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Harfa

Wstęp
Logika wstępuje do nieba po drabinie,
fantazja sfruwa z góry na skrzydłach
Hans Kasper

Wiersze niczym pióra ptaków sfruwają mi do kapelusza.
Jeszcze tylko uderzę różdżką i wyciągnę z niego szklane kule.
Każda z nich inna. Przyjrzyj się im dokładnie a przeżyjesz
jedną z przygód podmiotu lirycznego. Czasem trzeba przetrzeć zadymione szkło, by obraz nabrał wyrazistości. Niekiedy
jest on tak zamglony, że musisz dłużej pochylić się nad nim
i spoglądać z różnej perspektywy, aż świat za szklaną ścianą
przeniknie do twojej wyobraźni i zacznie tętnić nowym życiem. Jeśli woalka jak nieprzenikniona czerń nie pozwala ci
nic zobaczyć, wtedy rozbij ją i spróbuj ułożyć własną mozaikę.
Kule wirują, jak w kalejdoskopie zmieniają się barwy. Czas na
magię, czas na Słowo! Przenieśmy się do krainy fantazji, bo jak
mawiał Fryderyk Schiller, ona jest wiecznie młoda, wszystko
inne zaś podlega nieubłaganemu procesowi starzenia.
Otwórzcie następną stronę, niech przedstawienie trwa!
Jolanta Kowalczyk
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Dragon

Marek A. Bielecki (zcibarg) – Konstanz

kiszona kapusta
pamiętasz małą klamerkę
z bukietu róż
która więziła przy kolcach
białą karteczkę
tylko dla ciebie
ścisnąłem nią dzisiaj brzeg
małego woreczka kiszonej kapusty
którą uwielbiam jeść
z mięsem i wspomnieniami
kiedy patrzyłem na ciebie
oczami Jean-Paul Sartre’a
przez kieliszek czerwonego
Chateau Croix de Bertinat
Bulwar Saint Germain
na rogu Rue de Buci
pamiętasz
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pomidorowa
dotarłaś do mnie jednak
na odległość rąk
dalej nie potraﬁsz
nie umiesz
twoja pomidorowa
i koszule w szaﬁe
na kant
lenor w ręcznikach
pod linijkę
snują się za mną jak buty
związane jedną sznurówką
nie umiem ci powiedzieć
dlaczego wilki wyją nocą
w dzień gołębie obsrywają
najważniejsze pomniki
a pies z kulawą nogą
udaje konia
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Ewa Colett Boruta (Colett) – Kraków

penitentka
niepewność towarzyszy jej
do drewnianych krat
chociaż co rano błogosławieństwem
smaruje chleb
Pobłogosław mnie Ojcze bo zgrzeszyłam
w półmroku
nie widać sinych warg
rozciętej brwi dłoni zaciśniętych
na kawałku sznura
z przygarbionych ramion
spływa czas przepełniony goryczą
żarliwa prośba o rozgrzeszenie
zawisa między ustami a konfesjonałem
Idź w pokoju
kolejnym z piątków
zaczniesz wszystko od nowa
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Kochankowie

sanna na rynku
błyszczą świąteczne latarnie
konie parskają w zaprzęgu
wiekowy stangret tubalnie
wzywa kolęduj
tam brukowane uliczki
w śniegu podają kopytom
rytm starych pieśni by wyśnić
następną cichą
i uśmiechają się oczy
ktoś tam kapelusz uchyla
gdy się wśród kramów panoszy
skrzydlata zima
***
gasną świąteczne latarnie
ogień już grzeje zziębniętych
spocznij znużony kloszardzie
twój sen się prześnił
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nocny marzyciel
od zawsze w za luźnej kapocie
z łatami na spodniach po szwagrze
nocami odnaleźć chce proste
ścieżki do marzeń
kapelusz pijany od słomy
wraz z wiatrem do tańca się zrywa
a on chociaż kukła przytomny
pragnie zdobywać
i duszę ma tak rozśpiewaną
(w niedzielę to widać najlepiej)
że w rytmie kurantów u ramion
rosną kolejne
***
naprawdę mu nie jest potrzebny
czarodziej z krainy fantazji
gdy śmiechem rozbraja w krąg wierzby
płaczące nad nim
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chleba naszego
w piekarni u Heńka
nigdy nie było tak cicho
codziennie nad pieczywem
unosił się zapach poranka
biel czapki od progu
witała przechodniów
bywały dni gdy szyby
traciły blask
milczeniem otulając
powszedni
jak dziś
gdy puste półki
nucą
pieśń na wyjście

ogrodowe fantazje

bo natchnienie jest kobietą
gdy spowiada się wierszem
z babim latem wiruje
ciąży wiśniom powietrze
od zdumień
kiedy prozą się plecie
zmierzch osiada na drzewach
w pąkach ciężkich od westchnień
rozbrzmiewa
podczas nowiu łagodnie
w słowie wolnym jak dusza
pieści z wiatrem sitowie
by wzruszać
świtem myśli wycisza
podczas burzy twój pośpiech
pod powieką się wpisał
na nocleg
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ten wyjątkowy
wieczór zbliżał się szybko
woń akacji za oknem
przynosiła z wizytą
wilgotne
***
aż po niebo horyzont
w łunie słońca się nurzał
nieświadomy że blisko
do jutra
gdy kieliszki wtulone
w dłoni chłodnych czekanie
odczuwały emocje
wezbrane
świt już wino zamieniał
zadziwiony spokojem
nad teorią tworzenia
urojeń
***
brzask swym tańcem wymodlił
łunę tęczy na szklance
odnajdując w jej kropli
kochankę
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żądam rewanżu
mówisz że można jeszcze wierszem
choć postawiło kropkę życie
że horyzonty skrywa szersze
choć w zwrotkach tłoczno od przemyśleń
porozmawiajmy zatem proszę
popełnić zechciej kilka wersów
twoją powagę zmienić w psotę
potraﬁę tak jak tęczę w deszczu
że chciałeś miękko jeszcze wczoraj
zaakcentować koniec zdania
nie zrozumiałam biedna głowa
musisz wybaczyć bo sprzątałam
kurze strzepnęłam z najwcześniejszych
tych w których warkocz lśnił od jaskrów
i z tych wśród których grały świerszcze
gdy pióro nocą po omacku
mówisz że można jeszcze wierszem
że się wśród zwrotek rozuśmiecham
więc nie obiecuj budząc dreszcze
żądam rewanżu nie każ czekać
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na własne życzenie
świt miał przynieść nadzieję
za milczeniem się chowam
w takich chwilach istnieję
od nowa
***
myśl dociera najgłębiej
rozwiązując zbyt trudne
cisza spływa westchnieniem
w poduszkę
jeszcze wczoraj wśród bieli
żywioł władał pierwotnym
by na trwałe odmienić
przez dotyk
własnych praw dochodziło
pierwszej z żebra wcielenie
kusząc ziemię niczyją
spełnieniem
***
noc nie wniosła rozwiązań
do rachunku sumienia
dzisiaj tylko pożądam
w marzeniach
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Mirosław Chodynicki (Mirek) – Terespol

Czas odarty z przyszłości
osierocone przeszłość z teraźniejszością
trwają jak portrety
zawieszone na ścianie
zakurzonego gabinetu
fortepian
świece
róże ciemność za oknem
zatrzymany zegar
obwiesił smętnie wąsy
wskazówek
czeka biernie na płomień
kolejnego wymiaru
który niezauważony czai się
w cieniu ﬁlozoﬁcznej zadumy
być albo nie być
doczekało się odpowiedzi
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Lekki zawrót głowy

Po trzech latach
chciałbym w zwyczajność
taką od dzwonka budzika po dobranoc
szarą codzienną
skrzypienie drzwi wciska się
w żołądek skurczem strachu
w oczekiwaniu na pierwsze słowo
zaokienny pejzaż zamiera bezruchem
teraz lepiej
w koszu na śmieci przynajmniej nie sam
obok czerwone serduszko na patyku
spontaniczne i chyba szczere
miało zostać
i być chwilą złapaną w słodki celofan
jeszcze trochę jeszcze nie dziś
może za godzinę
spakowane słowa
myśli poukładane w walizce
starczą za cały bagaż
a i jeszcze minuty
te dobre
nanizane na nitce i zawieszone jak naszyjnik
obok krzyżyka
i tyle
ciekawe jak tam jest
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Ptasie korale
słowa kropelkami z nieba
i są
kwitną tak po prostu
wierszami na grządkach ulic
a kiedy lato zmierzcha
debatują
z jaskółkami
jak korale na drutach telefonicznych
halo
halo
którędy najbliżej
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Jesienny blues
parę wierszy zaplątanych w wieczór
grzane piwo stawia Artur na barze
deszczem zimnym przemoczone słowa
nic nie znaczą
pomilczymy o ważnych sprawach
wieczór płynie sobie leniwie
nikt nikogo za nic nie gani
nikt nikomu nie prawi morałów
zaraz wstanę zegarek zawoła
zapnę płaszcz kapelusz nasadzę
i w noc pójdę pełną kropel wiatru
kroków obcych co donikąd prowadzą
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Mój akt wiary
wierzę
w życie bez pieniędzy
wiatr na ściernisku
chodnikowe kroki
leśną ścieżkę z koszem pełnym borowików
wierzę w człowieka
na parkowej ławce
zasłuchanego w stukanie dzięcioła
on też wierzy w anioły
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Przyjaźń
urodziła się w piwnicy
gdzieś tak między trzydziestym dziewiątym
a czterdziestym piątym kiedy Ruscy
strzelali do Niemców z armat
albo odwrotnie
zakwitła parą jajek
kubkiem śmietany dla dzieci
osełką masła
pochodzenie przepadło gdzieś
na ścieżce przez sad
zniknęło pośród kwitnących drzew
dojrzała patrząc na drut
krępujący martwe ręce
i ruszyła błotnistą ścieżką
przez lata
historię
przez cztery pokolenia
a dziś
nic nieznaczące rekwizyty
uśmiechy słowa książki z miejskiej biblioteki
kawa pita przed i po południu
zawsze przed pracą
przepadły w kałuży roztopów
w worku po ziemniakach
zawiązanym konopnym sznurkiem
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pozostał stukot kół pociągu
relacji Warszawa krańce świata
złapany w ostatniej chwili
taki sam jak tamten co jeździł w kółko po dziecinnym pokoju
tylko płomyk znicza na płycie z marmuru migota jak zawsze
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Andrzej Deryło (Dante) – Kraków

Moja litania
Rozmyślam sobie czasem nad ranem
– od wątpliwości trudno się ustrzec ,
czyś Boże mądrym, wszechmocnym Panem,
czy tylko pochwał łaknącym bóstwem
z ręką na sercu powiedz mi, Panie,
chcesz Ty modlitwy z książki czytanej?
Klepane lubisz słuchać litanie?
Im tylko łaski otworzysz bramę?
Inteligencji Twojej nie rażą
te czołobitne hymny pochwalne,
w krąg mamrotane z kamienną twarzą
równie bezmyślnie jak i nachalnie?
Cieszy Cię widok brudnych pątników,
co z Twym imieniem snują się drogą,
za dnia z pomiętych chrypiąc śpiewników,
nocą parami gniotąc się błogo?
Lubisz, gdy pasterz w purpurze, złocie,
w gmachu ogromnym w marmury strojnym
w Boga imieniu udziela pociech:
błogosławieni ubodzy, skromni…?

Antologia Ogrodu ciszy

Drogowskaz dałeś, gdzie prawda leży,
wolność – bym drogę sam do niej tyczył.
Po cóż mi legion Twoich pasterzy
chcących do prawdy wieść mnie na smyczy?
Cóż, jak to człowiek, zbłądzę niekiedy,
lecz gdy przewinień mych listę długą
przyjdzie czas odkryć, to swoje grzechy
Tobie chcę wyznać, nie Twoim sługom.
Więc daj mi, Boże, tylko nadzieję,
nieważne – w domu, czy w zagajniku,
podtrzymać wiarę, co wciąż się chwieje
sam na sam z Toba, bez pośredników.
Tak, wiem – zaszczują, zgnębią, zakraczą,
że to herezja, ułomna wiara,
odpowiem krótko wszystkim krzykaczom:
krzyż chcę mieć w sercu, nie na sztandarach.
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Okowy

Rozpacz
Przecież mówiłem jej,
mówiłem tyle razy,
grałem słowami na przemian
jak Paganini na strunie G,
trąby spod Jerycha,
to znów Rubinstein w preludium e-moll
Chopina.
Nogi od stóp do kolan kładłem w poziomie,
wzruszałem głosem
Freddiego M.,
że tylko ona,
przecież wiem, rozumiem,
że bez niej
już nigdy...
Nie zapomnę, jak ozięble,
z domieszką pogardy
wbiła we mnie spojrzenie modliszki.
Nie, nie mogę,
nie potraﬁę…
znowu mam sam odkurzać?
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Nieuleczalni
Pędzisz za sławą, chwałą, pieniądzem,
gwiazdy doganiasz i galaktyki,
myślisz, żeś wszystko urządził mądrze,
bo masz majątek, pracę, wyniki.
Lecz po cóż sława, zaszczyt, kariera
i golf sobotni czy msza niedzielna,
kiedy twe ciało choroba zżera,
co zwie się „życie”, zawsze śmiertelna.
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Piosenka banalna
Poezja ci prawdy nie powie,
uczucie też każe ukrywać,
poezja wciąż gardzi tym słowem,
to zbrodnia go w wierszu używać.
Bo słowo to śmierdzi banałem,
a w rymie – ech, wręcz Częstochowa,
tylekroć to tutaj słyszałem,
od bredni tych boli mnie głowa.
Ach, biedni, nieszczęśni ludziska,
już za was żal serce mi ściska,
nie wiecie, cóż to za radocha,
gdy mówię dziewczynie, że KOCHAM !
A potem, gdy wchodzę do łóżka,
a ona już chce się wycofać,
cichutko jej szepczę do uszka,
że tylko ją jedną tak KOCHAM.
A rankiem, gdy wstaję z pościeli,
a ona wciąż pyta nachalnie,
czy kocham, to mówię: Aniele,
dziś KOCHAM to takie banalne.
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Kicz, choć prawdziwy
Jesteś wreszcie ze mną, znów razem, we dwoje,
kolejna od Boga na życie zaliczka,
a ja – tak szczęśliwy, choć jeszcze się boję –
ukradkiem rękawem ścieram łzę z policzka.
Wsparłaś lekko głowę na moim ramieniu,
na wargach poczułem muśnięcie Twej ręki,
patrzyłem jak słuchasz w pogodnym milczeniu
„Always Together” delikatne dźwięki.
Nie doceni szczęścia, kto nie drżał ze strachu,
nie zazna radości, kto nie czuł rozpaczy,
kto losu szyderstwa nie zapoznał smaku,
ten się nie przekona, ile miłość znaczy.
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Czysta poezja
Wieczór nadchodzi
Słońce powolutku
jak balon czerwony
sunie bezszelestnie po zszarzałym niebie
za las i za górę,
gdzieś w zachodnie strony
spać się wnet położy, a ja obok ciebie,
mój ty komputerze,
ekran monitora
światłem niebieskawym lekko rozjarzony
dziwny blask nasącza,
już wieczorna pora,
tam słońce, las, góry – tutaj elektrony,
pojmiesz, czytelniku, cóż to za ﬁnezja,
świat uczuć z techniką wdzięcznie skojarzony,
ileż tu uczucia,
jaka to poezja!

Droga wężem się wijąc,
znika gdzieś w bezkresach,
brzmi pomruk traktora, to gwizd mercedesa,
mkną z dźwięcznym łoskotem
jak bezskrzydłe ptaki
dzielni chłopcy-dawcy na swych Kawasaki.
Tam słońce i droga,
mercedes, motory,
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tu fraszki, igraszki, docinki, przytyki,
by nie czuć poezji, trzeba by być chorym,
ileż tu uczucia,
ile poetyki?
Przyroda, tęsknota, ﬁnezja, poezja,
pisać takie dzieło tylko do szuﬂady ?
Nie dać narodowi?
Toż czysta herezja,
bryłę świata zdolnym poruszyć z posady,
by wytwór mej Muzy traﬁł między ludzi!
Ja muszę!!!
Musisz???
– pusty śmiech mnie zbudził –
spasuj, grafomanie,
za wysokie progi,
gdzie się pchasz, miernoto
ty, do antologii???
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Hanna Dikta – Piekary Śląskie

nornice
one już takie są. nawet jeśli wypełnisz ciepłymi gałgankami
wszystkie szczeliny, zdejmiesz językiem sól z mokrych
miejsc.
złapiesz jednocześnie za głowę, ramiona i palce.
i zakołyszesz nimi, jakbyś tańczył ostatni raz w życiu.
będą mówić o samotności, o niedokończeniu, ostrych
kantach.
o byciu obok. za drzwiami, za furtką, za tablicą miasta.
będą uciekać w siebie, schodzić coraz głębiej, grzęznąć
w mokrym piasku.
jakby na dnie studni można było znaleźć coś więcej
niż echo
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Wrażliwość

blok piąty
osiągnęliśmy prawdziwe mistrzostwo w zasłanianiu
trumien, owijaniu zwłok czerwoną koronką.
nawet teraz, kiedy rozbierasz się pod ścianą kotłowni,
oddajesz zegarek, telefon i buty, a ja piję kolejną gorzką
kawę.
czas sączy się jak chemia.
ludzie na krzesłach mają twarze z obozowych fotograﬁi.
na widok fartucha instynktownie podnoszą ręce.
tylko dzieci bawią się beztrosko przy budce portiera,
moczą włosy lalek w słomkowych kałużach.
za chwilę jak zwykle weźmiesz mnie w szpitalnej toalecie.
odbijemy lęk w białych umywalkach. potem z uśmiechem
przejdziemy pod prętem. zatańczymy kadosh
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na pierwszym planie
nadal tam stoję. z rękami mocno przyciśniętymi do głowy.
oddzielona od ciebie granicą koloru.
zobacz, jak ładnie mi w czerwonej sukience.
zniszczyłam już twoje okulary i Biblię. podarłam listy,
które pisałaś w hospicjum. pozwalam ptakom brudzić grób
i nigdy nie patrzę ci w oczy, gdy zapalam znicze.
pomarańczowa kreska pępowiny wciąż jednak nie pozwala
uciec z tamtego obrazu

raport z domu obłąkanej
mówisz, że będzie dobrze, bo włożyła kolorowe kolczyki
i przestała oglądać bliznę na podbrzuszu. nie rozczesuje
już niewidzialnych
włosów, nie biega na cmentarz z wełnianym sweterkiem.
to nic, że zawiesiła nad łóżkiem Dziedziniec szpitala
w Arles
i zamiast spać, przemierza godzinami kwadratowy deptak.
jaki ładny ogródek, zachwyca się, gdy patrzysz, mają
nawet sadzawkę.
kiedy nie będzie już mogła tego znieść, wdrapie się
na drzewo.
zanurkuje w landrynkowej farbie
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ﬁgurka przydrożna
mówili, że matka przyniosła ją tam tuż po urodzeniu.
drewniana dziupla zastąpiła kolebkę i rozkołysane
ojcowskie kolana.
lubiła szmer ulicy, tańczyła w rytm pogrzebów.
z czasem zaczęła nawet pachnieć mokrą sosną i kurzem.
zmieniał się kolor bruku, smak deszczu. nogi urosły
i znów się skurczyły. nie potraﬁ powiedzieć, ile psów
odprowadziła
na śmierć. ilu młodych do miasta. jak wielu wycieczkom
w szkolnych autokarach błogosławiła poślinionym palcem.
czasem wyjmują ją z tła. pytają o nieprzekroczone progi,
nierozłożone nigdy prześcieradła. obraca wtedy twarz
do słońca
i kładzie na języku soczysty owoc jarzębiny
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czarno-białe
wczoraj zaplatałyśmy warkocze kukurydzianym laleczkom,
przypinałyśmy mirt do białych sukienek.
pod blokowym trzepakiem dzieliłyśmy się jabłkiem
i kolekcją szkiełek.
teraz co miesiąc rujnujemy się na kawę w cukierni Bliklego,
wymieniamy telefonami ostatnich kochanków,
na wypadek, gdyby któraś z nas zasłabła na ulicy.
zobacz, jakie jesteśmy do siebie niepodobne, mówisz,
a ja jak zwykle robię zeza do brudnego lustra.
kiedy nadejdzie pora, kupisz mi apaszkę i orientalne
kolczyki
pod kolor oczu. wyżebrzesz u lekarza większą
dawkę morﬁny

Antologia Ogrodu ciszy

Magdalena Domagalska-Krytkowska (Alizjazz) – Opatówek

lubię malować niebieskie obrazy
nie znam przyczyny dla której
rozciągam błękit na całe płótno
niebo wodę
zboża
beton
potem muszę łączyć z zielenią
dodawać szarości
zamalowywać
by uniknąć pytań
dlaczego
szaﬁrowa łąka
granatowe maki
mam tylko jedną odpowiedź
na którą nigdy nie wpadam w porę
jestem
alice
z obrazu amadeo modiglianiego

ogrodowe fantazje

Podróż w nieznane

świerszczy
granatowym cieniem
wsiąka klon w wieczorną rosę
z braku światła
ślepnie gazania
nie widzi ciszy
kapiącej z dzwonków naparstnicy
w cynobrowe kielichy nasturcji
szorstką trawą
rozcierasz bose stopy
w niej
pasikoniki
rozgrzewają noc
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za starymi akacjami
nad zarośniętymi bluszczem
kocha
lubi
szanuje
straciły aktualność
sprawdza się
nie chce
nie dba
suche kolce
rozdrapują nabrzmiałe chmury
obojętna gorliwość owadów i ptaków
wystarcza za pamięć
świat migotliwych cieni
żartuje ze sztuczności bukietów
powierzchownej wiary w nieśmiertelność

Antologia Ogrodu ciszy

Elżbieta Felhauer (Elunia) – Poznań

Przewrócone domino
mam swoją studnię w którą zaglądam
jak do pustej butelki
zdziwiona że znowu ma dno
wieczorem pytam
dlaczego tynk sypie się ze ścian
rankiem próbuję zbudować
na nowo
nie wiedzieć dla kogo
ten mistyczny świat ﬁranek
pozbawiony wzorów
tylko
jak długo wytrzyma naciągnięta struna
na moim grzbiecie

ogrodowe fantazje

Mały elf

To zbyt trudne
wrzucam wszystkie słowa do kąta
zbyteczne doznanie wyproszonego spokoju
odliczam zera
potem szukam kolorów
na tym kamieniu co milczy od zawsze
ale usiąść mogę
poczekam na długość zastanowienia
dla kogo wisi obraz w środkowym pokoju
i lustro w które nikt nie zagląda
ścieram makijaż z twarzy
brak barwy
przeważnie znika jak otwieram oczy
piszę list
tylko kartek już nie mam
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Wieczorem
rysuję kreski ale to jeszcze nie kubizm
tylko moja niezdarność
na pokazanie konstrukcji koloru
wewnątrz obrazu
zmuszam się do uśmiechu
tak łatwiej zamieniać
odzyskane chwile za plecami
brak słów stawiam za szybą

Spacer pod wiatr
pusta ławka wcale nie pomaga
konieczność zbierania
wspomnień
zamykam do szuﬂady
krzyczysz przecinkami
a ja z nich kręcę papiloty
nie potrzebuję
resztek po zimie
dla wypełnienia tła
zbudowano machinę czasu
z morałami w doniczkach
dla mnie miejsca
zabrakło

Antologia Ogrodu ciszy

Ferdynand Głodzik (Fred) – Gorzów Wielkopolski

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

ogrodowe fantazje

Wyschnięte źródło

Truskawki
Pamiętam chwile przy altanie,
parkowe ciepło ławki;
promyk łaskotał twoje ramię,
był sezon na truskawki.
Kropla słodyczy zróżowionej
zakwitła na sukience;
ja wyciągałem w twoją stronę
łakome wiecznie ręce.
Fontanna długie włosy czesze
słonecznych ust grzebieniem,
wiatr po błękicie obłok niesie,
przerzedza słońce cieniem.
Wracamy ścieżką ponad strugą;
za parkiem dom z ogródkiem;
dzień wspólny nie trwa nigdy długo,
a noce takie krótkie.
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Na jutro
Tak dużo ciebie w myśli mojej,
ciągle trzymamy się za ręce;
z nami radości, niepokoje,
chociaż tych drugich jakby więcej.
Czasami bywa niepogodnie,
lecz dobrej wiary nie utracę;
znowu założysz białe spodnie,
wyprowadzimy psa na spacer.
Do wiosenniejszych dni dotrwamy,
na nową radość wciąż gotowi;
znajdziemy w parku drobny kamyk,
co każdy smutek nam uzdrowi.
Wciąż mam na lepsze dni nadzieję,
dziś to wyśniłem cichym szeptem;
chory na pewno wyzdrowieje,
zanim ostatnią zje tabletkę.

