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Wstęp
Poezja to mówiące malarstwo, a malarstwo – milcząca poezja.
Simonides z Keos

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 zostało założone 24 lipca 2008 roku z inicjatywy Marioli Kruszewskiej
oraz Tomasza Kowalczyka w celu promowania twórczości,
która z różnych względów nie dociera do szerokiej rzeszy czytelników za pomocą druku.
Spotykają się tu autorzy o różnych odcieniach wrażliwości, aby zaprezentować własne utwory poetyckie i prozatorskie.
Teksty poddawane są szczegółowej analizie. Dzięki niej twórcy mogą wyciągnąć wnioski służące poprawie i doskonaleniu własnego pióra. Tym samym skutecznie realizowana jest
niezwykle istotna przesłanka, jaka legła u podstaw założenia
portalu – jego edukacyjny charakter. Członkowie ogrodowej
społeczności z dużym zaangażowaniem uczestniczą w dyskusjach przeradzających się niekiedy w gorące polemiki.
Ogrodowe portrety zawierają 35 odmiennych spojrzeń na
świat postrzeganych przez pryzmat własnych doświadczeń.
W galerii portretów myśli malują jedyne w swoim rodzaju
obrazy o różnorodnej palecie gatunków. Niektórzy z wielką
wprawą przechodzącą w artyzm posługują się pędzlem, inni
zaś stają się dopiero adeptami sztuki, podglądając mistrzów,
którzy nie szczędzą im rad, aby język giętki powiedział wszystko,
co pomyśli głowa.
Przez karty ogrodowej antologii przewijają się zwolennicy czystych barw. Ich nastrojowe, często inspirowane
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folklorem malowidła, przedstawiają delikatne pejzaże
z lekką nutą romantyzmu. Zupełnie inną wizję prezentują
ekspresjoniści. Z upodobaniem posługują się oni kontrastem
i groteską, aby w krzywym zwierciadle przedstawić świat
zewnętrzny przesiąknięty okrucieństwem. Do ich ulubionej
tematyki można zaliczyć dualistyczny sposób rozumienia
życia jako walki dobra ze złem, ducha z materią. Środkiem
przekazu jest tu krzyk jako sprzeciw wobec tradycyjnego
pojmowania zasad. Reprezentanci symbolizmu usiłują wgłębić się w psychikę i metafizykę umysłu. Podejmują oni próbę
poznania oraz zdefiniowania kultury jako wytworu ludzkiej wyobraźni. Entuzjastów nadrealizmu oczekuje kraina
z pogranicza jawy i snu. Zawiłe metafory, język odrzucający
zasady logiki, prowokujący mnogością swobodnych skojarzeń, ukazują niepowtarzalne surrealistyczne sceny. Nie
brakuje w nich anarchistycznych poglądów, nihilizmu, kontestacji otaczającej rzeczywistości, pogardy dla podwójnej
moralności mieszczańskiej. Można natrafić także na niepoprawnych romantyków skonfliktowanych z samym sobą.
Chwilę wytchnienia proponują klasycy – miłośnicy harmonii
ducha i ciała. Dla nich piękno połączone z prawdą to wartości absolutne. Tu logika oraz artyzm stanowią nadrzędną funkcję w dbałości o jednorodność estetyki gatunkowej
i stylistycznej. Nie brakuje również eklektyzmu, gdzie nowy
koloryt uzyskuje się przez mieszanie ze sobą stylów.
Warto przyjrzeć się każdemu obrazowi. Być może
któryś z nich wzbudzi nieznane do tej pory emocje. Jedni
pochylą się nad płótnem uzbrojeni w szkiełko i oko, inni podziwiać będą urok słowa za pomocą czucia i wiary.
Zapraszam na wystawę do zaczarowanego Ogrodu!
Jolanta Kowalczyk

Paweł Artomiuk (Arti) – Warszawa

list
Witoldzie Gombrowiczu
towarzyszu
przyjacielu mój
mam chyba dwie dusze które
pożerają się wzajemnie
– popsutą windę i schody
po których tańczę
nie wyjeżdżając, czuję się
opuszczony
zbyt daleko utopii
i blisko zgaszonych świateł
jedyną bronią jaką posiadam
są słowa które okradają mnie z duszy
jak dzwon
uderzam głową o księżyc
a one zmartwychwstają
dopadła mnie jesień
wszystko się zatrzymało
wkrótce przyjdą przymrozki
trzeba będzie schować skrzydła
do piwnicy
a potem wtopić się w śnieg
w krystaliczny kanion
rozpusty
Warszawa, wrzesień 09
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jesteśmy muzyką a ona jest ciemnością
łaskocze nas opuszkami w najbardziej podniecające
miejsca
i ciemność zmienia się w światłość kolorową
i widzisz jak te trawy potraﬁą się pięknie kołysać
jak pięknie potraﬁ padać
jak konamy z miłości
jesteśmy muzyką
zespoloną w jedność
łapczywi tlenu pożeramy smażonych ludzi
popijając słoneczną tequilę
w miejscach Bogu nieznanych
i tylko ty i ja o mieniących się oczach
ze zdrady
złego co dotychczas
obalamy stereotypy seksem
Warszawa, listopad 09
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Antychryst
von Trier wyciął łechtaczkę
i zasnął z wilkami
Arti nie dostrzegł w tym sztuki ani trochę
nie przejmując się
ﬁlozoﬁą szukania winnych –
nienawidzi szczegółu
od niego
a raczej na nim
spoczywają wszystkie łechtaczki świata
Warszawa, październik 09

ole!
doprowadza do pasji
pozwalając zajrzeć w głąb światła
przyspieszonym tętnem
rosną kwiaty na ścianach –
jest pięknie
jak po zażyciu kobiety
w niedomkniętej bramie
Warszawa, październik 09
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*** powiedziałem matce że polegnę w ten weekend
powiedziałem matce że polegnę w ten weekend
Bóg mnie opuścił (proszę bez polemiki)
– znam te bajki na pamięć
starczy mi ich do śmierci
powiedziałem – padnę
wśród zgrabionych
dzieci
mówiłem wiele – ona nie słuchała
patrzyła tylko w to niebo
bezchmurne
a przecież miało
tak potwornie padać
godzinę później
– wiadra ciągle puste...
Warszawa, wrzesień 09
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pachnidło
wciąż poszukuję nowych modlitw Panie
pioruny w głowie
ognie puszczane z języka
nie mogę uciec
lustra zamknęły drogę
stawiają piekło z cegieł zbędnych pytań
– pod skórą Panie
tam gdzie się nie da podrapać
gdzie ciało trzyma purpurową płachtę
...
na ścianach
gwoździe śmieją się nikczemnie
wybiegam dalej
płynę z nurtem powiek
wprost w ręce które trudno nazwać rękoma –
gdy bóg się nami
a my zaciągamy bogiem
Warszawa, październik 09
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Marcin Baran (poem sometimes) – Studniska Dolne
Szczerze
zamiast gniewnego wzroku
odwagi plucia na ludzi
miejsca przy oknie
w pociągu do samozniszczenia
dostałem epitety
opisuję jak umieramy
nic nie jest względne
pogarda ma smak migdałów
żałuję tylko że
nie potraﬁłem jej zdobyć
na szczerość
czasem piszę listy pijany
powstają same akapity
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Zagubieni
uczę się nienawiści
nie udaję że jest zdrowa
Joanna pali papierosy
każdy ucieka

zapadł zmrok
możemy tylko
udawać pijanych
usypiani symetrią parków
rozkopywać zeszłoroczne liście
a przecież śnię o wiśniowych huśtawkach
kwitnących jeszcze oczach matki
nie jestem jednym z was
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Sny o ucieczce
oplotłem kark
siecią satynowych ukąszeń
opowiadań gdzie słońce
wykluwa się z kruchych piąstek
a uśmiechnięci staruszkowie
wypełniają ulice muzyką
potem śniły nam się cyprysy
powietrze pachniało jak słona woda
i wiersze miłosne o mężczyznach
nazajutrz w jej dłoniach kawałek kredy
narysuj noce niemych mew
prosiła tuląc walizkę
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Milczenie
matce

odkąd przestałem pisać listy
gołębie rodzą się martwe
przywiązuję im do skrzydeł
zdjęcia przechodniów
wyrzucam przez okno
manifest przeciw nostalgii
w cienistym mieszkaniu miasteczka
którego nazwa nikogo nie obchodzi
kieliszek był kotwicą
przerdzewiałym hamulcem bezpieczeństwa
podłoga to tylko układ odniesienia
dla upartych powrotów do pionu
boję się ciemności
powiem kiedyś przy obiedzie
tonem szorstkim jak szczypta soli
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Jutro
kończą mi się wyrazy nasączone powietrzem
z dnia na dzień piszę coraz mniej
dorastanie brzmi jak pękające szkliwo
potem stajemy się pustą przestrzenią
między jedną a drugą pięścią
kobiety poodgryzają sobie języki
w imię stabilizacji
będą rodzić dzieci z kurzu i rdzy
oddycham
odrysuj mnie solą
śpiącego w podmiejskiej alejce
to tylko metafora
krzyczenie na oślep
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Justyna Barańska (anima) – Ruda Śląska

lasem ręce lasem zjedzone (konsumpcja)
w zasadzie wciąż nie wierzę, że obok mijają
drzewa parami zjadają prześwity i słońce
postanowiło zostać księżycem po dwóch piwach
– dziennie dwóch. możemy stanąć w perspektywie
i mierzyć się na brzuchy albo ze statywem wisieć
na szyi. gdy już wszystko zostanie zjedzone,
powiem carpe diem i przyciągnę twoją rękę. odpowiesz,
że to niebezpieczne,
grozi klęską żywiołową, wybuchem reaktora,
który nas wyśle
na mleczną drogę. czy nie stamtąd cię zabrałam?
łowiłeś gwiazdki
z mojego okna, aż w końcu same wbiły się
w usta.
drzewa mijają, trzymamy się za ręce,
drzewa mijają, trzymamy w ręce
północ i czas
rozejść się na powitanie słońca.
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pochwała pędractwa
mówię że mogę chodzić po wodzie
ale wsłuchuję się w tok kół
mam pociąg
pani nie wie
odgradza się parasolem bo plugastwo
ma oddech kiszonej kapusty świeżo ściętej trawy
mówię że będzie o mnie głośno
w świetlnych teatrach oddam uśmiech
i autograf na zwoju duchem świętym
pani nie wie
tonie ręką w torebce
za dwa złote będzie mogła oddychać
biorę i myślę
to pewnie przez to że mam twarz Chrystusa

pochwała pędractwa 2
piasek jak pozostałość wędrówek
po górskich zboczach wtacza się w tenisówki
to będzie nasz chleb
powietrze przesączone zapachami i ludzie
zza zamkniętych drzwi wyrastają dłonie
dźwięczne monety bruk
– 22 –

mężczyzna jak Chrystus strzela do nas
ramionami rozkłada woła plugastwo tej ziemi
niech drogi prowadzą przez dworce domy
na jeden dzień
piękne mamy palce długie i śnieżne
od przytulania ulic

