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F o r u m L i t e r a c k i e O g r ó d C i s z y powstało
24 lipca 2008 roku z inicjatywy Marioli Kruszewskiej oraz
Tomasza Kowalczyka. Ich zamiarem było stworzenie takiej
platformy wymiany myśli, która zgromadziłaby osoby pragnące podzielić się własną twórczością poetycką i prozatorską,
jak również refleksjami związanymi z odbiorem tekstów innych autorów. Wydaje się, że cel ów został osiągnięty, ponieważ
niemal od początku istnienia Forum jest odwiedzane codziennie przez kilkudziesięciu użytkowników oraz gości, którzy
nie biorą bezpośredniego udziału w życiu O g r o d u , ograniczając swoją aktywność do czytania i przeglądania zamieszczonych tekstów. Koleżeńska i przyjazna atmosfera panująca
w Ogrodzie sprzyja dyskusjom literackim oraz wytworzeniu
poczucia przynależności do wspólnoty poetyckiej.
Portal skutecznie pełni również rolę edukacyjną.
Nawet pobieżny przegląd wierszy publikowanych na Forum
W s z y s t k o j e s t p o e z j a ukazuje czytelnikom rozmaitość
poetyckich spojrzeń na otaczającą nas rzeczywistość, które
także w różnorodny sposób zamieniane są następnie na Słowa.
Jedni władają nimi już prawie po mistrzowsku, niektórzy zaś
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powoli wprawiają się we właściwe trzymanie pióra. Prezentującym zdolności literackie, które nie są jeszcze poparte wystarczającymi umiejętnościami warsztatowymi, udzielana jest
pomoc.
O kulturze i asertywności użytkowników O g r o d u
niech świadczy najlepiej konstruktywna krytyka, z jaką można się spotkać na Forum. Ewentualne korekty nie są bowiem
narzucane w sposób autorytatywny, lecz jedynie proponowane przy pełnym poszanowaniu odrębności poetyckiej autora.
Po siedmiomiesięcznym okresie działalności
O g r o d u C i s z y jego użytkownicy uznali, że nadszedł czas
na zaprezentowanie własnych utworów w formie książkowej.
Tak oto narodził się pierwszy tom A n t o l o g i i O g r o d u
C i s z y . Jego niewątpliwą zaletą jest przydzielenie Autorom
stosunkowo dużej ilości stron, aby skuteczniej zagłębić się
w poetykę twórców.
Pozwól się więc zaprosić, Czytelniku, w o g r o d o w e p e j z a ż e , aby poznać poetycki świat trzydziestu dwóch
O g r o d o w i c z ó w , porównać ich filozofię Słowa oraz wrażliwość literacką, czerpiąc przyjemność ze spaceru o g r o d o wymi ścieżkami.

Mariola Kruszewska & Tomasz Kowalczyk

Violetta Lambert: Na tarasie

Paweł Artomiuk – Pruszków

wszystkie mamy idą do nieba
M. Rudej

siedzi teraz nad stawem
woda odbija słońce
ustał cały zamęt
wszystkie mamy idą do nieba
spotykają się w parku
oglądają reality show
i tylko smucą
że nie mogą zadzwonić
głaszcząc fotografie...
luty 09
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ziom
Borsukowi...

oj wiele było przygód rozmaitych
przed twymi drzwiami zawijałem się w wycieraczkę
a potem rano składając obrazy
nasłuchiwałem gdzie skończył się balet
ty jeden byłeś jak strażnik teksasu
gdy w mojej głowie drzemały szaleństwa
puszczając kółka zabójczego grassu
– toczy się przyjaźń męska...
luty 09

przestaję kochać
„Jaki kamień – taki cios
Nie dziwi nic
Jakie życie – taka śmierć(...)”
Edyta Geppert

przestaję kochać śniąc miłość raz jeszcze
znajoma wódka tylko piętrzy rany
najwięcej krętych ma złamane serce
– czy muszą wszystkie do ściany (?)
xxx
przestaję kochać by kochać z powrotem
zazdroszcząc blasku pod sklepieniem nocy
zaglądam w oczy najczęściej niebieskie
jak lód się stają – nie ma mnie we mnie...
grudzień 08
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remedium
tyle miłości ile innych kobiet
i nie obchodzą mnie twoje nastroje...
a to wszystko żeby poczuć się lepszą
dla zabawy przebić serce obcasem
byle tylko ból zapamiętał
– pas de quatre (!)
xxx
z głębokich marzeń o miłości
zabieram drobne – układam bukiety
znów mogę dotykać nieba
i widzę morze
i puszczam tęczę z dłoni...
grudzień 08

--------------------------

pas de quatre – fr. taniec dwu par
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sierpień
M. Zawodzińskiej

moje myśli chodzą własnymi ścieżkami
– nie boją się samotności
dla ciebie mógłbym się zgodzić
na przeszczep serca
czasami
lepiej żyć bez niego
i nie oglądać
tych wszystkich kolorowych zachodów
lub wierzyć po prostu
bez pomocy boga
że miłość – miłość musi przyjść jak wiosna
a te pary na ławkach całujące się
doskonale
i starość szydełkująca miriady skarpetek
jest piękna w sobie ot tak
bez powodu
i nie musi wcale
oznaczać niczyjej śmierci
– czy trzeba płakać (?)
wciąż w tym samym barze
skinieniem głowy
promilami wcieleń
odnajdując kłamstwa modląc się
wzajemnie
umierając wstawać i żyć
umierając
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– jak długo jeszcze (?)
jedna wielka farsa
niepotrzebne święta i drogi do nikąd
a potem znowu te same złudzenie
oddaje serce – przyjmij je paniką
już nie przytulę
nie chcę – to koniec
i znów początek – zakręcone drogi
najważniejsze są ręce
gdy serce kuleje
mógłbym tak w nieskończoność
raz w prawo raz w lewo
śpiewając wilkom
a Tobie najchętniej
o tych wszystkich uczuciach
zamkniętych w ruchomym
pudle
– poproszę taniec
jeszcze jeden taniec
moje myśli błądzą – poeta ma
przejebane – poszukując nut
drżących na wietrze emocji
przez pieprzony teleskop
Wenus łzami płonie
jak cień jak ogon
wszędzie widmo
śmierci
styczeń 09
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swoboda ducha
sobie...za całokształt

swobodniej w duchu gdy się krwi upuści
na biały papier tworząc polską flagę
zmęczone szepną jakoś wrócił
dzień który z tobą przyniósł zamęt
swobodniej w duchu kiedy duch wypływa
a ciepło zimno przestaje się liczyć
zasnąłeś chłopcze nad butelką piwa
przykryty flagą ulicznic
a teraz tworzysz zostawiając wiarę
zamknięte oczy wiraże tajemnic
gdy matka polka spaliła firmament –
nieboskłon się ściemnił
dla siebie tworząc i przez siebie
popłyniesz chłopcze banałami
czy jednak obok starczy ścieżek
przed twymi drzwiami (?)
listopad 08

– 14 –

testament mój
żyć czy umrzeć (?) – któż to powie któż ocali nas od myśli
i osłoni w polu bitwy gdzie marzenia się krzyżują
z nadziejami ich spełnienia kiedy nagle światło gaśnie
wróg mój piękny i obłudny nie był hojny
– był mym zgonem
mogłem przecież tyle oddać już gwiazd ręką dosięgałem
w zębach duszę jej przynosząc dla uśmiechu albo słowa
wtedy jeszcze nie wiedziałem jaka czeka mnie nagroda
wolą nieba jednak miałem umierając cierpieć z bólu
tak upadłem zakochany gdzieś spalając wiary nutę
schowan przeto pod batutę mojej pani – grałem życie
poświęcając swoje własne
okryj śmierci czarnym płaszczem niech nie myślę
już uparcie czyją winą te rozdarcie
między snem a jawą wrogą
czemu jedni kochać mogą sprawiedliwie dzieląc sobą
wszystkie troski i nadzieje kiedy inni cierpieć muszą
marznąc w swojej samotności gdy powraca brak miłości
i za serce chwytać każe
kto uwolni ich od marzeń wzrok przesłoni chroniąc wolę
umarł Arti legł na froncie
by napisać – ja pierdolę (!)
kwiecień 07
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* * * (moich nocy nic nie oświetla)
moich nocy nic nie oświetla
księżyc zdrajca zanurza się w piasek
torba w sercu wydaje się ciężka
ręce marzną ściskając za pasek
pragnę uciec splątany zwodniczo
w sieć kanałów skąd nie ma powrotu
z bronią w ręku czując się niczym
gdy na życie zabrakło widoków
kiedy słońce pod powiekami
nagle spala ostatnią nadzieję
oczy zimne zaszklone po zmroku
wypalone jak trupie sumienie
ciągle błądzę do swego miejsca
wszystkie domy jak parabole
pewnych ulic nic nie oświetla
kiedy kroki już policzone
październik 08
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arti ucieka z miasta
podążam za cieniem
lasy pełne butelek
płaczę
czytam listy od braci
zmarłych wiele lat temu
zrywam kolejną pieczęć
baranka
niebo śmieje się dalej
anioł w krzakach
sapie
znalazłem wisiorek
z poezją przybitą
do krzyża
październik 08
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Violetta Lambert: Od podwórza

Monika Banaś (Monique) – Baranów k/Kępna
taniec
tamtej nocy
przebrzmiewały orkiestrą
koktajlowa sukienka
wirowała tańcem
skrywając
czerwień myśli
obcasy wystukiwały
rytm
na drewnianym parkiecie
wino pulsowało
spojrzenia jadowicie
ślizgały się
poszukując taniej
sensacji upadku
ty widziałeś
schowaną duszę
a ciała wibrowały
wspólnym oddechem
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przybyła incognito
brał
ale rzadko
jak większość kumpli
kochał jedną
porządnie
kazano
modlił się czasem
publicznie
tak wypadało
stała praca
mieszkanie
po kolei
i nagle wszystko
się zmieniło
przybyła incognito
taka nieśmiała
skromna
słuchała spowiedzi
wszystko
rozumiejąc
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i znalazła
prostą radę
przysiadła na ramieniu
szepcząc
teraz
a on posłusznie
użył
własnego paska

daj płynąć obłokom
ujmij westchnienie
w widnokrąg zaciszny
marzeniem
rozstrój mgłę
daj płynąć obłokom
by nie osiadł
szron na przybocznym
krajobrazie
myśli pogrąż
w nieświadomości
po prostuj kochaj
alter ego
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żołnierze nie naszej wojny
tam
gdzie szepczą moździerze
namiętnie rosną
karabinowe maki
a piasek i śmierć
całują jak kochanka
krwawa ciuciubabka
dorwała naiwnych bohaterów
plując posoką rozerwanej
granatem powłoki
ku chwale obcej ojczyzny
i bogini wojny
dostąpią zaszczytu
trzydniowej żałoby
odgórnej przemowy
rządowej trumny
a potomni nadziei
na wdowi grosz
żołnierze
nie naszej wojny
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Violetta Lambert: Nimfa

Justyna Barańska (anima) – Ruda Śląska

nocą herbata stygnie szybciej od myśli
coś skrapla się za oknem, uderza
w parapet, a powinien padać śnieg,
powinnam już spać. piszę.
kolejny film wyminął pierwszą,
chyba czuwam i myślę
jak jutro ułożyć od nowa życie.
dokładny grafik – co zjem na śniadanie, potem
na drugie, kiedy piżama zaśnie beze mnie.
jeszcze upchnę uczelnię, a w jej ramy:
każda ścieżka prowadzi na piwo. po co to piszę?
wszystkie kartki zostają w pokoju, gdy wychodzę,
jestem bardziej anonimowa niż w internecie.
mogę mówić „poeta” i śmiać się, że to wariaci.
zapytasz dokąd zmierzam, tym wyrwiesz mi
każdy cel. bo
czy ołówek zawsze musi iść z lewej do prawej?
moja ręka mogłaby być inna, ale jest tylko moja.
dwudniowy śnieg topi się głośno,
chciałby być deszczem, choć spada z dachów.
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znów bujne wyrosły
wyobrażam sobie, że siedzimy na kamiennym progu,
gębie wiejskiej chaty. w trawniki naprzeciw
wyrzucamy rozmowy i każde słowo, które miesza w
przeszłości.
najłatwiej stuknąć butelki, choć w zasadzie
już nie wiadomo za co warto pić.
kiedyś były konstelacje, nasze ciała
rzucały cień na niebo. pozostały
tylko oparte o siebie ramiona
– przypadkiem. spod domu
prowadzi nas wiele dróg, ale wiemy dokąd wrócić.
jesienią trzeba wygrabić trawniki.
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statua zwodności
oni wszyscy to mają – sen i rakiety, a u stóp
pucybut pracuje nad kolejnym mitem. przeminęły
bezwietrznie pistolety, dzikie konie
poskręcały nogi na indiańskich płaszczach,
nawet melonik wturlał się w mgłę,
gdzie Rick pożegna Ilsę.
tylko Xanadou wciąż odstrasza tablicą, przypomina echo,
które poległo w piecu z pączkiem róży. przyszły faraon
odszedł zimą z gwarancją kąpieli w cashu. między falami
szukał przyjaciół, kolejne kolumny na pierwszą stronę.
z żoną miał wejść w biały dom, a została mu śpiewaczka
wyciągnięta z łóżka wprost w kapcie
przegranej kampanii. po niej straszy niedokończona opera
i słowa, bo wystarczyło kochać by dostać wszystko
prócz miłości.
ameryka do dziś opłakuje Kane’a i nie wierzy,
że ponadsny są bardziej samotne od chleba w slumsach.
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rozbrojeni
na ławce dwa piwa, bo to polskie
rozmawiać przy trunkach. naprzeciw
emocjonują się dłonie, oczy iskrzą.
chwila na oddech, przeciwnik otwiera ogień.
kule ciążyły od kilku miesięcy,
już ich jakby mniej, jakby mniejsze
dziury w ziemi układają.
na ławce kolejne kufle, z maszynowego uciekają
bąbelki rozpływają się na powierzchni.
odurzeni przechodzą na nagan, tylko pocisków zabrakło
(sens został).
cóż zatem teraz? nie przyjdzie
z Pomianowskim pociągnąć za cyngiel.
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liczebnikowo
mam prawo do niezadowolenia
gdy trzecia trzydzieści pięć wybija
na rodzinnym trofeum a tu ni widu
ni słychu poduszka mi się nudzi
nie jęczy koło ucha nie taki stary
grat dziewięciozłotowy* z dostawą
do rąk własnych
komenda: na drugi bok
choć wiem że to jeszcze nie połowa
– w meczu ma czterdzieści pięć minut
a w łóżku piętnaście dni licząc
od tej doby i zarwanych powiek
*grat dziewięciozłotowy to telefon
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przed burzą
stopy odrywane z zebry zmiennym rytmem,
jak światła przeciwmgielne – to południe
dopiero zalewa żarem. powietrze
nie muska wilgotnych podkoszulków.
zbiegłe oczy, tenisówki – znów czerwone
bardziej od policzków, gdy są obrzucane
czarem. drzewo, a za nim kolejne
myśli biją na alarm. za chwilę
parasole nie przełkną więcej potu,
ugną się w kałużach. brudne sznurówki
plączą palce. niech nie pytają co u ciebie,
kiedy mężczyzna nie dzwoni.

być znaczy być postrzeganym
spotkałam wczoraj panów impresjonistów. byli jak cienie
z iwana groźnego, nadeszli od tyłu. to nie ci,
którzy każą utrwalać moment, a potem wystawiać go
w galerii. doświadczali mojego istnienia – każdy po kolei.
spojrzenia-bumerangi odbijały się od skroni,
ust i nabrzmiałych już piersi. nareszcie
mogli podążyć w głąb siebie.
między nami nie było żadnych słów, bo ludzkie prawdy
są niekomunikatywne, a przynajmniej tak powiedział Jan
Józef,
stojąc nieco z boku.
Ogrodowe pejzaże

zawsze pozostanie nam Paryż
naprawdę miałam już do ciebie nie pisać
i długo palce nie dociskały znaczków
na kopercie. nawet wyrzuciłam płytę
z jak mija czas, ale wczoraj przyszła Ilsa 2,
kazała włożyć prochowiec, bo przecież u was
pada. wiedziałam, że trzeba przejść
przez mgłę jak nie zgubić drogi? zero widoczności,
samoloty nie chciały przegryźć się do nieba.
nudno. z radia seria wiadomości, że ktoś wygrał,
że ktoś w szpitalu. miałam rozprostować nogi,
ostatnie słowa zgięły je z powrotem, bo wszyscy płaczą,
nasze środowisko w żałobie.
więc teraz, na koniec, chcę ci powiedzieć, że jestem
po twojej stronie, moglibyśmy odwrócić dnem szklanki.

sześć liter Bauma
z drugiego jestem Dorota która miała nosić
czerwone lakierki i dużo szczęścia z tym ostatnim
nie wyszło kto mógł przewidzieć że drogę skrzyżuje
cygan i jego przeklinam cię Oz straciło na znaczeniu
jak wszystkie wiedźmy tajne misje stukam obcasami
a one nic wyśmiały stracha na wróble a nawet blaszanego
wczoraj schowałam do szafy warkocze ścięte
wypełniają koperty do mężczyzn którzy przeszli z burzą
do świata rachunków i zajętych mieszkań
– 30 –

I – Czesław paruje
Czesław siedzi ze spuszczoną głową, nos ma obłożony
lustrem i milczy, nie fuczy jak co dzień. próbuje
wywąchać przeciwległego, przeciągnąć na swoją stronę,
po której świat jest większy o cały pokój
między mną a nim pakt o nieagresji i tolerancji
dla własnych ścieżek, kolacji o dowolnej godzinie.
nawet o muzykę się nie kłócimy, moje gitary i jego
drapanie w szafki. Czesław nie lubi tylko, gdy głaszczę
ich obu. ze spuszczoną głową siedzi, nosem
paruje lustro.

III – Czesław ma skorupę, a ja zimę
wieczory przychodzą coraz później, to dobrze,
że śnieg nijak trzyma za dnia
marchewkowe nosy i zimne oblicza. zbyt zimne
dłonie przewracają strony, w przerwach liczą łaty
na skorupie Czesława czy własnych masek. greckie
objawiały ekstrawertyka, ludzkie nie nadają tubalności.
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IV – brzdęk brzdęk kolejny (k)rok
urodzinowy Grześkowi

od wczoraj światło przestało się witać
z oknami. niby wszystko w porządku ale ciemno.
echo jak miedź brzęcząca denerwuje neurony
– nie wymyślisz nic nie wymyślisz.
każę zamknąć się szmerom które cisną w parapet
tłuste od deszczu tyłki. zamiast ucichnąć wtórują im
palce o biurko albo Czesława. on śpi a ja myślę
co ważnego może przejść przez łącza. słowo.
chyba tylko słowo jest jeszcze w stanie zamknąć oczy
i zmusić: tak wygląda świat. tak będzie wyglądać
twój uśmiech jeśli znajdziesz go między wersami.
i nie będzie nic jeśli spomiędzy nie wyjdziesz.

dwustronnie
wystawiam twarz na słońce dawno nie grzało mnie
z obu stron językiem łapię płynące z drzew sople i Pawła
udaje na śniegu traktor całkiem zgrabnymi gąsienicami
zatacza krąg i jestem środkiem śmiejemy się
chociaż źle wspominać ludzi którym skróciła się
dla nas doba
co najmniej o połowę drogi jesteśmy bliżej celu
nie znamy ale dobrze iść naprzód mimo że Paweł
lubi stać gdy pali
Antologia Ogrodu ciszy

wiara w horoskopy i spadające nieba
(zbudowałeś huśtawkę)
zapach Pawła wciąż gładzi wokół słoi
drzazgi czekające na noce, gdy będziemy nogami
odpychać się
od ziemi, patrzeć, z której strony nadchodzi Wenus. jeszcze
mała migocze, nie buja jak huśtawka, tylko naparstkiem
jawi się w dłoniach. na drewnie leży jedna na drugiej
obawa przed kolejnym ruchem, żeby się nie zesmyknąć
w dekolt
schłodzonej rosą trawy.
Paweł milczy, po męsku milczy. chyba czeka, aż pokażę mu
pas Oriona. z zapatrzenia przystajemy na bitwę,
kto komu więcej trosk scałuje z oczu.

kiedy czas zagonić treść do książek, ludzi do pracy
jeszcze za wcześnie na listy miłosne, kotłują się zamiary
na za tydzień czy miesiąc. może wcale
nie uścisnę pióra, nie wyrwą mi litery leśnych ścieżek,
o których chcę ci ze zduszonych płuc. patrz!
tam grają jak na pogrzeb, ptaki
rzędem składają jaja. wiosną wszystkie wyfruną
(jeśli zachce się jej nadejść) Kanta gwiaździste noce.
gwieździste? zostało mu jeszcze prawo do drzemki
w opasłych tomiszczach, my zamykamy
oczy.
Ogrodowe pejzaże

Violetta Lambert: Przytul mnie

Ewa Colett Boruta (Colett) – Kraków

z tobą
jeszcze czekam na twój dotyk
cichym szeptem prośbę składam
gdy noc z czerni terakoty
w świt zapada
jeszcze plątam swoje myśli
w kłębki dla szarego kota
gdy świt w mroku już się wyśnił
wśród migotań
jeszcze wierzę zapewnieniom
zawieszanym w próżni co dzień
że mam wytrwać wbrew zwątpieniom
z tobą w drodze

Ogrodowe pejzaże

ty mi podaruj
ty mi podaruj drogę do siebie
namalowaną blaskiem na wodzie
do wysp szczęśliwych nazwanych niebem
pod cieniem powiek w nowiu pobłądzę
ty mi podaruj ciche ustronie
nazwę je portem dla naszych myśli
kołysząc żagle zefir zapłonie
wciąż tak niewinni a tak bezwstydni
ty mi podaruj ciszę wieczoru
kołyskę z ramion gdy burza w sercu
zabiera oczom magię kolorów
wtedy zrozumiem żeś moją twierdzą
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prośba do pieśni
a ty mi pieśni na harfie zagraj
pozwól do serca spłynąć tęsknocie
rozkołysz tembrem młodego barda
oddam go świtem gwiazdom za oknem
a ty mi pieśni rozśpiewaj serce
roztańcz jak kiedyś myśli splątane
które w migdały stroję niebieskie
w miłosnym szale chcąc je odnaleźć
a ty mi pieśni otwieraj oczy
zamierzchłym sprawom dodawaj blasku
rozgrzewaj wdzięcznie by zauroczyć
abiturientkę życia w potrzasku

ukojenie
przytulona do pnia drzewa
chropowatą wchłaniam korę
niepokoju ginie bezmiar
pęka obręcz
opleciony ramionami
z krwi szaleństwem miesza soki
pnę się w górę niczym liany
znika gorycz
dając myślom w zamian ciszę
zaspokaja brak czułości
gdy w koronie pnączy kwitnie
sen spokojny
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bez kogoś, z kimś
wysoka cena za samotność
skryta w pudełku po obrączkach
drażniąc skutecznie dumę gorzką
twoją ma postać
nie pomagają mądre zioła
sen nie otula już tak łatwo
natrętne widma zgniatam w dłoniach
mnąc pościel gładką
jeszcze mnie tylko cisza głucha
wabi szaleństwem każdej nocy
dotyk przestaje znów być złudą
o więcej prosi

nie zatracić
jeszcze ciągle nam do siebie tak daleko
los przekorny traci drogę nieustannie
snem wskazówek czas mierzony traci przeszłość
rzeczywistość wciąż odległa jest od pragnień
jeszcze ciągle nam do siebie tak daleko
chociaż ślemy w niebo myśli rozgwieżdżone
wydobywasz z kaskad uczuć inne piękno
dobrym słowem gdy bez siebie nasze dłonie
jeszcze ciągle nam do siebie tak daleko
wyobraźni jednak nie brak inspiracji
obdarzając lato chłodem zimę w ciepło
otulamy by znów żaru nie zatracić
Antologia Ogrodu ciszy

powróć do mnie
z miejsc gdzie księżyc nocą pieści
z oleandrów koron kwiaty
gdzie cykadom śnią się pieśni
w słowach śmiałych
z miejsc gdzie światła miast nie gasną
po granice zmierzchu – brzasku
gdzie hibiskus nie chce zasnąć
w pąsach płatków
z miejsc gdzie kamień snuje powieść
wiatr warkocze gwiazdom splata
ciepłą myślą powróć do mnie
końcem świata

księżyc ty i Armani
nie pomagają rozświetlone
zaułki ulic późną nocą
milkną latarnie budząc płomień
właściwy oczom
nie pomagają zaplątane
wiatrem dzwoneczki w końskich grzywach
kiedy powraca zabłąkane
jak echo wybacz
nie pomagają wyszeptane
słowa wspierane ciepłem dłoni
gdy przy księżycu ty Armani
i zawrót głowy
Ogrodowe pejzaże