Antologia Ogrodu ciszy

Wspólny początek
Kiedy ucichną takty Mendelssohna,
z sali weselnej wyjdzie gość ostatni,
tancerzy senność pochwyci w ramiona,
spóźnione płaszcze odwieszą się z szatni,
stoły biesiadne uprzątną kucharki,
kiedy w alkowie zwiśnie ślubny welon,
w stos się ułożą weselne podarki,
łoże małżeńskie wywnętrzy się bielą.
Bukiety kwiatów odciętych z korzeni,
tracąc powoli żywotne swe soki,
będą się bledszym kolorem rumienić
i głowy schylą w przyziemne widoki.
Przez nocną ciszę przemknie pragnień tuzin,
gdy się świt blady przebije przez ciemność,
porę do pracy przypomni znów budzik;
do oblubieńców zapuka codzienność.
Dziewczęce oczy radością jaskrawe
na nowo świeżym płomykiem zapłoną.
Usta wyszepczą: mężu, zrób mi kawę,
aby usłyszeć: dobrze, moja żono.

ogrodowe fantazje

Czas zauroczeń
Coś miedzy nami się zachwiało;
nasze spotkania czuć podróżą;
na co dzień ciebie mam za mało,
za to w marzeniach ciągle dużo.
Czas zauroczeń ciągle nowych
dziś z codziennością staje w szranki;
w portalach święci, białogłowy,
potem reklamy, sklepy, banki.
Szlakiem zdeptanym od pokoleń,
na placu solnym, przed katedrą,
wolno sączymy coca-colę;
na rynku rozsiadł się Pan Fredro.
Święty obrazek nam przynosi
sprzedawca modlitw i koronek.
Wyciąga dłoń po drobny grosik
i mówi: piękną ma pan żonę.
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Gulasz z serc
Wzrokiem ciepłym, łagodnym ciągle na nią spoziera
i ziemniaki ze skóry ostrym nożem obdziera.
Może skroić cebulę? Może marchew oskrobać?
Będzie kompot, buraczki i kapusta surowa.
Aby w pompie steranej zagoiły się rany,
ona jemu przyrządza gulasz z serc połamanych.
Drobne kąski mięsiwa miękną w tłuszczu powoli,
Trzeba dodać przyprawy, trochę pieprzu i soli.
Na patelni cebula podrumienia się wściekle;
mięso z wolna kruszeje w sosie własnym i cieple.
On jej łyżkę podaje; delikatnie, subtelnie;
to spogląda jej w oczy, a to znów na patelnię.
Potem sztućce, talerze, blat obrusem nakryty,
wreszcie powstał od stołu uśmiechnięty i syty;
jeszcze tylko ściereczka, poobiednie zmywanie
i rozmowy przy kawie oraz oczy maślane.
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Jesienna paleta
Z kluczami ptaków odpływa lata
ostatni poryw,
jesień w warkocze długie zaplata
ciepłe kolory.
Chłodem porannym, zawilgoconym
niesie od pola;
drzewa oblekły gęste korony
w leciutki woal.
Zanim czupryny wyzłoci słońce,
w wierzchołkach płonie;
słabną kolory przed rychłym końcem
jak siwe skronie.
Soczystą zieleń promyk przebarwił
w blady seledyn;
stroją się w ochrę, cynober, karmin
jesienne pledy.
Dzień się po niebie wolno zmitręża,
wystudza jasność;
pustka odsłania w nagich gałęziach
starość żylastą.
Blask przedwieczorny promieniem błądzi
po lesie szarym;
wicher rozdziela długie przeciągi
między konary.
Antologia Ogrodu ciszy

Za szybą
Parapet skulił się od wiatru;
zwał śniegu zwieńczył go jak kalia.
Za szybą płonie zygokaktus,
strwożona w pąsach śpi sępolia.
Stęskniona czeka wczesnej wiosny
przez szyby grubo skute lodem;
on, zadufany i wyniosły,
w krąg łososiowym błyszczy chłodem.
Nad nimi strojna poinsecja
mruga koliście bystrym kwiatem,
z oczu zeszklonych w drobnych łezkach,
broczy po liściach ust szkarłatem.

ogrodowe fantazje

Janina Górecka (Latima) – Pszczyna

Atlantyda
Powracam z kawałkami pumeksu tak ostrymi,
że przecinają skórę, twoją skórę. Byłam wyspą,
zwiedzałeś kręte ścieżki, zielone doliny, zakwitałam
najwspanialszymi źródłami, z których czerpałeś
życiodajną wodę. Moja trawa zapamiętała ślad.
Poznanie wymagało czasu i cierpliwości. Umykałam
jak strumień w obawie przed cieniem góry, która
niepostrzeżenie wznosiła się wyżej, coraz wyżej.
Spisywano moje dzieje, ale mylili się kronikarze,
ich niewrażliwe palce nie były zdolne wyczuć
pulsowania. Przyspieszało z każdym dniem pod
misternie budowanymi gmachami o dachach
pełnych kwiatów, w które zazdrosne o urodę
kobiety zanurzały twarz. Tylko ten podskórny pomruk.
Kroki stawiałeś coraz ostrożniej, nie dowierzając
trwałości kamieni ani moim zapewnieniom.
Przypływam do brzegów, każdy okruch niesie
inną historię z mojego życia, zbierasz jak muszle,
przecież powiedziałam, że powrócę. Przyciągasz.

Antologia Ogrodu ciszy

Atlantyda

Gra z diabłem
Tylko nocą przychodzi i próbuje różnych
sztuczek, w połach chowa dwa owoce. Jeden
jest na pewno dla mnie, wystarczy wybrać.
Dusza na ramieniu. Gramy w kolory.
Raz on, raz ja. Ostrożność w cenie, stawka
coraz wyższa, za pomyłkę płacę dukatem,
który dostałam na słowo honoru. Nieważne.
Stolik wiruje, słyszę odgłosy, nie dowierzam,
wiem, kto za zasłoną pociąga sznurki.
Zapach piekła miesza się z wonią rajskich jabłek,
a on mami, podwaja żądania i już nie wiem,
gdzie mi bliżej, więc na skróty, bez opamiętania.
Ciemność zapada, narasta napięcie,
wszystko się skończy, gdy kur zapieje. Nieważne.
Zbudzona zbieram kolory, dukaty i
owoc
o diabelnie dobrym smaku.
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Tylko mnie zaproś
Spokojnie przepływamy pod wiszącym mostem,
gondolierzy wspominają Juliette, która
wykrada się nocą i pierze płachty księżyca.
Nad ranem szyje z nich koszule dla kochanka,
wplata w płótno promienie, co ukazują się
nad wieżami gotyckich kościołów. Potem
biegnie na mszę i prosi o pocałunki.
Na ziemi, gdzie rodzi się zorza, Romain zarzuca
sieci i łowi westchnienia fal. Wtedy wie,
że dziewczyna czesze się grzebieniem z ości
wieloryba i śpiewa piękną pieśń o krainie,
w której zamieszkają, gdy on przywiezie
iskrę skradzioną bogom dalekiej północy.
Już widzi ogień, który zapala się w jej oczach.
A my płyniemy dalej w młode lata,
bez względu na deszcze i burzowe chmury.
Ciągle przed siebie, nie bacząc na zbliżający się
koniec podróży. Gondolierzy opowiedzą
dzieciom historię zaczynającą się od słów
– kiedyś w tej łodzi dwoje szczęśliwych ludzi…

– 61 –

Commedia dell‘arte
Zaprosiłeś wędrowną trupę. Zanim wypowiesz
słynne zdanie, musisz odnieść zwycięstwo, tłum
nagrodzi improwizację oklaskami. Zagrasz
najlepszą z ról, choć będą wiedzieli, wstyd
narzuci milczenie. Wszystkie role obsadzone, Hamlecie.
Siedzę w ostatnim rzędzie, nie śmieszą znane gagi,
tłuszcza wierzy, że wszystko naprawdę, więc brawa.
Ty, wielki reżyser, bawisz widownię historią
o miłości, zdradzie, rzucasz paniom kwiaty. Milczę.
Pogasły światła. Na innej scenie ci sami aktorzy
odegrają dramat, zmienią imiona, opowiedzą
o samotności królewicza, odniesiesz sukces,
ale mnie tam już nie będzie, znam zakończenie.

Antologia Ogrodu ciszy

Są ludzie tak czyści
Nie była Gerdą, ale prowadził Andersen
tam, gdzie zaczyna się wieczna zmarzlina.
Góry otwarły korytarze, by zaspokoić
ciekawość poznania. Starzec
nie znał turpistów, rył w białych ścianach
twarze pozbawione grymasów i rośliny
o doskonałych kształtach.
Ledwie draśnięcie odpowiedziało czerwienią,
kwiat zapurpurzył się i zarażał barwą
lodową przestrzeń. Krzyczała w pustkę.
Zamknięci w kopule trzymali się liny
jednego tematu. Rzeźbiarz nie zaniechał
czyszczenia bryły z krwi. To był jego świat.
A ponad rosły karłowate drzewa, szczekały
psy Grochowiaka. Tam wróciła.

ogrodowe fantazje

W sieci
poeta jest poławiaczem
jak stary rybak
przemija wraz ze słoną falą
niepewny śladu

Nie rozwidnia się, gdy na jałowe wydmy morze
wyrzuca odmienność. Wśród suchych traw
poławiacz pereł, który zna ciężar pustych rąk,
odnajduje rybę, co nie spełnia żadnego z życzeń.
Ma gorzki smak. Jutro jego spalona słońcem skóra
rozepnie się między falami i pochłonie nową porcję soli.
Mężczyzna oczekuje na czarny kolor, który ozdobi
ciepłą szyję kobiety i odciśnie napięcie męskich ramion.
Woda drwi z marzeń poławiacza, nie odda skarbu.
Ukryty wśród piasków wyleguje swoją niezwykłość,
by przymusić do codziennych poszukiwań i pokory
pleców. Słońce obojętnie przemierza kolejny horyzont.
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e-mail do zegarmistrza
Wyznaczyłeś wszystko od – do, w twojej
dłoni kukułki, bilanse. Ponaprawiane.
A teraz nie umiesz zatrzymać. Żaden
z gości nie opuści pokoju, który ma cztery
wymiary, bez twojej zgody. O to chodziło?
Obojętny jak muszla wyrzucona na piach
patrzysz i drwisz, bo piasek też miernik.
Lepiej było uwierzyć, że wszystko jest
umowne, John mógłby odejść do wczorajszego,
Simon miałaby dwadzieścia lat, mnie wyznaczyłbyś
miejsce na przełomie nocy i dnia.
Ograniczony, głupi odcinek, który łechce ambicje,
obija nieśmiałych, na plecach każe się nieść.
Słyszę śmiech, wielki śmiech
w międzyczasie.
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Czysta poezja
Bo nie jest światło, by pod korcem stało,
Ani sól ziemi do przypraw kuchennych,
Bo piękno na to jest, by zachwycało
Do pracy — praca, by się zmartwychwstało.
C. K. Norwid

To przypadek wywiedziony z dzieciństwa,
braterstwo zrozumiane przez siedmioro
do wykarmienia, nie uwiodła czarodziejka
z trudnymi sylabami do odczytania.
Kosze wypełniały okruchy, ale nie było
komu ich pomnożyć, o połowie wśród targowisk
zaświadczały dziurawe sieci i cud
chodzenia po wodzie między stoiskami.
Zjawia się z wyciągniętą ręką, której trzy palce
pożarła piła, aby wydostać mnie z głębokiej
bezradności wobec przekleństwa, które rzucają
złośliwe przedmioty o zepsutych duszach
i skomplikowanych wnętrzach. Bezzębne usta
rozpoczynają najpiękniejszą pieśń o złączkach.
Mówią, że to na pewno duch, kiedy przeczy głową
na dźwięk kusicielki zamkniętej w skórkowej
oprawie, ręce zakłada do tyłu, (chyba) poszukując
skrzydeł, ale sterczą tylko chude wypustki.
Nocą pisze wiersze, piękniejszych nie czytałam,
to poezja najwyższych lotów tuż przy ziemi.
Antologia Ogrodu ciszy

Jadwiga Graczyk (jadgrad) – Siekluki k. Płońska

Kopciuszek – online
tobie powierzam moc sekretów
w globalnej wiosce naszych myśli
zostaniesz moim powiernikiem
tym co ci powiem i co przyśnisz
upijmy się więc wirtualnie
napiszę wszystko ty przeczytasz
płyną rozterki prosto w onlajn
przyjaciel dzisiaj to rarytas
spacją napiszę tajemnice
pomiędzy trwogą a nadzieją
zupełnie serio i bez wstydu
a kropki niech się ze mnie śmieją
i poznasz w sieci drobne oczka
miłosnych intryg i fantazji
lecz proszę bardzo nie strać słowa
nie będzie takiej już okazji

ogrodowe fantazje

Burza

Sarmacki Stan
nawet goździkowa nie pomogła na kaca
przyznaję bez rannego pałowania
pogubiłem historię wieczoru
wymiękam myślą sprośną
i ciągnę wajchę do końca
zwabiony nadzieją rozmnożenia
konstans mylę z kwintesencją
nie ciągnąc rymów za język
położyłem się jak tajemnica poliszynela
i przykryłem deską do prasowania
moja wiedźma wyzywa od alkoholików
a sama ledwie dyszy od tej terpentyny
ale gramoli się na sarmacką łysinę
to już chyba koniec świata
i kiedy chciałem słów potoki
tak jak kopciuszek tuż przed balem
wysiadł komputer – zasilanie
poraził smutkiem wszystkie żale
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Anna Grzechnik (Ania) – Zgorzelec

Gra w kolory
z dzieciństwa chciała zapamiętać
wspólne gry w zielone
przed każdym zaśnięciem
w domu komendanta często bywali goście
sadzał ją dumnie na kolanach
zawsze w karminowych sukienkach
czuła się jego królewną
nie wiedziała że purpurowy płaszczyk
nosiła wcześniej mała Rutka
najbardziej lubił matki z dziećmi
kiedy sprawdzał czy jedną kulą
można zabić dwie osoby
mama głośno grała Chopina
dziś już wie
i boi się powiedzieć głośno
mój tata grał tylko w czerwone

Antologia Ogrodu ciszy

Gołębiarka

Po rozstaniu
już mnie nie czujesz na odległość
humoru szukasz w telefonie
nie grzeją moich podczas mrozu
zamiast rękawic twoje dłonie
dziś już nie kończysz za mnie zdania
słowa zamilkły bezpowrotnie
i nie podajesz parasola
szepcząc nie lubię kiedy mokniesz
już nie odwiedza mnie listonosz
tu nie dochodzą twoje listy
i coraz częściej zamiast jestem
mówisz – byliśmy sobie bliscy

Antologia Ogrodu ciszy

Leon Gutner – Guildford

Zawiedzione
Nie oddzielam i nie karcę
Tego co i tak skończone
Od dotyków więdną palce
W papilarnych liniach komet
Zawiedzione szuka zemsty
W chwili co umknęła dawno
Nagim ciałem gdy bez reszty
Błyszczy co i tak przepadło
Czego pragnie że aż boli
Zapomniałem już właściwie
Jakbym ranę wolno solił
Sepią w jakimś negatywie
Jest sposobów sto na temat
Każdy niesie ciebie inną
W kilku słowach znosić trzeba
Ciepło co poprzedza zimno
W piekle spoczną pokonani
I ja ruszę w drogi takie
Kiedy każesz wieczorami
Swoim mi się obejść smakiem.
Październik ‘09 „Na gorącym uczynku”

ogrodowe fantazje

Zaproszenie

Na gorącym uczynku
Skradnij co możesz każdej nocy
Dzień już nie zdąży trwale zgasić
Kiedy znów zniosą o poranku
Kolejny grudzień zwykłe sprawy
Zanim się zjawisz niepoprawnie
Opustosz pokój wyczyść skrytki
Światłu rzuć senne na pożarcie
Niech się zdobyczą grzesznie pyszni
Nie poczuj że zostawiasz ślady
Które odczytam z kurzu nawet
Nikomu żadne drogowskazy
A dla mnie ważne i ciekawe
Słusznie opanuj zagrabione
Włóż mnie we wszystko czego pragniesz
Niech na gorącym nas uczynku
Nikt nigdy więcej nie odgadnie.
„Na gorącym uczynku”
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Krzepliwość
Najwięcej miłości jest w pustych
Pokojach – co ciemne i ciche
Na żyrandolach i stołach
I w kurzu co jej towarzyszem
Najbardziej ją wtedy usłyszysz
Im bardziej do ciszy podobna
Zobaczysz jak chodzi po ścianie
Od szafy stęsknionej do okna
Odczujesz ją nawet w ﬁrance
W fotelu jak ona wiekowym
W krysztale złej popielniczki
Uderzy ci dymem do głowy
Dywany zakręci we wzory
A ciepłem uleci znad pieca
Odkryjesz że pragnie i czuje
Lecz nic ci nie może obiecać
I tylko gdy nocą chcesz kochać
Nie wtulisz jej w nic tęsknie nazbyt
Bo miłość co pełno jej w mroku
Księżyca się światłem wykrwawi.
Marzec 2010 „Włóczęga światła”
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Łóżko
To moje jest zbyt duże łóżko
Chcesz sprawdzić co się śni poduszkom
Odwiedź mnie kiedy jesteś senna
Zamiast pod oknem stan zbyt blisko
Niech mnie też dotknie twoja wszystkość
Nazbyt łaskawa i pojemna
Pod kołdrą można różne rzeczy
Stłumić – choć bywa że i wzniecić
Lub ducha sprężyn nagle zbudzić
Albo na fali prześcieradła
Samego w piekle dopaść diabła
Choć ten ostatnio śpi wśród ludzi
A gdy się jeszcze w jasyr świeczek
Wciśnie co przecież nie odwlecze
Na ciebie patrzył będę śniącą
Jak w rozchylone usta łapiesz
To co śpi z tobą na kanapie
I każe się nie zdarzyć końcom
O dużym łóżku już nie myślę
O pustym częściej choć zaiste
Przynajmniej ciebie cień w nim sypia
A jeśli nawet gdzieś nad ranem
Inny rozpala cię kochanek
Na wiersz już rzecz to całkiem inna.
„Włóczęga światła”
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Dojrzałość
Za oknem liście płyną z wiatrem
Listy jesienią zapisane
Od słowa nocy czas się krztusi
A ja wciąż z tobą – wiesz kochanie
Tam trochę dalej wszędzie pusto
Światy dziwaczne niepoznane
Jeden największy cały z cienia
Wolno mnie topi – wiesz kochanie
Pies łapie pierwsze płatki śniegu
Herbatę parzysz na śniadanie
Nie czytam gazet bo szaleją
Dojrzewa smutek – wiesz kochanie
Na nowej lampce wisi mucha
Pająk ucieka po dywanie
Dzieci buntują się jak zawsze
A ja się boję – wiesz kochanie
Znasz mnie – czasami masz już dosyć
Bywa – i tobie się dostanie
I tylko nie wiem czy mam zostać
A ty już pewnie.... – wiesz kochanie.
„Włóczęga światła”
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Song złotych latarni
Ledwo latarni złotych blask
Rozkrzyczał proﬁl nocy
A już zbyt ciężkich powiek stal
Dopadła wierne oczy
Wleczone mrokiem patrzą tam
Gdzie cieplej i gdzie jaśniej
Do słońca żywiąc smętny żal
Że zaszło sobie właśnie
Ja żalu nie mam – wiem że ty
Przychodzisz kiedy światło
Do snu fotonów składa stos
I wszystkim każe zasnąć
A na to tylko kielich twój
Przy moim jak lekarstwo
I rozmawiamy o tym – skąd
Jak szybko – czemu zgasło
Ja tylko w mroku uwierz mi
Smakować mogę ciebie
Za czasów światła jesteś z nim
Udaję że nic nie wiem
Bo tylko nocą kiedy nikt
Nie widzi – będziesz ze mną
Samotni nazbyt kiedy dzień
Zbyt razem – gdy już ciemno.
Grudzień 09 „Włóczęga światła”
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A już
Tęsknotą zwykłą dziwnie ludzką
W tańczących liściach ciepłych dłoni
Niezgrabnym wiatrem kurz się skrada
A już myślałem że zapomni
W powietrzu ciszę zmieszał hałas
Z wołaniem od najbliższej racji
I pisze teraz że bez celu
A już myślałem że nie zdradzi
To nie czas – mruczy – i nie miejsce
Gdy dłonie bardziej niż sekundy
Bo zagubione w zatracaniu
A już myślałem że nie zbudzi
Rdzewieje to co oczyszczone
I ściąga bliżej co bolesne
Powrotne drogi ciężkim piórem
A już myślałem że nie będzie
I jeszcze tylko czekam ciebie
W niespodziewanym – w chwili małej
Ale mi ciemniej coraz ciszej
A już myślałem że myślałem.
Maj 09 Guildford „Włóczęga światła”
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Zjawa
Zjawa w mrocznym garniturze
Wolno przeszła po pokoju
Krawat duchem poszarpany
Czyżby przyszła mnie ocalić
Jakbym poczuł że mam duszę
Na spróchniałej od dni chwili
Siadłem sam w promieniu świecy
Pomyślałem – wątły ogień
Lepiej nie żartować z Bogiem
Bóg się nigdy nie pomyli
Nie – nie sam na pustej ścianie
Promyk tańczył przy sklepieniu
A za oknem pierwsze zorze
Widać było już na dworze
Zjawa chyba nie zostanie
Skąd się taka postać bierze
Udowodnić jej nie sposób
Wszak nie bywa ten realny
Kto się zjawia niewidzialny
Sam czasami w to nie wierzę
Kwiecień 2005 r. „Schody na poddasze”
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Jarosław Jabrzemski (MUFKA) – Warszawa

still western
Sąsiad z góry tłumaczy
wystraszonej żonie rzeczywistość:
petarda jebła i wszystko.
Wszystko wybaczysz?
Na dole telewizor ciszej niż zazwyczaj.
Sąsiadka niedosłyszy strzelaniny – pamięta sprośna
jak bywało w lokalach trzeciej kategorii głośno.
A teraz cisza.
Usta musujące wiecznie,
wino niekoniecznie.
Kto się bawi kaburą,
ten ma diabła za skórą.
Świece.
Nie odlatuj; ja wzlecę.
W windzie psom śmierdzi
Jennifer Lopez, nikt nie tańczy.
Niemożliwe, żeby sąsiad żonie
still life, choć przysięgał do śmierci:
Mandarynka, frezja, kwiat pomarańczy
w stylowym ﬂakonie.
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Pieski wyprowadzamy na smyczy!
Sąsiadów w pole lepkiej słodyczy,
ułudnej chwili.
Ni śnieg, ni trup nie ściele się gęsto;
wszyscy przeżyli.
Zapachniało klęską.

