiechniętą
ze śniegiem na zmęczonych
włosach
siedzisz w kuchni
odmawiając różaniec
ciche sikorki przysiadają na parapecie
liczą twoje zmarszczki
a ty
zamykasz oczy
udajesz
że umarłaś
wtedy odlatują spłoszone
marszczysz brwi
znowu nie przyjechała do domu
znowu zapomniała
znowu
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Zbigniew Chodak
/luks/

dogłębność
niby nie powinno
ale zaistniało
skutecznie zaburzając
krwiobieg chwili
wydawało się
wiem
przyzwyczaiłem się
do słów
myśli
rytmu mijających dni
a jednak
zabolało
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poręcz
trzymała się mnie
i moich wyobrażeń
wiedząc
że nie ma alternatywy
byłem jedyną podporą
nadzieją
że jakoś to będzie
to jakoś
było bardzo niepewne
z każdym dniem smutniejsze
ciemniejące
procesy
toczyły się nieubłaganie

wiara
to raczej pewne
że nie tylko
tu i teraz
kształtuje
plastyczność czasu
i wypowiedzi
giętkość karku
niecność zachowań
i jest coś więcej
niż prostactwo i zakłamanie
dym
niejasnych pobudek
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obawy
któregoś dnia
nie zdążę
zastanę pustkę
i bałagan niepotrzebnych rzeczy
a ona
patrzy
jak dziecko
bezradna
dziwi się moim obawom
nerwom
których nie umiem powstrzymać
nieuchronnie zbliża się czas
i nie ma dnia
który
pozwoliłby na oddech

półmrok
w ten dzień
i ja rozpalałem
barwne chybotliwe ognie
wśród miękkiej szarości
jak duch
błądziłem
szukając śladów
marmurowych miejsc
wyrytych imion
znaków
pamięć
przynosiła miraże
szczątki słów
gestów
półmrok
miękko tłumił
szelest żółtobrązowych liści
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incydentalność
to nie jest kłopot
z tym że przychodzisz
raczej
miłe wyobrażenia
kształtu
ciepła
dotyku
z wszelkimi podtekstami
bez zobowiązań
ulotność
taka jak życie

finezja
pamiętasz
przyjeżdżaliśmy do sklepu
był z nami Zdzisław
ze Sławna
taki spokojny
dość tęgi
w małym
przyciasnym pomieszczeniu
robiliśmy trochę gwaru
i zamieszania
po kilkunastu minutach uciekaliśmy
a później
Zdzisław odszedł
jak efemeryda
z finezją wymknął się chwili
do dziś
szukam w pamięci
światła w pustawym sklepie
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profil niekoniecznie prawdziwy
wbrew pozorom
była bezbronna
delikatna
podatna na porywy chwili
i złudne były wrażenia
pewności siebie
energii
która wie
dokąd zmierza
czego chce
tak na dobrą sprawę
jednak
zabłąkana w rzeczywistości
jak inni
poszukiwała
czas
bezszelestnie
snuł się w dłoniach

wyobrażenia
to nie był najlepszy czas
a jednak
wciąż
gdzieś czekały
niewypowiedziane słowa
i ona
czułość
codziennych gestów
milczenia
latami kształtowane
wyobrażenia
ciepła
spojrzeń
dotyku
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sztuka
nie mam już siły
na pisanie
wyszukiwanie finezyjnych metafor
skojarzeń
to sztuka dla sztuki
nikomu niepotrzebne
wyrywanie trzewi
rozdrapywanie jątrzących się ran
które wokół
we wszystkim co napisane
i nienapisane
cichnę
zasklepiam w sobie
jeszcze ciepłe
bezbronne słowa

Alek M
w swojej muzyce
miał coś z Wysockiego
lirykę
wplecioną
w proste prawdziwe słowa
ciepłe
żywe
jedyne
lekko
kołysane czasem
i tęsknotą
zauroczył doszczętnie
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Elżbieta Gruszfeld
/Gruszka/
Rocznik 1965; rodowita łomżynianka.
Uprawia głównie poezję, ale także prozę. Obok twórczości lirycznej, para się
twórczością satyryczną, humoreską, monologami scenicznymi. Ponadto pisze
teksty piosenek oraz przekłady tekstów
piosenek anglojęzycznych. Zadebiutowała w antologiach: „Kobieta zmienną jest”
(Wydawnictwo ASTRUM) oraz w „Antologii współczesnej satyry i humoreski OD UCHA DO UCHA” – pod red. Mariusza Parlickiego (Wydawnictwo PISARZE.PL).
Na dwóch płytach muzycznych ukazały się pastorałki z jej tekstami („Nadnarwiańskie pastorałki” oraz „Wyśpiewamy Ci, Dziecinko”), a w Śpiewniku
Gimnazjalisty znalazł się jej tekst pieśni patriotycznej. W Internecie publikuje
od dwunastu lat.

powierszyła tobie
wypalił z niej połowę. musiała się zwierszyć
przed sobą, przeciw niemu, za wysoką cenę
i światu za nic, za być – choćby parę sekund.
rozpaliła się – na nic (to nic), kiedy od niechcenia
ćmił i upuszczał z dymem (uniesienia – z krtani).
całe zaciągnął w płuca. rozeszły się, zmdliły.
dobrze, że się zwierszyła – rozniosła po frazach
wszystkie niedoprzełknięcia, niedouniesienia,
w połowie wypalone pety tlące w wersach
i jeszcze na wpół żywą pamięć oddychania.
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zdjęcie kobiety z perkusją
nie wszystko podane na talerzach
czekam gotowa (pałeczki w górę)
stopa wymyśla stały rytm oczekiwań
werble milczą a ja wyobrażam – drumm-drumm
oczami obejmuję tomy a basowy bęben
wybrzmiewa tak nisko w requiem for a dream
czekam gotowa na kadr markując ruchy dłoni

Impresja niepojęta źrenicami
Pani do twarzy w tym roku i w tym smutku.
Przed rokiem nie widziałem – nie przeczuwałem
czasu, w którym zastygają oczy – dwie sarny
tnące przesiekę – wpół. Wpół do godziny
tej albo tamtej. Celuję w zatrzymywaniu
chwil, a pani w tym roku do twarzy w powiększeniu –
z ukosa i z bliska – widać jak wpół przymyka się
pierwsza sarna. Druga wyprzedza myśl, że oto
smutek w kadrze jak u modelek Modiglianiego.
Źrenicą oka nie spoglądasz, a jesteś –w obiektywie.
Do twarzy w tym roku pani. A pani mi mówi oczami,
sarnami, przesiekami – wpół tnie. Wpół – chwytam
soczewkami w powiększenie – optyczny zoom zbliża
mnie do pani. W tym smutku niedopieszczonym źrenicami.

Cuevas de las Manos
Rozdrapmy do żywego sceny z polowania.
Na skale zostawimy odciski dłoni
gładkie jak dzieje bez grotów.
Krwią spod paznokci
zapiszemy się w historii
tych, którzy byli
przez mgnienie.
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rzeka w kolorze blue
wplatam palce we włosy
bezwiednie – jak wtedy
kiedy powiedziałeś
ty mała niebieska
ty wiesz
pamiętam śmiech
mimowolnie kartkuję
wspomnienia
kiedy piszesz że
czekasz serdecznie
wyjmuję sukienkę w łączkę
błękitną od niezapominajek
i nie wiem
co pisać
może
pójdziemy nad rzekę
do której wchodzi się
bez obaw
i bez opamiętania

dzieła skończone
patrz – batalistyka
tutaj toczą działa
a tam – wiodą na barykady
podobno wolność
nie dotykaj – faktura
może skaleczyć rozdrapać
oszczędź materiał
z genetycznym kodem
w nim my
zobacz jak boleśnie absolutną
jesteśmy sztuką – krwawimy
głaszcząc łańcuchy
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drzwi skrzypią
zamknijcie się otwarte dla
mam antabę klamkę i strach
wy macie zapach starego drewna
niepodszyty tchórzem
schody do was ruchome
do was progi niestrome
a w butach niewytartych
niesie się kurz przez judasza
przezeń mury i dym w kominie
marszczą się zazdrostki i
społeczne lęki
podszewka sukienki w której
na powitanie
stałam się
mała-czarna jak grzech
zaufania wycięta w serce
w drewnie
do krwi

pocztówka z Pozezdrza
megalit z żelbetonu
naskalne swastyki
a wzdłuż torowiska
drzewa kiwają konarami
rozebrane szyny
muszą gdzieś istnieć
bo nic nie ginie w naturze
jedynie człowiek
niszcząc komunikację
ćwiczy mowę i na twardym podłożu
piktogramami zaświadcza
że kiedyś tu był
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simplement
dobrze że prima aprillis
można bezkarnie dealować teoriami
że koniec świata to nie koniec
cywilizacji w której człowiek człowiekowi tirem
węgielnym kamieniem pod ruchome bloki
z ciężarem właściwym
i że właściwie równia pochyla się prościej
od dźwigni wiary w siłę jednostajnie wznoszącą
ręce ku niebu
prima aprillis bywa kołowrotkiem
pogody – czasem trzeba by klinem
nawet prasa z hydrauliczną mocą
leje wodę a my przekładamy
nogę na nogę
szukając wyrazu dla braku słów

sceny na kanwie z prześcieradła
pomiędzy mną a tobą przestrzeń
wypełnia się –
dzieciństwo (silna potrzeba tlenu
i cuda które utrzymały oddech)
pomiędzy nami są ludzie
babcia i wiersze z rękawa
ojciec z krzyżówką i rozwiązaniami
(hasła na pamięć – one – takie łatwe)
pomiędzy nami gniewność szczenięca
ugłaskiwana dobrym ułożeniem
i wypada szarpać prześcieradło
bierze na siebie cały ciężar
a ja zamieniam siłę na sposoby
i znajduję dziecko
w sobie
w tobie
pomiędzy szarpnięciami
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cienie wierzb
wiodą mnie dalej niż donikąd chociaż nikt
nie powie że to miejsce istnieje
kiedy przystaję szpaler wyświetla
portrety na mojej twarzy – babcia jak kiedyś
głaszcze dziecko i deklamuje wiersze
tata uczy oceniania solidności obuwia –
w takich do ludzi niekoniecznie z duchem czasu
na obcasach wysokich do nieba
ciotki sprzeczają się o niuanse
rodzinnych świąt i wypaplanych sekretów
a pan Jerzy wtrąca z przekąsem że kobieta
to nie człowiek
chwytam rzucone prowokacje i podaję dalej
za kolejnym zakrętem chwieją się
zapomniane imiona i wyryte głosy
obcych przysposobionych do krwiobiegu
dudni – Ela pamięta – Ela moja wnuczka
i tak z oczu patrzy że nie odrywam
i jeszcze ona pytająca – czemu nie odwiedzasz
nie wie że wiem a nie wiem jak skłamać
– będzie dobrze
wiodą mnie dalej niż dokądkolwiek
aż po granice za którymi człowiek
nigdy się nie kończy a zmierzch trzyma
za ręce poranki między cieniami
pokulonych wierzb
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Leon Gutner

ODCZUWANIE
To czego dotknąć nie zdołam
nigdy
kiedy wyjeżdżasz wierzę że sama
bo tak otwarcie nie można kłamać
jak deszcz mi spada przejrzystą kroplą
chciałbym ją poczuć i wolno spłynąć
potem smakować jak stare wino
to czego odkryć nie jest mi
dane
tylko wyczuwam albo dotykam
wypełnia szczelnie a potem znika
pozostawiając jakąś obecność
której nie sposób nie poczuć wcale
bo jest radością albo jest żalem
to czego znaleźć wciąż nie
potrafię
jest jakimś sednem we mnie wpisanym
jakby się nagle skończył atrament
oswoić puste długie godziny
o których ciągle za dużo nie wiem
lecz nic nie czuję
bardziej
niż ciebie
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PIOSENKA NIEULECZALNYCH
Nie było ani jednej rzeczy
której nie można by zaprzeczyć
w kawiarni przy stoliku z różą
silne poczucie znanej sprawy
z natury musi zaciekawić
jak wiatr gdy zjawia się przed burzą
błagać nie będę miał cię chęci
mgła do kieliszka wpycha język
piwo od żalu aż się pieni
wino już z chłodu jak zeszklone
ty z brzydkim słowem na sam koniec
czas co nas w duchy wspomnień zmieni
szczątki tajemnic szybko chowasz
mówisz że jesteś całkiem nowa
i że właściwie nic nie było
łóżka w hotelach kilka wcieleń
jacyś tam wspólni przyjaciele
to przecież jeszcze żadna miłość
odpuszczasz chwilę więc ja spalę
tych kilka świeczek żadnych zalet
nie znajdę ale o to chodzi
kiedy się na odwagę zbiorę
wszystko ci powiem w samą porę
już nic nie może mi zaszkodzić
sam nie wiem czemu cię kochałem
za wielkie sprawy czy za małe
ale nie zdołam temu przeczyć
słowa nie znaczą nic jak kiedyś
nie byłoby w tym żadnej biedy
gdybym mógł siebie z nas
wyleczyć

50

Jubileuszowa X Antologia

O POJĘCIU
Nie zrozumiesz kiedy powiem
chmura obłok senność powiek
burza w dali wilgoć we mnie
nie poczujesz że tu jestem
nie zobaczysz gdy ci wskażę
wiatry deszcze drogowskazem
pierwsze wieje drugie pada
nie doświadczysz i zagadasz
nie poczujesz kiedy wejdę
w ramion długich nocy przejście
żeby spotkać poczuć zdobyć
nie chce ci to przyjść do głowy
nie usłyszysz bo nie możesz
z kalendarzem coraz gorzej
dzień zbyt krótki noc się ciągnie
coraz większy worek wspomnień
ale czy zrozumieć można
kiedy znika ludzka postać
w grubiej warstwie ziemi ciężkiej
z roku na rok coraz głębiej
smutek rozum
tor szalony
człowiek dusza czas
neurony
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ŚREDNIA WYPADKOWA
Na wszelki wypadek nie pisz do mnie
i będzie lepiej jak zapomnisz
amnezja da ci święty spokój
bo zgasi ból przy każdym kroku
zejdę ci z myśli jak ze skóry
tak będziesz mogła innych
zbudzić
nas zgubi trudna niemoc pióra
ujście bzdur w głośnych klawiaturach
lament przewodów kadr kamery
czułość widoków całkiem szczerych
zrzuć je w posłowie lub w spis treści
potem na półce mnie
umieścisz
czasami z nudów po mnie sięgaj
jak po te nuty co w piosenkach
lecz nie spodziewaj się zbyt wiele
od kogoś z innym charakterem
wytnij mnie z książki tak przypadkiem
będziesz coś miała na
zakładkę
choć obok siebie każdy sobie
czego nie zdołasz ja podrobię
co nie skończone zrzucisz na mnie
po latach wróci bo masz pamięć
przy twoich śladach siebie kładę
na wszelki sposób
i wypadek
gdy każdy robi po swojemu
to nie zrozumie że ktoś nie mógł
bo średnia wypadkowa zmienia
granice które tkwią w sumieniach
przekujmy wszystkie chwile chwilką
bezpiecznie ciągle tęskniąc
tylko
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POST DIVORTIUM
To jest twoje pierwsze rozwiedzione morze
obraz mono dźwięczny lecz lśni nie najgorzej
łasi się do duszy inaczej niż zawsze
znów możesz oddychać
już ci wolno patrzeć
to są twoje pierwsze rozwiedzione Błota
zabrudzona wolność rodzi się w kłopotach
skrywa sens w półmrokach przemyka za falą
lecz powietrze łapiesz
teraz już bez żalu
to też pierwsze twoje rozwiedzione piaski
ziarnko pod stopami z całkiem innym trzaskiem
umyka spod nogi unosi się z wiatrem
nagle czujesz lekkość
kroki stawiać łatwiej
to są pierwsze twoje rozwiedzione wschody
narodziny słońca które już nie szkodzi
strzępi twoje chmury zmywa strome brzegi
kąpiesz w nim nadzieję
prawie tak jak kiedyś
lecz to już nie pierwsze zachwycone oczy
i nie pierwszy dotyk co ci palce złoci
może tylko bardziej wierny delikatny
możesz poczuć pewność
że to nie ostatni
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RETURN
W całym ciężkim wieczorze
nie trać bardziej niż możesz
niczego
bądźmy czyści i kwita
tylko więcej nie pytaj
dlaczego
zatrzymałem się w tobie
jak poeta nie człowiek
zbyt chciwie
gdy rozbierasz mnie z rymów
słowa zawsze dotrzymuj
łapczywie
możesz ulec i przegrać
smutną duszę rozebrać
do zera
albo ciągle się łudzić
że snu nocą nie zbudzi
hetera
nie trać więcej niż skłamiesz
ucz krew chwili na pamięć
a potem
oddaj to co porzucisz
bo już nigdy nie wróci
z powrotem
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Małgorzata Helena Halman
/menałe/
Piszę o zwykłych rzeczach, napełniając
je emocjami. Myśli wirujące w mojej duszy czasem udaje się spleść w magiczny
warkocz słów. Zapisuję siebie w wierszach, dzieląc się swoimi uczuciami
i przeżyciami, co daje mi ogromną radość. Zachęcam czytelników do wspólnej wędrówki między wersami.

tak na oko minimum dwa
wieczór smaga tęsknotami
wtulam się we wspomnienia
pytania zapuchniętymi słowami
zaciskają gardło szklą oczy
czas przestał przepraszać
że przeciekł przez palce
pozostał jego cień
jak ty
wróć
wciąż czekam
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od słowa do słowa
piszesz do mnie
tyle ile trwa spalenie papierosa
oblizując przy tym
nóż do kości
parę dni na bezdechu
i bywam łykowata
próbujesz okiełznać rosnące
instynkty mówiąc że każdemu
wolno kochać po swojemu
karmisz tym swoim bełkotem
aż oczy pękają
chcesz dogadzać odwiecznie
spragnionym potrzebom
natrętnie wychodząc
z zapisanych reguł
nie chcę być tylko wycinkiem
twoich statystyk
konsumuję słowny absurd
odchodzę ze słońcem we włosach

na odległość
zapomniałam ile w nas
nieobecności
twoje dłonie milczą
wciąż czekam na dialog
dawno nic nie pisałam
to życie tak utwardza
zapominam że wrażliwość
też jest potrzebna
twardnieję by przetrwać
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na odległość nie zrobię nic
nadam się mejlem

nie płoszmy gwiazd
składamy się z kawałków nieba
niedokończonego wiersza
zagubione ciepło przenika skórę
zagnieżdżając się głębiej
omijasz punkty w których
osiadł niepokój
bez powrotu uciekamy za horyzont
wmawiając sobie
że rozumiemy wszechświat
bezczas niesie wyzwanie
odwracasz się by nie płoszyć
pragnień na przekór
pozostaniemy wzajemnością
przytuleni do siebie
opóźniając topniejące pocałunki

dialog
czekanie pozwala oddychać
lubię nagość odwróconą plecami
język i usta przylegają mocniej
czuć mężczyznę
zwłaszcza gdy dotyka
chowając się w szczelinach
które widzą
jak być najbliżej
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zatopieni w szklance whisky
tuż przed świtem
roztaczasz żywioły
skrawki wyszeptane
ukryte zwierzenia
w zakazanych ramionach
soczyście zaplątane
tęsknię za dłońmi
trzymaj mocniej
smakujmy krople nocy
odwracasz czas
niedomkniętej ciszy
szukasz głębiej
drżenia granic ukryj
po horyzont
coraz bliżej
nam do siebie

meteoropatka
oddam się za tęsknotę
zadzwonisz zanim
skończę malować usta
i na nowo wymyślę
naszą miłość
mijamy się w każdym
z naszych dni
cały zgiełk spływa jak łza
w nocnym deszczu
chcesz być
to więcej niż moje życie
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dwubiegunowi
przez zamknięte bramy
odchodzę z porankiem
noc mnie wyrzuca
stąpam boso po trawie
nie zrywajmy granic
tak łatwo
z płomieni w popiół
słodko-gorzką
smakuj mnie

w trzech smakach
zbliżasz się na odległość myśli
które łączą wszystko jedno jak
by odnaleźć wygięty losem czas
smakujesz chwile bez namysłu
ociekające zmysły pełne ciekawości
zniecierpliwione utraconych nocy
to nie twoja wina to nie pierwszy raz
wyschnięte brzegi ust stęsknionych
obrazem przypływów
zamknięte w nieme przegryzanie warg

gdyby ciebie nie było
zapisałam nas na jutro
by o niczym nie zapomnieć
historia miłosna nie może
mieć jednej strony
spójrz
na marginesie
rozpycha się nasze szczęści
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nocą
tańczę dotykając fal
czerwień ust przyciąga księżyc
nie plącz kroków czuję
coraz głębiej i mocniej
nie zmienię nic na minutę przed
żebyś klnąc do bólu
kochał mocniej
sukienka i tak na chwilę
zanim przystanę
opowiem o naszym brzegu

przewrotnie
nie pytaj znasz odpowiedź
wypełniłam tobą każdą chwilę
muszę pogadać z Szekspirem
jak poskromił swoją złośnicę
już wiem nie poskromię
bez ciebie nie ma
jutra nie ma dziś
jak samotny wicher
rozkrzyczałaś i ziemię i niebo
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Mirosław Kaczmarek
/mironiusz/

czas po,ezji
być może nie ma
już świąt zim
zapachu choinek
myślę też o poezji
z której opada
natchnienie
usycha
jak chore drzewko
tracąc igliwie
możliwość przywracania
właściwych znaczeń
wszystkiego po gwiazdce
bliżej nieokreślonych
przeczuć
z – poza
(pozostają smary
swary bezgłoski
puste kliknięcia
szkielety problemów
bańki mydlane
jałowe pragnienia
kolekcje ładnych słów
wymienianych w między-wierszach
jak przed laty znaczki)
w sumie
chodzi o wiersze
zauroczone
własną samotnością
i te zatrzaśnięte
niebieskie drzwi

61

np. John Coltrane
kiedy nie mogę zasnąć
lipy wchodzą do mnie przez okno
posłuchać
Sipritual Johna Coltrane’a
nie siadamy jednak
obok siebie
noga na nogę
chłodne słuchanie
raczej
jak za dziecięcych lat
wtulam się w korę
zamykając oczy
tak samo czuję
swoją nieobecność
zapisującą równolegle
zupełnie inną historię
grzechy z których
nie umiem zrezygnować
domykają ciemność
uchylonych okien
jestem choć samo bycie
nie spaja już
żadnego elementu
– to się zmieniło
(Muzykę – Ciszę – Jego
którzy wyłonili kiedyś
moją Lipową
wiążę ziarenkami po dziesięć)
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w chatce Ogrodnika
majowe rzepaki
otuliły mój kościół
żółtym szalikiem
wiosennej modlitwy
aż po budynek
śniący serafitowymi wykresami
jestem tu jestem nim
korytarzem kruchych zwycięstw
salą pulsującej pokuty
na szachownicy
żółto-zielonych pól
Ogrodnik którego nie widać
wygrywa pory roku
wchodzę w rytm bólu
jestem tu jestem nim
tym samym krzyżem
z zakurzonego wzgórza
w altance Ogrodnika
narzędzia
stopy dłonie
zakładam zdrowszy o zgodę
jestem nimi
na szóstym piętrze
szpitalnego pod – nieba
zwiewa wiatr pylący pola
od zawsze na zawsze
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księgi chorych
– czy piszesz się?
– chyba wypiszę się...
ale ten
od pierwszych strof Apollinaire’a
aż do wierszy Whitmana
przez najboleśniejsze objawy
sobienieradzenia
w samotności Rilkego
przeplatanej włosami Lou Andreas
zamknę oczy
udając zasypianie
odurzony Verlainem
przedawkowany Rimbaudem
targnę się na chaos materii
zasilający listę nieobecnych
jałową ziemią Eliota
niczym kwiat zła Charlesa B.
właśnie ten
– obecny
– witaj
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List pozostały do Jerzego Stachury Juniora
(brudnopis)
niekiedy twój wujo
zagląda do mnie
cały w jaskrawości
siadając na brzegu łóżka
rozumiemy się
że aż strach
milkną lipy
stąd do Zagubinowa
niby do poety
to sarny i wilki
przychodzą
nie martwi wujowie
może ten
wyjątkowy jakiś
może wilk
co człowiekowi sobą
(czystopis)
drogi Jurku
piszesz bardziej czy malujesz
lipy które oblewałeś
morza nocną bryzą
porzucę dla żaglówek
z twoich najlepszych obrazów
co światło gwiazd
przechowują na lepsze czasy
popłynę do niebieskiej tancbudy
dowiedzieć się i co
Steda na żywo posłucham
w niebie nad Łazieńcem
do Edwarda i Jerzego Stachurów odniesień całe morze
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u Panienki Łopienki
u Panienki Łopienki
w leśnej cerkiewce
na końcu dróg
głaszczącej zmartwienia zagubionych
rozmyślałem
gdzie bije serce tej krainy
co krew pompuje
w ładnych i niegodziwców
cóż piękniejszego
od smukłych katedr
z bijącymi dzwonami
bieli szat przeplatanych złotymi nićmi
ale one wypłowiały
dzwonów nikt nie słyszy
nie podziwia urody katedr
może razem z Opuszczonym
trzeba posmakować mięty
z porannych łąk
zamglić się
na długi wiek
poza – obecnością
kiedy wieczność
jest bardziej
o smaku rosy

66

Dorota Kaniewska
/fiołek/

dom
w zakamarkach dłoni
zbuduję dom
z ziarenka
otwartego na świat
krople rosy kiełkują
słońcem
wskaże drogę do ciebie
przyjdę

oddychaj nie oddychaj
jakby to miało
jakiś sens
było istotą życia
dzielonego
na przed i po
przecież świat jest jeden
więc dlaczego
nie oddycha
robi wrażenie
wstrzymuję oddech
aby zatrzymać chwilę
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może
nie masz racji
Anno
miłość istnieje
jak wiosenny deszcz
lub spacer po łące
za rękę
aby nie spłoszyć
ciszy

oksymoronek
bycie muzą
to trudne zadanie
stać prosto proszę
stoję
omdlewając z prostoty
nawet oczy w słup
i
liczę minuty
godziny
jesienie
dobrze
że wkrótce pełnia
może
uuu
i
za
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Pigmalion
odkryłeś nie dla siebie
delikatność ramion
radość
porannej kawy
nawet wróble
śpiewają psalmy
i choć niebo daleko
nie pragnę błękitu
jest w nas

dobry jak chleb
codziennie
ukrywał jedną kromkę
dziś dla mamy
żeby w niebie
nie zabrakło chleba
jak wtedy
na nieludzkiej ziemi

erotyk pogodny
mam koralowe paznokcie
i włosy
malowane kasztanami
ciężkie od zapachu
może to piżmo
albo jaśmin
lub
splecione ciała
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ten wiersz to utopia
rozpisana na role
ty będziesz paziem
albo lepiej
błaznem
który nikogo nie udaje
bo i tak nie traktują go poważnie
śmieje się z tego
w najlepsze
ja zostanę królową
z koroną pod pachą
i gronostajem
łypie zdradzieckim okiem
i zmyka
ledwo odwrócę głowę
pójdziemy przez świat
jak don Kichote i jego rumak
albo dwie nogi lewe
na przekór codzienności

erotyk wojenny
gdybym mogła stoczyć bitwę
o jeden
jedyny wiersz
napisany tylko dla mnie
w trzech słowach
albo wersach
jeśli pragniesz tego
równie mocno
wiersz
rozebrany z metafor
aluzji
porównań
grałyby werble
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szeptem
lubiła jego głos
zawieszony
między światami
kiedy opowiadał
historie
ciało pulsowało czerwienią
dotykało tajemnicy
chciała
aby poznał jej smak

niewolnica
dobrze być kobietą
w sukience z koronki
z duszą na ramieniu
i szpicrutą w dłoni
damą na obcasach
pachnącą fantazją
łagodną lub głośną
jak tornado w nocy
dobrze zostać muzą
malarza-poety
kwitnącą na wiosnę
czy grubiutką zimą
czasem jednak marzę
aby jak mężczyzna
zapalić cygaro
pożegnać hormony
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nieznajomy
nie wiem
jak pachniesz
tajemnicą są ulubione
książki
kamienie czy dzień
który zmienił wieczność
kiedy myślę o tobie
widzę zieleń
może to roześmiane
oczy
albo wiosna
późnym latem

operacja Tannenberg
zobacz jak pięknie
rysował
widzę
druty kolczaste
i człowieka
który chce być człowiekiem
bo ma jeszcze dłonie
nogi
i marzenie
z tych ostatnich
największych
odziedziczyłaś talent
po dziadku
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Witold Kiejrys
Dziadek dziadków. O dziwo, ciągle
na chodzie. Zalatany, lecz tylko po to,
by w przerwach skrobnąć coś i zapisać
wrażenia z potknięć, fascynacji i miłości. Tak, tak, albowiem w tym wieku
miłość przekracza barwy tęczy. Nie
wierzycie? – poczytajcie!

dnia świętego początek
zimny poranek wyszukuje cząstek światła
światło ciepło i cisza
wlewają w źrenice obrazy
prężą i napinają na płótnie resztki snu
budzą przejście do raju
jego pierwszy dotyk dojrzewa w szczelinach
pęka cisza nabiera ciepła

* * * /kobiece półki nitki korale zawieszki…/
kobiece półki nitki korale zawieszki złote same detale,
na szczęście tonie dzień w zmierzchu wieka,
przymykam oczy unoszę kobietę
zapach bez nitek szminki korali
i zatapiamy w bezgłośnej fali.
powiesz: uniesień płaskich to tylko brzemię.
a ja ci na to: ceń piękno cieniem!
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dzięki tobie
patykiem kreśliłaś ludki
ptaki i różne niedorzeczne symbole
które raz amuletem były
a innym pełniły rolę aniołów stróżów
mających odgadnąć nas
i naszą przyszłość
glina wiatr i deszcz twardniały
tak jak i świat moich dziecięcych iluzji
od czasu do czasu zachodzę
na skraj uroczyska
które zapisywaliśmy sobą
staję i odczytuję naszą pamięć
tutaj jest to czego szukam:
spokój moje roztargnienie
i wiecznie zakurzone pantofle
tutaj jest wiara którą zaszczepiłaś
we mnie zanim odeszłaś
dzięki tobie mogłem uwierzyć we wszystko
przy innej

Jeśli tylko
W ciszy twojego serca
długo prawie znieruchomiałego i zatroskanego
pojawiają się dźwięki, które
kołysząc się i falując lecą w kosmos.
W tej cudnej muzyce
odnajdę ciebie.
I zacznie się w ten sposób ta opowieść
pieśń o tobie.
Jeśli tylko zechcesz.
Nie musisz już nic więcej
czynić nadzwyczajnego,
jak tylko po prostu żyć.
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* * * /Nie martw się jeszcze przyjdzie…/
Nie martw się jeszcze przyjdzie
taki dzień, taki wieczór,
kiedy stanę w drzwiach
i zapukam w futrynę,
cała letnim deszczem pachnąca
jak młoda żywica.
Przyniosę ubiegłoroczny bukiet
zatopiony w butelce Steinbergera,
przytulę do policzka
późną jesień rozgrzeję.