kiedy zachód ludzi
w parku jesienno-zimową porą
powyrastały naprzeciw siebie ławki jakby to był znak
że trzeba się za nimi schować i strzelać z bananów
pierwsza kula rozpruwa mi kurtkę nowy wzór
wyprowadza na barykady druga kula
poszerza twój uśmiech i każe biec
pod dębami rozrzucona amunicja pali się do procy
tylko podejdź – krzyczę – nie zawaham się użyć
rewolweru załadowanego szyszkami
chlupiemy stawy w butach poszukując zakładnika
ale brakuje ludzi
którzy zaszliby z nami na dziki zachód
dali się przywiązać do oskalpowanych drzew
przechodnie dźwigają nogawki by nie pić
byle czego z kałuży
w niej topimy ręce i banany
jak tylko puszcza mróz w pogoń za bladą twarzą
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Zależność człowieczeństwa od snowboardu
Dzień pierwszy. Nauka, jak utrzymać się na desce,
rozłożone ręce pozwalają wzbić się w pozycję
na za dwadzieścia szósta. Jeszcze kawałek,
droga na lewo została usiana drzewami,
miękkie mają poszycie, obrośnięte w pułapki
przypominają kobiety
– wygięte biodra ﬂirtują z deską, wbiegają na nią,
jakby chciały zlać się z ciałem.
Dzień drugi staje się unikiem, jeszcze nie rozumiem,
ale widzę miejsca niezatrzymane przez nikogo.
Jest coraz później, za kwadrans powinnam być
człowiekiem.
Krople na czole znaczą drogę. Trzeba się podeprzeć
o wybite palce skupione w twardniejącym lodzie.
Przestaję liczyć, godzina szósta nie nadchodzi,
gdy spoglądam
na zegarku tarcza zaparowana. Kręgosłup sprzyja
grawitacji i desce.
Mogę się tylko zatrzymać, usiąść obok Pawła, jego dłoni
mówiącej: ten stok to przepaść. Wszyscy chcą stanąć
na dole,
będąc w ruchu jak najdłużej.
Czy to Równica naprzeciwko wyłania się z chmur,
pytam, ale Paweł nigdy się nad tym nie zastanawiał.
Rozmasowuje mi stężałe w skurczu łydki i już wie,
że to ani nie dzień ostatni, ani nie wszyscy.
/Ustroń, styczeń ‘10/
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stosunki
dobrze że pada
kroki pod oknem mniej przypominają żołnierzy
z dzisiejszej rocznicy ﬂagi mokną
a nawet nie wiadomo skąd jedenasty
wieczorem domy zaciągają się ludźmi i tyle
z wielkiej fety pozostają programy
darmowa płyta w geście prezydenta
ma być patriotycznie więc maluję paznokcie
na czerwono biały przystoi skórze
ustanawiam marsz na łóżko
dobranoc Polsko mówię ale ona już śpi
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razem (kiedy prawo rozcina drogi)
Przecież nie będę mówił ci o oczach, kiedy
horyzont obrośnięty
gwiazdami pokazuje, że jest jeszcze ciemność
pomiędzy tu i teraz a tam za chwilę. Pójdziemy,
serenady zagrają jak wrota najczarniejszej szkapy,
która pilnuje wstępu do nieba. Wyklną nas jeszcze,
zobaczysz,
tylko klamki zaświecą – to taka korona, trzeba paść do stóp,
całować się po kryjomu, bo Bóg patrzy przez palce
chłopaków spod bloku. Nie lubię kijów, bardziej od rolet
zaciągnięte za Mojżeszem przez piaski pustyni;
potem wycieram usta, to cieknie świeży Nil
wypełniony plagą,
mnóstwem słów, które na wstępie musiały poronić.
Zobaczysz,
obrodzimy w ikony. Już cię nie zmuszą do mówienia,
za to ja ujmę twarz, bo nie będzie ważniejszego horyzontu,
wszystkie skrzyżowania, nuty z serenad zamkną się
w okrąg.
Ołtarz jak jedno amen wypuści zakładnika; i krzyknę: Jezu,
zamieszkaj z nami, Twoje rysy uszlachetnią osiedlowe
drogi, nas
ciała do wydeptania modlitw za tych, którzy nie mogą być
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daj mi tylko plecy zobaczyć (kiedy prawo rozcina drogi)
Nie zawracaj, proszę. Wieczory i tak zbyt wcześnie
rozkładają
szachy na czubkach blokowisk. Może jestem gońcem,
ty bijesz królową na głowę, siadając na schodach z twarzą
upudrowaną mąką. Jeszcze dżem na usta i będę
obserwować,
rozciągnięte nogi wyznaczają pola. Tu mi wolno,
za rogiem już inni nucą popkulturę. Czy to nie dziwne?
Flety wyszły poza ramy miasta, nie ratują i wszystkie
wasze bajki
pachną mi tą samą gorzką zdradą. Spójrz na galerie. Szczury
same opuszczają nory! Szybko, musimy spalić ślady,
żeby odnaleźć drogę.
Albo lepiej nie patrz, poudawajmy jeszcze chwilę
– my się nie znamy, ale pewnie ma pani imię mocniejsze
od wina?
Widzę po włosach skrzypiących na wersalce,
to wieczór wstaje,
a miałaś nie wracać.
Przyciągnęłaś ich cieniem. Twarz boli jak obity kundel,
bo nie chciałam brać, przecież dla mnie tylko twoje usta
i piersi.
I wszystko to na twoich oczach.
*kursywą cytat z „Królestwa i pół” Gabrysi Kulki
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nie-pokój (kiedy prawo rozcina drogi)
Moglibyśmy się tak odprowadzać całą noc, śnieg skrzypi,
jakby niewolnictwo powróciło do piwnic, w ciężkich
kajdanach
pilnuje konﬁtur. Para osiada na każdym przedmiocie,
pobawimy się w Casablancę – wejdziemy w mgłę.
To znaczące,
stać się postacią melodramatu i nie mieć żadnych uczuć,
przypływu rąk, które nadstawione do całowania,
odchodzą z czasem.
Mieszkasz w przytułku po prawej, opowiadasz o nim,
gdy tylko robi się ciemniej – brudne brody i drgawki,
tyle widzę po tobie. Czoło swędzi od czapki, chociaż wiem,
że wolisz się zasłonić, bo cisza robi wrażenie.
Wiecznie głodna
jest podróż uwikłana w zapomniane klucze, więc wracamy
nad ranem wzrok do torebki, chyba brzęczy,
a może to dzwon,
kogut, który odegrał już swoją rolę. Nadchodzi
sąsiad
kłania się, gdy tylko otwieram oczy.
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wtedy w Polsce opad (kiedy prawo rozcina drogi)
Nadal słuchacie? Słowa przebrane w parkan
to wasze prywatne wycieczki, kurhany, które nie zamykają
paszczy. Ciemno jakby ognisko pozostało za plecami
i tylko cienie wtórują palcom. Stukanie w ścianę nie
pomaga,
odbija echem głosy: to oni
oni
oni
to
diafragma zaciska powieki, wystawiona batuta twierdzi
z przekonaniem panowie na prawo, panie na lewo.
Jeszcze jeden odsiew, płomień podnosi naskórek,
lecą strzępy papieru i w mieście nikt nie wierzy, że to śnieg.
Mieszkania pustoszeją, pociągi zaparowane:
kiedyś odejdą – tak się mówiło, a teraz sadza przypomina.
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Michał Bojar

nad brzegiem
usiądź
odrzuć wreszcie
obawy
dałam ci dom
wypijmy za niego
za nas
i zmiany
za czułą pierwszą noc
za jasność
mrok
nadciągający wiatr
a teraz chodź
goście czekają
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kiedy
w drzwiach
zdejmujesz okulary
szybkim uśmiechem mierząc odległość
teraz mnie dotknij
może dzisiaj dowiem się
dlaczego jesteś tak daleko

drży
trójlistna
otulona cieniem
może wyda jeszcze liść
na szczęście
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Mirosław Chodynicki (Mirek) – Terespol

Malinowe wspomnienie tego lata
w idealnie białym oceanie
myśl poczerniała
zeschły liść
nie wiadomo skąd
jak sztandar
na czubku zaspy
łopocze
dumny świadek
poprzedniej dekady
kiedy drogi zapraszały do pisania bosych śladów
w siwym pyle
teraz herbata
z sokiem malinowym opowiada
o słońcu tak gorącym
że parzy
ech graj maestro
a ja
będę malował słowicze wieczory bzem rozpasane
i szepty
ubrane tylko w gwiazdy
ogrodowe portrety

Ja i czas
siorbiemy gorącą herbatę
ze spirytusem
w kuchni
bo w kuchni jest stół sosnowy
obrusem ze snu nakryty
i piec z miodowych kaﬂi
zaśpiewaj wietrze
zimowy grajku zatracony
o ogniu śpiewaj
złotej plamie
na nocnym śniegu i
czarnej ścianie lasu
ciszy
z nocy wyrzeźbionej
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*** (było tak bez sensu)
było tak bez sensu
spadł śnieg
o dwunastej
dwunastego
a ja
zaspałem
nie wstałem
i tkwię w środku
aż do wiosny
samotny
biały
z dziurawym garnkiem na głowie
brzozową miotłą pod pachą
a nos
mam
marchwiany
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Wiersz przyokienny
ja drogie panie i drodzy panowie
kiedy za oknem zima się szczerzy
biegnę myślami
tylko niestety
do ulicy
tej mojej lipowej
po tej ulicy
spacerkiem
powoli
idę nie spiesząc się wcale
a czas
sobie kapie
czas kapie powoli
i życie mnie nigdzie nie goni
kiedy tak idę
za mną bajka biegnie
i elfów cała gromada
wołanie dobiega
wołanie z oddali
pójdziesz ty w końcu po mleko

ogrodowe portrety

Poranna rozmowa z Ludwikiem J K
a ja panie Ludwiku
piórem skrobię czasem
po papierze
i powiem panu
tak całkiem szczerze
że radochę mam z tego niezmierną
gdy obrazek spod pióra się kładzie
ulicy
świata
albo łąki z motylami
a ja na niego patrzę
i siorbię kawę z koniakiem
do smaku
bo za oknem wiatr
i tak cholernie biało
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Śmierć
przychodzi
całuje
wychodzi
ej ty
poczekaj
p o cz e k a j mówię
właśnie zaparzyłem herbatę
a w kredensie mam wino z
zeszłorocznych porzeczek
łykniemy szklaneczkę
albo dwie
opowiem o śpiewaniu
ptaka
wiesz takiego z rudym ogonkiem
o deszczu co bzdury plecie
albo nuci zielono
z liśćmi
czemu płaczesz
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Odnalazłem znajdowanie
wbijam w ziemię
głęboko
po jądro
po środek
po
w dupie mam przechodniów
oceniających spojrzeniem
gestem i uczynkiem
albo wieczornym ględzeniem
przez telefon
korzystając z opcji wszyscy do wszystkich
wczoraj piekły mnie uszy
bo Ojcze nasz…
przed ołtarzem
i czy widzi
czy jest a jak to po co
i co jutro pojutrze powie
a ja znajdowaniem świat wypełniłem po brzegi

Antologia Ogrodu ciszy

Szybujące wzloty jesienne
po rudych paciorkach różańca
schodzę w jesień
czekam na wiatr
pragnę lecieć
przecież mam skrzydła
z zeschłych liści zlepionych wspomnieniami
widzisz
szybuję nad miastem
i tam
też polecę
wzdłuż rzeki
zdziwiony Charon rozdziawił gębę
dziś nie dostanie obola

ogrodowe portrety

Natłok i tupanie myśli przed świtem
po mojej głowie
snują się wiersze
parami
najczęściej
bywa
kompaniją całą zwalą się
nad ranem
jak z balu
ten w cylindrze
tamten jesienno-szary
zakatarzony
w oczach łzy
czekamy świtu
budzik zawoła
na kawę
i codziennego papierosa pierwszego powszedniego
za oknem smętek zapisuje
deszcz
wstał kolejny dzień
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Ewa Colett Boruta (Colett) – Kraków

Jedno z wielu
żyłam kiedyś z głową w chmurach
w duszy łudząc się nadzieją
że wpasuję cię jak ulał
w moje piekło
żyłam kiedyś wierząc święcie
że potraﬁę więcej z siebie
skrzesać kiedy w końcu będziesz
w moim piekle
żyję dzisiaj z grzeszną myślą
zatopiona w sobie miękko
rozczarowań łykiem tęskniąc
czeka piekło

ogrodowe portrety

Na nowo
wciąż zgniatam niezapisaną
kuszącą by sponiewierać
pokazać że słowa ranią
rozdzieram
znów dłonie zaciskam w pięści
gdy półksiężyce w klawiszach
nie mogą bardziej zniechęcić
przeklinam
biorę dziewiczą jak feniks
w sobie wiadomych granicach
by zaspokoić głód treści
podsycam