ogrodowe fantazje

Ze starej płyty

w tej perﬁdii jest metoda*
*analiza analogii z obszarów o ustalonym datowaniu

mój świat nie zawalił się
spektakularnie
mikroskopijne rysy drobne pęknięcia
przypominają zmarszczki mimiczne
i jest do śmiechu
prace prowadzę w tajemnicy
skrupulatnie odnajduję źródła
w ziemi na ziemi i w wodzie
pozostałości
nie wstydzę się wpływu na środowisko
naturalne
pod dywanem ukrywam artefakty
zmaltretowaną żonę w łóżku
wypoczętego teścia w fotelu
siebie na balkonie
bo każdy archeolog chciałby być julią
wybierać pomiędzy życiem a śmiercią
i jeszcze raz zaśpiewać w szaﬁe
jak romeo
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Quetzalcoatl
nie jest lotnie być wężem
przyziemnie
czas uzbroić się w skrzydła
bliżej nieba głową
chmur sięgać
pióra orła zbyt tandetne
wytarte w totemach ociężałe
na monetach
niczym anielskie sklejone w maszkarach
na freskach wyblakłe pomięte
szpetne
nie nęcą gołębie
przez życie z obrączką
latać w kółko z wiadomością
od siebie dla siebie
nudno
albatrosa transoceaniczne
zasięg przerasta ambicje
latałbym jak spruce goose
po horyzontów kres
poskładana z brzozy
świerkowa gęś
frak pingwina przywdziać wytwornie
będzie i pociesznie
jeżeli nawet nie wzlecę
przez chwilę w miejscu potupię
sam sobie przyklasnę skrzydłami
dla hecy
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nic się nie stało poza wyziębieniem
nie mąć żeglarzu pieśnią w głowach
łódź była sprawna i motorowa

od wczoraj śnieg sypie
pod nogami skrzypi
a my z tęsknoty za latem
wcześniej na tej krypie
jak brat z bratem
rodzinnie
tak się polubilim
że zapomnielim dziecko mało zwinne
zazwyczaj pierwsze tonie
jak pstry kilim
jak toporek kiedy niedomaga
w nas była odwaga
wyciągalim dłonie
niezatapialna my piechota morska
od chicago do tobolska
jak stara matka i dwóch synów żylim
prasa napisze że oﬁary w ludziach
a my ze śmiercią wypiliśmy brudzia
i nikt nie zgadnie czemu w dal ruszylim
żeby polska
nie dziecko zdradziecko

ogrodowe fantazje

panna szarotka chce być kocią łapką ponownie
teraz śpi
bez majtek i nie zapuszcza się
w góry z lenistwa
zraziła się do opiekunów
przez co przytyła
i uległa
niewygórowanym marzeniom
o czynnościach opiekuńczych
na inne w pełni nie liczy
z braku aktywności zszarzała
zbrzydła
kiedy prawie wszystko pod ochroną
liczydło górskie i pełnik
europejski
już nikt nie zrywa
z niej kołdry więc zasypia
bez majtek wyłącznie z lenistwa
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genialna strategia
Mamy masło, ale nie mamy armat
Carl Gustaf Emil Mannerheim

potraﬁę wykorzystać
naturalne ukształtowanie twojego terenu
zapraszam do zabawy w ostatnie tango
w paryżu odmawiasz
szybciej niż pacierz przed wyjściem z okopów
wyłącznie z braku nie wytaczamy armat
jednak próbujesz zabić mnie wzrokiem
dalekosiężnym niczym haubica
lodówka służy do przechowywania piwa
masło stwardniało jak zasady
które są po to by się bezstresowo napić
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Marek Jastrząb (Owsianko) – Bydgoszcz

Come back
Kiedy to było? Miesiąc, rok, parę dni temu? Co mógłbym jej
oﬁarować teraz? Mój biologiczny chronometr tyka, zwolnione
reakcje, minuty, godziny zmielone przez dni, stepują po mnie.
Świat jest zagadką, błyskiem źrenic trefnisia, więc muszę wyjechać, więc wyruszam (przekleństwo mojej wolności polega na
tym, że nie potraﬁę przestać o niej mówić. Jakby to powracanie
cokolwiek zmieniało, nabierało sensu! Ale nie. Obawiam się,
że nic z tych rzeczy. Nie wskrzeszą jej żadne moje dywagacje).
Mam nadzieję, że o niej zapomnę.
*
Ostatecznie tyle jest innych kobiet. Czekają, lecz czy mógłbym być dla nich interesującym obiektem? Tuziny dziewczyn,
a każda bez jej uroku. Nie mam ochoty na ich poznawanie.
Randki budzą mój sprzeciw. Nie mam ochoty na cierpliwe słuchanie uroczych kłamstw, wymówek, plotek wypowiadanych
półszeptem, zwiewnym szwargotem intymnych afer. Tak wiele
jest innych kobiet, różnych od niej, chętnych zdobywania mężczyzny, którego by hodowały na wzór i podobieństwo swoich
wyobrażeń, stuprocentowych babonów zdolnych do odfajkowania ﬂirtu, całe mnóstwo dziewczyn marzących o „gdzietechłopach” przyszpilonych do pantoﬂa, wyselekcjonowanych
spośród miliona, że myśląc o nich, martwię się, czy kogoś nie
poznała i błądzę ulicami.
Odwiedzam bary, knajpy, mroczne zaułki w padającym
deszczu. Miasto szydzi ze mnie, traktuje jak obcego, nieprzyjaźnie, wrogo. Nie rozumiem, skąd się to bierze. Chyba stąd,
że zwykło witać mnie przytroczonego do niej. Wtulona we
własne wspomnienia, może w innym mieście ma identyczne
Antologia Ogrodu ciszy

Burzliwe czasy

problemy, nie umie im zaradzić, odczuwa ból z powodów, co
do których mój stosunek jest mało przychylny: moja tolerancja
kończy się tam, gdzie drałuje zazdrość.
*
Jej oczy, charme, uśmiech, przyzwolenie na pieszczoty, swobodne błądzenia rąk, moje traﬁania w miejsca sprawiające, że
drży, że jest piękna, oddana i wyzwolona. Przez jej ciało przebiegają dreszcze: nerwy, ułożone w jednolity system połączonych naczyń, współbrzmią z moimi. Miasto dyszy nieprzerwanym rytmem urojonej namiętności. Wołam w czeluście bloków
kamiennej dzielnicy przypuszczając, że mnie słyszy. Lecz ściany są milczące, dyskretne i niedostępne.
Gdzie jesteś, kiedy wrócisz, krzyczę w miejscach, dokąd
prowadziły nas telefony. Myślę z uporem, że co było, to przeszło, nie ma dni, lat, miesięcy, nastąpił kres, nowy etap, mogłem
przewidzieć, jak się to skończy. Place, inne nazwy wąskich ulic,
parki z odmalowanymi ławeczkami, drzewa bez liści zwiastujących ciepło, jej wargi soczyste słodyczą kaprysu i ludzie, chyżo
uciekający przed deszczem, wystawy przeładowane niedostępną feerią zbyteczności, inkrustowane przedmiotami zawiniętymi w światło neonów, ten sam, co zwykle, nastrój niepokojących preludiów, zerwań i przeprosin, te same iluzje, świergot
wystraszonych wróbli, zmoczonych czekaniem na skroplony
antrakt, te same sylwetki omijające kałuże. Ich nasączone wodą
twarze, kobiety w zabłoconych kozaczkach z wyprzedaży. Nieprzemakalne, słabe, czego się nie da stwierdzić przed rozebraniem, ich podszyte wiatrem kurtki, ich dłonie zniszczone dźwiganiem niespodzianek.
*
Poznaję; oto jestem świadkiem mijających obrazów, impresyjnych wedut żywcem przeniesionych z innego świata, świata
bez niej.
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Ulotność…
Ludzie odchodzą z życia. Czas pędzi i razem z człowiekiem
porywa wspomnienia. To jakby razem z nim ubywał kawałek
nas; jestem zafascynowany Proustem i dlatego powiem za Nim,
że wszystkie dzisiejsze wrażenia biorą się z wczorajszych. Nawet tych niewidocznych, dziejących się poza naszymi realnymi
odczuciami. I jak On zauważam, że są z nami nadal i jesteśmy
w stanie ożywić je w naszej pamięci. Właśnie tam istnieją i mówiąc o nich ocalamy jednocześnie utraconą cząstkę siebie.
Z drugiej strony: pamięć należy do ludzi, a człowiek jest
niedoskonały; natura płata mu ﬁgielki. Jako że argumentując
cokolwiek, trzeba posługiwać się własnym przykładem, rzecz
o percepcyjnych ﬁgielkach zacznę od tego, że wiele lat temu
oglądałem ﬁlm. Bardzo był wzruszający i płakałem na nim jak
bóbr. Nie mogłem się uspokoić itd. Ale czas pogmerał w „niezapomnianych” wrażeniach, zweryﬁkował je i „na dzień dzisiejszy” ni cholery nie wiem, co spowodowało ten płacz, jaki to
był ﬁlm i jakie problemy targały jego bohaterami.
Tego rodzaju historyjki przydarzają mi się często. Rok, może
dwa reaguję zgodnie z brakiem sklerozy i dźwięk, zapach, jakieś słowo pobudzają uśpioną wyobraźnię. Po tym okresie jednak zaczyna się moja wspomnieniowa ślepota i wszystko się
zaciera. Ojciec, którego już nie ma, bo czas, biologia, bo naturalna kolej rzeczy, takie tam frazesy, jakie wypowiadamy, zanim
odszedł, mieszkał w świecie książek. „To moi przyjaciele”, mawiał. Innych nie chciał.
Patrzył na półki i całymi dniami siedział obok nich. Co wyglądało tak, jakby pilnował, by nie zmieniały należnego miejsca.
Od czasu do czasu wstawał, otwierał jedną z książek i czytał jej
spis treści. Początkowo nie rozumiałem, dlaczego ogranicza się
do samych tytułów rozdziałów, ale gdy Go zabrakło, zacząłem
robić podobnie. Teraz, kiedy jestem jeszcze starszy, a niedługo
zrównam się z nim latami i będziemy jak rówieśnicy, wiem, że
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skoro czytało się po wiele razy jakąś książkę, nie trzeba wracać
do niej, by żyła wciąż: wystarczy przypomnieć sobie tytuły, początki, słowa kluczowe, nazwiska bohaterów, by przed oczami
pojawiła się CAŁA książka. Lecz wiem o tym w sposób dziwny. Bo książek, fabuł, bohaterów, tekstów czytanych niedawno i przed laty jest we mnie dużo i jak przechodzę obok półek
i patrzę na ich okładki, SŁYSZĘ je, słyszę rozmowy bohaterów,
trzask gałęzi, widzę ich twarze, patrzę, jak siedzą na polanie,
w księżycowym blasku i mam wtedy pewność, że warto żyć,
gdyż znowu nie jestem sam.

Klezmer
Jak zadra tkwiła w nim ćwierćmyśl o symfonii. Symfonia,
było to coś wielkiego, przeczystego, wartego mszy. Zwłaszcza
coś dla niego, rzępoły z dansingowych ochlajów. Symfonia
miała go wyreklamować z nijakości, przedstawić jako diapazonowego twórcę mówiącego wyłącznie szczerą prawdę, miała
zaprezentować go jako muzycznego trybuna, którym pragnął
zostać od dzieciństwa, czyli od ostatnich pięciu minut.
Lubił być w sytuacji pociąganego za język, indagowanego,
któremu narzuca się niezdrową ciekawość. Pytania z boku stawały się wtedy usprawiedliwieniem jego wylewności. Mógł
zgodzić się na mówienie o pracy nad swoją muzyką, lecz pod
warunkiem usłyszenia czyjejś wyraźnej prośby, czyjegoś nacisku, ale czy nie szkoda zachodu opowiadać o niej bez zachęty?
Nie chodziło przecież o przekonywanie do swoich rewelacji,
tylko o wzbudzenie zainteresowania, które służyło mu za pretekst do malowania własnych wizji zamierzonego utworu.
Wizje te zmuszały go do ścisłości, do demonstrowania swoich kalecznych sądów, pomagały mu widzieć opisywany świat
w kontekście słuchaczy, pozwalały nanosić nań ewentualne
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poprawki, sprostowania, nakazywały uwzględniać zastrzeżenia pytających gości. Uznał, że muzyka jako taka jest nieistotna,
ważny natomiast jest sam proces dochodzenia do niej, rodzenie
się, wykluwanie z próżni, powstawanie tego, o czym myślał:
bezustanne komponowanie dzieła, w którym nic się nie dzieje,
a wszystko przebiega opodal, między wierszami, poza narzuconą treścią. Rozumowanie to nakładało na niego uciążliwy obowiązek, wymóg tłumaczenia się z podejmowanych prób, toteż
miotał się wśród przyczynków i refutacji, a wszelkie ułatwienia
traktował jako zbyteczne.
*
Pogodził się z myślą, że jest kreatorem muzyki, której nikt
nie słyszy, że jest zwariowany na punkcie talentu, którego nie
ma. W trakcie natchnieniowej posuchy znajdował równe swojemu, panierowane ucho schabowego melomana. Odgrażał się
w nie, sapał mu w zakąskowe dodatki swoimi obrazoburczymi
teoriami. Zawiane ucho słuchało go z wypiekami na małżowinie, z wszechwiedzącym uśmiechem wyższości.
Przy podpitym stoliku nadrabiał spore luki w swojej niewiedzy; popisywał się zmyśloną na poczekaniu, modną znajomością niemodnych znaków czasu, swobodnie konwersował na
tematy uważane za bulwersujące, szukał okazji, by dostać się
do towarzystwa ludzi, którzy mogliby go wywindować z nizin
i wyłuskać z niego to, co mu w duszy pitoliło. A kiedy już nie
miał forsy, noga za nogą i cień w cień – szedł do domu, niedogadany, na tarczy i z obitą ambicją, wsmykiwał się do swojego legowiska, układał przy nieważnym boku aktualnej Muzy,
przykrywał się nutami jakiegoś tam Chopina, jakiegoś tam Mozarta, grajków, od których czuł się niebywale doskonalszym, by,
przed zaśnięciem, dokończyć swoją niedokończoną, bulgotliwą
kwestię o symfonii, której nikt nie chce.

ogrodowe fantazje

Kraczydła
Przeptaszenie stało się ciałem; na dzień dzisiejszy jest nas
dziesięć, no, może dwadzieścia miliardów z hakiem i całym pogłowiem obijamy się na drzewach. Natomiast na dzień wczorajszy było nas, średnio licząc, ze dwa razy mniej. Poprzednio nie mogliśmy swobodnie drzeć mordy, bo każdy ptaszek
miał swoją prywatną gałąź, konar z podsłuchem przebranym
za dzięcioła. Teraz, jak wszyscy, mamy sublokatorów. Im kto
szybciej zawodzi, tym prędzej wywrzeszczy sobie większą substancję odpoczynkową, tego co rychlej przenoszą aż pod koronę
drzewa, gdzie przewidziano dla namolnych większe metraże,
znośne warunki, istne raje.
Z czasem i dla nich wprowadzono szlaban na kłapanie dziobem. Kto został przyłapany na lamentowaniu bez zezwolenia
i pytlował na dziko, tracił prawo do stałego zasiedlania gałęzi.
Z punktu dostawał skierowanie do bajora na zadupiu i tam, do
upadłego, mógł zajmować się roszczeniami. Niewielu więc było
chętnych do oﬁcjalnego kręcenia dziobem. Ten, co pomstował
po cichu i na pół gwizdka, bez uprzedzenia zostawał odgórnie doceniony i mógł dopraszać się podciągnięcia pod ulgowy
przepis gwarantujący możliwość zasiedlenia całego drzewa.
Wtedy wywyższał się na swojej powierzchni, puszył się, szarogęsił i kokosił ze swoją metrażową pomyślnością, aż wszystkich przestrzennie upośledzonych za mocno kłuło to w oczy
i nie było wyjścia: musieliśmy przywołać go do porządku i, dla
przykładu, walić go w cztery litery, by nabył ogłady.
A cały ten galimatias z zagęszczeniem powstał z powodu wron;
wrony od zamierzchłych czasów żyły w opozycji do logiki:
1.
opowiadały się za nieskrępowanym znoszeniem jaj,
2.
zawzięły się na nas złośliwie, postanawiając przekształcić się
w liczebniejsze stado i zajęły się nauczaniem śpiewu.
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Trzy mikrobajki
BAJKA DLA NIEREFORMOWALNYCH
Za onych dni panowało się na niewielkim obszarze, bo duże
– wycofano z obiegu. Tam właśnie wysadzano się na wielkie
czyny, odbywano jarmarki, poutykano ugory, ponure miedze
i swawolne grusze, tam też odbywały się igrzyska połączone
z wciskaniem ciemnoty. W krainie z owej bajki czego nie było,
zaraz robiono, a czyniono solidnie, wygodnie i za nic mając forsę. Sąsiednie kraje ściskało w dołu i skręcało z wściekłości to
w lewo, to w prawo, a także na całkiem pośrednie sposoby.
Przykładowo, staw aktualnego królewicza dobrzy ludzie
przykryli brezentem, gdyż w smętnych porywach nadchodziła Sroga Zima Zła. Ryby łapały kurcze, wędki, przywidzenia.
Udało się wyperswadować zakładanie sumom kagańców, ale
nie dało rady zmusić sędziwego raka do założenia nocnej koszulki. Kategorycznie oświadczył, że zima – niezima, w zwyczajach raków nie leży ciepły przyodziewek i co to za porządki,
a w ogóle, czy nie ma już większych zmartwień?
Na takie słowa ludziom się sposępniało i nie wiedząc, jak
rakowi odrzec, żeby mu weszło w pięty, chyżo, a z respektem
przestępowali z nogi na nogę. Gdyż w samej rzeczy zmartwień
mieli do znudzenia, a co jedno, to poważniejsze od drugiego.
Poszli więc do królewicza, ten zaś wygłosił referat i utwierdził
się w przekonaniu, że na zimę staw trzeba będzie wysłać do
cieplejszych krajów.

BAJKA DLA PRACOWITYCH
Wśród akuratnych krasnoludków pojawił się leniwy bęcwał,
którego nikt nie mógł zapędzić na drogę wyznaczoną prawdziwym krasnoludkom, co to każdą robotę odwalą chętnie, skład– 97 –

nie i za frajer. Zakała – zgodnie orzekły duszki, bo taki margines
działa na innych jak zaraza. Trzeba go wychowywać, pobłażać
mu, mieć oczy na zawiasach, co kwartał zmieniać obwolutę...
Ale ten krasnal wyrósł na tęgiego formatu naukowca i czego się
nie chwycił, od razu było uważane za ósmy cud świata. Taki był
zajadły, że nawet prototypy wychodziły mu od razu ulepszone:
kosiarka na topiony smalec, bronchit z ulęgałek, paskudne kaczątko z dziobem do natychmiastowej wymiany, buty bez kota
i żelazny wilk z plastikową kitą. Wynalazki te budował w pocie
czoła po to, aby się wszystkim jakoś majtało.
Któregoś jednak roku pod ludzkie domostwa zbliżyła się
odwilż, więc skrzaty przeleciały się po umysłach i wykombinowały, że trzeba zmienić porę roku. I tak się stało; zamiast wiosny nastąpiły wykopki. Lecz że nie było co kopać, na początek
wywalono z posady krasnala – wynalazcę, by sobie za dużo nie
myślał.

BAJKA DLA STRACHLIWYCH
W pewnym kraju, przed wiekami, żył sobie potwór. Nikt się
go nie bał, dlatego musiał bać się sam. A wiodło mu się bardzo pierwszorzędnie, dopóki nie wyszedł rozkaz, że wszystkie
potwory należy udomowić. Chwyciła go wielka rozpacz i żeby
się nieco wzmocnić na żołądku, poczłapał do mlecznego baru,
gdzie zjadł kluski z paragonem i poleciał na rozmowę ze szwagrem. Ukrył się bardzo sumiennie w krzakach. Tam też czekał
na krewnego, który przyczaił się dosyć niedbale, w związku
z czym ucapili go tamtejsi krajanie, a złowiwszy go w sieć,
odesłali na najbliższy koniec świata. Tymczasem nasz cwany
bohater widząc, co się święci, zaparł się pochodzenia i przystał
na służbę do lokaja. Miał u niego jedzenie, smycz, własne pchły,
a zimą – futro ze szwagra.

Antologia Ogrodu ciszy

Jan Stanisław Kiczor – Warszawa

Tajemniczość
W nadrealności osadzona,
Wśród struktur pełnych niedomówień
Porozwieszanych na ramionach,
Przez które dreszczy płynie strumień.
W głąb wizji twoich światów sięgam,
Śledząc dziwadła i omamy;
Czasem mnie przeczuć wiedzie wstęga,
Czasem trop widzę rozpoznany.
Gdzieś zapętlona czasoprzestrzeń,
Ginie coś w ziemi, coś na niebie,
Zapach rozpływa się na wietrze
I czy zrozumiem, sam już nie wiem.
Wciąż jawisz mi się form kaskadą,
Metaﬁzycznym wprost zaklęciem,
Na przekór dobrym i złym radom
Zgłębiam. I czekam. I nic więcej.

ogrodowe fantazje

Kwiecista rozmowa

Pierwszy raz
Nie mogliśmy się sobie wzajemnie nadziwić;
Wszystko pierwsze w igraszkach, dotykach i pąsach.
Nieśmiałość zabłąkana w myślach pożądliwych
Jeszcze walczy z pragnieniem, wstydliwością kąsa.
Niezbadany czas złudzeń, obaw i ufności,
Przytulony wzajemnie do własnego ciepła,
W nierozpoznanej głębi uśmiech już zagościł,
Obszar nocy we własnych zatrzymany piekłach.
W powściągliwości gestów, wśród zauroczenia,
Podążając przez ciało niewyzbyte dreszczy,
Zdumieni urodzajem utkwionym w spełnieniach
Obejmujemy ciemność, aby trwała jeszcze.
Dojrzeliśmy w zachwycie spełnionego rytu.
Tyle zmierzchów przed nami i krawędzi świtów.
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Migawka
Często wracam wspomnieniem w aleję lipową,
Gdzie szeptem poprzez liście biegło każde słowo,
Poplątane korony zamykały przestrzeń,
A nieśmiałość w konarach trwała długo jeszcze.
W słowach pełnych nieładu, składanych pospiesznie,
Zgubiona myśl spętana, ułożona wcześniej,
Wątek wciąż niedomknięty w niezdarnych wyznaniach,
Jakby własnej szczerości bał się i zabraniał.
Więc nie było nic takie, jakim być powinno,
Gdy zmierzch splatał się barwą z każdym liściem inną,
A niepokój narastał pośród nocy kroków.
Coraz mniej było ciebie, coraz więcej mroku.
Cisza. Czas się mijaniem przed lustrami pyszni.
Sam już nie wiem. Tak było? Czym to wszystko wyśnił?