* * * /noc, ja o niej o tęsknocie…/
noc, ja o niej o tęsknocie
której w sobie już nie czuję
której zapomniany obraz
spłynął we mnie w śnie pijanym
trzeźwym już albo zaspany
noc, ja o niej drżą mi wargi
nagi cień wije bezwstydny
dzień tam kwiat spadł spod latarni
we mnie niemoc i jej nie ma
zatem żywi czy pomarli.
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po tamtym czasie
pozostał tylko pusty dzban
wspomnień,
para żurawi na półce
i bezbarwne zimne mgły
spięte u rogatek.
klamra obojętnej miłości
spinała uściskiem mgłę i zimno –
para żurawi umarła
pod ciosem słowa
z kości słoniowej,
cena stosowna wadze
obojętnej miłości.
kochać niekochanie,
zastanawia mnie
czy tak można.
kiedyś zapytam Adama,
czy to prawda,
a jeżeli nie, to jak nazwać?
czym ofiara tych ptaków?

przedjesiennie
choszczno, deszcz mokry przyjaciel
i ja mokry w nas wzruszenie
wśród drzew mama brat i cienie
wiele cieni czas przewija
zardzewiały strach gdzieniegdzie
tamten oberwany trzepak
i wspomnienie
tak, wspomnienia tu jak drzewa
rosną wszerz i pną się w górę
nie wiadomo dobre które
lecz że ważne to rzecz pewna –
jutro wracam jutro żywy
rąk twych dotknę rąk kochanych
tyś mi jedna
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Przystań
Kolorami w wodzie odbija się słońce
Pośród bieli co z wiatrem przesłania przestworza,
Woda drży i rozgrzane powietrze drgające
I ten ciąg co porywa spragnionych w głąb morza –
Którym linia obrazu horyzontu nie kończy,
Którzy tańczą na linach snów i wrót początku.

świat którego nie ma
świat ziemski nie jest constans
dla naszych pragnień wizji i życia
ich bezmiar zasypia w szumie traw
płatkach róży łkaniu małego cokolwiek
by z każdą chwilą niknąć
twoje ego jak ty jest niczym
oto cień którego już nie ma
pamięć wymiata resztki wczoraj
nad miejscem domu wschodzi słońce
jaśnieje ja z nim obok dzieci
z radia wylatuje francuskojęzyczna baterflay
błękit nieba otwiera dłonie
unosi zapach a ja nie mam czasu na nie
jeszcze dziś zacznę budować dom
zza okna spojrzę na przebarwione liście
przeczeszę ich kolory zwinę plastron
i zabawimy się w chowanego
pałka zapałka dwa kije
dzieci pytają o jutro którego nie ma
które z błyskiem źrenicy
zamieni się w wczoraj i w było
nie było nas pszczół i zapałczanego lasu
będziemy pszczołą głazem
i stumilowym lasem
ciebie nie ma
twój cień zajęty nami
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Wiosenna nadmorska
Poręcz, ja na niej, za mną morze, a w nim brud wszelki,
co jak zgorzel przepaść ma w czerni i niebycie;
powiesz, że przecież takie życie,
że każdy morał złem sprzęgnięty
więc po co zbawiać się dniem świętym,
i po co szukać w całym dziury,
tylko dlatego, że zeń wióry wylecą,
w sumie nic nie warte.
Słów nie wymażesz, niezatarte
Powrócą za wiosennym wiatrem.

zmierzch lata
zawisły siecią wiotkie mgły
nad cieniem
w dal mkną szalone klucze
szarej nocy łzy
seplenią wilgne
pełne uciech
wspomnieniom
sen niby
ile to już lat
tych wzlotów
w zwinno gibkie dłonie
kąkol nasz symbol
kwiat czy chwast
te same szumne
lata wonie
co rok
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Świat, jakiego nie znamy
Stefan zbliżał się powoli, nie chciał burzyć ciszy. Czuł, że oto wszystko
zaczyna być jakby inne, jakby nagle jego umysł miał zawisnąć w lewitacji, tym nieskalanym źródle odpoczynku. Mijany beniaminek oddychał
miarowo, jego niewyczuwalna lepkość naskórka karmiła powietrze drobinami tlenu. Liście, te tysiące sióstr i braci, w niewidzialnym dla Stefana rytmie bawiły się sobą i z sobą, roznosiły zapach, posyłały energię
życia, z którego miały wystrzelić kolejne porcje szczęścia lub mówiąc
po ludzku, złych przypadków usprawiedliwiających naszą niepojętą małość zamkniętą w słowie los. I gdy wreszcie stanął nad swym Szczęściem,
wybudzona Maria uniosła oczy, powoli, aż na wysokość twarzy Stefana
i powiedziała:
– Czy mógłbyś pochylić się i objąć mnie, przytulić i ucałować. Przytulaj się długo, tak bardzo tego pragnę. Tak dobrze mi przy tobie. Tak
dobrze mi, gdy całą sobą czuję twoją bliskość. Nic wtedy się nie liczy, żaden ból, żadna troska. Nie liczą się ani moje, ani twoje lata, a zmarszczki
są tylko świadectwem tego, że jesteśmy wciąż razem – ty i ja.
Stefan pochylił się. Z całą daną mu w tej chwili czułością objął Marię, przytulił się do szyi, ucałował kilka razy, wchłaniając jej kosmiczny
zapach. Odchylając dekolt bluzki, zerknął na pantofelki, świadectwo niebieskiej pamięci nieodległego snu. Rumiane piersi unosiły się i opadały
z oddechem miarowo. Chciał unieść się, ale usłyszał ciche:
– Jeszcze, kochany. Jeszcze, nie odchodź. Bądź przy mnie, bym nasyciła się tobą na tysiąc lat.
– Nie mogę – odpowiedział. – Nie mogę oddać siebie całkowicie w ten
jeden raz, nawet gdybym potrafił, nie mógłbym. Cóż bowiem miałbym
dać ci jutro, pojutrze i za piętnaście lat? – Zostałbym usychającym badylem, którym być nie mogę, bo ten jest tylko skrawkiem większej całości.
– Mogę dać ci tylko odrobinę siebie. Uszczknąć z niej jeszcze, z tej drobiny, by móc dzielić się sobą bez końca. Przecież wiesz, że jesteśmy żyjącym elementem wieczności. Nasza energia jest niewyczerpana. Dzisiaj
jesteśmy ludźmi, jutro będziemy trawą, choć to jutro w ludzkim wymiarze
może mieć miejsce za sto pięćdziesiąt tysięcy lat.
– Dopiero za sto pięćdziesiąt tysięcy lat? – spytała wylękniona.
– Tak! Ale nie przejmuj się, kochanie, bo cóż to jest te sto pięćdziesiąt tysięcy lat? W międzyczasie (cały czas tkwi w Stefanie to nieszczęsne,
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ludzkie mierzenie czasu), będziemy pochłonięci czymś i czymś innym,
czego nie znamy. Jednego jednak jestem pewien – ciągnął Stefan – a mianowicie tego, że będę przez ten czas tęsknił za tobą, za ucieleśnieniem
mojej miłości.
– Jak mierzyć, Zajączku (tak Maria pieszczotliwie zwykła nazywać
swojego męża), tęsknotę liczoną w setkach tysięcy lat? – spytała Maria.
Stefan podniósł się i usiadł na skraju łóżka.
Hm, nie jest to takie proste, by o tym powiedzieć w kilku zdaniach, ale
spróbuję.
– Wyobraź sobie stan wieczności, a więc stan, w którym o czymkolwiek materialnym nie pomyślisz, nie ma ani swojego początku ani końca. W pewnym momencie rozkwitu, ty i ja, zakiełkowaliśmy zrodzeni
z rodnika naszych poprzedników, z jednego rodzaju w drugi. Ty mogłaś
być kometą albo jej fragmentem i jaśnieć przez miliony lat na nieboskłonie, rozświetlając jego najmroczniejsze zakamarki lub niosąc źródło życia
w obszary chwilowej pustki. Ja mogłem zalegiwać, licząc w naszym ludzkim wymiarze, setki milionów lat wpierw jako piasek, potem być skałą
przemieloną na jakiś kolorowy minerał lub bezbarwny piasek. Kto wie,
może w ten sposób doświadczałem pokory, której jest we mnie wciąż tak
niewiele.
– Dobrze – przerwała Maria – mówiłeś o trawie, więc jak to będzie,
gdy nią będziemy?
– Wszystko może się wydarzyć. Także to, że spotkamy się jako trawa.
Obok siebie, na łące lub na stepie, będziemy rosnąć razem, będziemy się
przytulać i po swojemu porozumiewać. Zieloną lub brunatną pamięć zapisywać będziemy w korzonkach i nasionach, by móc przekazać ją tym,
którzy nas zastąpią, my ich albo zupełnie kogoś innego, albowiem życie
jest przewidywalne tylko dla stwórcy, który jak mniemam rzadko steruje indywiduum takim jak ty, czy ja. Być może się mylę. Przecież ja nie
mam tej wiedzy ani nawet możliwości skonfrontowania jej. W rozumieniu
ludzkim, to obszar bycia szatana – obszar pychy i adoracji siebie. Obszar,
którego nie ma.
– Tak myślisz?
– Tak. Tak myślę.
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Bożena Kluszczyńska
/Bożena/
Coś się kończy, coś zaczyna…
Nie wiem, czy moja przygoda z pisaniem wróci. Na razie, odłożona na
bok, przechodzi kryzys twórczy. Każdego dnia mijam ją i wiem, że jest,
ale szukam nowych ścieżek i innych
możliwości. Może jeszcze przyjdzie
taki dzień...

Pożegnanie z Judytą
pora podać sobie dłonie
czy będę tęsknić
przecież tak długo byłaś
moim drugim ja
zanim
skoczyłam na głęboką wodę
i nauczyłam się pływać
świat nabrał ostrych rysów
bez obaw wciągam powietrze
nierówności jakby większe
brzegi wyższe a nurt pędzi zakolami
pastelowych snów
nie będę tęsknić
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Judyta jakiś czas temu
otoczyła umysł drutem kolczastym
każdy dzień zmarnowany
widać było w oczach
zamykając drzwi wpuściła demony
do swojego świata
przyrzekła
jeszcze tylko ostatni haust
i zaspawała usta
słomka pozwoliła na płytki oddech
ale żyje

Między dniem a nocą
szare namnaża się szybciej niż zwykle
i zasłania światło
rozpycha się łokciami
łamiąc opór
brak odporności szczerzy zęby
kąsa gdzie popadnie
kurczę się
wciąż mnie zaskakuje kawa do łóżka
biała pościel
i rosół rozgrzewający duszę
zastrzyk optymizmu precyzyjnie dozowany
wypełnia płuca ożywczym tlenem
na parapecie siadła sroka
skrzeczy
czyżby pierwszą jaskółkę przeganiała
z mojej głowy
macham ręką na przesądy
pojutrze powrócą
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wbrew sobie
przygasło
ściany nałożyły kolejne warstwy makijażu
na przykurzone oczy
usta spierzchły od wiatru
niesprawnymi palcami nie da się utrwalić
pejzażu z radością w tle
dobrze że choć klepki skrzypią tak samo
więc się nie gubię
iskry rozświetlały drogę
a płomień ogrzewał i różowił horyzonty
dziś jestem jak dziecko
szukam nieśmiertelności
wśród zasuszonych liści

słonecznie
prognozy pogody
sprowadzają się do
jaka by nie była...
brak burzy mnie irytuje
powoduje wysychanie oczu
deszcz pozwoliłby zakiełkować
więc sieję i czekam
kochanie zapowiada się piękny dzień
jak na złość

83

* * * /przełamuję zatrzymania.../
przełamuję zatrzymania
jak Scarlett powtarzam pomyślę o tym jutro
pomaga
tyko trzeba wpuścić głosy z zewnątrz
wymieszać
w mieszaniu tajemnica
na życie
czasem sił brak
odrzucam kołdrę zmuszam oczy do patrzenia
ponad
to co czuję może zatrzasnąć mnie w sobie
pomyślę jutro dziś między mną a tobą
powiększa się przestrzeń
jeszcze nie pora
czas wyjść zaryzykować
bać będę się jutro

nie spoglądam za siebie
lubię mieszać kolory aż po nowy odcień
pod oczami jest zwykle ciemniejszy
więc korektorem zaznaczam wrażliwe punkty
na mapie pamięci wtedy błękitnieję
po raz kolejny obiecując poprawę
w sprawie użycia pędzli mam zaległości
za mało światła nad i we mnie
pogodzona nie sprzyjam kleksom
na bieli choć tło w szarościach chmur kontrastuje
z ciszą którą wkrótce rozgoni wiatr
i posteruje ręką
by zazielenić to i owo
spódnicą zawirować na bosaka zatańczyć
rosa nietożsama z deszczem
a z tęczą zamkniętą w kropli
impresji
wciąż myślę jak utrwalić jej obraz
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pamiętam
kroki trzeba stawiać ostrożnie
mydlę oczy
progi rozmnożone
wpadają w dołki
i karmią kosz na odpadki
skąd ten żal
kapie na przetarte rękawy
wznosi kolejne przeszkody
broniąc dostępu
tam gdzie się spotkamy
nie ma czasu a wskazówki
przywołają jedynie cienie
w zakamarkach okruchy
leżą odłogiem
lecz wciąż mogą się przydać

między datami
numeruję dni
uwiera urodzaj na wielkie liczby
noce bez gwiazd i poranki w deszczu
Il Silenzio na trąbce mrozi od wewnątrz
a rozdarcia robią miejsce nowym
topniejące resztki na dnie
utknęłam
przydałoby się coś dorzucić
i przechylić szalę
wciąż mam szansę wyjść z cienia

85

jednak mam coś do zrobienia
już nie boli tak jak wtedy gdy oddech
poszybował a ja zostałam obok
nie wysyłał sygnałów
w poświacie zaprzeczeń
wbrew zdrowemu rozsądkowi
topiłam ciszę
muszę odnaleźć nowe horyzonty
zachód słońca wciąż zachwyca
we wspomnieniach
jednak mam co do zrobienia
zaparzam kolejną herbatę

* * * /widziałam jak dokonuje się.../
widziałam jak dokonuje się
przemiana
życia uproszczonego do kilku gestów
znikły odcienie
pozostała biel i czerń
bardziej rozumiałam piękno
każdego dnia odbijające się w brzydocie
najtrudniej przychodziło
patrzeć i nie osądzać
w pełnym świetle wciąż zapominam
o ciemności
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Halina Kobiela
/rennie8/
Po raz dziesiąty ukazuje się Antologia. Żałowałabym bardzo, gdyby nie było
w niej moich wierszy. Piszę teraz, bez takiego entuzjazmu jak wcześniej, żeby
zatrzymać chwilę w kadrze, żeby wyrzucić z siebie złe czy dobre emocje,
wreszcie przy wierszach odpocząć. Wydałam do tej pory cztery autorskie tomiki, ostatnio brałam udział w Antologii współczesnej satyry i humoreski „Od
ucha do ucha”, „Jowialnej twórczości funeralnej” – Antologii wesołych epitafiów i nagrobków, Antologii Onamudajów „Cuda-wianki Świtezianki”, wszystko pod redakcją Mariusza Parlickiego, krakowskiego poety. Próbuję nowych,
krótkich form, co wcale nie jest sprawą łatwą. Z natury jestem gadatliwa, a tutaj trzeba się streszczać. Dziękuję za zaproszenie, miło mi gościć w POSTscriptum, cenię twórczość i zaangażowanie uczestników. Z żalem wspominam
tych, co w ostatnim czasie odeszli, jedyną pociechą są ich wiersze.

Pamięci Jana K.
A mnie jest żal, ogromnie żal,
w Warszawie mieszkał pewien Pan,
co pisał wiersze tak jak nikt,
pewnego dnia po prostu znikł.
Atencję wielką miał dla pań,
tym bardziej żal Go, bez dwóch zdań.
Wojaże robił wzdłuż i wszerz,
o kim ja piszę, chyba wiesz.
Interesował Jana świat,
przymykał oko, nie miał wad.
Jeśli, to może tylko dwie,
palił i nie pokochał mnie.
Może polubił, to już coś,
bo nieprzeciętny był to Gość.
Jeśli się zjawi w pięknym śnie,
mnie to wystarczy, zatem śpię.
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Stasiowi
Kiedy odpadną klepsydry,
na grobie powiędną kwiaty,
zostaniesz tylko w pamięci,
zabłyśniesz światłem.
Wiatrem przyfruniesz swobodnym,
zapachem kwiatów na wiosnę,
zaszemrzesz górskim strumykiem,
skryjesz się w piosnce.
Ktoś wnuczkom powie żeś Anioł,
co czuwa odtąd z wysoka,
możliwe, że będziesz zawsze,
wystarczy kochać.

Czarne myśli
Jeszcze ciągle wypatruję śladu Twoich kroków,
nie dociera do mnie wcale, że masz „święty spokój”.
Słońce świeci, dzieci krzyczą, wyszły na boisko,
w domu cisza, pełnia lata, to właściwie wszystko.
Nawet nie wiem, tam gdzie jesteś, czy masz rozeznanie,
co na ziemi się wydarza z pierwszym kura pianiem.
Czy Ci czegoś nie potrzeba, odezwij się, proszę,
tyle kwiatów na Twym grobie spija rankiem rosę.
Łzy się cisną niepotrzebnie i serce zamiera,
że też Ci się przydarzyło tak szybko umierać.
Ogród kwitnie, wnuki rosną, już będą wakacje,
ale Ciebie jednak nie ma i dlatego płaczę.
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Zwariowana miłość
On mi pokazał po raz pierwszy niebo,
z rozsypanymi w nieładzie gwiazdami,
ciszę poranną, zanim słońce wstanie,
z nim przekroczyłam jedną z wielu granic.
On mi pokazał po raz pierwszy morze,
złocisty piasek, który głaszcze pięty,
czułość dotyku, rozmarzenie oczu,
miejsca tajemne, odtąd już zajęte.
Lecz uświadomił, co to ból rozstania,
tęsknota, której nie da się uciszyć,
mijały lata, czas daty zacierał,
ja jego oddech do tej pory słyszę.

W odpowiedzi Piotrowi
A ty jak zwykle swoje,
już nie mam siły słuchać,
że jesień cię zachwyca,
ja – kwiatek do kożucha.
Że wrzosy ci pięknieją
na cudnych wrzosowiskach,
ja mogę sobie odejść,
bo już nie jestem bliska.
Wiersza mi nie napiszesz,
ktoś inny cię wyręczy,
na szczęście są poeci
i będą jeszcze wdzięczni.
Gdy jesień się objawi
deszczami i wichurą,
zatęsknisz za mną jeszcze,
pochwycisz w rękę pióro.
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Wyrzuty
Proszę pana, bardzo dawno pan nie pisał,
ja rozumiem, obowiązki i rodzina,
teraz jesień już się zbliża, nie na żarty,
na amory pewnie liczyć nie powinnam.
Lecz we wrześniu dzień jest jeszcze w miarę długi,
stąd nadzieja nie zasypia gdzieś za piecem,
pan zadzwoni, ja się szybko zapakuję,
samolotem pierwszym lepszym jutro lecę.
Pan się śmieje, bo wie dobrze, jaka jestem,
skrupulatna, a do tego też strachliwa,
więc nie zdążę już w tym roku, niemożliwe,
a do tego i nie latam, i nie pływam.
Z moich wierszy niezły obraz się wyłania,
bez retuszu i kolorów zbyt jaskrawych,
pan rozumie nadzwyczajnie, tak uważam,
że ja zmyślam, ot, po prostu dla zabawy.
Zatem żegnam i nie czekam odpowiedzi,
sama umiem wysondować, co jest grane,
jeśli zimy doczekamy w dobrej formie,
proponuję, by się spotkać w Zakopanem.

Zdjęcie
Pan mi kiedyś ofiarował swoje zdjęcie,
na odwrocie wyznał miłość, dość żarliwie.
Pismo pana wciąż czytelne, do tej pory,
tylko słowa moc straciły, trochę dziwne.
W międzyczasie oczarował wiele kobiet,
o mnie, sądzę, już zapomniał, takie czasy,
gdy przypadkiem odnalazłam pana zdjęcie,
tamte chwile znów ożyły, były nasze.
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To, co przeszło, już nie wróci, stara prawda,
młodość, urok, zapewnienia i zaklęcia,
tylko myślę, że to jest niesprawiedliwe,
że uczucia szybciej bledną niż te zdjęcia.
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Z innego świata
Dzisiaj przyszła pewna pani
ze śpiewem na ustach,
starowinka schorowana,
i szukała lustra.
Mojej wnuczki piękne zdjęcie
wisiało na ścianie,
przyglądała się z uśmiechem
i chwaliła pannę.
Nagle promyk błysnął w oknie,
choć dzień był zimowy,
i pokazał twarz szlachetną,
pogłaskał po głowie.
Staruszeczka w swoim świecie
przebywa od dawna,
niczym się już nie przejmuje,
wie, że była ładna.
Lecz nazwiska nie pamięta,
jeszcze imię powie,
śpiewa ciągle jedną nutkę,
zagubiony człowiek.

Historyjka
Letnia miłość wysiadła na małej stacyjce,
skierowała swe kroki prosto pod mój adres,
zapytała nieśmiało, czy chętnie przygarnę,
bo słyszała od kogoś, że serce mam harde.
Jest zmęczona upałem, utraciła siły,
chce odpocząć po prostu, wyspać się i najeść,
potem może odejdzie w nieznanym kierunku,
kupi bilet powrotny, może wróci z majem.
Pomyślałam, nie można odmówić gościowi,
niech bidulka zostanie, miejsca nie ubędzie,
zaprosiłam, a jakże, podałam jej wody,
skoro już tu trafiła, przygarnę ją przecież.
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Letni wieczór
Przez otwarte okno
wlewa się muzyka
dzwony dzwonią dźwięcznie
łatwiej już oddychać
lampa naprzeciwko
podkreśla mrok nocy
pieski jeszcze nie śpią
rozmawiają o czymś
dzieci choć powinny
dawno leżeć w łóżkach
rozbiegane krzyczą
księżyc oko puszcza

Refleksja
Przechodzi młodość, miłość mija,
doświadczam tego z każdym rokiem,
czy warto zatem mieć marzenia,
wyglądać szczęścia, walczyć z losem?
Człowiek planuje, wierzy, ufa,
jest niecierpliwy tak jak dziecko,
trzeba spokojnie iść przez życie,
raz wytyczoną wcześniej ścieżką.
Już w bajkach często ostrzegano.
Taki Kapturek, zboczył w lesie
i spotkał wilka w owczej skórze.
Siedzi mu w brzuchu siódmą jesień.
A gdyby słuchał rady matki,
nie odpoczywał, szedł przykładnie,
odwiedził babcię, jak planował…
Nie miałby przyjemności żadnej.
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Lidia Kowalczyk
/amandalea/

zawsze w kontrze
pamięć niepamięć w jednym stały domku
pamięć na górze niepamięć na dole
pamięć z najgłębszych wydrapie pokładów
to co niepamięć chce zastąpić słońcem
pamięć zalewa burzami podłogę
aż niepamięci na talerze kapie
gdy w lustro spojrzy czasami pamięć
widzi jak rosną krzywd hordy całe
niepamięć puka w drzwi zaryglowane
antaby zrywa by jasnym promieniem
pamięci rozświetlić nieprzebyte mroki
pamięć swój upór na sztandarze niesie
niepamięć nauki wyciąga dla siebie
idzie do przodu by cieszyć się życiem
pamięć w okopy co może zaciąga
pomimo zda się wspólnych przemyśleń

bez świetlika
próbuję zebrać pogubione
wysupłać z zakamarków
co czuję
strych świeci pustką
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dwadzieścia pięć przypadków (6)
pamiętasz Matyldo jak w jednym z wielu kwadransów
przerwana tama spłynęła potokiem rwanych słów
co ludzie powiedzą (nieważne że osamotniona obrączka
nie daje wsparcia) gdy uśmiech zatonie w innych objęciach
niepisane każe na kolanach w czerni z głową w popiele
zrywać kartki powinnaś sama
na nic pragnienie i wołanie majowego dżdżu
wiejskie telegrafy podają wiadomości sztacheta po sztachecie
wytykają palcami znad nabożnych książeczek bez miłosierdzia
zazdrosne o nadchodzące jasne dni
pamiętasz Matyldo jak do końca następnych kwadransów
poszukiwaliśmy pancerza odpornego na wskazujące ostrza języków
by targaną wiatrem trzcinę ubrać w pewność życie nie kończy się
na stosie bogini Kali (inna kultura inne światy)
gdy tu kwitną sady i jabłka znajdują swoje połówki
a czterolistna spokojnie patrzy w przyszłość

niewiara
cegiełka po cegiełce budujemy
celę krzywd mniejszych
większych
w uzależnieniu od pogody
słowa zmieniają kształty
smaki
goryczą podszyte
burzą
magma szuka ujścia
rozrywa
piroklastyczny strumień
nie zostawia nic
a przecież
to nie era zlodowaceń
świeci słońce
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bez przecinki
błyska myśl i gaśnie
błądzę po omacku
a przecież
feniks wstał z popiołów

dwadzieścia pięć przypadków (5)
wieczorami Matylda pokonywała kilometry
wykreślając krzywizny alejek wśród osamotnionych latarni
opuszczone ławki na próżno wołały gdy przyspieszała
w ucieczce a może goniąc bezsenność myśli wzburzonych
wspomnieniem wydrapanym w zwojach gdzie wataha
zacieśniała krąg
kiedy pola skąpane we mgle przecierały oczy
wracała w zacisze pokoju aby rozpocząć codzienny rytuał
z krzywo patrzącym śniadaniem
pomiędzy bezużytecznymi kubkami gubiła smak
przechodziła do dalszych etapów wśród dwudziestu czterech
klepsydra odmierzała chwile zgodnie z programem
szum fal czy śpiew ptaków monotonnie wyrównywały oddech
w następnym punkcie dłonie zaprzątały uwagę
spychając w zapomnienie zerwane kartki
by nie budziły niepokoju przed obiadem i następnymi
krokami pełnymi lęku wędrowała schodami korytarzami
nieuchronnie wiedząc kilka dni nie wyrwie z pęt
gdy wyciągnięcie dłoni trudne jak wspinaczka na Mount Everest

apatycznie
w odniesieniu do sceny
jestem obojętna
gwizdy ani klaki nie grożą
półcieniowi w półszeptach
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nadmiar
biegamy to tu to tam
pozacierane linie papilarne
nie zaświadczają odbiciu
lustra kłamią prześmiewczo
chcemy być niezobowiązująco
zmienianie stada nie pomaga
bierzemy a w zamian
nic czasem
cios brakiem zrozumienia
wybudowana przystań świeci pustką
bo przecież
nie zatrzymasz choćbyś splótł wskazówki
a każde tłumaczenie jest dobre
czekając na wdzięczność
chmurniejemy
w obojętności
tysięcy witryn

nostalgia
odlatują żurawie beze mnie
poszarzały świty przyduszone
nieustającym szczekanie
odbiera sen
gdybym mogła pokonać przestrzeń
jednym przymknięciem powiek
z kołyską ramion
zanurzyć się pośród roziskrzonych
słońc w zieleni
gdybyśmy w ślad za żurawiami
kluczem otworzyli jutro
z twarzą ku toczącej się pomarańczy
zapomnieli by być
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w zaklętym kole
gdy zamyślona wydłubujesz obrazy
jak pestki z wiśni
kwaśne i soczyste niosą tęsknotę
górskich szczytów
śpiew wozu drabiniastego
w osiemnaste lato
przeskok z brzegu na brzeg
zaplątany w obrączkę
małych dłoni u spódnicy
w procentowej mgle
trudno było samej znaleźć drogę
jesienią mrok wpełza w kąty
a sękate palce
nieporadnie walczą z kartkami
pomagając oczom wejść w życie
zapisane pomiędzy
jutro znów w zadumie weźmiesz wiśnie
by powtórzyć rytuał pamięci

