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Wstęp
(...)Liczę krople na szybie i na swoją czekam.
Z nią odpłynę daleko, znacząc na szkle ścieżkę.
Jak znak, dla siedzącego przy oknie człowieka,
który kiedyś, po śladach, ruszyć za mną zechce.
(Michał Witold Gajda – Chandra)
W Ogrodowych spojrzeniach – kolejnej antologii Literackiego Forum
„Ogród Ciszy” – poczesne miejsce zajmuje twórczość Michała Witolda
Gajdy (1959-2017) oraz Jana Stanisława Kiczora (1947-2018). Obaj odeszli
od nas niespodziewanie, w pełni sił twórczych. Kiedy odchodzą poeci
obdarzający czytelników wyjątkowymi utworami, tworzy się przepaść
nie do zasypania. Takie niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju wiersze wychodziły spod pióra Michała i Jana Stanisława, którzy zdecydowali się pokazać własną poezję szerokiej publiczności mniej więcej
w tym samym czasie (lata 2009-2010). Wyciągnięte z szuflady utwory
szybko znalazły uznanie nie tylko społeczności czytelniczej, lecz również krytyków literackich. O wielkości i uznaniu obu poetów świadczy
także fakt, że Ich wiersze były wielokrotnie nagradzane na konkursach
poetyckich oraz publikowane w najważniejszych periodykach literackich. Doczekały się również przekładów na języki obce.
Michał Gajda – forumowy Misza – dołączył do ogrodowej społeczności
8 maja 2011 roku. Podzielił się z użytkownikami Forum 257. wierszami
i kilkoma próbkami prozatorskimi. Pozostawił sporo nieopublikowanych utworów, które powoli docierają do nas dzięki specjalnie utworzonemu profilowi „Michał Gajda – ku pamięci”. Misza zdążył wydać tylko
trzy tomiki poetyckie, chętniej dzieląc się swoją poezją za pośrednictwem Internetu. Bywał na wielu forach literackich, jednak to „Ogród
Ciszy” cieszył się jego szczególnymi względami.
Od początku literackiej działalności Jan Stanisław Kiczor związał się
z „Ogrodem Ciszy”, na który zawitał 27 stycznia 2009 roku. Jego „papierowy” debiut nastąpił w antologii pt. Ogrodowe pejzaże (Kraków 2009).
W lipcu 2011 został mianowany moderatorem Forum, a od maja 2012
stał się jego współwłaścicielem. Przejął organizowanie forumowego
konkursu literackiego, który w ubiegłym roku otrzymał imię Michała
Witolda Gajdy.
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Staraniem Jana Stanisława konkurs zyskał na popularności dzięki pozyskaniu fundatora nagród oraz poddaniu nadsyłanych utworów pod
ocenę profesjonalnemu jury. Wielką wagę przywiązywał do edukacji;
chętnie dzielił się posiadaną wiedzą i doświadczeniem. Posiadał rzadką umiejętność zażegnywania konfliktów i sporów oraz wypowiadania
swojego – nawet krytycznego wobec wiersza – osądu w taki sposób, że
jego autor nie czuł się dotknięty. W forumowym archiwum znajdują się
473 utwory Jana.
Michał i Jan Stanisław to nie tylko wspaniali poeci, ale także dobrzy,
życzliwi otaczającemu światu ludzie. Takimi ich zapamiętamy.
			

* * *

„Ogród Ciszy” powstał 24 lipca 2008 roku. Przez 10 lat istnienia nie był
spokojną przystanią, do której mogli zawinąć poeci w przeświadczeniu, że znajdą tu wytchnienie od rozterek dnia codziennego i ucieczkę od poetyckich burz. Przypominał raczej niespokojne morze żywo
reagujące na najmniejszy nawet przejaw poetyckiego uniesienia. Każdy zamieszczany utwór wzbudzał emocje, którymi dzielili się czytelnicy na łamach Forum. Czasami wybuchały gwałtowne dyskusje spowodowane odmiennym poglądem na przeczytane Słowo. Stanowiły one
o sile „Ogrodu Ciszy” – przecież „poezja to przemiana krwi
w atrament” (Thomas S. Eliot). Na „Ogrodzie Ciszy” rozpoczęło swoją poetycką drogę wielu uznanych dziś twórców. Ogrodowe spojrzenia
to ósmy zbiór wierszy ogrodowych poetów prezentujący ich dorobek
z ostatnich dwóch lat. Żywię nadzieję, że tomik utoruje dzisiejszym
debiutantom drogę do poetyckiego poważania i szacunku.
Tomasz Kowalczyk
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Michał Witold Gajda (1959-2017)

Michał Witold Gajda

Bezdomny
Śmietnik cuchnął rozkładem. W lipcowe południe,
gęsty upał przy ziemi, pełzał półprzytomny
po betonie podwórza wyprażonej studni,
gdzie cień chłodu nie daje i oddychać trudniej.
Dzisiaj, Bóg o tym miejscu, jak zwykle, zapomni.
Menel zaśnie spokojnie, pijany i brudny.
Nie musi robić długich rachunków sumienia,
z miesięcy, które przechlał i tygodni suchych.
Wykruszyły się grzechy z dziurawych kieszeni;
same drobne, bo innych od dawna już nie miał.
Kiedy flaszką po winie zabawią się muchy,
on już będzie daleko, gdzie wszyscy zbawieni.
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Michał Witold Gajda

Antypody
Ciągle daleko moja Antarktyda
jak biała plama słonecznego światła
lśni na rewersie zmęczonej planety
świat wokół siebie powoli obraca
na gładkich ścianach niebieskich lodowców
można zobaczyć cień śpiącego Boga
nad cienkim ściegiem bieli horyzontu
zajrzeć w źrenicę przejrzystego nieba
stamtąd nie widać zamieszkanych lądów
wszystkie rozmowy na falach eteru
toną w odległym szumie oceanów
w polarnej nocy znikają bez śladu
kiedy dopłynę do milczących brzegów
będę spoglądać na przeszłe i przyszłe
wszystkie zdarzenia które dawno temu
spisano w gwiazdach rozświetlonym szyfrem
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Michał Witold Gajda

Miejsce zdarzenia
Stada chmur, brudne strzępy zużytej ligniny
opatrunku na ranie. Różowe o świcie,
zalegały nad parkiem. Wydawał się inny,
czekał na coś skupiony i zapragnął milczeć.
Skulony łachman ciała ciągle czerniał w krzewach.
Otaczały go wiotkie ramiona gałęzi,
by o białą twarz dziecka lekko się ocierać
i od duszy dziewczynki, ostry wiatr odpędzić.
Zostały ślady butów na wilgotnym śniegu,
duże i zamaszyste dowody na zbrodnię.
Ale zło pozostało, dalej nie pobiegło,
przyczaiło się w cieniu i czeka, wciąż głodne.
Przybyli obcy ludzie, wyznaczyli taśmą,
granicę mrocznej strefy nocnej tajemnicy.
Drzewa stały znużone, nie potrafiąc zasnąć.
Próbowały, bez końca, znaki w śniegu liczyć.
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Michał Witold Gajda

Przechodnie
„(..)I ziemia stoi – i wieków otchłanie,
I wszyscy żywi w tej chwili,
Z których i jednej kostki nie zostanie,
Choć będą ludzie, jak byli...(...)”
(Marionetki – C. K. Norwid)

Rozsypują się chwile kruszone palcami,
pochylonych nad miastem, niewidzialnych istot.
Krajobraz się rozpada, we mgle ginie wszystko.
Słychać szepty umarłych i modlitwy za nich.
Dusze dzieci uciekły na plac wiecznych zabaw.
Membraną ścian podwórza echo się podwaja,
odległych sygnaturek w pędzących tramwajach,
gdy wiatr liście tasuje i pasjans ustawia.
Jacyś ludzie powoli przechodzą, jak cienie,
mokrą kładką chodnika. Znikają w topieli,
która świat nierealny i realny dzieli.
Gotowi w inne miejsce, na zawsze się przenieść.
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Michał Witold Gajda

Stare drzewo
Wróży sobie ze znaków zapisanych deszczem,
siatki zmarszczek na skórze poczerniałej kory.
Pień podpiera się cieniem. Jest stary i chory;
liczy martwe gałęzie i stulecia – przeszłe.
Skamieniało w ugorze, ale jest uparte.
Głębiej wkręca korzenie, chociaż źródło wyschło.
Siłę daje, wciąż żywym, konarom i liściom,
niepisana ugoda ze stwórcą i z czartem.
Przed laty przygarnęło bezdomną boginię.
Zapomnianą przez wszystkich panią dawnej kniei,
Bezimienna nędzarka, ma z kim swój los dzielić.
Jest wieczna. Będzie czekać, aż wieczność przeminie.
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Michał Witold Gajda

Śpiący
Noc spadła z góry. Nieprzejrzysta płachta
cienia, rzucona na grzbiety kamienic.
Meander ulic zapragnął się zmienić
i nowy pejzaż zaczynał wyrastać.
Cicho mruczały drzemiące neony
w lodowym świetle niebieskich mandorli.
Duchy pijaków przyszły, by się modlić
o szklankę piwa i spokój zbawionych.
Rosa usiadła w zimnych oczodołach
zamkniętych okien, słuchając dalekich
chłodnych nokturnów lunatycznej rzeki,
do której wicher przemawiał i wołał.
Ludzie posnęli zmordowani pracą,
mając zmęczeniem posklejane oczy,
kiedy nad nimi wielki sen się toczył.
Innego świata nigdy nie zobaczą.
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Michał Witold Gajda

W nieznane
W długiej litanii zimowych wieczorów,
na młyńskich kołach wirujących planet,
cicho przepływa strugą rozgwieżdżoną;
żywą i martwą – wieczysty horoskop.
Iskrzy się niebo gęsto zapisane
– lecz nie odczytasz, dla nas za wysoko.
Zastyga rzeka zamarzniętej drogi,
po niej się ślizga odbicie księżyca.
Odchodzi luty – miesiąc odwrócony
twarzą do chłodów idących z Północy.
Patrzysz w poświatę i w myślach odliczasz
czas, który wolno przez pola się toczy.
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Michał Witold Gajda

Pod wiatrakami
Lipcowy młynarz sypał barwną mąką
strącaną z kwiatów rosnących przy drodze,
na świeżą trawę, jeszcze z nocy mokrą,
gdy z ciepłym wiatrem polami przechodził.
Dałem się uwieść przystojnym dziewannom,
puszystym mleczom i białym krwawnikom,
bo czar poranka całkiem mnie ogarnął.
I może porwie – gdziekolwiek, donikąd.
Żmij śnił spokojnie ukryty na brzegu
ciemnego stawu, za płotem sitowia.
Zmarszczki po wodzie, jak oddech, pobiegły,
zdradzając miejsce, gdzie za dnia się chowa.
Choć wczesna pora, to żarna upału
mieliły w słońcu jaskrawe kolory.
Dzisiaj wypiecze, piekarz doskonały,
pachnący latem, gorący podpłomyk.
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Michał Witold Gajda

Malowanie portretu
Malowałem twój portret, gdy na dworze zima
iskała jasne iskry z bród lodowych sopli.
Pozowałaś nieśmiało, więc chciałem zatrzymać
nieskalaną niewinność krótkich chwil ulotnych.
Diabeł chrapał w kominie, kot się grzał pod piecem,
kiedy zegar wydzwonił, że już pora, bowiem
czas zanurzyć się w gęstych włosów ciemnej rzece,
gdy na błysk twoich oczu, spojrzeniem odpowiem.
Stworzymy nowe barwy, tajemne odcienie
na spoconej fakturze, magicznie rozgrzanej
skóry i ust rozwartych, gotowi się przenieść
do krainy, gdzie zaśnie z kochanką kochanek.
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Michał Witold Gajda

Jesteśmy
Piszę listy do Ciebie, bo wiem, że odczytasz
z nierównych rzędów liter niewyraźny kontur
rysunku mojej twarzy i okruszek życia
jak opowieść bez końca oraz bez początku.
Nie muszę się przedstawiać i pisać adresu,
bowiem znasz wszystkie słowa, nim na końcu zdania
postawię czarną kropkę i zanim odlecą
wersy w przeszłość, gdy przyszłość to ziemia nieznana.
Dlatego pilnie słucham, kiedy odpowiadasz
bębnieniem deszczu w szyby lub skrzypieniem śniegu,
szelestem białej kartki, która jak liść spada,
bo mówi każda nuta, szepcze każdy szczegół.
Spoglądam przez soczewkę gładkiego bursztynu
na promień zatrzymany w słonecznej żywicy.
Jaśnieje czyste niebo, letni dzień nadpłynął
ale nie chcę mu minut, ani godzin liczyć.
Znajduję Twoje ślady albo się domyślam
sekretnej obecności na jawie i we śnie,
więc nowy list napiszę. Nie muszę go wysłać,
gdyż wystarczy mi pewność, że po prostu – jesteś.
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Jan Stanisław Kiczor (1947-2018)

Jan Stanisław Kiczor

Moje pożegnanie
„…życie bez końca
jest byciem bez sensu
światłem bez cienia
echem bez głosu”

(Ostatnia rozmowa – T. Różewicz)

Dobrześ wybrał, mój Mistrzu, ten kawałek nieba
Który nawet przez chmury umie słońcem pieścić,
Gdzie wiersze się budują z ciszy tkwiącej w drzewach,
A co boskie, co ludzkie, szuka własnych treści.
Poza ciałem i słowem jest ogrom wspaniały:
To czego się boimy, lecz nie chcemy mówić,
Samotność poskładana z prawd dawno zwietrzałych
I światło, które ciemność ceni i hołubi.
Na cóż Ci rozumienie gwiazd, planet, wszechświata,
Meandrów filozofii opasłe tomiska?
Wszechświat się dziś już cały z twoją duszą zbratał,
Strofy po karkonoskich spływają urwiskach.
I słychać głos poety, gdy coś go uwiera:
Życie sens ma dlatego, że trzeba umierać.
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Jan Stanisław Kiczor

Uwodzenie
Jest mi z tobą, wyczuwam, po drodze,
Jest mi z tobą, jak sądzę, do twarzy,
Dziś uśmiechem obdarzył przechodzień,
Ławka w parku zachęca do marzeń.
Z wzajemnością, tak w siebie wplątani,
W rozrastaniu pójdziemy na całość,
Każdym dniem szczęście może nas mamić;
Będzie nas, w każdym z nas, przybywało.
Popłyniemy w łagodność przedzmierzchów,
Noce będą baśniami przetkane,
Świty znajdą nas w sennym kobiercu,
Ptaków śpiewy rozbudzą nad ranem.
Nie odmawiaj zalotów, uwodzeń,
Bo któż wie, co los niesie nam w darze,
Jest mi z tobą, już wiem to, po drodze,
Jest mi z tobą, nad wyraz, do twarzy.
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Jan Stanisław Kiczor

Wybory
Istnieje coś za rogiem? I co jest tym rogiem,
za który się wychylić – i strach i ciekawość,
bo może ból dostrzeżesz, zniszczenie i trwogę,
lub znajomych z Facebooka, bijących ci brawo?
Istnieje coś za rogiem? Prócz sumy domniemań,
że mgła cię jak całunem dokładnie otuli,
że taki świat zobaczysz, którego już nie ma,
a stary pies, bezdomny, zapragnie się czulić?
Istnieje coś za rogiem? Więc czemu się lękasz,
gdy jest choć cień nadziei na mannę wprost z nieba?
Lecz może tylko piasek osiądzie na rękach
i kamień dźwigał będzie twój zużyty chlebak?
Sądzę, że odpowiedzi nie otrzymasz pełnej,
bo za tym jednym rogiem czekają kolejne.
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Jan Stanisław Kiczor