Antologia Ogrodu ciszy

Wędrówka
W nierozpoznane wciąż podchodzę
Po kamiennym szlaku znaczeń.
Wśród mgieł się czai jakaś przynęta;
Mówili o niej, lecz nie pamiętam.
A pełno we mnie uszkodzeń
I wciąż ze wzrokiem wbitym w ziemię.
Dlaczego? Nie wiem,
Pewnie nie można inaczej.
Kiedy się wszystko rozkołysze,
Myśl wskroś spojrzenie rozchmurzy.
Chaos wyrwany z myśli początku,
Sam szereg nowych ułoży wątków
Ze wspomnień różnych, zasłyszeń.
Złoży autograf pod obrazem
Pamięć. Tym razem.
Sam siebie nie mogę zburzyć.
Ostatnia przełęcz już przed szczytem.
Kosodrzewina się płoży.
Wiatr zagubiony jęczy w urwiskach,
Odchodzi, wraca, wszystko uciska,
Znaczenia wszelkie zakryte.
Gdzieś przestrzeń nowego poznania.
Po cóż się wzbraniać?
Wystarczy ciało ułożyć.

ogrodowe fantazje

Pomyślność
żonie Krystynie

Zostałaś uwieńczeniem marzeń,
Spełnieniem nagłym, tak po prostu,
Prywatnie księżyc świecił w barze,
I wspólnych było wiele mostów.
Ktoś może chwalić, wykpi drugi,
Innemu całkiem obojętne,
A mnie się wtedy świat pogubił,
Czas naznaczając swoim piętnem.
Nie było sprawy bardziej pilnej
Jak właśnie kawa „Pod Kurantem”.
I nawet to nie było dziwne,
Że taper wszystko grał andante.
Po wielu latach zauważam
W rozsmakowaniu większą dbałość,
Choć w niepamięci cień ołtarza,
Zauroczenie – pozostało.
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Muzyczna fascynacja
Marioli Kruszewskiej (emde)

Pani mi się w tej muzyce ciągle błąka,
Ginie w gamach i wynurza z części scherza,
Pięciolinię rozwiesiłem na pałąkach,
Nuty wzorem wciąż się ścielą po kobiercach.
Widzę ciebie, droga pani, na koncertach,
Przy cis-mollu wyobraźnią bemol kładziesz,
Słucham Straussa lub Mozarta czy Schuberta,
Szukam uczuć zagubionych w serenadzie.
Nie jest ważne, jak subtelnie zabrzmi piano,
Jak donośnie rozkołysze w sobie forte.
Dziś kamerton stroi duszę fortepianu,
By zespolił jednobrzmiącym nas akordem.
Wierzę bowiem, żeś tą muzą, która ponoć,
Gdy się ściemni coraz bardziej i pochmurniej,
Chętnie zagra razem ze mną unisono,
Gdy spotkamy swoje ręce przy nokturnie.
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Sen jesienny
Ściany jakoś tak bliskie a przestrzeń ku światom,
Na wieszakach ponurość wietrzy własne ciała,
W niepamięć już odeszło wyuzdane lato,
A szkielety się kłócą o zbutwiały chałat.
Przodem jędze pobiegły i płaczki wszelakie,
Konar w sobie się skulił w spazmatycznym skręcie
I nie było w tym geście żałoby nijakiej.
Wichura się zerwała. I deszcz. I nic więcej.
Pętla czernią znaczona nic już nie kołysze,
Każdy tnie po kawałku jak relikwie losu,
Z zabobonów, półszeptów, dalekich zasłyszeń
Rwą nadzieję umarłą w plątaninie głosów.
Puste drzewa, samotne, wyciągają ręce,
Owijają je w sznury. Wciąż grubiej, wciąż więcej.

Antologia Ogrodu ciszy

Telefon
Ja nie jestem, proszę pani, tym człowiekiem.
To pomyłka. Radzę sobie dać już spokój.
Nie ja pani ślubowałem wciąż opiekę,
To nie ze mną ten sylwester, w tamtym roku.
Bo możliwe, mam jakiegoś sobowtóra,
Co urodą, elegancją jest mi bliski,
Lecz cóż u mnie może pani dzisiaj wskórać?
Ja samotny dotąd jestem, od kołyski.
Ja rozumiem. Oczarował i porzucił,
Więc współczuję. Lecz cóż nadto mogę zrobić?
Mówię jasno: coś minęło i nie wróci,
Trzeba innych swego szczęścia szukać drobin.
Wciąż powtarzam: darmo pani swój czas trwoni,
Tylko własne i przebrzmiałe słysząc echo.
Proszę więcej do mnie nocą już nie dzwonić.
I w ogóle – skąd ma pani mój telefon?

ogrodowe fantazje

Bożena Kluszczyńska (Bożena) – Sosnowiec

mętlik
zgrzytają oczekiwania na dalszy
ciąg do trunków
zaglądam jakby częściej
nawet kieliszki śmieją się ze mnie słyszę ich ton
gdy drżąca ręka zostawia ślad na ciele
pogubione
już się nie odnajdą
jak lato co minęło i zeszłoroczne kasztany
szukam celu
odmawiając litanię
między palcami szron
w głowie zgniła zieleń
i natrętna myśl co uwiera
jak sobie pościelesz

Antologia Ogrodu ciszy

Impuls

na granicy lustra
cofnęłabym czas
by poczuć
kwaśny smak dojrzewania
do śmierci
dzieli nas krok
gdy spochmurnieje świat
kurz zatrze ślady
i spowszednieją słowa
jednak
w koronach drzew
nie przestanie
gwizdać wiatr
spójrz
kolejne lustro dziś pękło

niepogodzona
potrzebuję więcej czasu
by wysiłkiem głowy gimnastykować ręce
i nie uronić kropli
zła myśl jak trucizna
odbiera mi siłę
zwłaszcza gdy dosięgnąć nie mogę
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złapałabym promień słońca
jak końską grzywę
by wspiąć się o jeden uśmiech wyżej
jeszcze jeden dzień
jeszcze jedna noc
bezpiecznie wyląduję
potrzebuję czasu
tak chciałabym zrozumieć

głupia
na przełomie dat
szampan u mnie spóźniał się
zawsze o jedną północ
potraﬁłam jak nikt zamknąć pamięć
ujarzmiając zniecierpliwione godziny
oczy przestały wreszcie boleć
nie zmuszane do wypatrywania
wskazówek
chwytam w progu
nie zastanawiam się dłużej
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Halina Kobiela (fryzjerka) – Bochnia

Rozmowa
Nie mam dziś czasu dla pana,
naprawdę, tak mi się spieszy,
odwiedzić muszę miejsc kilka,
by kupić niezbędne rzeczy.
Kolejną książkę kucharską,
duży kalendarz na ścianę,
a pan mi głowę zawraca,
czy jutro spotkam się z panem.
Mięso wołowe na pieczeń,
brukselkę, ciepłe rajstopy,
a pan zadaje pytanie,
co będzie z naszym urlopem.
Proszę zrozumieć, jest zima,
dzień krótki, myśli ponure,
nie czas na bliższe poznanie,
no, dobrze, pod moim biurem.

Antologia Ogrodu ciszy

Czas na relaks

Limeryk krakowski
pewien facet z dzielnicy Krowodrza
z nowinkami na czas nie nadążał
zasłuchany w hejnale
nie przejmował się wcale
że sąsiadka go ciążą obciąża

Antologia Ogrodu ciszy

Małgorzata Kościcka (alouette) – Czarna Wieś k. Częstochowy
dziś i jutro
niebo przeczuwało
niebo nad ziemią niechcianej
prawdy
po którą sięgnęły konary
cierpiące od niesprawiedliwości
w jednej chwili pochwyciły los
obracając go w mogiłę
myśli wygięte w znak zapytania
w poszukiwaniu sensu
ukrytego w zbyt niejasnej wizji
pojednania
spuszczone głowy
posadzki wytarte od kolan
cisza coraz głośniejsza
opowiadająca światu więcej
niż chciał się dowiedzieć
to teraz
a jutro
uprzątniemy modlitwy
posortujemy szkła co wygasły
osobno białe
osobno kolorowe
i ruszymy zwyczajnym traktem
po władzę
ogrodowe fantazje

Niewinność

(nim twój żagiel)
nim twój żagiel zniknie za horyzontem
pozbieram sitem
dryfujące świetliki
potem ułożę się z nimi na trawie
zakotwiczę przytulona do piasku
–przesypie się przez palce
tylko serce transkontynentalne
w papierowej łódeczce wypuszczę
za tobą

czasem trzeba
nie przyszyję ci guzika
odejdę
teraz gdy zaczęło nas ubywać
pomiędzy wersami
wyblakli
jak fotograﬁa ślubna
codzienni jak dwa bambosze
jeszcze wciąż patrzymy sobie w oczy
już nie trzymamy się za ręce
wrócę młodsza
ubrana w letnią sukienkę
a ty jak smarkacz
znowu się zakochasz
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Jolanta Kowalczyk (Jola) – Lublin

kobieto romańska
niepokoi mnie twoje spojrzenie
gdy przechodzę obok
tak jak mija się nieznajomych
wystarczy przetrzeć odległe zwierciadło
by zobaczyć siebie
praktycznie niczym się nie różnimy
obie zostałyśmy wciśnięte w ramy

kobieto gotycka
z niedowierzaniem zanurzasz palce
w krzywym zwierciadle
trudno uwierzyć
jestem tylko odbiciem
patrzę spod przydymionych powiek
na twój wizerunek
pniesz się niczym wieża
pozornie nic się nie zmieniło
obie żyjemy w czasach katedr

Antologia Ogrodu ciszy

Poza ramą

kobieto surrealistyczna
odbijasz się
jak tygrysica
skaczesz przez coraz większe ramy
spod paznokci ciekną róże
układam je w niepokorne sny

siostra i ja
mojej siostrze Agnieszce

w najciemniejszych zakamarkach
drzemie kobra
wyciągnij rękę
możesz policzyć wszystkie żebra
których zabrakło dla ciebie
chciałabym wślizgnąć się w twoją skórę
a lustrzane odbicie już nie wystarcza
gra na ﬂecie wyostrza zmysły
nawet zasłuchany Charon
spóźnia się z naprawą łodzi
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dom
jak zgrzybiała staruszka
kurczy się
w pamięci penetruję wszystkie jego kości
nic nie zostanie pominięte
znam całe wnętrze
czas objął go ramionami
zbyt mocno
by lustro z uszkodzonymi zawiasami
mogło ulecieć

w potłuczonych skrzydłach przeglądało się niebo
lecz zamiast siebie zobaczyło
uwięzione spojrzenie trzech pokoleń
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praca czyni wolnym
mechanizm bije bez przerwy
wskazówkami ukręconymi w pejcz
każdego kto spieszy się powoli
zgrzytają trybiki
rozciągając sprężyny do granic możliwości
tu wszystko musi chodzić jak w zegarku
tak tak pracować pracować
bić rozciągać zgrzytać zębami i płakać
w ostatniej godzinie
dyrygent jednym ruchem ręki
uciszy rozśpiewany chór

Antologia Ogrodu ciszy

jedziemy na wycieczkę
wczoraj przyszło zaproszenie z Tiergartenstrasse
długo nie mogłem zasnąć
przed zakratowanym oknem stałem na baczność
z wyciągniętą ręką
nad ranem palce małej Gretchen
wrosły w podłogę
pamiętam
po drodze mijał nas Kaiser’s Kaffee – Geschäft
nigdy nie piłem kawy
może gdy dorosnę
poczuję się jak cesarz

ogrodowe fantazje

w kryształową noc
gwiazdy rozbijały się o bruk
niebo zawyło
gdy ogień wymierzył policzek
kręgosłup zatrzeszczał szkłem pod butami
kamienne tablice
ile trzeba mieć wiary by ujrzeć świt
który nie nastąpi

Antologia Ogrodu ciszy

Tomasz Kowalczyk (Tomek) – Lublin

z akt procesowych Poncjusza Piłata
tylko jego sprawa wróciła do ponownego rozpatrzenia
chęci przeważały nad dobrymi uczynkami
więc oczekiwano pełnej jednomyślności
w orzeczeniu wyroku na niekorzyść podsądnego
jednak interpretacja pewnych wypadków
poróżniła obu gospodarzy
syn okazał miłosierdzie i potraktował jak dobrego łotra
lecz ojciec nie chciał przebaczyć mordercy dziecka
po wygłoszeniu mów końcowych wybuchł spór
stawiający pod znakiem zapytania trynitarianizm
tylko skuteczne pośrednictwo Ducha Świętego
zażegnało konﬂikt pokoleniowy lub nawet rozłam
do dziś nie wiadomo czy prokurator Judei wypełniał
misję
utajnioną nawet przed Zbawicielem
czy też umył ręce kierując się rutynową higieną
do której był przyzwyczajony na rzymskim wikcie

ogrodowe fantazje

Brama

ostatnie milczenie Judasza
gdybym wiedział że za kilkaset lat
jego imię będzie chwalone na wieki wieków
staranniej poszukałbym kozła oﬁarnego
Barabasz mógł zrobić wszystko dla celów operacyjnych
dałby się namówić do zostania królem a nawet mesjaszem
Jezusa i tak prędzej czy później czekałaby śmierć
ale ja do niej nie przyłożyłbym ręki
warto było również pomyśleć nad mową obrończą
czy utratą ucha byle świat rozpoznał wiernego ucznia
krzyż pochyla się ku mnie
lecz zamiast zbawić mocno ścisnął za gardło
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pokrzyżowane zamiary Jezusa
chciał dożyć sędziwego wieku
otoczony gromadką uczniów oraz uwielbieniem tłumu
spędzałby czas nad redakcją rozpraw teologicznych
których interpretacje wyżywią później niejednego ﬁlozofa
ewangeliści staliby się wtedy hagiografami
co nie potraﬁą wyjaśnić zwykłego cudu
nie znosił komentarzy do ksiąg natchnionych
sam napisałby katechizm i kilka słów o sobie
jego pragnieniem było umrzeć śmiercią naturalną
na odchodnym poleciłby przeczytać testament
przygotowany jeszcze w młodości
Bóg po raz kolejny zamieszał w planach człowieka
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bunt Oskara Matzeratha
kiedyś umilknie łoskot werbla
rozrywający bębenki widowni
która klaszcze z zachwytem
chociaż nie zna się na muzyce
w ciszy twoje myśli zabrzmią inaczej
na początku będzie bolała głowa
później przyzwyczaisz się do powietrza
o smaku ludzkich wydzielin
powrót do przeszłości jest już niemożliwy
trzeba nauczyć się wreszcie grać
aby nuty znalazły swoje miejsce na pięciolinii
pałeczki ciśnięte w kąt
patrzą z niedowierzaniem
jak zaczynasz rosnąć wbrew własnej woli
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Oskar Matzerath mierzy się z przyszłością
w sklepach które niegdyś oferowały blaszane bębenki
zmieniono asortyment na zabawki
o zdalnie sterowanych właściwościach
dzieci powyrastały z zalęknionych spojrzeń
za to wielu karłów kręci się po podwórkach
nie mogąc zrozumieć opętania we własnych oczach
zabrakło dobosza
który kilkoma uderzeniami werbli
wyprowadziłby demony z oszalałego miasta
prawdziwy Oskar zostawiłby ich na pustyni
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Oskar Matzerath in tertio millennio
nikt nie zwraca uwagi na małego chłopca
którego wołanie zatrzymują szyby najnowszej generacji
wobec coraz wyższych murów do pokonania
jego protesty szybko tracą impet
aż obojętnieją i wracają do właściciela
kiedy wreszcie otworzy drzwi
przekona się że za każdym rogiem
domy publiczne zamiast ﬁlharmonii
wtedy odejdzie
by znów zagrać na bębenku
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pierwsza komunia święta
w domu dziecka zapada kłopotliwe milczenie
na zapewnienia o Jego bezgranicznej miłości
Pan Jezus już się zbliża
On przybędzie na każde skinienie
wystarczy wyciągnąć rękę i zaśpiewać
wszechmocny i miłosierny
a nie sprowadził choć na chwilę rodziców
wysyłając w zastępstwie Matkę Bożą
która nie potraﬁła wybrać sukienki
i napisać zaproszeń
była zdziwiona zaprzątaniem sobie głowy
tak przyziemnymi sprawami
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nim łódź podąży za wskazanym nurtem
jeszcze jeden oddech niesiony wykrzywionymi ustami
walczy o przetrwanie
dłonie zagarniają prześcieradło
aby chwycić powietrze nasączone strachem
nie pozostaje już nic innego
jak otumanić się nim coraz bardziej
i rozpocząć naukę odchodzenia
w myślach rozkładających się na atomy żalu
pod wpływem minionych krajobrazów
zawiśnie biała ﬂaga
za chwilę linia ciągła wypręży się nieodwołalnie
oznajmiając koniec jazdy bez biletu
za przesiadkę trzeba tym razem zapłacić
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Małgorzata Kowalska (julia jaz) – Sztutowo

Julia z raju z o.o.
zapomnieć to za mało, czasem lepiej zabić.
naiwność – dobre słowo przyniesione w pysku,
darowanej zwierzynie nie patrzy się w zęby, kiedy
ufa. pamiętasz? wierzenie na zawsze zdechło
przy konfrontacji z pierwszą lepszą bajką.
erotyczna pokusa na każde żądanie,
nędzny substytut – podstawa cholernej
egzystencji bez prawa odwołania. wiesz, mam
referencje niezłej dziwki. wciąż tanio sprzedaję
emocje. drugi gatunek – zużyte numerki zastępcze
i krzyk. słyszysz? jak milion drobnych,
naostrzonych części, gdy tęsknię
po tobie. wewnątrz jest noc
i litania. i imię.
tylko jedno.
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Nieufność

Fraze’o logika
stringi w szóstki, proch – scena i dziewiąte wrota
Wolf Köhler

głos,
jestem naprzeciw.
ciągniesz, brzmienie, wzrastam,
przy kolejnych taktach łamią się oktawy
śpiewne przechodzenie, pomruk wibrujący
do wyżej, gdzie piersiom brakuje oddechu.
główna przegrana, bingo! – struny sztywniejące,
tak subtelnie wrosły w końce palców;
chłonę.
(fałsz po pierwszych nutach jeszcze lekko boli.)
drgania w miejscach styku poszły rezonansem
po krawędzi zmysłów i dalej, na całość.
zachłannie wzajemne zabijamy lęki.
dźwięk jest we mnie, w tobie.
długo. nie przestawaj.
echo jeszcze
grało
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miałam ksywę – wadera
w poprzednim wcieleniu pokochałam pełnię.
nie, nie jestem anną, imię bez znaczenia
otwarte źrenice już wchłonęły światło.
opowiadam baśnie o tysiącach nocy,
ja, szeherezada, kiedyś w oczach iskry,
gardło – srebrny zaśpiew przełykanych głosek.
zachłannie i mocno wplatałam w istnienie
pierwotne instynkty, zew krwi
w pierwszych kroplach, zmysłowo zlizane
zabiły świadomość, brałam cię na dotyk
i na nagie słowa, grzechy pierworodne, wybaczasz
po pierwszym, następnym, lubieżnie,
bardziej wściekle wamp i wampir w jednej.
wpisane pod skórę ból i pożądanie
modlę – mea missa est, wolf.
hush, hushanna
amen
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Lot (nisko)
mówisz pa (myślisz dziwka) wyłączając zegar.
zapinam czas na ostatni guzik
twojego płaszcza. może jeszcze zdążę
wyprzedzić cię spojrzeniem za okno.
tam listopad męczy dzień, zasłania oczy
przed nieuchronnym zimnem. niepotrzebnie,
wyrzuty sumienia są towarzyskie,
nagie jak my przed chwilą.
niedaleko mnie zapada pewność,
że zmieniasz się razem z porami roku.
niestabilnie. kawałek nocy wbity
w okno udaje niebo. w czasie kryzysu
ograniczam pole widzenia do dłoni,
pierwszych z brzegu; rzeczywiście
po trzydziestej piątej wiośnie pytania tracą
sens. jutro to żaden punkt podparcia.
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Mariola Kruszewska (emde) – Mińsk Mazowiecki

Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej
Z pytania powstałeś,
w błoto/poemat* się obrócisz,
a Pan bezradnie rozłoży ręce.
Płatki białej magnolii przed pałacem
banalnie co rok będą rozbijać się o ziemię.
Smród z jelit trawiących beczkę soli
i nasz powszedni
perforuje tkanki sapiens.
Pęknięcie serca to tylko błąd w medycynie.
Zaokrąglimy do miejsca po przecinku
obywateli chronicznie cierpiących na odciski po
założonych rękach
i płaczących pod Lorenca. Albo Mozarta – rzecz gustu.
W spiżowym kopcu łez i ta
za białym goździkiem nie z twojej ręki.
Trwa pościg za własnym ogonem.
Ale cóż to do wieczności?