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

jesteśmy
oceanem
zależni od światła
od czerni po szmaragd
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trudności
jak opisać bezradność dłoni
wędrującej po meblach
próbującej pokonać niesłabnący
spotęgowany nocą
kiedy podłoga uciekła spod nóg
by wziąć w zimne ramiona
jak opisać drżenie łyżki
w drodze do ust
gdy każdy ruch wysiłkiem
ciężarowca bijącego rekordy
w rwaniu mięśni
nie pomagają pigułki
jak opisać łagodność twarzy
na widok upragnionych gości
wpadających pomiędzy
jeśli zapomniane dziś
wspiera się o wczoraj
jak

jesteśmy
więźniami targu
kto da więcej
prężymy się
w pogoni za króliczkiem
ślepi na płonące
zamarzamy

noc
konfesjonał szeptów
bezsennych w galopadzie myśli
po dnie
w poranną szarość
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Ewa Kudla
/eva_14/

racja bez powodu
zastanawiałeś się kiedyś co czują słowa
wypowiadane w emocjach
z pewnością nieskoncentrowany na sobie
myślisz abstrakcja
lub nie myślisz nic
myślałeś co czuje pięść wycelowana w ofiarę
ważny cel ty i kara
wczoraj zabiłeś ostatnią życzliwą istotę
czy wroga sprawa niewyjaśniona
i tak pozostanie
samolubnie wymierzasz sprawiedliwość
jakby sama w sobie nie istniała
ale nie
trzeba podkreślić
dać upust
kładziesz się o zwykłej porze
zasypiasz
jak na człowieka przystało
normalnego porządnego
człowieka
bez winy
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a może byśmy
a może byśmy tak kochany
przeszli się znowu po Krakowskim
Przedmieściu które nas rozmarzyć
niezdolne samo jak złe chwasty
rozwieje podmuch rychłe żegnaj
i nic nie stanie się wbrew woli
chociaż oboje wiemy że tak
nigdy nie będzie kiedy progi
dzisiaj niechętne naszym stopom
a moje miasto z caffe latte
pitą na krótko przed rozłąką
już nie zaprasza Nowym Światem
więc układajmy grzeszne głowy
na nic niewinne poduszeczki
wobec wszechświata nihil novi
jedynie dla mnie podły przepis
a może kiedyś tak kochany
spienimy krew w zmarzniętych żyłach
siądziesz wygodnie wstawię czajnik
do snu poczytam ci Tuwima
więc może byśmy tak kochany
przeszli się znowu po Przedmieściu
by w innym świecie białej magii
przypomnieć miłość w letni wieczór
jeszcze mi wciąż pamięcią krzyczy
Du Holde Kunst!*
i nic nie widzę oprócz liści
w które ubrałam się jak w strój
i może byśmy wbrew logice
poukładali stare puzzle
i dokończyli się przed świtem
by mieć co pośnić na pojutrze
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a może może nic nie można
skruszył się listek w słabej dłoni
a po Krakowskim chodzi ona
przed którą cząstkę żeś osłonił
* cytat J.Tuwim

pstryk i ciemno
piszą ludzie patykami piszą swoje opowieści
wiatru w polach poszukują kółka kręcą najmądrzejsi
a ja stoję tam gdzie stałam
z biczem z piasku na rozstajach
błądzą typy po ulicach błądzą życiem kredytowym
zęby łamiąc o odblaski cudzym światłem zdobiąc głowy
a ja sypiam gdzie sypiałam
a poduszka mokra cała
liczą pieniądz liczykrupy liczą rankiem liczą nocą
skrzynie pełne aż po wieko niedomknięte kipi złoto
a ja gubię czego nie mam
sens najpierwszy i w tym bieda
pozwiedzane wszystkie dziury pozwiedzane nawet groby
pies nażarty obiad stygnie i mężczyźni od połowy
pora gasić latarenki
pstryk i ciemno tak od ręki
zatopione nietrafione
koc pod brodę
i gotowe
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zanim
i tak szliśmy w przededniu
ciemniejących chodników na placu
na jutro walizka bilet trochę bilonu
klucze
od waszego domu i guz
w sercu rozrośnięty do niewiarygodnych rozmiarów.
musisz się wyspać powiedziałam do otwartej
jeszcze bramy.
Potwierdziłeś skinieniem myśli
nagle jak stal klamki.
tak musimy odpowiedział twój głos
cztery godziny później...

satis verborum
rozwiały się słowa
po polach i drogach
niektóre wodniste niektóre w ostrogach
jak wróble obsiadły zimowe jesiony
lecz te je strąciły więc co miały zrobić
spadając z wysoka obtarły kolana
a ziemia niczyja
i tylko ta rana
i bunt rozpalony w bezradność ognistą
trzymając za stery
masz w mordę
to wszystko
poniosło się słowie
miast milczeć w zagrodzie
niektórym na zdrowie niektórym nie powiem
jak kruki obsiadły wyssane powody
bo stańczyk czapeczką
dowody
do wody
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harfa
moja matka śpi daleko w bursztynowych stronach
stronach ciepłych jak jej dłonie
a w tych ciepłych dłoniach
trzyma harfę ażurową
wspartą o widnokrąg
niecodzienny to instrument
w takim można każdą strunę
kokardą przewiązać na złoto
moją matkę ubierali trochę niestarannie
nie czesała gładko włosów
w każdym razie nie w ten sposób
a i buty buty czarne
wyglądały zbyt cmentarnie
nie zdążyłam kupić
mojej matce już złociście w jantarowych stronach
stronach które wymarzyła
gdzie nie jada się nie pija
tylko harfy ażurowe
z dłoni ciepłej i tęczowej
wysyłają do mnie dźwięki
gdy kamiennie konam

goście
już się nic nie wydarzy na umytym stoliku
każda doba podobnie spływa jedna za drugą
nawet butów nie słychać jak szurają po cichu
poszli goście do domów pewnie mnie już nie lubią
wystudzoną herbatę i szarlotkę z zakalcem
podawałam ostatnio wszystko przez to rozumiem
wychodzili powoli pojedynczo uparcie
aż ucichło od ciszy gdy gubili się w tłumie
i już nic się nie zdarzy na przetartym stoliku
każda doba oddala ciemniejący autobus
stygnie zimna herbata w zapłakanym księżycu
moi goście umarli nie rozeszli do domów
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strych
gdy dzień kolejny zgłębi ciemność
i znów odejdzie do przedświtu
to ty nie lituj się nade mną
to ty nade mną się nie lituj
kiedy porzucą mnie jak srebro
po czekoladce z aksamitu
także nie lituj się nade mną
także nade mną się nie lituj
nawet gdy wołam nadaremno
wyjąc po nocach do zenitu
to też nie lituj się nade mną
to też nade mną się nie lituj
lecz spójrz czasami czy na strychu
z głową błyszczącą niczym klejnot
nie ma tam kogoś u sufitu
wtedy ulituj się nade mną
po stokroć zlituj się nade mną
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Beata Kuna
Rocznik 1985. Mieszkam w maleńkiej
miejscowości na Podkarpaciu.
Miło mi, że mogę tutaj z Wami być.

bez pokory
nie jestem najlepszą wróżbą dla ciebie
ani miejscem cudownych uzdrowień
czy pewnością na jutro
niezależną od ilości wyrzyganego alkoholu
lecz psalmem o nieoswojonej ziemi
o przywiązaniu które można bezboleśnie wykreślić

zjawiska nadprzyrodzone
krzyż najbardziej przylega
do kobiecych ramion
bo jak inaczej ciebie nazwać
przestałam łączyć przekleństwa ze łzami
i leczyć opuchlizny maścią
zewsząd wypatruję zbawienia

wolne miejsce po lewej
przyłóż mnie do serca
bardziej
jakby to był jedyny sposób
na złagodzenie jutra
zaczniemy dziać się bez blizn

105

zdarzenia potrzebne
jeśli to bliskość popełniona w afekcie
drżenie pomylone z chłodem
czemu tak gniecie i nie chce odejść
jeśli to przestrzeń na tu i teraz
i nigdy dłużej
czemu wciąż słowa i burze
w czyjejś ciszy jakiś cień
tynk z inicjałem
bandaż na stygmaty

lichwa
trzeba siebie brać bez nazwy
czy planów w których
świt to ryzyko strat i letargu
potrafię być bardziej
tylko
nie od ud
od serca mnie zacznij

nie trzeba odcinać
można by kłamać
że nie zdarzyłaś się wcale
a ślady przypadkiem bez znaczenia
tylko nijak ominąć
krzycz maleńka krzycz
że wróciłaś ze szkoły strasznie głodna
plecak za ciężki
a sznurek w łazience wyłącznie na bieliznę
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głoski sylaby ostre
obły kształt nie gwarantuje że spłyną słowa
lepkie potęgują żal i przekonanie
o bezpiecznym odtąd dotąd
wszystko poza to czułość w afekcie
wykorzystana przeciwko
dlatego moja krew bezdomna
ciało twoim do wyschnięcia spermy

słowa twoje
niech przybiegną szczęśliwe nad ranem
wtedy jeszcze taka niczyja
jestem do ułożenia
i krew jak fale o brzeg
niech przeskoczą mury wieczorem
gdy najwięcej w nas połamań i zimnych miejsc
z prochu i cienia stwórz kobietę

abstrakcje
jestem przeklętym żebrem w pseudoniebie
oddaję ci ciało łamiesz
oddaję ci krew
mimo to ciągle szukam przystani
obserwując czy nie masz
zbyt silnych dłoni zbyt ostrych słów
bardziej z nieufności niż strachu
potrzebuję cię na już
na dotyk
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oddane
przychodzę codziennie by ciebie spotkać
lecz w parku ciągle deszcz
i czas uzdrowiciel zielarz
tylko pęknięcia zdarzają się częściej
wszystko inne propaganda
prócz okienka z podgrzewanym materacem
synku mój
nie mogłam inaczej

mięso(żerność)
trzeba słowa wyjałowić
nim zaczną cokolwiek
i powieki przymykać
jak najmniej drgań brudzących krew
mamy dziać się na powierzchni skóry
blefować

barykady
coraz ciszej mi do świata
i nie ma szczelin
przez które słowa
jak krople mech zazielenić potrafią
jestem twoją elegią
tato

108

Ryszard Lenart
/Rysiu/
Urodziłem się w Zielonej Górze. Już jako
dziecko pisałem wiersze do zeszytu. Od roku
2012 swoje utwory publikuję w internecie pod
pseudonimem Sylen także na portalu Poetyckie Zacisze. Interesuję się literaturą, historią
Polski oraz astronomią. Wędrówki po górach
i obcowanie z naturą pozwalają mi poczuć się
wolnym i szczęśliwym.

Smużka na dłoni
ciągle rozmyślasz nad pewną kwestią
kto linię życia ot tak rozpieprzył
sam sobie jesteś złośliwą bestią
przekorny umysł wcale nie lepszy
esy-floresy zrejterowały
i się rozpierzchły w przeróżne strony
chcesz by w przyszłości było wspanialej
tak najzwyczajniej nie bądź szalony
jeżeli pragniesz w sobie coś zmienić
być może teraz na brzuścu kciuka
niewinna kreska niepostrzeżenie
z pańskiego stołu ziarenek szuka
szatańskich łusek w dłonie nie chwytaj
tam jeno przestrach upadlający
boskie nasiona regułą bytu
zajaśniej proszę płomiennym słońcem
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Mojemu miastu
wciąż ciebie widzę w prześwicie okien
zmyślnie zielenią tyś przystrojone
stubarwnym kwieciem usłane stoki
wśród chmur na słońce hen wystawione
ceglane mury starych kamienic
w krętych uliczkach czas zatrzymany
tęczowej barwy są światłocienie
pajęczym szwem ten abakan tkany
dymy z kominów rwetes podwórzy
wystawy sklepów pełne towarów
coś się buduje a coś się burzy
o moje miasto baśni i czarów
z lekka skrzywiona wieża ratusza
winna latorośl i wodotryski
uliczny jazgot parkowa głusza
Zielona Góro tyś dla mnie wszystkim
hen ponad domy smukłe świątynie
a w rynnach dachów ptasie wrzą trele
smutek i radość topione w winie
niewiele takich miast jest niewiele
serce w rozterce czas wciąż ucieka
łezką starości z wolna płynącą
patrzę przez szybę gdzieś tam z daleka
śmieje się do mnie promienne słońce
szyba w profilu choć niedomyta
zawias zbyt głośno skrzypi w ościeży
ręce rozkładam i choć nie chwytam
kocham cię grodzie uczuciem szczerym

Retrospekcja
natężam umysł serce goreje
trud codzienności po twarzy spływa
wraz ze świtaniem wśród leśnej kniei
miłe wspomnienia tu jako żywo
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fajnie przycupnąć gdzieś na konarze
zwołując chwile drzewiej trwające
jasnym umysłem pasjami marzę
kochałem wszystko mnie kochające
w mozaice liści wróble ćwierkają
tudzież w gałęziach wiewiórka skacze
cuda natury wprost zachwycają
może u końca też nie inaczej
słońce utkane leciutką mgiełką
kłębiaste chmury skądś wilgotnawe
upust deszczowym kap kap kropelki
sięgnięciem w pamięć miła wyprawa
srebrne ogniki tuż nad łąkami
aniołów lica są uśmiechnięte
niczym lilije zdobne perłami
bajecznie kwilą na instrumentach
gdzieś tam wysoko na nieboskłonie
młodziuchny rogal sennie spoziera
i Droga Mleczna tuląc mu skronie
puchu kożuchem do snu uściela
wciąż na gałęzi pełen zapału
łaknę na nowo serca miłości
w lirycznym tonie o korę śmiało
tajemny losie czym mnie ugościsz

Ekskursja
żyjąc nadzieją światłej włóczęgi
w bezkresy świata gdzie gwiazd legiony
błękitem oczu przestworzy sięgam
upajam nozdrza wszech nieskończonym
tkliwie w kosmiczny dźwięk zasłuchany
lekkimi stopy przestrzeń przeżeram
pył zimnych komet dłońmi chwytany
nowa świadomość tak właśnie teraz
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epizod Ziemi popas nic więcej
człowiek w jej mackach anihiluje
baśniowe elfy podajcie ręce
wprost ku kłębuszkom gdzie kos szybuje
natłokiem myśli zroszone czoło
pajęczą nicią snute marzenia
cieniem tuż przy mnie na wskroś wesoło
acz pełen obaw biografię zmieniam
tak więc do boju a cóż w tym złego
zalotnie dłońmi w Horyzont Zdarzeń
niech od początku spaczone ego
pełne frenezji CV ukaże

Okamgnienie
u bram początku gdzie wszystko płaskie
CV od podstaw ujmuje w słowa
ponury kosiarz jaśnieje blaskiem
ku zatraceniu-marności prowadź
choćbym czas liczył na komputerze
jak wieszcz w nieznane głowę wychylał
tak po przecinku jest nie za wiele
ofiaruj zgubie klikniętą chwilę
hen od kołyski ssąc matki mleko
już poznawałem nauki słowa
emerytura gnam w przód daleko
życie nie bajka więc je oddawaj
mora ma rację po diabła gnanie
baśniowe stwory kostur sękaty
skoro w kołysce słane konanie
nie mam wyboru zasypiaj zatem
u bram początku
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Taka jedna
całkiem niedawno pełen zapału
dzisiaj bezwolność za sobą wleczesz
barwy szarości jakże nietrwałe
no cóż niestety zwijaj się człecze
w toni wykopu zafiksuj z trumną
dość poniewierki w ciągłym niebycie
być może z tego nie będziesz dumny
to jest najlepszy sposób na życie
perspektywicznie wszyściuśko cieszy
więc nie zamierzam z szybkością strzały
na nic kostucho twoje pielesze
robdeszan z drewna nie dość wspaniały
a kysz

Świat jest piękny
donośnym basem gdzieś ponad skałą
niesforny halny hula w przestrzeni
odważnym krokiem idę na całość
przewrotny losie pragnę cię zmienić
odgłosy echa huczą spod grani
kłębi się szypot wściekły szalenie
prosto przed siebie co też się stanie
gdzieś w myślach iskrzy przeistoczenie
stok trawersuję oj nie w tę stronę
nagłe potknięcie organizm słabnie
staję na baczność jak osłupiony
czort z transmutacją tu jest tak ładnie
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Niebiescy wspomożyciele
ganc egal gwiazdy zbytnio świetlane
ponętnie w małe tlące światełko
wszelkim problemom naprzeciw stanę
mrugnięciem rzęsy jedno ździebełko
ujęty w skrzydła białych aniołów
gdzieś tam w zaświaty pognam rubasznie
wśród nowych zadań wspólnie do stołu
zamierzchłe troski niech piorun trzaśnie
pełen nadziei na fali nieba
dam wyraz prawdzie nieustającej
kruszynce serca nad wszystko trzeba
pomocne duszki azymut słońce
ścieżką gdzie życie wszech nieskończone
przy boku skrzatów w górze uznanie
zmurszała piszczel w przedpieklu kona
przekształcić ego dopomóż Panie

Niebiańska scena
prześliczny widok gwiazdy kochane
ponętnie światłem mnie upajacie
anielskim pyłem elfy przybrane
zło diaboliczne w miłość zmieniajcie
spętany klamrą więzów słabości
zgnieciony młotem ciężaru życia
niebiańskie perły ogrom miłości
w światłości waszej wciąż do odkrycia
gdy na dnie bytu w otchłani tonę
skwar udręczenia zionie sromotą
blaski upojnych światełek chłonę
skrońmi rozpalam zmysłów pozłotę
zbolały smutny w duszy zwątpienie
czarną materią otumaniony
do góry zerkam ku nieba scenie
i od ciemnicy już wyzwolony
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Joanna Lessnau
/asia/
to wszystko już było
wschody zachody
pory roku następujące po sobie
i co najważniejsze – miłość
to wszystko już znamy
nie wymyślimy niczego
a za każdym razem
odkryjemy i przeżyjemy
na nowo

coś magicznego
pamiętam takie czasy
dwie stacje telewizyjne
potem zamontowali siatkówkę
z Polsatem na czele i regionalną
nadawali jeszcze serial „Wakacje z duchami”
w przydomowych ogródkach
dojrzewały słoneczniki
zamiast warkotu kosiarek
słychać było bydlęce dialogi
trenowaliśmy skoki
na świeże siano w stodole
i na zielony groszek cukrowy
(najlepiej smakował z pola sąsiadki)
a nasze gonitwy do wieczora
często kończyły się
zaliczeniem krowiego placka
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się postawił
po obiedzie
lepiej nie liczyć na deser
słodki piernik
nie daje się rozgryźć
wiem tylko
jak smakuje lukier
i herbatka
na pobudzenie
trawienia

zagrania
przelotne tu i teraz
kapryśne kiedyś na pewno
pomiędzy próżnia
jeszcze jedna seria i wypadam
zanim zakotłują się myśli
i zawrze ślina na języku
nie jestem na później
a pięć minut to za mało
żeby mnie zatrzymać
następne rozdanie
beze mnie

aczkolwiek niemożliwe
jeśli kiedyś zechcesz
zabrzęczeć mi w głowie
nie odczuję
(wyciszam wszystkie funkcje)
kilku krótkich ujęć
wiadomości głosowych
i własnych wizji
ostatnie skanowanie
i reset
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bywa
znowu jak lustro
rozpadam się na części
i każdą inaczej odbijam światło
gubię szczęście
a może odchodzi z dniem
który chciałabym zatrzymać na zawsze
lub zapomnieć
jak bohaterka Pięćdziesięciu pierwszych randek

prognoza
w dniu dzisiejszym
nie przewiduję wyznań
bez większych wahań
głowa spadnie na ziemię
tak zwyczajnie potoczy się
do wieczora
jutro możliwe przejaśnienia

tak musi być
rany zalewane gęstym jak smoła bólem
morze łez do przemywania
a na blizny najnowsze technologie
płacz
płacz maleńka
nadchodzi oczyszczenie
los
okrutny rzeźnik
i chirurg doskonały
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to my
przyglądam się z zadumą
kształtnym skupionym formom
w ich oczach życie
a każda ma inne spojrzenie
poza ciałem i sidłami umysłu
niezmiennie bliźniacze
tak samo stare lub młode
wieczne dusze

zwyczajnie
na jednej z wielu dróg
Pan dobrym chlebem
na mojej
młodym słońcem
uderzeniem fali
a wieczorem
zachmurzonym niebem
takie cuda się zdarzają

chcę
wolny ptaku
unieś mnie
jeszcze raz
na chwilę
i nie żałuj
rozpiętości skrzydeł
na dłużej
cię nie zatrzymam
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jesteś
u schyłku lata
roztrzepotany motyl
ostatnia szansa

zapatrzenie
w koronie olchy
bursztynowe pejzaże
skarby jesieni

noc
niebo otwarte
na wyciągnięcie oczu
dojrzały księżyc

zasiew
żyzne obszary
niebiesko-czarnych myśli
obfite plony

Ewa
słodka pokusa
w zakazanych ramionach
zerwany układ

pląs
senne inkluzje
pod ostrzałem poranka
bańki mydlane
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słowo
nie będziesz zalegać
wydam cię
wyrzucę wprost
zrobią co zechcą
przytną
potarmoszą
ktoś pociągnie dalej
uniosę
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Aleksander Litto-Strumieński
/Gorgiasz/