śniegiem zapada
śniegiem zapada milczenie
skrywa zakręty połączeń
w ciszy bratając się z niebem
bezbronne
gubić zaczyna znaczenie
kiedyś odkryte we dwoje
w szarych godzinach spełnieniem
spokojne
świtem okrywa znużenie
w nocach bezsennych mieszkając
wraca by budzić się we mnie
nieśmiało
ginie w bezmiarze tęsknoty
zmysły kołysząc łagodnie
dotyk wybudza łagodząc
nieskromne
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nie prosiłam
nie prosiłam o powroty
odmierzane horyzontem
śladem jednej słonej kropli
tak wymownej
nie prosiłam o rozstania
zmarszczką śmiechu srebrnej skroni
w zaplątanych drogach świata
chcąc doganiać
nie prosiłam o dwie chwile
poświęcone moim dłoniom
nim z popiołu wzrok jak feniks
znów zapłonął
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Violetta Lambert: Dotyk

Mirosław Chodynicki (Mirek) – Terespol

zwiastowanie
świat na chwilę
wstrzymał oddech
kiedy anioł pytał
zgadzasz się na samotność
niechaj mi się stanie
wedle słowa twego
dziś w małym kościółku
w Winnicy
pachną kwiatki na stole pańskim

Ogrodowe pejzaże

* * * (obraz ze słów uszyty...)
obraz ze słów uszyty
delikatny
troszkę mglisty
w ramce z ćwierkania
kłótliwego
jak co dnia
wchodzę w chłodny świt
zamykam twój sen
na klucz
żeby nie wyfrunął przez szczeliny
wypełnione słońcem

Antologia Ogrodu ciszy

jeden taki poranek
obudziłem się w
kontekście przedwiośnia
potarganego wiatrem
z przyklejonym do szyby deszczem
nie nie łzy
raczej robaczki kryształowe
rozbiegane
od ramy do ramy
głupie słowa sprowokowane przez spikera
wysłane w przestrzeń raczej nie określoną
ale realną
nie trafią w punkt
zaparzę kawę
i aromatem otulony
będę podglądał twój sen
uśmiechnięty
poczekam
na obiecany promień
który pomaluje ciebie
na tęczowo
za oknem zielone palce leszczyny grają już uwerturę

Ogrodowe pejzaże

spotkanie
spotkałem Jezusa
zadziwionego przy drodze
podparł głowę
zamyślony polem
rozścielonym po widnokrąg
i suchą trawą
zeszłoroczną
dalej poszliśmy razem
On milczał
milczeniem wymownym
ja wierszem
o pliszce która przyniosła wiosnę
świergotliwą
dziś rano
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tchnienie
w taki poranek
można spotkać anioła
diamentowe kropelki
rozwiesza
na gałęziach
źdźbłach umarłych chwastów
skrzydłem przeciera brudne niebo i
już promień maluje
ściany domów na wesoło
w taki poranek
dzieci chcą biec po zielonej trawie
nawet kulawy diabeł spod leszczyny
zakwitłej dopiero co
spogląda kolorowo
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dotknięta brudnym paluchem dusza choruje
płatki skrzydeł ciemnieją
i jak brudna ścierka
zwisają bezmyślnie
nie nie
poczekaj
chore miejsce
przemyję łzami poranka
zalepię opatrunkiem ugniecionym z
różanego snu i bajki
a potem
za rękę
poprowadzę do mojego ogrodu
gdzie wiatr z kwiatami
chuligani
spod lipy będziemy patrzeć
na pomarszczone krzywonogie
Parki
przędące nici intryg

Antologia Ogrodu ciszy

róże i blues
o bluesie wiersz pisze
kiedy nocą po niebie się snuje
zupełnie bez Ciebie
sam
jest pusto
ja i wiatr i noc
ulicą przed siebie
szukamy celu
po świt
rano zbudzę zapachem kawy purpurą kwiatów
i bluesem
co nocą był

Ogrodowe pejzaże

obrazek
w moim ogrodzie
kwitną kwiaty
zawsze
a po deszczu na ziemi
porozrzucane kawałki nieba
możesz dotknąć palcem jeśli chcesz
w moim ogrodzie
mieszka wiatr
i ogrodniczka czasem przychodzi
w sukience ze snu
wiatr głaszcze włosy
wpina promyk słoneczny i
kradnie całusa
czerwony ze wstydu
ucieka prosto w bez
chuligan jeden
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wy
nie chcieliście mnie tutaj
pod tymi gwiazdami
wyciągnąłem dłonie
pełne słów
chciałem posypać
wasze ulice
chodniki
żeby kwitły
nawet zimą
biegnąca kobieta
której podarowałem kolorowe okienka
zamieniła je na okrągłe monety
potem
zawstydzona opluła
za sobotnie nabożeństwo
też zapłaciła okrągłymi monetami
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prezent
podaruję ci słowo
chmurami malowane
zaklęte w kryształową
bryłkę lodu
i myśl
ptakiem niebo pieści
wiatrem tańczy
jak iskra
uciekinierka z ogniska prosto w niebo
zapragnęła być gwiazdą
i jest
spójrz tam mruga
i ja będę gwiazdą
na czarnym niebie
naklejoną
poznasz
bo będę
nad tą lipą

Antologia Ogrodu ciszy

Violetta Lambert: Bench

Urszula Alicja Cisak (sahara) – Kielce

kości
pozbieram chrust
i rozrzucone kości
rozpalę płomienie
tańczyć będę i śpiewać
tak długo aż stanie się serce
przeleję wodę życia
z dzbana do dzbana
niepewna sił
bez wahania
oddam duszę
odzyskam nadzieję
w podziemnych przełęczach
ciemnych oceanach
gdy sznur wieczności
rozetnie kamienne ciało
rozumieć zacznę
od podziwu
blizny zarosną
wtedy jutro wstanę
nie spytam o nic

Antologia Ogrodu ciszy

stanę się
gdy spotkasz mnie w ty
a ja ciebie we mnie
w tej wąskiej szczelinie
pomiędzy ziemią a ziemią
wróci mi młodość
odrosną stracone zęby
ściemnieją włosy
z oczu spadnie bielmo
piersi stwardnieją
pod sukienką
duch się prześlizgnie
przez pęknięcie czasu
z rzeki pod rzeką
wtedy stanę się
kobietą

Ogrodowe pejzaże

havana
rankiem w havanie
z balkonów powiewają
resztki
ubrań szytych na miarę
w latach trzydziestych
rym niedomyty
pomiędzy udami młodej
rozkładającej nogi
wprost na ulicy
wyje bezsilnością
rozrywanego dziewictwa
zaćpany hiszpański
nie brzmi już tak pięknie
jak w katalogu
cuba travel
w od-bycie
zrujnowanym
zbyt częstym używaniem
czają się też inne pokusy
dla tych którzy byli
kiedyś dziećmi
zamiana ról
jest wyzwoleniem
do którego można
się przyzwyczaić
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---------matka
dotykając twarzy
o pustych oczodołach
w gnijącym na bruku ciele
milczy

biorąc w ramiona
odpadające od kości
mięso
wyznaje wiarę
bez łez

– 57 –

matka Rogelia
„Kurwa, przestańcie mi już srać na tarasie!” *
– krzyczy Rogelio

sztuka nie jest żeby upiększać
sztuka nie jest żeby cenzurować
życie toczy się na śmietniku
w kostnicy nie ma życia
jest tylko martwa matka
w sześciu odsłonach nagości
wychłodzona woskowa pożółknięta
stara księga o wykruszonych włosach
połamanych paznokciach z nieczytelną czcionką
zalana wódką z plamami brudnych palców na piersiach
porąbane kawałki dziwnie do siebie nie pasują
nie pasują słowa morderstwo ani zwłoki
to matka Rogelia
on musi patrzeć
musi powiedzieć
czy ta matka jest jego
te sześć kawałków
i kto mu uwierzy?
ma tylko osiem lat

Antologia Ogrodu ciszy

nikt nie lubi wąchać szamba
czasami nawet niektórym wydaje się
że nie srają wolą myśleć o sobie
że są uduchowieni
gówno nie pasuje do poezji
porąbana matka też nie pasuje
tym bardziej że już dawno
odpłynęła z niej krew
nie chcę już pisać że ładnie i przyjemnie
za dużo harmonii
chcę wynieść te sześć kawałków
na piedestał
bezczelnie brudzić spokój
rozwydrzonych intelektualistów
wylewać szambo na spokojny sen
zasmradzać sumienie
żeby stanęła wzniosła
madonna sracza
madonna kibla
madonna kału
madonna świata
matka Rogelia
----------------------------------------------------* „Brudna Trylogia o Havanie”, Juan Pedro Gutierrez

Ogrodowe pejzaże

wstążka
wstążkę szkarłatną
bo jakąż inną
zawiązałaś mi na rączce
zaraz potem jak mnie
od ciebie odcięli
darłam się wniebogłosy
że od uroku
i żeby mnie nie pomylić
potem we włosach
szarych i mysich
jak zakurzone jedwabie
kokardy nadziei, że będzie inaczej
przymknęłaś oczy
kiedy wstęgi związały kostki nóg
spływając po udach
w tamtej chwili stałam się podobna
taka sama, gdy pod tysiącwatowym słońcem
pękł łańcuch przyrzeczenia
cnotliwie odwróciłaś się plecami
żadna z nas nie doczekała
pierwszego krzyku
tylko poplamione prześcieradło
zapamiętało kolor konwulsji
zadrżały ci ręce na moim czole
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potem już ze mną nie rozmawiałaś
a ja tak lubiłam zapach twojego potu
nie czułam go
kiedy zakładałam ci czarny sweter
pamiętasz, mamo
płakałam, oddychając mdłym odorem
bo przepiłowali ci mostek
i wypchali twoje piersi ligniną
ulubione pantofle nie pomieściły
żalu strudzonych stóp
bosa poszłaś
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szatańskie wersety
nie możesz jednocześnie przeżyć
i przestrzegać prawa
nieskończonych fantasmagorii
stworzonych przez genialnych tetryków
archeologów poprzedniej cywilizacji
wtłoczonych do szklanego muzeum
tylko od ciebie zależy czy ominiesz
perwersje białych kołnierzyków
wcale nie musisz płacić
za ich kurwy z kolczatkami na szyi
znudzone dominy chlastające goły tyłek klauna
na urodzinowym przyjęciu
rozbrzmiewają już potężne trąby
drżą mury dawno nie remontowanej wiary
w klimatyzowanych gabinetach przerażeni
nasłuchują tętentu kopyt
nie rozumieją naszych spojrzeń
gotowi zabić jedynie za to

Antologia Ogrodu ciszy

wspomnienie
bolesny chłód krąży w żyłach
nieprzekupne oddziały orwella
z wolna zaciskają pętlę
przenikają osmotycznie
wkłute kroplówką szaleństwa
średniowieczne kościoły nieczynne
między nawami chronią powietrze
w tanim włoskim winie
pijane marzenia toną w torsjach
zimne łóżko skrzypi wzruszone
stygmatami żądz zdartych do krwi
kolan na prześcieradłach spazmów
nie w modlitwie każdego dnia
taka jesteś mała wylękniona
nie ma wsparcia w oczach madonny
wystruganej z cudzej wiary
na ulicach tylko otchłań
lodowatym oddechem kołuje
wbija w myśli sople zbawienia
mgła
--------------------------------Venarota, listopad 2004

Ogrodowe pejzaże

Violetta Lambert: Alahambra

Leszek Czerwosz (LCzerwosz) – Warszawa

Wolny wybór
korytarze pionowe poziome
przewodzą zapachy domowego obiadu
a od czasu do czasu
wiodą ludzi na pokuszenie
pomylenia drogi lub piętra
wmawiam sobie
że to zabłąkana winda
aż tu mnie przywiodła
a teraz jest za wysoko
by bezszelestnie zejść
w niebieskim świetle krew będzie czarna
albo w białym – twarz czerwona
to w końcu jest tylko
dyskretny wybór
kolorów życia

Ogrodowe pejzaże

Walentyna
Walentyna zabiera mnie czasem w kosmos.
Rakietą do planet,
ku słońcu lecimy,
aż roztopi się wstydu maska.
W obiektywie.
w pośpiechu,
w kabinie zawsze za ciasnej
cały się spalam.
Życie warte tyle,
ile jest takich wspomnień.

Budowniczowie
Z kamieni niezgody
mozolnie wykuwamy posągi
bożka nienawiści.
Z kamyków
cudzego ogródka
powstaje beton
wspólnego więzienia.
I tak się z czasem zamykamy
wbrew woli i na własne życzenie.
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W sieci
W sieci jest ruch bitów oszalałych
nie do mnie adresowanych,
ciebie tu nie ma.
Stoję na czatach i obserwuję
awatarów pełne pokoje
zaszyty w szuwarach drukowanych obwodów.
Tylko w bitach są słowa.
Ręka już zapomina,
jak się pisze zwyczajnie.
A jednak, jak dawniej.
Czekam na przystanku,
autobusy pędzą wciąż nie moje,
a ciebie nie ma.

Kapitał minut
opadają z drzew
emocje lata
tylko złoty kolor
pocieszeniem
a ja zbieram kasztany
na kapitał minut
na rozmowy z tobą
z naliczaniem
sekundowym
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Chciej więcej
Sny twoje są niepewne siebie,
raz po raz zrywane
przejmującą ciszą nocy,
W pełnym słońcu
dźwiękiem budzika wyrwane
do odpowiedzi.
Zaniemówiły.
Masz ściągę, dołącz snów kilka moich,
jeśli za mało do życia jest podniety.
Chciej więcej.
Ty naprawdę sny swoje przeżyj.

Złote liście
W starym parku
złote liście szeleszczą.
Rozganiane wiatrem,
popychane butami.
Jak szybko nam teraz
ulatują złote myśli.
Powoli odchodzimy
niepotrzebni.

Antologia Ogrodu ciszy

Kreatywna księgowość
Robiąc rachunek sumienia
uprawiam kreatywną księgowość.
Pasywa zamieniam na aktywa,
porażki w sukcesy lub odwrotnie,
jak mi mój Szef każe.
A dla siebie rozliczam
superatę z drobnych grzeszków,
manko pustych wspomnień,
których nawet już nie liczę
do moich rachunków.
Sporządzę tylko roczny bilans
podbojów i niezrealizowanych pragnień.
A potem zrobię wielki skok na kasę,
by chociaż pięć minut
pobyć w swoim niebie.
Nie wiem, czy się jeszcze odważę
przyznać do siebie.
No, i ten Szef.
Bo go pewnie jednak kiedyś
zobaczę.

Ogrodowe pejzaże

Violetta Lambert: Owocowy szlak

Andrzej Deryło (Dante) – Kraków

Autoerotyk
Zapragnął Autor doznać podniety,
pieczenia w dołku z weny dotykiem.
Pomyślał – wpadną w zachwyt kobiety
kiedy porażę je erotykiem.
Tak pobudzony cnych uczuć chórem
powstał erotyk, by mistrza piórem
z delikatności subtelnym tchnieniem
nurtem pieszczoty wlewać spełnienie
Ach – zapiszczała z zachwytem pierwsza,
och – wzdycha druga już w pąsach cała,
ech – trzecia skończyć nie mogła wiersza
ekstazą ścięta, padła omdlała.
Już piąta, siódma i osiemnasta,
każda się wierszem wzrusza niewiasta,
aż wśród tych „ochów” i „achów” sieci
Autor nareszcie sam się podniecił.

Ogrodowe pejzaże

Konsekwencje niekonsekwencji
Napiszę utwór, wiersz unikalny,
będzie to wierszyk, szczery, banalny,
a w nim najprostsze popłyną słowa,
ot, taka moja zwykła rozmowa.
Będę w nim pisał, że kocham szczerze,
tak wprost spod serca, że w miłość wierzę,
że pieścić lubię i być pieszczony,
a wiersz – zwyczajnie – będzie dla żony.
Że to prostackie, śmieszne, ograne ?
Że powtarzane razów miliony ?
Może to racja, może przestanę
i wiersz napiszę uwspółcześniony.
Precz, czułe słówka , precz, proste rymy,
już nie ma serca, nie ma, że kocham,
starej poezji rozgonię dymy ,
żadne banały i żadna wiocha !
A w wierszu prześlę mojej bogdance
( o ileż wznioślej brzmi to niż „żona”)
szalonych uczuć mych kontredanse,
serca porywów czułych znamiona.
Niech alegorie te transgeniczne
w kosmicznym pędząc gdzieś eterze
krzyczą w przestrzeni galaktycznej,
że ja tu wołam i że wciąż wierzę,
iż głos w miliardy słów powielony
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jak międzygwiezdny pył wszechświata
pośród galaktyk nim roziskrzonych
z gwiazdy na gwiazdę dalej ulata.
Że co?, Że jeszcze to staroświeckie?
Że rymy jakieś takie dokładne?
Że poetyckim wciąż jestem dzieckiem?
Wiersz przegadany, przerzutnie żadne?
Nie, to bezczelność! Ja wam pokażę,
w gardło wam wcisnę zarzuty wraże!!!
I napisałem – wiersz krótki, biały,
w który swój talent wcisnąłem cały:
Ja
twoje
ciało łono
pustką
krzy
czy
i dałem żonie. Przeczytała....
ryczy ....
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Wspomnienia romantyczne
Tak było pięknie, tak romantycznie,
trawka zielona i kwiecia krocie,
słońce na niebie świeciło ślicznie,
listki w promieniach kąpiąc jak w złocie.
A ja z dziewczyną, cichutko, w trawie
usta przy ustach, do rączki rączka,
ciało do ciała, już prawie, prawie,
szum jakiś w głowie, w żyłach gorączka,
już ją przytulam, już rozkosz blisko,
docieram w sedno! Nie! To mrowisko !!!
Ot, romantyczne tak uniesienie,
do dziś na mrówki mam uczulenie.

Ślady
Ślad zostawiłaś na moim udzie,
ślad rozpasanej wręcz namiętności,
dany na przemian w szale i w trudzie
o twej poświadczał pracowitości.
Tak mnie pieściłaś, tak byłaś miła,
że wśród czułości twej śladów wielu
tylko przypadkiem nie zostawiłaś
śladu gotówki w moim portfelu.
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Coś jeszcze
Ech, czas napisać curriculum vitae
i całe życie w kilku zawrzeć słowach,
raz jeszcze zwiedzić miejsca już przebyte,
pospacerować znów po starych drogach.
Ale czy warto w tył się już odwracać ?
Przecież mnie czeka kilka przygód z losem,
marzeń wciąż sporo, trzyma w garści praca
i ciągle miłość czułym kusi głosem.
Gdy tak z nadzieją patrzę w życia zegar,
czekając na to, co ma się wydarzyć,
zerkam do lustra i nagle dostrzegam,
że z marzeniami bardzo mi do twarzy.

Epizod
Przyszła wieczorem, a może z rana,
promienna ciepłem, uśmiechem zdobna,
w zmysłowy zapach tylko odziana,
pragnienia pełna, mężczyzny głodna.
Dłońmi drobnymi, z siłą niezłomną
wwiodła mnie w żądzy bramę otwartą,
co było dalej, nie wiem, nie pomnę
lecz było warto, ech... było warto…

Ogrodowe pejzaże

Uczciwość
Siedzę przed kominkiem, wygodnie, w fotelu,
słucham niemych tutti płomiennej symfonii,
chciałbym coś doradzić, wskazać kurs do celu,
z przeżytych doświadczeń ziarnka nie uronić.
Lecz nie umiem wyznać błędów swego życia,
nie potrafię szepnąć: byłem głupi, słaby,
miast przyznać, iż nie mam mądrości do zbycia,
pisze dęte wiersze, licząc wciąż sylaby.
Ech, jakże zazdroszczę kochanemu psisku,
co podniósłszy na mnie wielki łeb kudłaty
o wiernym spojrzeniu i o smutnym pysku,
więcej powiedziało niż przez wszystkie laty
ja w swych wielu wierszach zdołałem pomieścić.
To jedno spojrzenie, a ileż w nim treści,
wzrok utkwiony we mnie w boki nie ucieka,
jakże w tym uczciwsze psisko od człowieka.
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Cherubiny i perły
Rzekł cherubin: Dobry Boże
pójdę tam, na chmurkę,
taczki wezmę i w nie włożę
ślicznych pereł górkę.
będę je rozrzucał wiosną
gdzie las, pole, rzeka,
niech z perełek tych wyrosną
dobra dla człowieka.
I tak sobie perły sieje,
wesolutko śpiewa,
nagle zamarł – Co się dzieje?
Trafiam wciąż do chlewa ?
Nie, dziękuję, ja chromolę,
toż ambicje miałem lepsze,
pełne taczki oddać wolę,
niż słać perły między wieprze..
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Pewność
Wierze w siebie,
mocno wierzę.
Przyznam Ci się całkiem szczerze,
nawet, gdy mnie chandra bierze
kiedy w łóżku chory leżę,
wierzę w siebie,
mocno wierzę
Skąd ta pewność ?
Czy ta wiara
to zaleta, czy przywara,
czy przebrana wiary miara ?
Dociec prawdy wciąż się starasz,
skąd ta pewność
i skąd wiara .
Nie pojmujesz ?
nie wiedziałaś ?
Ty, tak dobra i wspaniała
tyle ze mną wytrzymałaś,
lat hm ….dzieści już bez mała
już pojmujesz,
zrozumiałaś…
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Chciałem na biało
Wena mnie dopadła, żądzą płonę cały,
by choć raz, u diabła, wiersz napisać biały.
Więc już płodzę strofę, drugą wnet dodaję,
trzecią prawie kończę. Co jest ? Rym wystaje ?
Wściekły kreślę wszystko, precz, do kosza z tym,
zaczynam raz jeszcze. Nie! Co! znowu rym ?
Co strofę napiszę, drugą skombinuję,
trzecia już, cholera , sama się rymuje.
Tak i tak próbuję, stale rym wyłazi,
Przyjdzie mi na „białą” chyba się obrazić.
Gdzie spojrzę, tam zmiętych kartek widzę kupę,
dam już spokój z „białą”, całujcie mnie w zadek.
„Zadek” napisałem ? Jakżeż to się stało ?
Ludzie, patrzcie !! Puenta wyszła mi na „biało”!!