*właściwe podkreślić
18 kwietnia 2010
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Nenufary

rzeczką steczką
chyboczą stopy na krawędzi
śpiących jeszcze pod kraciastą chustą pól
gdzieś za miedzą wylewam z kalosza przegniłe myśli
najwyższy czas
po tylu zimach znajomości
topię je po przydrożnych rowach zanurzam
w pamięci o Dobrym Człowieku pachnącym chlebem
i kolędą
wiosna
idzie jak po grudzie
niepewny siebie promień rozbija zziębnięte bruzdy
po jego luﬁe Dziadek
zmierza z motyką ku słońcu
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zapach naftaliny
nie wchodź do szafy Łucjo
pożre cię lew
a tu łąka za miedzą stroi się koncertowo
na dworze źleje i źleje
tam chleb chlebszy
i na deser sok z rubinowych motyli
nie wchodź do szafy Łucjo
jego łapy skrzyżowane obietnicą
nieśmiertelnej wiosny nabitej w butelkę
jagrzesz smutno śniłam
jutro spalę za sobą klamkę
bo tęcza zatacza koło nad złotą grzywą
nie wchodź do szafy Łucjo
to tylko martwe drewno
nie spotkasz Alicji
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murowany wiersz
kamienica
z podbitym oknem
moczy stopy w kałuży rozlanej na Rynku
z opadających blaszanych podkolanówek
wylewa się deszcz
spłukuje resztki historii
domowe skrzaty znoszą worki z piaskiem
łaskocząc podeszwy
spod półprzymkniętych żaluzji
wypucowane źrenice
darmo wypatrują rudowłosej Salomei
pora na dym
z komina
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a na ziemi pokój ludziom dobrej woli
Twojemu potomstwu dałem tę ziemię
od rzeki egipskiej do rzeki Eufrat
Księga Rodzaju, rozdział 15

wnuku śpiących w grocie Makpela
płaczesz pod ścianą
za murami za drutami Auschwitz
za murami za drutami twój brat
Abel
ostrożnie stąpaj po czerwonej ziemi
niech twoje oczy nie będą
martwe morze niech nie zaleje uszu twoich
bądź czujny jak
panna chroniąca kaganiec
oliwny gaj płonie pod domem twoim
i skrzypce na dachu
wróciłeś
do ziemi obracanej
w popiół
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szpaki
skrzydlaty nalot
galop
ku jarzębin koralom
spiralą
falą
światu się żaląc
zwrot
ku zamorskim lokalom

lampa
z rozpaloną kryzą wokół żurawiej szyi
jaśnie oświecona
zagląda mi przez ramię
i dziobie równo rozsypane szeregi maku
udaje jednookiego bandytę
straszy widmem
z pozycji gwintu
zwracam jej uwagę
pewnym ruchem przełącznika
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łoł
koło
koło
koła
głowę łowi głowa
puszki na szynach
pracownik maszyna
tłum
stłumiony tętna szum
szumny bilboard u stóp
cementowego słupa
w ogrodzie saskim pierwsze sasanki przecierają
zaspane oczy
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Agnieszka Marek – Bielsko Biała

z tamtych stron
rozchylasz mnie powoli
jak trzciny nad twoim jeziorem
(wspomnienie z dzieciństwa
gdy z chłopakami podglądałeś perkozy)
mam nie bać się choć
pod stopami dawno już nie czuję dna
(perkozy nie lękają się głębi, to jasne)
zaufaj
jeszcze tylko jeden głębszy oddech
razem jeziorniejemy
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Zamyślenie

lekcja bez tematu
nie proś bym nie myślała
bo z każdym dniem mocniej
że tylko pięść w usta –
zatrzymać krzyk
i dobrze wiesz że nie ciało
lecz nieuchwytne –
by odmienić cię
przez setki przypadków
zawodzi mnie gramatyka
uczuć
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kłamstwa na miarę
kiedy pomyśli że mogłoby go zabraknąć
jeszcze cierpliwiej bawi się z dziećmi
mężowi robi trzydaniowy obiad a wieczorem
zakłada bordowe pończochy
ma nadzieję na w miarę bezbolesną chemię
skuteczną jak ta między nimi
ewentualnie naświetlania bo dadzą mu
złudzenie nadbałtyckiego słońca
od kiedy wie że to koniec (bo, proszę pani, to nieoperacyjne)
dotyka jego ust owiniętą w gazę szpatułką
wmawiając że to jej wilgoć
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biorąc przykład z Danae
nie będzie jak kobiety Klimta chociaż co noc
dostaje zbyt dużą dawkę przesłodzonego dotyku
przechyl głowę i zostań
mężczyźni to wzrokowcy
byłoby dobrze gdyby tylko patrzył
ale nie
czuje się jak lizak w ustach małego chłopca
i właściwie trochę ją to śmieszy że potraﬁ
zabarwić karminem jego język
zaniepokoić smakiem żelaza
niech ma
po wszystkim i tak zaśnie jak każdy
ona wyjdzie na balkon
rozłoży uda
bezwstydnie czekając na deszcz
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hamulec bezpieczeństwa
nie umiesz zwalniać na zakrętach
szczególnie tych życiowych
odkręcasz gaz i znów przypadkowo
ratują cię nieszczelne okna
noże tępią się w twoich palcach
a tabletki ulegają przeistoczeniu w placebo
później przypomina ci się matka
i zaczyna boleć staw ramieniowy
koniec eksperymentów
w razie niebezpieczeństwa
mocno pociągnąć za rączkę
nadużycie będzie karane
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Gloinnen

De profundis...
1.
wszystko mogę przyjąć. zdarzenia po kolei
ćwiartują każdą godzinę. szukam cierni,
tylko one są prawdziwe. biała suknia
zdradziła. rozpogodzenia chwilowo
nie dla mnie. oczy witają bez lęku
łuki w surowym pochodzie
zapamiętam.
ciąg dalszy nastąpi.
2.
pole bitewne niczym akwarium.
płynę na oślep
rozgarniając strzały
ranią.
jestem wdzięczna.
nie wiem czy z nocy się wynurzam,
czy idę w ciemno.

ogrodowe fantazje

3.
przechodziłam tędy. od skostniałych śladów
odkruszył się krzyk. urna twarzowa strzaskana
w czerwonym pyle
budzą się imiona na grotach bez litości;
wielokrotnie można mnie pokonać.
zdążyłam. przyjąć. wszystko.
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Tajemnica

Wiatyk
Lekko pękły nici, uwolniły poświatę;
wiatr pozbierał minuty zakrzepłe na powiekach.
Czuwanie skończone,
z okiennych polichromii odleciały płomyki.
Przecieknie przez bezgwiezdne piaski
promień; portale rozchylą się wersetami,
niebo czasem bywa głodne, dobija
przy wodopoju.
Tam jest dom, gdzie rozsypują się ścieżki
wydreptane w pokorze.
Powstajemy z kolan jeszcze
po tej stronie kartki,
którą przeczytają dymy naprzemienne,
dwubarwne.
Zbieramy okruchy, drewniane fotograﬁe,
napisani później, gdy zabrakło Słowa.
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Wstecz
Gdzieś w nas tańczą strachu stróżowie,
Gdzieś w nas jadą wolni bogowie,
Gdzieś w nas piją klęski wodzowie,
Gdzieś w nas, gdzieś w nas...
(R. Milczewski-Bruno)

* * * (wstecz)
harpun w zetknięciu z trzepoczącym ciałem ryby
otwiera bramę. za nią rzeki okresowe suche,
wokół palców snują się dymy.
byłeś łowcą. w ognisku każdy dzień zostawiał
tłuste kości. trzciny brzemienne ptasimi gniazdami
zamykały nad głową ciemne krawędzie.
przetrwałeś w surowym mięsie, pod szorstką opieką
gałęzi. o rozstaje ostrzyłeś ślepe stopy.
po drgnieniu powieki rozpoznałeś jak krótki był czas,
gniew. rana zamknęła się od smaku wody.
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Wiosną na widnokresie
Z wdzięcznością przywita skulona rzeka
ościenie wydarte myśliwym w gwiazdach.
Wyroją się z dolin sperlone echa,
by łąkom litery w warkocze wplatać.
Niepamięć powierzy zazdrosnym wzgórzom
wędrowną kurzawę, wiatr szlaki wskaże.
Z piaszczystych wersetów skradzionych źródłom
w czerwonych poświatach odtworzysz twarze.
Ostrożnie pozbierasz skruszone groty,
wciąż ciepłe po walce; pobita ziemia
rozchyli widnokres językiem słonym;
wypije dym z pięści, zawoła: przebacz.

Veni
Przygarnijcie między nutami
choć wciąż suity kruszą się
o tryb rozkazujący; tulę oczy do strzały
posłanej moim tropem; dojrzałej w sekundach.
Deszcz splata z włosów kańczugi;
czas złagodnieć, zostawić po sobie tylko
rzetelną ocenę krajobrazu.
Trudno się powraca, obiecuję zabliźnić przełęcz;
stanęłam nieopodal; sucha gałąź gruszy jeszcze tli się
w dłoniach.
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Braciszek
Wsiąknął w niepoświęconą ziemię
ze szpitalnym dymem.
Niespełniony pochówek śni się czasami
jak zapach mleka, na próżno.
Imię pierwsze z brzegu,
chrzest z wody pośpiesznie,
bo czekały już trawy głodne korzeniami,
kamienne powijaki;
grzechotały gwiazdy.
Bez strachu tulił wiatr rozpięty na kościach.
Zimno i najtkliwiej.
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Aleksander Osiński (alos)

Betel
po tylu latach mogę śmiało powiedzieć
żyłem (a jakże)
nie sprzeciwiłem się ani razu
chodzili po ulicy
tłukli okna
szukali zaczepki
a ja stałem jak gołąb
jeden z tych
których kości badał Hrabal
zaglądając w średniowiecze
ucząc się sprawiedliwości
z pokładów humusu
gołębie wierzą sobie
jest między nimi ustalona zgoda
udają się tam gdzie i my byśmy mogli
trochę ziarna dość słońca i wilgoci
zieleń jeśli powraca
księga powtórzonego prawa
hałaśliwy i natrętny lament
który po latach można uznać
za próbę modlitwy
Antologia Ogrodu ciszy

Kości zostały rzucone

*
usiłowałem pamiętać w obcej wierze
ale okazałem się zbyt biały
ślady chleba na rękach
są stanowczo za głośne
ziemię na której leżysz oddaję tobie
sobie zostawiam drabinkę do wanny
w której utopił się pająk
nie wiedzieć kiedy
nie wiedzieć jak
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od snu dalecy bliscy ucieczki
no dobrze powiedzmy rozumiem
przecież zawsze razem
a teraz to niby inaczej
gdy się wypełnia zadanie
wychodzi z pracy
zdaje sprzęt
w rozumiem mnożą się klapki
jeszcze wczoraj bezpłodne
chwali się czeredą brzdąców
walących w werbel
wyrwanymi odnóżami much
jak szeroko można stąd odejść
przecież nie odchodzimy wcale
begonia na oknie kwitnie
obﬁcie i chciwie (wierzę że podlałaś)
komplet sztućców (zawsze brakowało łyżeczki)
tworzy zamknięty krąg
lepki od miodu
(łyżeczka o dziwo się znalazła)
to twoje wiem że zmatowiejemy
że każdy nosi w kieszeni matowe zdjęcie
krawiec tak kraje żeby się zmieściło
przez nas drżą mu ręce
nie śmiem o tym myśleć mówisz
dobrze prawda ?
na peryferiach światła
z dala od wiary
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sceny których nie można powtórzyć
twarze których nie można zatrzeć
nie mogę zapomnieć rzeczy które tak łatwo zapomniałem
chmurzą się swoim narzeczem
językiem jaki nie powstał z dnia na dzień
nie powstał do mowy
ani do zwycięstwa
ale połowa jego wyrazów to płeć o którą się troszczę
ten nietakt martwi naszych świadków
a może jednak jesteśmy ich fartem
mając tyle czasu
nie żeby więzić ale wspominać
milczę więc on jest wolny
a kratka kartki przypomina kojec
po którym wspina się brzdąc
i robi przewrót
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przedszkole
wszystko rozpoczyna się
wcześniej – wystawione
na południe kolektory
szadź pobudzona w cienkim naskórku
wymyślne kamienie wzdłuż alei
drzewa jeszcze obecne
dzieciaki przeciągające się
w płytkiej drzemce leżakują
jak płomyki pod spodem z ziemi
robotnicy szpadlami
odkopują wiosnę
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koteria
nauczyłem zegar miauczeć
teraz wciąż
chodzi na myszy
co godzinę jeden
śmiertelny pisk
nakręca mu sprężynę
potem ociera się
wąsami o cyfry
i mruczy do ucha
– jakiś układ?
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trzeci świat
czasami wyobrażam sobie
jak to jest mieć sto barw
i być jedną
ale tylko czasami
właściwie prawie w ogóle
przecież często udaje się
milczeć i żyć
wtedy powstaje świat
jeden na tysiąc
złożony z dwóch albo trzech

a co z resztą
cisza idzie zawsze trochę z tyłu
bo mniejsza i wygląda jakby
o czymś zapomniała nie może nadążyć
jak młodsza siostra której nikt
nie chce słuchać uważnie bo nie odrosła
jeszcze całkiem od wrzasku dziecka
nie dojrzała że mogłaby nie chodzić
za nami tak wszędzie tylko czekać
spokojnie bo na pewno po nią wrócimy
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zbawienie
jeśli może nas zbawić
ta odrobina miłości
którą strach zmyć
z dnia na dzień
równie dobrze może nas zbawić
odrobina pieprzu albo chili
użyta w przeświadczeniu
że człowiek jest godny szczęścia
jeśli nawet
nie potraﬁ sobie wyobrazić
dobrej kolacji

Antologia Ogrodu ciszy

Wojciech Jacek Pelc (voytek72) – Żuławka Sztumska

Narodziny – Marienburg. Januar A.D. MMXI
jest poniedziałek i jest zima. nocą
przyszedł nowy śnieg. teraz się puszy
jeszcze nie sprasowany podeszwami turystów.
najpiękniej robi to między murem a Zamkiem
Wysokim, tam prawie widać jak cisza
wyłania się zza zakrętu i ciemnej
czerwieni. na Średnim czterej Krzyżowi
Bracia odpoczywają od ﬂeszy.
komnaty pozamykano. chcę dzwonić,
dzielić się kilkusetletnim milczeniem,
lecz najpierw wracam do ciszy.
pragnę zobaczyć jak wychodzi i stawia
pierwszy krok.

ogrodowe fantazje

Milczenie

jednak pocałowała
Finlandia z natury jest zielona z dużą ilością
niebieskich plam na twarzy. chyba że akurat śnieg,
wtedy staje się uszczypliwa, a jej śmiesznie
nierówne uszy przypominają rogi. jak u renifera
w zaprzęgu.
rozdaje mnóstwo prezentów. tych od serc i od listów
spodziewanych, dzwoniąc dookoła radośnie,
i z przeróżnych modeli. i tak jak mały Janne,
z kolejną parą nart na ramieniu, posiada upór
w rysach,
którego nigdy nie sprzeda. za to kupi kiedyś
szybkie auto, by pędzić do blondwłosej Sirki,
przy rozgrzanych kamieniach wzniecać żar
w parze.
a starzy zasypiają. wsparci na ciężkich strzelbach
i purpurowych nosach. od mrozu – te procenty
to przecież mit, podobnie jak dolina białych troli.
ale nie wojna zimowa, dopóki życie z niedźwiedziem
za plecami.
właśnie taka zamieszkała we mnie Finlandia.
i choć nie dostrzegłem w niej oczu, to jestem pewien,
od zawsze tęsknie wpatruje się w zachodni brzeg.
prawdopodobnie nie ma też ust, dlatego nigdy nic
nie powiedziała.
– 171 –

miłość wyselekcjonowana
(czyli stawka mniejsza niż życie)
najlepsze banany rosną na plantacji w Kostaryce.
Juan zrywa je codziennie i wkłada do tekturowych skrzyń.
Unia kocha żółte z zielonymi końcówkami
i o słusznych rozmiarach, więc świeża partia
przepływa ocean, dojrzewając pod pokładem.
w jesienny poranek, na placu w Paryżu
u znajomego sprzedawcy, Suzanne kupi całą ich kiść.
uwielbia zapach pieczonych kasztanów i kształtne
banany w dłoniach. już dawno postanowiła,
że zostanie wegetarianką, zamieszka samotnie.
wieczorem Juan wspólnie z rodziną usmażą
odrzucone.

Antologia Ogrodu ciszy

Tiananmen
spotkali się na placu. miał dla niej kwiaty,
ona – ręcznie malowany wazon, który nie należał
do żadnej dynastii. żartowała:
założymy własną. doniczkowe – ulubione,
lepienia będzie na lata. kochał patrzeć
na usta w uśmiechu zasłaniane dłonią, oczy
w kreski. czuł zapach wspólnych kolacji, poranków,
gdy wdzięcznie szczebiotała. przyrzekli też
nigdy nie budować muru. urodzeni w roku węża,
chcieli uczcić to nazajutrz, zupą z jaskółczych
gniazd.
teraz już nikt nie zakłóca niebiańskiego spokoju.

Andromeda
wiem, są sobie przeznaczone.
już przy pierwszym spotkaniu zadziała
magnetyzm ciał, choć tylko
się otrą, wymienią halo.
jest duża i silna, czasy Perseusza
dawno skończone, więc potwór to teraz ona.
jaśnieje nad mleczną głową.
i w oczekiwaniu, wyciągając ramiona,
przez chwilę popatrzy jak odchodzi.
wróci. świat stanie w obłokach,
kiedy będą się chłonąć.

ogrodowe fantazje

Alina Przybylska (ALUTKA) – Gliwice
brekcja
lewy prosty w serce i kręci
wie że nie lubię dobrze ułożonych
dat już sobie nie przypomnę
wiem kiedy tokują cietrzewie
ogony postawione
oczy jak karbonado
zazdroszczę
chęci życia
brak
najgorsza bezradność
od wczoraj utrzymywałam się
na powierzchni
sama
wchodzę pod wodospad
żeby tracić oddech
potrzeba niewiele
potraﬁ położyć na wznak
liczę bruzdy w suﬁcie
dziura
nie wystarczy załatać
i tak przecieka
nie dopilnowano
postać
gramoli się
odrażająca brudna
do granic
wściekłość w tyglu
pasjami
ryglowane usta
Antologia Ogrodu ciszy

Samotność

zasiane
odeszłam od zatłuszczonych miejsc
lepkich od domysłów zagiętych rogów
lęk w kroplach spływa do punktu
rozpanoszyły się samosiejki
wzrastają ponad – wyżej
niewiary starannie składane
w kostki zimne i obojętne
nie zauważasz tych zapatrzeń
Tomaszu – przeciętność moich blizn
nie zachwyca
język zbyt jednostajny popędza
monotematycznie zarzucasz
napęczniałe sieci wysychają
na piasku stoję bosa
nie marzną mi dłonie i stopy
czasami grzęznę
w śniegu rozgrzewam – naga
jestem
możesz tworzyć od nowa
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tłumik
mierzi mnie szuranie
histeryczne tango
pod podłogą schron
na kolejny dzień suchar
w nocy konserwa
tor w szklankach brzęczy
upiększona zabawa – mysz i kot
w butach na wysokich obcasach
początkująca wspinaczka
na obraz i podobieństwo świra
mieszam kolejną kawę
brud z kolan zdarty
i strupy wyrastają nowe
drzewa do ścięcia
rżnięcie – pień
wymachuje rękami zza węgła
kolejny wiatr
tylko mi nie mów siostro
brat
przy piecu półmrok i zimno
ręce zatrzymane w popiele twarz
spięta w skórzanych
kaftan pod łóżkiem
w domu nierówne suﬁty
podłogi trzymam i ściany
granat cel ﬁoletowy
pasiak w kolczaste krzewy
z dymem czerń
w cień
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moja dali
ciągnie się – przesuwa
podobna do wydm białych
zmęczona próbuję ogarnąć
ramionami
wrastam jak wydmuchrzyca
powstrzymuję przemarsz
czasowo zawieszony w bieli
twarzy mroźne czuwanie
w przepełnionych popielniczkach żółte ślady
na palcach piaskiem przeliczam milczenie
rąk rozdygotane pająki kołyszą mnie
w rytm oddechu
wsłuchana wypatruję życia
zimne ognisko odnalazłam
na zgliszczach
kołowacieje język
zmagania mistrza z tworzywem
nie do wypowiedzenia
rozumiem cząstki zaplątane
każde w innym mrugnięciu
powiek mokre ogrody
nie słyszą śpiewu
nikt mnie nie uczył jak można być
głuchą w połowie ślepą
wyjątkowo wrażliwa skóra
Antologia Ogrodu ciszy

odpowiadam echem wypełniona
niedorzecznie skrojone wyczucie
w dotyku szorstki piasek
na plaży w Batticaloa rybacy
niosą zielone sieci
zarzucam

ogrodowe fantazje

balowanie
podłączona do jej oddechu
podglądam chwile
kiedy noc przechodzi w szarość
jak ciche gejsze
gasną gwiazdy
powieki lepkie
spojrzeniem
wychodzę naprzeciw głosom
z ulicy
kolejni zbieracze napełniają podwórka
blaszaną muzyką
tętni chodnik
dachowce zahaczyły już sierścią
o pierwszy promień
potykam się
z poranną kawą
na bal nie pójdę
kiedy koguty pieją
nie zatańczę
w oparach przyniesionych do domu
z połamanym naręczem
zgrzyt klucza zamyka noc
w pełnym blasku
nie moich dokonań
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suszona śliwka w czekoladzie
już nie mówisz do mnie – hej słodka
palę sobranie zielony dym
i blues rozchodzi się po kościach
ale jazz
w windzie jeszcze pion
później poziom
rozgrzewające chili do czerwoności
galopem – może jakieś życzenia
urocze
w pończosze oczko
puszczam – kręgi na wodzie
dym – snuje się leniwie
przeciągam
ręka usta warkocz
kubizm – precyzyjne ruchy
w moim ogrodzie reggae
tylko nie gospels
bogów do tego nie mieszaj
w pościeli okruszki
smakowicie oblizane palce
usta
podobno można ugasić
każdy pożar
chwytam podmuchy
na szarą godzinę
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posuwiście
ograniczam pole manewru
czas ciąży
w pustych naczyniach
nie noszę już wspomnień
po schodach do mistrza
ciągnie w stronę groty w Patmos
odwrotnie niż przewidywany kierunek
siadam na twarzy
bez oddechu
zdziwiony wytrzeszczasz oczy
horyzontalnie
chłepczesz wino w koszu na plaży
wywiało
patykiem pisane na wodzie
buja
dżin nabity na pal
albo w butelkę
zaglądasz pod spódnice kobietom
miękko współpracują
z wrogiem
nie należy dyskutować
zabić
ćwiek na amen
raz w pacierzu
kozie
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Władysław Ryś (stary krab) – Tarnów

Spotkanie pod piekarnią
deszcz
gasił sens palenia
krople pomagały słowom
mimo zimna
chłopiec uśmiechał się do chmur
pamiętam
nieporadne gesty
dla zmylenia
życie nie kończy się
prawomocnym orzeczeniem
pieczywo to dobra wróżba

ogrodowe fantazje

Jesień

Odliczanie
cygańską kolaską
obok lasu ściany
wjechał na horyzont
czajniczek miedziany
uczerwienił zapołysknął
zbudził tego co był przysnął
w noc najdłuższą a to z niej
ziewający powstał dzień
ten najkrótszy z długim cieniem
wkrótce boże narodzenie
można głośno kolędować
skraść całusa wypić browar
owies święcić wino pić
skończyć supłem roku nić
stare z nowym związać mocno
sylwestrową tańcząc nocką
zanim wszyscy posną
świerk winszuje sosnom
ostrokrzew z mej dłoni
chce znów do mahoni
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Tradycjonaliści
po co zabijać karpia
nikt go nie lubi jeść
komu dwanaście potraw
skoro wystarczą dwie
uszka są pracochłonne
a grzyby ciężkostrawne
fasola i kapusta
dwanaście jarskich dań
tradycyjnie
wszystko robiła matka
brałam dzieci i Władka
płatek od organisty
drobne prezenty z listy...
teraz znowu zaprasza
amazonka po chemii
radem spieczony bok
koniecznie chodźmy do niej
a może jednak
rozsuniesz stół w jadalnym
ugotuję co umiem
zaprosimy rodziców
teraz my
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Starość
malowane wczoraj
usiłuję odwzorować pod datą jutra
obrazy różnią się detalami
łatwo jest powtarzać gesty i słowa
trudniej sylwetki i twarze
często umyka sens
przemijanie uczy pokory
cierpliwości
dyskrecji

ogrodowe fantazje

Źródełko
nie większe od dzieży
misternie obudowane
zagubione wśród plątaniny
liści i kwiatów
trzeba znać ścieżkę
po chybotliwych kamieniach
między kobiercami knieci błotnej
tajemnicza woda urodzie powolna
ileż panien tu odkrywało swą krasę
zanim ktoś przywiózł
pierwsze lusterko z odpustu
miałeś wrażenie
a może i naprawdę
wielka soczewka zbliżała się
w stronę zapatrzonej twarzy
wyostrzyła rysy
zmatowiła oczy
zahipnotyzowane nie widziały już dna
ani pulsującego serca ruczaju
wzrok przenikał w głąb
na drugą stronę jaźni
aż po zwisający nad cembrowiną kwiat kaczeńca
aż po białe obłoki na tamtym niebie