Tylko trzy Rzeczywistości
Dzień zapowiada się pięknie. Białe kłębowiska obłoków płyną nad łagodnymi szczytami ciemnozielonych wzgórz, śpiących po przeciwległej stronie doliny. Ich spokojna, pełna dostojeństwa wędrówka, odsłania
wciąż szersze fragmenty zamglonego porankiem błękitu nieba. Szare pasmo wąskiej, asfaltowej drogi ginie zakrętem i zasłoną wybujałych traw,
łagodnie kołysanych ciepłym oddechem zbudzonego świtem wiatru. Po
zboczach suną ostatnie pasma rannej mgły, gdzieniegdzie zbijając się
w kłębki puszystych królików, wspartych na długich łapkach dymów, rosnących z nielicznie rozrzuconych u podnóży chat. Obok nich pełznie
niespiesznie ciemnoczerwona gąsienica lokalnego pociągu, wystawiając
do słońca jasnokremowy grzbiet. Odruchowo spoglądasz na zegarek:
punktualnie. Jakby odpowiadając twym myślom, spalinowa lokomotywa
odzywa się tęsknym, przeciągłym sygnałem, wyobrażasz sobie, że takim
głosem oznajmiał swą siłę wymarły dawno jaskiniowy niedźwiedź, takim
właśnie przeciągłym rykiem, który z właściwym opóźnieniem oplata górską łąkę, na którą przed chwilą przyszedłeś i powtórzony echem ginie
w niebycie.
Główną drogą, wijącą się w nie do końca zasłoniętej dolinie, pędzą
dwaj jeźdźcy, wzbijając postrzępiony tuman kurzu. Przez chwilę prowadzisz ich wzrokiem, wzdychasz ciężko, w końcu odwracasz się, pochylasz i rozkładasz metalowy stelaż przyniesionego ze sobą turystycznego
leżaka. Siadasz, jadące szosą w dole samochody, wyglądają jak kolorowe
chrabąszcze, które łażą po otaczających cię wybujałych źdźbłach wysokiej trawy, łodygach żółtych i fioletowych kwiatów. Opierasz ręce o gruby
mur, kamienie zachowały jeszcze kojący chłód minionej nocy, patrzysz na
ostatni wagon przesłaniany ścianą świerkowego lasu, wiesz, że wychynie
za chwilę z prawej jego strony, z turkotem wjeżdżając na stację niedużego miasteczka, w którym na okres kilku dni wynająłeś wygodną kwaterę.
Jeźdźcy są coraz bliżej, podążając już boczną drogą wiodącą do zamku,
jadą teraz wolniej, konie zmęczone, a droga choć łagodnie, jednak się
wznosi. Słońce grzeje coraz mocniej, tuż nad tobą zawisa ostrzegawczy
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skrzek drapieżnego ptaka, wzbudzając podświadomy niepokój, siadasz,
nie jest zbyt wygodny, ale lekki w transporcie, a nie chciałeś ryzykować
jazdy swoim nowym wozem po nieznanej, górskiej jakby nie było drodze,
trudno przypuścić, że będzie utwardzona aż dotąd, widać już miecze
u ich boków, właśnie nakładają przyłbice, dziwne, posłowie chyba tak się
nie zachowują, nie masz pewności, wyżej są jakieś domy, asfalt i biegnące wzdłuż niego pochylone słupy trakcji elektrycznej. Wszystkiego nie
przewidziałeś, ale bramy trzymasz zamknięte, i dobrze, nie wiadomo do
końca, kto kim jest, tak zawsze bezpieczniej, na nieznanej polnej drodze
nawet zawrócić nie ma sposobu, rów, kamienie ukryte, dziury, szkoda
zawieszenia.
Są coraz bliżej, twoi strażnicy tkwią nieruchomo, nie wydałeś żadnego rozkazu, otwierasz pierwszą z dwóch przyniesionych książek, „Struktura Rzeczywistości”, wyjmujesz kolorową zakładkę, to bilet nadmorskiej,
wąskotorowej kolejki ze zdjęciem staroświeckiego parowozu, byliście tam
zeszłego roku, tam poznaliście się, niby niedawno, a jakby epoka upłynęła cała, oprawiona w pamięć wydm, plaży, morza niepojętego, lecz nie
przyjechała tutaj z tobą, musi dopilnować pewnego interesu, bardzo ważnego interesu, od którego zależy tak wiele, często myślisz o niej, pamiętasz smutek, prawie rozpacz tego pierwszego chyba pożegnania, otwierającego długą, kilkudniową rozłąkę. Jeden z jeźdźców rzuca coś w pył
drogi, unosi rękę władczym gestem, śmieje się, zawracają, doskonale
wiesz, co to jest i od kogo, choć tak bardzo chciałbyś nie wiedzieć, tak
bardzo pragnąłbyś być gdzieś indziej, w jakimś innym świecie, patrzysz
przez chwilę na przeciwległe zbocza, wiatr owiewa twarz, szeleści kartkami książki, odsuwa cień osłaniającego cię drzewa.
– Panie! – Sługa przysłany przez dowódcę straży, lekko drżącym głosem ośmiela się zadać ci pytanie. Nie możesz go za to karać, sytuacja
jest usprawiedliwieniem. – Panie! Wybacz, ale cóż czynić mamy? – No
tak, oni mogą nie wiedzieć, ale ty musisz, brzemię władcy, musisz podjąć
decyzję, trzeba wstać, przesunąć głębiej w osłonę cienia, robi się gorąco,
światło razi oczy, trudno czytać, wyjmujesz z plecaka termos z herbatą,
gorąca lepiej gasi pragnienie, chociaż nie wszyscy o tym wiedzą, i dobrze
jest dodać plaster cytryny, niezbyt gruby, dwie łyżeczki cukru, co ona
teraz robi, modli się pewnie w swej komnacie.
– Przynieście mi to, co rzucili – rozkazujesz. Jeźdźcy się oddalają,
najpierw kłusem, potem już galopem, spieszą się, czujesz, że twój czas
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również przyspiesza, jakby ktoś policzył dni, godziny. Szara zasłona pyłu
zaciera ich kształty, znikają za zakrętem. Słyszysz zgrzyty, szczękają zasuwy, to strażnik otwiera furtę w bramie, wychodzi ostrożnie, widać pełen lęku chociaż wie, musi wiedzieć, że w tej chwili nie ma się czego
obawiać, pusta droga, wyniosłe, nieskoszone trawy, przetykane kolorowym kwieciem i łagodnie wiatrem kołysane, dalej kilka drzew, kępa niewysokich krzewów, śpiew ptaków rozcina powietrze, pochyla się, podnosi i znika w osłonie murów. Czekasz z niecierpliwością. Dłoń ściska
kurczowo drzewce. Otwór wiodący do jaskini jest wąski, wpijasz wzrok
w stojącą tuż za nim mroczną ścianę lasu, wiesz, że za nią ciągnie się
dolina i dalej przeciwległe wzgórza porośnięte tę samą bujną, pełną tajemnic zielenią. Niedźwiedź może pokonać wejście, ale chciałbyś, aby
przyszedł, słyszałeś go w pobliżu, jest mięsem, potrzebne ci mięso, tobie,
twojej kobiecie i dzieciom, czekają z nadzieją ukryci w głębi pieczary,
jesteście głodni, bardzo głodni, przeżyjecie najwyżej jeszcze kilka dni.
Domyślasz się jaką wieść otrzymasz, nie wiesz tylko, ile dni ci wyznaczono. Sługa podaje sakwę ciśniętą przez przybyszy, niewręczoną jak
należy, to obraza, ale cóż poradzić, wyjmujesz zwinięty ciasno rulon,
spodziewana wiadomość, zaraz zadzwoni, kiedyś otrzymywałeś listy
w zaklejonych kopertach, ze znaczkiem kolorowym, jakże się na nie czekało, lub te godziny na zatłoczonej, dusznej poczcie, najlepiej wieczorem, ludzi mniej i taniej, oczekiwanie, godzinę, czasem dłużej, zły głos
nerwowej czy zmęczonej telefonistki wywołuje nazwę miasta, numer
kabiny, do której rzucasz się jak zwierzę, stoi u wejścia, zasłania światło, obnażone kły, gorejące ślepia próbują przebić mrok, nos wietrzy już
twój zapach, teraz telefon masz w kieszeni, ale oczekiwanie pozostało
niezmienione, tęsknota ta sama, skurcz w piersiach ten sam, czekasz, tak
bardzo czekasz, wiesz, że czyjeś mięso przedłuży czyjeś życie, ale nie
wiesz czyje, twoje, jego, tak już jest, nie dziwisz się, nie protestujesz, po
prostu trwasz w oczekiwaniu, bo nic więcej nie pozostało do zrobienia,
tylko myśl dziwna wsącza się nagle, czy wrócisz tu kiedyś, czy będziesz
pamiętał. Pierwsze akordy piątej symfonii zaklętej w sygnał telefonu, obwieszczają zapewne nadejście tak ważnej, tak oczekiwanej wiadomości,
nadejście słów, które zmienią twoje życie, staną się ciałem, przyszłością,
nowym realnym światem, rozwijasz pergamin, staranne pismo, musieli
zabrać na wyprawę pisarza, a może przygotowali je wcześniej, ale krótkie, bardzo krótkie, jedno zdanie, choć ładnie napisane, „Twój czas minie
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przed zachodem słońca”, tylko tyle, wiedziałeś, ale gdzieś tam w głębi
serca czekałeś na coś innego, czekałeś na cud.
Podnosisz oczy, sługa stoi pochylony w pokornej, oczekującej postawie, „przyprowadź ją tutaj” – taka jest twoja wola, miało zabrzmieć
władczo, nie zabrzmiało, głos wychodzący ze ściśniętej krtani, cichy jakiś, stłumiony, nieposłuszny, on kłania się jeszcze niżej, wycofuje tyłem,
znika, przechodzi oddział kilku wojowników, nie, to nie wojownicy, chłopi powołani naprędce do obrony zamku, niewielki będzie z nich pożytek,
twoje wojsko prawie nie istnieje, wróg łatwo mury pokona, wiesz o tym,
zginiesz, to ostatni twój dzień, słońce wspina się coraz wyżej, trele ptaków cieszących się pięknem świata, życiem, którego im nikt zabrać nie
chce, do zachodu pozostało jednak trochę czasu, jak go wykorzystać,
czy coś możesz zrobić, naprawić, nie wiesz, nie potrafisz, wszystko już
było, będzie, jesteś jaki jesteś, nikt ci nie pomoże nieść to brzemię, nikt
nie doradzi. Dźwięki symfonii jak fatum wdzierają się do twego świata,
odbierasz szybkim ruchem, znów jakaś reklama, znów wciskają niechciany towar, niepotrzebną kartę innego, niespełnionego życia. Jednak ten
kontakt, to związanie ze światem, jest ci już niezbędne, komórka stała się
częścią ciebie, gdy nie zabierzesz jej ze sobą, czujesz się nagi, zagubiony,
samotny, ale dzięki niej zawsze można cię znaleźć, zlokalizować, dopaść,
zabić, wiesz, że on tylko o tym myśli, ale jest silniejszy, znacznie silniejszy, potężne łapy i pazury, pożre was, idzie z całą swoją armią, niezbyt
liczną, ze stu konnych, ale są wśród nich ciężkozbrojni rycerze i kilkuset
pieszych, wieśniacy, ale to i tak nazbyt wiele na twe ogołocone z załogi
niewysokie mury, nie potrafiłeś utrzymać żołnierzy, dowódcy wszczęli
rokosz, odeszli, żołdu nie płaciłeś, po trochu z braku srebra, po trochu ze
skąpstwa, zresztą dostęp łatwy, nie ma fosy, wzgórze łagodne, lecz ona...
dostanie ją, będzie jego nałożnicą, a twoje księstwo przestanie istnieć
wymazane z dziejów jak wiele innych, których nazw nigdy nie poznałeś.
Ty zawiśniesz jak słomiany chochoł w świetle własnej bramy, na postrach
i upokorzenie, w aureoli zlatujących się zewsząd tłustych, lśniąco granatowych much.
Koniec się zbliża, pełznie, wślizguje jak wąż, ród twój nie przetrwa,
niedźwiedź już jest, ryczy, staje na zadnich łapach, chcesz wróść nogami
w ziemię, może ona doda ci tak potrzebnych sił, znaleźć punkt oparcia,
kamień pod stopami, twardy, śliski nieco, oszczepem mierzysz w rozwarty pysk, mocarne przednie pazury rozrywają po bokach kawałki zwietrza-
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łej skały, poszerzają otwór, ciskasz dzidę, ale w tym momencie on zwiera
paszczę, grot uderza w twarde zęby, może jakiś wybija, odrzuca zwierzę,
lecz ono wraca natychmiast, rycząc z jeszcze większą wściekłością, wciska w szczelinę, dłoń trzyma krótkie, krzemienne ostrze, wiesz, że to za
mało, nie uratujesz kobiety, dzieci, nie wyprowadzisz ich z tej zamkniętej
czeluści, ostatnia chwila, życie przebiega przed oczyma, krótkie, nędzne
życie, ciągła walka, walka o przetrwanie, pożywienie, schronienie, ognisko, czemu tak, czemu, matka, strumień, las, pogoń za pięknym jeleniem,
kwitnąca łąka, ona, dlaczego świat ten odchodzi, dlaczego, smród oddechu, rozrywana pierś, ułamek bólu, sługa wraca, zatrzymuje się w pełnej szacunku odległości, ale jednak zbyt daleko, powinien mówić, lecz
milczy, głowa spuszczona, czujesz dreszcz przechodzący przez plecy,
„mów”, on się cofa, otwiera usta, ale głos z nich nie płynie, „mów”, krzyczysz, pięści zaciśnięte bezwiednie, palec dotyka przycisku, ledwie zabrzmiał pierwszy akord Beethovena.
– Tak? Tak... słyszę... naprawdę... nie wierzę, nie... Piersi twardnieją
w bryłę lodu. – No co mam powiedzieć, wiem, że to katastrofa, co? – Jeszcze raz nie możesz, nie chcesz uwierzyć w to, co słyszysz. – Jak to wyjeżdżasz do Anglii, samolot, kiedy, nie rozumiem... masz już bilet? – Znaczy,
liczyła się z tym, przewidywała, zostawia cię, zdradza, na pewno zabierze wszystko co zostało, nie zdążysz jej uprzedzić, siedząc tutaj, wśród
gór, rok wspólnego życia, planów, wiary, nadziei, miłości. Chcesz coś powiedzieć, słowa uciekły, czujne takie, przewidujące, ty zostałeś, ale to
już bez znaczenia, już niepotrzebne one, dokonało się, byli sprytniejsi
może mądrzejsi, a na pewno silniejsi od ciebie, prawie nie masz wojska,
dwudziestu żołnierzy, kilkudziesięciu okolicznych chłopów uzbrojonych
w kije i jakieś wyszczerbione noże, mur od wschodniej strony popękany,
rękoma można wyłom zrobić, ale czemu ten sługa tak dziwnie patrzy,
„nie przyjdzie panie... ona... ona nie żyje... wisi w odrzwiach...”, nie słuchasz dalej, jak szalony rzucasz się do biegu, wpadasz do budynku, schody, korytarz, jeszcze jedne schody, tamto wejście, jej izba, dostrzegasz ją,
wybrała śmierć, bez pożegnania, nic, ani jednego słowa, nie wiedziałeś,
zostawiła cię na tym świecie, padasz na kolana, płacz wybucha niezależnie od woli, to koniec drogi, nic już nie zostało, nic nie jest ważne,
nic się nie liczy, bezmyślnie podnosisz drugą z przyniesionych książek
„Światy Równoległe”, dzieło znanego japońskiego naukowca – cóż on
może o tym wiedzieć – myślisz z goryczą, otwierasz ją i zamykasz drzwi
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za sobą, zostaniesz tutaj, z jej ciałem w mrocznej izbie, w tym zamkniętym kamiennym murem wycinku tej jednej, jedynej czasoprzestrzeni, nie
widzisz już, bo oczy zostały zjedzone razem z twarzą, nie widzisz, że
twoja kobieta patrzy tępo na potężne cielsko zwierzęcia z głuchym pomrukiem pożerającego twe ciało, wie, że będzie następna, nie ma ratunku,
dzieci siedzą cicho, taki los, jest ciemno, bardzo ciemno, światło wpadające przez wejściowy otwór zasłania kudłata bestia, niewielki obłok skrył
promienie dalekiego słońca, podchodzisz do wąskiego, zakratowanego
gotyckiego okna, otwartą książką odpędzasz natrętnego owada, nadciąga
chmura, może jednak spadnie deszcz, która to godzina, nieważne, możesz przecież tu zostać, powinieneś tu zostać, już nie masz dokąd iść,
widzisz koniec doliny, błyski jakieś, tak odbija się światło od stali rycerskich pancerzy, nadciągają zwartym szykiem, niewiele czasu zostało,
wiatr powiał mocniej, jednak może padać, przeciwległe wzgórza pokrywa cień, niespiesznie skradając się coraz bliżej i bliżej, odkładasz książkę,
wyciągasz na leżaku, źdźbła trawy łaskoczą twe dłonie, motyle trzepocą
skrzydełkami, białe, żółte i małe takie, niebieskie, z błękitu niebios wykrojone, niebu wydarte, basem buczy kosmaty, czarno rudy trzmiel, nie
mogąc się utrzymać w wiotkim, liliowym kielichu i coraz głośniejsze,
rytmiczne brzęczenie, to pszczoły, dużo pszczół, tyle kwiatów wokół,
zbierają nektar dla swego roju, swego ula, mają dla kogo żyć, pracować,
dokąd wracać i nawet nie wiedzą, jak są szczęśliwe.
Wyczuwasz czyjąś obecność, odwracasz się. Stoi tuż za tobą, niewysoki, szczupły, w nieokreślonym wieku, znoszone, lecz czyste ubranie, jasna koszula nie kontrastuje z bielą spodni odsłaniających bose stopy, ręce
skrzyżowane na piersiach. Jego oczy patrzą z dobroduszną ironią, choć
bez pogardy i potępienia, a ich przenikliwe, ciepłe promienie przesycone
jarzącym się wewnętrznym światłem, są zapowiedzią czegoś nieznanego, niepojętego. Tak, pamiętasz, spotkałeś go już raz czy dwa, na dole,
w mieście, idącego z przeciwka zatłoczonym deptakiem, objął cię wtedy
przeszywającym wzrokiem, wasze spojrzenia skrzyżowane na mgnienie,
coś zapłonęło, zadrżało, wstrząsnęło, rozpadł się świat na miriady lśnień,
fragmentów, dróg wiodących dokądś, wyskoczył z tego czasu, ale potem
scaliło się ono, odeszło, wtuliło w zapomnienie, ucichłe nagle, onieśmielone, odrzucone, później chyba staliście razem w kolejce po lody, w tej
kawiarni na rogu, a może był tam ktoś inny. Przyglądasz się uważnie,
bardzo uważnie, zza jego pleców coś wystaje, unosi kształt jakiś, przypo-
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minający rozpostarte... nie, to niemożliwe, mrugasz, nie znika, nad głową
spłaszczony owal świeci niewyraźną, ledwo widoczną poświatą, gdyby
nie ciemny brąz tła stworzony przez stojące za nim pnie świerków, nie
byłby widoczny.
– Zstąpiłem po ciebie. – Uśmiecha się. – Chodź już ze mną.
Wyciąga rękę. Głos spokojny, pewny, łagodny, ironia zniknęła; zastąpiła ją trudna do określenia troska, życzliwość. Wiatr ucichł, słońce rozbłysło pełnią oślepiającego blasku, przeganiając ciemną chmurę, która
strwożona nagle, odeszła w niewiadome miejsce.
– I znów ci się nie udało. – Wzdycha ze współczuciem. – Nawet tylko w trzech światach, tylko w trzech rzeczywistościach, nie umiesz sobie poradzić, a jest ich przecież tak wiele, nie miliony, nie miliardy, lecz
nieskończona liczba, czytałeś przecież, wiesz o tym. I w każdej z nich
żyjesz, w każdej dźwigasz swój los. Pojmujesz, jaki ciężar nieść musisz?
Kim jesteś? Ale będąc jedynie w trzech spośród nich, nie pomożesz własnemu ja, nie potrafisz dostrzec siebie, nie wiesz, że gdzieś jeszcze istniejesz. Ileż eonów upłynie, zanim zrozumiesz, kim jesteś naprawdę, zanim
staniesz się pełnią własnej istoty. Tak już jest, trzeba o tym wiedzieć,
choć czasem lepiej nie pamiętać. No i chodź już, chodź, musisz iść dalej,
tyle jeszcze dróg przed tobą...

Pejzaż
Minąłem ostatnie linie drzew i spojrzawszy na leżący przede mną pejzaż
wiedziałem, że w okolicy nie znajdę ciekawszego. Łagodna skarpa, trochę miękkiego mchu, który tęskniąc za słońcem wypełzł z kończącego
się tu lasu, rozłożysta trawa, dużo gościnnej, nagrzanej trawy, poprzetykanej żółtymi i liliowymi kwiatami, zdenerwowany kosmaty trzmiel i kilka roztrzepotanych motyli, zapraszały do wyboru właśnie tego miejsca.
Usiadłem, przede mną tańcząca wieloma barwami łąka i poszczerbione
mury zachodzących na siebie drzew, otoczone okopami krzewów powoli
odchodzącymi w siność błękitu, rozłożoną u przedproża niewidzialnej linii horyzontu i ustawiając kolejne partie przestrzeni i perspektywy. Ciche
brzęczenie pszczół, urywany świergot samotnego ptaka, pojedyncze, leniwe białe obłoki, jasnobłękitne niebo i lekki wiatr muskający spływające
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z niego promienie południowego światła. Poza tym cisza kołysana grą koników polnych i świerszczy, wrażenie pustki i samotności. Trzy pręty sztalugi
lekko weszły w usłużną ziemię, teraz wystarczyło ustawić zagruntowane
płótno, uderzyć z wyczuciem w górną listwę, wyregulować wysokość.
Otworzyłem wysłużoną kasetę, paleta wiedziona przyzwyczajeniem
sama wsunęła się na lewy kciuk, farby niespiesznie wyłaziły z miętoszonych tubek, pragnąc przewidzieć swą niezbędną długość, dwa odcienie
bieli podjęły zwyczajową przepychankę usiłując wywalczyć więcej miejsca, czerwienie tradycyjnie zgłaszały pretensje o swą zbyt małą użyteczność, niespiesznie ustawiała się zawsze zbyt krótka falanga zieleni. Mieszanka oleju z terpentyną w pokracznej, pękatej buteleczce, równo pocięte
gazety do wycierania pędzli, wciśnięty gruby ołówek, wstydliwie skrywana gumka, przygotowana szpachelka, baczne spojrzenie, kilka spojrzeń,
zamyślenie, zmrużone oczy, kilkanaście płynnych kresek, zrównoważyć
kompozycję, może jeszcze tu, wystarczy, westchnienie, krok w tył, uparta
mrówka, pędzle, podmuch wiatru, kamień jakiś, jest, bo gazety uciekną,
jeszcze jedno spojrzenie. Wypełniony rytuał i można przystępować do
pracy. Upływ czasu znika w niebycie, odrealniony pejzaż przed oczyma
staje się tylko dekoracją, barwną szatą rzeczywistości, natchnieniem snującym swoją niedookreśloną historię i nic więcej już nie istnieje.
Jednak istniało. Nie wiem jak długo stał za mną, nie wiem czemu poczułem jego obecność, spóźniony instynkt, szelest, czy przelotny cień.
Mimo ciepłego dnia miał na sobie pomiętą granatową kurtkę, zapiętą pod
szyją kraciastą koszulę, brudne dżinsy i znoszone sandały. Na okrągłej,
skupionej twarzy, czas nie zapisał wyraźnie swojej wędrówki. Krótka
broda, nierówne wąsy, sterczące pionowo włosy i staroświeckie okulary
dopełniały szkicowy portret. Widząc, że go zauważyłem, zrobił kilka kroków i usiadł w niewielkiej, choć niezobowiązującej odległości.
– Przeszkadzam. – Nawiązanie rozmowy nie było ani stwierdzeniem,
ani pytaniem.
– Nie. – Grzecznościowe mruknięcie w odpowiedzi. Oczywiście, że
przeszkadzał.
– Wiem, przepraszam. – Rzecz jasna w głosie nie było żalu, zdawkowa grzeczność, jakby czytał w moich myślach. – Co pan maluje?
Pytanie nie zabrzmiało retorycznie, choć takim właściwie było. Odpowiedziałem ze źle ukrywaną niechęcią.
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– To co widzę, łąkę, drzewa, błękit nieba. – Nie była to zbyt wysublimowana reakcja, ale, zresztą jak mi się całkowicie mylnie zdawało,
dostosowana do poziomu pytającego.
– I to wszystko otulone światłem, żywa promieniejąca zieleń, oświetlone słońcem białe, puszyste obłoki, ultramaryna stopniowo modelująca
przestrzeń, a raczej jej wrażenie – mówił niegłośno, trochę do siebie,
trochę do mnie, uzupełniając słowa przenikliwym, inteligentnym spojrzeniem – dość realistyczne. Nieźle pan uchwycił wczesnopołudniowy
nastrój i ciepło kładących się promieni na ciałach drzew, brak tylko centralnego punktu kompozycji, ale tu rzeczywiście go nie widać, tylko te
rozbiegane drzewa, może należało go stworzyć. – Pochylił się w moją
stronę. Głos był łagodny, spokojny i pewny siebie, sprawiający nieodparte
wrażenie, że wie po co i o czym mówi; duża rzadkość nie tylko w tych
czasach.
Zaskoczony, nie odpowiedziałem; te słowa nie pasowały ani do jego
wyglądu, ani do oczekiwań, które można było pokładać w przypadkowo
spotkanym rozmówcy.
– Tak, ma pan rację, maluje pan to, co pan widzi – ciągnął dalej
– a więc przenosi pan na płótno swoją własną wizję, której umysł stara się nadać wrażenie głębi, przestrzeni, powietrza i zawrzeć w jednej,
rozciągniętej wprawdzie nieco, chwili. Bo tylko tyle, jakże niewiele, jest
w stanie dostrzec. I jeszcze nastrój tego miejsca, tej godziny, która mija
bezpowrotnie i nigdy się nie powtórzy. Nie przeniesie pan jednak dźwięków, zapachów, czy wrażeń dotykowych, to jest tylko bardzo ograniczony, niepełny fragment rzeczywistości.
– Ale na tym polega malarstwo. – Zdążyłem już ochłonąć. – To pragnienie odtworzenia świata w dostępnym zakresie, jego jednej strony, formy i barwy, uchwyconych w określonym oświetleniu, będącym kluczem
percepcji. Impresja, nie reprodukcja.
– Stworzenia, nie odtworzenia – poprawił mnie – pan stwarza nową
rzeczywistość, w znaczeniu podobnym do naszego, również realną, istniejącą, tu na tym obrazie. Na początku stworzył pan niebo i ziemię na
pustym płótnie, a ziemię pokrył trawą i barwnymi punktami kwiatów.
I dodał pan światło, bo światło jest dobre, modeluje całość, ale tylko my
wiemy, że to farba wyciśnięta z tuby i tworząca odpowiednią fakturę,
ruch pędzla kierowany pańską ręką, spojrzeniem, myślą. W malowanym
świecie nie dowiedzą się tego nigdy.
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– Kto? Tam nie ma nikogo świadomego, nie namalowałem człowieka.
– Przyjąłem tok jego rozumowania.
– A skąd pan wie, co lub kto kryje się za tymi drzewami, za horyzontem, przecież one już istnieją? Stworzył je pan. Może jednak ktoś tam jest,
ukryty, niewidzialny? To, że pan czegoś nie namalował, jeszcze niczego
nie dowodzi. Na pierwszym planie widać barwną łąkę, a na łące zawsze
są różne żyjątka, polne myszy, owady, chrząszcze, świerszcze, pszczoły,
muchy. One też mają świadomość, pragnienia, czują, chcą jeść, rozmnażać się, chcą żyć. – Mówił teraz szybciej, z zauważalnym wzburzeniem
i jakimś niepokojem. – I niekoniecznie je widać, ale skoro stworzył pan
łąkę, to muszą tam być, choć nie są widoczne. Dla nas. I w naszym świecie są też miliony rzeczy i pojęć, których nie dostrzegamy z takich czy
innych przyczyn, a jednak nie negujemy ich istnienia. Nasz umysł chwyta
tylko niewielki wycinek rzeczywistości, traktując go jako pełnię.
– Sądzi pan, że nie ma zasadniczej różnicy między światem i takim
jak ten obrazem?
Mijały minuty, długie minuty, wyraźnie ważył odpowiedź.
– Tak, oba to tylko fragmenty doznań, stworzone przez umysł. – Odpowiedział wreszcie spokojniejszym już tonem. – Umysł posiłkuje się czasem różnymi narzędziami, w pana przypadku rękoma, pędzlem, farbami.
Otaczający nas świat jest wzorem dla obrazu, dla złudzenia obrazu i jest
dlań niepoznawalny, tak jak i jego twórca. Ale tych twórców może być
wielu i każdy namaluje ten pejzaż inaczej.
– Chce pan powiedzieć, że każdy z nas stwarza odrębny świat, a ich
suma składa się na to, co określamy jako świat obiektywny i każdy z nas
żyje w odrębnym świecie? – Ostatnie dotknięcie pędzla, ostatnie zasadzone kwiaty ożywiające łamaną zieleń łąki w lekko już zmienionym
świetle. Słońce kryło się za najwyższymi wierzchołkami drzew, ich cienie
nieuchronnie pełzły w naszą stronę. Znudzony ptak odleciał już dawno
i tylko świerszcze odpędzały przyczajoną ciszę.
Długo trwał w milczeniu. Jego wzrok przesunął się z płótna na obraz
dali leżącej przed nami, grzęznąc w niej na dłużej. W końcu skinął głową.
– W takim razie sztuka byłaby pośrednim dowodem, że to umysł kreuje rzeczywistość, bo potrafi stworzyć jej kopie, których wtórność jest
uchwytna tylko w świecie pierwowzoru, jednak będąc w pełni realną
i mającą własną tożsamość na swoim podłożu, którym może być płótno
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nabite na cztery deski blejtramu. – Później często zastanawiałem się, czy
były to moje myśli, czy to on, w bliżej nieokreślonym celu, zręcznie mi je
podsunął.
– Zapewne, choć nie musimy tego dostrzegać. W skrajnym, przypadku
mogą się różnić ziarenkiem piasku pięć metrów pod nami, jednym liściem
na którymś z tamtych drzew lub jednym atomem w sąsiedniej galaktyce.
– Nigdy tego nie sprawdzimy – zauważyłem.
– Nigdy – potwierdził – lecz każdy z nich, będąc zaledwie myślową
konstrukcją, składa się na powstanie całości, postrzeganej jako pojedynczy, obiektywny i realny świat, wspólny dla wszystkich. Nie wiemy, lub
nie chcemy wiedzieć, że to tylko złożenie tworzonych przez nas cieni.
Czas mijał leniwie, w powietrzu zawisła namacalna prawie senność,
zacierając ostrość jego barw i konturów, odrealniając formy i kształty otoczenia, a w zamian nakładając na bezszumnie płynące nad nami zaróżowione już obłoki, wyjęte z mojej pamięci widziane niegdyś kształty
rzeczy i napotkane w minionych latach, maski ludzkich twarzy.
– Malarstwo stwarza inne światy – odezwał się nagle, po długo trwającym milczeniu – każdy z nich jest tylko jedną z możliwości odtworzenia matrycy, swego pierwowzoru, swego nieuchwytnego pierwowzoru
i stworzenia własnej skorupy.
– Idee?
– Nie, w tamtej jaskini nie mogli odwracać się do światła, nie mogli
poruszać, widzieli tylko jedno odbicie, my nie mamy tak ciężkich kajdan,
tutaj możemy stworzyć ich wiele, choć źródła nie zobaczymy nigdy. Ale
jaskinia pozostała, przestronniejsza nieco. Działanie artysty jest bramą,
jedną z bram wiodących do wyjścia, przejścia, do nieskończonej liczby
światów.
– Równie realnych, pulsujących życiem, zmianami?
– Być może. – Cichy, zamyślony głos wsparty nieruchomym spojrzeniem, odbitym w ciemniejących wciąż przed nami drzewach, które
w obawie wieczornego chłodu zbiegły się w kilka grup, tuląc do siebie
i obejmując gałęziami.
I znów milczenie, pozwalające dopełznąć konsekwentnie nadchodzącym, upartym cieniom. Słońce świeciło jeszcze dość mocno, wzbudzając
stopniowo ciemnożółte kolory, nieuchronnie zmierzające w stronę pomarańczowych i rdzawoczerwonych odcieni, pokrywając patyną stare-
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go złota rozciągający się przed nami widok. Wytarte starannie pędzle już
dawno odpoczywały w zamkniętej kasecie. Jak na komendę wyjęliśmy
z kieszeni jakieś bułki i gryźliśmy je niespiesznie. Mijały godziny, ale nikt
nie odchodził, kontemplując pejzaż i rzucając od czasu do czasu kilka
nieważnych zdań. Nieliczne ptaki rozpoczęły przedwieczorny koncert,
zastukał dzięcioł. Wystające czasem z traw zajęcze słuchy, namierzały
nasze istnienie. Dalekie szczekanie psa nasuwało podejrzenie, że gdzieś
jeszcze żyją ludzie.
Siedzieliśmy długo. Wstał pierwszy, ciężko, niezgrabnie trochę, zapiął
kurtkę i nie patrząc na mnie rzucił:
– Późno już, pójdę.
Skinąłem głową. Wiedziałem, że nigdy więcej go nie spotkam, być
może było to pochodną tonu jego głosu.
Odwróciłem się jeszcze aby coś powiedzieć, przedłużyć może i nadać
jakąś treść tej przypadkowej i niezręcznej trochę chwili pożegnania, lecz
ciemnej już teraz ściany lasu nie zakłócała żadna postać. Tylko nierówne
linie wysmukłych sosen, pozbawione barw królestwo cieni i zastygłej ciszy
w nieruchomym, odartym nagle z życia wieczorze, zamarłym w tężejącym powietrzu, zdającym się teraz odsłaniać swe materialne, fizyczne ciało. Kolejny dzień odszedł, przekazując świat kolejnej nocy. Nie pozostało
tu już nic do zrobienia. Wzrok powrócił do obrazu, ostatnie spojrzenie na
fioletowe niebo przesłonięte gdzieniegdzie ciemnymi chmurami, zza których lekkie pociągnięcia pędzla wydobywały księżycową poświatę, pod
nią czarnogranatowe drzewa odchodzące w zamgloną dal i sina już teraz
szarość łąki. Zdjąłem go ze sztalugi, poskładałem i zebrałem wszystkie
rzeczy. Nie oglądając się za siebie, odszedłem niespiesznie, niknąc w szeregu zasypiających, mrocznych drzew.
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Lila Helena Metryka
/Liana/

Sierpień
Sierpień w astrach,
sierpień w gwiazdach,
które kosmos porozsiewał
na wieczornych skrawkach nieba.
Sierpień w plonach,
sierpień w gronach
bzu czarnego, jarzębiny
już spłonionej, w sadach winnych.
Sierpień wróży
z późnej róży
i rumianków – miłość, szczęście –
zakochanym niewzajemnie.
Sierpień w astrach,
sierpień w gwiazdach,
i ja pragnę, by ad astra
wznieść się z tobą i nie wracać.

Wrzesień
Wrzosy, wrzosy, lila mgła
w lesie na polanach.
Czyjaś miłość po nich szła,
blada, niewyspana,
lecz szczęśliwa, że jej czas
upamiętni wrzesień.
Przyszły deszcze, zmyły ślad,
spochmurniało szczęście.
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jesienniak
wokół jesieni kręci się temat
lecz nic dziwnego
chyba w tym nie ma
bo znajdujemy coś w tych jesieniach
co nam nie daje
spokojnie spać
w zgrabiałe ręce chwytamy pióra
lub zasiadamy
przy klawiaturach
ubrani w dresy bo cierpnie skóra
gdy grzejnik zimny
(a niech to szlag)
i w ruch puszczamy mózg ciut zziębnięty
a że on również
pragnie zachęty
więc go karmimy likierem z mięty
i tak powstaje
niejeden wiersz
na cześć jesieni co przebogata
w płody natury
w ogrodach lasach
w słoneczne nitki babiego lata
złote sukienki
klonów i wierzb

a za oknem deszcz
ciepły kocyk o jak miło
napar z lipy isla syrop
(a za oknem deszcz)
biorę mistrza z małgorzatą
nie ma to jak pan bułhakow
(gdy za oknem deszcz)
idę przez patriarsze prudy
nie odczuwam żadnej nudy
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(chociaż pada deszcz)
kiedy iwan woland berlioz
dyskutują całkiem serio –
jezus jest czy nie
pełnia – straussa płyną nutki
bal i ja w balowej sukni
(rytm wybija deszcz)
wtem się zdarza coś dziwnego –
czarny kot rozmawia ze mną
(pomrukuje deszcz)
wielki niczym hipopotam
nosi imię behemota
(i ma za nic deszcz)
pręży się by nagle skoczyć
więc otwieram szybko oczy
(cisza ustał deszcz)
do dziś nie wiem co to było
czy zmyśliłam czy się śniło
(czy zawinił deszcz)

triolet z rajem
nie może istnieć raj bez jabłoni
czym by adama skusiła ewa
ta stara prawda sama się broni –
nie może istnieć raj bez jabłoni
choć bóg oboje z raju wygonił
a powód – jabłko z rajskiego drzewa
nie chcemy raju mieć bez jabłoni
konieczna jabłoń adam i ewa
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* * * /Śnieżny poranek…/
Śnieżny poranek, grudniowy, pogodny,
słonko wygląda zza zórz purpurowych,
ktoś nocą ubrał i sosny, i jodły
w białe futerka, od stóp aż po głowy.
Świerki ustroił w odświętne smokingi,
bo dziś Wigilia i czas się radować,
że jeszcze chwila i wreszcie się ziści
to, co już wcześniej nam Anioł zwiastował.
Gdy pierwsza gwiazdka za oknem rozbłyśnie
i adwentowe rozpalą się świece,
poślemy w niebo dziękczynną modlitwę
i powitamy Dzieciątko w stajence.
Sobie złożymy serdeczne życzenia,
łamiąc opłatek bieluśki jak mleko,
niech w świat popłyną, niech cieszy się ziemia
w tę noc grudniową, tak cichą, tak świętą.
Noc wigilijna nadzieję nam daje
i, jak co roku, niezmiennie zadziwia,
w mojej pamięci na zawsze zostanie
zapach tej nocy, srebrzystość igliwia.

Bez happy endu
Pięknie mówiłeś o miłości,
więc uwierzyłam w nią jak w Boga,
pięknie mówiłeś o miłości
i łatwo dałam się przekonać.
Maj wtedy śpiewał tak radośnie,
zieleń szalała w sercach, głowach,
i zanurzyliśmy się w wiośnie
w słodkim sam na sam, w czułych słowach.
Po wiośnie lato otuliło
nasze uczucie swoim ciepłem,
i dojrzewała młoda miłość
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jak w sadzie wiśnie i czereśnie.
Nadeszła jesień buro-ruda,
zaczęło rudzieć i uczucie,
i roztopiło się w szarugach,
szukałeś ścieżki, aby uciec.
To była baśń bez happy endu,
nie ta księżniczka, nie ten książę,
rozgrzeszam siebie z wszelkich błędów
i tym pytaniem kończę wątek:
Czemu tak łgałeś o miłości,
że uwierzyłam w nią jak w Boga,
czemu tak łgałeś o miłości,
i czemu dałam się przekonać?

* * * /gdy współbrzmi cisza…/
gdy współbrzmi cisza z tym samym dźwiękiem
gdy współbrzmi cisza
wszystko układa się jak najlepiej
i skarg nie słychać
bo niebo sprzyja i los łaskawy
obdarza szczęściem
o jakim inni mogą pomarzyć
jedynie we śnie
więc póki cisza z tym samym dźwiękiem
współbrzmi i cieszy
idźmy radośnie wpatrzeni w siebie
w swoje uśmiechy
dopóki jeszcze rozświetla drogę
miłości płomyk
chcę czuć twą bliskość i ciepły dotyk
łagodnych dłoni
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Warszawska 1998
Z inspiracji obrazem Czesława Gałużnego – Ulica Warszawska, 1998 r.