Świat cały zawirował, bo..
cóż zwyczajnego w tym braku ciepła
gdy popielniczka szydzi czystością
na drugiej stronie łóżka wciąż nieład
w poduszkach szorstko
cóż zwyczajnego w tym braku gwaru
w zaciszu radia na innych falach
dzisiaj nadają piosenkę Skaldów
nie milkną brawa
cóż zwyczajnego gdy ciebie nie ma
dzień na stracenie znowu skazany
do chwili w której znów twój poemat
i tulipany
ogrodowe portrety

Nie nazwę
Moim dzieciom

dziś samotnością już nie nazwę
stanu z zamyśleń splecionego
bezdomną szklankę po herbacie
dogania przeszłość
dziś samotnością już nie nazwę
monotonnego dnia bez burzy
kiedy sumienie duszę szarpie
chcąc się przysłużyć
dziś samotnością już nie nazwę
szlaków na szybie palcem dzieci
narysowanych żeby mamie
słońce zaświecić

Tych drzwi nie umiem dziś otworzyć
Cioci

Tych drzwi nie umiem dziś otworzyć.
Nim znów cię spotkam, musi starczyć
cicha zaduma i skłon głowy
w odpoczywaniach wiecznych naszych.
Już w telefonie brak numeru.
Nie dzwonisz, że ze zdrowiem ciężko.
We śnie przeraża czarna czeluść
z godzinek chleba powszedniego.
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Tych drzwi nie umiem dziś otworzyć.
Dokoła wszystko takie szare.
Czas bezrozumny ból ukoi,
gdy anioł muśnie posiwiałe.
Więc dzisiaj jeszcze się nie żegnam.
Nim pamięć zwiedzie na manowce,
ty w mojej musisz jeszcze przetrwać,
zanim też ruszę w tamtą drogę.

Już o nic
dziś już nawet nie zapytam
czy pamiętasz tamto zdjęcie
skryte myśli w wierszach czytasz
umiejętnie
dziś już nie chcę wierzyć słowom
powplatanym w bukiet kwiatów
kolce róży chronisz dłonią
szepcząc ratuj
dziś już o nic nie poproszę
obietnicę złamać łatwo
żar wzbudzają twoje dłonie
wierne aktom
dziś już nie chcę mieć nadziei
suche kwiaty wszak nie więdną
album wspomnień się zapełnił
wolę pewność
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Złudzenia
pod powiekami pełno ciebie
i nieistotna pora roku
szelestem liści spływa drżenie
trzaskiem gałązek zaś niepokój
wiatr nieporadnie gładzi włosy
twoimi kierowany dłońmi
o łaskę świtem skłonny prosić
wtulając w warkocz sen spokojny
deszcz pragnie się ze słońcem ścigać
by odkryć to co już zakryte
zanim swobodnie na twarz spływa
w kącikach ust znika szczęśliwie
szybują w śniegu nutki śmiechu
jak wtedy kiedy niczym bałwan
pozazdrościłeś garści piegów
soplem spływając po mych wargach
pod powiekami pełno ciebie
i w głowie jeszcze więcej złudzeń
więc ty w snach zostań a ja przecież
najlepiej zrobię gdy się zbudzę

Antologia Ogrodu ciszy

Z oddali
piszesz jest dobrze tam gdzie jesteś
i tydzień w tydzień nowe plany
dzień do północy trwając jeszcze
pracą bez końca błogosławi
nikną z pamięci rysy twarzy
żółkną schowane fotograﬁe
gdy wierszem nie chcesz nawet marzyć
kolejny kryjąc znów w szuﬂadzie
głosem w słuchawce jakby obcym
otulasz tylko już od święta
i kochaj misie już nie prosisz
nawet nie pytam czy pamiętasz
piszesz jest dobrze gdzie nas nie ma
gdy coraz trudniej chwilę znaleźć
by słowem objąć znany temat
o czasie który mknie po mapie

ogrodowe portrety

Pan pamięta, proszę pana..
Dzięki, panie T…,
zapomniałam, że kończy się wiosna

pan pamięta proszę pana gdy w sukience
z której maki biegły prosto w pana dłonie
dzień się maił aż po wieczór nieprzytomnie
chłodem dłoni pan wyzwalał słodkie dreszcze
pan pamięta proszę pana zapach brzoskwiń
słodycz soku tak kuszącą w ust kąciku
gdy niechcący miałam nowy wątek wysnuć
pan chusteczką zaś zamierzał wstyd przepłoszyć
pan pamięta proszę pana salon cioci
i pianino gdy ramiona tak à côté
zanim wstążki powplatały się w warkocze
walcem Straussa zmrok potraﬁł pan rozzłocić
pan pamięta proszę pana cień w altanie
i ławeczkę dziś strażniczkę tajemnicy
czar przeminął nowe dni zaczęłam liczyć
wiosną przyszło mi pożegnać pana granie
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Gdy piórem dotykam
ta znajomość pisała się wierszem
mimowolnie wplatając treść w słowa
by kolejnym wersem brzmieć jeszcze
nim atrament się w bieli zakochał
nadchodziła niezwykłą dość porą
zapisaną o szarej godzinie
tak wiadoma jak znany widnokrąg
inny świtem nim zmrok go owinie
nieustannie zmieniała pozycje
z aprobatą nie gardząc tytułem
sadowiła się także lirycznie
w drugiej zwrotce czy też w preambule
ta znajomość jak wiesz trwa do dzisiaj
otulona w nadzieje niezmiennie
ważna dla mnie gdy piórem dotykam
białej kartki – znów listu do ciebie
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Leszek Czerwosz (LCzerwosz) – Warszawa

Krok w przód i dwa wstecz
nitki z wełnianego kłębka
zostawiam za sobą
prowadzą do przeszłości
by bezpieczny był krok naprzód
niespokojny o jutro
niepewny nowej widowni
zgłaszam się do szpicy czołowej
bo życie nie pozwala
stale oglądać się za siebie
potem prowadzę ćwiczenia wojskowe
z wycofywania się
na z góry utracone pozycje
a spalone mosty zmuszają
przekraczać rzekę wpław
po wielokroć tę samą

ogrodowe portrety

Zima
bez grzechu
patrzę jak kosmyki słońca
wślizgują się tu i tam
z uporem zdejmujesz
ciepły dotyk mego wzroku
z szyi z twarzy
odwijasz szale rąk
zaziębisz się
bez grzechu
zima może być sroga
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Andrzej Deryło (Dante) – Kraków

Upadłem
Wzrok rozpaczliwie jeszcze wciąż do góry,
reszta w otchłani, gdzie w tańcu szalonym,
w dzikim rytuale szare ludzkie szczury
gonią bezustannie swe własne ogony.
Głowa opadła, teraz mdłe opary
słodką podłością wieszczą podniecenie,
niosąc zawiści rozkoszne koszmary,
jakże przyjemne rozbudzają drżenie.
Cały się nurzam, opary wdycham,
niech podniecenia wstrząsną mną dreszcze,
zazdrość i zawiść, podłość i pycha,
a ja w zachwycie! Jeszcze, no jeszcze!
Wyzbyty śmiesznych moralnych sznurów
pędzę na czele wyścigu szczurów.

ogrodowe portrety

Koncert
Słuchałem muzyki
Delikatne dźwięki niby wody strużki
to z prawej, to z lewej, to z góry, to z dołu
biegły w mym kierunku jak od dobrej wróżki
ﬂuidy życiodajne. I tak już pospołu
w zwiewnym alegretto fruną gdzieś przez chwilę,
by na końcu zgodnym brzmieć już cantabile
Lecz przez mgnienie tylko, bo nagłym crescendo,
jak grzmot, jak ulewa w obłędnym vivace
tonów tysiącami swą symfonię przędą,
by zamilknąć nagle. Jak wytrawni gracze
to przestrzeń skręcają trąb i bębnów grozą,
to płyną smyczkami largo majestoso.
Smyczki zmilkły wreszcie, lecz za moment ciszę
przerwały, by w śpiewnym pławić się andante
fortepianu czarne i białe klawisze
wsparte dzwonków, ﬂetów przedziwnym kurantem.
Dźwiękiem barw paletę snują przed oczami,
ton i kolor społem powonienie mami.
Chłonę zapach, barwy, chłonę różne tony
wszelkimi zmysłami gra już całe ciało,
tak leżę i słucham harmonią spojony,
wszystko co ziemskie precz gdzieś uleciało,
w przestworzach żegluję czwartego wymiaru,
sen czy wyobraźnia, nie wiem, brak umiaru,
wciąż inne doznania, wrażenia wciąż nowe...
Nigdy takich nie miałem...
...po Wyborowej.
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Być poetą?
Nie jestem, niestety, poetą,
lirykiem nie będę też wziętym,
bo w ręce mi wpadł nie ten żeton,
gdy stwórca rozdawał talenty.
Nie umiem tak lekko i zwiewnie
wyzłacać kolorów jesieni,
ni w strofach ujawniać tajemnic
jak trawa się wiosną zieleni.
Tak chciałbym z lekkością motyla
swe wiersze w uczucia ubierać
i sprawiać, by chociaż przez chwilę
nadzieja nie mogła umierać.
Nie umiem, lecz po cóż się boczyć,
wszak pan bóg wyrównał mi straty,
bo mogę dziś patrzeć Ci w oczy
tak samo, jak kiedyś, przed laty.
Tak samo jak kiedyś – z uśmiechem
pozwalasz codziennie mi marzyć,
że wciąż jestem młodym człowiekiem,
gdy dłonią dotykasz mej twarzy.
Nie jestem poetą, nie chciałem,
poecie by pewnie wzbroniono
zakończyć wiersz prostym banałem,
że kocham Cię, kocham Cię… Żono
Antologia Ogrodu ciszy

Anons
Dość pustych nocy, dość samotności,
dość Coca-Coli z wczorajszą pizzą,
szukam miłości,
uczuć sytości
i nic nie szkodzi, żeś nie dziewicą.
Będę ci rzewne nucił kancony,
sławiąc urody liczne powaby,
w czerń otulony
pod twe balkony
miłosne prześlę ci serenady.
Będę ci tyczką w plantacji grochu,
red-bullem w chwilach, gdy jesteś na dnie,
beczułką prochu,
amfą po trochu,
życia ambrozją, którą w noc skradniesz.
Stanę przy tobie w chwilach dostatku,
wesprę duchowo, gdy będziesz w nędzy,
tylko, mój kwiatku,
w żadnym przypadku
nie chciej ode mnie czasem pieniędzy.

ogrodowe portrety

Wieszcz
Patrzył w chmurkę gdy pod górkę
wolno kroczył
nagle w główkę dostał piórkiem
między oczy
rany boskie słowo gorzkie
się wymknęło
gdzieś posiałem moje całe
arcydzieło
może w ramy gdzieś u mamy
się upchało
może wyszło w niezawisłość
nazbyt śmiało
nie daj boże w lesie może
gdzieś się skrywa
a gdy przy tem lekko spite
będzie zgrywa
ech – cholera wściekłość szczera
już mnie wzięła
będzie ściema że ja nie mam
arcydzieła
no więc siadam gdzie popada
z piórem w ręce
i już sobie dzieło skrobię
jak najprędzej
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skaczę piórem jak kangurem
po papierze
wizja nowa nadbudowa
w sukces wierzę
potem jętki szmelc baretki
w dzieło włożę
ujdzie w tłumie nie zrozumie
nikt – a może
że łatwizna nikt nie przyzna
tak ze strachu
bo rzecz jasna każdy z nas ma
lęk obciachu

Ona
Przyszła wieczorem, a może z rana
promienna ciepłem, uśmiechem zdobna,
w zmysłowy zapach zwiewnie odziana,
pragnienia pełna, mężczyzny głodna.
Dłońmi drobnymi, pewnie, niezłomnie
wwiodła mnie w żądzy bramę otwartą.
Co było dalej, nie wiem, nie pomnę,
lecz było warto, ech, było warto…
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Hanna Dikta – Piekary Śląskie

jak u dickensa
którejś wigilii odnajdą mnie
wszystkie wasze samotności.
usiądą na pustych krzesłach, dopiją
czerninę. będziemy patrzeć, jak umierają
świece na talerzu, gasną świerki.
potem pokażą mi oblodzone poręcze
i ściany bez gwoździ. łóżka,
do których nie mogłam należeć,
nierozplątane na czas szaliki.
nie martw się, zawiniłaś tylko tym,
że jesteś.
którejś wigilii przypełznie do was
moja samotność

ogrodowe portrety

ja spałam z twoim mężem
ta kobieta nie miała twarzy, długo nie miała też
imienia. podobno nie dorastała mu do pięt
i nie lubiła pieścić go ustami.
miała jakieś dzieci, jakąś pracę i czerwone kropki
na łydkach po depilacji, zupełnie jak ja.
zawsze czekała w drzwiach, kiedy wracał do domu,
uboższy o sto złotych i wierność, zostawioną
w przydrożnym motelu. wciąż pachnę tobą
– mruczał do telefonu i wchodził pod prysznic,
żeby nie poczuła gucciego i marlboro,
wypalanego rytualnie w za małej łazience.
potem czytał dzieciom bajki, klękał z nimi do modlitwy.
czasem zmuszał się do czułości, choć przecież
wcale jej już nie pragnę.
wczoraj zobaczyłam ją na ulicy. było w niej coś
z małej dziewczynki, gdy w kwiecistej sukience
czekała na dźwięk sygnalizatora,
wsparta na jego ramieniu
i białej lasce.