Bezbarwnym spojrzeniem
Nasz kręgosłup jest jakby coraz mniej stabilny:
To dziwne, bo przyczyny nie potrafię znaleźć.
My, którzy pryncypialni bywamy dla innych
Potępienia dla siebie nie widzimy wcale.
Kuszeni gładkim słowem, jakąś synekurą,
Tym co można, lub trzeba, półgębkiem, półsłówkiem,
Sprzedajemy się zbędnym, dwuznacznym chałturom,
Jakby ktoś w nas luzował kolejną już śrubkę.
Że dla „dobra” narodu, że w myśl nowych znaczeń,
Całkiem świeżych wytycznych, przemyślnych idei,
W nowoczesność iść trzeba, bo jakże inaczej
„Zacofanie” ogółu w postępowość zmienić.
Wierzymy, bo tak chcemy i tak jest wygodnie;
Rozum śpi, wątpliwości gdzieś na bok odłóżmy,
By się całkiem wypełnił sens tej myśli modnej:
Mądrzy są niepotrzebni, wystarczą posłuszni.
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Jan Stanisław Kiczor

Taki czas
Nie wiem czy stać mnie na „pogodną jesień”,
nie wiem czy stać mnie na cokolwiek jeszcze.
Pieśni pochmurnej wiatr mi nuty niesie
i wciąż dostrzegam kurczącą się przestrzeń.
Nie sądzę, aby coś miało się zdarzyć;
kwiat się rozwija, trwa i w końcu więdnie.
Niejeden może dostrzec w mojej twarzy
coraz liczniejsze ślady świeżych pęknięć.
Czegoś się boję i sam nie wiem czego.
Z kątów wyłażą liczne urojenia;
snują się liczby: to pesel, to regon,
hasła, i kody których nie chcę zmieniać.
Wciąż za mną łazi garść wstydliwych wspomnień,
mimo rozgrzeszeń i wewnętrznych przemian
i coraz bardziej uśmiecha się do mnie,
wiosenna, chłodna i wilgotna ziemia.
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Jan Stanisław Kiczor

W ciemnościach
Oplatają mnie sprawy niedopowiedziane,
Nieudane rozkosze, łuk sczerniałej tęczy,
Sny ciągnące się w przepaść (zwłaszcza te nad ranem)
I ból tak oswojony, że przestał już dręczyć.
Myślę, nie ma już bólu, a on wciąż tkwi we mnie
jak ślady po ukłuciach, jak ropień podskórny
i znajduję wciąż nowe szramy własnych pęknięć;
a niebem suną cienie zjaw ponurych, chmurnych.
Otacza mnie bezbarwność zmęczonej nadziei
Że może coś się zdarzyć, a nie wiem dlaczego,
I nic się tak naprawdę do końca nie zmieni,
Tylko zjawy po śladach podążają, śledzą.
Lecz słyszę także głosy: – człowieku, ty żyjesz!
I ślady są nie twoje i buty niczyje.
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Jan Stanisław Kiczor

Sonet dla zwykłych ludzi
Bóg wcale nie oszalał. Oszaleli ludzie,
mający wolną wolę i świadomość czynu.
A na bulwarze ciała; sióstr, mężów i synów
i zbłąkana nadzieja – odarta ze złudzeń.
Planowana nienawiść, tchórzliwe demony,
wynurzają się z długo budowanych cieni,
w kierunku bezradności, którą trudno zmienić,
gdy śmierć nadchodzi z całkiem nieznanej nam strony.
Niewinni, szarzy ludzie zwykłej codzienności,
płacą krwawe rachunki za szaleństwo świata,
za idee, że można przeciwności swatać,
za cynizm, za obłudę, ucieczkę czy pościg.
Czy wśród ciszy konduktów, martwej, chociaż tłumnej,
nadal wierzyć będziemy, że Człowiek – brzmi dumnie?
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Jan Stanisław Kiczor

Zapętlenie
Pogubiłem się w gęstwie ludzkich oczekiwań;
nie wiadomo co, komu? Właściwie – dlaczego?
I czemuż więcej pragną, niźli dać im mogę,
albo chcę, gdy dla siebie zostawić coś muszę.
Pogodziłem się z sobą, rozpoznałem wady,
wiem, co dla mnie możliwe, co poza zasięgiem
i tylko na świat patrzę spod zmrużonych powiek,
bojąc się czernią słońca wypalonych oczu.
Gdybym przeszedł sam siebie, wyjrzał na ulicę,
z której kurzem się bratam, z kałuż wodę spijam,
może wreszcie bym pojął, że chcą bym w lakierkach
elegancko przechodził przez ich wyobraźnię.
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Jan Stanisław Kiczor

Patrzenie
Noc jest zawsze najgorsza, bo milczy najgłośniej,
Przenikając bezsenność kaskadą przypomnień,
Które gubią kolory za wcześnie, nieznośnie,
By w tonacjach szarości brzmieć całkiem bezbronnie.
Zatrzymane gdzieś gesty, półsłówka, półdźwięki,
Tworzą ze spraw błahych – istotę pamięci;
Pustka pije ze szklanki, śpi na łożu miękkim,
Aż się rozpacz powoli, gdzieś w czasie rozcieńczy.
Zostaną różne listy, książki, fotografie,
Jakiś drobiazg, bibelot, koszula czy krawat,
Postrzępione sekwencje bieżących utrapień,
I wspomnienia rozsiadłe na krzesłach czy ławach.
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Jan Stanisław Kiczor

Defragmentacja
Dojrzałem do swojego właściwego kształtu
ze zdziwieniem. Bo jakże? Z chmury, w której żyłem
spadł deszcz zmywając pamięć. Rozwiązał się halsztuk
i wylazła nijakość wsparta o bezsiłę.
Idę mokrą ulicą, przenosząc nią senność
zwyczajnej codzienności. Od bramy do bramy.
wśród trywialnych urojeń, z których już niejedno
zamąciło tak wiele spraw nierozpoznanych.
Jest wszystko jak być winno, są podłe zaułki,
w których błąkać się muszę poszukując treści,
wspomnień porozrzucanych, czy zwykłej wyściółki
na której grzbiet zmęczony mógłbym dziś umieścić.
Znikam precz, kształt się burzy, cień nie chce być cieniem;
cisza, wilgoć, nijakość. Kim jestem? – milczenie.
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Barbara Baldys (Hamminkeln)

frustrata zapiski na niebie
jest siła we mnie jakże tylko ją wyłuskać
skrzętnie nie naruszając substancji a plewy
zetrzeć na eko-miazgę wysłać do przetwórstwa
legalnie uzupełnić deficyt pieniędzy
brakuje zawsze łatasz dziury i kulejesz
serce już nie chce słuchać rozumu rozsądek
mam w wielkim poważaniu co z tego że przejem
wszystko uwolnię pamięć od kilku pamiątek
rodzinnych no i guzik z pętelką tych dwoje
zostanie gdzieś w kieszeni tudzież figa z makiem
z pasternakiem też lubię wargi w smaku takim
zanurzyć po horyzont rozkosznych zapomnień
gdy żniwiarz bez pardonu za gardło cię złapie
nie pomoże i siła łuskana starannie
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Barbara Baldys (Hamminkeln)

wczesnowiosennie
lubię parki – w nich parki przytuleńców
na alejkach wyraźne, jak na dłoni;
czynią wiosnę, nim pierwszy rój kaczeńców
sponad szmeru ruczaju się wyłoni
zgodnie z wolą w hierarchii najwyższego,
który chmurom rozkaże odkryć słońce
i moc grzewczą ustawi na całego,
by pochodnie magnolii blaskiem złączyć.
lubię ptaki podglądać, kiedy w parach
podlatują, na dachu spoczną chwilę;
dziś krukowa z zachwytu pojaśniała,
gdy kruk czule wygładzał piórka miłe.
takiej pory nam życzę, mój kochany,
wypełnionej pogodą aż po brzegi
tęsknot, pragnień, zwyczajnych spraw realnych.
z wiosną łatwiej jesienną drogę przebyć.
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Józef Bilski (Lublin)

Człowiek
potok
w międzyczasie
odmierza czas
zimą wstrzymuje
jesienią przyśpiesza
potok
zbyt szybko odchodzi
od gór
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Józef Bilski (Lublin)

Hnatowe berdo
(wiersz do obrazu Roberta Myszkala)

pędzi Wetlińską wiatr
gną trawy mijają obłoki
księżyc
znów bliżej pełni
zeń rycerz Hnat Ivan
niczym z tarczy herbowej
wyjeżdża
pędzi Wetlińską
niknie
w jaskiniach pod Berdem
pije
na kres upartych wspomnień
za spotkanie u kresu czasów
czasem zajdzie Iwan Dobosz
– po kilku węgrzynach
schodzą „do ludzi”
pod sklep w Wetlinie
zza skrzynek po piwie
dobiega gwar ich opowieści

38

Ogrodowe spojrzenia

Józef Bilski (Lublin)

***
rdzewieją ślady
nawet wiosennych dróg
ziemi tu trudniej
o pamięć
rdzewieją oczy
zgrzyta w nich piach
człowiekowi tu trudniej
o zapomnienie
pokłony traw
halnemu przekazują
błogosławieństwo
spopielonych Pantokratorów
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Józef Bilski (Lublin)

***
noc zaprasza
samotność
bliżej świec
więc znów bliżej
choć przecież zaleczony
syndrom ćmy
noc długa
świece krótkie
samotność
kładzie podpis
na pustym barze
Ja Ćma

40

Ogrodowe spojrzenia

Józef Bilski (Lublin)

***
niesie mnie wiatr
w pożółkłe łąki
coraz dalej i dalej
od wódki i ciepłego kąta
niesie mnie wiatr
przewiewa słowa przez głowę
coraz dalej i dalej
aż nie braknie mi milczenia
niesie mnie wiatr
bym stawał się ścieżką
coraz dalej i dalej
wiodącą do siebie
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Dorota Chołody (Opole Lubelskie)

wenecja i ja
za każdym razem
bardziej zawracam
wchodzenie pod górę
z pozoru jest prostsze
niż dawniej
do chwili gdy otworzę oczy
świat znów wpada
do czarnej dziury
zaczepiona o brzeg
zaczynam widzieć
a gondolierzy śpiewają od wieków
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Dorota Chołody (Opole Lubelskie)

***
nabieram wprawy w chwytaniu
szorstkich nut
dryfuję
do czasu
gdy słowo pozwoli zamieszkać
na dłużej
niedostrzegalnie ogarniam
nową ziemię tak
że nie pamiętasz
od kiedy
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Dorota Chołody (Opole Lubelskie)

krawędź
zawsze potrzebowałeś liny
mimo domu na łące
szepty o strachu wprawiały
w ruch kulę
która rozgniatała sny
już nie chcę kołysanek
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Dorota Chołody (Opole Lubelskie)

forma
kałuże rozpryskujące się po deszczu
przenosiły do innych światów
w pierwszym była tęcza
na jej końcu ktoś
znalazł złoty garnek
ostatni skleiło błoto
odtąd dzielę się co najmniej
na trzy
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Dorota Chołody (Opole Lubelskie)

wieczory
mówił o gorącej herbacie
że gwiazdy zjeżdżają
przed dom
i o podobieństwie do róży
z naciskiem na kolce
za każdym razem
powietrze pachniało błyskawicą
deszcz nie padał nigdy
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Dorota Chołody (Opole Lubelskie)

pięciolinia
chwytasz za końce palców
i kiedy się wychylę poza najniższy dźwięk
nie pozwolisz upaść
gdybym zapomniała
musisz wiedzieć że
pelargonia rozsiewa wokół
czerwone płatki
jakbyś chodził boso po trawie
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Hanna Glok-Lejk (Juszkowo)

Bridgend
Walijskie miasteczka mają takie zimne twarze.
Łatwo sięgnąć po sznur.
Jeden zabrano z wieży kościoła,
gdy pastor zrobił sobie przerwę między życiem a kazaniem.
Nawet pejzaż zatrzymał się w miejscu.
Dymy z dawno zamkniętych kopalni wciąż przesłaniają myśli.
Obok nie widać przejaśnień, zamiast nich
martwa natura a la Francisco Goya.
Mieszkańcy Bridgend nie mogą przywyknąć
do obrazu z drzewem i dziewczyną.
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Hanna Glok-Lejk (Juszkowo)

Dla ciebie
umarłam tydzień temu.
Więc co ja tu jeszcze robię?
Przewlekam cień na drugą stronę.
Nie idzie łatwo.
Czerwone myśli płyną odwrotnie.
Kto wie, ile jeszcze świtów
zastanie mnie
nad przeplataniem?
koronczarka.
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Hanna Glok-Lejk (Juszkowo)

List Alberta Pierrepointa do Jamesa Corbitta
Drogi i jedyny przyjacielu.
Odkąd cię zabiłem,
codziennie przychodzisz się pożegnać,
potem śpiewasz naszą piosenkę.
Wierz mi, sam Johnny nie wykonał lepiej ‘’Danny Boy”,
ale od dawna nie śpię,
więc przydałoby się choć trochę ciszy,
gdy nocami przemierzam cele,
dopasowując sznur do duszy.
Do tego to twoje dziękuję.
(W imieniu tamtych czy tych, co zostają?)
Wiele razy rozbierałem słowo na części.
nijak nie mieści się między katem a ofiarą.
Jutro składam ostateczne podanie.
Mówią, że mam ogromny dorobek.
Chyba zaczynają od niego boleć plecy.
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Hanna Glok-Lejk (Juszkowo)

Córka i matka
Razem zgłębiały ścieżki.
Tak zawsze ją widzi,
gdy powój wplata się w myśli.
Dziś wie,
że wtedy było ciągle lato.
Po każdym rozstaniu drżały słowa,
jakby miało spaść niebo.
Do tej pory nie wybaczyła przeczuciom.
Zawsze wpisywały się w tło rodziny – powtarza.
Jutro znowu odgarnie z jej imienia kwiaty.
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Hanna Glok-Lejk (Juszkowo)

Córka i matka II
Tak bardzo chciałabym znowu
zniknąć z tobą na łące.
Pamiętasz? Lato składało trawy w zieloną kostkę
a my zapominając o jutrze mierzyłyśmy długości uśmiechów.
Wieczorami schładzało się słowa w rzece.
Byle do następnych urodzin. Mijały szybko, zbyt szybko,
bym zdążyła się oswoić.
Do tej pory słychać zapach lip,
ciężki od pożegnalnych westchnień.
Wiem, że nie odpowiesz,
ale czy pamiętasz?
Kolejny raz lato zgarnia cień
z twoich fotografii.
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Hanna Glok-Lejk (Juszkowo)

Ad maiorem Dei gloriam
Na polu bitwy zostały dawne myśli
i powtarzane przez ojca ostrzeżenie, że oni,
dawny ród hiszpański, nigdy nie patrzą w dół.
Zamiast chwały na piersi, noga krótsza o centymetr.
Tym lepiej. Trudniej będzie przejść przez srebrne góry.
Kilka miesięcy zmagania się z cieniami
przyniosło świt.
Więc po to, by pozwolić się kochać
potrzeba było Krzyża.
Świat ma krótką pamięć.
Będzie mu przypominać. Choćby za cenę płomieni.
Przecież nie wypada zawrócić,
gdy z nocy wyłania się szczyt.
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Janina Górecka (Pszczyna)

Żona Piłata odchodzi
Tak. Dobrze, że nie mieliśmy dzieci,
żądałyby uzasadnienia.
Nie posłuchałeś mojej rady, jak zawsze zresztą.
To ja powinnam zostać namiestnikiem,
twoja słabość stawiała krzyże,
które nieśli inni.
Za często myłeś ręce, gest stał się obsesją.
Jak widzisz, pancerz nie chroni,
staje się ciężarem samym w sobie,
dlatego noszę luźne suknie,
aby nic nie krępowało ruchów.
Wsparta na skale
nauczyłam się zarządzać prowincją.
Odchodzę. Zabieram kilka kartek
z notatkami. Myślę, że będziesz zadowolony,
już nikt nie pozwoli sobie na krytykę.
A, jeszcze coś, pozdejmowałam lustra
w całym mieszkaniu.
Żegnaj.
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Janina Górecka (Pszczyna)

Rozłupany orzech kokosowy
Lubiłam, gdy opowiadał zmyślone historie
i kazał wierzyć, że wszystkie kobiety,
o których pisał, były jego.
Potulne i ciche w rozkoszy
albo złe, żmijowate, zostawiające mężczyzn
z poczuciem winy za ból porodów,
za comiesięczną krew u bezpłodnych;
Ewy
spod rajskich drzew i nocnych latarni
warte poezji.
Dygotałam ze strachu, że rzucane przekleństwa
spadną na moją głowę, bo jestem jedną z tych,
które sprowadziły na świat gorączkę.
Wykrzykiwał osamotnienie artysty,
niepodatność języka,
aż ślina spływała po szybie.
Delikatny miąższ budził litość.
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Janina Górecka (Pszczyna)