Kamienice w porannym błękicie,
jeszcze sennie wtulone w siebie,
przy policzku siostrzany policzek,
ciche szepty. A o czym? Nie wiem.
Jeszcze nie ma tu pana Kiepury*,
lecz niedługo wstąpi na cokół,
będzie śpiewem codziennie je budzić,
razem z nimi kłaniać się słońcu.
A brunetkom, blondynkom i rudym,
co do pracy spieszą o świcie,
zapewnienie da, że są cudem,
że całować je pragnie – wszystkie.
Tak się stanie już wkrótce. Tymczasem
wstaje dzień na ulicy Warszawskiej.

* Pomnik Jana Kiepury („chłopaka z Sosnowca”) uroczyście odsłonięto w maju
2002 r. Pomnik znajduje się w centrum miasta – na Placu Stulecia (nazywanego
potocznie „Patelnią”), tuż przy ul. Warszawskiej.
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Czesława Mileszko
/anastazja/

tam gdzie mieszkam
kamienie mają serca

W niecodziennym miejscu
/dla Kiki/

w krainie wiecznej śpisz piesku ukochany
cisza głaszcze twój sen który rozbił się o mnie
boleśnie rozdeptuję godzinę za godziną
szukam cię w miejscu pytań
westchnienie w wierszu nie wystarcza
jak unieść pustkę
...kochana śpij

Połoniny leżą do góry brzuchem
wiatr kroi deszcz na wszystkie strony
jesień zalewa połoniny
drzewa bezlistne wyciągają ramiona
w bezszelestnej miłości poety do gór
nadawał imiona bukom i ptakom
bieszczadzki świat był jego spełnieniem
gdzieś tu w przełęczy pochyla się mgła
nad strofami wiersza Harasymowicza
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Oni wciąż płyną
powinniśmy przyjąć ich ból
nawet jeśli nie do twarzy oni wciąż płyną
wciśnięci w ponton jak łyżki w szufladzie
dziecięce drżenie o brązowym spojrzeniu
wśród innych cieni wypluwa ocean
przed drzwiami Europy będą ich grzebać
apokalipsa odbija się w oczach świata
każdy może podnieść kamień
lecz ludzką miarą powinna być odpowiedź
którą niemal można wziąć w ręce

Przechodzę w zmysły
Poeci piszą słowa
których nikt nie rozumie
a życie takie proste w słońcu
i w liści szumie
J. Brzechwa

zapach wspomnień
jak letnia woń maciejki
posiana dłonią matki przed werandą domu
pamiętam szept traw o piątej nad ranem
i płacz kamieni zaklętych w tęsknotę
pokorne spojrzenia cieni pod gruszą
trzepoczą skrzydłami dziesiątki lat
patrzę im w twarze
zaczynam wierzyć w pokrewieństwo
z ziemią wiatrem i niebem
coraz rzadziej otwieram usta
wolę otworzyć oczy
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Erupcja
kolejna zmarszczka rzeźbi moje ciało
nie zostawię jej w domu
by zniknąć małą dziewczynką
wiatr znęca się nad siwym włosem
z wilgocią w oczach patrzę
na tańczące po drzewach jesień
podnoszę głowę w stronę ostatnich promieni
smutek miesza się z opadającymi liśćmi

Prywatne widzenie
świat w szarych odcieniach
niebo pluje pogardą
prawda o śniegu waży tyle co wiatr
zamiata piaskiem pod nosem
znudzonej łopaty
kolejny dzień bez pracy
nuty Schuberta też opadły ciszą

Mój świat
pośród bieszczadzkich szczytów
jest hymnem który niosą ptaki
w strumieniu źródlanej wody kąpią się nimfy
wieczorem tańczą przy ognisku
liść w kremowej sukience wiruje
zielony świat jeszcze oddycha
ale możemy go oglądać przez zamknięte bramy
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Jesteś moim kompasem
ogień w twoich oczach
wciąż płonie
wiruję wokół ciebie jak ćma
przyjmując łaskę i gniew
miłość i nienawiść
wiele lat temu
los połączył nas tak silnie że tylko
śmierć...

Ślady znaczeń
długo czułam ślad narkotycznej woni
walczyłeś o miłość niczym ptak
wyrywający się z grzęzawiska
bo któż nie pamięta kochanków
z małej bieszczadzkiej wioski
dziś nasza przestrzeń jest miejscem niczyim
zamieszkuje powietrze i ciszę
w kącikach ust wciąż szukam tamtych śladów

Wracają tylko pory roku
przez mały drewniany most
przechodzę prawie codziennie
nade mną śpiew skowronka
pode mną Strwiąż
jedyna rzeka która bez fali żalu
wpływa do Morza Czarnego
nie zawrócisz jej bo po co skoro
niebo i gwiazdy są takie same
tyle lat żyję a tak mało miejsca
zajmuje mój wiersz
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Być tu i tam
dla córki

szept traw przy działkowych ścieżkach
już mnie nie cieszy
cień wzmaga tęsknotę
między kawą a kawą piszę wiersz
poproszę wiatr żeby przeniósł mnie
jak nasiono platanu
tam gdzie ty zapuściłaś korzenie

Nie oglądaj się za siebie
tam nikogo już nie ma
w tle stare wierzby i zmętniała rzeka
polna cisza zlizuje mgłę z martwych róż
posadzonych kiedyś ręką matki
jej oczy odbijały miłość
którą dawno złożono do grobu
ramiona zostały zamknięte
śmierć uwalnia nas z czasu i kształtu
nie oglądaj się za siebie

Jestem szeptem
noszę wszystkie swoje rany
patrzę im prosto w oczy
to nie jest trudne
mają ten sam adres
czasem zapłaczę jak dziecko
nie mam nawet cienia
żeby szedł za mną
kiedyś wszystko opowiem ziemi
która mnie przykryje
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Jesteśmy cząstką siebie
dedykacja dla córki

moje myśli są droższe od słów
których szukam w zakładce serca
miłość jest niezmierzalna
pamiętasz kamienie
o które potykał się nasz los
z nich zbudowałyśmy fundament sił
wciąż widzimy te same gwiazdy
dziś spadnie ich wiele
pomyśl życzenie

Jedną chwilą zieleni się życie
w nieprzeniknione kształty
zlewają się cienie
mozaika przyrody
majaczy ścianą buków
słońce łaskocze policzki
maluje blaskiem łany traw
w powietrzu srebrzystym jak woda
słychać śpiew ptaków
mój Bóg szumi strumieniem
odbitym w twoich oczach
wciąż widzę nas

Matka
w niejednej łzie pogrzebała nadzieję
nie złoży już rąk w ostatnim pacierzu
zgubiła oddech
mówią że czas leczy rany
może to prawda
ale nie odpowiada na pytania
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Marek Olszewski

Bo to nie woda, po której bezkarnie
można stąpać bosą stopą
– najmniejsza fala odbije się
nierównomiernym echem.
Marek Olszewski Teoria (nie)stabilności

Słyszałaś zapowiedzi synoptyków?
Bo w życiu nie ma prostych schematów,
recepty na spełnienie marzeń
i miłości do kupienia w supermarkecie.
Marek Olszewski Wojna jest tylko alegorią tworzenia
– 2 maja 2015

Liście wcześniej czy później opadną z drzew,
słońce schowa się za horyzontem,
a ty zapragniesz magika-terapeuty.
Nie będę nigdy jachtem i nocą pod palmami,
scenariuszem wizualizacji z happy endem,
ale nieokiełznaną naturą, gdzie obok lodowców
zdzierających skórę z żeber, słońce spłynie
rozkoszą w czarną ziemię. Mostem i wielką zaporą
regulującą twój niekontrolowany bieg.
Wulkany burzą stary ład i wypychają z oceanów
nowe lądy, niezdobyte szczyty i horyzonty
malowane niespotykaną dotąd kreską.
Tej nocy udam, że cię nie obserwuję.
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Stacja nr 43
Jeziora się zasklepiają, lądy idą na dno
– nie jesteśmy już tymi dzieciakami z piaskownicy,
budującymi zamki.
Ile nut trzeba kompozytorowi,
by wyrazić dom, w którym chciałby mieszkać?
Ile kresek musi pociągnąć malarz,
by zostać architektem?
A poeta? Ile słów i jak bardzo zawiłych?
Nie zrozumiesz mnie.
Kolejne dekady, jak warstwy osadowej skały
usztywniają zmęczone stawy.
Popękane kręgi, przypominają raczej
pomniki wymarłej cywilizacji,
niż szkielet dojrzałego mężczyzny.
Ukrywam się pod ciężkim płaszczem
z niegarbowanej skóry. A ty?

Vis- -vis
Schowani pod woalką
tajemniczości i niedomówień,
wierzymy, że nikt nie zdoła
odczytać impulsów, pragnień
i wzajemnego pożądania.
Boimy się, a jednak skrycie
wydrapujemy alfabetem Morse’a
komunikaty na powierzchni
otaczającego nas muru.
Słyszysz?
To nie noc śpiewa i nie wiatr
– myśli splątały się w tańcu
na parkiecie pomiędzy nami.
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Obrazowo
Wiersze z klauzulą tylko dla dorosłych
są równie skomplikowane jak głębokość milczenia
w które uciekasz, gdy ogień pomiesza się z wodą.
Chowam się więc za alegorią i metaforami,
bowiem dojrzały poeta unika miłości.
Wiem. Czasem nieśmiało podglądasz,
jak przekładam kartony z pamiętnikami
na niższe półki – te nie uginają się tak bardzo.
Myśli i pragnienia skraplam w słoiki
i umieszczam na wysokości ręki.
Znasz każdą etykietę. Zamieniasz je,
wprowadzając kontrolowany chaos,
bez prawa do negocjacji zwrotu kosztów.
W rogu piwnicy, na końcu, za bramką
stoją kolorowe butelki, a w nich czas na refleksje.
Bywa, że tam się ukrywam.
Ty wówczas pilnujesz lamp, by nie wygasły.
Mijając, wymieniamy się życzliwym uśmiechem,
by potem wrócić, każde w swoją alejkę
opuszczonej przez czytelników biblioteki.
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Po prostu bądź
Nie zrozumiesz miłości zawiedzionego życiem poety,
utopisz się w kieliszku, w którym on buduje
wolne od dogmatów cywilizacje.
Nie próbuj rozumieć wierszy, jeśli sama ich nie piszesz.
Nie próbuj za nim się uśmiechać, bo nie wiesz
ile bólu jest w każdym z tych uśmiechów.
Po prostu bądź. Jak płatek śniegu, który spada na twarz.
Jak deszcz, burza i następujące po nich słońce.
Tymczasem wypełniasz tylko architekturę z jego snów
niczym polny kwiat,
który sam się zasiał w kontrolowanym ogrodzie.

Poza dyrektywą
Myślę, że co gorsze wspomnienia należy odłożyć na górną półkę.
Trzeciej nie zmieniajmy – sernik i szarlotka dobrze tam się prezentują.
Zapałki, sól i pieprz zawsze muszą pozostać poza zasięgiem dzieci.
Ja mimo wszystko pozostanę przy nazywaniu rzeczy, takimi jakie są.
Kody numeryczne nigdy do mnie nie przemawiały.
Co byś powiedziała, by wieczorem przy 28 046, zrobić 138?
Chcę wyjść – gwiazdy są wyraźne, można zliczyć Plejady,
to zapowiada poprawę pogody i ocieplenie wszelkich relacji
na nowym – kolorowym planie. Tak. Kolorowym, z zapachami.
Tymczasem przy białej herbacie, z sokiem z kwiatów czarnego bzu
poukładam swoje myśli: stare drzewa w tle, bliżej krzewy i dzikie zioła.
Dość! Przemieszam je, niech tańczą jak w mitologicznej-pogańskiej orgii.
Książki można czytać, ale też pisać, drwiąc w nich z praw czasu
i stanowisk, jakie nam przypisano – komu można dojść,
a kto ma siedzieć na dupie i nabijać te pierdolone sreberka.
Napijmy się wina prosto z butelki, bez manier i etykiety,
splećmy sznurówki naszych butów i dopiszmy do tego wiersza pointę.
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Kotki na wierzbach
Jeśli kochasz kwiat, nie zrywaj go.
[…]
W miłości nie chodzi o posiadanie.
W miłości chodzi o docenienie.
Osho (Bhagwan Shree Rajneesh) – 11.12.31 – 19.01.90

Opadłe jesienią liście złożyłem w poczekalni,
pod ich okryciem dojrzeją nienapisane dni.
Nie kupię tęczy malowanej ciepłym spojrzeniem
przez krople słonych łez, wiosny, stopnienia śniegu,
śpiewu wschodzącego lasu i spełnionych snów.
Nie napiszę tekstu na zamówienie wbrew
kierunkowi chłodnego jeszcze wiatru.
Mogę być miękkim kocem, rękawem,
w który wytrzesz nos, płomieniem
nocą dającym poczucie bezpieczeństwa
i kamieniem. Będziesz się czasem potykać,
cedząc życzliwie przez zęby kurwa, kurwa i chuj.
A potem znajdziemy w sobie ukojenie,
wstydząc się niewłaściwie zużytych emocji.

Korporacyjne noce
Uginające się białe regały i krótkie terminy ważności
przypominają bezwzględność teorii istnienia.
Słowa niełatwo się wypowiada,
mimo iż można je sczytywać z łez zmęczonych oczu
(dojrzewając w milczeniu,
prowadzą po labiryncie niedopowiedzeń).
Świeże pieczywo pachnie jak młode ciało,
którego nie możesz kupić,
nieopodal mleko, dalej piwo i miód.
Zmysły tłumi świadomość upływającego czasu.
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W wiosennej metamorfozie
Czarnego Kagora grzeczne dzieci nie piją
tuż przed snem. Zegar, inaczej niż zwykle,
zwolnił taniec wokół własnej osi.
To już nie była przerwa pomiędzy.
Wino rozlane, orkiestra gra,
a miejsce upierdliwych szerszeni zajęły
dobrze znane motyle, łaskocząc
kolorowymi skrzydełkami nie tylko stopy.
W kalendarzu – ty m na ścianie,
odbił się cień, który kolejne lata
będzie nam przypominał,
jak daleko odbiegliśmy od służbowej
wymiany spojrzeń.
Demony patrzą zazdrosnym okiem,
drapią pazurami parapet i szybę
wspólnego już okna na świat.
W dupie mam cenne dobre rady
i chcę, tak jak wtedy, z tobą
na to miasto patrzeć ze szczytu Telegrafu.

150

Aleksander Osiński
/alos/

Kryterium uliczne
Sprowadzeni do gry w kapsle jak za starych
dobrych czasów, wycieramy krawężniki, łącząc
się z miastem we frasobliwy wyraz. Świątki
zrozumieją, załamując ręce nad bożym ciałem.
Zielna pora i łatwo się pogubić między gałązkami
bukszpanu zniesionymi przez gołębie, niby awiza
nieodebranych przesyłek. Przyszedłem
ale nie było cię w domu – wielkim głosem woła
zardzewiały cherub na cmentarzyku za murem
trzech krzyży. Łotr z niego, ale skrzydła
jak się patrzy, unoszą nas wyśnionym z mgły
światłem. Może właśnie teraz jesteśmy tym razem
który czekał spokojnie odłożony na czarną
godzinę, żeby po raz pierwszy i ostatni, odrzucić
podany przez niego na otwartej dłoni kamień.

Wyrzeczenia
Noc spędzona między wersami potrafi
zmienić wszystko. Chociaż głowa rano cięższa
o ich granit, rzeźby puste w środku i oddech
sięga głębiej. Te wnętrza po wielokroć
zwiedzaliśmy, a jednak za każdym razem
inny szczegół zwraca uwagę, kiedy zapalić
zapałkę i granicę zmysłów przechodzi dreszcz.
Wypełnił nas zielony język i teraz rwie się
na świat, tysiącem źdźbeł przebijając stawkę
lecz do gry z losem pozostały jedynie kości
skórzany kubek i rzeka. Czerni się tak samo
jak wtedy, gdy weszliśmy do niej pierwszy raz.
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Przejaskrawienia
Ten nieskończenie zmienny świat, bez cienia
wątpliwości podąża za złudzeniem. Umysł
czy zmysły, wiemy już dawno o epifaniach
zrodzonych w chwili zapomnienia.
Nie będę nikim innym, a przecież wciąż możesz
zmieniać o mnie zdanie, przykładać szkiełko
chcąc wziąć miarę. Strój jak ulał i każda zmarszczka
zaprojektowana precyzyjnie przez architektów
przypadku. Nie brakuje jednak zapewnień
to znaczy wystarczająco klarownej przenośni
aby ominąć tu i teraz z całą premedytacją natury.
Przyszłość przelewa się w przeszłość
lecz tylko ty możesz je skojarzyć i zamknąć obieg.
Nie, żeby stało się jasno, ale widzisz przynajmniej
jak wiele można wyłowić z ciemności.

Bez słowa przy duszy
Klony przerastające dachy przedmieścia
pysznią się bogatą spuścizną. Twarda waluta
i parytet w złocie; bardziej liczą się jednak
mistyczna unia i duch miejsca
unoszący ich zwycięskie ramiona.
Bierność czy wierność; trudno dostrzec schizmę
a tylko bezpłodne pokolenia nawykłych
do wznoszenia szumu explicite; sodomii
z jaką homofobiczne istnienia powielają
testamenty na starej prasie;
ręcznie, niby miłosne listy, których oryginały
kruszeją u zarania kobiecego snu
wsunięte w sennik wilgotny od tłumaczeń.
Stworzenie u stóp stworzyciela
głębokie cienie, w które zapadamy
bez wstydu nawróceń.
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Test na niesłowność
Poza szczęściem, wszystko wydaje się normalne.
Paręsłów ozdoby, przeważnie rzadkiej piękności;
nie powie się wprost żałuj, ale ze znajomością
rzeczy, wczytuje stare dane. Trzeba poczuć jak boli
przypominanie co wieczór dobranoc. Nie złamie
nas wiatr, głaz nie roztrzaska, a gdyby nawet
pominie się przy następnej rozmowie i dalej będzie
można błyszczeć pomysłami otwarcia. Za karę
ostateczna odmowa. Zwróć jednak większą uwagę
na wewnętrzny zegar. Bariery mamy za sobą
wroga architektura nie zaprząta oczu, a na żer są godziny
odebrane ustom wraz z prawem do spowiedzi.
I znowu, kiedy zaśniesz, odbierzesz mi życie.

Wiatr słabe drzewa głaszcze
Obiecałaś przecież, że w końcu przestaniesz
przypominać drzewo, próbując odmienić
się przez przypadki wspólnoty, jakby z węgla
i stali zrobić łańcuch na choinkę.
Mniejsza o pory, dopuszczające pielgrzymów
w dobrej wierze, chociaż chodzi tylko
żeby postać w przeciągu. Rozumiem
nie chciałabyś spotkać się ze szczęściem
gdy najlepiej wychodzimy na zdjęciu z rodziną
która owocuje, ciesząc oko kolorem.
Może się zdarzyć, że pomiędzy odkryjemy
więcej odcieni. Zawsze przecież uczyliśmy się
dyskrecji i żeby niepotrzebnie strachom
nie wkładać do głowy więcej
niż mogą pomieścić ich wielkie, migdałowe oczy
w chwili, kiedy potrafią się jedynie otworzyć.

153

Coś ty, kotku, chciał
Wrześniowy wiatr, zbyt słaby jeszcze, żeby rozwiać
kamienne budowle przodków. Namęczyli się
kaligrafując gwiazdki i krzyżyki, studiując pochodzenie
nazw własnych i wszystko, co żyje, podchwytuje
ich wnikliwe genealogie, splatając w misterium
gniazdka. Nie wypadniemy, lecz i tak trzeba uważać
prostując kocie ścieżki. Przecinają się w górze
strasząc połyskliwym, zmierzwionym futrem
i ślepia wpatrują w przestrzeń. Głód wiele kosztuje
i nie można przestać oblizywać ust, stawiając wodne
znaki na drodze chmur, które na miękkich łapach
obchodzą nas wkoło i wyraźnie czuć mleczny aromat.
Życie, a może nawet coś więcej, próbuje dotknąć
sprawdzając jak bardzo możemy się co do siebie mylić.

Pod kolor
A przecież wystarczy się przyjrzeć, nie koncentrując
do końca na żadnym z ognisk. Rdza toczy żelazne listy
farba łuszczy z malowanych twarzy. Cygańskie
tabory zapadły głęboko w zimowy sen; jasne
kolejną jesień trzeba będzie wymyślić samemu i zbiory
zamkną się nakryte wiekiem, każda z barw na swojej
fali przyniesie jajo niebieskiego ptaka. A pan, panie Klein
niech nie zapomni, żeby na czas dopasować im dzioby.
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I od razu Kraków zbudowano
Widzisz, stolica raz tu, raz tam i nie może dziwić
że wciąż błądzimy. Pomyliły się połączenia, rozkład
zawiódł bardziej niż myśleliśmy i pierwsze damy
pragną mieć swój rząd dusz. Cienie, cienie
ale co po nich, jeśli nie wosk na palcach i poparzenia.
Przyjemnie nawet – mówisz – dać się tak podejść
świecy, żeby pomyślała, to moje wykapane formy
i moja wola. Możemy wierzyć wróżbie
w końcu, gdyby nie ona, i przyszłość by zawiodła
życie pozostało bezkształtne w pół stworzenia.
Może nadaremne są wszystkie próby i owoc
nie pozwoli poznać, a jednak do nas należy
ruch i zawieszenie. To przecież tylko bombka
na tle wyciętego w pień świata i niebezpiecznie
rozdmuchane tematy z popielnika. Iskra łączy
ale mrugnięcie powinno dać do myślenia
– bajka, nie życie.

Ikizukuri
Najważniejszy w idei ryby jest widok
bijącego serca, żywy dogmat, że zło
można pomnażać, zmysły – paść
przeczuciem kruchości życia; zwłaszcza
gdy wypełnia usta i odchodzi na oczach
jak w pogrzebowej lektyce.
Perfidny pomysł sięga głęboko.
Właściwa przekąska ukryta jest we wnętrzu
jak w lampionie żeber. Pociąga, rzucając
krąg na brodę, ramię, ogłusza
jasnością, której nie można się wyprzeć

155

95216000 $
Twoje, najdroższe na świecie, łzy, królowo Tybetu
nigdy chyba jeszcze nie błyszczały tak bardzo.
Wiem, rzadko płakałaś, ale tym większa waga
im więcej czasu upłynie między jedną i drugą.
Patrzę na twojego kota i nie potrafię zrozumieć,
co łączy jego zmatowiałe oczy i twoje, z łusek
pustynnej róży. Oczywiście, jedynie fragmenty
i życie dopiero się składa, żeby kiedyś wkupić
w twoje łaski, dopełnić kompozycję. Tym razem
bez reszty; racja, to na pewno szaleństwo
ale i samotność – dozgonna służka czuwająca
na stołku przy drzwiach, kiedy ją wezwiesz
i każesz zasłonić okna. A przecież nigdzie
lepiej nie wyszłaś jak tutaj; piękna, żywcem
i do ostatniej kostki, strawiona przez bestię.

Cierp ciało, coś chciało
Na poważnie próbowaliśmy mówić o pięknie, chociaż
nigdy nie dotarło do nas i jego cierpka mowa pozostała
w ustach ledwie znajoma. Wypada się jednak zachwycić
dopuszczeniem do lotów. Po zawiłych badaniach plamki
ocznej, drążeniu kości, można się wreszcie uwolnić i szczęśliwi
ludzie, wstępują w związki z boskim pierwiastkiem. Rad
nie rad, wyciągnie zza pazuchy bochen chleba. Kobieta
tak właśnie podkreśla wagę piersi, dojrzały odcień brodawek.
Jeśli jej posłuchasz, będziesz mądrzejszy o alfabet. Nie bój się;
chodzi tylko o przewrotność wag i roztropne dłonie, kiedy trzeba
wydobyć z shamisen pierwszy, ołowiany dźwięk. Jesteśmy
dużo starsi niż historia ciała, któremu odebrano jedyne dziecko.
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Zygmunt Marek Piechocki
Majowe sianokosy
Idzie skrajem wsi, polną drogą, tuż przy lesie.
Śpiewa na cały głos. Ta inna.
Chwalcie łąki umajone niesie się na pola.
Przystają w robocie. Wycierają pot z czół.
Dzieciństwo, maj, nabożeństwa pod figurą Matki Bożej.
Zapach bzów. Zauroczenia, spacery z alibi byłam na majowym.
A ta drze się – wędruje po górach, dolinach z Bernadetką.
Zabiera nas ze sobą do Lourdes.
A tymczasem pierwsze sianokosy.

Besame mucho
Podchodzi do pianina, truchcąc stopami.
Schludnie ubrana. Na jasnych włosach
fantazyjny, letni kapelusik. Pani Maria.
Wie pan, mój syn nie może tutaj
zbyt często przyjeżdżać.
I z dumą w głosie – jest radnym. Ma dużo pracy.
Czy zagrałby pan Besame mucho?
Tak lubię tę melodię. Nie pytam dlaczego.
Co tydzień, kiedy tam jestem
gram tę kompozycję.
Także teraz, kiedy Pani Marii już nie ma z nami.
…Całuj więc mnie mocno tak
Jakby ust naszych żar
Miał wstrzymać czasu bieg…*
*fragment tekstu „Besame mucho”
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Nocne szeptanie lasu
O nocy słodka, choć spowita w mroki,
która spokojem kończysz dzień mozołu
zna, kto cię sławi, tajń twego żywiołu
a kto czci ciebie ma umysł głęboki…
Michał Anioł Buonarroti

W ognisku strzelają szyszki.
Pojedyncze szczekania ze wsi.
Nieboskłony zataczają kręgi w swojej ciszy.
Oddalają ode mnie ciemność. Na wierzchołkach
już czerwienie brzasku.
A noc ogląda Europę. Buonarroti pisze sonet.
Juliusz P. maluje autoportret. Zadaje pytania. Wątpi.
Justyna M. podaje nasenne tabletki pacjentom onkologii.
Portugalia. Atlantyk. Zielone i czerwone światła statków.
Ameryka. Hollywood.
Na Longwood Awenue 2122 Charles Bukowski,
jak zwykle pijany, wszczyna awanturę.
Rano napisze o niej znakomity wiersz.
Gejsza parzy herbatę. Japoński mafioso
skinieniem palca wydaje wyrok śmierci.
Odbicie księżyca przemierza Bajkał i wraca na moje niebo.
Nieboskłony zataczają kręgi w swojej ciszy.
Pojedyncze szczekanie ze wsi.
W ognisku strzelają szyszki
Tajń
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W pierwszy dzień lata 2017
buduję miasto. Szerokie ulice. Zieleń.
Place zabaw dla dzieci – piaskownice,
zjeżdżalnie, huśtawki.
Dzielnice handlowe. Wielopoziomowe parkingi.
Domy. W ich parterach mieszkania dla emerytów.
Zjeżdżalnie.
W pobliżu sklepy. Kino.
Amfiteatr i filharmonię w parku. Pływalnię.
Podjazdy i zjeżdżalnie.
Szpital. Ruchome schody, taśmociągi,
ładowarki do akumulatorów wózków.
Basen w każdym pokoju.
Buduję miasto. Szerokie ulice. Zieleń
Place zabaw dla.
Staw. W nim zaprogramowane na złapanie ryby.
Cisza. Nikt nie rozmawia. W windach
sączy się muzyka. Z ubiegłego wieku.
Na chodnikach, ścieżkach parku sceny balkonikowe.
Buduję miasto. Dla siebie, rówieśników.
Buduję miasto. Na jego obrzeżach kolumbaria.
Szeroka ulica. Zieleń.
Ptaki śpiewają.
W pierwszy dzień lata pływam w jeziorze.
Przy jego odległym od miasta brzegu.
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To tylko piosenka
więc to był sen
piątkowy romans
rzucanie pięciu kostek
co piąta fala w oceanie
na jego skraju liczę
dwudziesta
cztery razy po pięć
jak twoje palce
dłonie i stopy odbite w piasku
Nick Cave i Mark Lanegan
śpiewają The weeping song*
wracam brzegiem
pięć kroków od co piątej fali
wrzucam piątą kostkę
ocean ucicha i serce
czasami odwracam głowę*

*The weeping song (Płacząca piosenka) – autor tekstu Nick Cave
*czasami odwracam głowę – fragment tekstu Małgorzaty Południak
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Winyl z bluesami
Stąd dotąd
gdzieś dokądś
ziarnka piasku
drugi brzeg jeziora
szeleści cisza twojego listu
zaczarowania oczarowania
i ten blues
Marva Wright Difficult Woman*
Drzwi otwarte drzwi zamknięte
Spadają ramiączka
I z tej samej płyty
Rick Derringer Something Inside Of Me*
Maluję twój portret
Palisz papierosa
Szarość niebieskość
na wpół zamknięte oczy
Tanita Gaimes Midnight screams*
Moje

*Trudna kobieta
*Coś we mnie
*Krzyki o północy
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Na tamtą stronę
odbywam podróże. Rozstrojone pianino Białoruś.
Uszy i oczy za moimi plecami.
Przede mną ściana. Z prawej paprotka.
Molowa tonacja. Pianissimo. Bez pedału. Napięcie przy przetworzeniach.
Budowanie przestrzeni pauzami.
Sądzą, że to już koniec. Nieśmiałe brawa.
Pan na wózku. Stara się coś powiedzieć.
Domyślam się – grał na pianinie.
Mówię – może pan spróbować lewą ręką. Odstępuję miejsce.
Zawstydzony odjeżdża.
Później mówią mi opiekunki – miał łzy.
Pani z chodzikiem – potrafi pan mały biały domek?
Przywołuję z pamięci. Dość nieudolnie.
W końcu – Pani śpiewa ładnym głosem –
udaje się nam kilkoma zwrotkami zdobyć aplauz pensjonariuszy.
Podjeżdża Mama – nie graj tyle, bo się zmęczysz.
Mówię, że nie. Że nie ma się martwić.