Antologia Ogrodu ciszy

ikarowi
najtrudniej zapomnieć palce zsuwające wstążkę,
liście pod butami. gorzkie pestki ssałeś jak landrynki
i śmiałeś się tak, że milkły łabędzie.
naprawdę wierzyłam, że mnie uratujesz.
dziś wyplątuję stopy z pocałunków.
zszywam rozcięcia w wełnianym płaszczyku.
dedal rzeźbi lipowe anioły. pada śnieg.

zawieście czerwone sandały
odkąd nie odwiedzasz tamtego pokoju
i nie palisz prześcieradeł
śniegiem przynoszonym z dalekich podróży
zostało jej tylko
nasłuchiwanie srebrzystych dzwoneczków
tropienie światła między konarami
przecież wie
kochankowie nie wracają
do wyczytanych epilogów
i schodów
sprzed których zamiast czerwonej latarni
odcinali dziś rano
jej zmoczone rosą
sandały
ogrodowe portrety

wybaczmy sobie miłość
a kiedy wracasz, gdzie chciałaś,
uszyte na miarę sukienki już nie pasują.
schody prowadzą na lodową górę,
a kuchenny stół przypomina trumnę.
godzinami rozczesujesz włosy,
myjesz piersi i szukasz miejsc,
do których nie tęsknił.
jak po śmierci matki,
rozpaczliwie próbujesz dodzwonić się
do ciszy

jednego życia tak mało
tego lata graliśmy wiele spektakli,
a ja ciągle w tej samej wymiętej sukience.
zmieniał się tylko kąt padania światła
i brzmienie skrzypiec pod podłogą.
w prologu zwykłam rozkładać serwetki,
perfumować skronie. czasem otwierałam okno,
żeby zapamiętać fakturę drzew i dachów.
zapach stygnących w deszczu parapetów.
ze sceny zbiegłam bez oklasków,
za to z nową biograﬁą w walizce. nadzieją
na główną rolę w kolejnych przedstawieniach.
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przemiana
przeczytałam twój pamiętnik,
wyjęłam z szafy sukienki.
wieczorami palę jointy, słucham morrisona
i pozwalam obmacywać się dwudziestolatkom.
wyglądam już niemal jak ty
na zdjęciu z dowodu.
to nie tak, córeczko, że znalazłam sposób.
kiedy przytulam się do mokrej balustrady,
nadal wołają mnie chodniki i drzewa.
rozkołysane neonami ręce

nie stało się nic
najmocniej bolisz gaszonym w śniegu papierosem.
odtwarzanymi w kółko piosenkami.
jestem tu całkiem sama, jeśli nie liczyć wchodzącego
w drzewa konduktu twojej siostry. wrony na hydrancie.
wiesz, przy naszym cmentarzu ktoś rozbił dziś latarnię.
zostawił na chodniku zielone butelki. tir potrącił
kamień.
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Jakub Galuba (NathirPasza) – Syców

Arterie melancholii
tysiące dziur w poszyciu
tuż nad drabiną do nieba
całą ze szkła
metalu
i seledynowego przerażenia światłem
nie patrz na obcych
zapomnieli że są tylko zwierzętami
nawet zachowują się jak pszczoły
zaatakowane przez szerszenie
tylko kto do cholery jest drapieżnikiem
nęcą mnie te arterie miejskiej nocy
tylko gdy trzymasz mnie za rękę
w przeciwnym wypadku
płaczesz
przecież nie ma alternatywy
nie możemy być już szczęśliwi
zbyt wiele zostało powiedziane
dobre rady poszły w kąt
a przyjaźnie popełniły samobójstwa
została nam ta strzelista wieża przerażenia
ławka w kolorze khaki
i wino marnej jakości wcale nie przemienione
jak to było w świętej księdze
nie płacz już proszę
bo i moja twarz wilgotnieje
ogrodowe portrety

Dom
teoretycznie nie ma perfekcji
tak samo jak rzeczywistości
chociaż lubię gładkie i zimne powierzchnie
nie wiem czy kran w kuchni jest prawdą
czy tylko elementem marzeń
ściany półproste pod kątem ostrym
na białej powierzchni rażą śladami rączek
w szaﬁe zalęgły się mole przeszłości
przez swetry których zawsze się wstydziłem
czaple na rozmazanych fotograﬁach
śmieją się półprawdą o mnie
jeszcze nie powiedziałem mamie nic o sobie
a już muszę ruszyć na spotkanie odpowiedzialności
kto by pomyślał
że tuż za rogiem czai się śmiertelna niepewność
a pies na łańcuchu – Boże on jest mój
pierwszy do tańca w deszczu się wyrywa
jeszcze tylko jedna kropla miłości
pod postacią świeżo posadzonych orzechów
i mogę chociaż to boli
więcej czasu poświęcić sobie

Antologia Ogrodu ciszy

*** (po co pytasz)
po co pytasz o sens istnienia
ludzi których życie bawi
co z cierpienia zrobili artystyczną dewiację
tych z zakutymi łbami kopiących podkutymi butami
w poszukiwaniu szczęścia
znaleźliśmy orgazm
i kilkoro opuszczonych szczeniąt
subkultury samotności
niech się święci twoja wolność
prawo silniejszego
i już skończmy z tym absurdem
Bóg nie daje pocieszenia

ogrodowe portrety

*** (przed chwilą)
przed chwilą przez okno wypadł
profesor logiki
w zastraszającym tempie spadając
krzyczał coś o kryzysie
tak to jest gdy kolejna noc
zmienia się w zwykłą dziwkę
kusi by przejść na zdrową
pensję stróża moralności
nie ma w tym nic nadzwyczajnego
wszystko co spada w górę musi dotknąć
pochmurnego nieba
a stamtąd już tylko mila
do światła
przyszła pora na psychologa
już mu zbili szubienicę
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*** (pytasz mnie)
pytasz czy jestem zdrowy
na tym to polega
że poddaję wszystko w wątpliwość
nawet mnie i ciebie
taki styl bycia
nie odpowiem ci
choroba nie istnieje
świat też
dlatego bajki mają moc poznawczą
ale w bajki przestałem wierzyć
w końcu to tylko ﬁkcja
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*** (a gdybym napisał ci wiersz)
a gdybym napisał ci wiersz
o ślimaku którego nie znoszę
jak zjadł mi podwodną sałatę
i nie mam serca mu pogrozić palcem
ze ślepcem jadał kolacje
ślepy jak on
i obaj byśmy kreślili pajęcze sieci
pewności że jeden z nas widzi
czy jeśli wejdę na kolejny szczyt
lecz nie zdążę zatknąć na nim ﬂagi
i gdy spotkam wdowę po naszej znajomości
której o uszy się ledwo obiło że byłem
całując zimną rękę obojętnie
będę w jej oczach kimś więcej niż kolejną dziwką

Antologia Ogrodu ciszy

Ferdynand Głodzik (Fred) – Gorzów Wielkopolski

Na Turbacz
Zakolnymi ścieżkami stromymi wśród lasów
idą bracia stryjeczni, by zażyć wywczasu;
to się mienią na słońcu, to w cieniach się kryją,
zawierzając swój ciężar wysłużonym kijom.
Idą w głębię zieloną zaduszną i skwarną,
by po drodze steranej zagubić niezdarność.
Lato mości polany świetliście, bezgłośnie,
słońce promień przez liście przecedza zakośnie.
Lotne muchy błyskliwe na przekór ich doli
wokół głów tańczą koła wiecznych aureoli;
bujne zioła, co nigdy nie widziały kosy,
stroszą źdźbła zzieleniałe od soczystej rosy.
By się krótkim posiłkiem umocnić drobinę,
naszli pień, co odnalazł w cieniu swój spoczynek.
Aż dobrnęli do celu u szczytu Turbacza,
co dziobiastym schroniskiem o niebo zahacza.
Szlak się wije w dolinę jako jęzor smoczy,
chcą coś szczytom powiedzieć, lecz nie wiedzą o czym.
Ledwo oczy nacieszą świetlistym widokiem,
wzdłużne cienie im każą powracać przed zmrokiem.
Popołudnie zachodom niemrawo przyświeca,
ciężar drogi powrotnej dźwigają na plecach;
wśród paproci skrzydlatych, rozświetlnych gałęzi
trud podwójny utrwala braterskie ich więzi.

ogrodowe portrety

Jeruna
Na rozrosłej garbato lesistej wyżynie
dumny pałac wieżami w toń jeziorną płynie;
lotnym dziwi się obłokom
potoczyście i szeroko,
dostojeństwo swych murów zatraca w głębinie.
Z jamy tłumnie liściasto dojrzałej zieleni
na promieniach szeroko wynurza kształt z cieni,
rozpościera swe wierzeje,
wilgoć dawnych chłodów grzeje,
by murów ciało nagie w słońcu zarumienić.
Bór przepastny w jeziorze przygląda się sobie,
rybim łuskom promyki dodają wyzdobień;
bo na pluchę i szarugę
drzewa wdzieją suknie długie,
nim je czas ujesienni żółcią i cynobrem.
Ponad brzegiem jeziora z drugiego bieguna
w płótna życie zaklina Bogini Jeruna;
chłonie oddech leśnej dali,
by go objąć i ocalić
od obłoków przestrzennych do leśnego runa.
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Rzewień
Nie ulegnę pokusie, aby nazwać cię różą;
moc magiczna tych kwiatów w wierszach dawno
przekwitła.
Takich rymów różanych jest stanowczo za dużo,
a koledzy poeci znowu będą się chichrać.
Cichym szeptem cię z kuchni wyprowadzę od garów
do ogrodu przy domu, gdzie czas lato rozlewa;
będziesz smukleć na grządce jako kwiat rabarbaru,
co jak owies w podmuchach swoje wiechy rozwiewa.
Tam pod liściem szerokim, co od żaru osłania,
wynajdziemy łodygę; mocną, długą, sprężystą;
trochę będę nacierał, trochę będziesz się wzbraniać,
aż sok tryśnie z łodygi i zaśpiewa w nas bliskość.
Ty na desce kuchennej tę łodygę pokroisz,
aż we wrzącej kąpieli miazgą buchnie aromat,
by kompotem schłodzonym drobne smutki ukoić,
popołudniem niedzielnym szarość prozy pokonać.
Wysączymy ten kompot potem w cieniu altany;
wiatr zamilknie w listowiu pośród licznych rozkrzewień;
organizmy przyswoją naturalne szczawiany,
a rzewnością lat wspólnych ukorzeni się rzewień.