Ogrodowe pejzaże

Violetta Lambert: Paw w operze

Hanna Dikta – Piekary Śląskie

najładniej ci w niebieskim
a przecież nie o rozpacz chodzi
ale o mżyste niedzielne poranki
kiedy nawet kawa ma smak piasku
wyjścia są limitowane
a kaloryfer grzeje tylko do połowy
i nie o samotność
lecz o myśl sączącą się uparcie
wewnętrzną stroną szyby
łąki na które nie jeżdżą tramwaje
ciemne okna powrotów
nie o tęsknotę przecież
a o czubek sosny pulsujący jednym rytmem
od nocy do nocy
talię szarych kart do zerwania
zanim
i nie o miłość
tylko o twoje oczy w jego
cichy odwet za niekochanie

Ogrodowe pejzaże

jutro spadnie deszcz
znalazł ją na deszczowej huśtawce
smutny znak zapytania w podkolanówkach
i t-shircie z myszką miki
sam już nie wie czy to te kolana
czy złamane ramiona w których rosły
skrzydła kiedy cierpliwym oddechem
zlizywał z nadgarstków blizny po ojcu
budował noce z piasku
nie mogę dać ci więcej mówił
więc obcięła włosy dla innego
rozwiązała sznurki
w czepku zimnych wiosen zagryzała chleb
słoneczną fotografią
tak trudno było tańczyć
w dorosłych czółenkach
znalazła go na mokrej huśtawce
smutny znak zapytania w wygniecionym
uśmiechu
odpadły obcasy
ucichł krzyk
a kieszenie na powrót rozdzwoniły się
mlecznymi cukierkami
wiedziałem że pokocham Lolitę na zawsze *
* W. Nabokov „Lolita”
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najtrudniej wyjść z bazy
to nie była łatwa góra lód sczerwienił uda gdy trzeci raz
Szymon zniknął w tłumie a wydęte kobiety zgarniały
pospiesznie
suche oczy do torebek została tylko chusta Weroniki
i kikuty skrzydeł liżące śnieg gdy zdobyłam
jedną wyrosła następna wyższa i z trudniejszym
podejściem
czasem ugina się pobłażliwie pod zmyśloną beztroską
pozwala zajrzeć w oczy diabłu roześmiać się słońcem
krojonym w plastry smugą włosów na dłoni
częściej wpełza pod pępek siwym lękiem
gdy uparcie szukam sensu
każdy ma swój Everest* powtarzasz
tak lecz nie ze wszystkich szczytów można
zdrapać gwiazdy
* cytat autorstwa W. Rutkiewicz
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z obrączką w portfelu
mówi że to łatwiejsze
niż roztarcie perfum na nadgarstku
w zatłoczonym przedziale
zanim drugi zliże je z niej
razem z sukienką i krakowskim
domem o którego istnieniu
nigdy mu nie powie
kiedy wraca
idą z pierwszym karmić gołębie
potem z winem na dachu kradną ogon
wielkiej niedźwiedzicy planują urlop
i dziecko
którego im przecież nie urodzi
czasem mylą jej się obrączki
ale nigdy imiona
i kwestie
w końcu sobą jest tylko
nad kubańską powieścią
między pierwszą i ostatnią stacją
ekspresu warszawa – kraków
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nawet nie
żartowali opróżniając metodycznie
strona po stronie książkę twojego życia
tysiące niegotowych chwil
to już piąta dzisiaj
wyrzucili bez pożegnania
w rdzawym strzępie waty
pierwszy krzyk i sukienkę w maki
wiarę i nadzieję
piersi płakały miesiąc
ja nie mogłam wcale
przecież nic się nie stało
w pustej ramce na ścianie
dwa milimetry twojej nieobecności
zapach skóry barwa oczu i głos
szelest skrzydeł z bibuły
nad ranem
to nawet nie człowiek

Ogrodowe pejzaże

biegiem po parapecie
potrzebowałam wielu lat żeby zrozumieć
dziewczynę w czerwonej sukience
jej złość ucieczki ręce przy skroniach
byle dalej
od białych ścian
i śliny zamarzającej na poduszce w strach
którego nie sposób zapomnieć
po tamtym domu
została tylko zgrana pozytywka
i ona
z wilczym biletem
do dzieciństwa
nie udało się zagiąć czasu
bezradnie rozłożonymi
nogami
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z ciepłych krajów
nie wiedziałam że można tak daleko
i znowu tak mocno w siebie
ta kobieta miała jasne oczy i sukienkę w groszki
wolność smakowała pomarańczą
koniuszkiem języka dotykała skórki
doszukując się w kropli goryczy
końca świata
to dlatego
dziś
z twarzą pokerzysty rozgryzam piołun
długo trzymam w ustach
zabłąkane przeczucie słodyczy
wracam
by nie musieć uciekać
raz jeszcze
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kupcie sobie psa
mówią wariatka płacze na reklamie
ciężarnej jak ognia i z butelką wina
przed snem
dzieci na huśtawce a przy piersi
miś z urwanym uchem
ma wystarczyć
no przecież wariatka
żałobę po niczym
i co miesiąc na niedoczekanie
wam to dobrze macie tyle czasu
do zabicia
niepłodność jak rak
tylko wolniej
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córeczka tatusia
nie znajdziesz ciepła w rowku
po obrączce zsuniętej zanim
źrenicach obcych jak wymarłe miasta
nie otwiera się domu kluczami z numerem
gdy pościel stygnie za plecami
a szklanka mierzi zwietrzałym szampanem
już tylko ona
mała dziewczynka z przymarzniętym skrzydłem
tak trudno być nagłówkiem na pocztówce znikąd
gdy powinnaś wszystkim
rysujesz serce na zmiętej serwetce
w długie spojrzenie wkładasz obietnicę
już wiesz jakiego koloru
będą dziś oczy
twojego ojca

Ogrodowe pejzaże

Violetta Lambert: Poranek

kalina kowalska

miara
przeszłam drogą niedobrą siebie
przeszłam od głów psułam
do stóp
twarzą padłam niedobrą sobie
wbrew padłam do pięt słabłam
od ust
jęłam dzielić siebie
odjęłam do słów

niedokończone
jeżeli ze mnie wszystko to
czym jesteś moim
łokciem czy brodą wspartą
jak u rzeźbionego mędrca
i czym sobie zadaję tę
pozę do przemyślenia

Ogrodowe pejzaże

schoah
wchodzę w dawno opuszczone słowa
ich zimne piwnice zawsze ukrywają
jakiegoś żyda prawdę worek kartofli
mein gott
mein goethe
der hochwortträger
bist du nicht erstaunt über
den leib von diesem gedicht der
nur für deutsche
sprache erschaffen ist
klein und immer leichter
um endlich schweben zu können
über alles
und alle
an meinem hunger
sterbenden worten
przepraszam za mój niemiecki
strach
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*
ich betrette die verödeten worten
deren kalte keller verbergen immer
einen jude eine wahrheit einen kartoffelsack
mój panie

mój adamie
wieszczu tragarzu
czy cię nie zdumiewa
ciało tego wiersza które
tylko dla polaków
tworzone w mowie
małe jest i coraz lżejsze
żeby się kiedyś mogło unieść
ponad wszystko
i wszystkie
słowa umierające
z mojego głodu
entschuldiege meine polnische
angst
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obietnica
tu jest ściana mojego płaczu kamienna
tablica prawa wpisanego grypsem
w mur czołem w mur murem w ciało
tu jest krew moja kamienna
granica za nią
kana
kanaan

promotorowi, po siedemnastu latach
święta beato od judasza
będziesz teologiem
zapomnisz
że nie miałaś nic
przeciw temu
żeby go zbawić całego
jednak nie udźwigniesz
dziewczyno – weź
tylko jego śmierć
wzięłam
do dziś noszę
Antologia Ogrodu ciszy

pesach
zadaję sobie kondukt
do przejścia
niech opadnie gniew
nad dawno pokonanym wrogiem
usypie się miękki
zapach ziemi – zadaję sobie
początek
salwą
w niebo mojego gardła

gruby aniele
wydaj się na mękę
słów za mnie
spójrz
podnieś co zostało
mi upuszczone
kurancie powrotu
z trąbką na wysokości
moich oczu
zawieś
białą szmatkę pokoju
Ogrodowe pejzaże

Violetta Lambert: Ogonem diabła

Anna Grzechnik (Ania) – Zgorzelec

list
czy pamiętasz jeszcze tamto lato
dni promieniały czerwienią
wczesnojesiennych liści
tylko w niebie obłoki miały
ten sam spokojny błękit za posłanie
pomogłeś mi rozsupłać moją drabinkę
nie dotykając jej nawet przez chwilę
bym mogła wspiąć się po niej do nieba
ciszą tłumaczyłeś jak stawiać kroki
by nie zgubić się wśród chmur
otuleni błękitem mrużyliśmy oczy
spoglądając na krwistą czerwień ziemi
cisza grała najpiękniejsze arie
a brak słów układał się w wiersze
serce wypełnione po brzegi
niemo błagało o jeszcze
nie wiedząc że nawet w chmurach
nie można pragnąć zbyt wiele

Ogrodowe pejzaże

krótka podróż
sprzedając mi bilet
na podróż przez twoje życie
pewnie uprzedzałeś
że nie będzie to zwykły przejazd
nie usłyszałam
nerwowo grzebiąc
w portmonetce szans
próbowałam ocenić
czy stać mnie na tę wyprawę
drobnymi nadziejami
uiściłam należność
i rozsiadłam się wygodnie
oczekując wrażeń
zanim posmakowałam
w pełni pierwszą chwilę
cisza brutalnie oznajmiła
kres mojej podróży
nie sądziłam że to pospieszny
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opuszczona
zaplątałam dłonie
w pióra twoich skrzydeł
odlatując
bez uprzedzenia
nie zauważyłeś
że łamiesz mi palce

wypaleni
patrzę na ciebie wtulonego
w kąt dwudziestoletnich przyzwyczajeń
nie potrzeba ci już nic by żyć
zastygła żalem twarz
opowiada historię niespełnienia
szukając ciepła
nie odważę się dotknąć ciebie
spętany kolczastym drutem beznamiętności
możesz czuć się bezpieczny
nie podejdę
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pan obłoków
mówił
że w chmurach
jest dużo miejsca
że zawsze
mogę go tam spotkać
nie odnalazłam
choć przepłynęłam
niebo
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Violetta Lambert: Tęsknota

Jarosław Jabrzemski (MUFKA) – Warszawa

żar listopadowy
zwyczajna jesień
dymy ścielą się nisko
z obawą niesiesz
by nie poparzyć warg
nie karmę
a pożywienie bardziej
niechętnie zginam kark
z popiołu wygrzebuję bliskość

niepokoje
Szubce

przeróżne są strachy psie
banner na płocie płoszy
grozą zagląda w oczy
bo wisi źle
różne są ludzkie lęki
że już nie poda łapy
wdzięcznie się nie zagapi
ktoś maleńki
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domestykacja
Czuła się tak, jakby wołała psa,
a zamiast niego przybiegł wilk.
Stephen King

bassetem snów nie zmienisz
a szkoda
unika chodzenia po schodach
chroni kręgosłup
przed przeciążeniem
przysłowiowemu osłu
nie potrafi prosto w oczy patrzeć
skrywa spojrzenie w jaskrze
nie uda ci się wyłgać szpicem
wolnym
od genetycznych wad
pies niepokorny
i swawolny
przewróciłby na nice
toporną wizję tworzenia stad
a przecież
pragniemy się uwiecznić
dla obcych bądźmy serdeczni
wejrzyjmy wilkiem w to co nasze
przetrwamy w watasze

Ogrodowe pejzaże

list co liściem opadł
Wiadomo; listopad.
Powiecie, że grudzień; jest i o grudzie.
Że tak drobiazgowi potrafią być ludzie...
piszę do ciebie trzeźwo
myśli złowieszczo trzeszczą
litery trzęsą się dreszczem
ze słów buduję bierzmo
piszę do ciebie z trudem
w rozdarciu zgniatanych kartek
nie zechcą popłynąć wartkie
zdania sklecone w grudę
piszę do ciebie zwięźle
długo nie zechcesz czekać
sklepienie niegodne człowieka
a dekarz zawierzył więźbie

pasterka poniewierka
bez psów pasterskich
staroangielskich
gwiazdka pomiata losem
i tylko sąsiad co zwykł żonę
bijać
nieobojętnie nas omija
próbuje szczekać ludzkim głosem
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z warkotem w krtani
poprzebierani
w zatartych uczuć szaty
serdecznych życzeń orzech
zbyt twardy
do łez nam utkwił w gardle
szczęście kupimy na raty

ciepło można wyśnić
jest siarczyście
podkomorzy twoich przedsionków
hibernuje myśli
nie wchodzi pod prysznic
zakłada ciepłe buty
w sieni
nic się nie upiekło
pielęgnujemy czyściec
dla szczęśliwych
żyjemy
długo wściekle
i ckliwie
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nieszczęścia chodzą parkami
z podkulonym ogonem
nawet nie po to by się ogrzać
lecz otrzeć
o dłonie
z drzew wywąchać co było
bliskie
i pachnie siedliskiem
utraconym

ballada o niedoszłym żołnierzu
przysiadłem
bo kiedyś w marszu zraniłem piętę
jednak nie kuleję
pozbawiony miecza i nadziei
choć nie po kądzieli alkmeny
obciążony kompleksem ifiklesa
po winie byk dla kurażu
przyczaiłem się w pępku europy
między elementami tarczy
która nigdy nie będzie egidą
czekam
aż ktoś litościwie naciśnie guzik
odpali zielone światło na pochówek
w czerwonej trumnie
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nasz (to)los
Tak więc – to los mój na grobowcach siadać
I szukać smutków błahych, wiotkich, kruchych
„Grób Agamemnona” Juliusz Słowacki

pendentyw nie jest inwektywą
podobnie trompa
natchnieniem bywa
grób gdy z namysłem stąpać
skarbiec atreusza
wzrusza
budowla mogilna
wzniesiona maestrią człowieka
czasza podniebieniem silna
pręży się przez wieki
mrozoodporne ciosy
stroszy
na zmienną aurę niepodatne klińce
gdy nie bita głowa
ciało też bez sińców
nauczmy się kopułować
tak by historii nie plamić
przetrwamy

Ogrodowe pejzaże

Saska Kępa
ta ździra zawsze była agresywna
nie wpadajcie w stupor mówiła chłopakom
gdy patrząc pod słońce wyraźnie widzieli
że nie nosi majtek pod sukienką
noce bywały spokojne w jej szaleństwie
pijana pozwalała wszystkim nie sięgając
po trudne słownictwo męża psychologa
wyciszona świtem dyszała w brudne szklanki
po seksie analnym bolała ją głowa
nawet nie wspomniała o straconych zębach
połowa przedmieścia znosiła jej mendy
i butelki pełne wymarzonych światów
rozebrałem gołębnik
pazury bez obrączki wściekłe
drapią powietrze przedwcześnie zatęchłe
choć nie ma powrotu
wyjdzie za mnie jak kot z Rhode Island
rezydent domu spokojnej starości
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głosów nie słyszę
nie słucham więc nie liczę
stąd nie wiem czy liczne
oglądam sobie urny
nagrobki prześliczne
zadbane groby
bo wiem kto mi dziecko kołysze
ciszej
o skutecznym rad sposobie
nikt nie czyta
brzytwy ockhama się chwytam
podaję rękę tonącym
by się nie mnożyć ponad potrzebę
jeżeli nawet pogrzebię
to niechcący
wilcze zęby zza tej owcy
cieszą się dziewczęta
radują się chłopcy
może zapamiętam
z dłonią gdzieś w okolicach serca
zapłodnię topielca
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Violetta Lambert: Zobacz

Marek Jastrząb (Owsianko) – Bydgoszcz

Kąpiel
Przed obiadem o pierwszej, tak gdzieś w okolicach jedenastej,
można było zobaczyć wesołą kawalkadę ochotników wytypowanych do kąpieli. Rykszami do ekspresowego przewożenia,
dzierżąc w dłoniach berła imitujące skrobaczki do szlifowania
pleców, roześmiane staruszki mknęły korytarzem do łazienki.
Babcie, kiedyś godne zazdrości kobiety, kiedyś ogniste dziewczyny, podlotki z własnymi zębami, rozpaplane w botanicznych ogrodach, przepojone młodością i ochotą na zmierzenie
się z życiem, wypełnione pomaturalnymi planami, zajęte beztroskim chodzeniem na randki z tysięcznym jedynym, płaczące,
niekiedy bez powodu, a niekiedy z powodem, którego już nie
pamiętały, drżąc z zimna, siedziały na krzesełku przy wannie,
okryte frotowym ręcznikiem i być może po raz pierwszy w życiu czuły się tu jak królowe, być może nikt nigdy przedtem nie
dbał o nie tak.
Ich młodość przeszła za szybko. Zamiast życia miały próby
ogniowe i skąpe szczęście na wykoślawionych koturnach. Zanim zdążyły naistnieć się do syta, spadły na nie zdania ponad
wszelką wytrzymałość, skończyła się ich odrealniona poezja
i bujanie w obłokach, skończyły ogrody i marzenia o chłopakach, a zaczęły pieluchy i bóle stawów. Zaczęły wędrówki po
utrapieniach i podróże donikąd.
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Stołówka
Razem z gongiem, drżącym truchtem przydziałowych bamboszy, napływała do niej, żarłocznym strumieniem, głodna dziatwa nieszczęśników. Odstawiała pod ściany swoje laski, szwedki i balkoniki, siadała przy „swoich” stolikach obitych ceratą
i mościła się na krzesłach.
Czas był tu odmierzany posiłkami.
Śniadanie, z obowiązkową zupą mleczną, dymiącą w poszczerbionych wazach, z chlebem pociętym na opłatki, z kostkami
masłopodobnego lepiszcza, miodem, dżemem, czy twarogiem,
z kubkami kakaowej cieczy w niedzielę, a słodzonej kawy z domieszką ciepła w powszedni dzień, śniadanie pozwalało otrząsnąć się, przezwyciężyć nocne zjawy zaczopowane pod meblami,
uwolnić się od desantu demonów przerażająco i w beztroskim
skupieniu defilującego, całymi pułkami, całymi ołowianymi
szwadronami, szyderczo paradującego granią sekretarzyka;
śniadanie pozwalało przemóc huraganowe kontrofensywy dolegliwości, pozwalało zapomnieć o zmorach produkowanych
przez halucynacje, ciemność i ból. Pozwalało odnieść zwycięstwo nad sobą, nad wszechogarniającym poczuciem własnej
znikomości.
Śniadania, do których dożyli, zmywały z ich twarzy nie tylko
osad, szlam i śluz wszelkich udręk, ale dawały im ostrożną nadzieję na dotrwanie do obiadu, a kto wie, czy nie powiedzie się
im i doczłapią się do kolacji.
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Empatia
W dni wolne od znieczulicy, zatroskanymi tabunami, przybywali do Domu krewni, specjaliści od wydziwiania, przylatywali
do nich, by zaliczyć test z miłości bliźniego.
Wzrokiem tłustym od pociechy wychwytywali każdą najmniejszą, niepokojącą zmianę nie w swojej siostrze, mężu, czy
staruszku, ale w szafach z bambetlami, ale na ścianach, gdzie,
stwierdzali ze zgrozą, ostatnio było gęściej od malowideł, srebrnych lichtarzy, pozłacanych łyżek, przedmiotów cenniejszych
od ich posiadaczy.
Zanim zdobyli się na męstwo, by wujka, babcię, czy matkę ucałować i zapytać o samopoczucie, upewniali się, co z Malczewskim i gdzie do diabła podziewa się Boznańska.
Staruszek gmatwał się w przeprosinach, jak uczniak, którego
przyłapano na wagarach. Był wystraszony, że na dobre rozgniewał zięcia, który w odwecie da mu popalić, zemści się na
nim, ofiarowując wnukowi zero wszelkich wizyt. Obawiał się,
że wnuczek będzie miał od tej chwili dodatkowe zajęcia, tenis,
angielski, korepetycje z komiksów lub alergię na Dom.

Podziemia
Winda osobowa przewoziła dromaderów z nogami bez opon.
Kiedy stawała na dole, zobaczyć można było rozwidlony tunel.
Podziemne korytarze były oświetlone. Jego szersza odnoga prowadziła do kuchni. Stąd, w termosach zastępujących poprzednio używane kotły, przybywały do jadalni na piętrze – gorące
dania. Drugie odgałęzienie wiodło do świeżego powietrza, do
gładkich, nasłonecznionych alejek parku.
Za drzwiami z wyjściem na zewnątrz znajdowała się pralnia
połączona z dezynfekcją. Za dezynfekcją rozlokowały się kabiny z odwszalnią i obrębialnią, w których krochmalono, posze– 113 –

rzano lub nicowano ubrania mieszkańców, ich odzież, przetartą
w szwach, rozłażącą się w rękach i zniszczoną wiekiem, proszkiem lub chlorem. Za pralnią mieściła się główna lompownia,
główne składowisko zatęchłych szmat pozostałych po nieżywych, butwiejących w pamięci.
Wartościowe, do których krewni zapomnieli rościć pretensji,
w miarę przyzwoite, szły na renowacyjną kupkę i wracały do
innych pasażerów domu. Natomiast strzępy po niegdysiejszej
świetności, strzępy upstrzone dziurami na łatach, trafiały do
pieca. Lecz magazyn zawierał też pękate, foliowe pakunki zaplamionych piżam, prześcieradeł i powłoczek. Zostawały tu
odkażone, by, wyprasowane i w pachnącej postaci, trafić z powrotem na poszczególne oddziały.

Boss
Przywlókł się razem z nadejściem grudniowej dżumy, kiedy
o „Solidarności „ zakazano mówić, gdy po zdjętej tablicy lokalnej gazetki, po jej buńczucznych inseratach i politycznych
wiadomościach zostały jaśniejsze plamy, jaśniejsze zacieki po
cudzej aktywności, a przestraszeni ludzie, bez wczorajszej chęci, snuli się po otępiałych korytarzach, popatrywali na siebie
z ukosa, bali się.
On jednak był zadowolony, promienny. Oto wreszcie zarysowała się przed nim niepowtarzalna szansa, nadszedł jedyny
w swym rodzaju moment na udowodnienie wszystkim niedowiarkom, że można polegać na nim jak na Zawiszy, że wypełni
wszelkie postawione przed nim zadania.
A zadania nie należały do łatwych. Przeciwnie, polegały
na przywracaniu poprzednich płycizn, na tłamszeniu ledwo co
rozbudzonej samodzielności. Nie próżnował. Już w niedzielę
rezydenci poznali, co to rygor, co to pysk na kłódkę i zapadaAntologia Ogrodu ciszy

jąca klamka. Boss, nowa miotła w dekoracjach z wcześniejszej
epoki, z czasów, które, wydawało się, odeszły, kroczył po nieznanym obejściu z miną tryumfującego kolonisty, z miną starego rutyniarza.
Kiedy przed śniadaniem, przybrany w biel wykrochmalonego fartucha, zaglądał do sal z pensjonariuszami zrolowanymi
w kołdry, większość z nich brała go za Inspektora, za osobistość
przysyłaną tu, by od ręki rozwiązywać ich przykrości, za postać
przystosowaną do wysłuchiwania skarg, wdrożoną do dawania po łapach, nacierania uszu lub jechania po premii.
Gdy pojawiał się, chwytano go za chałat, potrząsano nim jak
zbolałą gruszą i kiedy jeden kończył truć, drugi, spod kołderki, nie czekając na uzupełnienie pomstowań wspólniedolanta,
na doskomlenie ich do klarownego meritum, przejmował stery, podchwytywał wątek i rwał meszek z głowy, i grzmocił się
wiotką piąstką po zapadłej piersi, po wystających żebrach, dając liczne ilustracje urojonych krzywd, a Boss, z wiele obiecującym westchnieniem, skrzętnie zapisywał w notesie uwagi dotyczące zapchanej umywalki, lamenty o personelu, który ociągał
się ze współczuciem, nie był zorientowany w ich potocznych
zmartwieniach, który ze wzgardą odwracał się od ubolewania.
Z czerwonym notesem na tle białego fartucha prezentował się
doskonale.
Pod zmasowanym ogniem pretensji, uśmiech na jego twarzy
przechodził remont, malutką modernizację; przekształcał się
w coś w rodzaju spłoszonego grymasu. Lecz był to grymas nie
tyle spłoszony, co przeciwnie: odzwierciedlający rozdrażnienie
właściciela domu, ilustrujący jego zasłanianie się nawałem papierkowych obowiązków: uśmiech ów kończył się furiackim
ściskaniem wyciągniętych dłoni, ukradkowym liczeniem ocalałych palców, wyczekującym oglądaniem się na drzwi, które,
psiakrew, nie kwapiły się przyjść mu na ratunek, kończył się
Ogrodowe pejzaże

stłumionymi przekleństwami pod nosem, raptownym wypadaniem na korytarz, umykaniem z oparów gęstniejących pretensji, ocieraniem czoła i wilgotnych rąk.