162

Katarzyna Piotrowska

* * * /kiedy przychodzisz.../
kiedy przychodzisz
gęsty
od pragnień
nie pytam o nic
zaciskam oczy
na nowo układam
baśń o miłości
czy jak twój ojciec
poszedłeś na wojnę
i obrosłeś w kamień
czy białą ścieżką
w nigdy
nie, nie zapytam
dotykiem scałuję
wszystkie twoje rany
dopiero gdy sen
ustąpi
domysły zamkną
mnie w klatce
znów będę tylko
cieniem

„...Ty zawsze przy mnie stój”
kiedy na drugą stronę
przechylę sny
nie pozwól zawrócić
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bo wszystkie drogi prowadzą do Ciebie
zanim sen mi
wyrośnie
pod powiekami
i tęczą
zakwitnie
znużona dusza
zatańczę ciemność
wyśpiewam strach
potem odejdę
drogą bez jutra
gdzie tylko
cisza
i Twoje ramiona

* * * /kiedyś w proch.../
kiedyś w proch
rzucę myśli
i już się nie obrócę
zasnę bez krzyku

przypuszczenie
może jesteśmy
wyłuskani ze snu
tylko na chwilę
tańczymy w świetle
jak ćmy
potem powracamy w sen
ostatecznie
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Z cyklu „Szkice rycerskie”

* * * /to nie czas, Panie.../
to nie czas, Panie…
mój miecz pragnie krwi
bitewnego kurzu
odgłosów walki
pora nakarmić wilki
moja zbroja tęskni
czeka na przebudzenie
wojna woła mnie
z każdej strony
czas, Panie, zapomnieć
że byłam
(22.03.2017)

* * * /Panie.../
Panie,
kiedy już czas
zrobi swoje
i zamaże rysy
nie pamiętaj
że byłam
wojną
ogniem co trawił
żywiołem –
niszczył wszystko
idź jasny
zapomnij
(02.11.2018)
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* * * /czas zabije nasze ciała.../
czas zabije nasze ciała,
Panie
czy pamięć
odejdzie wraz z nimi
żar myśli rozsypie
w proch
póki jeszcze pora
chcę opowiedzieć siebie
bez miecza w dłoni
kurzu pól bitewnych na twarzy
pod żebrem
wciąż mam serce, Panie
bije chciwie
a każdy mój sen
pragnie spokoju
ucieczki
od widoku poległych
przegraliśmy tę walkę
choć Twoje wojska ze mną na czele
niepokonane
przegraliśmy, Panie
siebie wzajemnie
już tylko wojna
będzie Ci kochanką
już tylko zbroja mi ochroną
a miecz towarzyszem na wszystko
zawrócić nie sposób
czas zabije nasze ciała, Panie
równie sprawnie
jak strach zabił miłość
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na wieki jesteśmy
więźniami snu
na nieskończoność
naszych ciemnych bólów
i bezdennej pustki
(04-11.08.2018)

* * * /nie pokażę Ci ran.../
nie pokażę Ci ran,
które
pozostawiła ta wojna
czas złożyć broń
nie opowiem o snach,
z których budziłam się
z krzykiem
nie wymażę krzywd
mogę tylko iść dalej
od dziś, Panie,
czerwienią ust
będę
(04.02.2018)
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* * * /Panie.../
Panie,
wojna znowu przede mną
odkrywa swe wdzięki
wyciąga spragnioną dłoń
kusi
ile krwi muszę przelać
byś zaznał spokoju
ile dusz jeszcze
skazać na pastwę miecza
by minął Twój ból
zamknij oczy
niech wiatr tańczy we włosach
słońce muska skórę
a bitewny kurz opadnie
jak liście z drzewa
sen skryje wszystko
a gdy się zbudzisz
usta będę mieć czerwone
serce głodne
odejdą cienie
znów
będziemy wolni
(01.08.2018)
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Maria Polak
/Maryla/
Czym ja jestem? Tylko pyłem,
garstką myśli, światła, ciszy,
niepewnością i tęsknotą,
chwilą, kiedy serce milczy.
Bywam kolorową nitką,
błyskiem słowa, które trafić
może czasem z całym ciepłem
prosto w zawiłości rafy.

pójdę za tobą świetlisty ptaku
pójdę za tobą świetlisty ptaku
tak co dzień witam promienie świtu
ciepłem tchnij pragnień i nadaj chwili
tysiące znaczeń w kroplach zachwytu
poruszasz we mnie uśpione struny
bezradność spychasz gdzieś za horyzont
nawet gdy ciemność otula myśli
umiesz prześwity w nich miłe wyciąć
nieś mnie więc światłem szpalerem doznań
wnikaj koniecznie w dno świadomości
wsączaj słoneczność łagodnym splotem
pozwól do szczęścia też drogę odkryć
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Szafirami morze błyska
Szafirami morze błyska
pośród bieli i błękitu
granat dali spokój niesie
można to na brzegu wyczuć
fala płoży się po piasku
jakby go głaskała pianą
i tak całkiem nieświadomie
pokorniejąc wyciszała
lubię w letni iść poranek
z morzem zawrzeć pakt tajemny
oddać mu trosk wszelkich zasób
chłonąć łagodzące szmery
działać czar zaczyna skrzydeł
mew lub drobin słońca wody
namacalnie szept piękności
wokół mnie zaczyna krążyć

Szeleścisz we mnie ciepłem
Szeleścisz we mnie ciepłem bez granic,
nadzieją, którą chwytam z oddechem,
sperlasz czas magią ciągłej tęsknoty,
muzyką pragnień, przeszłości echem.
Trzymam pomiędzy słowami wierszy
słoneczny obraz Twojej postaci.
Chociaż kruchością motyla bywa,
nie chcę ni cienia z zarysu stracić.

taką dziwną mam ochotę
po srebrzystej przebiec wodzie
ubrać się w promienie słońca
taką dziwną mam ochotę
z wiatrem w trzcinach cicho pląsać
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w echu zgubić to co ciemne
rozbłękitnić się rozgwieździć
nadać sens ulotnym chwilom
tym że jestem żyję – cieszyć
jakbym obudziła śpiew dnia
przytulenia w siebie wplotła
rozwijała skrzydła marzeń
na fantazji wchodząc pokład

Wydobądź
To jak wkraczamy w dzień jest ważne
od tego świat nam błyśnie słońcem
albo pomnoży zniechęcenie
i nawet proste rzeczy splącze
nie zawsze jest ktoś obok taki
co wie jak sprawa to istotna
co umie gestem miłym słowem
myśl senną światłem serca ogrzać
więc jeśli gdzieś jest w tobie iskra
cudownej chwili która była
to ją wydobądź rozpal ogień
by popłynęła z niego siła
celebrująca chwil istnienie
zbawienną pewność przytrzymując
że świat pomimo wszystko wart jest
by go uśmiechem ciepłym musnąć
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Dzisiaj zamierzam
Dzisiaj zamierzam wysłać z wiatrem
list z jaśminowych, wonnych płatków.
Wiem, że nie pora na nie, bo to
sierpień roztoczył słodki nastrój,
ale przy każdej chwili stawiam
aromat z rozkwieconej łąki,
czułe przyśpiewki wiatru w liściach,
nawet słowika śpiew, co podbił
serce niejedno, gdy się majem
czas zauroczył, myślom poddał
rozświetleń moc, serenad słodycz,
najpogodniejszych barw urodzaj.
Nie licz dni, które ostrzem ranią,
niedorzecznością plotą chwile,
zatrzymuj te z nadmiarem nieba,
dające radość i tę siłę,
która pomaga się rozmarzyć,
wzruszyć okruchem, wyjść na słońce,
światła błysk w oku pozostawić,
oddalić stado różnych zwątpień.
Życie nas sprawdza, więc się nie daj,
upiększaj każdy dzień nadzieją,
niech nie zasiedla Cię niepokój,
z dnia na dzień piękno życia przenoś.

* * * /Z wiatrem, z wiatrem lećcie troski.../
Z wiatrem, z wiatrem lećcie troski,
dni, po których żyć się nie chce,
niespełnione wątki tęsknot,
od zniechęceń myśli lepkie.
W taki wietrzny dzień, jak dzisiaj,
wszystko staje się możliwe.
Ślady słów wytartych, cisza
samotności pragnie przyrzec.
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Strzęp nadziei przy tym wietrze
rwie się, płynie z babim latem,
każe dojrzeć do jesieni,
w kąty łzy rozżaleń chlapie.
Jakoś się wyzbyłam marzeń.
Kiedy?... Nie zauważyłam!
Dzień blask zgubił, rozwarł przepaść,
zwoje lęków w cieniach kryjąc.

Ciepło napływa
Ciepło napływa z przestrzeni
osiada w myślach i wzmacnia
z drobinką cichej radości
w ramiona bezbłędnie trafia
usiądźmy w tym cieple – proszę
na chwilę na okamgnienie
szept światła przytula sennie
tego co dobre w nas strzeże
niech się ujawni w zachwycie
na przekór jesiennym krokom
zniweczy sznur szarych myśli
słodycz w nie cicho plącząc

Są takie chwile
Są takie chwile w naszym życiu,
liczone blaskiem dni i nocy,
kiedy na widok twarzy miłej
radością można świat jednoczyć,
uskrzydla myśl się, cichną lęki
a do rąk spada niespodzianie,
okruszek nieba pełen ciepła
nadzieją rusza w mój krwioobieg.
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Sen mnie nawiedził
Sen mnie nawiedził dzisiaj nocą
a w nim stokrotek całe łany
od słońca brały moc rozświetleń
pod wiatru tchnieniem lekko drżały
nie wiem jak ale tuż koło mnie
niespodziewanie się zjawiłeś
zachwyt w spojrzeniu miałeś szczery
i ciepła nieuchwytną iskrę
zabrałeś mnie w kołyskę ramion
nagłą słoneczność przybliżyłeś
aż śpiew popłynął spod błękitu
stokrotek rozsiewając pyłek
czy trwało długo to czy krótko
trudno mi teraz to obliczyć
wiem jedno w dłoni pozostały
czułością zaplatane nici

O świcie
po modlitwie nocnych cieni
świt się jawi czystą kartą
na niej spisać uczuć słowa
jest doprawdy zawsze warto
w zachwycenia stan uchwycić
lśnienie zapach barw tysiące
przez otwarte okno serca
wpuścić odcisk nieba – słońce
krople piękna podarować
przy porannej kawie siedząc
spiętrzyć promień w uśmiech ciepły
w czułych się zatracić gestach
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Marzena Przekwas-Siemiątkowska
Urodziła się w 1986 roku w Inowrocławiu.
Uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego
im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu, maturę
zdała w roku 2005, również w Inowrocławiu
ukończyła Policealną Szkołę Medyczno-Społeczną zakończoną certyfikatem UE (uzyskała
uprawnienia asystenta osoby niepełnosprawnej). W latach 2010-2013 odbyła studia licencjackie w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa
w Poznaniu (kierunek pedagogika resocjalizacyjna). Studia magisterskie na kierunku pedagogicznym (specjalność pedagogika szkolna
z terapią pedagogiczną oraz współpraca z rodziną) ukończyła w roku 2015 w Collegium Balticum w Szczecinie. Od 2006
roku mieszka w Szamotułach, obecnie pracuje w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Sychem”. Należy do grupy artystycznej „Jakkolwiek”, działającej przy szamotulskiej Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Edmunda
Calliera. Debiutowała już w roku 2000 w pokonkursowym almanachu O laur
Wierzbaka (Poznań 2000). Jej utwory ukazywały się w wielu antologiach
i almanachach, m. in. Z poezją w XXI wiek (Kraków 2001), Z ziemi przychylnej (Kobylniki 2010), XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (Katowice 2012), Antologia poetów polskich (Warszawa 2016), Odblaski nocy, XXIII Chojnicka Noc Poetów (Chojnice 2017),
Antologia POSTscriptum (Wrocław 2017). Jest autorką arkuszy poetyckich Na
Obrzeżach czułości (Inowrocław 2003) i Karykatury wzruszeń (InowrocławSzamotuły 2009), tomików poetyckich: Mięsożerne Biedronki (Warszawa
2009, 2011), Uczta kotów przypiecowych (Poznań 2012), Plantacja kamieni
(Kraków 2013), Polne trumienki (Kraków 2015) oraz opowiadań Do piekła
na piechotę (Poznań 2012), Zapiski dla Antosia (Poznań 2016) i Otwieram
na hasło (Warszawa 2016). Zdobyła nagrody i wyróżnienia w ponad 30 konkursach poetyckich; najważniejsze to: II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie
Poetyckim im. Zdzisława Arentowicza (Włocławek 2011), Grand Prix Konkursu im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (Katowice 2012), wyróżnienie
w XI edycji Konkursu Moje świata widzenie im. Zbigniewa Dominiaka (Łódź
2013), III nagroda w XXV Konkursie Poetyckim Zagłębiowski Pegaz (Będzin
2014), I nagroda w Konkursie Poetyckim im. Władysława Sebyły (Kłobuck
2014), II agroda w Biesiadzie Poetyckiej (Inowrocław 2015), Nagroda Młodych
XXXVI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Milowy Słup (Konin 2016).
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Jeszcze dziecko
Mieszkasz w domu nad rzeką i trwożysz
się o mnie. Przyjdę jutro na pewno!
Dziś smucić się muszę.
B. Leśmian

upodabniam się mamo do dreszczy
w gorączce ślepe spody dłoni
wyciągam przed siebie
tropiąc bezstronną rosę i dotyk
kretowiska myśli rozrosły się
w łąkowym uwiędnięciu
odgaduję żeś w domu
zmieniasz pościele
garnę się do dziecięcych strachów
co z rozpędu wpadły pod łóżko
przybladło łkanie pierwszych książek
mały Książę zerwał róże
w ogrodniczkach i trampkach
tnę przeguby
niepotrzebnie na mnie czekałaś

Już mnie nie boli babciu
wielki płacz
małych ludzi
spłoszyłam wróble
wyjadały kurom ziarno
przybłąkany czarno-biały kot
zginie pod kołami jak wszystkie
ostatni taniec
odmówiłam sąsiadowi
aby być zasuwam powieki
słuchanie jest pstryczkiem dla wyobraźni
a intensywność światła zależy od mocy żarówki
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mam czarną sukienkę i rajstopy bez wzoru
mienią się w mroku
pójdę przodem
lekarze mówią że niepotrzebnie się zadręczam
kiedy co noc próbuję dotknąć rączek
ale w brzuchu przesuwają się tylko leki
zwężam suknię i płaczę
piersi jeszcze nabrzmiałe
rozmawiamy o ściętych hortensjach
zachłannym miejsca bzie
byle ominąć różowe buciki
i spakowaną do szpitala torbę

Nie będę taka jak ty tato
Agnieszka wyrosła ze swojej rodziny, a jeśli się wystaje o głowę
ponad rodzinę, to już się oczy ani rozumy nie spotkają.
Krystyna Sienkiewicz

patrzę ci na ręce gdy mówisz że to dla mojego dobra
niesiesz motylową siatkę powtarzając
skradniemy słońce
szukam w myślach tajemnego przejścia
chociaż awaryjnego
mogłabym być dowolną Natalie
ale nauczyłeś mnie drwić
z prostego kuchennego ręcznika
porcelanowe kubki nadstawiają uszu porannej awanturze
wtedy przelewam kawę
nie pozwolę wygrać ci tej wojny
stanę za swoim światem
niech tylko wyjadą goście
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Nie rozumiem dlaczego
majaczenie włosów
jak na wietrze młodość
cwałując unosi
kurz to nie czas ciasnych butów i garnituru na miarę
spóźniamy się z wypominkami
chociaż pogrzeb za pogrzebem
jeszcze chce się drożdżowego z rabarbarem
łapczywego dzielenia włosów na głowie
toteż wracam z pogorzałych światów
obieram szczęście z łupiny
kruszy się jak paluszki
połowa na podłodze połowa na brodzie
zbieram
w sumie nic się nie stało
zabrali dziecko do wariatkowa
bo nucił zasłyszaną piosenkę
przyłapany skrobał się po czole
kopię kamień przed sobą
skrupulatnie odmawiając przekleństwa
na matkę też
pójdę w stronę w którą mszyce zawijają liście

Ta obca
Boże, strzeż mnie od przyjaciół, z wrogami poradzę sobie sam.

Armand Jean Richelieu

samotność wyręcza się płaskim brzuchem
i ciągłym znoszeniem wyobrażonego ciężaru
w górę a potem w dół
to jak podążać za obcym zapachem
kiedy własny ogon podkłada się pod łapy
jesteś goniony i gonisz
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za wysokie progi
małe dzieci wybijają stałe zęby
co zbyło kobietom wturlało się pod schody
przechodzimy nad tym ostrożnie do porządku dziennego
prosta zabawa dla małych panien z niedobrych domów
głód lżejszy niż sumienie
miała wykonać rysunek bioder
potrzebowała do tego matki
co potrafi człowieka docenić
złapana za rękaw powtarza nieśmiertelne
niepotrzebnie na ciebie czekałam

To ciemność tak piecze
Bóg nie żyje.
Nietzsche

módl się nade mną kochanie
nim odetną drogę
albo stracę władzę w nogach
sprawdź chyba mam gorączkę
przysięgam widziałam
dziadek z babcią do nieba za rękę szli
wyżej i wyżej
ale nie było tam Boga
módl się nade mną kochanie
nikt nie przyjdzie z odsieczą
postawię kołnierz przed wiatrem
nim się zachwieje
lekarz mówił żeby nie podnosić wysoko rąk
wieszałam pranie
jedno wypłynęło po drugim
ale nie było tam Boga
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Inni są postawieni w sytuacji że coś tracą
Czy zdołasz nas nauczyć, że są krzywdy inne
prócz naszej?
Karol Wojtyła

nie myślę o rękach czy nogach
a impulsie by podeprzeć się i znowu wstać
nie myślę o smutku
a złamanych paznokciach wbitych w ścianę
nie myślę o zalanym przez deszcz mieszkaniu
a spaniu w kącie pomimo własnego łóżka
mówię o strachu który bez konwenansów
urządził się w głowie małej dziewczynki
jest z nią krok w krok
kiedy
pochyla się i sznuruje trzewiki
gra w klasy i nikt nie woła na obiad
ojciec w Barze u Henia przepija ich wspólne śniadania
i ta tęsknota
kiedy tata Ani i Stasi bierze je na ręce a ona może popatrzeć
i moja mama
co straciła trójkę dzieci
z żalu poszła w obce pokoje
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Myśli wniesione przypadkiem
Jesteś ciało za słabe, żeby pójść ze mną dalej. Ubrane czy nie, reagujesz
na podmuchy i pomówienia. We wszystkich zgięciach i pomarszczeniach
wnosisz do domu pyłki obcych ludzi i światów. Wymiatanie ich za drzwi
trwa wszystkie możliwe jesienie. Czyjeś myśli przyklejają się do podłogi i trzeba je po kolanach zbierać, by nie raniły stóp. To odbywa się
jak wydobywanie głosu, dźwięk po dźwięku, aż po pełne zdania. Gdybyś pozwoliła im zagnieździć się w przedpokoju, w dołkach na policzku
i zmarszczkach wokół oczu, najpierw powodowałyby nagłe łaskotanie jak
piórkiem czy pędzelkiem. Nagłe łaskotanie przeradza się w ciągłe aż do
ucisku w klatce piersiowej i okrutnego bólu. Nie ma już miejsca na twoje
myślenie ani moje argumentowanie – są wizje innych i obrastają w siłę.
Siedzę przy stole, za oknem deszcz zmył kolory z ławek i drzew,
wszystko jest w identycznej szarości, niezależnie od światła. Miałaś spać
spokojnie, cokolwiek to znaczy, bo przecież nie mam wpływu na twoje senne wędrowanie. Nie powstrzymam lawiny kamieni, nie przegonię
rozwścieczonych wilków… Zamykają się drzwi do łazienki, ciszej aniżeli na ciszę dwuosobowego domu przystało. Wymiotujesz. Postanowiłaś
pogłębić pustkę. Co tak dużo waży? Sumienie? Inni? Dziecinność matki?
Grzecznościowe ciastko z galaretką?
Świat przygotowuje się na wojnę. Dzieci idą rok wcześniej do szkoły,
piosenkarka ma raka krtani… Na górze zamykają się drzwi. Jak myślisz,
po jaką cholerę ja tutaj siedzę? Za chwilę pójdę, podniosę cię z podłogi
i z powrotem zaniosę do twojego świata. W tym czasie mój obrośnie
w osty i zaciskający bluszcz. To ma swoje zalety. Kiedy tak pada, liście zachodzą na siebie pod właściwym kątem, by woda spływała, a nie
wdzierała się do wnętrza. Jednak, kiedy jest tak szczelnie, trudno chwycić
mnie za serce i zmusić do słuchania.
Nie chcę cię ponaglać, więc czekam, czy wystarczy pustki, a może jeszcze zdecydujesz się pogłębić ciemność i wziąć w siebie chłód.
Czasem mam ochotę burzyć światy. Skrępować twoje ręce i wyrwać
nienawiść do samej siebie. Nie mam jeszcze właściwego podejścia. Nie
chodzi o lawirowanie z tacą pomiędzy krzesłami, w sali pełnej gości. Nie
chodzi także o nowego chłopca córki, której nie mamy. Nie mam właściwego podejścia do twojego milczenia i przeobrażania się w cień. Jestem
zazdrosny.
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Niosę ciało do ciemnego pokoju. Zasłony do ziemi, Florent Pagny wykonuje Caruso. Widowni brak, światło nocnej lampy zamarło, ale to się
nie liczy. Jest tylko po to, by znaleźć pluszowe kapcie. Nie lubisz deszczu.
Nic nie sprawia ci przyjemności. W sumie zastanawiam się, co zrobiłaś
z uczuciami? Ćwiczysz cztery godziny dziennie i nie widzę, żebyś odczuwała zmęczenie. Ciało wygląda, jak rozciągnięte na wszystkie możliwe
strony jednocześnie, ale ty zaczynasz od nowa i nowa…. Pada deszcz…
Dlaczego moje ręce mnie nie słuchają? Muszę wstać, pozbyć się tego
z siebie.
– Czego, powiedz czego?!
– Chcę, żebyś mnie pożądał.
– Chcesz, tylko żebym ci powiedział, że schudłaś.
– Jestem aż tak przewidywalna.

O dwa kroki
Na ten spacer pójdę sama. Długim korytarzem, pośpiesznie, dopinając
płaszcz, byle do wyjścia. Rozsypałam nuty, to nic, przecież nie dotrę na
lekcje. Grzeczność, a właściwie ciągłe ugrzecznienie nakazuje, by podnieść, co spadło. Grzeczność to dopasowanie się – komuś odpowiadamy,
to znaczy, że jesteśmy wychowani.
Pochylam się, wirują wydrapani na ścianach ludzie. Dzięki bogu nie
zwymiotuję pustki. O tej porze sąsiadka odbiera Luizę z zajęć dodatkowych. Sąsiad powiedział żonie, że obniżyli mu pensje i weźmie nadgodziny. Te nadgodziny to pot w łóżku koleżanki po fachu. Nie wiem, czy
ona mu za to płaci. Jednak sytuacja materialna sąsiadów nie poprawia się.
Pozostali odsypiają nocne dyżury, ząbkowanie dzieci, śmierć matki, ojca,
zaginięcie psa, kota. Po raz pierwszy nie ma znaczenia, czy drapowana
bluzka opinia się na brzuchu, czy nie. Zatrzymuję się, głaszczę ramiona.
Za oknem nagie, zziębnięte Planty. Pięknie ubrana kobieta trzepnęła małą
w twarz. Odjechały, przerażona mamusia! Żółte auto prześlizgnęło się na
czerwonym świetle.
Już czas. Odklejam wzrok od tego, co równoległe. Zbiegam ze schodów, w drzwiach potrąciłam staruszkę. Nic nie powiedziała, bo spodziewała się mnie, z równą mocą jak anioła stróża. Pada deszcz, w każdej
mniej zabudowanej przestrzeni wiatr dmie.
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To uciekanie, dwa kroki przed sobą jest trudniejsze niż myślałam. Zwykłe
pójście przed siebie jest bardziej skomplikowane aniżeli bieg na przełaj.
Jaki dystans można pokonać pierwszego dnia? To nie to, co myślisz. Chcę
się zmierzyć z lękami: włochatymi pająki, które niespostrzeżenie włażą
na plecy, by nagle pojawić się na policzku. Wyobraź sobie, że leżysz
wśród dojrzałych papierówek, czytasz Błękitny zamek albo coś adekwatnego do scenerii – jednym słowem, odraczasz rzeczywistość. Właśnie
w tym momencie intruz biegnie wzdłuż kręgosłupa….
Boję się również bezdomności, a dokładniej brudu i zimna. Przeraża mnie niemożność zamknięcia okna na czas. Na samą myśl o głodzie
rzucam się na jedzenie. Spostrzeżenie, że jesteśmy śmiertelni, powoduje
u mnie zachłyśnięcie śliną. Nie ma to nic wspólnego z ropiejącymi migdałkami. Znam różne wersje na ich temat. W każdym razie ściśnięte gardło mam od zawsze. Najbardziej boli wieczorem, kiedy zamykam drzwi,
idę do łóżka z komputerem. Zaciska się też rano, gdy muszę przyjąć, że
to nie koniec.
To nie pora na telefony:
– Kup chleb. Trzeba zapłacić za przedszkole.
Idę przed siebie.

Wyciągnij do i po mnie ręce
Nie ma zbyt dużych odległości ani za krótkich kończyn. Nie ma także
złych chęci. Jest tylko podświadomość i ścieżki, którymi kieruje dla naszego dobra. Podobno istnieją „ścieżki bez serca”. Czy to możliwe, że
do tej pory wędrowałam na oślep w podartych butach i w zbyt cienkiej
bluzce?
To może, jak ze stwierdzeniem ubrać się? Profesor Miodek tłumaczy,
że nie możemy ubrać butów, możemy tylko ubrać SIĘ w buty? Coś zrobiłam źle, coś musi być na lewej stronie, że nie umiem odnaleźć w sobie
przeogromnej siły, która otula pewnością, że człowiek na świecie nie jest
sam, bo ma wszystko, co potrzebuje w środku. Ściągam rękawy aż po
paznokcie. Babcia mówiła, że tak się nie robi, bo potem swetry są porozciągane.
Tak mi zimno, babciu….
Na parapetach posapuje śnieg – przez sen oczywiście. W domu pies
rachuje kości. Pranie dosycha, a kawa stygnie – nic nadzwyczajnego, żad-
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nego dramatu. Zamykam oczy i wchodzę w pole serca, by wysłać intencje. Pamiętam – żadnych zaprzeczeń! Próbuję obłaskawić wszechświat
drobnych spraw. Wyobrażam siebie – piękną, zdrową w swoim domu,
z ogromną kuchnią. Nie, nie chodzi o seks na kuchennym stole. Myślę
o otwartości na oścież, na gwar i ludzi. Myślę o przyjmowaniu gości i poważnych rozmowach, ale nie całkiem i nie daj Boże, śmiertelnie poważnych!
Kupię więcej chleba, zbliżają się święta. Jest mi samotniej niż zwykle.
Prześladuje mnie płacz staruszek, wcale nie bezsilnych. Moja babcia nie
była słaba.
Wyciągnij po i do mnie ręce…
Babcia mówiła, żeby nie żebrać.
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Stefan Rydel
/pan_ruina/
Pamięci pradziadka Władysława Świętka,
poety.

Nowy
– Śpisz?
– Nie, już nie śpię. Obudziłeś mnie.
– Witaj, jestem tutaj nowy. Porozmawiamy?
– Cześć, chyba jednak cię poznaję. Możemy pominąć te grzeczności.
Która jest godzina?
– Za kwadrans trzecia. Tak słodko spałeś, że nie miałem śmiałości budzić cię przed deszczem, no ale zaczęło padać i… Wiesz, że uśmiechasz
się przez sen?
– Daruj sobie, żadna sensacja. Zawsze słodko śpię po zolpidemie. Czuję, że chciałbyś mnie odwiedzać przy każdym załamaniu pogody. Nie jestem zainteresowany. Nie zaprzyjaźnimy się, to chyba już wiesz?
– Tak przypuszczałem… Szkoda. Mamy jednak dużo czasu i mnóstwo
wspólnych tematów.
– Nic z tego, spierdalaj. Masz niespełna dziesięć minut, zanim tramal
zacznie działać.

Głód i cisza
Śniadanie. Parówka gotowana razem z folią, odrobina margaryny udającej
masło, trzy kromki zeschniętego chleba, łyżka zupy mlecznej i liść sałaty.
Kolacja – to samo, tyle, że bez zupy. Obiady wyglądają tak, jakby ktoś już
je wcześniej jadł, a ilość zmieściłaby się w garści. Sparta to przedszkole,
tutaj, żeby chorować – trzeba mieć końskie zdrowie.
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Jeść! Jeść!
Dostawili kolejnego po wypadku. Tłuścioszek, okrąglutki, pulchny, rumiany. Apetyczny.
– Dzień dobry, jak samopoczucie? A gdzie jest pana kolega?
– Uciekł.
– Jak to uciekł?! W gipsie? Którędy? Gdzie?
– Przez okno, widziałem.
– Trzecie piętro, niemożliwe – Grażyna, powiadom ochronę! Następny nawiał.
– Dzień dobry, wstajemy, śniadanie.
– Nie, dziękuję, nie jestem głodny.
Dla ofiary chirurgów największą zaletą jest cisza. Zbawienna, lecznicza,
kojąca. Czasami przerywana bzyczeniem silniczka do zmiany pozycji
szpitalnego łóżka albo pikaniem pilota wzywającego pielęgniarkę.
W dwuosobowej sali, za dnia, znośny jest cichutko grający telewizor
czy radio. Ale noc – to świętość, wspierana komunią nasennej tabletki.
Przywieźli nowego. W pierwszej dobie zbezcześcił, splugawił ciszę
charkaniem, chrapaniem, jęczeniem i bulgotaniem. Na szczęście kule
mają regulację długości. Ta rozsunięta sięgnęła grdyki sąsiada. Trzeba
było się tylko zaprzeć i docisnąć. Szamotał się kilka sekund, próbował
nawet zawezwać pilotem pomoc – bezczelny! Drugą kulą przetrąciłem
mu dłoń.
Może zadzwonię po siostrę. Później. Na razie delektuję się ciszą.