Antologia Ogrodu ciszy

Przebudzenie
Wiosenne słońce coraz jaskrawiej
dobywa z bagien mgliste opary;
promyk się toczy po młodej trawie
aż do ukrytej w gąszczu pieczary.
Tam legowisko zimowe dźwiedzia,
w nim sapie cielsko ciężkie i bure;
promyk się z wiatru o nim dowiedział
i mocno przygrzał dźwiedziowi skórę.
Ten, choć na nogach ciężko się słaniał,
wyjrzał na słońce, zaryczał głucho;
podparł się łapą i zwlókł z posłania
wolne od tłuszczu obwisłe brzucho.
Potężne cielsko wynurzył z cienia;
z wolna ku leśnej drepcząc polanie,
ujrzał, jak krocząc brzegiem strumienia,
grzeją się w słońcu dorodne łanie.
Z nową energią ruszył do przodu,
bo dawno w paszczy nie miał ni kęsa;
skusił go posmak słodkiego miodu
i ciepły zapach świeżego mięsa.

ogrodowe portrety

Przez chwilę
Rozpogodziło się między nami,
twoje i moje znów jest nasze;
łaskawa ręka nad głowami
rozpięła daszek.
A my błądzimy w powodzi kwiatów,
wdychamy smaki, aromaty,
obok leszczyński kwitnie ratusz
z cukrowej waty.
Zwinne motyle w kusych fartuszkach
rozdają wokół to i owo;
słomka o szklankę cicho pluska
cieszmy się sobą.
Potem znów przy mnie nie ma już ciebie,
choć wiatry wieją, świeci słońce,
wczorajsze chwile w duszy grają
cichy koncert.

Wspólny parasol
Przedpołudniową sobotą
nastrajam spacer twym krokiem;
szczelniej dopinam kapotę
i w ślad za tobą się wlokę.
Kiedy podajesz mi rękę,
czuję twe ciepło pod pachą;
a krople deszczu, choć miękkie,
tłuką nasz wspólny parasol.
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Lubię twych włosów kosmyki;
szukam w nich liter do wierszy;
kupię ci złote kolczyki,
gdy mi się trochę polepszy.
Nareszcie schody sękate;
potem przedpokój, płaszcz, wieszak;
zaraz zaparzę herbatę:
będziemy słodzić i mieszać.

Poranek
Ochroniarz wraca z nocnej straży,
nad mroźnym miastem szarość dnieje.
Mnie o tej porze pościel parzy,
jasiek pod głową mi twardnieje.
Grudzień wyostrzył mrozem gwiazdy,
myśli się kłębią w głowie ciasnej;
nie mam kłopotów tak jak każdy;
mam całkiem inne; swoje własne.
Czyjś krok przecina ranną ciszę,
za oknem mroźna droga biała,
a ja w marzeniach głos twój słyszę;
ach, gdybyś tylko ty wiedziała.
W doniczce smutna tkwi roślinka,
powolny czas jest moim wrogiem;
dorzucam drewna do kominka
i sam milcząco patrzę w ogień.
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Dlaczego nie dźwiedź
Gdy inni smutki topią w butelce,
ja odgrzebuję z pomroki dziejów
dawno słyszaną pieśń o pasterce
i o jej wiernym dźwiedziu Rajceju.
Przebiegam myślą czasu szmat spory;
widzę, jak idą gwarną ulicą;
on jej rozjaśniał łzawe humory,
a ona była mu czarownicą.
Tańczył na twardym jarmarcznym bruku,
lubił te chwile, gdy tłum szaleje;
pasterka śmiała się do rozpuku;
nie miały szansy inne rajceje.
Brała w ramiona jego łeb ciężki,
kiedy znużony u stóp jej siedział,
albo mu smaczne dawała kęski;
chyba lubiła swojego dźwiedzia.
Kto się w samotność do cna zagrzebie,
niechaj odrodzi się w nim nadzieja:
trzeba dać komuś kawałek siebie;
warto poszukać swego rajceja.

Antologia Ogrodu ciszy

Kanikuła
Gdzie gładkością cery pyszni się sałata,
pod altanką można spotkać Deodata;
tam pergole i rabatki, ścieżki, klomby;
twardogłowi wytężają swoje głąby.
Bób obleśny obłym strąkiem gąszcz rozpiera;
mocniej, głębiej ciągle pragnie skorzonera,
krągłym biodrem się rozpycha krzepka rzepa,
prenatalny brzuch wypina kalarepa.
Pyszne dynie w słońcu marzą o laktacji,
a Deodat chłonie każdy dzień wakacji;
wszystko jawnie, widać teraz taka moda;
pod sumiastym wąsem śmieje się Deodat.

ogrodowe portrety

Sezon
Gdy przemykał ścieżkami jak złodziej,
Dostrzegł krągłą brzoskwinię w ogrodzie;
Blaskiem słońca radośnie pyzatą,
Jędrną skórką zalotnie kosmatą.
Ukrywała wstydliwie pod liściem
Kroplę rosy co szkliła złociście;
Miąższ na boki zuchwale rozgarnął;
Traﬁł pestkę chropawą i twardą.
Drażniąc zmysły rozkoszą brzoskwini,
Poniósł w ciemność i zamknął ją w skrzyni;
Wśród owoców jabłoni i gruszy
Chciał jej słodycz utrwalić, zasuszyć.
Blada szarość płowiła jej blaski,
Skórka zeschła, ubrała się w zmarszczki,
Krótsze słońca gasiły wieczory,
Słodycz soków zmieniała się w gorycz.
Coraz rzadziej próbował jej z czasem,
Bo karmiła go żółcią i kwasem;
Przygaszony, zgarbiony szedł miedzą;
Owocowy zakończył się sezon.
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Anna Grzechnik (Ania) – Zgorzelec

Mała
lubię tamtą dziewczynkę
z cerą na kolanie
ilekroć spojrzę za siebie
uśmiecha się do kobiety
w lśniących pończochach
czasem zapominam
że wciąż jest tak blisko
szybko przebiegam na drugą stronę
kiedy patrzę znów przez ramię
widzę puste miejsca
po mlecznych zębach
postaram się
nigdy cię nie zgubić
mała

ogrodowe portrety

Człowiek lasu
poznałam go w chmurach
o ukochanym lesie przypominała
drewniana drabinka w kieszeni
każdy dzień witał rozmowami z sosną
odpoczywał pod starym dębem
wierny pies godzinami słuchał
jego mądrych słów
wokół panowała zawsze cisza
ani pies ani sosna nigdy nie mieli
odrębnego zdania
niczym szyszka lekko i wdzięcznie
spadła na świat ona
częściej mówi niż słucha
i potraﬁ się sprzeciwić
czasem musi uciec do lasu
ale zawsze wraca mocny jego siłą
jestem o niego spokojna
pozostanie sobą
w zgodzie z lasem

– 87 –

Trawa będzie znów zielona
odwiedziła mnie dziś rano
całkiem nieproszona
sądziła że nie rozpoznam jej
po krótkiej wiadomości
zwykle pisze przecież długie listy
nieśmiało spytała
czy zdołam wybaczyć
że ostatnio tak bolało
najważniejsze że jesteś
odetchnęła lekko
obiecując wiosnę

Noc
lubię kiedy się zbliża
blaskiem gwiazd zamiast posłańca
niemo obwieszcza przybycie
pachnie wiatrem i tajemnicą
Antologia Ogrodu ciszy

ciszą nuci najpiękniejsze kołysanki
i podsuwa obłoki pod głowę
odchodząc pozostawia księżyc
na straży dobrych snów
jak wierny przyjaciel zawsze wraca

Lęk
spotkałam go nocą
szedł szpitalnym korytarzem
przeszywając stalowym spojrzeniem
nie mówił nic
wzrokiem wprawił serce w ruch
obracało się we mnie jak
dziecięcy wiatraczek
bezbarwnością przeczył
zieleni na lekarskich kitlach
uciekłam mu
szukając wiary
w jutro
zastanawiam się
jakiego koloru jest lęk

ogrodowe portrety

Jan Stanisław Kiczor – Warszawa

Zniechęcenie
Nie potraﬁę wód żadnych suchą przebyć nogą,
Odwzajemniać uśmiechów, witać twarzą jasną,
Nie potraﬁę wybaczyć ni sobie, ni wrogom,
Popękało coś we mnie, zszarzało i zgasło.
Sam zostałem. Na jakimś przeogromnym placu,
Gdzie słońce pot wyciska z rozgrzanej nawierzchni,
W niebyt odprowadziłem zmyślonych przyjaciół,
W oddal, co nie istnieje i nawet się nie śni.
Nie mogę nic odnaleźć w swego życia skraju,
Ociężały uczucia pośród myśli nagich
Jakbym dotarł do własnej niemocy rozstajów,
Jakby już mi zabrakło do trwania – odwagi.
Czas mój nieubłaganie dzień za dniem wciąż kruszy,
Siedzę znieruchomiały – a cień się poruszył.

ogrodowe portrety

Do Matki
Na kredowym papierze, w półmrok zanurzony,
W bezradnej posępności, wśród przeszłych przywidzeń,
List piszę, choć wokoło leżą puste strony,
Zza mgieł mi się przyglądasz, a ja nic nie widzę.
Tkwisz w każdych przypomnianych zdarzeniach, przeżyciach,
Siwe włosy w poświacie, co skryła się w chmury,
Jeszcze statkiem mych zdarzeń sterujesz z ukrycia
I płaczesz w dniach radości, płaczesz w dniach ponurych.
Czas oświetla wspomnienia coraz mniejszym blaskiem
W ciszy, którą stworzyłem, nie mogę Cię słyszeć,
Na twarz dzisiaj zakładam karnawału maskę,
Bo przecież dziś radosny list do Ciebie piszę.
Opowiem o sukcesach, porażkach i trwogach.
Potem drugi napiszę, ze skargą – do Boga.
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Malutkie szczęście
Można powiedzieć, żem szczęśliwy
W słonecznych siedząc już altanach,
Gdy nocnych doznań syt – kochliwych,
Spokojnie piję kawę z rana
Świat mi przebiega w twoich włosach,
W ciepłym uśmiechu i w rozmowie,
Dym się rozściela z papierosa,
Poczekaj – sen ci swój opowiem.
Bo dryfowałem dziś swobodnie
Łodzią, co nurt ją tylko niesie,
Lecz było jakoś trochę chłodniej,
Codziennych brakło mi uniesień.
A chłód – to był poranka powiew,
Z sennej wydobył mnie zabawy,
Więc zakończenia nie dopowiem,
Komuś się dośni, kto ciekawy.
A dobrze z tobą mi przy stole,
W altanie, co się w bzy otula,
Podziwiać kwiatów jasny ﬁolet,
Nad własnym szczęściem się rozczulać.
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Nieśmiałość
No i popatrz. Sam nie wiem, jak ułożyć słowa,
Zawiązać je kokardą tyrady miłosnej,
Przecież muszę coś odkryć, jakąś cząstkę schować,
Całość tak opakować jak prezent na wiosnę.
Wymarzyłem czułości szeptane do ucha
W alejce, gdzie magnolie prześwitują różem,
Z nadzieją, że mnie przecież zrozumiesz, wysłuchasz:
Że w sercu posprzątałem, co owiane kurzem.
Chciałem tobie obiecać kolorowe światy,
Radość wiosny i wsparcie w jesiennej potrzebie,
Że będę ci kochankiem w czas mroźny lub latem,
Wszystkim, czego zapragniesz, o czym jeszcze nie wiem.
Mógłbym ci tak miłośnie godzinami gadać…
Czas ucieka. W alejce magnolii kwiat spada.