Toalety
Między siódmą a śniadaniem o ósmej, dyżurka stawała się pokojem socjalnym, przemieniała się w odpoczywalnię, w leżakownię odizolowaną od dźwigania i podmywania, zmieniania
podkładów i prowadzenia do ubikacji, od wylewania nocnej
zawartości kaczorów i opróżniania podsuwaczy, od sprzątania,
odkurzania i wyrzucania rzeczy zbędnych do zbiornika na gałgany.
Za zamkniętym drzwiami, zziajane pielęgniarki i salowe uwalniały się od wysłuchiwania ciągle tego samego repertuaru
skarg, plotek i rykoszetowych pomówień, wyzwalały się od
wdawania się w błahostkowe spory pomiędzy zwaśnionymi
mieszkańcami, od bycia ich mediacyjną spluwaczką, wysłuchiwania ich mamlających zwierzeń, orzekania o czyjejś wydumanej winie i bycia sprawiedliwą stroną konfliktu.
Równo z zakończeniem porannych toalet, od siódmej do rozbieganej godziny karmienia tych, co nie byli w stanie dojść do jadani, podnieść się z łóżka, ruszać ręką, chwycić za talerz bez rozlewania zupy, czy przełykać bez pośrednictwa wężyka, dyżurka
zamieniała się w kawiarnię, w kawiarnię, w której mówiło się o
wszystkim, co istniało poza zakładem, gadało się o wszystkim,
byle nie o tym, co było za zatrzaśniętymi drzwiami.
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Wewnętrzny regulamin Bossa
Kto się bał ciasnych pomieszczeń, miał lęk przestrzeni, ten musiał jeździć windą sam, temu wara było zmagać się z poczciwymi schodami.
Kto zanadto lazł mu w oczy, kto nie chciał się upajać tym, że
jest zaopiekowany w sposób najlepszy z możliwych, cackał się
ze swoimi przypadłościami, za często wyjeżdżał z ranami, których trzeba się było domyślać, kto zazdrościł pozostałym, że są
częściej samodzielni, częściej wyjeżdżają wózkami do parku,
temu serwował szlaban na uciechy, ten miał odwiedziny albo
skracane, albo tak rzadkie, że lepiej by mu było, gdyby ich nie
miał wcale.
Kto z poprzedniego wcielenia przywoził psa, bo nieopatrznie
sądził, że trafił do domu, a nie do koszar z fundamentalistami,
ten już od parteru bywał pouczany, że zwierzęta są niehigieniczne, załatwiają się nieprzepisowo, gromadzą zarazki, biegają bez nadzoru, kagańca i kotylionów, roznoszą niechlujstwo,
palą się do robienia głupot nie uwzględnionych w regulaminie,
są bez kultury, od ogona po wąsy są niezdyscyplinowane, dowiadywał się, że jeśli nie chce podpaść tutejszym pretorianom
i być przez nich obruganym z góry na dół, we własnym interesie powinien pozbyć się zapchlonego tałatajstwa.
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Świetlica
Po kolacji, przed nocną toaletą, udawano się do świetlicy z telewizorem.
Dyżurny nadzorca zapuszczał pudło z nowinami i otwierała się
kolorowa przestrzeń i rozlegał się buczący pomruk urozmaicony rozkasłanymi komentarzami z tylnych rzędów.
Po ekranie dobre i vice dobre wiadomości grały w dwa ognie.
Do dwudziestej drugiej świetlica zanosiła się od westchnień i
pohukiwań ludzi słyszących co trzecie słowo, rozumiejących
tylko te, których nie dosłyszeli. A o dwudziestej drugiej sekund
pięć, do świetlicy naelektryzowanej banialukami wkraczał pielęgniarz i zamaszystym susem dopadał do wyłącznika telewizora, który, rozregulowany, od lat nie trzymał koloru, ale był za
to matowym oknem wypuczonym na świat.
Na nic protesty, żachnięcia i odwoławcze spazmy, że zaraz się
kończy. Regulamin, rzecz święta, mówił, i nie było odwrotu.
Zakręcał kurek ze szklanym wodolejstwem i ekran gasł i zaczynały się rwetesy, zmagania z odstawianiem krzeseł i pochmurnym ciurkiem wracanie do sal.

Violetta Lambert: Duchy przeszłości

Jan Stanisław Kiczor – Warszawa

Tworzenie
Rzucam się w gęstą czeluść leżącą na drodze.
Łykam błędną źrenicą czarny płomień blasku.
Goreję płomieniami drzew smolistych trzasku.
Śmiejąc się, cały płaczę. Tańcząc, sonet tworzę.
Z niebiosów Cavalcanti ostro trzyma wodze,
Bym z grobowca Petrarki nie usłyszał wrzasku.
By Lentini spokojnie dumał w swoim lasku
A Lopez de Mendoza nie płakał, że szkodzę.
Verlain mnie jednak wspiera, szepcze, abym pisał.
Szekspir zaś z pobłażaniem śledzi me występy
Gryphiusa, też pochwalny, jakbym głos gdzieś słyszał.
Zadura z Barańczakiem świat mój ukołysał,
By z kaskady słów prostych poczynić postępy.
A Rimbaud podpowiada bym poezją dyszał.
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Nadzieja
Uwikłany w mnogości miłosnych katarakt,
Łańcuchem pożądania uwiązany brytan,
Może znajdę gdzieś wreszcie swój jedyny szmaragd
I wtedy się poczuję jak spełniony tytan.
Gdzieś tam w krainie lasów i zielonych dolin
Rozwiany włos ogarnie czarna anadema,
Przytuli mnie promieniem złocisty Apollin
I w taki świat się przejdę, którego już nie ma.
Z egzotycznych zapachów traw, zbóż i gałęzi,
Zielonookich spojrzeń wilgotnych jaszczurek,
Złapię takie uczucie, które mnie uwięzi
I kolorem rozplącze życie szaro-bure.
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Dla Ciebie
Śpij jeszcze. Na twych rzęsach skra poranku drobna
Pieszczotą sen przenika w rozkosznej amnezji,
W zapachu się rozwija wilgoć jeszcze chłodna,
Kroplami ozdabiając bukiet świeżych frezji.
Zakochany w oddechu spokojnym i sennym,
Podświadomie utkwionym w głębinie rozkoszy,
W zapach kwiatów ubiorę czas ten niecodzienny,
I tej ciszy uśpionej będę miłość głosił.
W pieszczotę cię owinę i w myśli swawolne,
W uczucia tak oplotę jak pęd winorośli,
Zapachem muskać będą wszystkie kwiaty polne,
Które łąką wyśniłaś w całej zieloności.
Obudzisz się od blasku, co promieniem złotym
Figlarnie twarz zabawi i skusi powieki,
Pierzchną senne rojenia podniebnym odlotem,
Zostanie zapach kwiatów ze snu łąk dalekich.
Zostaną barwne frezje w przeszklonym flakonie,
W aromacie przedwiośnia słonecznie ciekawym,
A w kolor, który z kwiatów tęczą się wyłoni,
Ustroję filiżankę twojej rannej kawy.
Jeszcze szeptem, co ciszy poranka nie dotknie,
Wymyślę życzeń mnogość, w które cię oplotę,
I w szczerości myśl żadna w słowach się nie potknie,
A spełnienie nastąpi i teraz, i potem.
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Ulica Safony
Na ulicy Safony i nie w Mytylenie
Na uczucie nieczuły przemyka się Faon,
Wiersz liryczny okryty swojej chwały cieniem
Dysputą rozjarzony – literacki salon.
Na ulicy Safony ruchliwej od rana
Zwrotka wiersza się przemknie, naga jeszcze, bosa,
Jakaś myśl przez poetę ledwie okiełznana
I brak jest wszystkim trochę śladów Alkajosa.
Nie kończy tu miłości Skała Leukadyjska,
(Na ulicy Safony nie ma skąd się rzucić),
Czasem jakieś miłosne trwają tu igrzyska,
I przegrane uczucie sił nie ma, by wrócić.
W codziennym wszystko płynie rytmie i porządku,
Wiersz kolejny Safona układa w swym kątku.
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Ulica Poetów
Na ulicy Poetów nikt wierszy nie pisze,
Poeta się tu żaden jeszcze nie narodził,
A jednak jakoś dziwnie poezję tu słyszę,
Jakby z wierszem pod rękę codziennie ktoś chodził.
Gdzieś od płotu do płotu, od drzewa do drzewa,
Usłyszę jakiś sonet, to znowu balladę,
Dytyramb na pogodę jakiś ptak zaśpiewa,
Nasłucham się poezji, nim dalej odjadę.
Tu i liść spadający jakiś wers dopieści,
Zawiruje mu rytmem i rym da głęboki,
W konarach wiatr nam całą zwrotkę wyszeleści,
Po trawniku wiersz płynie zielono-szeroki.
Na ławeczkach, co kilka przy ulicy stoi,
Może zgodnie duch wieszcza z wierszokletą siędzie,
Duch się o konkurencję uznania nie boi,
Wierszokleta pomarzy, że wieszczem też będzie.
Na ulicy Poetów to i Muza czasem
Dla relaksu po prostu odnajdzie przystanek,
Jakiś tomik poezji okryty atłasem
W ręku, a zaś na głowie ukwiecony wianek.
Na ulicy Poetów w spokoju i w ciszy
Poemat układają rozmarzone drzewa,
I dziewczyna gdzieś w oknie radośnie usłyszy,
Gdy jej luby pod oknem balladę zaśpiewa.
Antologia Ogrodu ciszy

Więc choć na tej ulicy nie mieszka poeta,
Strofami wiatr się niesie przez liście i trawy,
Krzewy się odnajdują w poezji sekretach,
Chodnikiem wiersze płyną jakby dla zabawy.

Spełnianie
Utkałem muślinowy dywan Twoich marzeń.
Wplotłem tam złotą nicią całą swoją duszę.
Na drodze namiętności każdy kamień skruszę.
Pragnieniem przyodziany dostarczę Ci wrażeń.
W gorących myśli biegu, w wirze serca zdarzeń,
Okiełznać swoje wnętrze rozpalone muszę.
Owiany mgły welonem Twoje oczy wzruszę
I drogę Ci wymoszczę. Oczyszczę ze skażeń.
Już zawładnąłem całym przeznaczenia bytem,
Owinąłem z batystu tkaniną marzenia
I spełniłem Twą rozkosz określonym rytem.
Ty mnie w zamian otulasz, upajasz zachwytem,
Nie pragniesz wcale zgasić rozkoszy płomienia.
Spalając się w całości, zostajemy mitem
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Marzenia, ech
Willa z tarasem mi się marzy
I basen z ciepłą, czystą wodą.
Może się jeszcze ogród zdarzy
(Co też nie byłoby przeszkodą).
W nim ogrodników choćby trzech,
Marzenia, marzenia, ech.
Fotel bujany na tarasie,
Widok na zieleń, barwne kwiaty.
I żeby w żadnym międzyczasie,
Żaden bank nie chciał mojej raty.
A przy fotelu piwo „Lech”,
Marzenia, marzenia, ech.
Zaś pięknych dziewcząt całe krocie,
By bawiąc zawsze przy mnie były
A chodząc w swej urody złocie,
Wzrok mój wdziękami zadziwiły.
Że przyjemnością jest to, więc
Marzenia, marzenia, bęc.
I jeszcze konto w dobrym banku,
Żeby kapitał tam narastał,
Żebym swobodnie i bez szwanku
Na swe potrzeby forsą szastał.
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Aby z podziwu zawył tłum,
Marzenia, marzenia, bum.
A tu ni willi, ni fotela,
Basenu jeszcze nikt nie kopie,
Jedyne co więc zrobić mogę,
To tego „Lecha” się ożłopię.
Z tak pięknych planów, zero, nic.
Marzenia, marzenia, pic.
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Nowy ład
Złożyłem świat swój cały w kosteczkę ubrania.
I życie poskładałem. Schowałem do szafki.
Wspomnienia w małej paczce leżą z boku ławki.
Nic nowego spojrzenia w przyszłość nie zasłania.
Żadnego i nikomu nie dałem przesłania.
Na widok otoczenia dostawałem czkawki
I światowe dramaty były jak zabawki,
Które huragan duszy przez salon przegania.
Spróbuję myśli swoje nauczyć porządku.
Rozwiązać ten dylemat: że życie nadzieją
Świeżą wstążką powiązać byty w nowym wątku.
Nie mam nic oprócz duszy, żadnego majątku.
Serce mogę uczynić świata kaznodzieją,
Co ukochać chce wszystkich. Wszystkich – bez wyjątku.

Antologia Ogrodu ciszy

Bez przyjemności
Cóż ja ci powiem, słońce moje,
Gdy mi oświetlasz duszy ciemność?
W moim przekroju liczne słoje,
A gdzie przyjemność?
Wszystko się w świecie jakoś kręci,
Pełno niezwykłej ruchliwości,
A mnie w tym świecie nic nie nęci,
Brak przyjemności.
Opasła wiedza w studia wzięta,
Mądrość odświętna i codzienna,
A rzeczywistość jak nadęta
I nieprzyjemna.
Pod górę ciągnie się szmat życia
Tylko wysiłek wciąż tkwi we mnie
I jest to stan mojego bycia,
Dość nieprzyjemnie.
I już za późno zmieniać style,
Nowy trud własny poczuć w kościach.
Nie będę barwnym już motylem.
Po przyjemnościach.
Gdy już zakończę drogę swoją,
Legnę spokojnie i bez złości,
Inni pokropią duszę moją
Bez przyjemności.
Ogrodowe pejzaże

Violetta Lambert: Ołówkiem

Jolanta Kowalczyk (Jola) – Lublin

kolekcjoner
wpatrzony w niebo
zaklina
diamenty
zwabione zimnym światłem
porzucają dom
by runąć
najpiękniejsze okazy
szlifuje
aż zabłysną infernalnym blaskiem
brylanty
ornamenty pałacowej alei

Ogrodowe pejzaże

tak dla kaprysu
Lete zakręciła kurek
ludzie zaczęli nawoływać się i szukać
matki opuszczały nici do piwnicznych labiryntów
a żony wypatrywały mężów
uciążliwych lokatorów
strącano z drabiny Jakuba
niektórzy wylecieli przez okno
by rozwinąć zakurzone pióra
uciekinierzy proponują przewoźnikowi
połamane skrzydła pod zastaw
zapomnieli
tu nadal daje się obola
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budowniczowie katedr
naciągnęli obitą skórę
na żebra ugięte w ostrołuk
pod ciężarem krzyża
wieża niczym wbita włócznia
dumnie spoglądała ku górze
drażniąc niebieską powiekę
zamknęli w księgach
cyrkle i węgielnice
w oczekiwaniu na nowe projekty
tylko oko
Wielkiego Architekta
wciąż łzawi
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ślepa Temida
ręką odgania orły
drugą dzieli mieczem
sprawiedliwie
kto odważy
ludzkie sumienie
zamknąć w paragrafie
kruki
na próżno łamią pióra
o kamienną twarz
by zedrzeć opaskę

dla Herodiady
najpiękniejsze róże
z monachijskiego ogrodu
ścięto tuż przed zmierzchem
w okrągłej misie
ciasno ułożone główki
przybierały kolor purpury
domina nie lubi bieli

Antologia Ogrodu ciszy

woltyżerka
przywarła udami
do skóry podpisanej pejczem
oddech splótł się z bólem i rozkoszą
w oczekiwaniu na
razy
tylko kark
ostatni bastion dumy
nie chciał się ugiąć pod
DOMINĄ
Kobieto, wyjaw mi swoją tajemnicę! A stara kobieta rzekła:
„Idziesz do kobiet? Nie zapomnij wziąć ze sobą pejcza!“*

*F.W. Nietzsche: Tako rzecze Zarathustra – Książka dla wszystkich i nikogo.
(przekład autorski)

Ogrodowe pejzaże

Kummernis
wzrokiem osaczyła niebo
aby uwięzić w źrenicy
słońce
musnęło wyciągnięte ku niemu
przybite do krzyża
ramiona
jakby chciały ogarnąć świat
na próżno
frasobliwa
z przypieczętowaną twarzą
Boga
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Violetta Lambert: W nieznane

Tomasz Kowalczyk (Tomek) – Lublin

przez morze czerwone przechodzi się tylko raz
niepewność jaką niesie przejście przez rubikon
z wahaniem czy wypada odważyć się odejść
na zawsze nie na chwilę tak jakby donikąd
nie wiedząc co naprawdę wydarzy się w drodze
zatrzymać się na moście przed ostatnim krokiem
jeszcze raz szybko spojrzeć na tamten brzeg rzeki
pokornie schylić głowę gdy los piętnem dotknie
i władczo porozdziela uznanie lub sprzeciw
obawa przed nieznanym każe wstrzymać oddech
przestąpić próg ostrożnie rozejrzeć się wokół
oczami które więcej nie błysną spod powiek
lecz myślą już ostatnią zagłębią się w spokój
po drugiej stronie słowa świat zbywa milczeniem
domysły zmykające przez spiżową bramę
nie dadzą nigdy poznać kto w pył się zamienił
a czyje imię dzisiaj w księdze żywych stanie

Antologia Ogrodu ciszy

rozmowa z oddechem
błąkasz się po mieliznach i coraz trudniej
wypłynąć na głębię
gdzie wiatry napełnią żagle
popychając łódź ze złamanym masztem
wsłuchuję się w spowiedź liści
przewracanych bezwiednym porywem
i nie potrafię uchwycić szelestu
ogarniętego niemocą
zaczekam aż przesypiesz się do końca
przez moje palce
nim odejdziesz
zamilknę

Ogrodowe pejzaże

miedź zabrzęczała po raz wtóry
i tym razem nie wzbudził niepewności
rozglądał się za świadkiem
który zwabiony hałasem
zapali światło
dźwięk znajomy od lat
nie zawiódł przyzwyczajenia
rozbrzmiał zwycięsko z przekonaniem
o nieomylności stworzyciela
oglądał echo zaplątane w firankach
ponownie
nie udało się wciągnąć milczenia
w klawisze cymbałów

Antologia Ogrodu ciszy

wykonało się
palce z wysiłkiem przebierają szepty
nawlekając modlitwy na nić coraz cieńszą
w poszukiwaniu ostatniego paciorka
zaciera się pamięć pierwszych dziesiątek
zamienionych niepostrzeżenie na krzyżyki lat
nie dostaniesz do ręki nowego różańca
wiatr rozwiewa piasek
nanoszony syzyfowymi dłońmi
ulatuje w ostatnie słowa scenariusza
reżyser powoli skinął głową
w theatrum vitae zapadła kurtyna

Ogrodowe pejzaże

przed ostatnim przystankiem
droga zduszona węzłami lat
nie dostrzega upływu kilometrów
dopuszcza wyłącznie ruch jednostronny
bez możliwości poszukiwania skrótów
nielegalne objazdy prowadzą na manowce
i kończą się wykluczeniem z trasy
bez postoju na rozprostowanie kości
bo trzeba zdążyć
kierowca ucina wszelką dyskusję
przed kresem podróży odpinają się pasy bezpieczeństwa
kierowca naciska hamulec a jego zachowanie
jest odbierane jako naturalna reakcja
przecież nie bierze udziału w spisku
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myśli jak niedokończone pacierze
ich pogoń za słowem okazuje się bezskuteczna
ciągle nie potrafią przypisać właściwych kodów dostępu
do znaczeń znanych tylko nielicznym
obdarzone są za to wytrwałością w wyrzucaniu
błystek z haczykami które na oślep prują toń
w poszukiwaniu łaski
przelecieć jednym tchem na tamtą stronę modlitwy
wiara trzymana na smyczy zatacza wciąż te same kręgi
ukazując zdyszaną twarz i szaleństwo w oczach
które gaśnie urwanym echem niczym odgłos ziemi
rzuconej na trumnę
otworzy szybko usta lecz nie powie
amen
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nigdy nie jesteś sam
hasło rozdroże nie figuruje w encyklopedii katolickiej
nie zostało ujęte w paragrafy codex iuris canonici
katechizm również o nim milczy
uczeni w piśmie twierdzili że
między niebem a piekłem roztacza się
szmat ziemi niczyjej
(oba państwa zgłaszają do niego nieustanne roszczenia
poparte rzekomymi zapisami w księgach wieczystych)
ale to jest tylko czarny piar
powstały dla uspokojenia nastrojów
coraz pilniej potrzebujących miłosierdzia
z jednej strony zasieki z drugiej wilcze doły
potwierdzają wygasanie jurysdykcji
zawsze ktoś przyzna się do uciekinierów
i zawróci z manowców
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zanim zamienisz się w dotyk
możesz się jeszcze wycofać
ale przecież nie po to naruszasz granicę
aby w ostatniej chwili zatrzymać spojrzenie
wzrost ciśnienia
nie spowoduje zaniku czujności
prędzej podziała jak głupi jasio
stłamsi strach nie dodając otuchy
możesz się ciągle jeszcze wycofać
ale przecież nie po to
adrenalina włączyła instynkt odkrywcy
abyś przestał rozbierać przestrzeń
z centymetrów sześciennych
dojdziesz do mnie po omacku
nim zdążę zaczerwienić oczy

Ogrodowe pejzaże

okoliczności łagodzące
zyski z utargu przechowuje się na koncie
przynoszącym wysokie odsetki
polisa może nie wystarczyć
aby proces zakończył się pomyślnie
obole wsunięte w usta zardzewieją
tutaj nie wręcza się łapówek
każda przepustka ma swoją cenę
ustaloną jeszcze w Księdze Rodzaju
ciągi zerojedynkowe podnoszą życie do potęgi
kierując zmierzony czas poza granicę matematyki
rachunki sporządzają biegli rewidenci
zatem wykluczone są pomyłki
czy ewentualne procesy odwoławcze
jedna z dyrektyw nakazuje
zaokrąglać wyniki do góry

Antologia Ogrodu ciszy

jeszcze nigdy nie było tak łatwo
jego interpretacja wprawia w zakłopotanie
kręgi jeszcze do niedawna wyznaczające
tradycyjną linię podziałów
można czuć się nieswojo
bo przeciwnik sam wkłada w rękę sztylet
i nadstawia szyję
dziś dogmat nie zatrzymuje się na żółtym świetle
po kilku krokach żąda gwarancji powrotu
ślepa uliczka to nie przepaść
łaska pobierana z pirackich serwerów
wgrywa się bez trudu w sumienia
nicowane coraz tańszym całunem
spokój z drugiej ręki rozpadnie się
przed upływem terminu przydatności

Ogrodowe pejzaże

Violetta Lambert: Winiarnia

Małgorzata Krupińska – Cyprysiak (Latte) – Żyrardów

Mojej Mamie

pora
z cyklu kobieta

zwyczajnie bądź,
bez codziennych pacierzy
pochylmy się ku ustom.
będę kobietą bez nie,
będziesz mężczyzną bez tak.
wymkniesz się świtem,
brzaskiem otworzę okno.
będę kobietą czekać
na bukiet pszeniczny.
będziesz wracać mężczyzną
do nocy.