Biegun magnetyczny
Najprostsze zdawało się oplatanie gałęziami muru,
który wyrastał między nami, a my nieustannie
próbowaliśmy odnaleźć do siebie zieloną ścieżkę.
Od tych poszukiwań robiło się duszno, bo żadne
nie chciało przyznać, że zna zakończenie.
Odganiałam natrętną myśl krążącą
wokół światła, bo w tym tańcu ćmy
chodziło tylko o to, by najmniej opalić skrzydła.
To był długi dzień. Szuflady ujawniły tajemnice,
wyrzucały z wnętrza zapachy, zarysowania
krzywiły linie w pogardliwy uśmiech.
Brama. Schody, znajome kroki, stygnąca herbata
i długie pauzy międzyzdaniowe.
Pytanie retoryczne
( kto je wypowiedział, bo nie pamiętam)
nie wymagało odpowiedzi.
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Janina Górecka (Pszczyna)

Niebezpieczne zakola
Opowiadałam ci o pstrągach podążających
w bystrym nurcie. Giętkość ciał pozwala
na dalekie wędrówki w górę rzek. Czasami
spoglądałeś ich wzrokiem na stojącą
przy brzegu, oczekując potwierdzenia.
Nie wiem, kiedy nastąpiła metamorfoza,
ani dlaczego woda zrobiła się mętna. Cuchnie.
Przygasł towarzyszący błysk, ociężałe ruchy
ujednolicają z tłem, nie potrafię odnaleźć
znajomej sylwetki, więc żal. Tylko echo
przyniosło – pochłania wir.
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Janina Górecka (Pszczyna)

Już nie pójdziemy w czerwień
Słucham jego śpiewu o kobiecie. A przecież
rozpleniłam się w twoim śnie i na twoje źrenice
nałożyłam łuski, ukradzione spod obrusa.
Mówią, że przynoszą dobrobyt,
mnie zadźwięczała moneta
podobnie jak dzwonki, które widziałam
na czapce klauna,
gdy oglądaliśmy ten cyrk, drwiąc
z podobnych do nas.
Komedianci ciągnęli nitki, świat kurczył się i powiększał,
tylko nam nie udawało się oświecić nawet żarówki.
Bezsensownie gasły.
Miała na imię Noel, czarne włosy. Jedwabiłeś spojrzenie,
aby dotknąć skóry, mnie parzyła myśl i połykane łzy
tworzyły jezioro. Jednym ruchem zgarnia się wygraną
lub ucieka spod rozpiętej czaszy. Teraz rozumiesz,
dlaczego zostałeś sam, dlaczego słyszałeś tylko tętent,
gdy styki uległy przepaleniu.
Jaka była ta, dla której zmienia się
rękawiczki.
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Janina Górecka (Pszczyna)

Niedoczekanie
Zapytany o owoc, bez namysłu wskazał kobietę.
Tchórz. Tylko jabłka nie umiał wykrztusić, jak wykrztusza się
prawdę, więc przybrało kształt grdyki.
Gdy wąż kusi Ewę, skacze w górę i w dół.
Tymczasem ona zna diabelskie sztuczki,
odwrócona na pięcie wzrusza ramionami.
Przez tysiące lat czekała, aż jego gardło wypluje ogryzek
i uformuje ważne słowo.
W milionową rocznicę ślubu Adam
zastaje pusty dom. W samotności zjada pestki.
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Jeremi Jastrzębski (Lublin)

***
musi jeszcze pokazać że nie był jej
ostatecznym wyliczeniem wersją na koniec
świata pielęgnowaną na wszelki wypadek
teraz jest już stabilna na oceanie po wielkim
wybuchu tylko czasami echo przypomina
jak było i być mogło
nie ma czasu na szybkie powroty
z bukietami rozmów i spojrzeń
horyzonty za jedynym oknem zaczynają pękać
od obfitości pełnej zestawów ograniczeń
i tylko dziecko jest strażnikiem podniebnych
lotów które będą za każdym razem opadać
musi jeszcze pokazać że nie był jej ostatecznym
wyliczeniem wersją na rozpad świata
pielęgnowaną na wszelki wypadek
udaje że to nie koniec gdzieś pójdą razem i zrobi
pyszny obiad w niedzielę a on już nie wierzy
w swojego anioła i przypomina sobie echo
wystrzałów które go ominęły
oczekiwanie w tej wersji przyszłości przypomina
zaplanowaną egzekucję widowni nie ma ale kat
czeka na chwile rozkoszy
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Jeremi Jastrzębski (Lublin)

***
powinien napisać głupia kurwa na płocie
a tak majaczy coś o sumie częstotliwości
drgań w swojej duszy zagięciach płaszczyzn
w natarciu konta gdy chce udawać że jeszcze
szybuje gdy tylko opada
lepiej by napisał traktat o pozorach wznoszenia
gdy w rzeczywistości jest na kursie i ścieżce
przepełnionej objawami grawitacji
poeta patrzy na świat przez pryzmat eksplozji
w jego oczach wskazane by napisał coś
o zwierzętach emanujących szczerością a nie
kalkulacją na trzynastym poziomie kolejnego
wariantu który może a nie powinien
poeci do muzeów a aktorzy na plan w końcu
mamy kolejną rocznicę marca w marcu
pamiętasz była wiosna i nastał czas bolesnych
rozstań ktoś kiedyś był sojusznikiem podczas
defilady zwycięstwa a bohaterowie umierali
w objęciach katów
i tu i tam można napisać coś o wierze o portretach
na ścianach zamienionych na smartfony i tych
co za miliony coś próbują ale nie potrafią
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Jeremi Jastrzębski (Lublin)

***
na tej planecie nie ma happy endów
bóg rozdał nam nadzieję jak narkotyk
by jego dilerzy przez wieki pilnowali
naszej spowiedzi przyjmowali łapówki
niejako w zastępstwie
na tej planecie nie ma happy endów
tylko wytresowany obyczaj istnienia
nikt tu nie zostaje pominięty
ale czasami bywa zapomniany
po nas zostają tylko dziury w niebie
i wypalone kratery w pamięci najbliższych
puste ulice bez konsumentów
konta w bankach bez wpływów
na tej planecie nie ma happy endów
nawet w miłości która zostawia swoje ślady
jak zastawione pułapki
czasami dziecko czasami choroba
w zasadzie powinniśmy pisać wiersze
ku pokrzepieniu
ale kto je wyda a kto przeczyta
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Julia Jaz (Sztutowo)

Za kresy
Wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi tylko Jasiek
od sąsiadów nie; podobno syn diabła i latawicy.
W domu ostrzegają, żeby żadne licho
nie poniosło mnie do chaty pod strzechą, skąd
często słychać krzyki. Burzy się zła krew.
Od roku jestem kobietą i urosły mi piersi;
piętnaście lat to grzech, co tydzień do spowiedzi.
Ksiądz opowiada o dziecięctwie, ja myślę o Jaśku;
wczoraj tak na mnie patrzył, aż matka splunęła trzy razy
na psa urok obyś sczezł. Czerwona wstążka i zdrowaśki.
Wieczorami czarci pomiot gra na harmonijce
burzy się zła krew. Dla dźwięków uwierających ciało
zaryglowane drzwi to żadna przeszkoda; dorastam
w ciągu jednej nocy i mam swój prosty cud.
Wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi
tylko niektórzy ze złego łoża.
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Julia Jaz (Sztutowo)

Podymne
A od nich odszedł ojciec,
chyba nikt nie słyszał ostatniego westchnienia;
psu w kuchni pod stołem śni się
gromadka kości,
córce w drugim pokoju – że ten romantyczny idol
z plakatu weźmie ją w ramiona.
Żonie – nic, wyśniła już swoje
i teraz drzemie, skulona jak ptaszek.
A ojciec odszedł obok, jakby od niechcenia;
zostały buty, czapka, pudełko z tytoniem,
który spalił mu płuca. W tle – echo po kaszlu.
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Julia Jaz (Sztutowo)

crossroads
lepki pot, kurz na drodze, bolało podobnie.
nieśliśmy się nawzajem – taki był scenariusz,
upadamy, celowo, żeby bili brawo
pierwsze – nie gardzić rolą. i stało się twardo!
mistyczne magdaleny o ponętnych kształtach
przeginały się w talii, żeby widzieć dobrze
jak gwoździe wchodzą w mięso, gruchoczą drewno, kości.
przybito ciebie do mnie czy może odwrotnie?
liczy się gest, show, tłum – stutysięczna hydra
cyrk, arena, widownia. mdleją? nie przerywać
spektakl to przecież kasa, dramat czy komedia,
ma trwać. żelazny gwoźdź programu czyli finał.
superstar krzyż i człowiek, frekwencja sto procent.
tak kochać, żeby zdradzić wielkość jednym zdaniem
jury w cannes galilea da najwyższe noty – złota palma.
i jeszcze powrót do edenu.
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Julia Jaz (Sztutowo)

Sklon
Napisz, że Twój listopad to wielokrotny
samobójca. Rzuca się ze wszystkich stron,
a najbardziej z dachu; prosto pod nogi.
Nie ufaj takim miejscom, są jak ludzie
– bezwzględnie przemijalni. Tylko psa
stać na luksus: byle łańcuch
daje poczucie przynależności. Do kogoś.
Powiedz, że nie ma wyjścia, że musisz
dostosować się do kalendarza. Tak robią ptaki,
odlatują, by nie zamoknąć na śmierć.
Nic nie chroni przed deszczem, a skrzyżowane
palce tylko trudniej wepchnąć do gardła.
Niedobrze.
Jest nas już kilka, każda bliżej zimy.
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Julia Jaz (Sztutowo)

Erozja
Nie wychodź. Ze mnie nadal paruje
wilgotna glina pełna grudek; roztarta mięknę
do czułości, do pojednania z dłońmi.
Na razie znam tylko zimny blat stołu,
gorączkowe napięcie mięśni – w poszukiwaniu
nowego trzeba wygiąć ciało w łuk
aż do bólu pleców. Wytrzymać.
Wciąż uczę się mówić – język w moich ustach
należy do ciebie, zresztą jak wszystko
czego dotkniesz; ciepło to barwa
rozchodząca się w powietrzu.
Zobacz, zbrązowiała mi skóra:
jestem gotowa na pierwsze pęknięcia.
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Julia Jaz (Sztutowo)

Dzieci św. Wita
Zaskorupiałeś. Codziennie rozdrapuję strupy
– pod spodem żywe mięso. Szukam
nitki, połączenia, czegokolwiek
aby przesłać ludzki odruch, czystą empatię.
Na razie powtórka z dzieciństwa:
wspólne spacery, czytanie książek
i tylko przy karmieniu drżą mi ręce.
Jesteś ojcze jak lalka,
otwierasz i zamykasz oczy,
nic więcej.
Wiem, wszystko po tobie dziedziczę.
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Bożena Kluszczyńska (Sosnowiec)

powroty
kładę głowę na twojej poduszce
owinięta kołdrą przeganiam czarne koty
lecz w snach cię nie widzę
uczyłeś mnie zmieniać koło i powtarzałeś
plus z plusem minus z minusem
dziś wystarczy telefon w kieszeni
wiesz
całkiem nieźle daję sobie radę
pruję gdy coś uciska i zszywam
dzień z nocą
czasem uda mi się stanąć na palcach
i dosięgnąć
zasypiając odwiedzam miejsca
niezmienione
może warto je odkryć ponownie
chodźmy
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Bożena Kluszczyńska (Sosnowiec)

utknęłam między datami
numeruję dni
na płytach chodnikowych i na drzewach
urodzaj na wielkie liczby
w moim mózgu
uwiera gdy liczę
noce bez gwiazd i poranki w deszczu
wznosząca krzywa odsłuchanych Il Silenzio
zmusza do chowania
rozdarcia robią miejsce nowym
topniejące resztki szukają dna
skrobię
co pod nim
sny wyjałowione
niepokoją
utknęłam na dobre i złe
może czas dorzucić jakiś kamień
przechylający szalę
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Bożena Kluszczyńska (Sosnowiec)

oswajanie
zosia przebrała misia w czystą koszulkę
i posadziła na mini-wózku dla niesprawnych lalek
pojedziesz na spacer
ma 8 lat i serduszko za małe
na strach
krzyś przeprowadza badanie
tomograf jak żywy
pamięta lęk i to że został sam
na sam ze złym
dostaniesz kroplówkę i będzie lepiej
na pewno
jutro pobawicie się razem zabawkami
autorskimi
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Bożena Kluszczyńska (Sosnowiec)

***
zamykasz się szczelnie
choć wiatr już dawno ucichł
a ptaki nie wróciły
odgrodzeni
nie podnosimy oczu
miedzy jedną a drugą zupą
echo umarło przyduszone
ciężkim powietrzem
tęskniące za przeciągiem
zanurzam dłonie w kolorach
przeniosę je na spopielałe twarze
wyretuszuję przyszłość
jutro zaczyna się dziś
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Szymon Kokoszka (Żydowo)

Za drzwiami
w wyliniałym jak łuszczyk cichym parku na wzgórzu
gdzie powietrze ma zapach stęchłych kaplic kościelnych
stoi lichy przytułek tam życiowe podróże
toczą w sporej gromadzie życiem zatruci wierni
dzień zaczyna się płaczem wśród rechotów tetrycznych
starsi ryczą bo nie chcą śmierci zaglądać w oczy
idą z nimi szaleńcy na jarmarczne potyczki
błądząc z kpiną w suficie dzikim wzrokiem proroczym
gruba Wanda kurwuje mieląc zapałką w zębach
patrzy w okno gdzie co dnia widzi zawsze to samo
przeszło dziesięć lat drażni ją ta aura nikczemna
bręczy mantrę prostacką klnąc na Niepokalaną
obok chuda jak Jezus tuż po ściągnięciu z krzyża
małomówna Iwonka się wałęsa po ścianach
Stach komornik z demencją wciąż Iwonce ubliża
a od nocy linczuje się przed Bogiem do rana
a tuż pod krucyfiksem grupa bladych stulatków
drżąc w milczeniu odmawia po raz setny różaniec
katolickie szaleńczo senne modły w półświatku
zapomnianych skazańców na ponure zesłanie
gasną w nocy a rano już ich nikt nie pamięta
tak jak nikt nie pamiętał nigdy skąd kiedyś przyszli
może kiedyś przywiała ich wichura tajemna
albo nikt ich nie przywiał oni to tylko myśli
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Szymon Kokoszka (Żydowo)

Klatka
płyną rurą od sąsiada mijające wątki życia
słyszę bulgot piętro niżej spadającej w pustkę chwili
ciągle mylę co do wspomnień a co zmyśleń się zalicza
i czy nadal gdzieś istnieją ci co tutaj kiedyś żyli
jeszcze wielu leje wodę chociaż każdy lęk ma w oczach
widzę jak sąsiadka z góry rozedrganą sięga ręką
w drzwiczki skrzynki gdzie rachunek jest jak gdyby pieśń prorocza
a po usłyszeniu czasem nawet zdarza jej się klęknąć
chcą nam sprzedać stos produktów bombardując ulotkami
gdyby garstka ich kolorów chociaż wplotła się tu w życia
może szczęścia by nie chcieli kupić w sklepie co ich mami
a zamiast ulotek człowiek zaczął by w człowieku czytać
choć istnieje nie pociesza tutaj braterstwo niedoli
raczej wpędza w przygnębienie unieruchomione twarze
które współczucie o stokroć bardziej niż ból własny boli
trwa niepewność niesłychana nieprzerwany tok wydarzeń
każdy z nas w tej klatce mieszka po tych samych schodach wchodzi
choć niektórym trudniej targać ciężki worek doświadczenia
trzeba nam pamiętać jeszcze oprócz wiedzy garba rodzi
tak dużego jak potrafią duże być ludzkie sumienia
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Szymon Kokoszka (Żydowo)