Późny wieczór – noc prawie
Jakaś nostalgia bezimienna
W nieokreśloność mnie zagarnia,
Wwierca się w uszy z wieży hejnał,
Cisza rozświetla się w latarniach.
Nocny przechodzień krokiem żwawym
Takt wystukuje na chodniku,
W „Bankowej” już nie dają kawy,
Pusto w „Faﬁku”, w „Lajkoniku”.
Antologia Ogrodu ciszy

Żaba w fontannie skamieniała,
Za dnia wrzucone grosze liczy,
Na Jagiellońskiej – gry patałach
Z uporem akord chce wciąż ćwiczyć.
Siedzę na schodkach, tuż przy Siennej,
Pośród nostalgii, co niezmienna,
I w atmosferze miasta – sennej,
Dreszczem przez ciało biegnie hejnał.

Jesteś
Jest we mnie tyle ciebie, co dałaś pieszczoty,
Magii rąk przybliżenia ku granicom ciała,
Przebiegał pocałunkiem ekstatyczny dotyk,
Gdy przy mnie w przytuleniu rozmarzona stałaś.
Jest we mnie tyle ciebie, co twoich uśmiechów,
Pragnienia okrytego ciszą zawstydzenia,
I tych minut, co biegły lekko, bez pośpiechu,
Gdy wspólnie błądziliśmy po naszych pragnieniach.
Jest we mnie wszystko twoje i z ciała, i z duszy,
Tak tobą opasany tkwię w czułej zadumie
I tylko jeden z cieni moich się poruszył,
Jakby bał się, że kochać, jak ty, ja nie umiem.

ogrodowe portrety

Ostatnie spotkanie
To jakaś dziwna była stacja
Przez senną marę nienazwana,
Wśród winobluszczu i w akacjach…
I ty. Z tą książką na kolanach.
Proﬁl twój utknął na peronie,
Gdzie rozkład jazdy w pajęczynach,
A semafora ostry płomień
Jakby na chwilę czas zatrzymał.
W tej cichej stacji, nienazwanej,
Wzajemnych spojrzeń strumień więził,
I wiem, że to jest pożegnanie
– Nadjeżdżający pociąg rzęzi…
Na różnych, los nasz, czeka stacjach,
Więc już nie powiem – do widzenia,
Jak ten winobluszcz i akacja,
Ty się zmieniłaś. Ja się zmieniam.
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Jesienna nostalgia
Zjesienniłem się cały, powłoka i szkielet,
Wspomnienie letniej jawy czas już gdzieś zasuszył,
Czuję się jak niechciane pod parkanem ziele,
Z przebarwieniem na skórze, z pożółkłością duszy.
Osnułem się w chmur własnych szaroburą togę,
Zimny jestem i mokry jak deszczowy płaczek,
Jakiś dzwon dudni we mnie na strach czy też trwogę,
Patrzę w to, czego nie ma i wiem – nie zobaczę...
W parku wiatr się dziś pastwi nad zerwanym liściem,
Lepkim, ciężkim, leniwym od chłodnej wilgoci,
Cóż, że mógłby zatańczyć czerwono-złociście,
Brak mu przecież promienia, co mógłby go złocić.
Jak ten liść się dziś czuję; rdzawy i ponury,
Nieprzyjazne mam światu spojrzenie pochmurne,
Choć może tli się we mnie, w cząstkach poniektórych,
Chęć, by sobie choć noce – rozbawić nokturnem.
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Poranek
Pies z kotem w wątłym tkwią rozejmie,
Jak co dzień gwiżdże stary czajnik,
W kącie spękany stary rzemień,
Ślady pajęczyn na latarni.
Wątpliwość milczy ponad głową,
Bezmyślna podróż w niewiadome,
Kłamstwo zabiera prawdę słowom,
Brzoza wciąż płacze tuż przed domem.
Chciałbym tu nie być – przecież jestem
Bez uniesienia i bez strachu,
Światła promienie bezszelestnie
Spływają z chmur, a może z dachów.
Z zakłopotaniem patrzę w siebie,
Łasi się smugą dym w palarni,
Sam się przepraszam. Za co? Nie wiem.
Od lat tak samo gwiżdże czajnik.
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Quo vadis?
W zmierzchu zaczął dojrzewać
Kontur nocnych przywidzeń,
Sczerniał cały pień drzewa,
Ktoś miał przyjść, a nie idzie,
Obce kształty, ulice,
Obce twarze znajomych,
Maszkaron zimnym licem
Tępo we mnie wpatrzony.
Ciało całe zszarzało,
W siebie zgięte – boleśniej,
Cienia brak – to niedbałość,
Na cień może za wcześnie.
Płynie czas, płyną myśli
W szarość ciemną, oddale,
Gdzieś się jasny świat wyśnił,
A ja dalej, wciąż dalej...
Tynk obity na ścianach,
Wyobraźnia w łańcuchach,
Mogę nie dojść do rana
– Zagubiłem gdzieś ducha.
Jak nurt rzeki, co spiesznie
Katarakty omija,
W przywidzeniach, wśród pieśni,
Własny kokon rozwijam.

ogrodowe portrety

Jolanta Kowalczyk (Jola) – Lublin

ostatni lot
na wieżach babel
orły uwiły gniazda
przygniatając mieszkańców
niektórzy uczepieni parapetów
odliczali piętra
skok do szeolu
po nowe skrzydła

ha–tikva
O Jeruzalem, miasto pokoju, w Tobie wszyscy się jednoczą.

muezin nie zdołał zbudzić rycerzy
których miecze dawno porosły różami
owdowiały dzwon milczy
orły rozpostarły stalowe skrzydła
nad złotym Jeruzalem
zapadł zmierzch
śpij
spokojnie
jutro Noe wypuści gołębia
ogrodowe portrety

isztar
Gdy długo spoglądamy w otchłań,
otchłań spogląda również w nas.
Fryderyk Nietzsche

nawoływanie cerbera
opadło kamiennym wieńcem
nawet kwiatowy zapach
wpleciony między snami
odszedł w niepamięć
kręgi uginają się
pod stopami
czarne diamenty
jeszcze tylko jeden krok
a przejdę sama siebie

witamy w raju
A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź
„Prośba o wyspy szczęśliwe” K. I. Gałczyński

ściśnięte za ogon syreny
wzywały mieszkańców do fabryk
czas przetopić masło na armaty
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przeciwnik głaszcze przy bramie sﬁnksy
spuszczane na noc z łańcucha
na zachodzie bez zmian
patrzę spod zakratowanych rzęs
jak zakrwawione słońce
przyobleka się w czerń

(*** siedem bram Jerozolimy)
siedem bram Jerozolimy
nie wytrzymało oblężenia
trzask łamanych pieczęci
spłoszył chimery
oślepione światłem
wzleciały
przysłaniając skrzydłami niebo
w milczeniu
otwierano ostatnie wrota

– 103 –

Austeria
*
zima
słońce zaszło szabatem
nie zdążyliśmy na czas do domu
dwa płomienie w oknie jak dobre duchy
zapraszały podróżnych
w izbie poczerniało od chałatów
cała chata rozbrzmiała błogosławieństwem
czułem jak przy pieśni aniołów
wyrastają wszystkim skrzydła
nawet lichwiarzowi

**
zima
słońce zaszło krwią
nie zdążyłem na czas do domu
płomienie w oknie dogasały
ku przestrodze miejscowych
Antologia Ogrodu ciszy

w izbie poczerniało od chałatowych skrzydeł
wyfrunęli przez komin jak kruki
nawet lichwiarz
ci którzy próbowali wydostać się przez okno
zostawiali czerwone róże na śniegu
***
Abrimas zebrał popiół
i zasiał nim niebo
czasami patrzę w górę
na szabasowe światło
najgorsze są pochmurne noce
wtedy ogarnia mnie zwątpienie
a może nigdy zajazd nie istniał
a może nigdy nas nie było

ogrodowe portrety

w poczekalni
szepnę ścianie do ucha dobranoc
zanim zgaszą sztuczne słońce
warczący sen czai się jak lew pod powiekami
by zaatakować niespodziewanie
rano każdy z nas zrobi rachunek sumienia
i pustych łóżek
pogłaszczemy nerwowo wyleniałe jeże
a ja spojrzę znów na monitor
jak serce pożera i wypluwa życie
które wkrótce popłynie Styksem

w dolinie
gdzie Styks rozwidla język
rozciągam ramiona
w oczekiwaniu na ptaki
zwabione zatrutym owocem
przemienią pustkowie
w ogród
zamknę je w cieniu rąk
potraﬁę być cierpliwy
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zimowa odyseja
Choćby grzechy wasze były
jak szkarłat, wybieleją nad śnieg.
Iz. 1,18

nie uciekaj z objęć królowej
ci którzy wpadli jej w oko
utonęli
jesteśmy marionetkami
grając na przemian kata i oﬁarę
nikt nie zerwał sznura

białe inferno zmyło szkarłat
możesz opuścić wyspę
gdy zostanie oddany ostatni grosz
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gra
na początku wszystko odbywało się zgodnie z przykazaniami
gdy wykonał pierwszy ruch
padały pionki
oślepiony łatwym zwycięstwem
parłem do przodu tracąc niewinność
czerń rozlała się na planszy
osaczony przez królewską świtę
patrzyłem jak klepsydra przesiewa moje życie
przeciwnik nabierał pewności siebie
stukotem palców ponaglał do nierozważnych kroków
czas kończyć
trzeba nakarmić lwa
nie otwieraj klatki
pozostała jeszcze biała królowa

Antologia Ogrodu ciszy

Tomasz Kowalczyk (Tomek) – Lublin

rozterki Tomasza przed ostatnim krokiem
rzeczownik zawiera przyjazne konotacje zaznaczone
w wielu przysłowiach i związkach frazeologicznych
według słowników niczym nie ryzykuję
sporo ciepłych słów w Piśmie św. prawie przekonuje
zwłaszcza że alternatywne rozwiązanie nie pociąga
statutem chociaż kusi rekrutacją
nieufność wzbudza entuzjazm
z jakim przyjaciele witają przeprowadzkę
ci wysłaliby mnie najchętniej do diabła
ksiądz wprawdzie mówił coś o jakimś lepszym świecie
ale wiedziony teologicznym instynktem
odrzucam jego argumenty jako soﬁzmat
którego nie zdążę przedyskutować z agnostykami
wątpliwości może rozwiać list wsunięty pod wycieraczkę
z zapewnieniem o istnieniu nadawcy
uwiarygodniony odciskami palców
dodatkowo zaproszenie opatrzone własnoręcznym
podpisem
wtedy uwierzę
ogrodowe portrety

drewno
jego oczy trwają milczeniem
przywołując na myśl trumny
z wiekami gotowymi do zamknięcia
po odpłynięciu życiodajnych soków
wygasły sprzeczności
które przydawały mu ludzkich cech
obiektywne aż do ostatniej drzazgi
zachowuje daleko idącą obojętność
życie wstępuje w nie tylko wtedy
gdy staje się krzyżem
może jeszcze wskrzesi je jakiś świątek
i zamyśli się frasobliwie
to jedyne sytuacje
jakie pompują trochę krwi
w zdrewniałe tętnice
na co dzień wygląda tak
jakby obejmowało przyszłość
warunkowym letargiem