Krystian
Mąż mojej siostry, Krystian, jest nudny i śmierdzą mu stopy. Smród jest do
wytrzymania, nuda – nie.
Rozmawiać może tylko o sobie, osiągając szczyty erudycji. Co robi i jak,
czy mógłby lepiej albo inaczej.
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Fascynujące. Ot, jedzie samochodem. Przystaje na skrzyżowaniu,
czujnie wyczekuje na zmianę świateł. Wrzuca bieg, puszcza sprzęgło,
rusza. Nikt tak nie rusza. Muszę przeżywać każdy przejechany metr –
i przeżywam. Męki.
Brak chętnych do powiedzenia Krystianowi prawdy o beznadziejnym
przynudzaniu. Znajomi przyzwyczajeni, siostra przytakuje i patrzy jak
w obrazek. Zdziwieni, dlaczego z nimi nie posiedzę. Cały czas się spieszę, tyle pilnego mam do zrobienia... Za plecami szepcą, że gwiazdorzę.

Napisany
Obraz umiera z właścicielem. Niewymagających wystarczy ponakłuwać
godzinę, nie więcej jak dwie. Cieszysz się? Ja też, bo zapłaciłeś. I to cały
artyzm, do historii obaj nie przejdziemy.
Nie mam czasu na pisanie poezji. Nie czytają. Chyba, że napiszę
Skorpionem, wtedy polecam coś z Szymborskiej, Tuwima albo Blake’a.
Potem oglądalność, lajki na fejsiku i plus sto do zajebistości przez kilka
lat.
– Ty nie musisz, za sam uśmiech masz.
Z czasem płótno marszczeje. Straszne czaszki z pustymi oczodołami maleją i śmieszą. Czcionkę życiowego motta można poprawić. Wywabić.
Nie wierć się, bo bohomaz nie wyjdzie.
Smok, diabeł, pająk, wąż – wolę kurę...
– Następny proszę.

Łełeł
Po drobnym wypadku, jaki mi się zdarzył, zastanawiałem się, czy w stajni,
w której jeżdżę, jestem największym debilem. W trakcie postoju chciałem
klapnąć na fotel pasażera w swojej kajucie, ale niestety trafiłem dupą na
zatrzask do zapinania pasów i w efekcie czego zgniotłem kość ogonową.
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Oczywiście refleksja przyszła do mnie później. Bo najpierw przez dobre pół godziny, na klęczkach, ze łzami w oczach studziłem ból.
No, ale przypomniałem sobie drajwera Wieśka. Wiesiek, jak to Wiesiek
– wieczorem, po trasie uchlał się jak bąk i polazł spać. Standard. Tyle, że
na górną koję, zwaną potocznie gałęzią. Gdy w nocy obudził go pęcherz,
w pijanym widzie zapomniał, że śpi na górze, wstał i się zdupczył. Mordą
o kokpit. Złamał nos i szczękę – i taki połamany, nieszczęśnik, wracał
do Polski.
Na razie nic zabawnego, ale od czego są telefony. Bo gdy się do Wieśka
dzwoniło, ten nie potrafił wyartykułować niczego poza bełkotem, brzmiącym mniej więcej jak „łełełe”. Na początku nie zajarzył, że wszyscy robią to tylko po to, żeby kwiczeć ze śmiechu. Kiedy wreszcie to do niego
dotarło, obraził się śmiertelnie i przestał odbierać. Tylko, że już było za
późno. Dostał ksywę Łełeł – i tak już zostało.
Miszcz.
Ech, gdzie mi tam do Wieśka…

Armada
– Fucking wind! Fucking wind!
– Nie „fucking wind”, tylko piździ.
– Pi sci?
– Tak, piździ. Powtórz – piździ!
– Pizzdzi...
– Bardzo dobrze.
Między Tilburgiem a Eindhovenem zjechałem na stację Esso.
Po piętnastu godzinach pracy zgoniony byłem jak koń po westernie.
Chciałem kupić puszkę piwa. Pytam się sprzedawcy, gdzie jest, bo nie
widzę.
– Nie ma kulwa sama malihuana, nie ma kulwa sama malihuana – zaskrzeczał jak papuga.
Yhy – myślę sobie, już tu nasi byli, już go nauczyli.
Moi kumple. Największa ciężarowa armada Europy.
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Nidra
Najpierw dotyka pleców, później kładzie dłonie na karku, są ciepłe, miękkie, przyjazne. Pieści szyję, głaszcze policzki. Przeciąga palcami po skroniach, wczesuje dłoń we włosy. Tuli. Jest taka delikatna. Stara znajoma.
Szepce do ucha:
– Już czas.
– Nie mogę – odpowiadam.
– Możesz.
– Nie.
– Musisz…
Jej ulubiona melodia to Summertime. Janis Joplin. Ale może ukołysać
czymś innym, dlatego wyłączam radio. Jednak nie pomogło.
Obraz traci ostrość. Szum opon trących o pobocze podrywa głowę.
Chwilowy skok adrenaliny odtyka nos.
Zwalniam przed bramkami. Światła lamp obmywają wnętrze kabiny, ręce
na kierownicy, twarz. Przez chwilę. Piknięcie, zielone na semaforze i przejeżdżam obok otwartego szlabanu.

54° 36 26.7 N 14° 13 10.6 E
Na „Kopernika” wjeżdżamy tyłem. Tiry ustawiamy ciasno obok siebie,
wszystkie muszą się zmieścić. Kilka zostało, poczekają na następną przeprawę z Ystad do domu, do Świnoujścia.
Nad promem krążą mewy, kłócąc się zajadle. Brzeg niknie za plecami.
Rzucam mandżur na koję, idę na śniadanie. Jemy w milczeniu, czasami
tylko szczękną sztućce.
Czas na pokładzie płynie leniwie. Koło szesnastej zwalniamy i zatrzymujemy się obok pomarańczowo-czarnej boi, nieruchomej na spokojnym
blacie morza.
– Co się dzieje? – pyta ktoś.
– To tu. Mija właśnie dwadzieścia pięć lat – mówię.
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Powietrze rozdziera ryk syreny „Kopernika”. Woła bliźniaka, śpiącego
trzydzieści metrów pod nami.
Cisza. Potem ruszają silniki.

Ile
– Piękna maszyna.
– Dziękuję. Trochę stali i skóry. Ale bardzo go lubię.
– V-ka, ogromna, jaka pojemność?
– Tysiąc siedemset.
– Rany, dużo. W pięćdziesiątym czwartym miałem Urala, przez dziesięć lat. Później WFM-kę, do siedemdziesiątego pierwszego jeździłem. Po
niej Junaki i Panonię – ta to szła, jak dzika! Ech, to były czasy… Posprzedawałem, teraz już nie jeżdżę.
– Może pan jeszcze na coś wsiądzie, nigdy nie jest za późno.
– Hehe, masz poczucie humoru. Powiedz mi jeszcze, kolego, ile wyciągasz?
– Ponad dwieście śmiało idzie, ale nim nie jeżdżę tak szybko. Zwykle
sto czterdzieści, bo więcej – to już nie ma przyjemności.
– Nie, nie, ile nim wyciągasz – panienek tygodniowo?

Świt
Oszołomiona leżała na bruku przed garażem. Chyba uderzyła w szybę.
Żółto-czarna, bezradna. Poranny budzik, zwiastun dnia.
– Trzymaj, niech jej nie zje! – Usłyszałem za plecami.
– No, kotunia, wróble i szpaki są twoje, ale wilgi, jaskółki i nietoperze
są w naszej bandzie.
W oczach kota nie było zrozumienia.
Odzyskiwała przytomność w twardej, motocyklowej rękawicy. Gdy
urodziła się na nowo, podrzuciłem ją z całej siły do góry, w błękit nieba.
Spadając zatrzepotała skrzydłami. Udało się. Odfrunęła, po chwili wróciła, zataczając nad nami krąg, jakby w podzięce i odleciała w zieloną
gęstwinę pobliskich drzew.
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O świcie piję kawę. Mży. Śpiew w oddali. Może to ona.

Via_dell’Abbondanza
Za chwilę noc wymieni się z dniem. Na via dell’Abbondanza umierają
lampy przy wejściach do domów. Pachnie wypalaną oliwą i chlebem
z pobliskiej piekarni. Sierpniowy wiatr z północy niesie nowy, na razie
ledwie wyczuwalny zapach siarki.
Z oddali słychać śmiechy, z piętra niewielkiej kamienicy – miłosne uniesienia kochanków.
Kot puszy ogon i z syknięciem pierzcha w cień.
– Co za idiota wymyślił te przejścia dla pieszych. Nogi można połamać... – mruczy postać o rozmytych konturach.
Poza niewolnicą składającą pościel, wszyscy w domu Juliusza Polibiusza jeszcze śpią. W słabnącym świetle księżyca tańczy napis wyryty na
ścianie – Nihil durare potest tempore perpetuo.
Lekko zadrżała ziemia.
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Leszek Wlazło
Jestem pasjonatem, czego odbicie można odnaleźć w moich wierszach i zaprezentowanych drabblach. Pod piórem myśli przemieniły
się w słowa, które, mam nadzieję, przenikną
do Waszych myśli.

pomiędzy
jesienny sonet zamachał ogonem
za wcześnie może bo jeszcze nie pora
by groźny halny mógł szaleć w rotorach
przeczesać świerkom korony zmierzwione
już bliska celu w sukience złoconej
jej nocne tchnienie zimniejsze jest coraz
niedawno myślę że chyba przedwczoraj
forpoczty władzę przejęły nad tronem
dlaczego jednak srebrzystość nie złoto
zwiastunem tego co siły zaburza
w nieznane ścieżki słonecznie dni potocz
niech zasmakuję w jesiennych podróżach
u boku gasi bez sensu słowotok
płatkami róża w niej chcę się zanurzać
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Pitigliano
poza szlakami ze wzgórza spogląda
wybudowane na tufie miasto
minione wieki śpią w zakątkach
wąskie uliczki zapatrzenia łakną
wzrok przyciągają wszechobecne kwiaty
z okien girlandy spływają do ziemi
winnice Bachus słońcem naznaczył
dojrzałe grona w Bianco zamienił
snami Palazzo Orsini dotykam
etruskie dzieje i synagogę
toskańską nocą w ślad za mną przyszłaś
na Via Roma w zaplocie śnić mogłem

szeroko otwarte
jak pokonywać niemoc gdy palce
drętwieją przy bezruchu zdarzeń
kiedy tuż obok jest jakby w najdalszej
i niedostępnej jesteśmy w klatce
z której możemy tylko biernie
oglądać życie w zamykanej kopercie
a może jednak to bezsen panuje
nad chwilą kreśli ciąg zaburzeń
jak lalkarz włada jest słabości królem
i małe stają się za duże
rozmazywany przez bezsiły przedbieg
niemym teatrem bywa zaledwie
noc upomniała się o prawa
nadwątlonego nie zestarzał
rys się nadmiernie jest i na to fraza
co opisuje oczywiste zdradza
na niebogato odrobinę biedniej
listopadowo dzień zaczyna sierpień
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rozmowa z Czesławem Niemenem
parafraza tekstu piosenki: „Dziwny jest ten świat”

minęły lata a świat ten jest nadal
dziwny a może jeszcze dziwniejszy
zło niewzruszone jak chwasty pogarda
tłumi co ludzkie mur niezgody piętrzy
nic nie straciły z gorzkich wybrzmień słowa
szydzą oblicza międzyludzkich postaw
Panie Wydrzycki bezlitosne noże
tną wstyd się przyznać mimo pana wiary
że świat nie zginie zabijają słowem
na oślep tych co próbowali marzyć
gdzie dobrej woli ludzie co ich więcej
podobno widział Pan wokoło
do ratowania tłumy chętne
nie po wielokroć powtarzanym słowom
próżno jest szukać tych co w czas najwyższy
nienawiść w sobie potrafili zniszczyć

początek końcem koniec początkiem
są takie miejsca gdzie najmilsza razem
zrywamy słodkie winogrona
czułych dotyków zaplatanych wrażeń
gdzie ten codzienny zmienia format
staje się częścią złączonej całości
ucieleśnionej słodyczy skroplin
nie są potrzebne ni zamki antaby
kiedy uczucie klucz zastępuje
do miejsc tajemnych gdzie na jawie marzyć
można i łączyć nierozłącznie czule
spajać i słowu razem nadawać
sens czerpać siłę z więzi do zmagań
kocham Sezamu szczęścia formułą
dniem nocą wiedzie razem w tajemne
miła w bogactwach pieszczot się zanurz
na bezlik wrażeń otwieraj wnętrze
gdy wyciszeniem nasyci się echo
każda następna okaże się pierwszą
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w gabinecie przeinaczeń
szklane okruchy krzywych luster
tną gdzie popadnie w amoku prawdy
brak wyobraźni nie pozwala się ustrzec
grymas zdziwienia na twarzy zastygł
w obliczu niby przyjaznego spojrzenia
uśmiech chciał mówić a jednak oniemiał
nie jest do śmiechu pokracznej sylwetce
gdy cała w łatach co tafla to innych
i mimo woli błota nie strzepniesz
toksyczne wżera się w zarosłe blizny
zatruwa wnętrze spać nie daje
gdyby uwierzyć to można oszaleć
trudno być suchym kiedy siecze deszczem
czasami nie wprost zza rogu zza węgła
stek nieprawd rządzi pomimo że nie chcesz
i nie pomaga w rozlicznych zakrętach
nie zrzędź głos woła czas zmierzać do puenty
spójrz słońce świeci świat może być pięknym

w jedności
trzy pokolenia spotykają się nocą
płyną w poświacie opowieści
bliżej i dalej bez przewodniej dokąd
każdy chce ważność przeżytych podkreślić
dziecko zaledwie młodzian mężczyzna
pragną z pamięci zasobów korzystać
dziecko ubrało się w beztroskę
były kolonie zimowiska
wraz z ojcem posklejany okręt
wypieki przy pisanych listach
świat był rozumem nie do ogarnięcia
do poznawania zapraszał i piękniał
młodzian zdobywał wiedzę był hardy
mnożył westchnienia doświadczenie
sprawiał że każdy następny był ważnym
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wygrywające typował najcelniej
wąs się posypał urosła broda
zdołał okruchy życia poznać
nie wiedzieć czemu czas przyspieszył
zmieniał obrazy w kalejdoskopie
chłopiec-mężczyzna klepsydrze przeczy
refleksje spod przymkniętych powiek
spory prowadzą o wartościach
gasną dysputy w zmaganiach poświat

po śladach myśli
wyłoni się z kąpieli brylantów
stwierdził ktoś w oglądanym filmie
banał nie piękno w stwierdzeniu nie żartuj
po co to komu nie powinno istnieć
gdy je rozebrać na czynniki pierwsze
ze słów przemówi metaforyczny przekręt
to niemoralne w szarości odcieniach
wciąż odnajdować namiastki luksusu
wytarta krasa skazana na przemiał
zaślepia przy pomocy uczuć
odczuć co zniewalają blaskiem
patrzenie błazna przytłoczone gaśnie
jednak czy musi a może odwrotnie
zasiana barwa wyrośnie paletą
sobie podobnych za przyczyną dotknięć
tak mimowolnie samoistnie poniekąd
nada brylantom widzenia szlify
że oaz nie nadążymy liczyć
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dysputa
spieram się w wierszach z alter ego
drwi i wyszydza liczne słabości
nie dba o poklask co inni powiedzą
nie ma znaczenia gdy w pobliżu dotknij
brzmi i ubarwia noce poranki
w kolejnym wersie też z tego zakpił
kiedy tłumaczę stawia lustro
spójrz w taflę mówi czy w nim widać wnętrze
zostaw wiatraki nie zmienisz ustąp
chociaż szum w uszach galopada tętent
sprzeczne wartości i wizerunki
pozwala istnieć czułe zapleć upnij
interlokutor sprzeczne na szali
stawia i trudno słuszności nie przyznać
słowom obrazom to coś w sobie zabić
mimo klepsydrze tym co widzi kryształ
bliskość łagodzi sen przerywa dyskurs
schodzi na dalszy bilans strat i zysków

przymorze
rzeką dziś jestem co pamięta brzegi
piaszczyste plaże i urwiska
skalne przegrody które chciała przebić
historie zapisane w zgliszczach
wspominam słońce co głaskało fale
czy toń spokojną w rozlewiskach
w zbyt krótkich miejsca opływane z żalem
na grzbietach ślady tych zaledwie kilka
znaczyło myśli i znaczyło wiele
były żaglami na wzburzonych sterem
jutro u ujścia deltą się rozleję
nieznana chwila może bardzo bliska
wyciszy wody nie tchnie treści w nieme
rozmyje obraz w półprawdach i fikcjach
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Nieporozumienie
Chociaż był już jesienny październik, to Morze Egejskie, po bajecznym
zachodzie słońca, zachęcało do kąpieli. Odłożyłem ubranie na kamienie i po chwili dłonie szeptały kalispera, witając się z przypływem. Słona woda unosiła ciało nad powierzchnię tak, że bez śladów zmęczenia
minąłem łódkę przy sąsiednim hotelu i po chwili kolejną, jeszcze dalej
mieniącą się w poświacie księżyca.
Powrotowi towarzyszyło jakieś zamieszanie na brzegu, światła latarek
i głosy, których tylko zarys docierał do uszu poprzez szum fal. Zwolniłem,
by nie przeszkadzać w poszukiwaniach, wydawało się, że zagubionego
przedmiotu.
– To pan wypłynął w morze? – przywitało pływaka pytanie. – Już
chcieliśmy zawiadomić pilotkę o nieszczęściu.

Nocne manewry
Pamięć zatarła jej imię oraz przynależność aeroklubową, ale epizod tkwi
w niej po dzień dzisiejszy. Nazwijmy ją Grażyna. Dziwnym trafem udawało jej się docierać do hangaru, gdy już wszystkie szybowce odpoczywały za zamkniętymi drzwiami. Równie dziwnym było o poranku, że znajdowała swój szybowiec na trawie, przygotowany do transportu na start.
Raz, drugi i trzeci, sytuacja się powtarzała, ale czwartego dnia Krajowych
Zawodów Szybowcowych w Michałkowie usłyszeliśmy, jak Grażyna nerwowo poszukiwała swojego szybowca. Powinien być wystawiony na trawie przed hangarem, jak każdego dnia, ale go tam nie było.
Zmontowany w ogrodzonym kole modelarskim Junior czekał na właścicielkę.
– Koledzy, pomóżcie – poprosiła Grażyna.

Bonus
Nieukończona konkurencja sprzyjała negatywnym emocjom. Zaledwie
siedemnaście kilometrów zabrakło do celu i do ogniska na lotnisku. Na
polu sąsiadującym z tym, na którym lądowałem, rosły ogórki. Głodny
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stwierdziłem, że to jednak cukinia. Samotny na odludziu, nie miałem kogo
zapytać o pozwolenie i tak kabina Jantara powiozła szaber do Michałkowa.
Emocje wczorajszego dnia, a może przedsmak kolejnej przygody i…. lecza, obudziły mnie wcześniej, niż innych. Kociołek ogniskowy wypełnił się
wkrótce pokawałkowanymi: cukinią, pomidorami i konserwą turystyczną.
Roznosząc zapach pod odchylone poły namiotów, obserwowałem, jak
kolejni lunatycy z rozdziawionymi buziami pojawiają się przy ognisku.
– Skąd to?
– Jak?
– Ale to dobre! – wybrzmiewało spomiędzy mlaskania.

Strażnik
Minęło ponad czterdzieści lat, a doskonale pamiętam umorusaną sylwetkę
dzieciaka z Żaru. Kilkuletni chłopak był nieodłącznym elementem życia
lotniskowego. Nie pamiętam, czyim był dzieckiem. Wyróżniała go ruchliwość. Swoim bystrym wzrokiem pomagał nam w obserwacji pola wzlotów. Gdy tylko jakiś niefrasobliwy turysta miał zamiar wejść pod lądujące
szybowce, on biegiem puszczał się w jego kierunku. Ciekawiło nas co też
taki malec mówił do zbliżających się intruzów, którzy nie zdawali sobie
sprawy z grożącego niebezpieczeństwa.
Kiedyś udało mi się rozwiązać frapującą nas zagadkę. Byłem w pobliżu,
gdy malec zatrzymał się przed grupką przybyszów i z groźną miną wyrzucił z siebie:
– „Stonka”, spierdalać!

Po ziemi
Stary Jaczek, z Mostostalem na skrzydłach, przemykał nad zaśnieżonymi
polami. Bychawa przysłoniła się chustą mgły i niskich chmur. Przyduszony
do ziemi wzrok przesuwał się od torów do drogi. Tam i z powrotem, aby
nie zawinąć się na wieży kościoła. W słuchawkach rozbrzmiewały poddenerwowane głosy:
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– Kurwa, co za kibel.
– Gdzie ta cholerna stacja?
– Wyżej, bo się pozabijamy – i po chwili spokojniejsze – wracamy do
domu, trener odwołał konkurencję.
Na odprawie oberwało się Ryśkowi:
– Nie mogłeś podać przez radio, że nie da się oblecieć trasy? Przecież
są wśród nas niedoświadczeni piloci z nalotem ledwie dwieście godzin.
Zadowolony, dopisałem dziewięćdziesiątą godzinę do książki lotów.

Mokre pożegnanie z obozem
Tylko mnie i instruktorowi z Katowic udało się przeskoczyć z Magury na
zbocze Żaru. Robiło się ciemno, czy to z powodu zachodzącego słońca,
czy też niskich, stalowych chmur. W połowie zbocza Mucha, zamiast esować, zaczęła krążyć. Zrobiłem to samo i wariometr oszalał, wspinając się
poza skalę. Wyszliśmy nad szczyt i natychmiast „daliśmy” po hamulcach.
Od strony Kozubnika, na wyciągnięcie dłoni, nadchodził groźny wał burzowy. Czoło cumulonimbusa chciało nas wessać w mroczne czeluście.
Na prostej cisza przemieniła się w przeciwny szkwał i stanęliśmy
w miejscu. Zwiększając prędkość uniknęliśmy wodowania, jednak nie
przemoczenia, gdyż w strugach rzęsistego deszczu przeciągaliśmy szybowce do hangaru.

Pierwszy na wieńcu
Na trasie wszystko było przeciwne zamierzeniom. Czołowy wiatr i altostratus przykrywający Wrocław chciały ostatecznie zakończyć diamentowe żniwo. Pojedynczy cumulus nad lotniskiem wyciągnął do śmiałka przyjazną rękę, pozwolił wracać. Jakże zazdrościłem Tomkowi nad Opolem.
Wszedł w chmurę i po chwili wiedział, że doleci. Poznawałem z trzystu
metrów zakłady w Krapkowicach i Zdzieszowicach. W Kędzierzynie-Koźlu puszczona para dała niecały tysiąc. Kilkadziesiąt brakujących metrów
przedłużyło rozterki. Gliwice majaczyły w oddali.
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Zaglądałem w okna mieszkańcom Sikornika. Pod czy nad drutami Rybnickiej? Białe skrzydła Pirata musnęły liście w luce na skarpie i nastała cisza
– Co Ty tu robisz? – zapytał instruktor pod hangarem.
– Przyleciałem.

Nielotnie
Można powiedzieć, że Pani Franka z chaty spod stacji meteo, wychowała
pokolenia szybowników. W latach siedemdziesiątych nie latało się w niedzielę. Jurek Nowakowski wyciągał nas skoro świt z łóżek i po torach
kolejki pokonywaliśmy wzniesienie. Roiło się tam od czarnych jagód i po
chwili kilka słoików czarnego runa pozostawiliśmy na ganku drewnianego
domu. Poranna mgła towarzyszyła wędrówce na Przełęcz Kocierską. Pod
wieczór powróciliśmy szczytami na Żar.
– Siadajcie chłopaki, już wyjmuję pierogi z wody.
– Pani Franko, a możemy do nich poprosić o zsiadłe mleko? – poprosiliśmy chórkiem.
– Oczywiście, tylko pójdę do piwniczki.
Pobiegliśmy za nią, aby zobaczyć jak nabiera łyżką biały przysmak.

W żywiole
– Ta będzie akurat – wskazałem na congestusa na prawo od lasu.
Z początku leniwie, ale z czasem coraz śmielej, chmura wciągała nas do
wnętrza. W gęstniejącej mgle trudno było dostrzec końcówki skrzydeł.
– Fiu, fiu – „Szwagier” skwitował dychę na wariometrze.
Na trzech tysiącach narastająca ciemność wzbudziła mój niepokój. Wskazówka przyrządu oparła się na piętnastce.
– Wychodzimy – krótko, lecz zdecydowanie nakazałem Krzyśkowi,
który bez słowa wykonał polecenie.
Kurs zachodni zbyt długo kazał czekać na słońce. W końcu porażająca
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biel oślepiła oczy. Wypiętrzona czapa gwałtownie rozrastała się ponad
głowami.
– Popatrz na lewo, na nasz cień w tęczowej aureoli.
Niespodziewanie ręka błyskawicy oparła się o ziemię.

Niewiadoma
Rygar powoli dochodził do siebie po tym, jak został wessany w wir, który
przeniósł go w obce miejsce. Początkowo myślał, że to cyklon 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.
Zaciekawieni grotiagowie przyglądali się dziwolągowi, niezdarnie pełzającemu po skarpie.
Czasoprzestrzenny wir zamykał się nad górami. Zniknął równie nagle, jak
się pojawił.
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Grażyna Izabela Zarębska
/ibell/
„Poezja jest rodzajem muzyki: trzeba ją słyszeć, żeby móc o niej sądzić”.

za szybko
po diabła się urodziłam
na początku
bawiłam się w dzieciństwo
później wydoroślałam
praca była
po szczeblach pięłam się
wychowałam córki
pstryk i czas przyspieszył
dotarłam do emerytury
co z tego
przyszłość skurczona
i ciąg dalszy
już brakuje wigoru
tempo spowolnione
wzrok poszarzał
wszystkie choroby świata przyczepione
jak rzepy
pozostała miłość
do słów
jestem kwiatem
przemijania
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tak jest a powinno inaczej
mam prawo do swobodnych myśli
wyrosłam z nakazów i zakazów
na szali wrażliwość
nie trafiam bezpośrednio
nieporadność w morzu
w głowie sploty słów
nuty pękate wyobraźnią
kaleczą
w natłoku zgubiłam drogę
smutek stoi po jednej stronie
druga biegnie na oślep
nie wystarczy oddechów
arytmia podskakuje
zło rujnuje osobowość
dekalog miał być wpisany
w życie
jak słowa przysięgi
powinnam być sterem

natręctwa
to nie ptaki przynoszą
niedogodności
bitwa pierwszymi skrzypcami
trudno znaleźć prostą drogę
natręctwa rosną i panoszą się na wierzchołku
napięte drgają
niechciane ale unoszą
przerażenie
nocą rozbijają fale wyobraźni
układają wielką sieć pajęczą
trudno uwolnić niechciane myśli
od najwyższego pułapu
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który rośnie
dziwaczeje
ale wolnym krokiem powracają
i zamykają w ramach
niepewny spokój

powierzchowność
właściwie to jestem rozgoryczona
nie doganiam próżności
(do)tykają mnie rozchichotane kobiety
wystrojone w markowe ciuchy
stukają wysokimi obcasami
ich paznokcie błyszczą jaskrawością
i szczerzą nie swoje ale wybielone zęby
dumne czy durne
bo pycha zachwiała równowagę
a one kręcą się dookoła swojego JA
i nic
poza czubkiem nosa
bufonada rozkorzeniła czas absurdu
pieniądze nie tylko kobietom powywracały
szare komórki

w głowie jest wszystko
wiedziałam że głowa
odpowiada za stan
tylko cykady krzyczą pieśni
o dziewczynie zasłuchanej w ciszę
ona klei obrazy na dobry sen
a on kpi i pluje w oczy
wiatr zawiesił na twarzy
płoche myśli
włączyła szósty zmysł
bez blasku zastygł
w krzywym zwierciadle
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tylko spokój
dobrze gdy równowaga nie jest adrenaliną
cichość przycupnięta w oddali
przyspieszonego nierytmu
ucieka od przypiekania
ironia wkrada się bez tolerancji
na szczycie protestuje
drzazgi bez wyrzutów
uśmiechnięte
Adell otwiera siebie
zatrzymuje rozpędzony wóz
umiejętnie wydobywa słabość za słabością
tylko spokój pomiędzy wersami
spaceruje swoim tempem

syndrom sieroty
w poszukiwaniu otwartych ramion
myśli zastygają w miejscach
dokąd nie ma już powrotu
tylko wspomnienia
podpierane opoką dzieciństwa
cieszą
wrażliwa Adell zatacza błędne koła
słowami naprawia
syndrom ukryty pod skórą
kpią pseudowartości
wyrzeźbione przed laty
miłość zmieniła dawną twarz
gdy była małą dziewczynką
Mama tuliła troski
czytała książkę na dobrą noc
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i zasypiała spokojna na Jej ręce
dojrzałość pod twardymi skrzydłami
zmieniły Adell w stare drzewo
bez zielonych westchnień

jesienią
liście biegają między
postaciami a muzyką
pod akordami słów
brązowieją
Adell chwil parę zatrzymała
wśród pustych ławek
babiego lata
napisała list do jesieni
często idzie pod wiatr
rozmazuje słone krople
na szybie rysuje tęsknotę
z wiatrem błyszczą jej oczy
uśmiecha się do biegających wiewiórek
rozświetlają bezsilność
i napotyka przyjazne dłonie
obraz zatrzymuje w ulubionej
przestrzeni
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rozważania
coraz częściej
myśli biegną do nieistnienia
za szybami życie tętni
przed obawą i bezgłos
niepokoi
wiosna budzi świeżymi kolorami
a ja
spóźniona i nieprzystosowana
do pór roku
przystanęłam po stronie ciszy
młodość rozwinęła skrzydła
trzymam trochę fotografii
trochę listów
przy stole puste miejsce
wspomnieniami powracam
Mamo

nikt nie zatrzyma zegara
wskazówki odmierzają czas
a on
nie patrzy w lustro
pędzi i zostawia
zdziwione oczy
ślady na twarzach
tylko chwile zamknięte
w przestrzeni
odbijają wspomnienia
nikt nie zatrzyma zegara
odgłosów echa
które przenoszą z dźwiękiem
kolejnym pokoleniom
nowe życie
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Danuta Zasada
/nuta niepokorna/
Kiedy w wieku 14 lat zaczęłam pisać wiersze nie przypuszczałam, że będą moim kluczem do wrażliwych serc i interesujących ludzi, a świat zbudowany w nich będzie określał
moje spojrzenie na codzienność.
Od 8 lat mieszkam w Szwecji. Założyłam
w Geteborgu Inkubator Talentów Polonijnych,
by znajdować i motywować artystów nieujawnionych.
Drogę emigrantki z wyboru (wszystko jedno
jak długa jeszcze będzie) przez emocje moich
czytelników i własne refleksje zapinam w strofy, bo nimi uciszam szkwały i zapalam latarnie,
ciemność i marazm przez to mniej dokucza.
Czasem przypadkiem wpadam na trop sobie
podobnych i staję do apelu. Poezja wtedy jest słońcem o świcie, pełna nas
i reszty niewymownego istnienia. Jeśli odejdziesz od dosłowności, doczytasz
więcej pięter w moich wieżowcach myśli.
Konkursy i nagrody są tylko symbolem podjętych lub niepodjętych pojedynków, bo w istocie o słowo chodzi, by brzmiało i zatrzymało w biegu, przedefiniowało oczywistości. Wszak nic pod niebem oczywiste nie jest.
Zajrzyj, gdzie nuta niepokorna wtrąca się w gładkość strun. Drżą w rytmie
serca, gdy palce na gryfie. Poczuj to...