Ogrodowe pejzaże

kamyki
puść oczko tak wyrafinowanie jak dziś
choć w nieodpowiednim momencie
zupełnie jak to w ostatniej pończosze
a mogło być pięknie
puszczę kaczkę na wodzie
pokażesz jak ułożyć rękę
zajrzysz w dekolt
puśćmy wodze zmyślenia
nie będą potrzebne

sentymentalne idiotki nie są w cenie
zawisłyśmy w wykrochmalonych bluzkach
obezwładnione sztywnością mąki ziemniaczanej
nie czujemy nic oprócz upokorzenia
z komód wyziera stare życie układane latami
drwiące pomyłki kanonów ówczesnej mody
zawsze powtarzano – klasycznie i stonowanie to ponadczasowo
w tym miszmaszu nie ma nic trwałego
z melancholią próbujemy zamknąć szuflady
uparcie przypominające przeszłość niechcianą
– oddać biednym – na to też nas nie stać
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czekaj
wydawało się że jesteśmy
na wyciągnięcie telefonu
przekręcanie klucza w nowych drzwiach
ostatnich pięter okien gdzie bez zażenowania można
zaciągnąć się nagością a nawet papierosem
bez skutków ubocznych i plam na płucach
rano przy kawie oznajmiałam
właśnie zamykam expres
od jeansów albo walizki uciekam na trochę
a może na dłużej
wiesz nie potrafiłam deklarować dozgonnie
i przymierzać ciągle tych samych fasonów
bukowałam myśli jak bilety one way – miały siłę
rozstań albo powitań
każdy może zobaczyć dwie strony w jednym
wszystko zależy od czasu i miejsca
niezmiennie lubię mieć rękę w kieszeni
wiedzieć że jesteś patrząc na świat
i tak wracam częściej niż wyjeżdżam
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owady
ciśnienie spada i barometr wskazuje
bezkompromisowo nadchodzące niże.
filiżanka miała dość zalewania, całkiem
nadwyrężyło jej się ucho. nie zadzwonię
mogłabym ci opowiedzieć o motylach
(ostatnio są bardziej ruchliwe) i ćmach,
znalazły nowe lampy. nie śpią.
to niesamowite,
przecież jest zima.
jutro zapakuję w kopertę parę skrzydeł,
wyślę. jedyne, co dokładnie pamiętam,
to adres.

bliżej mi
jestem mężczyzną. to nic, że czasami zakładam sukienki,
koronkową bieliznę. jestem nim. na rękę siłuję się
z wyzwaniami – nie zawsze przegrywam. choć ciągną mnie
w dół ołowiem, ze śrutu strzelają jak do ptactwa.
to ja, myśliwy
łapię chwile, nic że ślepo i zwykle trafiam w półśrodki.
bywam samcem cieszę się zdobyczą. ja mężczyzna,
nie chłopczyk, nie mam czasu na sentymenty. wieczorem
jestem kobietą. bywa, że płaczę.
Antologia Ogrodu ciszy

(w)czucie
z cyklu piegi

nie przebieraj rdzawych słów, czasem
są jak owoce, dla urozmaicenia miewają plamy.
a może się mylę.
intuicyjnie wiem. trafiłam bingo. a ja już nie chcę
wygrywać. pragnę liczyć piegi. latem mam ich więcej,
zimą wezmę twoje.
na sen.

demokracja
odkąd podpisaliśmy pakt o nieagresji, w naszych
suwerennych republikach zapanował pokój.
uchybienia zdziesiątkowaliśmy małymi rewolucjami.
pozostają tylko przypadkiem zawarte sojusze –
dla ułudnego, własnego spokoju,
zamkniemy je w kronikach przeszłości.
burze ucichną, słońce znów będzie miało twoje piegi,
a tęsknota przypomni sobie właściwy adres.

Ogrodowe pejzaże

kontrapunkt
oczy jeszcze bardziej zmęczone.
bolą, nie wypatrują łagodności,
w coraz ostrzejszych listach. wykrzykniki,
jak alfabet Brailla’e czytelnie ranią palce.
na mojej gładkiej kartce
postawiłam kropkę i dalej nie ma.

haust
niewiele zmieniło się od czasu wymiany kurtuazji,
może tylko bardziej urosły włosy,
zmarszczki wcale nie głębsze
i klasyczna kolekcja jest nadal ponadczasowa.
listy nie przychodzą częściej a listonosz jeszcze nie osiwiał
od dźwigania wyznań i rachunków z wyrzutami.
telefon wibruje,
odkładając go na sekretarzyk, zostawiam strach,
idę do żywych.
odpocznę jak on, wyłączona.
za jakiś czas znów zapytasz co słychać,
odpowiem bez wahania wszystko
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na biegunach
na odległych krańcach – pogubieni
ty mądry
ja ładna
egzystujemy dalecy
przekwitamy chwilami
cierpieniem bez znaczenia
melancholijnie puści
zwielokrotnieniem pytań
dlaczego tak
codziennie stajemy bliżej śmierci
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wczoraj
naucz mnie pisać wiersze
co łany zboża kładą
naucz mnie nocnym dźwiękiem
milczeć bezmiernie
i cicho wykrzycz rozpacz
tę niepodzielną na dwoje
twoją nieznaną mi
moją nieznaną tobie
i naucz mnie żyć lepiej
bez kartografii znaków
bez ręki blisko naucz mnie
naucz
poranną ciszą pokory nalej
do kawy bez mleka
i naucz mnie iść przed siebie
daleko
dłonią pokaż
jak słońcem oddychać
kiedy niebo ciemne a myśli
w kątach ukryte
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ślimak winni-czek
wczorajsze ulice były takie opuszczone, zauważyłeś.
osierocone chodniki, nie słuchały odgłosów obcasów,
nie czuć
było perfum obcych kobiet – gotowały obiady, a na twoim
stole, talerz nie podskakiwał z gorąca,
nie śmiały się sztućce.
dzisiejsze pociągi jeździły szybciej, zupełnie odwrotnie
niż zwykle.
korytarze zapchane, tymi co mają cel i za mało czasu,
by żyć
bliżej siebie. po drodze kilka mostów.
można się schronić, usnąć
na wieczność. bliżej brzegu łatwiej będzie
przekroczyć bramy Hadesu.
nie pozbywaj się drobnych, zostaw umarłym grosz
wkupnego.

Ogrodowe pejzaże

dystans
jeszcze żyjemy. chwilami ogrzewamy słońce czerwone
od mrozu,
by w wolne dni rosnąć jak drzewa na ulicach, bezludni.
my dzieci srogich pór roku.
coraz dalej obczyzna, nie pachnie pomarańczami.
w chłodzie przemierzam bulwary, obojętnie mijam.
jedynym świadectwem mojego istnienia drobne dłonie,
zimne jak chodnik, na którym sypiasz.

manowce
wrócić tak zwyczajnie. przysiąść w fotelu,
on widział więcej i zna tajemnice,
wchłonął zapachy minionego czasu.
ręką co wspomnienie przywołuje, pogłaskać
echo o mnie. takiej jak niegdyś, beztroskiej.
dni upływają wschodami bezimiennych
granic i zachodami przynoszącymi
na następne kiedykolwiek nowy powiew.
chciałabym być, ale ciągle tak mi daleko.
zbyt daleko do dawniej, do kiedyś, donikąd.
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Violetta Lambert: Listy

Mariola Kruszewska (emde) – Mińsk Mazowiecki

para parasoli
w kawiarnianym zakamarku
wczepione pazurami w kaloryfer
zwisają
dwa nietoperze
automatycznie zapięte pod szyję
grzeją mokre skrzydła
po spiczastych noskach
kropla goni krople
on –
– nowoczesna konstrukcja z silną sprężynką –
dotyka drewnianym znakiem zapytania
trzykrotnie składaną
daj mi swoją rączkę
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antidotum
Iwonie

ołów
wywołuje długotrwałe zatrucie organizmu
odkładając się w mózgu
żołądku i sercu
powoduje bezsenność
osłabienie oraz blade zabarwienie skóry
ołowiane słowa
mają prędkość bolidu
bez hamulców i biegu wstecznego
nie dają się przetopić w niepamięć
rozpuszczają się
w kropli wybaczenia

Ogrodowe pejzaże

to chyba nie jest wiersz
jest dobrze
dzieci zdrowe dziękuję
w pracy też jakoś leci
nie farbuję już włosów
i nie lakieruję paznokci
oszczędzam
niedługo wrócą żurawie
liga mistrzów formuła
powoli pulsuje stabilizacja
norm społecznych
w kominku palę drewnem
brzóz
taki dym najmniej podrażnia
oczy
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czytając andersena
o brzydkich kobietach
nikt nie pisze poematów
nie rzeźbi
ich kolczastych dłoni
którymi chwytają chwilotność
bliźniaczych dni
golą nogi tylko latem
odkładają perfumy
tusz
obok szminki
są szkłem dla mężczyzn
w autobusach
odwracają oczy od bilboardów
usta zamieniają w marmur
wieczorami wracają do mieszkań za żaluzjami
bez luster
kotu
puszczają płazem oczko
w pończoszce
w oknie na świat wypatrują cudzego szczęścia
i przeprosin za usterki
brzydkie kobiety
troskliwie wysiadują marzenia
o łabędziu
– 163 –

nie będę galernikiem
moja kobiecość wyszła z mody
dla fasonu
trzaskając drzwiami przymierzalni
w czym mogę pomóc?
nie wystawię ciała
pod sąd
wykrzywionych ze śmiechu luster
mogłyby pęknąć w szwach
podać większy rozmiar?
uniknę
pytającego wzroku wieszaków
kwitujących wzruszeniem ramion
zakup najnowszej kolekcji
stresu
to nie w pani stylu?
uwielbiam zakupy
na allegro
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każdy umiera w samotności
sypia ze ścianą
jada do lustra
pije
prawym ramieniem wspiera się
o lewe
cieplej
cudze nieszczęścia obchodzą ją
szerokim łukiem
bezimienne bezbarwne bezdotykowe
tylko cień depcze
po piętach
gdy wieczorami
wyprowadza go na spacer
przed snem się kocha
się
mógłby przynajmniej nie chrapać tak głośno
* tytuł książki Hansa Fallady

Ogrodowe pejzaże

kobiecie którą skrzywdziła
nie potrafi zliczyć do
trojga
wyrachowanie ją przerasta
odjęła
by dodać sobie
podzieliła
mnożąc wprost proporcjonalnie
miłość i nienawiść
od zaciągniętego długu
rośnie oprocentowanie
na koncie rachunku
sumienia
nie liczy na umorzenie
zlicytowano ich domy
nigdy nie była dobra
z matematyki
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dojrzałe wino
jesień
wylała na mnie żółć
potem oblała się rumieńcem
wybaczam
zmieszanie z błotem
płacz
i nagłe uderzenia gorąca
w końcu
to też kobieta
siwe poranki chłodzą mrzonki
o powrocie zieleni
już listopad
jeszcze obie
krwawimy

zwyczajne the end
mój ostatni dzień
ukryje wzrok w liściach
a ja będę udawać
że nie widzę w tym
banału
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Violetta Lambert: Papirus

Magdalena Krytkowska (Alizjazz) – Opatówek

Park umarłych poetów
Są ławki omszałe jak płyty nagrobne,
na których siadają umarli poeci,
przy krzywych alejkach zapomnianych parków,
kapryśni jak wena, niesforni jak dzieci.
Szukają natchnienia na wiersze niemodne.
W zbudzonych wspomnieniach ukrytych agentów
czyhają na wersy o życiu niedobrych,
zbutwiałych jak drewno, jak park zarośniętych.
Tuż obok, wystarczy przejść tylko przez trawnik,
ruch – wije się, wdzięczy i kipi ulica.
Muza w krótkich spodniach sprzedaje w markecie
paczkowane słowa od już do użycia.
Lecz ich już nie nęci, ni moda i sława
ani miejski jazgot i w blokach mieszkania,
zrośli się z granitem w cienistych alejach,
gdzie ich zniewoliła tajemnicza dama.

Ogrodowe pejzaże

Koncert
I
Wiosna rozbrzmiewa ptasim śpiewem,
radość zawarta w tej muzyce
jak operowa uwertura
budzi uśpione chłodem życie.
II
Latem donośne świerszcza solo
wplecione w łąki kwietny dywan
w motylim tańcu się wyzwala,
wtopione w słońca blask – odpływa.
III
Jesienny koncert deszcz rozpoczął,
o szyby rozbił kształty kropel,
złączone w szary szum ulewy
spływają strugą z mokrych okien.
IV
Coś świszczy, wyje, robi burdy,
to wiatr potyka się o grudy,
a ziemia zła i twarda skrzypi
na mróz, co w wronich gardłach chrypi.
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jeden z grzechów głównych
w drugie święto
nagle zmartwychwstała pamięć
przyniosła lek na uspokojenie
– słodycze z supermarketu
dziecięce dłonie wyciągały
złociste chrupki słodząc dzisiaj
chleba naszego powszedniego
potem znów odezwał się
nienasycony głód miłości

szafirowa pisanka
papierową nicią owijam pusty kształt
wraz z nią myśl zsuwa się po gładkim owalu
tak trudno jest pogodzić życzenia i chęci
z czasem danym co płynie i kiedyś się kończy
lecz nie chcę być tą parką która nić przecina
otulam symbol życia w kolory błękitów
zdobiąc w barwy co głoszą gromkie alleluja
więc czemu tak uważnie patrzysz na mnie smutku
zabierasz mi wiarę krótkim słowem
spiesz się
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wtedy
nieraz jest cieplej
kiedy tupiesz i mówisz
ale mróz
otrząsasz głowę
potem pijemy herbatę
jak truciznę
wiesz wydano pamiątkową monetę
z okazji rocznicy osadnictwa polskich szklarzy
w ameryce południowej
na błyszczącym krążku
zostawiam ślad linii papilarnych
znów nie ukradłam uśmiechu
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wydzieranka
z grudnia za oknem wydzieram po kawałku
rudość liści szronem przykutych do grudy
strzępy błękitu nad widnokręgiem pomiędzy
warstwami szarości rozwieszone
mgławicę – nadzieję na białe okrycie
czerń pni i misterne miotły gałęzi
skrawki przyklejam zapachami lasu
w domu korzennym od serc
obranych z zapachu jabłek
puste miejsca wypełniam wspomnieniami
chodzę po śladach tych co odeszli

naczynie
przesypuje dni jak ziarna
w klepsydrze której
nie da się odwrócić
codziennie
o zachodzie pełne
po brzegi
a przecież bez dna
w pełni
najbardziej boli to
czego zabrakło

Ogrodowe pejzaże

Wybrzmiała miłość
obezwładniona milczeniem
zapada
jak zmrok

stan czekania
samotność jest trudna do zniesienia
przez jednego człowieka,
to stan w którym się czeka.

rozbłyski
nie ma już zapamiętanych miejsc
pod długimi cieniami drzew
łączącymi brzegi
w nurcie kąpią się
zajączki światła
odnajduje w nich ogień
mędrca z Efezu
mogłabym wrócić
brodząc pod prąd
innej rzeczywistości
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jak w niebie
płyty chodnika imitują grę w klasy
owalny rynek plac przed skokiem do nieba
– beton w aureoli lip
ambrozję pija się w monopolowym za rogiem
stali bywalcy rozdeptują pety
daj złotówkę – głos spragnionego potrafi
cofnąć czas
wczoraj było tak samo
w ciasnych sklepikach piramidy kitiketu
gipsowy osiołek pcha pustą taczkę
pod pasiastą markizę oazę ciszy o zapachu oleandrów
deszcz plami oklejony nekrologami słup
znak przejścia
zielone światło
przystanek
autobus kursuje co godzinę
można dojechać do piekła
kiedy w niebie zabraknie miejsca
na ziemskie potrzeby
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kalaity
rozsypane niebo wpadło
między skały
na szczęście
na zwycięstwo
okruchy o barwie zatopionego błękitu
jaśniały
w oczach świętych skarabeuszy
kindżałach i siodłach janczarów
oprawiane
w złotą łzę wspomnień
gdy zginą

korale
omijają rafy
rejsem
pod szkarłatnymi żaglami
do gorących wzgórz
rozkwitają
dotykiem palców
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ametysty
z przezroczystej czary pijesz
Amethis fiolet nocy
Bachus gotów do zgody
nadaje moc
pojednania
talizman
do granicy
gdzie stopią się barwy
na wieczność
w dwunastą warstwę niebieskiego
Jeruzalem

Ogrodowe pejzaże

Violetta Lambert: Wiosna

Łucja Kucińska (luczija) – Sieradz

okaleczone drzewo
nie zaprosiłeś mnie tego lata
listów nie piszesz
a ja do ciebie przyjechać chciałem
odpocząć w cieniu szarej renety
posłuchać opowieści o salomei
jeszcze dzisiaj
na widok odlatującego ptactwa
ten sam błysk w jej oczach
jak wtedy gdy strzałami z wiatrówki
płoszyłeś smakoszy czereśni
konar jabłoni odłamał wiatr
na tarasie tańczy światło z cieniem
salomea pije kawę bez cukru
smaku i aromatu nie zastąpi słodycz

Ogrodowe pejzaże

myśli
wyczekują na sygnał do ataku
by zadać ból i pytania
ignorujesz je wpatrując się w sufit
lecz na twoim niebie pojawia się szczelina
niewielkie pęknięcie nie jest skutkiem trzęsienia ziemi
a mimo to wpadasz w nie po szyję
wiedząc że nikt nie poda ręki
resztkami sił próbujesz się wydostać
ziemia osuwa się a one podpowiadają
że stracisz czucie w dłoniach i zginiesz
bo nie rozstąpiła się bez powodu
wybawieniem krzyk za ścianą
– włączony telewizor płoszy natrętów
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cena
Ilonie Jurkiewicz

kim byliśmy w tym domu i kraju
zanim dzikie wino zasłoniło okna i widnokrąg
gdy płótna dusiły się plując rozlanym szkarłatem
i tylko pędzel łagodził niestrawność zachodu
jeszcze w watykanie
przed ślubem w kościele św. anny
odwrócona do wschodu plecami
nie myślałam że kiedyś odejdziesz
dzisiaj Bóg uciszył wiatr
zapalone znicze wskazują kierunek żywym
salomea milczy wsparta o moje ramię
w świecie ciszy tylko ptaki śpiewają
i nikt tak jak ona nie potrafi ich słuchać
– opowiem jej ostatnie trzydzieści lat
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* * * (jeśli widzisz to co ja – nie płacz...)
jeśli widzisz to co ja – nie płacz
to nic że wiosna nie ubierze w suknię wiśni
a tamten październik
zmroził mniej odporne róże
pozostałe ścięli – było ich chyba dwieście
później padał deszcz – taki jesienny
liście dębu były czerwone
elwira grała gershwina i łzawiły mi oczy
z wypiekami na twarzy
wpatrzony w jej portret
unikałeś mojego wzroku
przyszła alicja z bukiecikiem fiołków
śmiała się z poszukiwań czterolistnej koniczyny
wyszłam
wiatr trzasnął drzwiami
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zbyt krótko trwał sen
zamiast listu – monolog z tobą
bez pytań
co nowego
wspomnienie ucieczki
od stołu
słów matki – zachowanych w pamięci
w świergot ptaków nad głową
naszego tarasu willa verde
zbudzone z letargu ważą czas
dzieląc
na dobro i zło

* * * (zazwyczaj masz sześć miesięcy...)
wiesz że twoje piersi są inne
niż dziewczyn z bilbordu
a jednak unoszą się podobnie
jest w nich coś
bursztynowy napój chłodzi
wypełnia usta
budząc otępiały umysł
nie słychać krzyku
targowania się z Bogiem
najpierw o
później
dostajesz pół
Ogrodowe pejzaże

* * * (zauroczyła mnie ostrość widzenia...)
zauroczyła mnie ostrość widzenia
zrzuciłem maskę bez wyrazu
– odpłynąłem
drżałaś z zimna w grudniowe noce
i na odgłos zbliżających się kroków
mówiłem że wrócę
niech tylko wiosna z martwych powstanie
jestem
tu nic się nie zmieniło
przy oknie ten sam stół i meble
matylda pije kakao grzejąc ręce o kubek
zmizerniała i rzadko wychodzi z domu
patrzę na nią
z fotografii opartej o wazon
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nie będą jej wiązać
kiedy przyjdziesz
będę w świecie niczyim
weźmiesz za rękę
i pójdziemy
czuję dym
wdziera się w nozdrza gardło
za bufetem barman z dziewczyną
spójrz
w alejce promienie słońca
nasze cienie
ktoś się uśmiecha
inny płacze
między cyprysami
rozbujana huśtawka
tnie przestrzeń
intuicja każe odejść
szukać azylu
nad brzegiem rzeki
która trwa w bezruchu
gwiazdy giną za horyzontem
nie słysząc
przyjdź do mnie
na wiszącej kładce
stoi dziewczyna
ma zamknięte usta
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prawo wyboru
nie wybrałam
spółki z ograniczoną wolnością
żądam spokoju
nie boję się cieni
niech siądą przy stole
pomilczymy
gdy zgaśnie światło
ktoś z nas odejdzie
jak trzynastego
w osiemdziesiątym pierwszym

* * * (mam swoje sześć metrów...)
mam swoje sześć metrów
fotel szafę coś do spania
i okno z widokiem na ulicę
mam pięćdziesiąt lat
i nadciśnienie tętnicze
jeśli spytasz o marzenia
odpowiem – daj mi spokój
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nie plącz się między nimi
rozbawiłaś ich babciu
brakiem elastyczności
i doborem dodatków do płaszcza
nie plącz się między nimi
powiedz dobranoc
i wyjdź
zamykając drzwi
pamiętaj o uśmiechu
niech nie myślą że jest ci przykro
słyszysz requiem

* * * (mogłabym uśmiechać się przytakując...)
mogłabym uśmiechać się przytakując
rozdawać pocałunki jak judasz
mogłabym
lecz wygięte w pałąk kręgosłupy
oczekujące na profity
powodują zmrużenie oczu
i grymas twarzy
zdmuchując pył z podłogi
rozsypią się
zanim udźwigną nagrodę
Ogrodowe pejzaże

* * * (bez akompaniamentu nie zaśpiewam...)
bez akompaniamentu nie zaśpiewam
słowa mogą dotknąć i unieść wysoko
więc czemu śniłam
piaskiem rzucanym w oczy
literki – takie nic
poskładane
zamazują ostrość widzenia
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Violetta Lambert: Wierność

Tobiasz Majstrenko (Tobi Majstrenko) – Mirsk

* * * (wczoraj...)
wczoraj odpłynęło
łodzią z niedomówień
żegnane jak
wódz wikingów

rano znaleźliśmy tratwę
dzień rozbitkiem
statku marzeń

* * * (na spadochronach...)
na spadochronach z ciepłych słów
lądujemy na polu roztargnień
zachwycasz się pejzażem ustępstw
nie zaufam promieniom
półprawd
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* * * (nie wiedziałem że...)
nie wiedziałem że
z pociętej kliszy oddechu
wyłowisz kadr ze
złością na pierwszym planie
jeśli miałem być odbiorcą
proszę o zwrot kosztów
na seansie zmartwień
nie dbam o miękki fotel

*** (w pasteli oddechu...)
w pasteli oddechu
zanurz płótno serca
między trwanie ponure
a sny rozżalone
połóż
kwiat westchnień
zbyt dobrze pamiętam
twoimi myślami
ulice ścielone

Ogrodowe pejzaże

* * * (dzieliła nas odległość...)
dzieliła nas odległość mierzona księżycem
spojrzenia tak bliskie a zarazem obce
na wyciągnięcie ręki czekało inne życie
to były długie lata
ojcze

jesieni boją się tylko poeci
upycham kartkami
dziury po tobie
wiersz najlepszym
spowiednikiem głupców
szarości nie znam
skłamię
jestem biały
jak ty
grudniu
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Bezdomny mentalnie...
Zostawiłem sny
w miejscu
gdzie ławka
jest poduszką
dla aniołów
dlatego menelom
dobrze śpi się
w parkach

* * * (przynieś mi grona...)
przynieś mi grona
z najstarszych winnic
unieś w ramionach
świat mój
zbyt ciężki
upij czułością
zostaw pod drzwiami
oddech
na klamce ślady
wyrzeźbi
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* * * (W moim pokoju...)
W moim pokoju
nie ma miejsca
już dla mnie
ściany pragną miłości
sufit ciężki
od tęsknot
w moim pokoju
gaśnie trzepot firanek
zimna herbata
puste łóżko
ciemność

Antologia Ogrodu ciszy

Violetta Lambert: Nirwana

Zofia Marks – Warszawa
Obsesja
Na pewno mi kasy nie da villanella,
marnować godziny przestanę niemądrze,
na wczoraj robotę chcę zacząć od teraz.
Lecz jak mam to zrobić, gdy w głowie mi śpiewa,
a śpiew ten przeszkadza zarabiać pieniądze?
Na pewno mi kasy nie da villanella.
Jak kretyn ostatni, jak palant, cholera,
wśród różnych błahostek bez sensu wciąż błądzę.
Na wczoraj robotę chcę zacząć od teraz.
Złożona tuż obok, wywraca mi trzewia,
gdy pragnę bezradnie poskromić swe żądze.
Na pewno mi kasy nie da villanella.
Nie da też spokoju, nie mam co zalewać,
więc szybko ją stworzę i spokój – tak sądzę.
Na wczoraj robotę chcę zacząć od teraz.
Co tu kombinować? Jak trzeba to trzeba
przegonić pokusy i wreszcie sporządnieć.
Na pewno mi kasy nie da villanella,
na wczoraj robotę zaczynam od teraz.
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Cierpiętnik
Zawistnemu nieobce cierpienie,
z nienawiścią lustrując sąsiada
sam je sobie zadaje codziennie.
Poprzez własnej niemocy stwierdzenie
nic nie robi i nic nie posiada.
Zawistnemu nieobce cierpienie.
Skąd u innych ciągłe powodzenie?
Czemu syci się mogą objadać?
Szczęśliwego udając codziennie
nie dostrzega, że przepych – złudzeniem:
u bogatych też rozpacz – to prawda,
im jest także nieobce cierpienie.
Nie wygrają ze złym przeznaczeniem,
krzywa Gaussa nieszczęścia rozkłada,
komukolwiek rozdaje codziennie.
Jad zazdrości zatruwa sumienie
żerowaniem na cudzych upadkach.
Zawistnemu nieobce cierpienie,
sam je sobie zadaje codziennie.