Jeszcze jedna noc życia
zagubiony w zakamarku nieobliczalnego świata
zaplątany w pajęczynę wszystkich nieistotnych spraw
czasem czuję jak mnie w sidła łapie panikarski atak
oszaleję nim przysypie ciało klepsydrowy piach
znów mi w głowie noc szkicuje obłąkańczy sen wariata
przy tym wszystkim nas tu trzyma tylko jedna cienka nić
wstaje z krzykiem muszę chodzić lęk pierwotny mną pomiata
sięgam w barek łapię flaszkę pozostało jeszcze pić
jestem duchem co się przyśni tobie po trzydziestu latach
i choć spojrzysz rano w okno za dnia będę obok szedł
moc wskrzeszenia w mgle pamięci uczci ręka kostropata
gdy z albumem zdjęć wyblakłych na brązowy padniesz pled
padam potem nasiąknęła pognieciona karimata
znów zbawieniem będzie słońce jeśli dożyjemy dnia
od początku światło dzienne z mrokiem nocy się przeplata
niech mi więcej noc nie będzie pełna strachu tak jak ta
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Szymon Kokoszka (Żydowo)

W mieście
pędzą myśli po ulicach w gwarnych zakamarkach miasta
krążą w głowach nieuchwytne łącząc się w pajęczą siatkę
para słów wzlatuje w niebo gdzie się chmur z niej tworzy warstwa
zaczynają żyć i giną rozpraszając się ukradkiem
gdy już mrok zapada wokół w kocich łbach się rodzą wizje
smukłych cieni ludzkich kroków zagubionych w nieistnieniu
kiedy stąpam w tamtych miejscach słyszę szmer ich jakoś bliżej
jakby stworzył je na nowo świata wyobraźni Demiurg
nocą błądzi w pustostanach tajemnica w kurz zaklęta
na poddaszach w ciszy strychów rozdmuchuje dawne dzieje
przywołuje takie czasy że nikt takich nie pamięta
bo nikt kto by mógł pamiętać już naprawdę nie istnieje
raz na jakiś czas po mieście hula wicher opętaniec
mówią że jest sumą wdechów dziś już nieoddychających
wszystkich istot które zmarłe pragną wciąż być pamiętane
więc są wiatrem co chce z życiem w tajny sposób się połączyć
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Barbara Kowalczyk (Częstochowa)

bezdomny dom
Odsunięty od drogi, niepozorny i szary,
latem ledwie widoczny w dzikie wino ubrany.
Dwa modrzewie od frontu jak żołnierze na warcie
i świerk srebrny u boku, zawsze blisko, lojalnie.
Nie wie, która znów zima. A choć liczyć się starał,
to w nim czas się zatrzymał, gdy zabrakło zegara.
Tylko stary kalendarz, nieczytelny, zbutwiały,
usiłował pamiętać kiedy przywarł do ściany.
Spadły szaty z modrzewi, winny ubiór poszarzał.
Za to świerk, bardziej srebrny, stał wytrwale na czatach
i zachęcał przechodnia żeby zerknął w ich stronę.
A nuż ludzka tęsknota nim zawładnie przed domem?
Niechby zajrzał do wnętrza i usłyszał, jak bije
wierne serce z kamienia, od tak dawna niczyje,
wytarł szyby zamglone i opatrzył te mury,
które przecież wzniósł człowiek. One jemu chcą służyć.
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Barbara Kowalczyk (Częstochowa)

konkluzja
Jestem więc myślę, chociażby nad sobą,
nad własnym ego, zachłannym na luksus
trwania w spokoju – czy to wielki komfort?
Wyczekiwany, jak dotąd bez skutku.
Z braku efektu, ucinam czekanie.
Nareszcie spokój z walką o spokojność.
Do burz przywyknąć? Można, gdy przez zamęt
uda się dojrzeć, co ze sobą niosą.
Dzięki przewrotom bogatszy życiorys,
bo każda szansa podjęcia od zera
myślenia, bycia – to dar wyjątkowy.
Nie będę martwa, gdy przyjdzie umierać
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Barbara Kowalczyk (Częstochowa)

villanella dla odważnych
wiem że nie wiem czy za chwilę nie zatęsknię
za pewnością tkwi wahanie ale jednak
nie zatrzymuj kiedy będę na zakręcie
chcę zobaczyć czy za rogiem będzie piękniej
choć mawiają – wszędzie dobrze gdzie nas nie ma
wiem i nie wiem czy za chwilę nie zatęsknię
dusza siedząc na ramieniu drży i plecie
o odwadze skrytej w głębi mnie zapewnia
nie zatrzymuj więc gdy będę na zakręcie
nie zawrócę chociaż byłoby bezpiecznie
w szczególności gdy zapiszczy głodna bieda
wiem że nie wiem czy przez chwilę nie zatęsknię
właśnie zgasła krótka myśl o happy endzie
wspólnych planów nie stworzymy tu i teraz
nie zatrzymuj kiedy będę na zakręcie
może jutro odkryjemy w sobie szczęście
wyczerpane już na dzisiaj i nic nie da
to że nie wiem czy za chwilę nie zatęsknię
nie zatrzymuj zatem zwłaszcza na zakręcie
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Barbara Kowalczyk (Częstochowa)

najprostsza dychotomia
gdybyśmy byli przyjaciółmi
mogłabym zadawać tysiące pytań
i słuchać twoich opowieści
ale nie chcesz mówić jak ja
nie chcę pytać
ulepieni na wzór perłopławów
bądźmy jak poławiacze
z każdą próbą zgłębienia bogatsi
o najcenniejsze co w nas samych
wykształciły lata
i masz rację
niech dzieje się teraz

88

Ogrodowe spojrzenia

Barbara Kowalczyk (Częstochowa)

tradycyjnie
ułanie w kolorze sepii mina sroga
wiem to poza
babcia mówiła
byłeś najwspanialszym mężczyzną w okolicy
zawsze i wszędzie a tutaj
ze mną przyklejoną do marynarki kiedyś
w czasach rozmów o niebie ziemi i ptakach
i niedokończonej o tym
co dla ciebie jasne a dla mnie pytajnikiem
zamotanym w bezkompromisowość osiemnastolatki
później długo uwierała
wysyłam przepraszanie tam
gdzie naprawdę jesteś
zaczekam aż zerkniesz zza owych niejasnych jasności
aż poczuję twój uśmiech wtedy
schowam album
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Tomasz Kowalczyk (Lublin)

***
Nie pamiętam, w jakim filmie widziałem motyle
wykonujące taniec brzucha. To musiało być
dawno temu, kiedy kaseta wideo tolerowała jedynie
dwa kolory. A może w pamięci utkwił fragment
książki o zapomnianym tytule. Nagle przemówiła
wiedza o objawach rozpatrywanych do dzisiaj czysto
teoretycznie. Postawienie autodiagnozy nie nastręczało
trudności. Byłem zdziwiony, bo organizm zadziałał
wręcz podręcznikowo. Do dziś sądziłem, że nie umiem
tańczyć, a jednak – nie wiedząc kiedy – znalazłem się
w samym środku korowodu. Instynkt powoli otwierał oczy.
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Tomasz Kowalczyk (Lublin)

***
Próby wyjścia poza granicę nastręczają sporo
trudności: do końca nie wiadomo, czy obsesja
pochwyci uciekiniera, dokładając mu za karę
kolejne natręctwo, czy też wypuści ze szponów
i poszuka innego żywiciela. Po przeskoczeniu
zasieków tylko parę kroków dzieli od pasa
ziemi niczyjej. Trzeba szybko opuścić obszar
pozbawiony jakichkolwiek wpływów; tu w razie
wpadki nikt się do nikogo nie przyzna. Nie widać
postaci zapalającej światełko w tunelu, ale instynkt
podpowiada, żeby przezwyciężyć klaustrofobię. To
tylko kilka chwil, po upływie których przeźroczyste
powietrze uderzy do głowy. Hormon zapomnienia
da o sobie znać, kiedy krew ponownie odzyska swoją
barwę, a wieczory zaczną niepostrzeżenie przechodzić
w poranki bez zażywania środków usypiających.
Normalność spowoduje najpierw ból głowy jak po
wybudzeniu z głębokiej narkozy. Dopiero później
staje się jasność.
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Tomasz Kowalczyk (Lublin)

***
Zachłanne biodra wykluczają rzeczową
rozmowę o literaturze iberoamerykańskiej,
nie mówiąc o zawiązywaniu refleksji na temat
miłości w wiadomych czasach. Przez chwilę
trzymałem rozterki w ryzach, pilnując oddechu
przed zbyt szaleńczym rytmem. Nie wszystko
jednak idzie po mojej myśli; kiedy przemawiasz
obcymi językami, tracę koncentrację. Liczenie
do dziesięciu niewiele pomaga, szklanka zimnej
wody wylana na głowę również nie przynosi
otrzeźwienia. Nie pozostaje nic innego, jak
poddać się zaskoczeniu i wspólnie rozgniatać
coraz bardziej zagęszczone powietrze, aż
wirowanie dookoła spojrzeń idealnie zmiesza
biel z czernią. Zanim nastąpi ostateczność,
sponiewierana logika przyjrzy się nam,
jakby chciała zrozumieć płacz zmieszany
ze śmiechem.
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Tomasz Kowalczyk (Lublin)

***
Czuję się nieswojo, kiedy wyciągnięte
dłonie nie natrafiają na bariery, a wskazówki
sygnalizują właściwą drogę. Wkrótce po
obawach nie pozostanie najmniejszego śladu.
Mimo ogłoszenia ruchu bezwizowego
próbujesz co jakiś czas obejrzeć paszport,
traktując sprawdzanie mojej tożsamości
jako grę wstępną. Dalsze procedury budzą
zniecierpliwienie, więc odkładamy zabawki.
Pora spoważnieć. Po przekroczeniu granicy
nie ma już odwrotu. Można obejrzeć się za
siebie, ale zaszklone oczy uchwycą jedynie
rozpuszczone tło, w którym nagle zabrzmi
milczenie. Wtedy trzeba poczekać, aż
rozszalałe komórki wrócą na swoje miejsca,
a kontury znowu obejmą porzucone plamy.
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Tomasz Kowalczyk (Lublin)

***
Pierścionki i kolia rozpraszają mnie tak bardzo,
że nie dostrzegam cyrkonii na Twoich paznokciach.
Bez biżuterii czujesz się naga, więc chcąc nie chcąc
akceptuję obecność przedmiotów zajmujących kilka
centymetrów kwadratowych. Czasami usiłuję być
miły i delikatnie muskam brylant osadzony w złotej
obrączce, ale nasze wzajemne relacje są dalekie
od poprawności. Mam pretensję, że okazuje
lekceważenie właścicielce, przecież w końcu
jemu zawsze było wszystko jedno, komu przydaje
blasku. Na szczęście z łańcuszkiem można dojść
do porozumienia. Dyskretnie obserwuje spektakl,
nie protestując, kiedy dotykam Twojej szyi bez
jego pośrednictwa. Kolczyki również nie stawały
na drodze. Zaraz w pierwszym akcie znikają
gdzieś, a wspólne poszukiwanie jeszcze mocniej
zbliża nas do siebie. Kiedyś klejnoty zostaną
w szkatułce. Mimo tego nie zgaszę światła.
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Tomasz Kowalczyk (Lublin)

***
Pamięć wzrokowa zawodzi coraz bardziej: muszę
ciągle podtrzymywać obrazy, które po zamknięciu
powiek tracą barwy i rozpływają się po zakątkach
ciała migdałowatego, zostawiając niepokój podszyty
chłodem. Nalegasz na zgaszenie światła, a mnie
z trudem przychodzi zapamiętywanie zarysów.
Szczegóły, te najistotniejsze, są całkowicie poza
zasięgiem; mogę do nich dotrzeć jedynie za pomocą
instynktu. Podczas zdejmowania okularów nagle
rozbłyska obawa, że będę skazany na błądzenie
po omacku. Czekam, aż słoneczna poświata
wciągnie bez reszty: wtedy oświetlenie okaże się
naprawdę niepotrzebne. W układzie zamkniętym
nie ma miejsca na inwencję twórczą, chociaż każdy
spodziewany ruch staje się długo pamiętanym
wyjątkiem.
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Mariola Kruszewska (Mińsk Mazowiecki)

wschód słońca nad jeziorem Wiartel
Jeżeli uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie.
List do Rzymian

pukanie w dach zwiastowało
weryfikację planów
świt przepełniał kałuże
skąd miałam wiedzieć że to dzień trzeci
przecież była sobota czerwiec i jagody
których nie zerwę z powodu dżdży
wędkarze wyciągali mokre ryby
zmoknięte ognisko próbowało podpalić deszcz
to samo radio grało na trąbce tego samego Milesa Davisa
wiele rzeczy działo się po prostu
a to był dzień trzeci
pobożne kobiety przechadzające się lasem z koszykami
wypatrywały najdorodniejszych kamieni
w Emaus nikt nie pamiętał takich opadów
„Mehr Licht!” zawołałam po złożeniu parasola
ale nie rozstąpił się nawet strzęp obłoku
więc tak po prostu
bez fanfar rwania włosów i szlochu
zwyczajna sobota czerwiec i deszcz
choć to przecież dzień trzeci
pierwszy dzień mojego
zmartwychwstania
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Mariola Kruszewska (Mińsk Mazowiecki)

mimo wszystko było warto
poszliśmy razem na spacer
od zakrętu Drogi Mlecznej ku domowi
mijaliśmy porty wiecznie zatłoczone pośpiechem
statków przepełnionych po burty
siadywaliśmy milczący na ławce
mijaliśmy tłumy wiwatujące tłumy gniewne
ludzi na trybunach i martwych ludzi
siadywaliśmy milczący na plaży
każdą noc stemplował księżyc
gdy zasypialiśmy pod granatowym płótnem
każdego ranka słońce wskazywało kierunek
ślady stóp wypełniały się cieniem
nogi grzęzły coraz głębiej
ale błagałem by ta droga nigdy się nie skończyła
podniosłem kij i groziłem jej z każdym krokiem
a gdy dotarliśmy pod próg naszego domu
poszliśmy razem na spacer
w przeciwnych kierunkach
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Mariola Kruszewska (Mińsk Mazowiecki)

Helena
ogień kurczy się
żar wygasł
stara kobieta podnosi suknię w kolorze płomieni
dolewa oliwy
gubi krople trzęsącymi się dłońmi
obejmuje dzban czułością zapamiętaną mechanicznie
jak uścisk kochanka
dziś przyjdzie
weteran brzęczący orderami
poić Menelaosa jadem zmieszanym z błotem
smród pogorzeliska uwłacza urodzie wieczoru
stara kobieta o włosach barwy popiołu zastyga
w mit odwiecznego pożądania
błogosławiona niech będzie pierwsza iskra
bo czyż miłość nie wymaga ofiar
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Mariola Kruszewska (Mińsk Mazowiecki)

z rodzinnej kroniki
kiedy ziemia przestała się trząść
matka nastawiła czajnik
piłyśmy herbatę czując kłucie w pępowinie
drzwi jeszcze falowały razem z futryną
stłuczone filiżanki kręciły biodrami
ale herbata smakowała wybornie
spod gruzów okap zasysał zapach mężczyzny
nigdy go nie wyłączyła
podobnie jak klimatyzacji w sypialni
już pozamiatane
rzekła z głębi szlafroka
najważniejsze to móc zaparzyć świeżą herbatę
nim ostygnie dzień
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Mariola Kruszewska (Mińsk Mazowiecki)

odleżyny
tyle we mnie dróg pokrzyżowanych
wykrzywionych martwych gąsienic
rzuconych niedbale w przyszłe dni
a one
pełzną ciężko jak objuczone osły
dyszą z wysiłku
w podróży do pospolitej mety
tyle we mnie dziewiczych dróg nietkniętych
stopą skamieniałych jak amonity
porosłych mchem z każdej rdzewiejącej bramy
biegną na szczyt potem drętwieją
zalegając w sinej dali boleśnie bezoperacyjnie
muszę odwrócić się od tego krajobrazu Kolumba
udusić Magellana wypić rzeki do ostatniego brzegu
osuszyć oceany zwełnionym kłębkiem tęczy
i obrać kartofle na obiad
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Mariola Kruszewska (Mińsk Mazowiecki)

ementalarnie
trzaskasz talerzami
i wieczór obraca się w ruinę
choć maciejka ledwo co opierzona
wyspy szczęśliwe odpływają
do utraconego raju
żegnane kuchenną ścierką
miłości ty moja
wzlatuj nad poziomy
kuchennego blatu
do błękitnych krawędzi
ziemskiego portyku gdzie obłoki
wybuchają płomieniem
uwierz
są rzeczy piękniejsze
od ceny żółtego sera w promocji
na przykład ty
i ten wiersz też
z dziurami
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Helena Małecka (Kamienna Góra)