wir
coraz się grubszy dywan kładzie
z liści rzuconych z drzew przy drodze.
milczymy sobie. i na razie
wir myśli z tym milczeniem godzę.
zmierzch pisze mroczne odyseje
na zatrwożonych chłodem oknach.
podobno znów za mocno wieje.
w gazetach piszą. może plotka.
słońca niewiele w każdym razie.
i cień w łańcuchy twarde spina.
coraz się grubszy dywan kładzie
z liści po których przyjdzie zima.
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kamyk
czasem stąpamy po cienkiej tafli
ślady rysują pajączki pęknięć
i suchą stopą nikt nie potrafi
gdy łzy i drzazgi płyną żył wierzchem
czasami przechył na ławce życia
na cienkich nitkach ledwie związanych
że gdyby jeszcze wiatr obok przysiadł
to może ławka w wodę – jak kamyk
a czasem promień ostatni jeszcze
oderwie z cienia ostatni skrawek
i przerysuje zastygłą przestrzeń
i odczaruje zwątpienie łzawe
ławka wyostrzy zmysł równowagi
przeliczy cały wszechświat na nowo
i nowy prześwit w dali się zjawi
bliższy o jedno zgubione słowo

ślady
śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich cienie odbite na ścianie
i ślady odciśnięte pod serca obrożą
i puste krzesła kiedy wieczerza nastanie
śpieszmy się ich rozumieć wybaczać słabości
odkrywać inne światy niż ten który znamy
w lot chwytać ziarnko szczęścia by piękno móc dośnić
nim szkiełko marzeń pęknie i łzy spadnie kamyk
śpieszmy się garnąć do tych co jeszcze obecni
przynoszą sercu uśmiech jedyny na świecie
blask świec nie wróci iskry tych co już odeszli
choć zda się każdy płomień przybliża ich przecież
śpieszmy się zatrzymywać diamenty bliskości
kiedy nas temperują codzienne rozstaje
śpieszmy się kochać ludzi nim życie nas dośni
bo sen ów krótszy może niż wszystkim się zdaje

210

Jubileuszowa X Antologia

jaźń
gdy się zużyją myśli dawne
a czas zroluje zdarte żagle
bo wiatr co nosił po akwenach
już siły nie ma
gdy nocy czarna peleryna
na zawsze wschody już zatrzyma
więc słońca promień też nie dotknie
bezwiednych potknięć
gdy się woalka mgły rozepnie
nad bladym lustrem cichych szepnięć
i liść ostatni zadrży dreszczem
co będzie jeszcze
czy jaźń otworzy oczywistą
źródło co ciągle w nas nie wyschło
i wszystko stanie się tak jasne
że już nie zgasnę

ramy
tam gdzie cienistość wieńczy dal
poświata ma dyskretny prześwit
i choćby targał tobą żal
że demon nowe drogi rzeźbi
a anioł uczepiony ram
na ścianach trzyma straż codzienną
to prześwit zawsze będzie tam
gdzie błądzisz myślą bezimienną
i choćby nie wiem jaki lęk
tarmosił twą szalupą zdziwień
to będziesz tkwił jak w róży cierń
dopóki wiatr w mustanga grzywie
dopóki blask na źrenic dnie
i szept w niebieskich zamyśleniach
bo przecież tyle liczy się
ile wynika z ocalenia
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zapach
w rytualnym pożegnaniu lata
zmierzch artysta wiesza nić pajęczą
jakieś szepty przy niej stale klęczą
modląc trawom bosej rosy zapach
liść jak motyw w kobiercu ściółkowym
w zgrabnej pozie zastyga i słucha
świerszcz się stroi melodia drży krucha
księżyc srebrzy na wzgórzach mgieł skowyt
jeśli przyjdziesz zamyślić się chwilę
nad wieczora przedziwną tonacją
nie płosz świerszcza księżyca nie zasłoń
jak cień przylgnij jak skrzydło motyle
szkoda burzyć misterium przednocne
jeszcze lata ostatnie oddechy
zanim wicher i drzew nagły przechył
szron na ustach i słowa zbyt mocne

kiedyś
w odlotach ponad to co ciasne
jest zawsze jakiś glejt na przestrzeń
zwłaszcza gdy gniewnych tęsknot kastet
palce zdobywa gładkim wierzchem
i lśni na słońcu niczym medal
wybity zapomnianym młotem
choć myśli postrzępione w brzegach
rysują ciągle mgliste potem
z otwartych dłoni łatwiej czytać
grypserę pogmatwanych wspomnień
ostatni na nich szept zastyga
ostatnie słońca słowo do mnie
ostatni fart lub losu uśmiech
zbierane skrzętnie w puzdro serca
czas przecież w biegu więc nie uśnie
przechytrza nas i vice versa
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tylko muzyka wciąż ponad to
własnym przecieka korytarzem
i to uparte w oczach światło
które dotyka śmiałych marzeń
i nic nie zdaje się mocniejsze
niż lśnienie gwiazd na chwiejnej tratwie
ale z nadzieją na tą przestrzeń
od której będzie kiedyś łatwiej

złudzenie
noc przecież ale niebo chyba spać nie może
przez siwy welon deszczu parapety wzrusza
mrok dziś pogubił wątki przez ten chłód na dworze
na zbiegu nagich ulic plącze mi się dusza
wystarczy nic nie mówiąc przysiąść się na chwilę
i kiedy miasto milknie wyprać w rynnach smutki
być może w szeptach deszczu co się właśnie wylęgł
każdy z nich drobny zda się – jak kropla malutki
świtanie tuż za rogiem zamknij szybko oczy
zmierzch muzyk – niesie każdą z nut na srebrnej tacy
rozbębnił się deszcz dobosz – wiatr solówkę zmoczył
wziął wszystkie parapety w niespokojny jasyr
co jutro zechce przynieść żaden z bogów nie wie
złudzeniem jest zwierciadło kałużowych luster
czasami lepiej zasnąć niż w nic biec przed siebie
sen jest jak konfesjonał wymierzony w pustkę
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gonitwa
w tej ruletce co w życiu
sztuką jest umierania
gdzie przekora się droczy
z batem co nas pogania
a blask żagli rozpiętych
złudnie kłania się dali
kim jesteśmy dla wiatru
czym jesteśmy dla fali
w tej gonitwie co w świecie
sztuką jest by móc przetrwać
gdzie kapitał określa
kiedy można biec przestać
a czerń kotwic rzuconych
zbyt głęboko zbyt lekko
kim jesteśmy dla siebie
i czy można mieć pewność
w dniach na skobel zamkniętych
zakazanych odgórnie
których przeżyć się nie da
lepiej ani powtórnie
w pantagramach od których
gasną dobre intencje
kim jesteśmy wciąż wierząc
kiedy wokół pretensje
w zaschłych faktach od których
świat się wali poprzedni
w kłamstwach jakże medialnych
oraz tych co zawiedli
w oficjalnych zeznaniach
na publicznych salonach
kim jesteśmy dla świata
jaka nasza w nim rola
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Irena Maria Zborowska
/Irena/

SMAKOWITE GODZINY
skracała dystans do minionej młodości
stawiając drobne kroczki a ona wciąż uciekała
goniła drobiąc odwrócona od tego co teraz
kromka chleba z omastą nie smakowała
milsze było wspomnienie jego głosu jego ust
nim okraszała każdy dzień podzielony
zegarową kukułką która z wnętrza tykającego domku
wyprowadzała mężczyznę na łzy i kobietę
na pogodę ducha

TO NIE BYŁ CZAS, TO NIE BYŁA PORA
schodziła z poddasza piekła czuła się jak Quasimodo
opuszczający dzwonnicę która za chwilę się rozkrzyczy
pod nogami gromadził się osad zastarzałego cierpienia
bała się że ugrzęźnie w nim przy pierwszym kroku
jest wartościowym okazem dla medycyny
życie odkleja się od niej jak cenny znaczek
od zszarzałej wiekowej koperty początkowo
delikatnie by dokończyć dzieła szarpnięciem
zostaje spopielona koperta i stela która przypomni
tu kiedyś było życie
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MAM W SOBIE SPOKÓJ
oczy na śniegu
cała postać w śnieżnej pościeli
szron na ścianach
dotykam lodowatej dłoni
sama sprawdzam która cieplejsza
całość nie drażni wystawiennictwem
martwa klamka u drzwi zrezygnowała z otwierania ust
na progu nikogo dzwonek zapomniał nazwiska
i chętnie pokąsałby listonosza gdyby nie emerytura
powoli wyprowadzam się z własnego życia
ciekawe jak potoczy się dalej beze mnie

ŻYCIE JAK PUSZKA PANDORY
kwitnące kasztany przed maturą
nerwowe sesje egzaminacyjne
kończące radosną młodość absolutorium
zaciskam powieki
aby nie ujrzały
dziennego światła
dramaty dorosłości
pierwsze z drugim nie chce się równoważyć
nie zgadzam się z okrucieństwem życia
jeśli ktoś spróbuje mnie przekonać
że żyję
nie uwierzę

216

Jubileuszowa X Antologia

JESZCZE NIE TERAZ
nie
nie śpię w twoim podkoszulku
abyś był bliżej
nocą spod poduszki wyciągam
sweter pachnie tobą
tuli jak jeszcze wczoraj ty
może być namiastką pieszczoty
jak dotyk małych rączek dziecka
ciągle głodnych mnie
blisko serca
pusto
w pamięci grają standardy jazzowe
pod powieką chowam łzę
jeszcze się przyda kiedy nadejdzie
the end ale bez happy

ZAKAZANY
okna wychodzą na południowy zachód
ma więc swoje prywatne słońce na kilka godzin
kiedy otrzepywała się z nieudanego
romansu jak pies z kropel deszczu drobiny w świetle okna
wirowały niczym mikroskopijne chińskie parasolki
część jej duszy wysychała
na wzór suszonego rajskiego jabłka
ale nie będzie zwiędłym okazem
będzie brzoskwinią w puszce
słodka soczysta ale zamknięta
do posmakowania wyobraźnią
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A WOKÓŁ TŁUM KOLOROWYCH
CIERPIĄCYCH ŚWIĘTYCH
kwiaty w wazonie potęgują
zapach zbutwiałego czasu
trzeba się podnieść
w zasięgu ciała brakuje tlenu
nie wspominając o horyzontach
tylko czym przebić pęcherz płodowy ścian
wyważyć nieotwierane od dawna drzwi i wyjść
do ludzi coraz dalej powietrza mniej
gilotyny wskazówek nieubłagane
czas kończy się zawsze za wcześnie

REZERWAT
świat z poziomu jawi się płaskim naleśnikiem
rozbujany na lewo próbuje nabrać realnych kształtów
to nie przynosi pecha że wstaję lewą
w pudełku pokoju jest jedyną opcją
rusztowanie kręgosłupa trzeszczy
niebezpiecznie wstać gwałtowanie
zmienia się krajobraz nabiera realnych barw za oknem
jazgot wróbli w mieszanym chórze z gołębiami
stoi na swoich właściwie mogłaby iść
tylko dokąd kiedy świat zmniejszył
promień użytkowania do stu metrów
przekroczenie grozi upadkiem niestety fizycznym
destrukcyjnym cieniem kładzie na łopatki chęć
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WSZYSTKIE ŚWIATŁA DO RAJU MAMY ZIELONE
twoje myśli unoszą się znad poduszki
usta masz niewiarygodnie ciepłe żałuję że nie mogę
wślizgnąć się do środka wypełnić moim oddechem
czuję dłonie w wilgotnych miejscach za obojczykiem
w zgięciu szyi gwałtowne szarpnięcie jak rażenie prądem
gęste powietrze w moim ciele jest niebieskie
spadamy kołując nad rajem
nie martwi fakt że może być utracony
taka maleńka śmierć której nigdy nie mam dość

DRZWI OTWIERAJĄ SIĘ NA SAMOTNOŚĆ
piję kawę w milczeniu swojego azylu
po spłukaniu pod prysznicem zapachu twojej skóry
przywdziewam samotność jeszcze rzucam się
w stronę telefonu jakbym wzywała przeszłość
choć wiem że nie ma już nic nowego do powiedzenia
nie będzie wspólnego wygładzania zmarszczek
gaszenia błękitu oczu siwiejących podobnie jak skronie
coraz częściej wymykałeś się we wspomnienia
zamknięte dla mnie aż wchłonęły cię skutecznie
a miało być niekończące się babie lato
patrzę w przyszłość i nie widzę nic
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KARALUCH
Dziecko jak dziecko: radosne, czasem smutne, przytulane, czasem ganione, ale zdrowe. Kiedy zachorowała, wokół była śmierć, żelazne płuca*
posapywały miarowo, ale też miarowo wyciągane z nich dzieci szybko
zawijano w białe prześcieradło i wynoszono, przytulane w objęciach
smutnych pielęgniarek.
Nie rozumiała, co się dzieje. Jej sześcioletnie doświadczenia nijak się
miały do tego, co teraz.
Leżała bezwładnie. Początkowo nawet rękami nie ruszała, połykanie
też było jakieś niezdarne, a nogi zupełnie obce. Leżały martwe, nie pomagały przewrócić się na bok, tylko sufit i drzwi na korytarz, którym
od czasu do czasu ktoś w białym kitlu przebiegał na dźwięk płaczu czy
krzyku.
Inka nie płakała, nie krzyczała, czuła się tak, jakby odebrano jej zdolność mowy, taki mutyzm wtórny, choć wtedy nie znała takiego określenia. Patrzyła, tylko patrzyła i odnotowywała kolejne dziecko wyjęte z maszyny i pośpiesznie wynoszone. Na jej sali było jedno, jej łóżeczko i dwa
żelazne płuca. Karmiono ją siłą.
– Jak to, nie chcesz jeść? Nie lubisz buraczków? To ja ci udowodnię,
że polubisz.
Udowadnianie skończyło się tym, że Inka zwymiotowała to, co w nią
na siłę wciśnięto, fartuch pielęgniarki nabrał wreszcie jakichś konkretnych
barw, a dziecko miało spokój z wmuszaniem jedzenia. Nikła w oczach,
choć lekarze podczas przyjęcia jej na oddział, mówili do Mamy:
– Nie pozna pani córki, gwarantujemy.
Dostawała na drugie śniadanie kogel mogel i herbatnika, dostawała
krew i nie przybierała na wadze, a stawała się coraz bardziej przeźroczysta.
Zmartwiona lekarka przysiadła kiedyś na łóżku Inki i spytała:
– Co ty, dziecko, właściwie lubisz jeść?
A dziecko szczerze przyznało:
– Pomidory, kiszone ogórki i parówki.
Odtąd lekarka podczas obchodu przynosiła w kieszeni fartucha jednego pomidorka co dzień, a Inka nabrała odwagi i zaprotestowała, kiedy
znów usiłowano nakarmić ją słodkim ubitym jajkiem. Nigdy nie przepadała za słodyczami, a brak przebywania na powietrzu jeszcze bardziej
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pozbawiał ją apetytu. Wywalczyła, bo po trzech tygodniach nauczyła się
o siebie walczyć, że co dzień wynoszono ją na świeże powietrze, co było
nagrodą za cierpienia podczas parafinowania.
Parafina to było największe przekleństwo małych ludzi z oddziału.
Leży nagie bezbronne ciałko, a szerokim pędzlem jakiś kat w białym fartuchu, maluje płynną, gorącą parafiną raz przy razie gęste ślady i szybko
zawija w ceratę i koc. Takiego płaczu, wycia, nigdy w dorosłym życiu
Inka już nie usłyszała. Bywało, że podczas odwijania, skóra odrywała się
razem z parafiną. Inka widziała, jak później takie dzieci moczyli w fioletowej wodzie, że to nadmanganian potasu, dowiedziała się po wyjściu ze
szpitala.
Zaczynała raczkować, jakkolwiek śmiesznie to brzmi, w wieku sześciu
i pół roku raczkowała.
Zanim zachorowała, było jej pełno w każdym kąciku i teraz też. Pielęgniarki z uśmiechem, potykając się o nią na korytarzu, mówiły:
– Szybsza jesteś od karalucha.
Inka już wiedziała, co to karaluch. Kiedy leżała bezwładna na łóżku i tylko jej oczy krzyczały rozpaczą, takie brzydactwo wlazło na jej
kołdrę. Nie mogła się ruszyć, głos uwiązł gdzieś w krtani, tylko czarowała go spojrzeniem, żeby z niej zszedł. Chyba nadawali na tej samej
częstotliwości, bo robal, po chwili zastanowienia, uruchomił swój jedyny
chyba zwój mózgowy, poruszał czułkami i szybko zsunął się na podłogę.
A więc stwierdzenie pielęgniarek było zachętą do ruchu. Po kolanach
sunęła korytarzem do innych dzieci co dnia. Na jej sali nie było nikogo
poza już nieposapującymi żelaznymi płucami, jakby to sygnalizowało koniec epidemii.
Lewa noga jakoś nie nadążała za prawą, kolano zawsze o kilka centymetrów było w tyle za prawym i stopa wlokła się bezwładnie jak ogon
dinozaura. No, takiego malutkiego dinozaura.
Kiedy stanęła na dwóch nogach, w pionie, popatrzyła na świat nie
z pozycji naleśnika, próbowała stawiać pierwsze kroki. Jakkolwiek one
wyglądały dla obserwatora, dla Inki były krokami milowymi. Pokonała
chorobę. Będzie chodziła. Udowodni wszystkim, że ma skrzydła.
Radość gasła, kiedy dyrektorka szkoły oznajmiła rodzicom Inki, że nie
przyjmie jej do pierwszej klasy, bo a niech spadnie ze schodów… tak
mizernie chodzi…niech przyjdzie za rok.
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Siedziała więc Inka w domu. Czytać i pisać nauczyła ją starsza siostra,
matematyki uczył brat. Inka chłonęła wiedzę tak, że z powodzeniem mogła zostać przyjęta do drugiej klasy. Ale nie. Żadnych drugich klas. Co za
fanaberie. Pani dyrektor nie kryła oburzenia.
No nic. Inka uczyła się więc tego, co już umiała, nudziła się okrutnie,
dlatego na lekcje przemycała książkę, którą ukradkiem czytała, trzymając
ją pod ławką.
Nie dało się tego robić na lekcji religii. Zakonnica o twarzy buraka
(z kształtu i barwy) biegała ciągle po klasie i jakoś od pierwszego dzwonka czuła niechęć do Inki.
Nadeszła pora przygotowań do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej. Zakonnica ustawiała dzieci w szeregi, rządki, czwórki i ciągle coś jej
przeszkadzało. Przeszkadzała Inka. Lewa noga była tak słaba, że dziewczynka co chwilę przestępowała z nogi na nogę lub chwytała się ławki.
– Ty wiercisz się jak taki karaluch. Patrzeć na ciebie nie można bez
obrzydzenia, ale niestety jesteś. Psujesz estetykę.
Po tych słowach Inka wyszła z klasy, zaszyła się w kąciku na schodach
wiodących na strych i zeszła, kiedy skończyły się wszystkie lekcje. Nikt
jej nie szukał.
Pod szkołą czekał Tato, któremu wszystko ze szlochem opowiedziała.
Nie krył oburzenia.
U proboszcza nakreślił sytuację, a ten stwierdził – To niech przystąpi
do sakramentu z dziećmi z okolicznych wiosek.
Przystąpiła. Dzieci wiejskie widać też były „mniej estetyczne” i nie
psuły nikomu ogólnego wrażenia. Inka jednak zapamiętała słowo: karaluch. Ilekroć przekraczała próg kościoła, z każdego obrazu, krzyża, krzyczało: karaluch, karaluch.
Dorosła, modliła się, a raczej rozmawiała z Bogiem w czasie spaceru,
odpoczynku, w chorobie czekając w licznych przychodniach na zmiłowanie boskie. Będąc dzieckiem, ciągle słyszała, że Bóg kocha bezwarunkowo. Zadawała sobie pytanie – To bezwarunkowo, niby z miłości zabiera się dziecku zdrowie, a nawet życie?
Jak na bezwarunkową miłość, dla Inki było zbyt dużo warunków.
-------------------*Żelazne płuco – urządzenie umożliwiające oddychanie w sytuacji, gdy mięśnie oddechowe
są niewydolne. Żelazne płuco jest rodzajem respiratora. Formalna nazwa tego urządzenia to
„respirator generujący podciśnienie”.
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Stanisława Żak
/wilczajagoda/

Emerytowana nauczycielka. Zodiakalny byk.
Typowa dla swojego znaku wieczna optymistka, czasami oportunistka i pacyfistka. Kocha
piękno pod każdą postacią, dlatego osiedliła się w uroczym miejscu niedaleko Jeziora
Drawskiego. Pod okiem potężnej miodnej lipy
rozstrzyga swoje małe dylematy. Kilka razy
w roku wylatuje do Anglii. W poszukiwaniu przygód do muzeów, galerii drepcze. Kocha podróże, książki, malarstwo, swoje dzieci
i ogród. Szczęśliwa matka. Zwariowana babcia
siedmiorga wnucząt, z którymi spędza wakacje w swojej hacjendzie. Nie
uważa siebie za poetkę. Pisanie to moje hobby – mówi – pisaniem zabijam czas, bo on zżera nas. Związana z portalami internatowymi: E-literaci,
POSTscriptum, E-Skwerek Poetów, Jest lirycznie.art.pl. Znana jako sasza,
sława, wilczajagoda. W roku 2009 wydała debiutancki tomik „Nagrabiłam
sobie”, dwa lata później „Mistrzyni metamorfozy”. Ma udział w kilku Antologiach. Jest ta sama od zawsze, a jednak inna, jak jej wiersze.

Agnieszko z przeszłości
dziewczynko mała
z końskim ogonem i z grzywką
pomyślałabyś że pod obcym niebem
znajdziesz szczęście
niewolnico niepokojów
na barki wzięłaś ciężar
bytów pokoleniowych
maki stokrotki kołysze wiatr
z oddali machają płatkami
biało-czerwone marzenia
w sercu niezapominajki
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wspomnienia o zapachu czekolady
Ciepłymi myślami można... namalować obraz lub napisać wiersz
i podarować komuś bez okazji, tak po prostu za to, że jest.
Czekasz listu ode mnie. Niecierpliwisz się.
Wiesz kochany, nie lubię pisać kiedy morze
być może rozmawia ze mną.
Muszle w pokrętnych korytarzach zatrzymują jego szum.
Mewy skrzydlate chłodzą powietrze i wyczekują zapłaty.
A ja nie mam nawet kawałka
dobrej muzyki do wtóru krzykom.
Macham złamanym skrzydłem udając jedną z nich.
U ciebie mroźno, drzewa chore z tęsknoty
czekają na ozdoby. U mnie kwiaty jeszcze kwitną,
te późnojesienne, obejmują pachnącymi ramionami
zaczajone pająki i nosy wścibskich. Czują się wtedy mniej samotne?
Pamiętasz, jak z górki biegłam lekka jak ptak ku niebu.
Schowałeś mnie w objęciach.
Bądź ze mną szeptałeś. Zbuduję ci dom
ze złożonych dłoni, osłoni przed burzą.
Drżałam, pytałam siebie bez odpowiedzi.
Obiecuję ci nas zawsze i wszędzie.
Uwierz, mi proszę.
Wyjechałam.
Poczekam, kiedy dzień odda ostatni promień słońca,
napiszę ci o tym wszystkim,
co czeka mnie za bramą sprzed lat dwudziestych.
Czas jak fale odpływu i przypływu
rozlewa się szeroko i zabiera kawałek plaży.
Myślisz, że tam używam życia, a ja usypiam na stojąco
przy czajniku pełnym słodkości z kamieniem u nogi
i twarzą wyrzeźbioną cichą tęsknotą. Zabijam ją tańcem w rytm
rozchlapywanej czekolady. „Alejandro” Lady Gagi
dudni w uszach, wgryza się w serce, podnosi adrenalinę.
Nim wyślę ten list, włożę do niego zapach morza, czekolady
i błękit tutejszego nieba, ale muszę się spieszyć, bo pogoda
zmienną jest i za moment chmury ołowiem zawisną,
a wiatr będzie porywał ostatnie dobre słowa.
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Jubileuszowa X Antologia
Wiesz, tutejsze miasteczko w deszczu pięknieje,
wylakierowane ulice odbijają światła pochodni.
Trzydziestego października obchodzi się tu hucznie
wesołe Halloween zajadając jabłka w czekoladzie.
Piątego listopada plaża płonie tysiącem ognisk.

Jabłuszko pełne snów, ze wspomnień
wiję gniazdo
pod powiekami
jesień rozkłada ciepłe czajniki
pełne płynnej czekolady
od których wszystko się zaczęło
poduszka niczym kamień
syczy nagrzana niedokończonymi snami
otwiera napoczęty rozdział
czekamy przy zapachu gorącej czekolady
przez cienkie szyby dotyka nas noc
owinięta szorstkim chłodem
prowadzi w czarne odmęty
nagrzewam dłonie Aśki plecy Sebie
zwariowany terrorysta biega wciąż na zewnątrz
i wraca z koszami jabłek
rzędem ustawiam czekoladowe
w gumowej posypce
staną się żerem
dla halloweenowych czarownic
od góry czuć ciepło
studzę powietrze pod stołem
kolejnym ogryzkiem pobudzam adrenalinę
ku radości Basi
Łukasz nasz Alechandro liczy tace
niesie w głębiny suszarni
wracają stamtąd ciągle mokre
ślady do czyszczenia
znów nie na żarty
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ALEKSANDROWI NA PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN
17 kwietnia 2012
pragnę usłyszeć twój głosik
świergotu dzwonek srebrzysty
uścisnąć ciałko twe kruche
i dać ci buziak soczysty
jesteś daleko ode mnie
dalej niż ptaki na niebie
co pieśń o miłości śpiewają
i mojej tęsknocie do ciebie
niedawno skończyłeś roczek
na nogach trzymasz się mocno
zrobiłeś swój pierwszy kroczek
w nową przyszłość
uroczo
sprytny i zwinny jak sarna
dom cały radością napełniasz
a wieczorem po ciepłej kąpieli
ledwo na nóżkach się trzymasz
tęsknotę tkam z mgły muślinowej
kwiaty rozsiewam na grządki
czekam przyjedziesz i swoje
zrobisz w ogrodzie porządki

Aleksandrowi
wyrzeźbię twoją twarz w kąciku moich oczu
powstrzyma smutek kiedy będę sama
oddech rozstania zasznuruję na ustach
chroniąc przed potokiem zbędnych słów
ciepło dotyku małej rączyny
wygładzi chłód który dotyka serce
wewnątrz mnie
powiew wysokiego lotu
kiedy wlecę w nieznane
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kropla co z oka zleci
zgasi wątpliwości
maleńki
pomyśl dziś o mnie
tak trochę bliżej

szczęście nie na niby
tyle spojrzeń radosnego uśmiechu
a wszystko mieści się w twarzy dziecka
świat za duży o klamkę od drzwi
za drzwiami
skrzypi zaśnieżona droga
kiedy pod okno podjeżdża niebo
z gwiazdami
jak kwiaty w ogrodzie
kwitniesz
i dłonie masz pełne
życia
gdy ciemność ma za długie ręce
masz mnie
a ja ciebie
na szczęście

bo Najpiękniejsze jest to co przed nami
Moje niebo jest na wysokości
huśtawki dziecięcych rozmiarów.
Wyżej gdzie chłodny wiatr
nie sięgam.
Moje niebo jest wyścielone miłością
nie ma w nim złych emocji
intencji i zamierzeń.
Szczęście niekoniecznie
potrzebuje drabiny i złotego pomostu.
Szczęście to moje pokolenia.
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Adaś na spacerze
szedł prosto przed siebie
z nieodłącznym towarzyszem
uśmiechem
oddalał się coraz bardziej
nie oglądając się na nikogo
parł naprzód
jakby tylko to się liczyło
że potrafi sam
dojść do wybranego przez siebie celu
taki samodzielny i odważny
nie potrafi jeszcze liczyć
do dziesięciu już wie
że może liczyć
nie tylko na siebie
kiedy w pobliżu
jest babcia

kiedy dzień budzi oczy wczorajszego snu
nie pytam co mnie czeka
za kolejnymi drzwiami
chwile pachnące lipcowym słońcem
koduję w skorupie orzecha
nie włoski ci on
tylko mój własny trochę nadwyrężony
wapnieniem
nastrajam radość na przekór
pochyłej postaci dźwigającej krzyż
niepowodzeń
nie płaczę za jaskółkami dawno
opuściły gniazdo
zachowam dla siebie pamięć
powrotów
zawsze wracają
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