– 188 –

Jak to w rodzinie
mamine siostry znad dunajca
doniosły cioci nad brdą że
ze mną już kiepsko. wdowa
po oﬁcerze el-wu-pe nie miała
dzieci a mówiła mi adam
jak ojcu. teraz używa nawet
zdrobnień by jej przysłać wiersz.
za jaruzelskiego w wojsku był
wzorowy porządek. z nim to już
bardzo źle nie mówiąc o armii.
ze mną nie aż tak i to jej napiszę

Nie lękajcie się
pędzą myśli wydmami
aż po kurhany marzeń
i ostańce rozsądku
nie widzę igielnego ucha
ani segregacji u bram
niestraszne nam groźby
skoro winnica pańską jest
a miłosierdzie nieskończone
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Memento
ruskie pamiętają
tu zawsze był las
sosny w katyniu rosły za cara
i za stalina się ostały
prawie wszystkie
a ludzie nie
tylko oprawcy
i przygodni świadkowie
do czasu
wielkiego kłamstwa chronionego
pieczęciami mocarstw
arsenałem tajnych służb
w strachu wyrastały młode brzozy
i ludzie – osiki
budzący prawdę
w lesie nieufności
chwała pomordowanym
obydwu narodów
pokój oﬁarom mgły i...
sterczącym ku niebu drzewom
wycięcie ich
wykarczowanie
nawet wyłyżeczkowanie
nie jest jeszcze gwarancją
na wieczysty spokój sumienia
Antologia Ogrodu ciszy

Andrzej Sękowski (AS) – Kraków

future continuous
pomiędzy kłosami
popłynie prosty czas
wymieni imiona dzieci
ozłoci zielone
zanim czerwone wyblakną
pocałunki
nim przytulenie
zmieni się w ściernisko

ogrodowe fantazje

Przeznaczenie

łowcy sępów II
najpierw połamało przydrożne drzewa
niedługo potem oślepł tor
do stacji na przeciwległym brzegu
urwało cmentarz
a obojętny horyzont pochłonął pół jeziora
to wtedy ucięło rozmowę
stanęła kością w pamięci
skończyło się wirtualne pole
programista nie napisał wiersza
o wschodzie słońca
chciałam, żebyś wiedział
wiem
niebo istnieje
dopóki łowcy sępów
patrzą ponad siebie
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między jesienią a zimą
przemykałaś
zanim przyszli złodzieje cieni
za pajęczyną ukryłaś twarz
wiesz
kiedy mężczyzna tęskni za kobietą
przez popękany czas
przeciekają sny

blizny na wydmach
jej imion nie pamiętam
od dawna
zamieszkała w kącie oka
przemyka
pomiędzy dźwiękami
kiedy śpiewają piaski
nie pamiętam
imion
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ostatni wiersz o zielonookiej
nie można umrzeć na piękne oczy
nauczyłaś się przechodzić przez czas na skróty
nietknięta
rozmnażasz czucie poza wyobraźnią
poukładałaś ślady na trawie
w miejscu gdzie nigdy cię nie było
słucham pamięci poruszonych kamieni
kiedy twarz moja obca

testament wilka
w poszukiwaniu grudki złota
rozdrapywałem tony śpiewających piasków
życie to polowanie na piękne chwile
najcenniejsze ukryłem na księżycu
instynkt zabieram ze sobą
nie można go zapisać

ogrodowe fantazje

w kobiecie jest coś samobójczego
kiedy nagle czas stał się przezroczysty
dostrzegłem drzewo wiadomości złego i dobrego
twoją skórę
wolną od brudu nawarstwionego przez tysiąclecia
byłaś naga
i czyste było pożądanie
wiedzy
co w tobie jest naprawdę
podałaś jabłko
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płonąca żyrafa
nie śniłaś
ale nie wiesz gdzie widziałaś twarz
w której było tysiąc innych
jedną chciałaś zapamiętać
płonęła
jak wrzucona do ognia fotograﬁa
gorące miałaś policzki
i oczy
spalone od wypatrywania przez okno
pokoju z widokiem na sen
ale to nie był pokój
ani to nie było okno
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Małgorzata i mistrz
I
pierwszy raz oczarowałaś mnie w czasach
Tyberiusza. ślady paznokci na plecach
były dowodem w sprawie. spalili mnie
w dolinie Hinnoma.
wiek później z rozkazu boskiego Nerona
podpalaliśmy Rzym. nie zapomnę jak bardzo
płonęły twoje oczy.
minął czas i czasy.
jako inkwizytor dzielnie podkładałem
żagwie. wtedy znowu traﬁłem na ciebie.
w ostatniej chwili wciągnęłaś mnie na stos.
to były najgorętsze pocałunki.

II
one potraﬁą się obracać
w proch i z prochu powstać
po rzucone kości. nie boją się zasypiać
w popiele. na świeżo wyrośniętej trawie
zbierają kolor oczu.
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III
minęło pół czasu
i wiem że jesteś. urok przetrwał płomienie.
musimy poczekać, zanim znowu pójdę za tobą
w ogień. póki co spotykam się z Savonarolą
a w wolnych chwilach bawię się równaniem
Frosta. jego rozwiązaniem jest ﬁre.
spotkamy się najdalej w 2034 roku. zaczynam
już budować od dymu z komina.

ogrodowe fantazje

fra
trudno było określić jego wiek. być może
był to schyłek średniowiecza – czas rozkwitu
sztuki i ludzkiej zachłanności.
***
pod kapturem zabrakło miejsca na twarz.
habit koloru uschniętej sosny skrywał kości
wydarte z rzymskich cyfr. memento.
rosochate ręce chwytały głęboki oddech –
przekleństwo! dar odwagi wyboru
sprowadza śmierć pierwszą. na początku drogi
docześnie przechodzisz w życie wieczne.
sam podłożę żagiew pod stos na którym spłonę.
kiedy zdarto kaptur, nie było już oczu.
i rysy ściekły z oblicza.
będziecie uciekać przed lękiem aż do śmierci
drugiej.
gorzki ogień pozostawia słodkie popioły.
nienawiść także jest miłością.
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Monika Słowińska (Monika_S.) – Radom

Stan zawieszenia
Nie spałam od pięciu lat. Nie tak zupełnie, ale normalnie,
jak zwykli ludzie, którzy zamykają oczy i po chwili śnią o nie
wiadomo czym. Ja już tak nie potraﬁę. W zasadzie z czystym
sumieniem można nazwać mnie ćpunką, która każdego wieczoru musi brać tabletkę, by zasnąć.
Wszystko zaczęło się od złości, później pojawił się żal i poczucie winy, ignorancja i samotność. Większość osób uważa, że
to opuszczenie i pustka są najgorsze, ale to nieprawda. Zdecydowanie najłatwiejsza była złość. Gdy zmarł mój mąż, początkowo
nie odczuwałam nic więcej oprócz wściekłości. Jeśli już koniecznym stawało się wykrzesanie z siebie jakichkolwiek emocji, to
łatwiej przychodziły te negatywne. Każda z osób, które podchodziły do mnie po pogrzebie, składając „najszczersze kondolencje
i wyrazy współczucia”, zwyczajnie mnie irytowała. Chciałam
tylko głośno krzyczeć, dać im do zrozumienia, że nie potrzebuję
ich słów, bo, do jasnej cholery, mój mąż żyje, a oni pogrzebali
go żywcem. Przez kilka dni utrzymywało się w mojej głowie
takie właśnie przekonanie, dlatego nie płakałam na pogrzebie
i dlatego zwymyślałam lekarza, który orzekł zgon. Wieczorem,
po całej ceremonii ponownie pojechałam na cmentarz. Stanęłam
przy grobie gotowa spalić wszystkie wieńce. I wie pani co? Nie
powstrzymywałam się. Gdy przyjechała straż pożarna, wszystkie już płonęły. Oczywiście nie przyznałam się do podpalenia, to
już mnie nie obchodziło, bo czar prysł. Wraz z dogasaniem ostatnich płomieni świadomość rzeczywistego stanu rzeczy przebiła
się w końcu przez moją złość. Gniew, w którym nie byłam sobą,
ale który znieczulał emocje, tak po prostu zniknął, zastąpiony
przez żal i poczucie winy.
ogrodowe fantazje

U kresu

Nie potraﬁłam sobie z tym poradzić. Co noc przypominały
mi się obrazy jego choroby, śmierci. Żal przychodzi w różnych
miejscach i rozmiarach, a czasem pojawia się zbyt późno. To
trąci banałem, ale dopiero, gdy mój mąż odszedł, zdałam sobie
sprawę z tego, że stanowił dużą i znaczącą część mojego życia,
takiej zwykłej codzienności. Dotarła do mnie także świadomość
własnego postępowania, a wraz z nią poczucie winy. Wyrzuty sumienia stały się dominujące. Nie potraﬁę sobie wybaczyć
tego, jak go czasem traktowałam, że zawsze musiało być „po
mojemu”. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie mogę już
niczego naprawić. Ludzie często uważają karę za coś złego,
a to nieprawda. Pokuta narzucona przez kodeks cywilny, religię, rodziców czy kogokolwiek innego, pomaga uwolnić się od
poczucia winy. Stanowi akt oczyszczenia, którego ja nie mogę
otrzymać. Spowiedź niczego tu nie zmienia. Od wyrzutów sumienia i żalu zaczęła się moja depresja. Nigdy nie myślałam, że
pustka w mieszkaniu potraﬁ przynieść tyle bólu i myśli, bardzo
różnych zresztą.
Podczas wielu bezsennych nocy zaczęłam się nad tym zastanawiać, jak w jednej chwili ktoś może opuścić nasz świat, ot tak,
na zawsze. Ale wie pani… To zbyt trudny temat, aby o nim myśleć. Powinniśmy przyjąć taki stan rzeczy, uporać się z tym i iść
naprzód, prawda? Ale to bez sensu. Oszukujemy sami siebie.
Wmawiamy sobie i innym, że wszystko będzie dobrze. Nigdy
nie słyszałam gorszego kłamstwa. Nie da się wrócić do stanu
„sprzed”. Dawne dni są takie, jakie są – one po prostu dawno
minęły. Tak jak oczy od płaczu robią się czerwone i opuchnięte, tak śmierć odciska swe piętno na duszy, na rozumie czasem
zresztą też.
Gdy zmarł mój ojciec, straciłam połowę gruntu pod nogami.
Druga połowa osunęła się spod moich stóp, gdy dwóch gówniarzy pobiło śmiertelnie moją mamę dla portfela i złotego krzyżyka. Utrzymywałam się wówczas na powierzchni w pewnym
stanie nieważkości tylko dzięki mężowi. Gdy i jego zabrakło,
spadłam w otchłań apatii. Taki stan zawieszenia pozwalał da– 203 –

lej żyć, przynajmniej ﬁzycznie. Nic mnie nie obchodziło, każdą
wiadomość wręcz niegrzecznie ignorowałam. Wciąż nie odzyskałam swoich marzeń, pragnień, nawet złudzeń. Wszystko to
zapadło się w tej wszechobecnej ciszy, pozostawionej po odejściu drogich mi osób. Całe to dążenie do bliżej nieokreślonego
„czegoś” straciło swoją wartość, bo i tak wszyscy umrzemy.
Zastanawiałam się, gdzie znajduje się, o ile w ogóle istnieje,
próg ludzkiej wytrzymałości. Chciałam wreszcie coś poczuć,
cokolwiek, co wyrwałoby mnie z tego nieistnienia.
W zasadzie jedyny sens zyskała śmierć. Próbowałam odnaleźć w niej coś, co przypomniałoby mi, jak to jest żyć. Ironiczne,
prawda? Zaskakujące, na ile pomysłów odebrania sobie życia
można wpaść w ciągu jednej bezsennej nocy. Sposobów było
wiele, niektóre nawet dość wyszukane. Nigdy wcześniej nie posądziłabym siebie o tak rozbudowaną wyobraźnię. Ostatecznie
jednak, z przyczyn czysto praktycznych, wygrały tabletki. Ta
propozycja wydawała się najmniej kłopotliwa dla osób, którym przyszłoby mnie znaleźć. Żadnej krwi czy zdejmowania
sznura. Przynajmniej zachowałam na tyle rozsądku, by nie
pozostawiać po sobie bałaganu, choć do tej pory nie wiem, jak
to się stało. Moja desperacja sprawiła, że w tej danej chwili nie
myślałam ani o uczuciach bliskich, ani o krzywdzie, jaką mogłabym wyrządzić. Zapomniałam nawet, czym była dla mnie
śmierć najdroższych mi osób. Takie przejawy zdrowego rozsądku skutecznie odsuwały się od świadomości, ponieważ
przybliżały do rezygnacji. Mnie powstrzymało tylko jedno
– potępienie, a nawet nie samo potępienie jako stan duszy, lecz
fakt, iż nie spotkam się z rodzicami i mężem, że nie zaczekają
na mnie na końcu tego tunelu. Co ciekawe, po tamtym dniu
uwierzyłam też naprawdę w szatana i jego manipulacje.
Wszystko to nie zmienia jednak tego, że nieprzerwanie od
pięciu lat kłócę się z Bogiem, choć On zdaje się milczeć. Nawet
nic nie powiedział, gdy próbowałam się wepchnąć bez kolejki
na tamten świat. Najbardziej denerwuje mnie właśnie Jego cisza. Pozostawił mnie w niej wraz z odejściem każdej z bliskich
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mi osób. Nie odpowiedział, gdy po śmierci matki zasypałam Go
zarzutami, jak mógł do tego dopuścić. Do tego i do wszystkich
innych zdarzeń. Czy zastanawiała się pani kiedyś nad tym, czy
On się czasem obraża lub może się obrazić? Ja obraziłabym się,
a z pewnością nie pozostałabym obojętna, gdybym pod swoim
adresem usłyszała słowa, jakie czasem wypowiadam. Nie bluźnię, ale krzyczę na Niego, choć w zasadzie nie mam już żalu, ale
wciąż odczuwam smutek. Nieprzerwanie od pięciu lat zastanawiam się, czy Bogu można wybaczyć.

Cztery i pół minuty ciszy
Bo nad strach okropniejsza jest niemoc strachu
Witold Gombrowicz Trans-Atlantyk

Średnio wystarczą cztery i pół minuty niedotlenienia mózgu, by nastąpiła śmierć organizmu. Czasem mniej, czasem
więcej. Już nawet po stu osiemdziesięciu sekundach zachodzą
zmiany, których nie da się całkowicie odwrócić. Komórki nerwowe są bardzo wrażliwe na brak tlenu i glukozy. Wydaje się,
że mięśnie są pod tym względem mądrzejsze, mogą pracować
także w stanie ograniczonego dostępu do życiodajnego gazu.
Wiedziała o tym bardzo dobrze, zawsze lubiła biologię. W krótkich przebłyskach świadomości, jakie przydarzały
się jej raz na jakiś czas, zastanawiała się, jak wyglądałoby jej
życie, gdyby mózg zbudowany był z tkanki mięśniowej. Po
całej tej „akcji” czułaby się tylko trochę obolała od nadmiaru
kwasu mlekowego, ale to nic, za kilka dni zniknęłyby wszelkie dolegliwości i nawet nie pamiętałaby o tym. W zasadzie
teraz też nie pamięta, poza tymi momentami jasności umysłu,
w których wraca każde wspomnienie i jedno tylko pragnienie.
Zawsze przykładała się do nauki, szczególnie z zakresu biologii i pierwszej pomocy przedlekarskiej. Zaliczyła ją
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celująco, nie mogło być inaczej, ponieważ już w pierwszej klasie liceum zdecydowała się na studia z zakresu ratownictwa
medycznego. Skrupulatnie powtarzała wszystkie czynności,
RKO, chwyt Rauteka, pozycję boczną, rodzaje opatrunków,
aby w razie potrzeby wyłączyć stres i działać jak automat
sprawnie wykonujący swoje zadanie. Nigdy nie rozważała
sytuacji, w której to ona potrzebowałaby pomocy, a nawet jeśli, to wiedziała, że w razie potrzeby znajdzie się osoba, która
jej pomoże.
Wcześniej nie zastanawiała się nad tym, jak przewrotne bywają średnie wartości. Naukowcy badają zjawiska, by
określić te magiczne liczby, które pozwolą uznać daną rzecz
za poznaną. Wielu ludzi chce się wybić ponad ustaloną przeciętność, w każdym zakresie załapać się na te wyższe wartości.
Ona wcale nie chciała. Żałowała i przeklinała los, że nie mogła być tą średnią „czteroipółminutówką” spoczywającą teraz
gdzieś na podmiejskim cmentarzu. Nie musiałaby wtedy leżeć
tutaj, wpatrując się w biały suﬁt z niewielkim pęknięciem z lewej strony, dostrzegając kątem oka wazon z różami, najczęściej
czerwonymi, których nigdy nie lubiła. Nie straciłaby swojej
wiary w ludzkie odruchy ani ideałów, które kiedyś ukierunkowywały jej życie, a dzisiaj spoczywały w najdalszym zakątku
pamięci pod nazwą „mrzonki”.
Ponad dwa lata temu miała wypadek, potrącił ją samochód. Szybko zbiegli się ludzie, ktoś zadzwonił po pogotowie, ktoś krzyknął z przerażenia, nikt nie sprawdził, czy
oddycha. Doznała silnych obrażeń, już wtedy jej mózg się wyłączał. Karetka przyjechała po około pięciu minutach. Dwieście siedemdziesiąt uśrednionych sekund, podczas których
nikt z obecnych tam dwudziestu czterech osób nie udzielił
jej pierwszej pomocy, minęło. Według statystyk powinna nie
żyć. Problem polegał jednak na tym, że statystycy w swoich
zestawieniach najczęściej nie uwzględniają indywidualnych
cech każdego organizmu. Jej mózg był ponad przeciętną. Wytrzymał całe dwieście osiemdziesiąt osiem sekund do przy– 206 –

jazdu służb medycznych i podjętą reanimację. Przetrwał na
tym beztlenowym placu boju, choć nie bez strat.
Obudziła się po dwóch miesiącach nieświadoma tego,
gdzie jest. Specjaliści mówili, że ma szczęście. Jakie kurwa
szczęście? – wykrzyczałaby to tym lekarzom, gdyby tylko
mogła, ale od ponad dwóch lat nie mówi, nawet nie bełkocze.
Nie porusza w zasadzie żadnym mięśniem z około czterystu
pięćdziesięciu dostępnych, mniej więcej. Oddychają, odżywiają i wypróżniają się za nią szpitalne urządzenia. Gdyby
ktokolwiek udzielił jej po wypadku niezbędnej pomocy, to
teraz prawdopodobnie uczyłaby się do kolejnego egzaminu,
aby w przyszłości uratować życie matce, żonie, synowi, ojcu,
babci, być może którejś z tych dwudziestu czterech osób patrzących wtedy bezradnie na to, jak staje się kaleką.
W swoich fantazjach miała już wielu mniej lub bardziej
idealnych mężczyzn, uzyskała dyplom renomowanych uczelni i zwiedziła wiele pięknych miejsc, które pamiętała tylko
z kolorowych fotograﬁi wyszukanych niegdyś w google. Kiedyś siadała przed komputerem i tworzyła swoją listę podróży,
którą niezwłocznie kazała spalić, gdy po raz pierwszy w szpitalu pojawił się ktoś z rodziny. Tak naprawdę poleciła pozbyć
się prawie wszystkich swoich rzeczy, ulubionych książek,
płyt, kubków. Wszystko zamienić w proch. Siebie też najchętniej widziałaby w takiej postaci.
Obecnie przez większość czasu po prostu leży i patrzy tępo
w suﬁt, nawet nie myśli. Nie zawsze jest w pełni świadoma.
Czasem jasność umysłu wraca tylko na godzinę, półtorej.
Jednak te kilkadziesiąt minut wiedzy o własnym stanie wystarczy, by obudzić w niej obrzydzenie. Wóz albo przewóz,
życie albo śmierć. Nie przyjmowała położenia pomiędzy,
w którym się znalazła. Dawniej siadała przed komputerem
i tworzyła listę podróży, teraz dokładnie wie, co zrobiłaby,
gdyby mogła choćby przez chwilę poruszyć ręką. Pozostaje
jej tylko modlitwa, choć nie jest pewna, czy w takich spra– 207 –