Szczypta życia
Wiosną się zielenił, wiatr tańcował na nim.
Maj go zawojował żółtym kwiatem mniszka.
Czerwiec porozścielał świecowe dywany,
rozdmuchany puszek srebrno-szary błyskał.
Latem się rumianki zabieliły w trawie,
przetykanej babką, macierzanką, kminem.
Pożyteczny krwawnik, leczniczy dziurawiec,
na suszone leki w apteczce rodzinnej.
Rozkwiecony trawnik wonnymi ziołami,
taki sam jak wtedy, przykucnął w pamięci.
Słychać szelest liści, nawet wiatr nie zamilkł.
Zapach ziół suszonych – aż się w głowie kręci.
I te bose stopy na zimnym dywanie.
Podarta sukienka, łakomczuchy oczy.
Głód zniecierpliwiony daremnym czekaniem,
czas niemiłosierny, co tak wolno kroczył.
Znalazł sobie miejsce, głęboko schowane,
smutek z pięknem w zgodzie, wstrzymał poza wolą.
Człowiek przecież nie jest swej pamięci panem,
są tam łzy radości – i łzy które bolą…
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Helena Małecka (Kamienna Góra)

Nieznane godziny
Zwiewne myśli moje nauczyłeś tańczyć.
Gdy na ciebie patrzę, o czym nawet nie wiesz;
jakbym podziwiała kwiaty pomarańczy.
Otulając mgiełką – eteryczny szelest,
po jedwabnej bieli ślizgasz się radośnie.
Nagle krople deszczu spadają z łoskotem;
układasz bukiety, zanim kwiat wyrośnie.
Mów jeszcze i jeszcze, wyfruń nad ochotę.
Z niezwykłej krainy srebrne słowa płyną.
Wkładam je w amfory, żeby móc uczynić
mijające chwile radości przyczyną.
Kto wie jak zabrzęczą w nieznane godziny.
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Lila Helena Metryka (Sosnowiec)

***
Lekki uśmiech, zawstydzenie,
nie, nie pytaj, nie odpowiem,
dawne zmory, stare cienie
ciągle siedzą w mojej głowie.
Bądź dziś ze mną, bądź po prostu,
jutro jeszcze jest daleko,
nie rujnujmy tamtych mostów,
łza się skrapla pod powieką.
Lekki uśmiech, zawstydzenie,
nie, nic nie mów, po co słowa,
chłońmy siebie jak dwa cienie,
aby później nie żałować.
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Lila Helena Metryka (Sosnowiec)

Zwyczajnie
rozjaśniasz wszystkie moje dni i noce
ciepłym uśmiechem dobrymi słowami
twoją obecność czuję coraz mocniej
mój wyczekany
ta miłość cicha zwyczajna codzienna
tak oczywista jak rankiem kęs chleba
daje poczucie spokoju spełnienia
o niej chcę śpiewać
bo cieszy każda wspólna z tobą chwila
gdy słońce wstaje i gdy zmierzch zapada
a szczodry wieczór na niebie rozpina
szlachetny granat
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Lila Helena Metryka (Sosnowiec)

Czereśniowo
Sad czereśniowy, sny czereśniowe,
z nadmiaru wrażeń kręci się w głowie.
Księżyc zawisnął nad czereśniami
i podpatruje co między nami
dziać się zaczyna. Żartowniś jeden,
niech szuka przygód na nocnym niebie,
a nam pozwoli smakować lato
nocką lipcową, nocką skrzydlatą,
abyśmy, kiedy już sen się prześni,
wciąż wspominali smak tych czereśni.
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Lila Helena Metryka (Sosnowiec)

***
Czego pragniesz? Powiedz, proszę.
Niepewności nie uniosę.
Jakiś konkret, choćby drobny, podaj mi.
Ja na szali stawiam siebie.
Co dostanę w zamian? Nie wiem.
Może wszystko, jeśli zechcesz, może nic.
Rozwiośniła się przyroda.
Jabłoń niczym panna młoda
stoi w bieli, a mnie smutek spowił mgłą.
Poszarzało wszystko wokół,
Nie ma cię przy moim boku.
Chwycić chcę, co nieuchwytne… Pusta dłoń.

Ogrodowe spojrzenia

111

Lila Helena Metryka (Sosnowiec)

W duchu Wertyńskiego
Pani wiersze pisałaś,
pani wiersze czytałaś,
pani ze mną igrałaś
od lat.
Teraz leżysz, o pani,
wokół czarny aksamit,
dym kadzideł wzrok mami
jak mgła.
Świece płoną woskowe,
łza wypływa spod powiek,
białe lilie w żałobie,
i ja.
Powiedz, pani, czy warto
być tak dumną, upartą,
w męskim sercu tkwić zadrą
po kres?
A tak pięknie być mogło,
wspólne niebo nad głową,
radość bycia ze sobą,
żal, ech!
Świece płoną i gasną,
wkrótce stanie się jasno,
wieko trumny zatrzasną,
the end.
Pora żegnać się, lady,
czas mi serce uleczy,
tobie spokój da wieczny,
adieu!
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Lila Helena Metryka (Sosnowiec)

Rozjaśnianie czasu*
Jak czas rozciągnąć, gdy się kurczy,
i coraz mniej go z roku na rok?
Jak czas rozjaśnić, kiedy burym
kolorem barwi naszą starość?
Dlaczegoś tak urządził, Panie,
że późne lata to nie święta?
Memento mori – przykazaniem,
o którym każesz nam pamiętać.
A gdybyś tak w dobroci swojej
choć odrobinę zmienił hasło,
nie narzekalibyśmy może,
że nie udała ci się starość.
Świat tak cudownie pachnie majem,
przyroda w pełnym trwa rozkwicie.
Gdyby za twoją zgodą, Panie,
człek mógł raz jeszcze przeżyć życie.
Sił by nie tracił na drobiazgi,
mądrych wyborów dokonywał.
Wiem, nierealne, lecz pomarzyć
to rzecz tak miła, rzecz tak miła.
Może Cię wzruszy to pisanie,
może rozzłości, trudno orzec,
lecz o maluczkich pomyśl, Panie,
czas im rozjaśnij choć na koniec.

* tytuł tomiku wierszy Jana Stanisława Kiczora
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Bogdan Piątek (Gliwice)

perłowa czyli prysła wątła nić
Tym, co fascynowało ludzi XVIII wieku, była wizja końca. Mieli dość. Chcieli
zawrócić po swoich śladach, z powrotem wejść do macicy.
Henry Miller

uwiera pamięć
poprzednich wcieleń:
helisy to polisy.
zwijam manatki.
dokąd? w prawo?
wolę na lewo,
do DNA,
kuRNA jego.
dławi przestrzeń
i bycie materią:
albo albo.
może jednak nie?
odnoszę się do Ciebie.
ech, ta cholerna odległość.
powiedziałem a,
powiem i b,
w nadziei na g.
(punkt dla mnie).
niech będzie, że remis.
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Bogdan Piątek (Gliwice)

archaiczny anarchista
zielone to dolar?
niebieskie? może być smerf,
pa pa jąka strategia
– gdy czegoś potrzebujesz,
po prostu ściągasz z sieci.
jeśli (się) nie łapię,
znaczy, że mnie nie ma,
na próżno kruszysz kopie
i (się) rozklejasz.
przyparty do muru kopię,
bywa, że i gryzę.
zdarza mi się lubić,
nawet to, czego nie mam
i nikomu do tego
nic,
nie jestem mobilny,
kompatybilny tym bardziej
nie.
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Bogdan Piątek (Gliwice)

post modernisty
mój czas minął,
więc co ja tu robię?
jestem, bo nieobecni
nie mają racji,
a milczący reszty.
racja, reszta,
znoszone punkty odniesienia
i nienazwana tożsamość,
z którą się utożsamiam.
pozostałość po poprzedniej epoce:
drobnoustroje usiłujące rządzić się
własnymi prawami.
pstrokato, a kiedyś szaro:
jazgot komórek.
wirtual, realizm,
soc, (sic!)
nawet sur (dali jazda!)
kapi? (ten tu to kapo)
też mi szew.
próbuję odcinać kupony,
raczej marnie.
już na początku
źle się wypełniłem.
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Bogdan Piątek (Gliwice)

biologia, chemia i ja jako przedmiot
ściemnia się,
a ja szukam światełka,
czyli chciałbym ujrzeć sens.
(nie mylić z celem)
natura jest nastawiona
na rozmnażanie,
więc mam koncepcję,
że wszelkie anty
to wynaturzenie.
(mówię z punktu widzenia
natury, nie swojego)
co do mnie:
jako plemnik
nie byłbym już tak wyrywny.
daremny włoski strajk:
nie ten, to inny
da zrobić się w jajo.
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Bogdan Piątek (Gliwice)

treść karmi się formą
nawet jeśli posiadasz empatię,
mój ból i tak zostanie moim bólem,
a jeśli ów ból jest złudzeniem,
jest to moje złudzenie.
zamknięci w sobie
usiłujemy wyjść poza.
ciało śni o nieśmiertelności,
ale właśnie ono ulegnie rozkładowi,
łącznie z mózgiem,
którego większa część
jest i zostanie niewykorzystana.
jeżeli świadomość
może istnieć bez ciała,
po co te wymyślne kostiumy?
niezależnie od perspektywy,
wszystko i tak do duszy.
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Bogdan Piątek (Gliwice)

nie po kolei
stacja stagnacja
w powiecie marazm
nie wyrwę się?
to tylko wiem
że nic
ego rości sobie
prawo do ciała
ciało do ducha
ja obserwuje mnie
od nihilizmu
do mistycyzmu
naturalnie był pociąg
teraz tylko widmo
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Iwona Pieczora (Bielsko-Biała)

za pięć dych
znowu przyszło się czołgać
dziewczynkom zaglądać pod spódnice
i karmić rosomaki
pamiętaj
strach jest gorszy niż śmierć
włazi wszędzie
nawet puste tło lepi się bardziej
niż krew
nic tylko czekać aż odpadnie pancerz
przy dobrych wiatrach rozniesie nas
albo spalimy się żywcem
jeśli ocalę twarz
„do ostatniej warstwy lub pierwszej rany”
będę się trzymał ciebie
jak życia
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Iwona Pieczora (Bielsko-Biała)

zeszronienie
grudzień śnieży we mnie czernią
zamiast rodzić Boga rozchodzi się w szwach
obrasta igłami
wolałabym przespać wszystkie obumarłe miejsca
śnieg przepuścić przez skórę
nie widzieć więcej
drzew ciężkich od puchu i wisielców
od północy mgła otwiera mnie na imiona
znów wchodzę w ciało
kwadrat skrzyżowanych rąk
jestem uwięzioną kroplą
wieczną zmarzliną
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Iwona Pieczora (Bielsko-Biała)

o niej
teraz nawet sny są kanciaste
jakby nie z tego wiersza
o łagodnych kształtach
tam napełniałem dłonie
nieprzyzwoicie lekko
unosząc
rozbierałem z głosek jej imię
przyspieszała
z moich ust wyfruwały dzikie gołębie
ciepło falowało w palcach
drżałem
na samą myśl że kiedyś się wymknie
ostatni wers wbijając w źrenice
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Iwona Pieczora (Bielsko-Biała)

w ramach okna
wszystko się mieści
jak pomiędzy twoim szeptem
a porami roku
wiosną
szerzej otwieram oczy
nieprzywykły do wyblakłej zieleni
w której przepadł cały natłok ciebie
z jakiegoś powodu skracasz czas
letnio-jesienne słońce rzuca półcień
i uczę się istnieć
po drugiej stronie zmarzniętego szkła
światło zdjęte z krzyża
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Iwona Pieczora (Bielsko-Biała)

tłumaczę tylko wtedy gdy zachodzi konieczność
rozbrajania min nauczyłam się sama
zawsze podniecało mnie ryzyko
i możliwość wkładania palców
tam gdzie nie trzeba – jestem
silniejsza od wczorajszych łapanek
historii domykanych po omacku
nocą łatwiej przemycić ból
bez świadków po ostatni siniak
wylizuję rany
jak suka
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Iwona Pieczora (Bielsko-Biała)

na cienkiej witce
wszystko się oddala
jakby nie było w nas dni urodzajnych
chociaż wiele razy sadziłeś drzewo
dojrzewające pięknymi owocami
miałam wtedy usta pełne słońca
i rozgryzionych imion
wschody w kolorze indygo pachniały sianem
teraz
spomiędzy pożółkłych liści
wyjadam cienie
zniekształconym śladom dorysowuję krawędzie
potem długo patrzę
jak bezdomny ptak bawi się moimi włosami
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Wiesława Ptaszyk (Nowy Tomyśl)

axis mundi
trochę na uboczu
drogą w cieniu olszyn
skulony szarak dom
mgła okrywa
czas zaklęty w balach
i po polach myśli rozsiane
jest takie miejsce
na górce pod lasem
naprzeciw ceglanej ściany
tam wraca każde słowo
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Wiesława Ptaszyk (Nowy Tomyśl)

poza znajomy krąg
w naszym domu były dwie
ósemka obok weneckiego okna
świeciła blado
i szesnastka na głównej belce
zadziwiała blaskiem
co rano mama polerowała
klosze pękające w dłoniach
kurczyliśmy się jeszcze bardziej
na chybotliwej ławie
po kątach zalegał mrok
małą lampą zakreślona jasność
która idzie ze mną
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Wiesława Ptaszyk (Nowy Tomyśl)

rodzeństwo
byli dla siebie
jak łyk zsiadłego mleka
ścieżka w zaroślach
pośród butwiejących pni
z młodniaka na polanę
doniosą zapach sękatego stołu
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Wiesława Ptaszyk (Nowy Tomyśl)

po wszystkim
nie wystawiała darmo wątłych sił na próbę
wybierała półcienie osłonięte zbocza
chwile spadały cicho jak krople żywicy
i ścieżki spokojnie wydeptywały mrówki
chodzą zwykle parami czasami stadami
otaczają znienacka bez drogi odwrotu
myślała słońce zgasło nie udźwignę powiek
z ziemi kopce wyrosną zapłonie forsycja