Ogrodowe pejzaże

panna z wigorem
makijaż błyszczy szaleństwem
w mimice twórczy chaos
o randce myśli ze szczęściem
układa plany z przejęciem
ważne by coś się działo
nawet gdy trąci szaleństwem!
nagrodą chwile późniejsze
tymczasem rzeźbi ciało
niebawem randka ze szczęściem
chętnie odstąpił jej miejsce
w nocy spotkany anioł
odwagi – baw się szaleństwem!
teraz więc może nareszcie
konwencje łamać śmiało
już wkrótce randka ze szczęściem
spojrzenie coraz piękniejsze
nie mów że oczy kłamią
makijaż błyszczy szaleństwem
na randkę czeka – ze szczęściem
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Przyzwolenie
Dzisiaj każdy pacjent to w obrocie towar,
płaci wciąż podatki, lecz system nie ręczy.
Trza końskiego zdrowia, żeby móc chorować.
Dobra na początek zaprawa sportowa:
w środku nocy czujnie pod przychodnią ślęczy.
Dzisiaj każdy pacjent to w obrocie towar.
Później ze zleceniem, by zrobić rezonans
puka do placówek z uporem bydlęcym.
Trza końskiego zdrowia, żeby móc chorować.
Dotąd nic nie wskóra (cicha kwitnie zmowa),
póty myśl upiorna w mózgu nie zadźwięczy:
Dzisiaj każdy pacjent to w obrocie towar.
Z bólem serca dumę do kieszeni schowa,
musi, to zapłaci, chociaż żyje w nędzy.
Trza końskiego zdrowia, żeby móc chorować.
W Polsce obywatel niczym dojna krowa,
na bok odstawiony, gdy braknie pieniędzy.
Dzisiaj każdy pacjent to w obrocie towar,
trza końskiego zdrowia, żeby móc chorować.
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Ballada o ludzkiej naturze
Jest coś takiego w ludzkiej naturze,
coś, co się staje właściwie normą:
nie widzieć szczęścia, jeśli trwa dłużej.
Brnąc wertepami poprzez kałuże
z maluchem w wózku (co rusz go podnoś),
znów się dziwiłam ludzkiej naturze:
tyle zachodu warte są róże?
Ciężko pokonać trasę forsowną
i nie narzekać, że trudniej, dłużej.
Hitem nad hity było podwórze:
tam, między drobiem, gospodarz konno
w centrum stolicy. Ludzkiej naturze
niełatwo pojąć stan sprzed wyburzeń.
Często zrzędziłam na ścieżkę polną.
Teraz jej nie ma – potrwa to dłużej,
bo obwodnica – wiem, wiem, marudzę,
ale odczuwam żałość ogromną.
Czemu coś drzemie w ludzkiej naturze,
by gardzić szczęściem, kiedy trwa dłużej?
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biały scenariusz
zabawne związki niewinnie białe
walc i małżeństwo gorączka śmierć
dam wyobraźni jeszcze poszaleć
by się przekonać jaki ma talent
kruk rękawiczki szaleństwo wiersz
zabawne związki niewinnie białe
noce i karły jar i dunajec
tutaj zakończę przydługi wstęp
mej wyobraźni co lubi szaleć
lubię się raczyć rymów nektarem
inne napoje budzą mój wstręt
nie dla mnie wiersze niewinnie białe
chyba że kupię biały atrament
to będą białe na czarnym tle
i wyobraźni dadzą zaszaleć
faszerowana białym koszmarem
biały garnitur welon był też
i wszystko później niewinnie białe
zabiłam fikcję by nie oszaleć

Ogrodowe pejzaże

Recepta
Luźne drobiny prawdy przemyci
najpierw gra wstępna, prawdziwe czary.
Nie wnikaj w sedno mej tajemnicy
na pierwszej randce, bo to ją spłyci
do interesu. Klimatu zarys
luźne drobiny prawdy przemyci,
więc się postaraj, a błysk źrenicy
więcej ci powie. Staną zegary.
Nie wnikaj w sedno mej tajemnicy
także po latach – już emeryci.
Niema rozmowa oczu zszarzałych
dalsze drobiny prawdy przemyci,
może bolesnej, lecz bez różnicy,
gdy nad uczuciem czuwa rozmaryn.
Nie wnikaj w sedno mej tajemnicy,
po prostu kochaj, tym mnie zachwycisz.
Miarą miłości – miłość bez miary,
luźne drobiny prawdy przemyci
wnikając w sedno mej tajemnicy.
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Violetta Lambert: Witch

Maria Nowak – Kielce

Chusta Weroniki
mam jeszcze swoje brzegi
sny gęste poczuciem winy
jeziora westchnień i
ciche mgnienia nadziei

zwiedzam czasami
brukowane uliczki
miejscowych schizofreników
jakby to miało znaczenie
zaplatam
pajęcze nitki
wokół nadgarstków
niepoczytalne słowa
zaczynają mierzić podniebienie
mam jeszcze swoje spełnienia
i ogień w oczach
którym płoną szczeliny zagubień
paranoja kończy się o świcie
w skrawkach niepewności
wraz z pierwszym westchnieniem słońca
zaczynam nowe istnienie
Antologia Ogrodu ciszy

O dorastaniu
„nie mam już
żadnych złudzeń, żadnych próśb,
już ostatni raz
chcę wrócić tam gdzie był
dla nas dobry czas...”*

zbierałeś moje spojrzenia
z kolorowych kieliszków
a niebo nad nami było gęste i szare
na tamtych drogach więcej zakrętów
kamienie kaleczą kolana
nie można iść
– podobno do człowieka
nie trzeba dorastać –
ja wiem że jest inaczej
pamiętasz?
chowałam się między szkiełkami
a jednak krople deszczu pocięły mi twarz
nie ma do czego wracać
tam zostały tylko zgliszcza
poprzednich żyć odłamki słów
i krew na ustach
dziś chcę zbudować dom
z błękitu i ciepła gestów
wnikać w szczeliny westchnień
i tworzyć
mgnienia naszej teraźniejszości
*J. Steczkowska „Złudzenie”

Ogrodowe pejzaże

Do matki Rogelia
w kostnicy nie ma życia
jest tylko martwa matka
w sześciu odsłonach nagości
wychłodzona woskowa pożółknięta
stara księga o wykruszonych włosach*

pozwól im czytać
niech chłoną resztki życia z rzęs
niech tańczą na żyłkach pod skórą
po to jesteś
matko Rogelia, stara księgo
on i tak nie zrozumie
w przyszłości zwariuje
będą cię brać garściami
przygodni wędrowcy
przydrożni włóczędzy
seryjni mordercy
pozwól im czytać
wysysać słowa z nadgarstków
niech gwałcą twoje myśli
po to jesteś
madonno potępionych, w sześciu kawałkach
martwa
matko głupiego chłopca
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leżysz brudna
samotna
poniżona
z podzielonym uśmiechem
patrzą na ciebie
dotykają cierpkimi spojrzeniami
czytają niczym biblię
a przecież
byłaś tylko
kobietą

*Urszula Cisak (Sahara) „Matka Rogelia”
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Czyżby dorosłość?
dorosnę kiedyś
do melodii życia zanim
wyblaknie atrament dorosnę
do prawdziwej poezji *

dorosłam.
i co z tego jeśli
mama nadal nie może
porozumieć się z ojcem
a mnie zamknęli oczy
na nieprawidłowości
kiedy zaczęłam
chodzić innymi drogami
nie chcieli żebym
uczyła się latać
dorosłam.
i po co
skoro nadal nie umiem
suszyć atramentowych ścian
podobno brak mi czasu na poezję
twierdzą znawcy
nie pytając nikogo o zdanie
a ja nie lubię się kłócić
dlatego znikam
między słowami

Antologia Ogrodu ciszy

poezja wraca czasem
w przeżyciach bez świateł
rośnie w zakamarkach
mądrzejsza o każdy dzień
dorasta razem ze mną

*Niedorosłość nie boli

Ogrodowe pejzaże

Anatomia codzienna
byłam tam
złamałam twardość powieki
bezczelnie wyznając grzechy*

rozwieszona między kątami
połamanych ścian chwytam się
ramion powietrza
patrzę
kącikiem ust znaczę drogę
do ciebie w ciemności
widzę
najciszej najdelikatniej
milczysz o przemijaniu
próbujesz się spowiadać
przedwcześnie
mętniejesz spokojnie
między kośćmi a skórą
omiatasz przestrzeń
w wieczności spokój westchnień
i domowe poranki z zapachem kawy
ciszę natchnienia
znajdziemy
a nasze dłonie wyznaczą
granice świata
*Jak Ewa
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Teraz kobieta
Pamiętasz?
Kiedyś miała kucyki
i beztroski uśmiech
zbierała mrówki do butelek po coli
dumnie biegała po drzewach
dziewczynka
blade włosy lśniły w słońcu
a śmiech dźwięczał jak melodia życia
nagle musiała
zmierzyć się z dorastaniem
za szybko
za szeroko
rozciągnięte ramiona
nie sprostały strugom deszczu
w jej własnym niebie
zabrakło miejsca
pamiętasz?
trzeba było oswoić
stłumione szepty
matczyne łzy
i ucieczki w mimiczne zakręty
niechcący stała się
ciężarną pustą przestrzenią
dorosła
ale ty przecież
nie możesz nic o tym wiedzieć
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Violetta Lambert: Ciiicho

Janusz Ostrowski (Amadeusz) – Tel-Awiw
elua
All loveliness fades

jestem zza progu nocy
nie zdążyła naama podrapać
mnie w plecy
niedokończony tatuaż
kładzie się kształtem jaśminu
trzeba jednak bystrego
spojrzenia i światła
choć może to blizny
każdego dnia głębsze
błogosławieństwa które
zsyła linijką wiersza
wsparty o ścianę
czekam spóźnionej taksówki

Ogrodowe pejzaże

za nie moim progiem
gdyby czerwień ściany
mogła pochłonąć moje żyły
stałbym się domem stojącym
u wylotu ulicy
ale przecież to nie moja krew
pulsuje
gdyby opadający konar
mógł stać się moim ciałem
wyliściłby wszystkie sny
ale ty przecież odwracałaś głowę
kiedy jesienią opadały z sykiem
w brudną rzekę chodnika
w końcu może uda mi się
otworzyć kluczem drzwi
nie raniąc dłoni
by cię odnaleźć
stojącą na szczycie schodów
choć nie jestem pewien
czy były tam schody
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homo viator
nauczyłem się bieli z jej twarzy i kształtu
z jej migdałowych dłoni

wciąż otwarta i niema
gardziel dworca
połyka łakomie
uściski dłoni
przelotne spojrzenia
i strzępy rozmów
a każde tak bardzo samotnym
fantem w biurze rzeczy
nie dokończonych
nad powolnym nurtem rzeki
z obolem w dłoni
wypatruję swojego charona
by pozwolił zwinąć w ciało
te wszystkie dni i godziny
w kolczastą różę
i kątem oka dostrzec
ostatni obraz przed zachodem słońca
w miękkim szeleście na wiśniowych błoniach
ona ubrana w cienki sweter bez stanika
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walc with bashir
dwadzieścia sześć ujadających psów
sny rozdzierają dłonie nieopodal miejsca
gdzie widziano cię po raz ostatni
choć nie jest to takie pewne
pamięć skryła się w dolinie
pośród zielonych o tej porze traw
powiadają że rosa jesienią ma kolor czerwony
rozmywa linię horyzontu bym mógł
pójść dalej za wzgórza
na południe
ale tam dziś tylko niespokojna pustynia
może jednak odnajdę cień
spojrzę mu w oczy
bez lęku
wymówię swoje imię

Antologia Ogrodu ciszy

kochankowie magritta
obsadka pióra otwiera
pejzaże snów zapomnianych
pod czarną tarczą słońca
tuż za oknem dłoni
długim cieniem słów
przeklętego południa
szeptem ukrytym głęboko
w plisie języka
za wargami opuchniętymi
od natrętnych okrzyków
ściany czerwonego pokoju
znajome jest tylko oczko pierścionka
któremu każdego dnia umykają obrazy
zwiewnym motkiem bawełny
nienapisanych wierszy
by można było spokojnie przyłożyć
policzek do marmurowej posadzki
tak cicho jak upada martwa rzęsa
kiedy budzisz się nie przy swoim boku

Ogrodowe pejzaże

zaskoczyło mnie lato
orszak milczący znikają tancerze za
ciemnym wzgórzem z chmur
próbuję wyczytać receptę na fałsz
w tych oczach zamkniętych na
bezużyteczny mrok w który spoglądały
i z drzew dziś cichszych zastygłych jak
katedry na obrazach holenderskich mistrzów
z daleką panoramą cuchnących kanałów
rozmowa narasta jak wśród podróżnych
gdy pociąg zbyt długo stoi pomiędzy stacjami
w pamięć zapada zapachem dzikiego tymianku
i śmiechu w ogrodzie
gdyby tak było można naciąć ten obraz
ostrym jak skalpel spojrzeniem może
w końcu się otworzy jak dłonie siwego rabina
by się spełniło
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tejrezjasz
nie ma krzywdy bo nie ma winy

wiatr południowy zaciska palce liści
wokół kamiennej bramy w pamięć czerwonej wełny
przesiąkniętej zapachem spoconej rzeki
nierzeczywiste miasto
w delikatnej dłoni kokardka
pozwól zwiążę włosy
ogląda się w lustrze był czy go nie było
wciąż nie może dobrać koloru
do oczu
do paznokci
do sukni
nie oślepłem zmęczyły mnie oczy
nad stolikiem okrągłym jak zegar
czas niebo poganiał bez jednej chmury
opadło w ulice krętymi schodami
ciężko
kiedy kieszenie pełne rodzynek
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belladonna
rozgrzeszam się piórem...
Mithril

teraz mogę tylko powtarzać
ostrożność w tych czasach nie zawadzi
tam w oknie gałąź nieruchomo wpatrzona w swoje odbicie
niczym madame sosostris
w chytrą talię kart i jak ona
gotowa powiedzieć to pańska karta
utopiony fenicki żeglarz
jeszcze osłania lustrem wiosny
tajemnicę szkieletu sztywną i białą
za konarem pustego nieba
brzękiem bijącego o szyby deszczu
wysuwa język do miejsca gdzie kończy się zima
by osiąść na powiekach łagodnym puchem
wiem
to nie zapowiedź skrzydła
przecież księżyc już dawno utracił pamięć

Antologia Ogrodu ciszy

sól
odejdę pierwszy by poczuć opuszki
twoich palców na powiekach
nim fale zmyją oblicze z piasku
opadnę ziarnem na dno oka *

ponieważ miała związane ręce
mogła wodzić wzrokiem biel chmur
ponad źrenicą oka
wyraźnie odróżniała głos świerszcza
za kominem domu który powracał
każdej księżycowej nocy
od snu tak niewyraźnego jak znajome słowa
ginące w tłumie
mogła spotkać własne odbicie
w poezji która jest bólem żył
rozrosłych jak darń lipcowej łąki
jak kropla krwi
spływająca po udzie
ale przecież w snach grzęźnie echo
on nie mógł być pierwszym
-------------------------------------------------* fragment rytu znad wejścia do anonimowego grobowca egipskiego faraona

Ogrodowe pejzaże

brzoskwinie i jaśmin
mogę tylko
rzeźbić mgłę dłońmi
chwytając powietrze
u wezgłowia snu
nie podnoszę oczu
zbyt wysoko by strach osiadał miękko
księżycem w nowiu
i odmienił przez przypadki każde
westchnienie które kryje prawdę
w mowie nocy gdy czeka z nadzieją
ona
ona odejdzie ostatnia
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Violetta Lambert: Mawrodafne

Ewa Pietrzak (Sosna) – Koszalin

Powidok
to drzewo dawało dobry cień
zranili je jednym cięciem
mądrości liści nie dotkniesz
opadły z ramionami na ziemię
powiesz jest inne obok młode
zanurzysz się w zieloność bo
nie czas żałować starych drzew
aż zabraknie ci cienia

Antologia Ogrodu ciszy

Jak dym z komina
nie chcę o przemijaniu ale biorąc za i przeciw
o niczym innym jakoś nie wychodzi
na co nie spojrzę to już było albo się kończy
zobacz wczoraj pół dnia na darmo padał śnieg
ciecie szuflami pracowicie oczyszczali swoje poletka
a śniegu nie ma tak z siebie i rano skończyła się zima
życie twoje czy moje jak ten śnieg z mozołem
wystarczy jeden podmuch topnieje ulatując
gdzie nie ma nas i nic już nie ma nawet
ale zanim przeminie zanim się skończy
jeszcze chwilę zatrzymać w dłoniach
odchuchać pisklę jakieś kwiaty posadzić
bo jakże tak bez śladu stopnieć ulecieć

„Abonent czasowo niedostępny”
wyjeżdżam poszukać miejsca
którego nie chciałeś mi dać
chociaż byłam na odległość imienia
zmęczyła mnie ta jesień i oczekiwanie
nie zagrzeję miejsca w twojej pościeli
zamieszkałej przez strachy przeszłości
wyciągnięte zbyt długo ramiona cierpną
Ogrodowe pejzaże

Opowieść bez tytułu
na policzkach sól
oczami tylko szarość
myśli jak oszalałe konie
ręce nie tańczą walca
to tylko odruch bezwarunkowy
by utrzymać równowagę
gdyby mogła krzyczeć
nie zabrakłoby jej powietrza
ludzie mówią że jesienią
wiatr jest wysłannikiem diabła
zawsze znajdzie ofiarę

Do nieznanego boga
hej ty co z fantazją umilasz mi życie
rzucając pod nogi coraz to nowe wyzwania
w najprzemyślniejszych kształtach
może już wystarczy
nie jestem herkulesem życie też mam jedno
nie chcę wyróżniać się w tłumie więc proszę
ogranicz swoją hojność i daj mi spokojnie
wydziergać ten wełniany sweter
zanim nadejdą późnojesienne chłody
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Teraźniejszość
najuciążliwszy z czasów
teraźniejszość
(L. Janusewicz)

w dłoniach zaciśnięta przeszłość
to popiół z zapachów wiosen
najgorszym czasem jest teraz
nie wiesz czy jutro obudzi się ptak
uciekasz w swoje ramiona
jedyne miejsce bez rozczarowań
w którym poczekasz na przyszłość

Bez recepty
zanim zgubi ostatnie klucze wierszem
z ptasich rozmów zebranym wyśpiewa
ty jesteś oczy głos ręce to wystarczy
bym mogła zasnąć spokojnie dzisiaj
pora przylotów jak drogowskaz
jest miejsce na bezpieczne lądowanie
za mało ciebie na bezsenność
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Zwyczajna historia
moglibyśmy zbudować dom
całkiem mały z bukowych bali
ot okno drzwi i stół
przy którym byśmy przysiadali
by wieści z dnia powierzyć sobie
moglibyśmy posadzić drzewa
by w gospodarstwie naszym małym
przez liście dębu igły sosny
promienie słońca układały
świetliste wiersze na trawie
moglibyśmy napisać życie
takie tylko nam dwojgu dane
z godnym czołem mądrością oczu
czułym gestem dłoni głaskane
z dala od zgiełku i mroku
moglibyśmy

Antologia Ogrodu ciszy

Bez słów
niech to będzie wiersz ostatni
jeszcze nie epitafium
bardziej zasłona chmurna
niech będzie zapomnieniem
zamknięciem furtki
albo lepiej ścianą lasu
tam będziesz bezpieczna
bo ani kroków nie usłyszysz
ni szyderczego śmiechu
i jeszcze coś ci powiem
w plątaninie słów jest pustka
serca też nie ma i człowieka
ta twoja poezja to farsa
a miało być życie i pieśni
przy stole z lnianym obrusem
pomieszałaś strofy z dialogiem
wietrzność z wiecznością
o naiwna poetko zielona

Ogrodowe pejzaże

Spacer
zagrajmy z jesienią w zielone
o jeszcze jeden kasztan w kieszeni
kiść jarzębiny podrzuconej do karmnika
szelest liści na wspólnym spacerze
zagrajmy o kosmyk rudych włosów
związanych niechcący nicią pajęczą
wyjdźmy naprzeciw buczynie
zanim całkiem się zapurpurzy
zagrajmy z tą złotą nim wiewiórki
schowają skrzętnie wszystkie orzechy
z ciemniejącej pod lasem leszczyny
a powietrze załzawi rzęsiście
oszukajmy jeszcze tę jedną

* * * (zrozumie)
Zrozumie. Usiądź po drugiej stronie,
powiedz prawdzie kłamałem.
Zapomni. Zapisz dzień urodzenia
pod datą: tak żyłem wczoraj.
Jutro może być dzień
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Dokąd
widzisz świat bez retuszu
już wiesz w jakich kolorach
ci do twarzy
znasz dobrze anatomię
potrafisz z pamięci odtworzyć
człowieka
a wciąż wędrujesz na oślep
ni górą ni doliną
rozsypując siebie i popiół
nieprawda że wtedy mniej boli
droga donikąd jest prostsza
tylko jak znajdziesz światło
kiedy dni coraz krótsze
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Poganka
poprowadzę do świątyni
gdzie podanie ust ma
smak macierzanki
powiodę przed ołtarz
aleją o zapachu
żywicy
szeptem wskażę drogę
do najcichszych
tajemnic
spowita nagością
dotykiem twoim zatańczę
nasz ślub

Ablacja
cisza serce zastygło w oczekiwaniu
na spotkanie chłodnego dotyku
żyłami powoli wędruje nadzieja
nie boli jest zbyt oczekiwana
dzieje się coś mistycznego
w plątaninie nitek sznurków
przewodnik odnajduje właściwą drogę
uderza w trzepoczący mięsień
cięcie – uderza – cięcie – uderza
spokój uczę się żyć bez lęku
Antologia Ogrodu ciszy

Ochropus
wyznaczyłeś drogę mojego życia
od pierwszego oddechu
potem gesty słowa pierwsza czytanka
i dziewczyna
teraz domem częściej ci las lub góra
wędrowaniem znaczysz swój ślad
upiekłam szarlotkę
wpadnij na chwilę z wizytą
zwłaszcza dzisiaj
synowi (10.08.2008)

Bezszelestnie
wpatrzona w świt
tylko pochyleniem głowy
wspomniała wczoraj
ostatnia łza
smakuje spokojem