ogrodowe portrety

ostatnio złoszczą mnie aniołowie
podejrzewam że już od dawna pracują na pół gwizdka
i wcale nie przestrzegają instrukcji zamieszczonych
w listach uwierzytelniających
nawet mój anioł stróż gdzieś się wczoraj zawieruszył
a przed miesiącem jakby poszedł na wagary
ty zawsze przy mnie stój upominałem
gdyby nie ich lenistwo oszczędzono by ludziom
kilka niezłych jatek i parę wynalazków
niechęć opiekunów do zawierania kompromisów
zmusza do poszukiwania złotego środka
na własną rękę
mogliby częściej podpowiadać
podsuwać równania bez niewiadomych
rano wieczór we dnie w nocy
przecież oni też muszą się wykazać
ale kto dziś słucha dobrych rad
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milczenia nie przekupuje się samotnością
pola leżącego odłogiem nie można posądzać o koleżeństwo
względy geopolityczne nakazują mu powściągliwość
od świadczenia odruchów towarzyskich
naznaczone ostracyzmem wtapia się
chorym plastrem w czarnoziem
sąsiedzi o wyższej agrokulturze
unikają przenoszenia nasienia w ugór
obawa przed zdziczeniem jest silniejsza od pokusy
dyplomaci wykluczają otwarcie przedstawicielstwa
choćby niższej rangi
nawet ptactwo przelatuje tranzytem
handel co ożywia pogranicze nie potraﬁ sprostać
oczekiwaniom społecznym zwłaszcza że to
pospolity przemyt
pustkowie daje się jeszcze wykorzystywać w inny sposób
adwersarze za wszelką cenę starają się zarobić
na sprzedawaniu słów które będą słyszalne
przez gremium okazalsze od tutejszych badyli
mimo ciągłych starań o przechodzenie z klasy do klasy
dla ogółu pozostanie na zawsze nieużytkiem
mozolnie przeliczającym morgi na hektary
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transakcja z poczuciem winy
pamięć o nieutrwalonej twarzy
chyli się ku zapomnieniu
sprzedanym za srebrniki
przy odbiorze towaru zawiniętego w gazetę
kilka monet reszty wystarczy
aby rozmnożyć kapitał
kiedy majątek przerośnie właściciela
nadchodzi pora na marnotrawstwo
wbrew instrukcji
nie udaje się splajtować
do ostatniego grosza
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do ut des
dłoń wyciągnięta po jałmużnę
zaciska się na monetach
które upuszczam ci pod nogi
inwestycja może przynieść zyski
nawet kosztem chwilowego deﬁcytu
drobniaki potraﬁą zatrzymać wędrowca
chociaż każą nisko schylać kark
pozwalają się w końcu schować do kieszeni
oszczędności nigdy za wiele
nie wiadomo kiedy przyjdzie wyrównać rachunek
za sznur zaplątany z profesjonalizmem
nieznającym łaski

ogrodowe portrety

dzień za dziewięćdziesiąt minut
robił co mógł by wcześniej zakończyć walkę
z nadmiarem obowiązków
kazanie wyrecytowane w pospiechu
i ulga z powodu pustki wokół konfesjonału
końcowe machnięcie ręką
idźcie czym prędzej oﬁara spełniona
przed proboszczem nie udało się wywinąć
promieniowanie ojcostwa
zaowocowało wspólnym różańcem
oraz pouczającą rozmową podczas kolacji
która przeciągnęła się do rozgrzewki
cenił punktualność
jednak dziś zaliczył spóźnienie
mimo skrócenia modlitwy brewiarzowej
po końcowym gwizdku odetchnął
rewanż dopiero za dwa tygodnie

– 116 –

anioł stróż nie przewidział
być może gdyby mieli wybór nie chcieliby panować
nad istotami o rozwiniętej świadomości
już samą obecnością narobili sporo zamieszania
wzbudzając irytację niewiedzą o niebieskiej
hierarchii
to się źle skończy – komentowały Trony
a Cherubini z chichotem ostrzyli miecze
prowokacja udała się znakomicie
jednak wąż nie zdążył na czas zmienić skóry
i zaświecić jutrzenką przed obliczem Pana
gdyby Lucyferowi nie trzęsły się ręce
podczas powrotu z akcji
wszystko byłoby po staremu
Stwórca słuchałby z zadowoleniem
występu wszystkich chórzystów
dałby się pewnie przekonać że stworzenie człowieka
nie było najszczęśliwszym pomysłem
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drzemka w dworcowej poczekalni
chwile odmierzane łykami herbaty
rozlewają się brudnożółtym światłem
wokół stołu na którym okruchy
po minionych ucztach
powietrze nie oddycha
przylegając do ciała bezwładną lepkością
o tymczasowości przypomina cyferblat
z pustą twarzą zawieszony w próżni
wplątuje niepewność między spojrzenia
dogorywające za aneksem kuchennym
czas przywołany do porządku
otwiera oczy
pora wrócić między wskazówki
i udać się na peron
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użyteczność pewnego wynalazku
wskazówki biegną dookoła różańca
ruchem jednostajnie opóźnionym
nie opracowano jeszcze patentu
na skuteczne przyspieszenie
pewnie dlatego niecierpliwe palce
zdziesiątkowały szeregi zdrowasiek
kilka paciorków wpadło pod biurko i biblioteczkę
uciekając się pod obronę pajęczyny i kurzu
przyszłoroczny remont pozwoli odnaleźć zgubę
i do spowiedzi się pójdzie
na razie obowiązuje skrócona wersja
z niechcianymi intencjami
po które nie sięga miotła

ogrodowe portrety

kalina kowalska – Świdnik

dla dwojga
to co zobaczyłem ja pierwszy człowiek
na ich ziemi – było tchnieniem
stałem się Adamem
chodziłem po miękkich trawach Edenu
do którego przywykli – poznawałem go
w jej zmęczonych oczach kiedy mówiła
od jak dawna nie śpi i dlaczego
czasami widzi inaczej – poznawałem
po nadziei w jego głosie gdy zrozumiał coś
czego nawet kapłan nie umiał wytłumaczyć
dotknął tajemnicy drzewa
to co zobaczyłem ja pierwszy człowiek
z ich gliny – było prawdą

ogrodowe portrety

lublin
nie przypuszczałam że po czterdziestce można jeszcze
płakać. przecież każdy mądry może nawet doświadczony
w podróżowaniu z punktu który nie istnieje do punktu
którego nie ma potraﬁ nabrać dystansu w swoje
pełne czyste
i głębokie płuca. potraﬁ nabrać.
nie przypuszczałam że po czterdziestce. staną
przede mną ulice prawie mojego miasta i będą
ważniejsze niż grono utalentowanych wrogów
mojej własnej sprawy sprawy mojej własnej niepodległości
niepodległości mojej własnej woli przetrwania
za pomocą łez.
odnowiona starówka. trochę za mało. ale kiedy pada śnieg
w świetle latarni jest naprawdę pięknie. lubię siadać
na murku
po farze i się zaciągać i lubię pilcha. twierdzę nawet
że jesteśmy
podobni. nie ufamy tym którzy mają nadzieję.
*
czasami martwię się o moje grzeszne płuca. martwię się
żarliwie. również tym że nie mogę odejść
bez wprowadzania podziału na twoje i moje
nienaturalne już środowisko. po czterdziestce naturalne
jest unikanie. oszczędzanie sił na kolejną dedykację
– patrzę. nie proszę o komentarz.
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*** (z cierpliwością bibliotek)
z cierpliwością bibliotek
mełłam prawdę poecią
aż do bólu żaren
aż się jęzor lirycki wyuzdał
jak cham i jak trepiarz i nawet mu do łba
by lec krzyżem wobec lirykonostasu
jako wzywa poeta
który tworzy i spija spija i tworzy
powielany tom śle po sacrocentrach
O – i niech czytają
niech się uczą – on spełnion
on potomnym wskazan
jako ten którego pochłonęła muza
zanim jednak pogrzebion i nim epitaﬁa
pisać mu będą – on to sam
da asumpt
tylko jęzor mówi ten król
nagi przecież
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wiara.
nie przeszkadzało jej pobliże zamku
zostawiła mnie
z górą nieporuszoną
bo nieporuszalną z pewnością
jak sztywny gorset
tak się zastyga w słup wiedzy
z góry
nie widać czoła – więc co
odeszło? co się tak wyniosło?

nadzieja.
nie przeszkadzało jej pobliże katedry
umarła w środku
nie jako ostatnia bo jeszcze potem
spadł śnieg i wiał prawdziwy wiatr
żywi czują wiatr – więc
co było tak uparte żeby umrzeć
wcześniej ustawić mnie w kondukcie
z gromnicznym światłem kiedy
zgasło światło – co teraz
pisze? co mi każe?
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miłość.
nie przeszkadzało jej pobliże czegokolwiek
zeszła z ust
jakby do piekła można było
zejść pomachać i zawrócić
jakby nigdy nic
nie wymagało namaszczenia
by się zagoić – pytam
milczy co jest
moją blizną

za mną przede mną
nic się nie stało nagle
żeby nie mówić oddychałam starannie
dobierając bezdźwięczne głoski
dotykały ust – moje palce
żegnały się pierwsze
*
za mną
przede mną
wielki głód

ogrodowe portrety

rozdrapane
skąd wy zemnieludzie
tyle was panoszę
w sobie wasze
noszę skądwy

sowie i innym ptakom
za kilka dni to drzewo będzie pełne
będzie patrzyło mi z oczu
prosto i pewnie
nawet nie zauważę kiedy
dorośnie do ust
kiedy się wysłowi z gniazd
za kilka dni te gniazda będą puste
będą leciały mi z rąk
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Mariola Kruszewska (emde) – Mińsk Mazowiecki

zmierzch letniuchowania
mieszają się zapachy w powietrznym kompocie
dojrzewającego września
pająk trąca harfę
na bazową nutę sadów
nadchodzi czas rozwiązania
rozbudzony komar
c trzykreślnym od niechcenia
wytrącił jabłko z równowagi
inne porzucą drzewa w solidarnym geście
uduszone spoczną pod zwałami cukru
i odjadą po pajęczych torach
w szklanych wagonikach
pomacham im kraciastą falbanką
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cacao E.Wedel
dawno temu
gdy ściany nosiły nazwiska
w ciemnej kuchni zamieszkała
rodzina murzynków
spod fudżi-jamy
zamiast trosk sombrerro
pod nieprzyzwoicie błękitnym wieczkiem
puchowa zawartość w kolorze ich ramion
kusiła egzotyką
świat był wielki jak świat
miał progi opakowane dolarami
przerastał marzenia
dziś mój dom
stoi na połówce orzecha
i nosi numer
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rachunek zapłaciłam
cukierenka na Solcu
ma historię równie długą
jak słodką
piszę
za oknem ludzie mijają mnie jak ryby w akwarium
kawa tu smaczniejsza
bo z wuzetką i uśmiechem
pulsuje w ﬁliżance
kojąc lęk przesiąknięty lizolem
tuż obok kolejny raz usypiano moje dziecko
bez kołysanki
krzesła nie mają czerwonych oparć
i ciszej tu
kawiarniany zapach fałszuje obraz
miesza łyżeczką w niewczasie
a ty tu czego?
wprost z zaśnieżonego trotuaru
przyszło się ogrzać to samo
oczekiwanie
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moja niekończąca się wyliczanka
parująca blaszana miska
szorstkie dłonie na pasiastym fartuchu
rozpalone do białości zboże
konie karmione wróżbą
sny na sianie
przy kominku czasami łapię
ich zapach za piętę

to nie grzech
kupiłam tuzin pierogów
równie łatwo
jak kilo jabłek
wracając do domu przybrały na wadze
i obciążyły skrupuły
spod kryzy brwi
parowały prosto w oczy
lepkie od wspomnień
domowej stolnicy
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na Anioł Pański
moja babcia szła w pole
jak do tańca
nierównomiernie kołysząc biodrami
zębate rżysko kąsało jej łydki
skroplony upał ściekał w podołek
brzydziłam się tych papierówek
wypełniających ręce
które wcześniej doiły krowy
aluminiową łyżką toczyłam bój z muchami
o galaretowate mleko
i góry kartoﬂi porosłych skwarkami
lgnąc do dziurawego cienia kopki
wypatrywałam nocnych motyli
utopionych w chłodnej miednicy
wtedy babcia z czeluści fartucha
wyczarowywała pajdę kleistego placka
wielkości nieba
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zanim opadnie pięść
pamięci Huberta M.