132

Ogrodowe spojrzenia

Wiesława Ptaszyk (Nowy Tomyśl)

niedopasowane
z lotu ptaka jeszcze rozpoznasz
pochyłe zagrody z plątaniną ścieżek
pierwsze poznikały strzechy
po nich wyniosłe żurawie
i słomiane stogi
same zmurszałe sznurki
kołyszą wspomnienia
najmilsza południowa godzina
gdy wszystko cichnie
co komu po stawku
i przydrożnych topolach
wzdłuż poszerzonej szosy
katalogowe domy
trawniki równo przycięte
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Wiesława Ptaszyk (Nowy Tomyśl)

wnikanie
urzeka nas popołudniowe światło
choć kształty tracą ostrość
teraz dwa razy solę ziemniaki
ty zasypiasz w fotelu
nic się nie poradzi na dezercję słów
gdy niskie słońce otwiera złoty wachlarz
nasze cienie przyjmują kolor ziemi
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Marcin Stachelski (Płońsk)

pierwszego listopada
schodzę z drzewa
ubieram się ciepło
długie włosy pod czapką
kasuję bilet w 517
zastanawia mnie
kto z pasażerów zagrałby w kości
o kurtkę z Chińskiej Republiki Ludowej
wysiadam
nerwowe szukanie miejsc na parkingu
wata cukrowa przy bramie
modlitwy w posmrodzie bigosu i gorzały
przebaczam handlarzom kradzionych wiązanek
nad dłońmi oplecionymi różańcem
pora wracać
zdejmując buty
spoglądam na stopy
farba schodzi mi z nóg
od pocałunków starych kobiet
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Marcin Stachelski (Płońsk)

osadnicy (obrazek z międzywojnia)
malaryczne krzyże pionierów
znaczyły im szlak na czerwonej ziemi
pod odwróconym parasolem araukarii
tliło się wspomnienie
jedenastu gąb na pięciu morgach
i wciąż czuli ssanie przednówka
w parańskiej głuszy
o zmroku przerwano wyrąb piniorów
ktoś zawołał
w okolicy grasuje puma
ojciec otarł czoło
nakazał zamknąć chałupę z grubych bali
obok naftowej lampy
matka opowiadała o polskiej zimie
o turoniu diable i dzieciątku
zasłuchanej dziatwie
która nigdy nie widziała śniegu
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Marcin Stachelski (Płońsk)

erotyk haitański
przez otwarte okiennice
snuł się kreolski śpiew
z ognikiem oliwnej lampy
pod srebrnym filigranem
płynęliśmy w transie
żarliwy houngan i uległa ofiarnica
czciciele lubieżnej Ezili
wieczorne bębny ścichły
w zaułku stromej uliczki
gdy frykcyjnym rytuałem
zapamiętałą ekstazą
żgaliśmy czułe rozkołysanie
umilkło uliczne canto
opadłaś cicha jak lalka
z wonnym anyżem
wanilią we włosach
i sama bogini odeszła zmęczona
unosząc nas w dłoni
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Gaja Stadnik (Tarnobrzeg)

AA
Przytulnie, zieleń za oknem
rodzi kolejne odbarwione myszki.
W tle dziwne opowieści,
pora na lokowanie myśli
lub pętlę na szczycie.
Złudzenia nie dają nadziei,
powietrze przecina klawesyn,
a w głowach harcują upiorne nuty,
jeden krok niżej,
dwa,
trzy,
osiem,
w piwnicy,
czas pędzą legalnie.
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Gaja Stadnik (Tarnobrzeg)

Miriady
Lubię wiszace ogrody
tuż po ogniach św. Elma,
gdy na pajęczynie
zwisają roje gwiazd.
Bałam się dotykać chmur,
które zatrzymywały źrenice,
tworząc misterne odbicie
ronionych łez.
Krople całego świata
spływały kaskadą,
gdy wtuliłam spojrzenie
w dziurawe niebo,
czekałam,
a potem myśli
wypolerował deszcz.
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Gaja Stadnik (Tarnobrzeg)

Zaślepiona
Wlepiłam się przypadkiem w czyjeś oczy,
niechcący zaczepiajac o plamkę,
teraz zza lekko uchylonych klapek
szacuję zaćmienie.
Mózg oniemiał, gdy za białą sukienką
wlókł się sznur przezroczystych myśli
i woal modelowany na tykwie,
jakby pojaśniało,
chyba bielmo.
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Gaja Stadnik (Tarnobrzeg)

Julii
Odkąd zaczęła rozdzierać myśli,
płowieje aureola.
Mówi, że w srebrze jej do twarzy,
latem złocą jaskry,
a jesienią walczy na śmierć i życie
z babim latem.
Najpiękniej stroi zima,
wtedy jest królową śniegu.
Wiosną pęcznieją drzewa,
ona
nauczyła się fruwać.
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Julii II
Wlepiasz błękity w pochmurne niebo,
gdy strach fastryguje grubą nicią plecy,
masz jeszcze nadzieję, chociaż
powoli nieruchomieje spojrzenie.
Ciągle rozgrzebany niepokój
tkwi w stygnących źrenicach.
Zimną dłonią przecierasz witraże
i wszystko odpływa.
Nieraz kiełkuje wymuszona radość,
lecz nie zazieleni się po raz wtóry,
wiem, zaczyna pełzać twój świat,
Julio,
proszę...
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Małgorzata Szczepańska-Tomal (Tarnowskie Góry)

od słowa donikąd
Błądzimy po bezdrożach, drogami donikąd
uciekamy od siebie, zacierając ślady.
Gasną słowa, już żadne nie wybrzmi muzyką,
która da ukojenie. Gdzieś, na dnie szuflady
zapadną w sen kamienny z koszmarnym przesłaniem
by w mroku się pogrążyć. Odejdą, a wtedy
niepamięć ma osłodzić gorzki smak rozstania?
W czarną dziurę wrzucona, w pępku Andromedy
zwinę się jak poczwarka, by przetrwać w oprzędzie
ból zrodzony milczeniem. Znamiona przestępstwa
ukryłeś pod hasełkiem, że jakoś to będzie.
Na czułości brak czasu, to takie niemęskie?
Słowami można zabić, ale również ranią
te, które nie padają z tchórzostwa, obawy
przed bliskością. To cecha przynależna draniom,
nie rozumiem obłudy i takiej postawy,
gdzie słowem się szafuje, gdy korzyść przynosi,
a drugiemu żałuje, kiedy o nie prosi.
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Małgorzata Szczepańska-Tomal (Tarnowskie Góry)

pop i jawa
Czekanie na Godota to absurd,
więc się miotam,
ptaszyna na uwięzi,
dokucza mi tęsknota, kłująca
jak wąs kota,
a w płucach znów mi rzęzi.
Do butów tona błota przywiera
kiedy słota
za oknem się panoszy,
przychodzi mi ochota, by w gardło
wlać U-Boota’a,
Behemot wąsy stroszy.
Na giełdzie cena złota wciąż niska,
po wykrotach
do celu coraz dalej,
rozkładasz mi tarota, znów diabeł
ten niecnota,
pop w radiu. Jednak nalej!
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Małgorzata Szczepańska-Tomal (Tarnowskie Góry)

bezsenność
Jak tu zasnąć? Do spania mi bardzo daleko,
gdy myśli chybotają łódeczką na fali,
Morfeusz się jak zdrajca w podskokach oddalił,
a we mnie grzęzną Furie i piach pod powieką.
Pies przez sen poszczekuje i wierzga łapami
długimi niczym szczudła ulicznych magików,
zegar chyba się uwziął, by mi w głowie tykać,
tworząc coraz głośniejszy dystans między nami.
Miotam się niczym ryba w sieci uwięziona
przyzywając sny dobre, a nawet koszmary,
rzucam klątwy, uroki, odmawiam akt wiary,
byleby tę bezsenność stłamsić i pokonać.
Na próżno! Już po piątej! Pstryk i będzie rano,
nowy ciężar na barki w wielkim koromyśle
dzień zarzuci z uśmiechem, więc już nie wymyślę
jak tu zasnąć, gdy wszyscy za godzinę wstaną.

148

Ogrodowe spojrzenia

Małgorzata Szczepańska-Tomal (Tarnowskie Góry)

za późno
Ujrzałam cię latem, gdy w sadzie o świcie
zrywałam pachnące słodyczą czereśnie
i odtąd mi byłeś receptą na życie,
lecz coś mi szeptało: za wcześnie, za wcześnie
że jesteś jedyny powiedzieć ci chciałam
i zostać przy tobie na jawie lub we śnie,
przerwałam w pół słowa, ze strachu zadrżałam,
bo wiatr mi zanucił: za wcześnie, za wcześnie
jesienią, gdy w parku okryłeś mnie szalem
prowadząc rozmowę swobodną i luźną
stwierdziłam ze smutkiem, goryczą i żalem
za późno już dla nas, stanowczo za późno...
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Małgorzata Szczepańska-Tomal (Tarnowskie Góry)

w noc (k)upały
o tobie myśli zaplecione w wianki
puszczałam wczoraj w nurt rzeki jak wielu
zmęczona zmierzchem strwożona porankiem
wizją powrotu do zimnej pościeli
wbiegając między wygasłe ogniska
poszukiwałam zgubionego lata
strwonionych marzeń nie przywróci iskra
na próżno wstążki we włosy zaplatam
by ukryć popiół przymykałam oczy
na pytające spojrzenia kochanków
na pożar uczuć który ich jednoczył
w drodze powrotnej przysiadłam na ganku
żeby ugasić rosnące pragnienie
ale gorączki która trawi ciało
nie zgaszę wodą odżyły wspomnienia
chociaż je kiedyś głęboko schowałam
zburzyły spokój smutna perspektywa
zwłaszcza że nocy (k)upalnych przybywa
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Małgorzata Szczepańska-Tomal (Tarnowskie Góry)

proza(c) na wszystko
„ wiersz jest dobry dopóty, dopóki nikt nie wie kto go napisał”
Karl Kraus

właściwie nie wiem po co ja tu
przyszłam wśród fanów biało-mowy
raczej nie znajdzie aprobaty
ograny numer oldskulowy
ciężar gatunku który dźwigam
i błysk ukryty pod powieką
jest demode więc czy się przyda
komuś ten błam ważącej deko
ironii bądź naiwnej skargi
że innym w bieli jest do twarzy
raczej już wolę przygryźć wargę
do bólu rezygnując z marzeń
że was przekonam zgraną szatą
starcie rozumu z ślepą wiarą
przeważnie kończy się dramatem
czarno na białym rodzi szarość
lepiej już z frasobliwą miną
łeb nieść na karku od parady
niż popijając białe wino
rymem wciąż ścielić dno szuflady
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Piotr Szelewicz (Susiec)

Psychuszka
I.
Nawet ściany mają potknięcia, gubią
kąty proste, odstając od pionu. Do tego ciężar
wyznań, modlitw, niedbałych orgazmów. Cierpnie
tynk, okno jak blizna, drzwi donikąd, już wiesz,
najtrudniej zmartwychwstać. Ja z pierwszym
śniegiem, gdy listopad zacznie parować z głów
samobójcom. Nie znam ciepłych słów, jedyna
delikatność to odmrożenia, więc jeśli chcesz
pokażę najbardziej mroźne rejony, gdzie
zero bezwzględne to dopiero początek. Sam na sam
w izolatce, obiecaj że jutro
też cię nie będzie.
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Piotr Szelewicz (Susiec)

II.
Jak zwykle zwiodą manowce albo zatrzymają
ściany. Mimo to próbuję odlecieć, chociaż lęk
paraliżuje. Odkąd wprowadzono zakaz palenia, wyłamuję
palce, dłonie nie lubią bezczynności.
Powiedz, czy jesteś. Spróbuję zasnąć. Kolejny
kaftan, który nie pasuje do oczu, tym bardziej
do twojej sukienki.
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Piotr Szelewicz (Susiec)

III.
Wtedy powiedziała: czas pokaże. Nie ma już czasu. Jednak
zanim minął, dały się poznać wszystkie biegi zdarzeń
i scenariusze. Dlatego w roli głównej ściany, które nie pragną
dotyku a chłód podpowiada kolejne słowa i końce światów.
Podobno jesteś. Tak przekonują horoskopy. Wierzę
tylko jednej przepowiedni zaszyfrowanej
w karcie choroby. Brak rokowań
na powrót.
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Piotr Szelewicz (Susiec)

IV.
Byłaś.
Zbyt krótko, by myśl
przeobraziła się w wyznanie. Teraz smakuję
twoją nieobecność. Schłodzona jak grudzień,
osiada szronem na szybach. Palce nie czują
odmrożeń, zaczyna się gra
urojeń z grawitacją.
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Piotr Szelewicz (Susiec)

V.
Sen, z którego się nie budzę. Jesteś w nim
tak samo nierealna jak na jawie. I tak samo
bolesna, po obu stronach
chłód. Słowa, miejsce i czas
dobiegają końca, ostatnia myśl
zamarza.
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Piotr Szelewicz (Susiec)

Mentalny overkill i koniec poezji
Byłaś
na użytek wierszy, w których
mury stały na straży
smutku. Ile ścian
a wszystkie rosną
we mnie, słowa
są po to, by kłamać. Więc obiecuję
milczeć, zwłaszcza że cisza
coraz częściej
czai się w lustrze i nie mam nic
na swoją obronę. Kwestia czasu
gdy zacznę straszyć.
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Jarosław Trześniewski-Kwiecień (Mława)

wrześniowa suita
września opady na twarz kwaśne
deszcze zżerają rosówki glebę
porusza skibą ziemia wzruszona
niewzruszona pod księżycem pies
wyje cztery pory roku w jeden
dzień Vivaldi nie dowierza
by kundel co pacierza nie umie
zaśpiewał tak lirycznie grając
na pieską nutę cały wrześniowy
smutek poranną mgłę nad świerszcze
te dźwięki co najpierwsze o dola psio
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Jarosław Trześniewski-Kwiecień (Mława)

Tryptyk Sulejowski (Trzy słuchy)
Słuch pierwszy
jest taka chwila kiedy kwitnie nawłoć
nici pajęcze na wysokich trawach dają
się uwieść głosom płynącym po rosie
łąki brzmią sierpień powoli rudzieją
turzyce wrzos podchodzi do okien
słychać plusk wody pozorny spokój
szare leniwe obłoki zzieleniała rzeka
od glonów koty podsłuchują nocne
śpiewanie ognisk cieni trwa niedosyt
rozmowy będą zawsze niewidoczne
czytanie z warg co jest niewymowne
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Jarosław Trześniewski-Kwiecień (Mława)

Słuch drugi
czytanie z warg będzie niewymowne
oddycha noc nad rzeką pod mostem
wszędzie deszcz pachnie opada bezgłośnie
z ust zlizywane krople cienkie krople
otwarta furtka nie zamykaj siebie
po trawie biegnie pająk Archimedes
szuka formuły zanurzenia w cieczy
postać wypartą z istoty wszechrzeczy
której nie widzisz odejmując pejzaż
bez huku armat słona kapie woda
klomby nagietka zamaskują brzeg
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Jarosław Trześniewski-Kwiecień (Mława)

Słuch trzeci
klomby nagietka zamaskują brzegi
trzecia nad ranem a wczorajsze śniegi
dawno stopione ubywaniem sierpnia
w południe dzwonek a potem jest sjesta
mosty rzucone kowadełko w ruchu
ślimak śluz lepki przykleja za uchem
zapach lawendy tutaj obcy znika
wiatr niedosłyszy niczego nie słychać
nawłoć przekwitnie będzie trochę szkoda
psów przestraszonych kiedy zgaśnie światło
a prąd porazi wszystko mimochodem
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Jarosław Trześniewski-Kwiecień (Mława)

Bowie(m)
przeglądając się w łyżce en face en bloc
ze snem wypłukanym wysmukłym jak nóż
widelcem z resztkami jajecznicy śniade
twarze dziś nęcą czarne płatki zbóż
zima łaskawa jest dobrze się trzyma
najbliższa gwiazda perskie oko mruży
szwedzkie pierniczki i indyjska kawa
globalne smaki u północnych ludów
trwa ceremoniał z obietnic poranka
odwołana transmisja z kremacji bez
pogrzebu reklama kremu dawidowy
psalm biały opłatek sypiącego śniegu
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Jarosław Trześniewski-Kwiecień (Mława)

elegia dla kawki
to nie będzie o kawie niedopitej przez śpiew słowika o trzeciej
nad ranem ani o przemycanej przez zardzewiałe barierki
balkonowej poręczy skaczącej po drzewach eksplozji ciepła
w oparach rozlanego cydru i schłodzonego białego wina
ale o złamanym skrzydle i bielmie na oku gdy bariści namawiają
do delektowania się smakiem i zapachem życia co kosztuje
grosze (co gorsze od wypalonego papierosa i uporczywego kaszlu)
nad wodą czarną nieczystą pośród bagiennych storczyków
gdzie kiczowata Leda nadpływa a za nią małe łapczywie
pożerające słone paluszki i płochliwe cyranki w przypadkowej
symbiozie zastygającego powietrza i zimnego ciała
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Ewa Włodek