Ogrodowe pejzaże

Violetta Lambert: Droga do

Jarosław Stefanowicz (Mithril) – Zielona Góra

...Zamierzony Rym Nadsiły
są kobiety przepełnione mężczyznami
i mężczyźni lżejsi od szeptu
których nie ratuje nawet praca
trzyzmianowe dzieci
w kącie komunijnych fotografii
odkurzają córki z mężczyzn
a synów od woli posiadania
stół ma jeden charakter niemocy podobny do
strzału aby tylko nożyce nie zawiodły płaczem
potwierdzającym regułę mroku
mężczyzn z kobietami
aby córki były wytrwalsze od synów
a synowie
delikatnie okryci wojnami
2008-09-30

Ogrodowe pejzaże

...Pokaz Kukułczych Sprawności
monopol na błędy
staje się kiczem
usprawiedliwionego lenia
który zapycha
wszystkie gniazda ptakom
2008-10-08

...Zatopione Szkłem Fantazje
niewybredne zdjęcia zaczytanych kobiet
stylem pret-a-porte dopasowują się
do nastroju pubu w jaki się ubrałem
miewam poczucie perwersji
obserwowanych kształtów
i nóg rysujących mój podziw
przez szklankę z herbatą wyglądają seksowniej
wypełnieniem bursztynowego tła
z odrobiną sherry
i wszystko co ma kobiecy aromat
zasługuje na grzeczność ciszy
bo tylko ta oddaje całkowity smak
rozchylonych ust
2008-10-13

Antologia Ogrodu ciszy

...Dawno Dawno Temu
mały piedestał
rosłych sandałów
i bose stopy
jak oka mgnienie

gdy lekkie dłonie
rozwianych włosów
muskają cicho
śmierci pragnienie
2008-12-04

..Mutant
ni krzty dworca w tobie
ani antygony
a śmiesz
podnosić scenę
do swoich rozmiarów
2009-03-28

Ogrodowe pejzaże

...Poza Krawędzią Wyzwolenia
nieopisany lęk na granicy podziwu
stoi ze mną nad przepaścią
mamy sobie tyle do powiedzenia
że brakuje odwagi na ten krok
który załatwi wszystko za nas
dno usłane kamieniami
daje poczucie zaufania
że to tylko gra na zwłokę
jesteśmy jednym ciałem bezkarności
zdławionej kręgiem czasu
w ostatnim geście stóp
do zamkniętych oczu
2008-11-05
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...Niewiasty Moich Oranżerii
toczone fantazją grzechy
zawieszone nad czasem
jak ogrody semiramidy
kuszą zwiewnością aromatu
setką cytrusowych omdleń
delikatnego przymrużenia senności
powleka milczeniem
warto posiąść cielesność kwiatów
niewinnym dotykiem
jak szum kamiennej fontanny
aby nocą toczone
były lekkością rozgrzeszenia chwili
poza istnieniem świata
2008-11-03
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...Gdy Uwierzyć Czyni Cuda
kiedy wdepczesz drogą wszystkie kamienie
cierniami podkujesz powietrze
wypełniając nim chciwe płuca
milczenie zamieni oddech w parę
skroplonych modlitw
starą ewangelią narzucenia
trakt posypiesz popiołem z ust słowa
nigdy nie podpartego głosem
dlatego zachłannego stanem bezradności
jak ostatnie namaszczenie
które daje ulgę
lecz zabiera złudzenia
2008-11-27
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...Rzucony Poczęciem Nad Horyzonty
czwartego kwietnia
dopuściłem się narodzin boga
którego poznałem trzy lata później
choć on modlił się do mnie
dużo wcześniej
nawy jego oczu spływały nikczemnością
gdy po raz kolejny próbowałem się przekonać
do ścian pod jego władzą
tragizm całego zamieszania
polegał chyba na niedomówieniu
gdzie cały czas próbowano mnie przekonać
że ból w kolanach
jest częścią jego miłości
a łzy mają kolor bezwstydu
zamierającego modlitwą mężczyzny
przykurczonego swoimi rękami
2008-12-02
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...Moim Dzieciom
jak to jest
zapuścić włosy w miłość
takim ogromem smutku
gdzie nie widzę słów bielszych
od zapachu niewinności
i tylko nuty milczeniem grają
wasze złości cieszą
a bezruch łzawi
gdy pokój radością szczura
zapuszcza się w serce
i koi myślą cichą
mam płacz w marzeniach
rozszczepionego między nami czasu
odliczanej bezsilności
że was coraz więcej
gdy moich słów mniej
2008-12-23
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...Drobinka
nie spuszczaj mnie z oczu
cichą modlitwą
nie spłycaj brakiem
na wiekuistych ścianach
gdyż boso błądzę
zmartwychwstań dla mnie
i wzejdź słońcem
abym mimo powiek widział
podkuj wiarę
krzyżem nadziei
i przytul
stań we mnie
że jesteś
cudu nie potrzebuję
2008-12-29

– 243 –

...Rozsupłane Warkocze Obłędu
na wielu włosach powieje kurz
i nie zobaczę środka oczu
zadręczony wnikliwością snu
mantyla na biodrach odbiera rozum
podmuchem lekkości ciała
dlatego rozpływam się tęsknotą
za życiem motylich pyłów
rozsypanych po sennych głowach
słowami dotykam wzniesione ramiona
chowając po kieszeniach złoty wiek
oprószony łzami migdałów
dolega mi brak rozsądku
który trudno zdiagnozować
zakładając że niedomaga
bez partytury deszczowych kobiet
2009-01-13
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...Zaparowane Nazwy Kwiatów
zaglądam głęboko w dłonie
jak rozchylasz powieki
prawda ma koniec przetrwania
wnikliwej obserwacji słów
i wiatru na czystych szybach
palcem delikatnie odbijam imiona
kolejnych frustracji przymierza
bo nic tak nie przekonuje
jak jednostronny ból
chowasz usta wdzięcznością
przerysowanych szkiców
na jakie możemy sobie pozwolić
cichym mrokiem
więc nie dziw się
że więcej piszę
niż mówię między wierszami
2009-03-02
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Violetta Lambert: Pnącze

Robert Swoboda (skaranie boskie) – Arona

* * * (pijany)
Pijany snem o tobie,
gdy niebo świtem blednie –
czasem marzenie powie,
żeś chlebem mym powszednim.
Pijany snem o tobie
majaki nocne tuląc,
wysypiam się na grobie,
trzymając noc oburącz!
O tobie snem pijany
wykradam przedświt jasny
i pierwszy brzask ze ściany
o noc rozbijam z trzaskiem.
I w snu upojnym widzie
jak w nędznym żądz teatrze –
nie wiedząc nic o wstydzie –
w twe oczy śmiało patrzę!
Pijany snem o tobie,
zgubiwszy cztery strony
świat stanie wnet na głowie
bo w śnie mym jest szalony.
Szalony snem potwora,
szalony pożądaniem!
I choć wytrzeźwieć pora –
pijanym niech zostanie!
(październik 2008)
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Przemijanie
Mija czas –
biegną dni, biegną lata i wieki;
mija czas –
przez spuszczone nań patrzę powieki...
Wczoraj, dziś,
jutro może czy nigdy lub zawsze
pora iść –
zagrać rolę w odwiecznym teatrze!
Idę więc,
w swej wędrówce zadając pytania
to o sens,
to o moc, jakiej trzeba do trwania.
W wieków tle
mijam zimy, jesienie i wiosny –
jak we mgle
drogę znaczy twój uśmiech radosny.
Widzę śnieg
na gór szczytach, mijam dolin zieleń –
długi bieg
labiryntem jakichś obcych wcieleń...
Ślepy los
wiedzie drogą, ścieżkami krętymi;
pusty trzos,
pełne serce – myśli szalonymi
kreślę cień –
stare miejsca, twoich oczu diament...
Nowy dzień
słońca światłem w noc wprowadza zamęt.
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Każe żyć,
każe tęsknić, choć nie wiedzieć czemu;
plącze nić,
myli drogi, pcha ku nieznanemu.
Mija czas –
zmysły nęci, świadomość pustoszy –
mija czas,
w oczach błyszczy iskierką rozkoszy!
Noce, dnie –
tańczą chwile, godziny i daty –
czasem śnię...
Wtedy stajesz u progu mej chaty
piękna tak,
to z uśmiechem, to znów cała w złości;
jak na znak
na twym licu rumieniec zagości.

Na znak ten
duszą całą wsłuchuję się skromnie
w głosu tembr
twego dźwięczny, kiedy mówisz do mnie…
(luty 2008)
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Rzym wita słońcem
Błądzę w kurzu, ciasną uliczką –
hałas zasnął w skwarze południa.
Serenadę cichą i śliczną
winnym smutkiem, nuci ktoś złudną.
Zefir skąpy – szczędzi czułości...
A Rzym słońcem wita swych gości!
W górze, z okna – tego, a jakże –
jakby żywcem wzięty z reklamy,
wciska tłumom płatne miraże
mały człowiek dziwnie ubrany.
Tu czerwone oczy historii
wyglądają z czerni przez wieki –
skryte w kaptur, wzrokiem upiornym
tworzą świata schemat kaleki.
Dym kadzideł, śpiewy i mdłości...
To Rzym słońcem wita swych gości!
A za murem świta co rano,
tłum zdyszany pędzi do pracy.
Niewolników na targ podano!
I nie pytaj mnie, co to znaczy.
Różowieje niebo zachodem,
wiatr od morza liczy ci kości.
Ty się nie martw – czas na przygodę –
Rzym dziś słońcem wita swych gości...
(marzec 2009)

– 250 –

Wspomnienie
Byłaś piękna tamtego mglistego poranka
cała w barwach przedświtu – jak brzasku kochanka;
jak królowa jesieni, bo pora to była,
w której jeszcze nie skuła świata lodu bryła.
Jak ta pora deszczowa – smutna, rozmarzona –
stałaś przy mnie. Przecudne, krągłe twe ramiona
aureola rudawych, nierówno przyciętych,
długich włosów spowiła i spośród zmarzniętych,
rannych słońca promieni – nieśmiała i skryta –
wyszłaś z cienia... Na światło. Niczym Afrodyta
z przycypryjskich fal morza wśród wichrów i piany –
tak ty się wyłoniłaś w jesienny poranek.
I choć ideał piękna zapewne się zmieni
nieraz – ja nie zapomnę tej cudnej jesieni...
Byłaś piękna tamtego mglistego poranka
niczym złudne marzenie, jak senna zachcianka;
byłaś piękna tamtego mglistego poranka
niczym dnia wstającego miłosna wybranka.
Z resztką nocy, z uśmiechem wschodzącego słońca
w szarych oczach odbitych – mógłbym tak bez końca
patrzeć w cudny ten obraz, w to nieme zjawisko!
Nowa jesień wspomnienia studzi... Ot i wszystko!
(kwiecień 1983)
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Come back to M***
(naśladowanie z AM)

Precz z oczu – rzekłaś… Oczy posłuchały!
Z serca przegnałaś, choć serce rzecz święta,
precz z mej pamięci! – chociaż rozkaz miały –
twoja i moja pamięć wciąż pamięta…
Niczym cień dłuższy, gdy z daleka pada,
gdy słońca iskrą pełznie wydłużony –
stuletniej nocy ciemność, co się skrada
spowiła życie w śmiertelne zasłony!
W każdym więc miejscu i o każdym czasie,
gdzie zostawiłaś myśl nieobojętną –
wszystko przeminie, wszystko zniknie zda się –
odnajdziesz zawsze radość niepojętą!
Przepadła harfa – któż by zagrał na tym?
Nie ze strun dźwięki już się wydostają.
Gdy włączasz power w głośniku skrzydlatym,
inne dziś nuty w twojej duszy grają.
I szachów nie masz, lecz gdy z pierwszym klikiem
w matrixie czeka zło na ciebie wszędzie,
spojrzę ci w oczy i z uśmiechem dzikim
rękę powiodę – niech bezbłędna będzie!
Gdy zaś samotna w ciemnym pokoiku,
wpatrzona w ekran opisujesz życie,
usiądę cicho w najdalszym kąciku,
patrząc na ciebie w milczącym zachwycie.
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A jeśli ekran po próbach zawiłych
i po rozbłyskach na ostatek zgaśnie –
świat cały skryty we wspomnieniach miłych
w blasku twych oczu, w twych ramionach zaśnie…
I, jeśli nocą w okno coś zastuka,
groźny jęk klucza w zamku cię obudzi
wiedz, że nie dusza cię zbłąkana szuka;
wiedz, żem cię znalazł! Że jestem wśród ludzi.
Tak w każdym miejscu i o każdej porze –
gdzie okiem spojrzysz, gdzie napomkniesz gestem –
wszędzie cię dojrzę jak poranną zorzę…
Bom ci obiecał, bo przy tobie jestem!
(październik 2007)
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W Ardenach znowu sypnęło śniegiem
Znów w Ardenach sypnęło – grubo, gęsto, ładnie –
wnet się noc między wzgórza dyskretnie zakradnie.
Walczy z wiatrem włóczęga – mróz mu oczy mruży,
biały pył go omiata, tonie w śnieżnej burzy;
zimny i wszechobecny za kołnierz się wciska.
Zasypana już czapka, buty i walizka.
Ledwie nogi powłóczy, brnie w zaspach do kolan
lecz uparcie do przodu – jeśli spocznie, skona.
Dookoła się srebrzą góry mrozem skute
w skalne szczyty zdobione niby gęstym śrutem,
gdzie na świerkach sczerniałych bieli się pierzyna.
Malowniczy krajobraz wąwóz wskroś przecina.
Tu dopada wędrowca rozpacz niebosiężna.
Droga ginie w czeluści, w ścieżkę się zawęża,
tylko drzewo napięte wiatrem czasem jęknie!
A dokoła śnieg sypie. A dokoła pięknie...
Śnieg wciąż gęstszy i szybszy a płatki nie tańczą –
świat dopadły w swej złości zmarzniętą szarańczą;
między góry się wzbija, zapada w doliny
lecz daremnie by szukać tej złości przyczyny.
Brnie wciąż dalej wędrowiec i choć zgubił drogę,
jeszcze chwila a w ciepłej chacie stawi nogę.
Przez śnieżycę i ciemność dobija przystani.
Czy ktoś czeka na niego? Oto jest pytanie.
– 254 –

Czy rozgrzeje go echo dudniąc w ścianach dźwięcznie?
A dokoła śnieg sypie. A dokoła pięknie...
Tylko ciszę wieczorną wiatr mąci powiewem.
Jak co roku w Ardenach znów sypnęło śniegiem!
(luty 2009)

Odlot
Nocy jesiennej mgłą rozmyty,
pięknem niezmienny od pokoleń
świt akwarelą śnieżne szczyty
w szkarłatne stroi aureole.
Ponad Alpami myślą goni,
z góry ogląda cień człowieka,
bilet do nieba ściska w dłoni
i rusza w drogę tęsknot rzeka.
Łza tylko zakręcona w oku
jak przy pogody nagłej zmianie –
dyskretnie macha spod obłoków
samolot skrzydłem na pożegnanie
(listopad 2008)
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Ogień i lód
Mówisz, że jesteś ogniem,
że się czasem zmieniasz w lód;
płoniesz niczym pochodnie –
blaskiem swój rozsiewasz chłód...
Tańczysz jak płomień świecy
w mojej rozgrzanej duszy,
by wnet chłodem zniweczyć –
by odmrozić mi uszy!
Cóż za piękne przemiany –
z lodu w chłód, w ogień z żaru;
jakiż motyw nieznany?
Dam choć górę talarów,
oddam czas, duszę, ciało;
oddam lata i imię...
Lecz ty krzyczysz – to mało,
by zatrzymać Boginię!
Więc pozostań, o chłodna,
bo – gdy płonąć się zdarzy –
twoim ogniem chcę co dnia
móc jak lodem się sparzyć...
(czerwiec 2007)
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Violetta Lambert: Odlot

Margarete Wolski (megi) – Köln

jestem poetką!
taka myśl mi przez głowę przemknęła
jestem poetką!
gdy na serwetce kończyłam zwrotkę
zieloną kredką
zdawało mi się że wenę widzę
między drzewami
jak się przechadza gdy wiersze piszę
całymi dniami
radość jak zawsze nie trwała długo
trochę mi szkoda
zwykłe to tylko złudzenie było
z rymem przygoda
i otrzeźwienie szybko też przyszło
gorzka jest prawda
żadna poetka a wierszokletka
na dywan spadłam
dni coraz krótsze nadchodzi jesień
znów wiersze piszę
piszę na chłodno już bez uniesień
wiatr mnie kołysze
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kolekcja
otwieram szafę i znów dylemat
którą założyć
z tej z zachwytem i ufnością w oczach
dawno już wyrosłam
szczęśliwa spada to chyba nie mój rozmiar
zwykle noszę tę z uprzejmym uśmiechem
aż do znudzenia
czasem przywdziewam cyniczną lub złośliwą
ze zmrużonymi oczami i cienką kreską ust
uwierają i krępują ruchy
źle się w nich czuję
smutną i zdziwioną wyrzucam
wracają systematycznie
miałam jeszcze jedną incognito
ale gdzieś się zawieruszyła
w tej z uśmiechem od ucha do ucha
wyglądam idiotycznie wiem
ale to moja ulubiona
na szczególne okazje
teraz czekam na kolekcję jesienną
będzie mi do twarzy
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anonimowi
mężczyźni po trzydziestce kobiety
przed pięćdziesiątką mają dość
bycia piątym kołem
chcą zapomnieć chociaż na chwilę
po kilku setkach szukają
szczęścia na dnie
w kątach zagnieździły się puste butelki
pobrzękują drwiąco od rana do nocy
przy każdym toaście
za tych którym się udało

sport to zdrowie
przestrzelony raz za razem
panu bogu w okno
karny w dziesiątkę
a rykoszet w plecy
jeden do jednego
przerwa
w drugiej połowie bieganina
i kopanie po kostkach
remis a za tydzień rewanż
kibiców na pięści
jeden zabity do czternastu rannych
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partyjka pokera
ślepy los rozdaje karty
tasuje diabeł
bóg brzydzi się hazardem
więc nie wzywaj go nadaremno
masz przecież wolną rękę
zawsze możesz
odejść wcześniej od stołu

kalejdoskop
w mroku historii
białe plamy
czarne charaktery
w świetle
przybierają kolor krwi
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badziewie
przy drodze rosło badziewie
skąd je przyniosło nikt nie wie
na wiosnę kwitło na biało
w wiatru powiewach szumiało
razu pewnego ogrodnik
gałęzie obciął na chodnik
teraz tak pusto przy drodze
pokiwał głową przechodzień
płakało mocno wzruszone
szeleszcząc liści ogromem
nie wytrzymało odłogiem
znów się zasiało za rogiem

Antologia Ogrodu ciszy

lekcja mówienia
pomocna dłoń zawisła w powietrzu
nie zdążyłam zabrać palców
gdy zatrzaśnięto drzwi
podziękowanie
rozeszło się po kościach
w moim słowniku
nie ma niektórych słów
może i dobrze bo po co
kaleczyć jeszcze uszy
patrząc na schodzący paznokieć
uczę się wymawiać
coraz głośniej i wyraźniej
nie
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bądź czarujący jak David Copperfield
wyciągaj z kapelusza królika
zahipnotyzuj i wmów że jestem
szczęśliwa
może kiedyś się nauczysz
sztuki przenikania ścian i przejdziesz
samego siebie
w niektóre dni słońce świeci tylko dla nas
kiedy gaśnie walisz głową w mur i powtarzasz
chłopaki nie płaczą
a mężczyźni czasami
pytają nawet o drogę
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kropeczki
W wierszach, w prozie i w ogóle
stawiam wszędzie, gdzie popadnie,
w podtytule i tytule,
bo ja lubię, jak jest ładnie.
Kocham kropki i kropeczki,
tajemnicze pytajniki,
czasem wtrącę jakiś średnik
i za głośne wykrzykniki.
Moc przecinków w każdym tekście,
gdzieś tam się dwukropek chowa,
a na koniec wcisnę jeszcze
w cudzysłowie czyjeś słowa.
I nie wzgardzę nawiasami
i podumam z myślnikami,
lecz najbardziej z wszystkich kropek
urzeka mnie...wielokropek.
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Violetta Lambert: Błysk

Zofia Elżbieta Wrzesińska (Zojka) – Białobrzegi

użyczam sobie twego światła
ospałymi okrążeniami zegar
rozwiesza pod sufitem
nocne rozmowy
otulone oddechem ścian
zatrzymują tęsknoty
szeptem prostych słów
obrazy skrywanych uczuć poza
tłem codzienności rozjaśniamy
użyczonym sobie światłem
na krawędzi snu
ścieżką obok dnia prowadzimy
nowe obmyślanie siebie
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koronczarka
jedwabnymi chwilami
dzierga koronki poezji
biorąc w objęcia słowa
rozplątane nitki wspomnień
przekłada za i przeciw
ściegami wersów tkając
sploty czasem zapomnianym
kropkę przed kolejnym zdaniem
zamyka supełkiem przypomnienia
dla wątku i osnowy pióra
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wieszaki garderobianej
w pelerynie dobrych manier
wchodziła do salonów tylko jej dostępnych
kreacje zdobione kolorami nastrojów
szaleńczo pląsały na wieszakach
aby myśli skrywane kapeluszem
prowadziły spór z marzeniami podpartymi
laseczką rzeźbioną spełnieniem
palisadą naszyjnika z nanizanymi
paciorkami rozkoszy i udręki
otaczała zbudowane uczucia
a kolejne drzwi zamykane zmęczeniem
otwierały drogę do zaczytanego fotela
oświetlonego słabnącym blaskiem biżuterii
dzisiaj zmienia stroje pachnące przeszłością
z plamami zapisanej radości
wytańczonego życiem czasu
wyblakłe wspomnieniami suknie
zwisają na wieszakach nastrojów
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byle do wiosny
deski podłogi jęczą
pod ciężarem myśli
przed brutalnym drażnieniem
coraz krótszych promieni dziś
i brakiem odpowiedzi na wczoraj
przywiane liśćmi z obnażonych drzew
przed dreszczem jutra poszukują
przytulenia w ciepłych zakamarkach
zatrzymane niepokojem oczekiwania
zapadają w jesienny sen

bez miar
między nami
dotkliwe niemierzalne
przytłacza ciężarem
zniewolenia i poddania
kładzie się cieniem wokół
nie pozwala przejść
zawalając drogi
a most
wciąż dzieli
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wyszeptana
z podziurawionego sumienia
umorusane myśli gęsiego
biegną do konfesjonału
zabłąkane wyznania
odliczane zjeżonymi włosami
stoją pod ścianą
wyszeptana
lekkimi krokami
przychodzę do siebie

aneks
zaplątana w poezję
supełkami przesuwam kolejne wersy
nie licząc dziesiątek tajemnicy
przed i za słowem
danym sobie
między sennym majakiem
a wyzwaniem dnia
zapisuję kolejny aneks
do wczoraj
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po tym…
zamknięta w klasztorze osobistej tragedii
paciorkami różańca zamykała oczy
zaprawione czuwaniem serce
otoczone murem zwalniało
tempo kochania
zapomniała o oknie
intruz promień w pyłku kurzu
wpuścił podmuch życia
zaczęła oddychać słowami

zniewolona
dryfowała
obijając serce i sumienie
w ramkach dekalogu
kłaniała się nisko
cieniowi na ulicy
wyciągniętą dłonią do każdego
oddawała wszystko
z ciągłym nadmiarem siebie
zniewolona zasadami
nie nadążała
w drodze do portu
Antologia Ogrodu ciszy

drzewo życzeń
ja to wiem
przytłacza zmęczone ciała
pochyleni szukają co zgubili
jakby wczoraj a jeszcze przed
siwym włosem i nowym zębem
zdumieni przecierają łzawiące oczy
gdy obok przechodzi ich czas
w mini spódniczce i dżinsach
zostawiają za sobą smutny ślad
z westchnieniem siadają
na przystanku wyczekiwania
w obronie przed niestrawnością
powoli przeżuwają czas
niespiesznie zaczynają debatę
o troskach całego świata
nakładając jasną wczorajszą ocenę
na niewyraźne dziś
wzmocnionym dźwiękiem wieści
między kolejnym wspomnieniem
snują plany na jeszcze jedno jutro
w azylu podwórka cieniem lipy
łapią oddech na kolejne
skromne życzenia