wach można się zwracać do Boga. Niegdyś wiedziała, że w razie czego znajdzie się przeszkolona osoba, która jej pomoże.
Teraz przeklina swoją ponadprzeciętność i naiwność, które
pozbawiły ją wiary i sprowadziły jej egzystencję do jednego
tylko pragnienia.
***
Nigdy nawet przez chwilę nie zastanawiał się nad tym, że
cokolwiek z lekcji przysposobienia obronnego może mu się
kiedyś przydać. W liceum bardziej kuszące i ciekawsze było
bezczynne, choć wtedy się takim nie wydawało, przesiadywanie na rynku niż w sali 109 z nauczycielką od wymienionego
przedmiotu. Dopiero później zrozumiał, jak do pozornie nudnych i nieprzydatnych cotygodniowych czterdziestu pięciu
minut lekcji ma się dwieście siedemdziesiąt sekund potwornej ciszy, niemego krzyku bezradności, przez który przebija
się jedynie bicie serca, tylko jego, niestety.
Dokładnie cztery lata temu pojechał z narzeczoną na koncert. Nie przepadał za tym zespołem, ale nie potraﬁł odmówić swojej przyszłej żonie, szczególnie w dniu urodzin, choć
i tak zrobiłby dla niej wszystko o każdej porze. Prosiła go codziennie już na tydzień przed, w kółko powtarzając, że za rok
na pewno zapisze się na kurs prawa jazdy i sama pojedzie.
On zawsze udawał, że się zastanowi, choć oboje wiedzieli, że
od początku się zgodził, a z przyszłorocznego kursu i tak jak
zwykle nic nie wyjdzie.
Wracali do domu w środku nocy, dość mocno padało.
Następnego dnia oboje musieli wcześnie wstać, dlatego nie
przestrzegał ograniczeń prędkości, zresztą prawie nigdy tego
nie robił. Cieszył się, widząc szczery uśmiech radości na twarzy narzeczonej, która od momentu zapięcia pasów gadała jak
najęta o przeżytym koncercie. Uwielbiała ten zespół. Słuchał
jej w skupieniu, uśmiechając się lekko i nawet nie zorientował
się, kiedy wpadł w poślizg. Nerwowe obroty kierownicą, wciśnięty pedał hamulca, przeraźliwy huk.
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Samochód uderzył w drzewo od strony pasażera. Przez kilka sekund nie wiedział, co się dzieje. Czuł tylko odrętwienie,
przeszywający ból w lewej ręce i smak krwi w ustach. Oczy
rejestrowały obraz, ale mózg nie był w stanie go przetworzyć. Dopiero po chwili zdał sobie sprawę z powagi sytuacji.
Ogarnęło go przerażenie, nie wiedział co robić. Jakimś cudem
zdołał wydostać się z pojazdu i wyciągnąć z niego narzeczoną,
ale jej widok wzmógł w nim poczucie strachu. Skóra na szyi
dziewczyny była przecięta, obok leżał spory odłamek szkła,
krew tryskała jasnoczerwonym strumieniem. Przy krwotoku
tętniczym wystarczy utracić półtora litra krwi w ciągu niecałych pięciu minut, aby nastąpił zgon. Nie znał tych danych,
ale i bez tego wiedział, że sytuacja jest bardzo groźna. Krzyczał, błagając o pomoc, ale jechali boczną drogą, w pobliżu nie
było nikogo, tylko drzewa. Nerwowo wystukał na klawiaturze telefonu numer alarmowy. Przyjęto zgłoszenie i co dalej?
Ogarniające go przerażenie rosło. Nie wiedział, jak udzielić
pierwszej pomocy. Do jego mózgu docierało zbyt dużo bodźców. Od wewnątrz przeszywała go rozpacz, krzyk, dochodzący
z oddali szum drzew, płacz, smutek, bezradność, widok krwi,
ból i cisza, w której tylko jego serce biło jak dzwon. Próbował
się uspokoić, lecz nie przynosiło to rezultatu. Starał się przypomnieć sobie cokolwiek z lekcji przysposobienia obronnego,
ale nie potraﬁł, w końcu większość z nich spędził na brudnej
ławce na rynku. W głowie zaświtała mu jeszcze jedna myśl –
kurs prawa jazdy, przecież musiał zaliczyć zajęcia z udzielania
pierwszej pomocy. W praktyce jednak była to jedna godzina,
kiedy to puszczono ﬁlm z nieaktualnymi już normami, którego po kilku latach i tak nie pamiętał. W myślach zdołał przywołać tylko urywki scen, jakieś zalecenia, nic konkretnego. Zapamiętał tylko czas – cztery i pół minuty. Musiał się spieszyć,
ale jak? Świadomość własnej niewiedzy przybiła go. Sprawdził, czy jego narzeczona oddycha, mimo wszystko wciąż miał
nadzieję na rozwianie swoich obaw, niestety złudną. Nie wiedział nic o resuscytacji krążeniowo-oddechowej oprócz paru
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ujęć oglądanych w medycznych serialach, które jednak na nic
się nie przydały. Pośpiech zmieszany z panicznym strachem
obezwładniał. Musiał bezczynnie czekać na karetkę, nie pozostawało nic innego. Chciał przynajmniej zatamować krwotok,
ale miał pojęcia jak i czym. Teoretycznie każdy kierowca ma
prawny obowiązek udzielenia pierwszej pomocy, ale potrzebne jest do tego właściwe przeszkolenie i odpowiednio wyposażona apteczka. Większość państw europejskich, wzorując
się na niemieckiej normie DIN 13/164, nakazuje odpowiednie
zaopatrzenie apteczki obowiązkowo przewożonej w każdym
samochodzie. Polskie prawo nie wytyczyło jednak jednoznacznych norm w tym zakresie, dlatego nigdy o to nie dbał
i w tamtej chwili nie miał nawet środków, aby cokolwiek zrobić. Poczucie własnej niemocy odbierało mu oddech. Uklęknął
przy dziewczynie i dłonią próbował zmniejszyć upływ krwi.
Wobec obezwładniającego strachu pozostawała mu tylko modlitwa i ciche liczenie sekund, to zdawało się być silniejsze od
niego. Dwieście sześćdziesiąt cztery, dwieście sześćdziesiąt
pięć. Powtarzając błagalne słowa modlitwy, liczył i czekał.
Dwieście sześćdziesiąt sześć, dwieście sześćdziesiąt siedem.
Patrzył na jej twarz, która kilka minut wcześniej promieniała
radością, teraz stawała się pusta i zimna. Dwieście sześćdziesiąt osiem, dwieście sześćdziesiąt dziewięć. Łzy spadały na
jej przymknięte oczy jedna za drugą. Układały się w nieme
„przepraszam”. Gdzieś z oddali dochodziły dźwięki syreny
pogotowia ratunkowego. Dwieście siedemdziesiąt.
Lekarze nie mogli nic zrobić, nie winił ich za to. On wyszedł
z tego tylko ze złamaną ręką, kilkoma siniakami i rozciętą wargą, ale jego stan nie miał znaczenia. Jego narzeczona zginęła.
Nie potraﬁł pozbyć się myśli, że to przez niego, ponieważ nie
umiał udzielić jej niezbędnej pomocy, chociaż za kilka miesięcy
miał się nią zacząć oﬁcjalnie opiekować przez całe życie.
Co roku od czterech lat odwiedza ją, siada pod starą brzozą i spędza tak cały dzień. Składa życzenia i przeprasza za
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te cztery i pół minuty niemocy, podczas których zapłacił największą cenę za własne błędy. Dwieście siedemdziesiąt sekund,
które rzuciło się milczeniem na całe jego życie. Odchodząc,
płacze gorzko, patrząc na epitaﬁum, które sam nakazał wykuć
w marmurowej płycie zaraz pod zdjęciem przedstawiającym
pogodną twarz dwudziestosześcioletniej dziewczyny.
„A kiedy będziesz moją żoną...
umiłowaną, poślubioną, (…)
Pójdziemy cisi, zamyśleni,
wśród żółtych przymgleń i promieni,
pójdziemy wolno alejami,
pomiędzy drzewa, cisi, sami.(…)”
Fragment wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera „A kiedy będziesz moją żoną”.
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Beata Stanecka-Busz (Beata) – Żyrardów

obsada
właściwy kostium podpowiada ﬁnał dramy
nie zagrasz Ofelii choć rola przypisana
oﬁara rozczarowała widownię
szerzej patrzyła w słońce
nie wiało z północnego zachodu i zamiast przywoływać
jastrzębie
bredziła pogodnie o wężach pożerających własne ogony
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Upływ czasu

trójwymiar
po mojej ulicy dobrze chodzić środkiem
nucić kołysanki dzikim kotom
obłaskawiać pecha
chodniki nie łaszą się do przechodniów
czyhają by policzyć zęby w pełnym kontakcie
frontalnie wybić z głowy chmury
kiedy tamtej zimy czołgi orały ulice miasta
udawałam niemiecką łyżwiarkę
siejąc skry wbrew rozkazom
płynęły bujnie godziny
pogodnie rdzewiały zachody
i diabeł serdeczniej mówił dobranoc
radio bezczelnie konspirowało zakazaną muzykę
ćmiło wolną Europą bez identyﬁkowanych jaj
a Bóg nie był ujmowany w standardy
nie wiem bracia i siostry w naiwności
czy sierp chłopki mógłby zastąpić młody
księżyc nad moją ulicą przedwiosennie śmiertelną
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liturgia przypadków beznadziejnych
przypadki potraﬁą
w odróżnieniu od nas
rozpoznać moment właściwy
dziś kwestujemy
gromadząc w puszce
resztki miłosierdzia
przedrostek meta
naświetla zwyrodniałą tkankę
trzech liter
jak cud
oczekiwany wbrew naturze
z wielu dróg wyjścia
pozostała
proﬁlaktyka biedy
zęby lepiej szczerzyć w uśmiechu
jeśli zaciskać
to słońce pod powiekami
tłumaczyć słone bruzdy
głupią namiętnością
do papierosów bez ﬁltra
bo tylko takie pozwalają
mocniej zaciągnąć się życiem
odkąd zniknęła za drzwiami
trzeba mocniej wejść w ramy
dotrze do celu
bez względu na brak
okoliczności łagodzących
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niewielka sztuka o wszystkim
mówi dwa słowa
za dużo
milczeć lżej
odwracać wzrok do wewnątrz
jak podziemna rzeka
ręce chcą
tłumaczy im niebezpieczeństwo
niech płoną po bieguny
ramiona pozbawi
ciężkiej kropli
oliwy z lampy panny mądrej
głupio umierać kamienowaną
śmiechem

Antologia Ogrodu ciszy

archeologia zdarzeń z użyciem pamięci (zbyt) długiej
milknie wobec wrzawy spraw koniecznych
niecierpliwa dbałość o szczegół
w poukładanych pudełkach
ledwie wyczuwalna woń zdziwienie że tak
po prostu można przestać być
posądzoną o współudział w wydarzeniach
związkach sercach
amnestia objęła podawanie rąk
jest popyt
na własność

ogrodowe fantazje

Bogumił Staszek (biebrza) – Tarnów

patronat
idea Boga jest okrutna
– jak ptak zachęca do latania
a przecież wyrosłe z niej korzenie
skazują na powolne wzrastanie
uczucia poszukują konturów
– dusza to tylko igła w stogu ciała
postać ojca stała się nieokreślonym przedmiotem
poruszanym słowami bez znaczeń
postać matki dołączona do krajobrazu
bez niej panowałaby tu idylla
ale ona – kobieta z wielkimi sarnimi oczami –
porodziła syna z rodziny człekokształtnych
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Wszystko na jedną kartę

kulinaria
niech zobaczę jak jesz
a powiem ci
kim jesteś
wspaniały pomysł
ukazujący
tragedię ciała
–––
to mógłby być ﬁlm
o samotności
w świecie który tworzy świat
zamknięty w sobie
ekskluzywna restauracja
pora obiadowa
godzina szczytu
kelner stawia jeden
drugi talerz
rytuał sprawia
że człowiek oddala się
od maszyny do zabijania
–––
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starsze pokolenie
je powoli
z dystansem
nie robi tajemnicy z tego
gdzie nauczyło się gotować
młodzi pochłaniają wszystko
szybko
nawet to co we wspólnym posiłku
niepowtarzalne
–––
kucharz który staje się
artystą
jest jednym z mitów
współczesnego świata
uwalnia smak
na resztę życia zamyka go
w ustach
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Robert Swoboda (skaranie boskie) – Arona

Tu i teraz
…zostawcie umarłym
grzebanie swoich zmarłych… (Mt.8.22)

Życie płynie jak zawsze swym odwiecznym rytmem –
jedni szczerze kochają, inni toną w złości –
malarz uczuć na twarzach rumieńcami gości.
Słońce jakoś nie zgasło i przyroda kwitnie.
Życie jak przed wiekami toczy wartki strumień,
pędzą niebem komety, płoną meteory,
gra weselna muzyka i tańczą chochoły.
Tylko kamień zmurszały mowę łez zrozumie.
Więc zostawmy umarłym… Niech dziś wczoraj leczy.
Nawet, gdy pochylona w zadumaniu głowa,
patrzą na przedstawienie a nie widzą rzeczy!
Więc zostawmy umarłym… Im się to spodoba.
Wieczór śpiewem słowika żałobnikom przeczy.
Widać stąd do wieczności dość daleka droga.
kwiecień 2010
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W drogę

Pocztówka z Alp
Jakże pięknie jest życzyć dobrej nocy górom,
kiedy niebo biel śniegu wskroś przeszywa różem –
wiatr zbłąkany o zmierzchu szuka drogi, którą
niczym złudna Kasandra z dłoni mu wywróżę.
Jakże pięknie wieczorem po dniu pełnym nocy
móc się zbudzić do życia w drżącym blasku ciszy,
gdy grę świateł w cień dolin księżyc przeistoczy,
by już nigdy nikt płatków śniegu nie policzył.
Taką nocą, wysoko – u schyłku jesieni –
pośród górskich ostępów, rozpadlin i grani;
tam, gdzie nawet zaklęciem nie sposób odmienić
czasu, który swe rządy zaczął przed wiekami;
wreszcie tam, gdzie dziewictwem zdobna każda skała
jakby mistrza robotą w piękny szlif strojona –
gwiazd odbiciem w swym lustrze – snopem iskier pała,
lub wtuliwszy się w ranek wśród szarości skona;
taką nocą, gdy myślisz, żeś na dachu świata,
że za chwilę w uścisku podasz dłoń obłokom
nagle zjawia się znikąd niby sen wariata
myśl, co niesie w przestworza. Tam już za wysoko…
Jakże pięknie nad ranem, w pierwszych znakach świtu
doszukiwać się nowych wrażeń pod wierzbami.
Czerwonemu słońcu szepnąć ciepłe „przytul”
i jak co dzień zapukać do drzwi ukochanej.
listopad 2010
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*** (pokłóciłem się)
Pokłóciłem się z deszczem
o spokój
przy tańczącym na wietrze
potoku,
pod górami, co w niebo
wplątane
o pogodę potrzebną
nad ranem;
o kolory, o lato
i cienie;
o rozmokły parasol,
o ziemię.
Rzucał strugi złowieszcze
przez ciemność.
Pokłóciłem się z deszczem.
Na serio!
13 października 2010
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Zagłada Pompei
Wieczór zawisł nad miastem, cieniem znaczy ziemię.
Cały świat znieruchomiał – miasto, zda się, drzemie;
morze słońcem skąpane noc z lazurem sprzęga,
nad widnokrąg góruje podziemi potęga.
Echo z kuźni Vulcana poprzez grzmiące wrota
rozpalonym żelazem jak w złości się miota.
Dudnią młoty, żar w piecu, rozpalone lica –
zbrojeniówka się trudzi dla potrzeb Jowisza.
***
Wiatr opowieść miłosną zapisaną w skale –
wiecznym świadku historii – wspomina wytrwale.
Dziś, wspinając się wolno zboczem Wezuwiusza,
tę tragedię przypomnę, bo ciągle mnie wzrusza.
Oto noc. Cicha, ciemna – słychać jak czas płynie;
jakiś cień się dyskretnie skrada przez dziedziniec,
bezszelestnie przebiega komnaty i schody –
delikatnie na koniec puka do alkowy.
Tam w jedwabnej pościeli z ornamentem złotym,
pośród kwiatów ścielących dywan pod jej stopy
czeka piękna bogini, kochanka stęskniona;
jeszcze chwila a będzie tulić go do łona.
Pewien sekret tu trzeba bezwzględnie odtajnić –
czemu on tylko nocą gości w jej sypialni;
jaka klątwa tajemna, co za moc nieznana
nie pozwala im razem doczekać do rana.
Antologia Ogrodu ciszy

Ona – panna bogata, córka namiestnika –
jej jest miejsce wskazane opodal świecznika,
ją przenoszą w lektyce, przy niej zastęp druhen,
on gladiator – niewolnik, chociaż wielki duchem.
Przed nią tłumy padają w ukłon na kolanach –
on ze śmiercią w zapasach dla kaprysu pana.
Jednak miłość, choć skryta, jak nieziemska siła,
jakimś węzłem tych dwoje w parę połączyła.
***
Nagle huk, grzmot i łoskot – pęka wpół podłoga!
Noga w krok wyciągnięta zawisa na schodach.
Ściany się przewracają, strop głowę przygniata
i już tylko stos gruzów, gdzie dom stał przez lata.
Na ulicy krzyk ludzki głuszy koni rżenie,
z nieba lecą na ziemię rozgrzane kamienie;
nawet pomnik, co bogom stawiany w oﬁerze
wzleciał w górę jak obłok na krwawym gejzerze.
Idzie dalej gladiator niczym na arenie,
rozpadliny kipiące przecinają ziemię –
sam już nie wie którędy, gdzie która jest strona.
Jedna myśl go prowadzi – uparta, szalona!
Gotów jak na igrzyskach życie kłaść na szalę
byle tylko ją jeszcze mógł żywą odnaleźć.
A tymczasem dziewczyna upada spłakana –
blada strachem na twarzy – podrywa się, słania.
Błądzą oczy wokoło, w rozpaczy się szarpie;
gdzież jest jej ukochany – wszak miał stać na warcie!

ogrodowe fantazje

Tu się lawa rozlewa w ulice i w mury,
rozświetlając szkarłatem krajobraz ponury;
między gruzy się wdarła posoka szalona…
Znalazł! Znalazł ją żywą – unosi w ramionach.
Jeszcze chwila, krok jeszcze – krew pulsuje w skroni;
zdąży wynieść, ocalić – przed ogniem osłonić.
Teraz może ich porwać w Hadesu czeluści –
już nie boli, już spokój, już ich strach opuścił.

***
Od tej nocy upiornej, smutnej i gorącej
przeminęły stulecia, przeszły lat tysiące.
Dziś historię ożywią – dawną, choć tak bliską –
zaplątane dwa ciała w ostatnim uścisku.
Gdzie dwie dusze? Ja nie wiem, lecz wiem, jaką siłą
się tych dwoje kochanków do snu ułożyło,
gdy ich żywioł w ostatnim oddechu na stałe –
jak w miłosnej ekstazie – odcisnął na skale.
czerwiec 2010
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Śnieżna bossanova
Czasem, nim zimny ranek
pierwsze rozpyli wizje
noce wirują nieprzespane
na zamarzniętej przyzbie.
W śniegu schowane buty,
w okna zagląda zima;
siadła na lodzie
w białym ogrodzie,
puchem
jak żagiel wiatrem się nadyma.
Uśpione sanie w stajni drzemią
końskim ogonem przewiązane –
nim ranek spłynie ponad ziemią
rozpoczną swoje kołysanie.
Czerwone słońce doda chęci,
zagra w kolory z czernią nocy;
stary woźnica wąs podkręci
i kulig z gracją się potoczy.
Czasem, gdy noc już znika
i brzask rozmywa cienie,
w żyłach wesoła gra muzyka,
co zsyła zapomnienie.
Śpiewa wiatr ponad lasem,
wtórują drzew korony;
dzwonią podkowy
w rytm bossanovy,
świtem
radosnym, białym i szalonym.
styczeń 2011
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Co zostało?
Co nam zostało z młodych, gniewnych,
z płomiennych uczuć, żaru słowa?
Stosy gadżetów niepotrzebnych
i kacem obolała głowa.
Co nam zostało z młodych, gniewnych,
z dyskusji pośród dzbanów wina?
Dziś dzieci, wnuki, żony – zrzędy
i podkładana bliźnim świnia.
Czasem spojrzenie nas przewierca
błyskiem odbite w chłodnym lustrze.
Pełne portfele, puste serca –
bilet do śmierci na pojutrze.
Nie stać nas już na iskrę buntu –
mumie milczące w świecie krzyku,
rój uperfumowanych skunksów –
byleby nie spaść z pantałyku…
Co nam zostało z młodych, gniewnych?
Czy jest gdzieś jeszcze taki płomień,
który, jak niegdyś ledwie przebłysk,
rozpali nasze siwe skronie?

styczeń 2011
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Grzegorz Szafoni (Pier Dułka) – Polanów

możebny
a może by tak już zwariować
nie czekać aż nadejdzie jesień
ta ladacznica siwogłowa
co umie tylko myślą grzeszyć
i krzyża chwyta się jak brzytwy
z wiarą w ostatnie wybaczanie
i wnuki klepie i modlitwy
a ty to widząc nie grzmisz panie
co więcej ponoć ci po myśli
to ludzkie zawracanie w głowie
bo mało znaczy kim byliśmy
ważne że ma za swoje człowiek
więc może by tak już oszaleć
nie czekać aż przypłynie arka
bo może nie przypłynie wcale
a bóg jak człowiek może wariat

ogrodowe fantazje

Twój ruch

przy-kazanym
prawda to taki margines
można przeczytać zakleić
czas jak to czas dalej płynie
a człowiek pije z nadziei
wychodząc z domu za ogniem
kamienne dostali tablice
taki puchar przechodni
z wyrytym sposobem na życie
i wszystko stało się lepsze
śmierć zamieniła się w pamięć
i nawet świeże powietrze
zostało im darowane
nie po to żeby oddychać
lecz żeby za to dziękować
bogom potrzebna jest pycha
ludziom ta druga połowa
prawda to taka pokuta
która wraz z nami umiera
jeżeli raj jest to tutaj
jeżeli wierzyć to w teraz
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toast nie za wcześnie
może gdybyś nas bardziej dopieścił
wiarą w siebie nie wiecznym czekaniem
nic by było tam gdzie jesteśmy
zaklepane w modlitwach na amen
wiersze pewnie by były łatwiejsze
nosy krótsze o kilka spowiedzi
a kichanie na wszystko i szczęście
niezależnie czy sadzasz czy siedzisz
rozwalony w niebiańskim fotelu
bez gazety bez kapci bez trudu
gdy nieliczni wybrani z niewielu
wymagają pomszczenia i cudów
może gdybyś nas bardziej uściślił
w jedno dobre że człowiek to człowiek
coś by było tam gdzie byliśmy
śmierć wyśmiana radosnym na zdrowie
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obiecujący
3 dnia – synkowi
cóż znaczy spełnić duszę
na każdy czas i sposób własny
ja jeszcze tylko muszę
osiodłać gwiazdy
budować dom bez końca
kiedy się ściemnia kiedy dnieje
i bez pomocy słońca
budzić nadzieję
umieścić w nieznajomych
rany drapane aż do grzechu
wyłożyć świat na dłoni
waszych uśmiechów
gdy ludzie kwitnąc więdną
w próbach na zaś i jeszcze więcej
ja muszę tylko jedno
zatrzymać szczęście

ogrodowe fantazje

Maria Szafran (Maria) – Świebodzin

Porozmawiaj z wiatrem
plecy tego świata nie są ciekawostką
mgielne pola bagna skaczące ludziki
magnetyczne oko z zezem soczewkowej
na krzyż pański moda a prawd tuzin wszędzie
zechciej poukładać na wieszaku obłęd
tam cyrograf pieszo wędruje po falach
zapisz coś na szczęście może być bez reszty
jeśli tylko złapiesz wiatr opowie więcej
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Inny świat

Marcin Sztelak – Wrocław

Mówisz do mnie czarci synu
Uwielbiam przebieranki i ochrypłe szepty pełne
wulgaryzmów.
Wolno mi traktować to wszystko między nami
jak przelotną,
z rekompensatą mocno przerywanego oddechu.
Zatracam się pomiędzy jednym a drugim nałożeniem
prezerwatywy. Rozpalanie prawie bolesne. Zazdrość
– drzazga pod paznokciem, zdziwisz się kiedy ją
wysupłam.
Z zapętlenia nóg i wymiany kropel potu. Obﬁtych
i wszędobylskich jak dłonie i usta.
Za mało nas było na tak zwaną miłość.
Sprawdziłem się tylko pomiędzy udami. Rzeczywistość
którą muszę przyjąć. Z dobrodziejstwem inwentarza.
Od kiedy nie musimy już kłamać trywializuję te spotkania.
Zupełnie niczym piwko w przejściu podziemnym,
w okolicach centrum miasta.
Zakazane, jednak bez zbędnej euforii.
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Wyobcowanie