Watażka stanął przed progiem
wspomnienie Kacpra

Choć jestem tak łagodny i niewinny,
drzemiący sfinks, wydaje się – zabawka,
ale mój wrzask wskazuje miejsce innym,
raubritter-duch, to ja stanowię prawa.
Mam – alfa zwierz – w spojrzeniu miedź i ogień
i taką moc, co wszelkie traumy koi,
bo, kiedyś – wiesz, w Egipcie byłem bogiem,
dziś jestem tu i bardzo chcę cię chronić.
Cichy jak mgła, choć ból rozrywa trzewia,
o, proszę, bądź, bym jeszcze czuł cię obok,
ostatni raz ci swoją miłość śpiewam,
więc przytul mnie przed tą najdalszą drogą.
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…dworzanie Jego…
Zlężony dla śmierci.
Plugawy barłóg. Ograniczona przestrzeń.
Przez siatkę nieuświadomione poczucie swobody,
bolesna tęsknota, dopóki szczupłość celi
nie przekształci stworzenia w przedmiot.
Wzgardzony helota.
Powołany dla harówki do krwawego potu,
by wydać ostatni dech pod razami.
Mięsem, oderwanym od kości, będę sycić przesyconych,
i stroić próżność łupieżą odartą przed końcem agonii.
Oszaleję z bólu, nim zaspokoję wynaturzone pragnienia,
a moje resztki uszlachetnią plugastwo,
z którym zostaną zmieszane.
Święta Noc. Bracia ogrzewają wcielone Słowo.
Moje wycie w ich oddechach.
Przygarnie.
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Zostanie pusty stół
Nie! Jeszcze za wcześnie się poddać!
Trzymam głowę w górze, jak królewska kobra.
Tę ostatnią swoją walkę
stoczę – wygrał – przegrał – nic.
Co pisane, to się stanie,
jeden, wieczny – niech zastąpi wszystkie inne, kolorowe,
dawne sny.
Dziś w żyłach mam lód i krew skrzepłą,
idę skrajem, tutaj – niebo, a tam – piekło.
Jego oczy, twoje dłonie,
a w nich – talia. Szelest – tas.
To rozdanie. Po nim – koniec.
Licytacja. Błąd w rozgrywce. Dwójka atu bierze asa.
Karta – plac…
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W południe u studni
Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać
(J4,15)

Piach i tłuczeń na drodze jak węgle pod płytą,
wokoło falowała rozpalona pustka,
gdy szłam z dzbanem w objęciach, pieczęcią na ustach,
ociekająca żółcią, zmieszaną z plwociną.
Ty siedziałeś pod drzewem. Osypany pyłem
byłeś taki zwyczajny i taki niezwykły,
choć spoglądałeś w ziemię wiedziałam, że widzisz
to wszystko, co jest jawne i to, co ukryte.
Parszywy kot wylękły – podchodziłam z drżeniem,
bojąc się głębiej westchnąć i śmielej popatrzeć,
niepewna, co dostanę. Ochłap? Czy – kamieniem?
Proch. Woda. Twoje dłonie. Twórca i tworzywo.
Parę słów. Akt kreacji. Już wszystko inaczej.
Przemówiłeś do martwej, pożegnałeś – żywą.
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Czterotysięczna pierwsza noc też ma swoją baśń
I znów byliśmy dawni. Tacy dla siebie nadzy,
kiedy się lepki półmrok słabym światłem rozrzedzał,
drżał namiętną tęsknotą chrapliwy bas Siergieja;
weszliśmy, zostaliśmy. To więzienie, czy azyl?
w papierosowy dym
wplatał się bukiet palonego ziela
mieszanina woni perfum z zapachem starych pieniędzy
odbierała poczucie rzeczywistości
Miałeś determinację ostatnich dni Pompei,
twoje dłonie w płomieniach przywabiły kobiety,
którym w oczach grzech ciężki feerią barw się mienił
– czuję przez suknię żar; i tak się cieszę, że jesteś, że jesteś, że…
– przytul mnie; tak się boję drugi raz odchodzić w bólu…
– ja też, też…
– nie bój się, bo ty zaśniesz snem, który się nie prześni.
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D. O. M.
Przejście między światami. Krąży zła energia,
przestrzeń dyszy oddechem zduszonym i rwanym,
lśni żarem punkt odbity w zwierciadlanej tafli
i woła po imieniu głos, którego nie ma.
Tu w ciemności wciąż świecą organiczne plamy,
wielokrotnie zmywane, jednak wciąż aktywne,
i zdarzają się noce, gdy nerwowy półsen
przerywa nagły uścisk niewidzialnych ramion.
Nie możesz tu być, bo jesteś martwy.
Martwe jest moje ciało. I twój duch. Oboje, każde za siebie
i w swoim czasie, umieraliśmy w boleściach. Samotnie.
Teraz nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy udawali
żywych.
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Margarete Wolski (Köln)

syndrom pustej szuflady
pamiętam wszystkie nieprzespane noce
rączki oplecione wokół mojej szyi
pierwsze kroki
myślisz że piszę kiepskie wiersze
krew z krwi
słowa ze słów
dziś najmłodszy opuszcza gniazdo
stroszy piórka stojąc na krawędzi
z metaforą w plecaku
niedopowiedzeniem w oczach
wyciągam dłoń
by poprawić przekrzywioną kropkę
leć mój mały
uważaj na koty
i drapieżnych krytyków
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Margarete Wolski (Köln)

taki klimat
ma prawo być zszokowany gdy latem
w centrum miasta zasypała go lawina
zabrała wszystko co kochał
płatki perfum wirują przed oczami
spod zaspy wystaje tylko dłoń
palce zaciśnięte na brzytwie
ktoś z gapiów rzucił hojnie
kilka monet pocieszenia
na ratunek pośpieszył barman
ze spojrzeniem mądrego bernardyna
miksuje drinki na każdą okazję
zna wszystkie anomalie pogodowe
teraz już wie
jak przeskoczyć rozpadlinę
i nie odmrozić sobie uszu
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Margarete Wolski (Köln)

nie pytaj
nie pytaj dokąd wiatr pofrunie
to jego tajemnica
z błękitu kradnie kilka chmurek
i zawsze mnie zachwyca
gdy tańcząc ponad horyzontem
okręca je i wznosi
zmęczone skrzydła karmi słońcem
zanurza w chłodnej rosie
oprósza mgiełką barwy tęczy
maluje po swojemu
a ja się uczę jak połączyć
czerń żalu z bielą śniegu
paletę z farbą trzymam w dłoni
i szybko muskam pędzlem
jak wiatr na płótnie chcę dogonić
niedoścignione szczęście
szare obrazy płaczą deszczem
z grzeczności się zachwycasz
nie pytaj czemu smutna jestem
to moja tajemnica
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Margarete Wolski (Köln)

schyłek lata
żółkniemy tracimy liście
bliżej nam teraz do drzew
niż do ludzi
w deszczu szeleścisz kołysankę
pozwalam by mech
otulił rozdrapane sęki
trzymasz mnie mocno za rękę
i już się nie boję
burzy listopadowych chłodów
niedługo wrócą ptaki
uwiją nam gniazda we włosach
szczebiot młodych wypłoszy sen
zakwitniemy
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Margarete Wolski (Köln)

kruchy lód
garść pełna tabletek moderuje dzień
powoli przylepia skrzywiony uśmiech
na splątanych sznurkach
podrygują ręce marionetki
kareta zajeżdża zawsze o północy
wiezie na bal ubraną w jedwabną suknię
zapach muzyki zawraca czas
nie ma słów które bolą
pytających spojrzeń
rano spada złoty pantofelek
tafla parkietu pęka i świt
wdziera się pod powieki marzeniem
z przetrąconym kręgosłupem
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Margarete Wolski (Köln)

bez puenty
już się nie umawiamy
mąż dzieci praca dom
czasem spotykam ją przypadkiem
i gdy siedzimy przy kawie
jest jak dawniej
w kieszeni zasuszona stokrotka
dwie muszelki na szczęście
kreśląc na serwetce kółko i krzyżyk
z motylem w oczach szczebiocze o wiośnie
nagle pyta o sens życia
nim zdążę odpowiedzieć
uśmiecha się przepraszająco
musi lecieć
w filiżance kilka łyków
niedokończonego wiersza
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Margarete Wolski (Köln)
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Małgorzata Wójtowicz (Łańcut)

Liczy się tylko głód
Znowu jest wojna, nienawiść puchnie pod skórą,
w gardle drapie tak, że nie pomaga wódka.
Bokiem wychodzą prawdy,
o których myślało się, że ostateczne,
słowa tracą zasięg. Zamiast znaczeń
tylko iskrzenie na linii,
zamiast ognia skoki gorączki
i rozdrapany do krwi tynk.
Jest trzecia nad ranem, pierwszy świt,
będziemy go sączyć z plastikowych kubków.
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Małgorzata Wójtowicz (Łańcut)

Tymczasem zamiast bieli czerń
Styczeń nas rozczarował, przyniósł zepsuty, mokry czas,
a miały być dalekie Syberie na szybach, domy skute lodem
i noce rozszczepione na śniegu. Kiedy dotykałeś mnie,
ciało spływało wodą. Nasze oddechy unosiły się jak mgła,
oblepiały kikuty drzew i wsiąkały w czarne grudy ziemi.
Potem zakwitły fiołki. Myśli na powrót stały się białe.
Poczuliśmy chłód, na rozpalonych głowach topiły się lodowce.
We wnętrzu mojej dłoni zapisywałeś wiersze. Jakbyś chciał
czymś wypełnić poranek. Zanim zwinęłam się w kłębek.
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Małgorzata Wójtowicz (Łańcut)

Syberie
Wrócicie kiedy? – i którzy? i jacy?
Z śmiertelnych prób
Cyprian Kamil Norwid

Kiedy się obudzisz, zobaczysz na drzewach śnieg,
świąteczny jak lukier. Bądź wtedy nieugięta.
Choć mnie jeszcze nie znasz, nie przyśpieszaj kroku,
ucz się chłodu, niech cię niesie północ.
Strzeż się brzęczącego skrzeku, zetnie rankiem
krew i wolność, rozpuszczoną tuż pod skórą.
Omijaj rzeki skute lodem i martwe granice,
wsłuchuj się w oddechy i skrzypienie kroków.
Pod śniegiem jest rozpacz, uboga tkanka zimy
– biały wiersz ze słów pobielałych ze strachu.
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Małgorzata Wójtowicz (Łańcut)

Solilokwia
Już po solilokwium, więc pozwól mi zasnąć,
ukryć pamięć w wierszach, obmyć brzegi rzeki
z popiołu, niech we mnie sen wzrośnie jak ziarno.
Zatęsknię za wizją tak jak ból realną
i połączę nasze uśpione sylwetki.
Już po solilokwium, więc pozwól mi zasnąć.
Gubi wyrazistość błękitne wahadło,
czas w oczach zamiera na mgnienie powieki,
z popiołu sen we mnie wyrasta jak ziarno.
Czytasz z mojej ręki, cicho przenikają
pomiędzy palcami twe kruche kosteczki.
Już po solilokwium, więc pozwól mi zasnąć.
Styczeń prószy śniegiem, dom pachnie herbatą,
nigdy nie wiadomo, kiedy mnie odwiedzisz,
z popiołu powstajesz czy wzrastasz jak ziarno.
Zapach cię prowadzi drogą zakazaną,
chowasz się w narracji jak w ciepłej pościeli.
Już po solilokwium, więc pozwól mi zasnąć,
niech biały wiersz w tobie wyrośnie jak ziarno.
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Małgorzata Wójtowicz (Łańcut)

porządki
brud odkładał się latami w szafkach
dotykając go rozmawiam z umarłymi
wygląda to tak
jakby słowa obrastały kurzem
i resztkami pieszczot
gdy otępienie odbierze mi mózg,
odzierając go do gołej teraźniejszości
perspektywy będą nieistotne
skończą się napady pamięci
tłuste krople rozlewające się po blacie
uformują strumienie
wokół pętli wysp
wyrosną pagórki pełne bruzd
można będzie po nich chodzić
próbować odcisnąć kształt zdania
zanim zastygną
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Małgorzata Wójtowicz (Łańcut)

Na ekranie
Chciałbym rozebrać cię z imion i obmyć oczy,
patrzeć, jak płyną przez ciebie białe, smutne wiersze.
Potem powoli układać frazy wzdłuż kości,
razem z tobą popłynąć – usta są okrętem,
ruchliwy język przystanią dla obnażonych
wersów. Dotyk odkrywa szorstką kruchość włosów.
Gorąca, ciemna materia na granicy nocy
tworzy twój obraz w wysokiej rozdzielczości głodu.
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Irena Maria Zborowska (Gostyń Pozn.)

Łamie się gałązka nocy pod ciężarem jęku
czas spakować najpotrzebniejsze
szlafrok kubeczek przybory toaletowe
przywyknąć do myśli że umieranie na raka
wzruszające jest tylko na ekranie kinowym
mozaika w każdym kwadracie drzwi
tworzona z różnych fragmentów szkła
oddawała spektrum schorzeń oddziału
jednemu uszkodziła serce
innemu płuca czy wątrobę
najmniej było trzustkowiczów
nie zajmowali długo miejsca
dogadywali się z wiecznością
odziani w czarne pokrowce chyłkiem
przemierzali na najniższy poziom ku swobodzie
korytarze zaś puchły od jęku
zapalał się kolejny dzień a miał nie wstać
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Irena Maria Zborowska (Gostyń Pozn.)

Dopóki jestem
cień jakby mniejszy
jestem w zaniku
codziennie wymyślam siebie od nowa
tworzę szkice życiorysów
których i tak nie przeżyję
nic nie daje trzymanie czasu za uzdę
zostanie w rękach tylko ona
a siodło wymknie się udom
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Irena Maria Zborowska (Gostyń Pozn.)

Nie jestem tchórzem ale z tchórzem bywam
oswajam śmierć na własnej piersi
jak rudawą fretkę bywa że daje się pogłaskać
ugryźć znienacka boleśnie żyjemy
w symbiozie ja ją żywię ona przewraca oczami
a kitą zasłania pyszczek zdegustowana moimi poczynaniami
na ściance wspinaczkowej życia
kiedy uzna że nadeszła pora kiedy pokruszy się czas pod stopami
po prostu przegryzie nieopatrznie tętnicę tuląc się na wzór etoli
różnicę temperatur między nami wyrówna ziemia
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Irena Maria Zborowska (Gostyń Pozn.)

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
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Irena Maria Zborowska (Gostyń Pozn.)

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
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Irena Maria Zborowska (Gostyń Pozn.)