Ogrodowe pejzaże

w masce
w moim niedzielnym klubie filozoficznym
weryfikuję kłamstwa spadających gwiazd
z marzeniami kupowanymi za bezcen
w sklepie pod chmurką
czytanie o troskach całego świata
rozsypanych makiem na białym papierze
w poszukiwaniu ziaren prawdy
nie daje nadziei na owocobranie
ślady jałowych peregrynacji z szelestem
piór ogona pawia zacieram
gdy mój protest rozpływa się
jak kropla deszczu wpadająca do stawu
w masce buntu
statutem klubu przecieram szyby
zaparowane łzami
dostrzegam inny świat

jesienią
kolejny kawałek życiorysu wypadł mi przez okno
znowu zrobiłam przeciąg odkurzając
w salonie wspomnień
myśli specjalnie odłożone na później
zbyt słabe by stawić opór
w mrocznych zakamarkach
poddały się
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Syzyf
jest trudno
kamień uwiera do łez
potrzebny czas
wierzę w te krople na skale
jest ciężko
lecz wiem
że Syzyf niepotrzebny już wcale

czekanie
twoja nieobecność
nieustannym oczekiwaniem
z twarzą przyklejoną do szyby
zasłaniającą drogę powrotu
marnotrawnego
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Violetta Lambert: Za murem

Irena Zborowska (Irena) – Gostyń Poznański

zimno mi
ostatnio wydzielam słowa
z matematyczna precyzją
bo ile można mówić do ściany
cisza spowija coraz szczelniej
wspomnienia są dalej od ciała
serca nie otworzysz
kluczami z kolekcji
to przecież mięsień
potrzebuje masażu
choćby słowem
2008-09-29

Ogrodowe pejzaże

bez wzlotów
stępiałymi skrzydłami pegaza
nie wzlecę słowem
kopyta wybijają
rytm prawdy
2008-10-30

ciszą martwiejesz
ciemność ulic
odgłos pustki bije obcasami
samotnych chodników
przyklejasz się do oczu
rozświetlonych okien pytaniem
czy uśmiech barwi tam dni
czy tynk odpada strupami żalu
między to co kiedyś żyło
za twoimi oknami
puste ściany
z echem umierania
nie usłyszę tej ciszy
ona jest w tobie
2008-10-09

Antologia Ogrodu ciszy

nie skorzystam, ale zapytaj
mówisz
dobro
miłość
wraca
im więcej dajesz się pomnaża
nie nogi niosły życiem a serce
pojemne i otwarte jak forma
na piaskową babkę
darowane
wracało
wypalone
teraz nie mam
jak przeżyć powszedniego
umiesz nie wiedzieć
czy potrzebuję
2008-11-04

Ogrodowe pejzaże

nie powinna
istnieje w przestrzeni
hermetycznie zamykającej ciało i uczucia
chaos mógł chwilą
zyskać przewagę
uparty zachwyt jego oczu
odsunął kaleką rzeczywistość
na sekundę uwierzyła
milczącemu złudzeniu szczęścia
najchętniej zapomniałaby że ma ciało
musi zamykać wstydem oczy
odchodzić bez potrzeby użycia klamki
a potrafiłaby kochać
prawdziwie
psim oddaniem
2008-11-12
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opraw w zieleń
bez latarni
podającej rękę ciemności
utrzymuję kurs
nie zdzieraj z nieba gwiazd
niech puszczają oko małych nadziei
kiedy już twoje nie świecą
jest w nas materiał
na radość i żałobę
tylko dobierz odpowiednie światło
utrwal czułością spojrzeń
ramki mają być zielone
pod kolor
2008-11-23
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maleńki
poczucie niższości zabijało
wieczny dzieciak
z nosem przyklejonym do szyby
oglądał świat
malowanie palcem na szkle
zadeszczone rzęsy
i samotność dotykana rękami
wyciągniętymi jak konary
tworzyły akwariowy klimat
brakowało złotej rybki
spełniającej marzenia
ukryte głęboko w mule
czarować słowem potrafi
równy bogom
outsider z wyboru
nie dorasta
2008-11-16

Antologia Ogrodu ciszy

Cyrk. Na użytek własny
powiedz kiedy skończy się ten dzień
zachodem uczuć
wytrenowanych bez słowa sprzeciwu
zagonionych karnie do narożnika
drobne warknięcia
u dzikiej zwierzyny usłyszysz
wściekła ręka
pazurami orze powietrze
na sponiewieraną duszę
nie ma obdukcji lekarskiej
uśmiechaj się
niech widzą że masz zęby
w pokornej
łzami wypolerowanej twarzy
2008-11-28

Ogrodowe pejzaże

puste Betlejem
zgasi światło
zza firanek
nie wyleje się strumień
rozpaczliwej samotności
niech nikt nie współczuje
nie zaprasza na resztki
z pańskiego stołu
dobrych dzieci czy sąsiadów
myślami poszybuje do lat
z radosnym zgiełkiem
chwała na wysokości
była ciepłem kochanego ramienia
opłatek przyklei się do ust
papierem ściernym
a zasuszonymi łzami
przyprawi niejeden posiłek
nie spełni życzenia
cieszmy się i pod niebiosa
czy zgrzeszy
2008-12-15
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mój Tatulo zimą nie nosił rękawiczek
świat widziany
z perspektywy jego kolan
zamaszyście odmierzających rytm
moich kroków
miał się jak jeden
do czterech
ojcowska lewa dłoń
kontrolowała równomierność
naszego przemieszczania się w czasie i przestrzeni
latarni gazowych grających w berka z gwiazdami
odbitymi w lustrach chodnikowych kwadratów
windą do nieba bliżej gwiazd
o trzy może cztery piętra
powietrzne poduszki pod stopami
rytm serca
i rytm już tylko jego kroków
odbijany echem ulicy
z tarasu ramion
zza widnokręgu kołnierza
puszczałam oko do pyzatego księżyca
mokre gwiazdki śniegu sklejały oczy
ulegałam magii zaczarowanego spaceru
wśród blasków i mroków
księżycowo-gwiezdnych miraży
zabrakło dorożki
2009-01-31
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Violetta Lambert: Strumieniem

Bogdan Zdanowicz – Kraków

za ścianą
stara kobieta
która kiedyś była młodą poetką
mówi halo
halo
jakby to była zabawa
w głuchy telefon
nie słyszę
czy odpowiada jej
echo w słuchawce
w pustym mieszkaniu
nie ma nawet kota
22.11.2008

Ogrodowe pejzaże

camera obscura
ma aparat na klisze
jest artystą
ma aparat bez kliszy
jest człowiekiem
*
boli go głowa serce
ale lubi ciało
młodsze
siebie sprzed lat
w pozycji leżąc
– tak tworzył najpiękniejsze akty
bolą go wspomnienia
*
budzi się często w nocy
i błyskawicznie zaciska powieki
– to najlepszy sposób na sklejenie
urwanych snów
chroni przed wywołaniem
echa z pamięci
przed światło świadomości
*
Antologia Ogrodu ciszy

gdy rano otwiera oczy
– ślepnie
od nadmiaru kolorów
przez lata zbierał filtry
zmrużenia
poszukiwał sposobów ujęcia
migawek znaczenia
słowa fajnie
cokolwiek to jest
dyfuzor – ten kto rozlewa
sztuczne światło
na obraz i podobieństwo
pogodnego zmierzchu
z wierzchu na dłoni
zapisane kilka plam
ale jego skóra jest jeszcze
jasną błoną jest
światłoczułą klatką
do uchwycenia niewidzialnego
wciąż można z niego wywołać
jakieś marzenia
12.2008

Ogrodowe pejzaże

trzy listy z zimy – niedokończone / 1
przestałem być twoim wierszem
mam inne powietrze za oknem
mróz jak cholera przejściowy klimat
starym zwyczajem wieszam na balkonie
skórkę słoniny dla sikorek to jedyne
co chcę zachować teraz
minęły lata histeryczne smaki
i mgieł migracje w zardzewiałe drzewa
wszystko w białym śnie
więc nie pytaj o wiersze Brodskiego
na Boże Narodzenie nie wiem gdzie
zginęły razem z tobą nie jestem
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trzy listy z zimy – niedokończone / 2
byłem znów senny jak rok
wcześniej w krainie pomiędzy
dając sobie czas
dziś w środku zimy jestem
jak gacek obudzony światłem
wystawiony ślepo na świat
nazareth jest ciche – piszesz – tyberiada
i słońce prosto z nieba
żadnych śladów bomb
na wzgórzach golan sycą się turyści
tu strzela kra na rzece i kra
czerń w bieli śniegu kraków
obraca się na nice jak oblicze
Boga między starym a nowym
testamentem
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Violetta Lambert: Wyrocznia

Mariusz Ziółkowski (Mariusz) – Bydgoszcz

spojrzenie
obejmę wzrokiem orła
nie będę polować
rozgrzane skrzydłami pytania
spłyną jak śnieg
zamknij oczy
nie odchodź dalej niż oddech
a zobaczysz więcej od słońca
skarby rodzą się w dłoniach
zagubionych myśli

dzień
kałuże nie mówią
czasem złośliwie szeleszczą
zostało im tylko wspomnienie
po nocnym deszczu

Ogrodowe pejzaże

zwiał
nie słyszę swojego głosu
wśród wołających o pomoc
zadowolony na skraju drogi
monologiem rozbawia niesfornie
wierzby słuchają płacząc ze śmiechu
jak zostawiłem go w otwartej klatce
nie wejdzie już pewnie do środka
bez zgody rozsądku
wirem karty obrócił
losowi na przekór
pozamiatał liście sprzed lat
dwoma słowami
pójdę za nim
bo nie może tak sam
po świecie latać

zwyczajnie niezwykły
zawiązywał buty wiatrem bo rzeka była za krótka
nad głowami jak meteor pruł przestrzenie
zawsze myślałem że jest bliżej gwiazd

Antologia Ogrodu ciszy

kiedy trzy wskazówki stoją w miejscu
do kominka zabraknie drewna
nie rozmawia już z lasami
nikt nie zabrał nikt mu nie dał
na dzień dobry nie liczyłem
a jednak zapytał o pierwszy autobus

ona
dreszczem spływa
za krótko za mało za szybko
deszczem mgieł wiąże stopy
i nazywa gwiazdy
smuga chwili jak poemat
rozłożony w fotelu
przebudzi się by oczy nacieszyć
nie daję sobie wróżyć z ręki
bo wiem że linie się zmieniają
w pogoni za dotykiem
list pisany kroplą błękitu
nie daje obrazu
lecz czyste niebo do malowania

Ogrodowe pejzaże

na spacerze
a było bezpiecznie
jak w sklepie z pamiątkami
oglądałem ramkę do twojego zdjęcia
wysiadłaś na moim przystanku
i nie porwał cię wiatr
nawet kierowca się uśmiechał
tu jest ścieżka którą chodzę
już dawno oprawiona
sprawdzimy dokąd prowadzi
nie będę mówił o snach
pomyślę tylko o jutrze
po drugiej stronie dnia
między skrzydłami zegara
nie zapytałaś o pogodę

a może
bez obietnicy bo już późno
szukam cienia pod twoją powieką
nie zapomniałem jak kryształ oczu
maluje odbiciem poranek
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słowa powrotem melodii
cieszą się szeptem
pod jedną z zapomnianych brzóz
znów pachnie zielenią
biel zawstydzona
chowa się w górach
do słońca mam dalej
a fiołki dzwonią na maj

ty wiesz
to nic że listy nie dochodzą
tak jest dobrze
nie przerywaj ciszy
niech dojrzeje szeptem drzew
jej kwiaty wepnę ci we włosy
i wtedy powiesz
to wiosna
jest taki sen
który zawsze się sprawdza
kiedy wieczór milczy ze świtem przy kawie
a ty się uśmiechasz chociaż wiesz
że mnie nie ma
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nie chcę zasnąć
są takie dni które się pamięta
zdarzeniami skrzętnie chowanymi
na chłodne wieczory
powiedziała dzień dobry jakbyśmy się znali
z uśmiechem opuściła powieki
i już była tylko ona
na krawędzi spojrzenia
połączyły się historie
spotkałem ją na liściu orzecha
gdy zamknąłem oczy padał deszcz

na brzegu
kiedy każesz mi wrócić
oczy znów głębią zabłysną
ale przyszłość nie wybaczy
bawisz się statkami
chociaż wiesz jak bardzo
boję się sztormu
z chwil które zostały
wybiorę bursztyny
pozwól poszukać
wśród nie znalezionych
Antologia Ogrodu ciszy

dobry człowiek
jadem nasycił tęsknoty
wiatr zamilkł między ścianami
a pod oknem rośnie zawsze ta sama róża
Alicja nic nie zmieni spod kurzu
na pieczęci strachu
po pracy ogląda zamknięte od środka
drzwi własnego domu przez płaski ekran

gdy nie wiem
w kopercie jeziora list nieskończony
dzień zamyka szczelnie wschodem słońca
do czasu gdy może kiedyś zgubionym nowiem
zobaczysz milczenie a w nim post scriptum
nad cieniem opuszczonego brzegu
kołyszę koronami zieleni
po drugiej stronie kamiennych tablic

Ogrodowe pejzaże

nowy
prąd był ostry ale woda niegłęboka
tylko kamienie na dnie wybijały z rytmu
przeszedłem na drugą stronę
jestem bogatszy o mokre nogi
i horyzont za plecami jak szalunek
znając siebie wrócę tam
gdzie zostawiłem zabawki
zabiorę piasek z zamku króla
moja rzeka ma więcej niż dwa brzegi

wśród
to ja
ten sam z drabiną w kieszeni
schody do nieba są dla leniwych
przyspieszonym przez dworzec mijam parę chmur
i szczęśliwy jestem widząc je gdy wracam
w największej kawiarni świata
zawsze są wolne miejsca
zalane księżycową mgłą
i jest lampka wina
którą dopijesz gdy się spotkamy
nie siebie już chcę widzieć w twoich oczach
lecz odbicie nieba
bo przecież gwiazdy są błękitne
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Nazajutrz
Kto malował myśli moje
Kto kolory im dodawał
Wczoraj były szaro-złote
Dzisiaj tęcza je oplata
Kto dopisał snom melodię
Kto zaśpiewał marzeń refren
Już nie brzęczy smutek w głowie
Noc wciąż woła – jeszcze jeszcze
Dzień się zmienił – jakby inny
Uśmiech zalśnił mu na twarzy
Czas się zrobił jakiś dziwny
Już bez brody – odmłodniały
Graj muzyko moich zmysłów
Śpiewaj serce na przystanku
W autobusie sobie zanuć
Pieśń nadziei o poranku

– 301 –

Niech pada
pocałunek deszczem szczery
gościńcem czeka szeroko
mokradła zbożem zaścielił
noce zabiera obłokom
mostami stoją pragnienia
szarość barwami się dzieli
wiara już budzi i zmienia
dni okradane z nadziei
ale sercu to za mało
i ciągle prosi o jeszcze
tak jakby dobrze wiedziało
co ukryte jest pod deszczem

Antologia Ogrodu ciszy

Violetta Lambert: Jestem

Spis treści
Paweł Artomiuk

wszystkie mamy idą do nieba
ziom
przestaję kochać
remedium
sierpień
swoboda ducha
testament mój
* * * (moich nocy nic nie oświetla)
arti ucieka z miasta

9

Monika Banaś (Monique)

19

Justyna Barańska (anima)

24

taniec
przybyła incognito
daj płynąć obłokom
żołnierze nie naszej wojny
nocą herbata stygnie szybciej od myśli
znów bujne wyrosły
statua zwodności
rozbrojeni
liczebnikowo
przed burzą
być znaczy być postrzeganym
zawsze pozostanie nam Paryż
sześć liter Bauma
I – Czesław paruje
III – Czesław ma skorupę, a ja zimę
IV – brzdęk brzdęk kolejny (k)rok
dwustronnie
wiara w horoskopy i spadające nieba...
kiedy czas zagonić treść do książek, ludzi do pracy

Ewa Colett Boruta (Colett)

35

Mirosław Chodynicki (Mirek)

43

Urszula Alicja Cisak (sahara)

54

Leszek Czerwosz (LCzerwosz)

65

z tobą
ty mi podaruj
prośba do pieśni
ukojenie
bez kogoś, z kimś
nie zatracić
powróć do mnie
księżyc ty i Armani
śniegiem zapada
nie prosiłam

zwiastowanie
* * * (obraz ze słów uszyty...)
jeden taki poranek
spotkanie
tchnienie
dotknięta brudnym paluchem dusza choruje
róże i blues
obrazek
wy
prezent

kości
stanę się
havana
matka Rogelia
wstążka
szatańskie wersety
wspomnienie

Wolny wybór
Walentyna
Budowniczowie
W sieci
Kapitał minut
Chciej więcej
Złote liście
Kreatywna księgowość

Andrzej Deryło (Dante)

71

Hanna Dikta

81

kalina kowalska

91

Anna Grzechnik (Ania)

97

Autoerotyk
Konsekwencje niekonsekwencji
Wspomnienia romantyczne
Ślady
Coś jeszcze
Epizod
Uczciwość
Cherubiny i perły
Pewność
Chciałem na biało

najładniej ci w niebieskim
jutro spadnie deszcz
najtrudniej wyjść z bazy
z obrączką w portfelu
nawet nie
biegiem po parapecie
z ciepłych krajów
kupcie sobie psa
córeczka tatusia
miara
niedokończone
schoah
obietnica
promotorowi, po siedemnastu latach
pesach
gruby aniele
list
krótka podróż
opuszczona
wypaleni
pan obłoków

Jarosław Jabrzemski (MUFKA)

102

Marek Jastrząb (Owsianko)

111

Jan Stanisław Kiczor

120

Jolanta Kowalczyk (Jola)

131

żar listopadowy
niepokoje
domestykacja
list co liściem opadł
pasterka poniewierka
ciepło można wyśnić
nieszczęścia chodzą parkami
ballada o niedoszłym żołnierzu
nasz (to)los
Saska Kępa
głosów nie słyszę
Kąpiel
Stołówka
Empatia
Podziemia
Boss
Toalety
Wewnętrzny regulamin Bossa
Świetlica
Tworzenie
Nadzieja
Dla Ciebie
Ulica Safony
Ulica Poetów
Spełnianie
Marzenia, ech
Nowy ład
Bez przyjemności

kolekcjoner
tak dla kaprysu
budowniczowie katedr
ślepa Temida
dla Herodiady
woltyżerka
Kummernis

Tomasz Kowalczyk (Tomek)

138

Małgorzata Krupińska – Cyprysiak (Latte)

149

Mariola Kruszewska (emde)

160

przez morze czerwone przechodzi się tylko raz
rozmowa z oddechem
miedź zabrzęczała po raz wtóry
wykonało się
przed ostatnim przystankiem
myśli jak niedokończone pacierze
nigdy nie jesteś sam
zanim zamienisz się w dotyk
okoliczności łagodzące
jeszcze nigdy nie było tak łatwo
pora
kamyki
sentymentalne idiotki nie są w cenie
czekaj
owady
bliżej mi
(w)czucie
demokracja
kontrapunkt
haust
na biegunach
wczoraj
ślimak winni-czek
dystans
manowce

para parasoli
antidotum
to chyba nie jest wiersz
czytając andersena
nie będę galernikiem
każdy umiera w samotności
kobiecie którą skrzywdziła
dojrzałe wino
zwyczajne the end

Magdalena Krytkowska (Alizjazz)

169

Łucja Kucińska (luczija)

179

Tobiasz Majstrenko (Tobi Majstrenko)

190

Park umarłych poetów
Koncert
jeden z grzechów głównych
szafirowa pisanka
wtedy
wydzieranka
naczynie
Wybrzmiała miłość
stan czekania
rozbłyski
jak w niebie
kalaity
korale
ametysty

okaleczone drzewo
myśli
cena
* * * (jeśli widzisz to co ja – nie płacz...)
zbyt krótko trwał sen
* * * (zazwyczaj masz sześć miesięcy...)
* * * (zauroczyła mnie ostrość widzenia...)
nie będą jej wiązać
prawo wyboru
* * * (mam swoje sześć metrów...)
nie plącz się między nimi
* * * (mogłabym uśmiechać się przytakując...)
* * * (bez akompaniamentu nie zaśpiewam...)
* * * (wczoraj...)
* * * (na spadochronach...)
* * * (nie wiedziałem że...)
* * * (w pasteli oddechu...)
* * * (dzieliła nas odległość...)
jesieni boją się tylko poeci
Bezdomny mentalnie...
* * * (przynieś mi grona...)
* * * (W moim pokoju...)

Zofia Marks

196

Maria Nowak

204

Janusz Ostrowski (Amadeusz)

213

Ewa Pietrzak (Sosna)

224

Obsesja
Cierpiętnik
panna z wigorem
Przyzwolenie
Ballada o ludzkiej naturze
biały scenariusz
Recepta
Chusta Weroniki
O dorastaniu
Do matki Rogelia
Czyżby dorosłość?
Anatomia codzienna
Teraz kobieta
elua
za nie moim progiem
homo viator
walc with bashir
kochankowie magritta
zaskoczyło mnie lato
tejrezjasz
belladonna
sól
brzoskwinie i jaśmin

Powidok
Jak dym z komina
„Abonent czasowo niedostępny”
Opowieść bez tytułu
Do nieznanego boga
Teraźniejszość

Bez recepty
Zwyczajna historia
Bez słów
Spacer
* * * (zrozumie)
Dokąd
Poganka
Ablacja
Ochropus
Bezszelestnie

Jarosław Stefanowicz (Mithril)

235

Robert Swoboda (skaranie boskie)

247

...Zamierzony Rym Nadsiły
...Pokaz Kukułczych Sprawności
...Zatopione Szkłem Fantazje
...Dawno Dawno Temu
..Mutant
...Poza Krawędzią Wyzwolenia
...Niewiasty Moich Oranżerii
...Gdy Uwierzyć Czyni Cuda
...Rzucony Poczęciem Nad Horyzonty
...Moim Dzieciom
...Drobinka
...Rozsupłane Warkocze Obłędu
...Zaparowane Nazwy Kwiatów

* * * (pijany)
Przemijanie
Rzym wita słońcem
Wspomnienie
Come back to M***
W Ardenach znowu sypnęło śniegiem
Odlot
Ogień i lód

Margarete Wolski (megi)

258

Zofia Elżbieta Wrzesińska (Zojka)

267

jestem poetką!
kolekcja
anonimowi
sport to zdrowie
partyjka pokera
kalejdoskop
badziewie
lekcja mówienia
bądź czarujący jak David Copperfield
kropeczki

użyczam sobie twego światła
koronczarka
wieszaki garderobianej
byle do wiosny
bez miar
wyszeptana
aneks
po tym…
zniewolona
w masce
jesienią
Syzyf
czekanie

Irena Zborowska (Irena)

zimno mi
bez wzlotów
ciszą martwiejesz
nie powinna
opraw w zieleń
maleńki
Cyrk. Na użytek własny
puste Betlejem
mój Tatulo zimą nie nosił rękawiczek

277

Bogdan Zdanowicz

287

Mariusz Ziółkowski (Mariusz)

293

za ścianą
camera obscura
trzy listy z zimy – niedokończone / 1
trzy listy z zimy – niedokończone / 2
spojrzenie
dzień
zwiał
zwyczajnie niezwykły
ona
na spacerze
a może
ty wiesz
nie chcę zasnąć
na brzegu
dobry człowiek
gdy nie wiem
nowy
wśród
Nazajutrz
Niech pada

Violetta Lambert: Bibliofil

Podziękowanie
Pragnącemu zachować anonimowość D a r c z y ń c y , który
przekazał nam na pokrycie części kosztów związanych z wydaniem A n t o l o g i i O g r o d u C i s z y kwotę dwóch tysięcy
złotych, składamy w imieniu o g r o d o w e j s p o ł e c z n o ś c i
serdeczne podziękowania.
Redakcja

Violetta Lambert: Ból