Pożegnanie (tytuł roboczy)
Po tej stronie mostu nie ma już sensu
zawiązywać butów. Daliśmy z siebie wszystko,
tylko mgieł i czerni za dużo spadło na skołatane
głowy. Powoli przyzwyczajam się do myśli
o tęsknych spojrzeniach z drugiego brzegu.
Lawiruję otulony w senność, wypukłości wciąż kuszą.
Nie dla moich dłoni, czuję ciepło w żołądku
na samą myśl. Cóż przysiądę na spróchniałej ławeczce,
czas mnie ochłodzi, jednostajność zegarków.
Usta już nie szepcą zaklęć banalnych. Oczy bledną
gdzieś w perspektywie utraconej.
Zawsze to taki okres którego nie da się zmierzyć
żadną wielkością ﬁzyczną. Nagle mi ciebie zabrakło.
Pewnie jeszcze przyjdziesz, szkoda że już nie będziesz
sobą.
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Père-Lachaise
Nic tylko daty. Sztywne ramy do fotograﬁi.
Wszystkie litery alfabetu. Spokój co nie napawa
otuchą.
Róże pachną zwyczajnie. Oburzające.
Tu martwi a natura sobie bimba.
Na dzwonach żałobnych.
Ja bym się nieźle wkurzył na ich miejscu,
ale przecież requiescat in pace.
Grabarze nie znają słowa melancholia.
Szpadle dźwięczą traﬁając na kości odarte
z nazwisk. Człowieczeństwo jest miękkie.
W skali Mohsa.
Granit siedem stopni.
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Bar przydrożny (Samobójca mimo woli)
Niebo podziurawione na przestrzał. Nie ma kogo
przeprosić.
Za nierozwagę. Atrybuty niedojrzałości. Po dzień ostatni
unurzany w romantyzmie.
Artyści są do dupy powtarzasz mantrę
przy wyszczerbionym
stoliku. Naznaczonym pokoleniowym żarciem.
Martwy od kilku lat nic sobie nie robisz z trendów.
Cholerne
anioły wciąż intonują pieśni. Z akompaniamentem.
Naleśniki z białym serem smakują jak papier.
Ten od wierszy
i listów do najwyższych instancji. Śmierdzi trupem.
Nie wierzysz, nigdy nie spotkałeś kobiety. Ani mężczyzny
prawdę powiedziawszy (z jednym wyjątkiem).
Piwo jak szczyny a jednak suchość w gardle. Śmiech na sali
i echo w brudnych zakamarkach. Bufetowa ze złotym
zębem.
Tyle dymu ze skrętów. Oczy łzawią, zachodzą bielmem.
Obudź się – krzyczy ojciec. Tato, ale ja nie żyję od maja
tysiąc dziewięćset czterdziestego dziewiątego roku.
Pamięci Jana Rybowicza
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Jarosław Trześniewski (J.Trześniewski) – Mława/Warszawa

MozartKugeln
1. Austria felix (Salzburg 27 stycznia 1756 roku)
cmentarz Sankt Marx twój grób Wolfgangu
i tak nie jest twoim grobem zostałeś wrzucony w dół
razem z cała rzeszą pierwszą drugą trzecią
(dobrze leżeć z tłuszczą w dezynfekującym wapnie)
pogrzeb był III klasy oblałeś promocję grabarze tylko
rutynowo przeszkolili kolejnych nieboszczyków
po siedemnastu latach Konstancja nie mogła
odnaleźć miejsca pochówku i nie było pustych nocy
melomani nie wiedzą jak blisko z Salzburga do obozu
w Mauthausen gdzie spalono dziadka Jana
(urzędowa informacja zmarł 24 stycznia 1943 roku)
grano wtedy nieustanne Requiem
niewiele cię kosztowała
ostatnia wyprawka
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Szum morza

2. czaszka (Wiedeń 6 grudnia 1991 roku)
pijąc aromatyczną herbatę w ﬁliżance Rosenthala
w jednej z Wiener Cafe zaraz po mszy w katedrze
Świętego Szczepana (celebrował kardynał Groer)
tutejsi koneserzy muzyki dywagują – nie został otruty
przez Salieriego co z czaszką czy jest autentyczna
gdzie i jak ją znaleziono niewiarygodne okoliczności
odmieniają wciąż imiona Wolfgang Amadeusz
siedzą chrupiąc czekoladowe cukierki
z nugatowym nadzieniem w szeleszczącym sreberku
z twoją podobizną w peruce obsypanej cukrem pudrem
słodką muzyką w tle o smaku wyostrzającym zmysły
czaszko ﬁliżanko Wiener Symphoniker orkiestro
nad pięknym modrym Dunajem

3. bombonierka MozartKugeln
(w supermarkecie Billa w Wagram 12 października 2009 roku)
rano kawa stygnie nie będzie sporu o identyﬁkację
twojej rzekomo czaszki Amadeuszu trzeba bić monety
kupować obligacje zaciągać kredyty od czasu do czasu
konsumować kanapki w sieci Trzesniewski
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jeden Yorick wie gdzie twoja peruka i włos z głowy
nie spadnie w krotki zapis nutowy gdy grzechocze
pudło drogich czekoladek mających na opakowaniu
urwane staccato brakuje tylko ostrzeżenia
czym może grozić uzależnienie od zmysłów słuchu i smaku
delektujących się z walkmanem w uszach
w Gusen w kamieniołomach gdzie więźniowie
wraz ze swądem palonych ciał utrzymują równowagę
harmonii ciała i duszy
a błyszczące papierki MozartKugeln porywa wiatr
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Grünes Gewölbe
zdaje się że jeszcze słychać
pomruk bombowców
hrabina Cosel przymierza
kolejny szmaragdowy naszyjnik
kamienie w gablocie drżą
(w sztucznym świetle widać
cień dawno umarłej
kochanki króla)
lecą szyby z okien i witraże
w katedrze drezdeńskiej
w całej Saksonii trwa wielka msza
h-moll Jana Sebastiana Bacha
alarm dziś ledwo słyszalny
gdy wszystko płonie
noc z 13 na 14 lutego 1945 roku
jasno jak w dzień a sklepienie
unosi cały Zwinger
na dywanie Aladyna
w rok 1978 zaraz po konklawe
nie widać błysku ﬂesza ruskiej zorki
klisza orwo nie oddaje pełni koloru
jeszcze nie te piksele ani czułość
trwa migotanie przedsionków
w pruskiej kamerze

ogrodowe fantazje

wrażenie
jak martwo wyglądają
ciemne uliczki Heiligenstadt
(dzisiaj dzielnica Wiednia)
nie przypominają tamtych
kiedy terkoczącą dryndą
powracał z miasta o zmroku
(bruk potęgował stukot końskich kopyt)
i obolały drżąc z zimna
myślał całą drogę w którym miejscu
dać wejście chóru w którym
oddać mocz bo pęcherz cisnął
po cienkuszu zbyt wytrawnym
Karol znowu przegrał u szulera
i trzeba płacić jego długi
cóż ze moją mszę D-dur
siedmiu subskrybentów wykupiło
(prędzej zamówią za mnie mszę)
a książę Golicyn ten przewrotny Rosjanin
śmiał zamówić trzy kwartety
nic nie zapłaciwszy!
dobrze ze tutaj powietrze
czyste lżej oddychać
zaraz wyjdzie na spacer
musi tylko wziąć kajet
z obawą wychodzi
co będzie gdy traﬁ
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na kogoś kto nie umie pisać
jak się z nim porozumie
nie umie odczytywać z ust
a może to tylko
takie wrażenie
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Bambini di Praga
(Boże Narodzenie – dla Vladimira Holana)
Wszystkie więzienia świata są zbudowane z kamieni,
które traﬁły w Jezusa. Vladimir Holan „Europa”

Na moście Karola schody blisko muszli
pełnej drobniaków Jan Nepomucen
nie daje się prosić żeby znów być tutaj
i dotknąć do żywego Wielkiego Przeora
Jest zima pada śnieg Vaclavskie namesti
Mala Strana kramiki ze stosami katowskich
masek do wynajęcia by na chwilę ściąć
krę na Wełtawie toń czeskich kryształów
Z wyspy Kampa rżnięte rózgi leszczyn
blisko dom Holana erem słów i bólu
toczą wapienne koła macewy Josefova
Golemowi gra zegar bije już dwunasta
Dzieciątko w złotych szatach drży z zimna
Jezus malusieńki leży nagusieńki
nie dała mu Matula sukienki
do grobu Vladmira nikt jeszcze nie dotarł
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nie szukaliśmy siebie nigdy
Karolowi Pjusowi Nowakowskiemu

Karolu to zaczyna się tak:
tracisz jeden ze zmysłów
i nie możesz zaśpiewać
widzisz we śnie czarnego bernardyna
liżącego skaleczoną łapę
połączenie kostne bardzo wąskie
urywa się kontakt
Life after Deaf
włączasz singel rapu czy rap singla?
życie po życiu znaczy głucho
można tłuc ściany
i wszystko i nie wszystko
kolebaniem bez równowagi
prawą i lewą stroną
jak odpryśnięty tynk
jedna chwila
nie czujesz drgań
i nie słyszysz skomlenia psa
ale znowu śpiewasz
o powstańcach warszawskich
z Instytutu Głuchoniemych
na placu Trzech Krzyży niosących
amunicję pierzchających w miejsca
gdzie nie traﬁały bomby
i traﬁasz
w punkt
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Elżbieta Tylenda (elżbieta) – Darłowo

ogród
więc jestem na drugiej półkuli a ty
przestajesz być nieśmiałym chłopcem
o nieskazitelnym uśmiechu
już ci mówiłam –
zapadanie w linearną przestrzeń
nie stanowi niczego niezwykłego
tymczasem twoje wąskie korytarze
żywią się sztucznym światłem
pośród spraw zaczynających się od – trzeba
gubisz kierunek więc wracam
i znowu rozgarniamy zielone
w poszukiwaniu deszczówki
nic tak nie pachnie jak wilgotna ziemia
bez niej sypiemy się i kruszymy
jednak opuszczasz skrzydła – zostajesz
kiedy za horyzontem
zaczyna się pora deszczowa
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Wiosna

Obrazowanie
wyszła z wody, zamazała kształty
jak zwykle. prosta jest droga do zwalonego pnia sosny
i sterty śmieci; nietrudno rozróżnić plastikowe butelki
pod stopami. można polubić zabawę w „odkryte –
zakryte.”
jedni mówią: jest jak żur, inni – jak welon panny młodej.
a ty, największy, wyszedłeś z rysunków naszych dzieci.
pod klifem dziewczynka pstryka paluszkami
wzniecając płomyki, przy których kot w butach
rozgrzewa łapy.
skrzypią pływające dywany
oddala się Kaj od swojej królowej
otoczony przez kółko graniaste.
drugi akt
rozpoczął tańcem ostry wiatr, tnie welon na drobne.
splątane nogi mylą kierunki...
koniec spektaklu.
białe światło powoli odsłania kontury.
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Ewa Włodarska-Lorek (meandra) – Kraków

Studzienne anioły
Tym, którzy nie szemrali i szemrać nie będą –
niewzruszonym jak ziemia, co ich nosi w piersiach.

Kiedy czerpali wodę stały za plecami
jak miesiące tęsknoty za wolnością, para
skraplająca się z modłów w perłowe poświaty.
Taﬂa zapamiętała odbicia dzieciaków,
rodzin zakorzenionych w kresowiskach, matek,
które dźwigały wiadra do chałup. Zza węgła
nasłuchiwał ich sąsiad, przeliczając dobra.
Wrócił pod płaszczem nocy z kompanią współbraci.
Wkrótce pył zatarł ślady, rozproszył odłamki
po cieniach piwnic, lochach na dnie studni; dzieci
współmilczą słysząc ptaki, źdźbło, co trze o kamień.
Wołyńska ojcowizna spiła się na umór.

ogrodowe fantazje

Tajemnica

Hinnom Street
Przy Hinnom Street od rana, na drewnianych szalkach,
mierzą i ważą szczęście, i łaskę, a cienie
układają się warstwa po warstwie. Klęczący,
zgięci w pół przyjaciele, z kubkami po kawie
zaklinają podłoże, gawędząc z mrówkami.
Później, kropla po kropli wpisują się w mury,
tam, gdzie mosty zdzierają ﬁlary na głazach.
Między Krzyżem Południa a ukrzyżowaniem
ktoś postawił przecinek, pootwierał sączki.
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Poławiacze ostryg
Czy macie coś w zanadrzu? Bez jakich rozrywek
nie możecie się obejść? Po kieszeniach brzęczą
obole – psia gwarancja na drodze do piekieł;
szeleszczą chusty z tafty brunatnej jak węgiel.
Chłopiec oczyszcza posąg; gleba cicho wzdycha
poruszając poszyciem i kośćmi niedbale
zrzuconymi w popioły. Wypełnia się misja –
sen o zaćmieniu słońca na pobliskich wydmach.
Smakujecie nadbrzeża pełne małż i ostryg.
Ich kołatki tną uszy, poruszają język.
Zanim przestrzeń pogrąży piętnaście uderzeń,
kobieta zbierze światło, schowa je w porożu.
Trwa walka; nie szczędzicie monet i aplauzu.
Obcasy tną areał, pikador uderza
aż po pierwsze draśnięcia. Deszcz łaskocze skronie.
Hades kradnie księżyce. Lęgną się ciemności.
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Opowiem ci o aniołach
Zaczynają kruszeć już wtedy, gdy cienie
schodzą ze szczytów, sadów i zagajników.
Długo przywierają do okiennic, nim opadną
na dobre.

Nie przesiadują w nawach; nie noszą łuków
czy aureoli, a skrzydła straciły zasięg.
Czasem amorzą.
Przebierają nogami, kiedy pierwszy mróz rozrzedza dni
a kolejny zbiera żniwo.
Opowiem o tych w przejściach podziemnych,
dworcowych poczekalniach, parkowych ławkach;
ich wzrok penetruje szyby najbliższych barów.
Ostygną przed świtem.
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Śnieżnowładcy
Trzej mali chłopcy bawią się z matką na śniegu.
Przenoszą zimne bloki, z pomocą patyków
oddzielają i łączą. Powstaje misterna
konstrukcja łukowata. Niemal przed tygodniem
wicher rozpraszał wydmy, zamykał poszycie,
krył siwizną kolejne karminowe drzewa;
obrastały w watówki, jarzębinowały
sokiem tych, co przedwcześnie spadli na dno żlebu.
Minęły lata, młodzi, bez mleka pod nosem,
zmienili fascynacje, mity o granitach
na sprzęt wspinaczkowy, kursy ratownicze.
Kiedy byli w potrzebie, mama znad przełęczy
wytrząsnęła z rękawa pobłogosławiony
pył, co ukoił, wskazał czas wędrówek.
Dokonali odkrycia. Z roku na rok stopom
coraz dalej do ziemi, dłonie chłoną słońce.
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Hazar
Czteroletnie dzieci stopniowo uwalniają pamięć o nich.
Zanika naturalnie, jak podszepty zza ścian
czy skrzypienie klepek.
Skończyła czterdzieści cztery lata.
W skupieniu rozrzuca kamienie i czeka.
Przybywają tłumnie w noc meteorów. Migoczą
jakby miliony pryzmatów przecinały ściany jednocześnie.
Kiedy odlicza parują szyby, napisy na szkle
stają się wyraziste,
a wzajemne nawoływania porządkują kolejność.
Cenimy zdolność przenikania, której nie mogą przyswoić
skrzydlaki.
Zawsze zaspakaja potrzeby nowych przybyszów.
Po cichu otwiera okiennice. Przechodzą delikatnie w puch,
opierzają się obﬁcie i wylatują wprost z jej dłoni
w przestrzeń.
Wcześniej szeptały o potrzebie przejścia.
Ptaki zza okna zamierają na ich widok.
Siedzą potulnie na tych samych konarach, zapach miesza
w łebkach
i tylko spod chroboczącego progu czasem odrywa się
drzazga.
To znak, że nadgorliwi niedawno okadzili domostwo.
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Borrelia
Mam wrażenie, że niebo opada z impetem.
Sączy resztki wilgoci z ciebie, z niego, ze mnie.
Rozmywamy się całkiem jak litery kiepsko
wydanej książki; atlas dla nieśmiertelników.
Usypują z nas kupki niewydolnej miedzi,
sakiewki na potrzeby mniejsze, większe, spore.
Ktoś czeka rżysk – przez słomki można pić do woli
nalewkę z żurawiny, słód w czystej postaci.
Coraz bliżej meritum, dotykamy cierni,
nie kalecząc opuszków, wytracamy więcej.
Rumień wszczyna wędrówki po mieszkach do celu
i naznacza na zawsze, nigdy znaczy wcześniej.
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Małgorzata Wolska (megi) – Köln

ogród
patrzysz jak na wariatkę
kiedy w deszczu podlewam kwiaty
rozmawiam z różą
właściwie to ona ma więcej do powiedzenia
ja tylko słucham drżenia płatków
gdy wiatr przysiada na chwilę
zmierzch kładzie cienie na ścieżkę
do jutra
jutro zasieję rzodkiewki

ogrodowe fantazje

Ocean spokojny

domek z kart
szukając swojego miejsca nie słuchaliśmy
nadodrzańskich topoli gdy szumiały
nie przesadza się starych drzew
teraz zapuszczamy korzenie w obcej ziemi
cegła po cegle
nasz dom nie będzie miał schodów donikąd
w oknach z widokiem na lepsze jutro
po deszczu zawsze zakwitnie tęcza
przygarniemy kilka snów i wierszy
jesienią kolejny raz zaskoczą nas krokusy
wciąż stajemy na czubkach palców
jeszcze nie słychać bicia dzwonów
może zdołamy sobie przypomnieć
jak poruszać skrzydłami
będziemy sięgać
aż do podmuchu losu
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burn out
myśli rzucone na stos
kilka kropel prawdy i już płoną
czarownice przeszłości
pożółkły liście ważnych spraw
zegary jak zwariowane
wystukują ostatnią godzinę
kolejny dzień spadł zmiętą kartką wiersza
brak sił żeby szukać pereł w popiele
moje ja gdzieś na poboczu
z kciukiem uniesionym do góry
wciąż wierzy i czeka
na feniksa

sto kroków
nie liczę już lat
ani kroków w normalność
myślałam że wyrosłam z wierszy
gdy słowa niespokojnym trzepotem
przestały dobijać się do okna
czasem wracam po zatartych śladach
w miejsca gdzie nie słychać tykania zegarów
i próbuję dorosnąć
do poezji
Antologia Ogrodu ciszy

sukienka w kawiatki
w piwnicy między odorem
taniego wina i zgniłych ziemniaków
na podłodze kilka cukierków
rozrzucone kwiatki
zduszony ostatni uśmiech
dzieciństwa
nie wiesz jak trudno później
oddychać
jak trudno zaufać
jedynemu powiernikowi
zeszkliły się oczy oklapło ucho
słowa zawisły soplami strachu
tysiące supłów w gardle zawiązały się
w ropień nienapisanych wierszy
i na nic płacz po kątach
nocny skowyt
nie zagłuszy milczenia owiec

ogrodowe fantazje

Harfa

Irena Zborowska (Irena) – Gostyń Poznański

Świątynia pogody ducha
trzymajmy się za ręce
ręka to fajna sprawa
nie mamy nic do stracenia
bo nic nie mamy
kochasz
więc nie zasklepisz mnie jak
bursztyn muchę
boisz się martwych
rzeczy i patowych sytuacji
obiecujmy sobie
dostosować kroki rozkołysaniem
którym łatwiej pokonamy trudy
wskrzeszając zmęczony uśmiech
na murze
przy wejściu w nasze gniazdo
odciśniemy dłonie
dzieciom na pamiątkę

ogrodowe fantazje

Wyczaruj sasanki na wrzosowisku
nie wiedziała
że szczęście może mieć kolor niebieski
siadało obok
i niebieskości ubierały całą
jakby nie przeczesać wiatrem
jeszcze niebo wiązało całość
z jej czarnymi oczami
pąsem zawstydzenia dawało barwę
czekania we ﬁoletach
koleją rzeczy
pokochała wrzosy
uczucie ma swoje ucho i usta
gdzie jesień szepcze wiosnę
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Wróżba na dnie płaskiego
wystarczyło zamieszać a buraczkowa twarz
z talerza uśmiechała się prawie jak
dziewczynka z reklamy
wygibasy gabinetu luster
znikały za każdym ruchem łyżki
kiedy pokazywało się dno zamykała oczy
wyobrażając pełen brzuch na postne godziny
mówią że ma fantazję więc wyczaruje
garnek rozgrzany kapuśniakiem
a mama będzie śliczna jak
pani po seansie kosmetycznym
jutro przyniesie szóstkę z matematyki
tylko zatka uszy aby Pitagorasa
nie zagłuszał marsz pustego
nie będzie gniewna a sprawiedliwa
jeśli On nie potraﬁ
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Boski i nierozważny
gdy przetarła sen
na ścianie był tylko ślad
po rozłożonych ramionach
i splecionych nogach
zmartwychwstał
nie wie że modlący się do drewna
ukrzyżują za długie włosy
bok przebiją bo Żyd
nie wyślą na Madagaskar
tu i teraz będą sędziami i katami
umyją ręce
z drzazg zza paznokci zbudują nowy
i będą się modlić
do kogo
o co
chciał tylko sprawdzić
obraz i podobieństwo
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W kapsule minionego czasu
na jej oczach świat zwariował
kobiety nie myślą o małżeństwie
rodzeniu dzieci
rwą się do pracy
nie ma narzeczonych
są chłopcy
śluby straciły biały welon
coraz chętniej znika w świecie sprzed
bo co z tego że ktoś rusza ustami
kiedy ona nie rozumie
żyje jak za ﬁranką
jest ale nie jest odpowiedzialna
za szaleństwo otoczenia
dzieci są dziećmi mówią Mamo całują dłoń
prawnuki potomkami barbarelli i robocopa
ukołysani ramionami gwiezdnych wojen
oni nie mają czasu dla niej
ona nie ma go wcale
minął

ogrodowe fantazje

Każdego dnia mniej
najpierw otwierały się drzwi
przenosił przez próg
kiedy brał za rękę
czuła jak plaster miodu
rozpływa się w ustach
lgnęła do niego
jak zziębnięte dłonie
do rękawiczek
później otworzyły się oczy
pierwsze czego się nauczyła
to nie płakać
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Między skrzydłami a podłogą
drewniane schody miały inny dźwięk
łagodnie stłumiony chichotem dzieci
stopnie przekładały się
zdobywaniem szczytów umiejętności
z chybotliwą poręczą w roli liny taterniczej
a upadek z górnej półki wyrządzał szkody
na poziomie kota który zawsze wstawał
podłogi wchłaniały matczyne pieśni
rozkołysaniem tworzyły ﬁlm
o tym co ważne i zapisane
każdym stąpnięciem bosych stóp
zaplątanych w długiej koszulinie
teraz też tłumią pozornym luksusem
co wypowiesz wsiąka
w pustkę odbijaną od fotograﬁi
zawsze rozwartych ramion
drzazgą biedaszczęścia
zaszczepiam codzienność
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Madonna domowa
miała trzy życia
dzieci
jego i siebie
kiedy sięgała po swój kawałek
był coraz mniejszy
święta w workowatej sukni
między kołyską
kołysaniem a patelnią
z klocków buduje
dzień od nowa
nowy jej nie wychodzi
wieczór ścina toporem
topornie wpada w gałęzie ramion
nie znajduje siły na
pragnienie bycia chcianą
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Stacja końcowa
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