Masz oczy jak rozlana niebieska plama
kłaczek z różowej chmury smakuje migdałami
słodko-gorzki kawałek kradzionej leguminy
zakopuję się w niej przypinając
twoimi ramionami niczym pasami bezpieczeństwa
ma trwać
nie potrafię chłonąć codziennej prozy
czuję się jakbyś wysadził mnie
na środku drogi i odciął stopy
czekam
gdy wrócisz przywieziesz
w prezencie płomień w oczach
gdzieś w dole brzucha już zaczynają
wirować maleńkie tornada
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Mariusz Ziółkowski (Niemcz)

droga
codziennie rozdeptuję twoje słowa
już na podwórku mogę chodzić boso
gdyby nie zazdrość sąsiadów
zapomniałbym że śpię w jedwabiach
i wiem dlaczego masz tak delikatne dłonie
na karę jeszcze za wcześnie
bo dni znajdują wciąż nowe zachody
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Mariusz Ziółkowski (Niemcz)

przed płotem
wystarczy sen albo dwie chmury za oknem
tu nie tylko kot czeka z wielkimi ślepiami
zapomniałem że meble też potrafią wybaczać
czasem jesteś łagodna jak wiatr
dla ledwo pożółkłych liści
z zielenią już nie do twarzy
a kwiaty wciąż zbierają kolory
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Mariusz Ziółkowski (Niemcz)

wspomnienie dzisiejszego dnia
gdzieś poza krajem z którego pochodzę
słychać dźwięki tak podobne
do tych z dzieciństwa
jakby to były one
wiśnie nie wszędzie są takie same
my tylko stawiamy inaczej przecinki
a jednak za wzgórzami i niedaleko stąd
zabijają za takie słowa
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Mariusz Ziółkowski (Niemcz)

obrazek z jachcic
krzychu był tylko częścią
mojego dzieciństwa
a jednak bez niego
zabiłbym pół siebie
wciąż gramy
na zarośniętym boisku
w środku lasu
może dojdzie jurek
i będzie po równo
wspomnienia nie zastygają
bez powodu
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Mariusz Ziółkowski (Niemcz)

kanion
pierwsza przysięga była bez podpisu
imion przecież nikt sobie nie wybiera
za słowami puste koryto
czeka na wodę
tylko we śnie szerokie wiosła
zostawiają ślady
nie płyń za mną
do jutra
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Mariusz Ziółkowski (Niemcz)

tulipany
potrzebowałem twojej pomocy
tak jak dzisiaj
przyzwyczajenia przeważnie są gorsze
od nałogów
a za drzwiami jest inaczej
każde pytanie ma odpowiedź
dlatego wciąż wstawiam nowe okna
i nie naprawiłem ogrodzenia
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Lidia Zygmunt (Tczew)

dybuk
wiesz śniłam że dotykałeś kamieni
które zostawiłam nad rzeką
wezbrany nurt zniósł niepokój
o rodzący się z nas świat
odklejam od drzew miejsca w których
nic już nie zostało – odrywam wszystko
a zwłaszcza to czego nigdy nie miałam
depcząc ślady tych co przed nami
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Lidia Zygmunt (Tczew)

ananke
wieczorna cisza, niebo w roziskrzonej sukience
i to łagodne falowanie łodzi rozbudza tęsknotę
za kołysaniem kobiecych bioder – za smakiem
czereśni zrywanych nocą z niespokojnych ust
nie gaś świateł – niech patrzą rozbudzone oczy
bym przylgnęła oddechem – rozłożysz dotyk
pod nieobecność wiatru, pomiędzy dzień
a noc – tak by nie zburzyć równowagi świata,
niech budzi w nas kolejne słońca
byś czytał nasiąknięte wilgocią słowa
końcami rzęs odczyniam uroki
i jak masz nie wierzyć, że jestem czarownicą
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Lidia Zygmunt (Tczew)

instynkt
znaczysz terytorium
pomiędzy oddechem
a śladami na piasku
kocie ruchy zastygły
w lodowatej zieleni oczu
dla pełnej kontroli
zmysły gotowe do skoku
nie istnieje już nic
tylko ten zapach
w powietrzu
zamknięty w strachu
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Lidia Zygmunt (Tczew)

grawitacja
mówiłeś
wystarczy na wieczność,
rozłożę na powiekach,
między udami,
aż po blade nadgarstki.
będziesz dokładał,
by przekroczyć ten przeraźliwie
wysoki próg. dziwiłeś się
za każdym razem
tak samo, kiedy próbowałam
oderwać ciężkie stopy od ziemi.
codzienna walka,
by przesunąć kawałek ciebie
w moją stronę
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Lidia Zygmunt (Tczew)

oczy Marii
budzisz się,
rzeka przybiera na sile, czujesz
jej smak, brudny, mulisty.
wypatrujesz brzegu
z nadzieją, że gdzieś tam,
w trawach
jeszcze tli się życie, a sny
zawieszają światło
na tęczówkach,
by odbić twój blask od dna

206

Ogrodowe spojrzenia

Lidia Zygmunt (Tczew)

nieszczelność
pamiętam.
droga zawsze prowadziła w to miejsce,
gdzie rosła czeremcha.
wraz ze świtaniem w jej konarach
wykluwały się kolejne nadzieje
i tylko te prześwity w palcach
nie pozwalały zapomnieć,
że ślady z czasem zacierają się
i nie da się tak
bez pęknięć.
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Przekłady

Michał Witold Gajda

Barokowy pejzaż – leśny parking
Skwar pływa po asfalcie. Gdy cisza go nudzi,
podgląda jak w girlandach ku górze się niesie
ornament winorośli i oplata budy;
zabite pilastrami poczerniałych desek.
Mleczne nimfy z haremu niewidocznych faunów,
odwrócone plecami do leśnych portyków,
wygiąwszy pełne biodra cierpliwie czekają;
spoglądając na drogę wiodącą donikąd.
Kurz ściera róż z policzków i matowi twarze,
blakną w słońcu południa farbowane włosy.
W iluzji perspektywy widać niewyraźnie,
jak się nad krańcem świata ołtarz chmur podnosi.
Transformator przy drodze nuci oratorium;
echo fugą faluje, motywem upartym.
Gdzieś daleko, zawodzi baryton motoru.
Tak jak wszyscy, ominie zapomniany parking.

210

Ogrodowe spojrzenia

Michał Witold Gajda

Барочный пейзаж - лесная парковка
Зной плывёт по асфальту. Тишина угнетает.
Весь в гирляндах листвы поднимается косо
виноградный орнамент и ларёк оплетает,
украшая пилястры чернеющих досок.
Стайка нимф из гарема незримых сатиров,
повернувшись задами к лесным колоннадам,
изогнув свои бёдра, всё ждёт терпеливо
и не сводит с дороги унылого взгляда.
Пыль стирает их лица, не румянятся щёки,
под полуденным солнцем глаза выцветают.
В перспективе им видится неясно, нечётко
лишь алтарь облаков у небесного края.
Трансформатор с дороги нудит ораторию;
эхо-фуга повторами неутомима.
А вдали баритоном распевают моторы
экипажей, всегда пролетающих мимо.
Tłum. Bondariewskij Lew Władimirowicz, Lila Helena Metryka

Ogrodowe spojrzenia

211

Michał Witold Gajda

Bunkier
Poskręcane żelastwo sterczy wśród paproci
– czarne żebra wyrwane z boku chorej ziemi.
Ptak bezgłośnie przeleciał jak zbłąkany pocisk
i utkwił w gęstych krzewów głębokiej zieleni.
Zakopany po dziury mrocznych oczodołów,
niewidomy i głuchy, betonowy staruch.
Nie chce wiedzieć, że nie jest potrzebny nikomu;
chciałby jeszcze postraszyć, choć zdycha pomału.
W jego sercu mieszkają śpiące nietoperze;
nie ogrzeje go słońce, nie wyrośnie trawa.
Zanurzony w ciemności, własnej śmierci strzeże;
bo tylko z nią nocami, po cichu rozmawia.
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Michał Witold Gajda

Бункер
Между папоротников торчит арматура
– из страдающей почвы вырванные рёбра.
Птица тихо мелькнула, словно пуля-дура
и застряла в зелёных, непролазных дебрях.
Вкопан, только глазницы пялятся наружу,
старикан из бетона, руина глухая.
Знать не хочет, что он уж никому не нужен;
но ещё пострашил бы, пока издыхает.
Тьма летучих вампиров поселилась в сердце;
свет его не согреет, трава не укроет
и, во мрак погружённый, ожидая смерти,
только с ней он толкует ночною порою.
Tłum. Bondariewskij Lew Władimirowicz, Lila Helena Metryka
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Jan Stanisław Kiczor

W polach
Świątkowi nie jest wszystko jedno,
Gdy tkwi w kapliczce, na rozstaju,
Gdzie kwiaty wcale nie chcą więdnąć,
A ludzie szczerzej – przeżegnają.
Brak tam kadzidła i ornatu,
Nie brzmi pochwała w wielu pieśniach,
Lecz bliżej stąd do ludzkich światów
I piękniej o nim pisze Leśmian.
W archikatedrze łąk i lasów
Częściej się ludzie w modłach gubią,
Jakby też mieli więcej czasu;
Tak dużo mówią – nic nie mówiąc.
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Jan Stanisław Kiczor

В полях
Святому не бывает странно,
В часовне стоя на распутье,
Что тут цветы совсем не вянут,
Что крестятся усердней люди.
Нет здесь кадил и бедны ризы,
И места нет хвалебным песням,
Но мир людской отсюда ближе,
Прекраснее здесь пишет Лесьмян.
В просторе вольном меж полями,
Уйдя душой в молитву Богу,
Повременят они с делами
И скажут всё в словах немногих.
Tłum. Bondariewskij Lew Władimirowicz
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Jan Stanisław Kiczor

Tłumacząc Jesienina
Lilianie

A widzisz, ile można znaleźć nowych znaczeń
W miękko-dźwięcznej przestrzeni rzuconego słowa,
Które grając tak samo, zawsze brzmi inaczej,
Lub w pięciolinii sensów chce się podle schować.
Czasem wers niepokorny nie chce takiej pieśni,
Biegnącej w szelest mowy i zmienność akcentów,
Jakby bez przekonania, że można dopieścić
I odziać w temperament – bez temperamentu .
Bawisz głosem bezdźwięcznym rozbrykane strofy,
Wiodąc na wierzch starannie ukryte podteksty,
Znalezionych obrazów oglądasz mikrofilm,
Z którego się wyłania moc różnych perspektyw.
A gdy kształt myśl właściwą znajdzie i ubierze;
Wiersz popłynie gawędą, lub zabrzmi pacierzem.
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Jan Stanisław Kiczor

Переводя Есенина
Лилиане

И видишь, насколько неоднозначно
В певучем пространстве звучащее слово,
И сказано то же, а слышно иначе,
За нотами смыслов укрыться готово.
И стих непокорный не хочет напева,
Сходящего в шелест молвы своевластной,
Как будто не знает, что можно умело
бесстрастность одеть в одеяния страсти.
Твердишь про себя непослушные строфы,
Старательно скрытые видя подтексты,
Картину из найденных образов строишь,
Где разным возможностям сыщется место.
Когда мысль проникнута нотой заветной;
Стих льётся молитвою или беседой.
Tłum. Bondariewskij Lew Władimirowicz
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Марина Цветаева

Ночи без любимого…
Ночи без любимого — и ночи
С нелюбимым, и большие звезды
Над горячей головой, и руки,
Простирающиеся к Тому —
Кто от века не был — и не будет,
Кто не может быть — и должен быть.
И слеза ребенка по герою,
И слеза героя по ребенку,
И большие каменные горы
На груди того, кто должен — вниз…
Знаю все, что было, все, что будет,
Знаю всю глухонемую тайну,
Что на темном, на косноязычном
Языке людском зовется — Жизнь.

218

Ogrodowe spojrzenia

Marina Cwietajewa

Noce bez ukochanego…
Noce bez ukochanego – i noce
Z niekochanym, i ogromne gwiazdy
Nad rozpaloną głową, i ręce,
Wyciągnięte do Tego –
Którego od wieków nie było – i nie będzie,
Który nie może być – a być powinien.
I łza dziecka po stracie bohatera,
I łza bohatera po stracie dziecka,
I ogromny kamienny głaz
W piersi tego, który powinien – w dół…
Znam wszystko, co było, wszystko, co będzie,
Znam całą głuchoniemą tajemnicę,
Która w prostym, nieudolnym
Języku człowieka zwie się – Życie.
Tłum. Lila Helena Metryka
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Марина Цветаева

…Я бы хотела жить с Вами
В маленьком городе,
Где вечные сумерки
И вечные колокола.
И в маленькой деревенской гостинице —
Тонкий звон
Старинных часов — как капельки времени.
И иногда, по вечерам, из какой-нибудь мансарды —
Флейта,
И сам флейтист в окне.
И большие тюльпаны на окнах.
И может быть, Вы бы даже меня не любили…
Посреди комнаты — огромная изразцовая печка,
На каждом изразце — картинка:
Роза — сердце — корабль. —
А в единственном окне —
Снег, снег, снег.
Вы бы лежали — каким я Вас люблю: ленивый,
Равнодушный, беспечный.
Изредка резкий треск
Спички.
Папироса горит и гаснет,
И долго-долго дрожит на ее краю
Серым коротким столбиком — пепел.
Вам даже лень его стряхивать —
И вся папироса летит в огонь.
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Marina Cwietajewa

Chciałabym mieszkać z Panem…
Chciałabym mieszkać z Panem
W małym miasteczku,
Gdzie wieczny półmrok
I wieczne dzwony.
A w małym wiejskim hoteliku
Delikatne tykanie
Starego zegara – jak kropelki czasu.
I niekiedy, wieczorami, z jakiejś mansardy –
Flet,
I sam flecista w oknie.
I wielkie tulipany na oknach.
I być może, Pan by mnie nawet nie kochał…
Pośrodku pokoju – wielki kaflowy piec,
Na każdym z kafli – obrazek:
Róża – serce – statek.
A w jedynym oknie –
Śnieg, śnieg, śnieg.
Pan by leżał – taki, jakiego kocham: leniwy,
Obojętny, beztroski.
Z rzadka wyraźny trzask
Zapałki.
Papieros pali się i gaśnie,
I jeszcze długo na jego koniuszku drży
– Niczym szary krótki słupek – popiół.
Panu się nawet nie chce go strzepnąć –
I cały papieros ginie w ogniu.
Tłum. Lila Helena Metryka
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Игорь Северянин

Июльский полдень
Синематограф

Элегантная коляска, в электрическом биеньи,
Эластично шелестела по шоссейному песку;
В ней две девственные дамы, в быстро-темпном упоеньи,
В Ало-встречном устремленьи – это пчелки к лепестку.
А кругом бежали сосны, идеалы равноправий,
Плыло небо, пело солнце, кувыркался ветерок;
И под шинами мотора пыль дымилась, прыгал гравий,
Совпадала с ветром птичка на дороге без дорог...
У ограды монастырской столбенел зловеще инок,
Слыша в хрупоте коляски звуки „нравственных пропаж”...
И с испугом отряхаясь от разбуженных песчинок,
Проклинал безвредным взором шаловливый экипаж.
Хохот, свежий точно море, хохот, жаркий точно кратер,
Лился лавой из коляски, остывая в выси сфер,
Шелестел молниеносно под колесами фарватер,
И пьянел вином восторга поощряемый шоффэр...
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Igor Siewierianin

Lipcowe południe
Kinematograf

Elegancka limuzyna, w elektrycznym odurzeniu,
Elastycznie szeleściła, sunąc zgrabnie wstęgą szos;
W niej niewinne dwie damulki – w szybko-tempnym upojeniu,
Podążały wprost do celu – pszczoły, co do kwiatka lgną.
Razem z nimi biegły sosny, ideały równoprawia,
Mknęło niebo, mknęło słońce i koziołki fikał wiatr,
Pył się wzbijał pod kołami, a żwir skoki wzwyż uprawiał,
Lecąc z wiatrem ramię w ramię, do wyścigów stawał ptak.
Przy klasztornym ogrodzeniu stary mnich skamieniał prawie,
Gdy „moralnej rozwiązłości” w jego ucho odgłos wpadł,
Przestraszony, strzepnął piasek, co osypał mu ubranie
I spojrzeniem klątwę rzucił na szalony pojazd dam.
Chichot świeży, niczym morze, i gorący niczym krater,
Lał się lawą z limuzyny wprost w przestworza i tam gasł,
Pod kołami błyskawicą wił się, pędząc w dal farwater,
Upojony dam urokiem, szofer raźno wciskał gaz.
Tłum. Lila Helena Metryka
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Игорь Северянин

Томление бури
Сосны качались, сосны шумели,
Море рыдало в бело-седом,
Мы замолчали, мы онемели,
Вдруг обеззвучел маленький дом.
Облокотившись на подоконник,
В думе бездумной я застывал.
В ветре галопом бешеным кони
Мчались куда-то, пенился вал.
Ты на кровати дрожко лежала
В полуознобе, в полубреду.
Сосны гремели, море рыдало,
Тихо и мрачно было в саду.
Съежились листья желтых акаций.
Рыжие лужи. Карий песок.
Разве мы смели утром смеяться?
Ты одинока. Я одинок.
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Igor Siewierianin

Zmęczeni burzą
Sosny się chwiały, sosny szumiały,
Szlochała morza wzburzona toń,
Myśmy siedzieli jak oniemiali,
Bezdźwięczny stał się nasz mały dom.
Oparłem łokcie na parapecie,
W głowie bezmyślna zastygła myśl.
Wraz z wiatrem fale pędziły wściekle,
Strosząc tysiące spienionych grzyw.
A ty na łóżku – prawie omdlała,
Zbielałe ciało przeszywał spazm.
Sosny szumiały, morze szlochało,
Cichy i mroczny zdawał się sad.
Zjeżyły liście żółte akacje.
Rdzawe kałuże. Brunatny piach.
Czy jeszcze rankiem mogliśmy śmiać się?
Ty jesteś sama, ja jestem sam.
Tłum. Lila Helena Metryka
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