pytania
mają ciężar kamieni
i siłę dwudziestoletniej pamięci

głucho padają garstką ziemi
na zgruchotaną wiarę
miłość
i tę która umarła
w pogiętym blasku karoserii
krzywo odbija się wiosna
skrajem lasu spacerują zakochani
planują
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i vice versa
nie uschnie mu ręka
gdy bez podnoszenia się z fotela
sięga po moją białą królową
wracasz wioząc na opuszkach zapach
boisz się zapalić
odciska linie papilarne
pieczęcią własności prawnej
bezprawnie
będziesz kochał się
z moim naskórkiem pod paznokciami
łatwo pomylić imiona
boli boli
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frazeonielogiczna
jestem kwiatkiem
przypiętym do kożucha
ubraniem stróża w Boże Ciało
górskim wiatrem
co mewom w skrzydła dmucha
poranną kawą w noc podaną
piątym kołem
w karecie obok wołu
zawianym gościem z piekła rodem
pustym stołem
ulaną pięścią w oku
i parasolem na pogodę
sucha
krucha
w twardego koryta toczę się dolinie
perła
errat
którą zjedzą świnie
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Magdalena Krytkowska (Alizjazz) – Opatówek

pierwszy
chciała uciec od chłodu nieruchomej postaci
w objęciach dębowych desek
ustami złożonymi jak do pocałunku
wychuchała mały otwór w srebrnych paprociach
zasłaniających widok z okna
chciała uciec w puszystą radość
gdzie rozgrzałby ją ruch
została posłusznie
czując jak w pokoju zatrzymanego zegara i
zasłoniętego lustra
topnieje
poczucie bezpieczeństwa

ogrodowe portrety

ona
gdy opowiadam
nikt w nią nie wierzy
zdarza się jednak że
kiedy zamyślę się
przesoli lub
przestawi kilka czarnych znaków
w pisanym wierszu
na spacerach spuszcza ze smyczy psa
bierze mnie ostentacyjnie pod rękę
zajmuje sobą odwracając uwagę
od piękna
potraﬁ więcej niż kameleon
pustką fałszując
rzeczywistość
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martwica
od kiedy herbata ma smak
pomarańczy i jaśminu
nie wiedzą co myśleć o przesadnie
dużym bukiecie kremowych róż
kurczowo zaciśniętych na nim dłoniach
w koronkowych rękawiczkach
kwiaty już nie wyglądają jednoznacznie
gdy wieczory mijają bez zmarszczek
wokół oczu
potwornieją na ekranie
pielęgnowanym zapatrzeniem
ﬁrmowe kubki powoli nasiąkają
fałszywym aromatem
a oni
leczą kręgosłupy choć zdiagnozowano
zawał serca
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rozrzutność brzóz
trudno się dziwić
w pośpiechu zapomniały
oderwać ogonki zdradzające
pochodzenie złotych dukatów
podobne staruszkom
w czarnych sukniach
białych włosach
rozdającym dorobek życia
nie wierzą
w przemijające piękno
znów mają je
za sobą

hamak
jeszcze kołysze się miarowo
a już Thanatos
powoli gasi pochodnię
zawęża
margines niepewności
pewnik
nie oddycha tlenem
Antologia Ogrodu ciszy

miejsce spotkania
bardziej jesteś na drodze
którą odprowadzam
do pękniętego kamienia pod lasem
dzisiaj cieplejszy od cmentarnej ławki
pewnie wstałaś z niego przed chwilą
idziesz na wieczorne nabożeństwo
za umarłych
przyjdę o zmroku
by wtopić się
w rój listopadowych świetlików
rozchybotane na granicie memento
zmienię w nadzieję
spotkania

ogrodowe portrety

Tobiasz Majstrenko (tsm) – Mirsk

Czuję się źle...
bo tylko noce
dziś wspominam
mimo że smutny
był to okres
księżyc się
skradał do komina
chmury kłóciły
z samolotem
widziałem go
o wpół do czwartej
bo wtedy
właśnie mrok się
zdrzemnął
i płótno nieba
bóg skaleczył
na oślep piorun
cisnął ręką

ogrodowe portrety

Enklawa ostrożności
nie ma schronienia
dla umarłych
bo wielu ma ich
na językach
słowa pochopne
są jak karły
w galopie na rumakach
pytań

nogi nie znajdą
się w strzemionach
i jakby tego było
mało

choćby z rozumu
przyszły wnioski
z języka wszystkie
strąci galop
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piąta ściana
pamiętam pokój
każdą z książek
gdy mnie zabrakło
podobno jest martwy
kochałem wieczorem
usiąść przy oknie
a w dłoniach Proces
lub Trans-Atlantyk
tuż obok stoliczek
z herbatą i krzesło
na którym wieszałaś
torebkę i szlafrok
siedzę i piszę wiersz
o pokoju gdzie
między kartkami
zostawił Bóg światło
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raport ze spotkań nocnych
trudno ukryć
namiętności
wzrokiem zbiegasz
nieporadnie
kiedy życia masz
już dość i
składasz słowa
tylko dla mnie
wstyd na wargach
się położył
z nim wyglądasz
urokliwie
nosisz kostium
wiernej żony
której los odebrał
imię
biegniesz poprzez
chwile których
już nie będzie
nigdy dla nas
w knajpie gdzieś
na końcu świata
świt rozkłada się
na ścianach
Antologia Ogrodu ciszy

Kobieta na chwilę
w taką noc księżyc
należy do bezdomnych
leżysz obok
w białej pościeli
nawet grzech jest biały
i choć dach nad głową
księżyc jest nasz

Dwa listy wstecz
Killing me softly śpiewała Roberta
z płyty tak czarnej jak myśli o tobie
listy miłosne schowałem w kopertach
wieczór wykradał magię spod powiek
gramofon wodzirej po nocy bezsennej
z kieliszkiem na tacy zjawił się księżyc
i tylko kobieta gdzieś w małym mieście
liczy na palcach stracone koperty

ogrodowe portrety

takie trio
pęd który skłania
do wierszy
mogę
myśleć że to nic
ale to ty
składasz monety
w szafce i mówisz
w hotelu jego ramion
płacę tylko za dobę
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Agnieszka Marek – Bielsko-Biała

zaraz po
dwa kieliszki
jak wyrzut sumienia
z odciskiem ust
całowanych zbyt długo
z resztką krwawego wina
na dnie –
tam jestem
krucha jak szkło
nie dotykaj

owocobranie
potrzebowałam czasu
by dojrzeć
ty – musiałeś wyjść z sadu
przytłoczony nadmiarem ciepła
przeglądam się w oczach
innych mężczyzn
migocą blaskiem
czerwonego zachwytu
kto inny rozgryzie
nabrzmiały miąższ czereśni
żałuj
ogrodowe portrety

* * * (przecież...)
przecież to
nie przypadek
że wydepilowała myśli
dziś wieczorem
z zakazów i nakazów
sprzedanych jej
jeszcze przez matkę
dopiero teraz
może poczuć
gładkość zmysłów
gdy on pieści ją
słowami
na odległość

krajobraz po rozstaniu
sople spod rynny –
świat na nowo
bez ciebie
niebo wcale nie
w kolorze twoich oczu
a chwile po prostu są
bez czekania
strzepuję wspomnienia
jak mokry pies –
znów (nie) jestem sobą
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nic nowego
przebudzenie co dzień
boli tak samo
między otwarciem powiek
a zbyt gorącą kawą
zmieści się tylko żal
przecież umiem żyć bez ciebie, królewno
powtarzałeś
zachwycony
resetując wspomnienia
zostawiłam wygrzane miejsce
dla innej

w słońcu
grzeczne dziewczynki nie pragną –
nie wypada
może tylko
czarownicom
te pierwsze
z rękami na kolanach
cierpliwe do znudzenia
czekają na księcia
spójrz na mnie –
piersi jak leniwe koty
rozgrzane słońcem
twoich dłoni
już czuję zapach zapach dymu –
stosy na horyzoncie
spłonę pierwsza
Antologia Ogrodu ciszy

inaczej
uklęknij przed nią raz jeszcze –
zrobi to samo
bez wątpienia
dotykaj szeptem
kapliczek najczulszych miejsc
aż skinie głową i pozwoli
by się zatracić w modlitwie warg
litanii do jej ud
i nawet nie pomyślisz
że twarda podłoga
że kolana
zamknij oczy –
piękno czasem boli

ogrodowe portrety

Maria Nowak – Kielce

Podzielenie
wąskie uliczki
opowiadają szelestom wiatru
wciąż nowe historie
zaczerpnięte z murów barbakanu
bez światła
przepływamy zgrabnie przez kolejne
alejki starówki
by na chwilę przysiąść pod kamieniem
wsłuchać się w tętent baśni o narodzeniu
łakniemy obrazów zachłanni
w zamian zostawiając siebie
w brukowanych szczelinach
rozmieniamy się na cząsteczki
bez reszty
jesteśmy chwilą na tle złoconych koron
i przemijaniem w natłoku szeptów
jednak na zawsze sobie przeznaczeni
poza murami przestrzeń
ogarniamy słowem
Bratysława, 27 grudnia 2009 r.

ogrodowe portrety

Przejście
cisza znalazła mnie na kamieniu
na którym płonął wiersz
a biało-rudy kocur spojrzał mi w oczy
zanim zbiegł wystraszony
o różnych porach
kamień jest oszroniony i zimny
choć dziś padało na niego słońce
było łaskawe
dla moich zziębniętych wnętrzności
lubię ten stan gdy nie wiem nic
i nawet skąd pochodzę
zatracam się w tej ciszy jakby była matką
matka potępionych
przenika wraz z zimnem grudnia
próbuje tworzyć coś na kształt stagnacji
lecz jeszcze daleko nam do tego
otwieram karton soku
-z braku laku dobre i to
zanim napijemy się piwa
trzeba jeszcze pozwiedzać
być może nie wrócimy tu nigdy
albo będziemy wracać we wspomnieniach
ale trzeba je mieć
zatrzymuję się w miejscu
gdzie widziałam kota
chwilę myślę kto kogo bardziej wystraszył
i nadal próbuję pisać
zupełnie zapominam o czasie
nic nie jest tak ważne
żeby nie mogło poczekać
dziś oddaję hołd samej sobie
Piestany, 29 grudnia 2009 r.
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Zielona Dolina
po drugiej stronie
niezniszczalni
potomkowie grzechu
stworzeni z tego samego żebra
i za to samo jabłko wygnani
stąpamy po nieznanym gruncie
bo życie dotyczy nas
przede wszystkim
zatracamy się w słowach
jakbyśmy chcieli zatrzymać
granice przyzwoitości
przyglądamy się przepływowi powietrza
tańczącej wyobraźni
szamanów zaklinających deszcz
znikamy w tłumie szaleńców
każdego dnia bogatsi
o nowe zależności
pełniejsi
rysunkami powietrza
naszkicowani rzeczywistością
oszukujemy tęsknoty
kolejny dzień przynosi nam nieznane
Wiedeń, 30. grudnia 2009 r.
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Natchniona
pamiętasz te poranki zalane światłem
kolorowe pocztówki
i płatki zasuszonych kwiatów
oddalone od miejsca
w którym jesteśmy dzisiaj
o całe lata świetlne
widzisz kochanie – ten świat z obrazka
nie należy do nas
nasze są krople potu
wątpliwości i wyrzeczenia
zamknięte w obawach kolejne wieczory
tęsknoty niepowodzenia
to wszystko jest nasze
sami tworzymy własne palety kolorów
przeplatane dniem nocą i westchnieniami
wszystkie wspólne nadzieje
na jutro i od jutra
zaczynamy na nowo budować
zresztą nie pierwszy raz
od kiedy jesteś
nie boję się zmian
wersy naszego pamiętnika
rysują niebo na suﬁcie
żebyśmy na końcu drogi
mogli dopisać ostatnie zdanie:
niech pamiętają że byliśmy odważni
Antologia Ogrodu ciszy

Przystanek
zatrzymuję światło poranka
w przemarzniętych dłoniach
po drodze gdzieś zgubiłam pamięć
tamtych czasów
kiedy wszystko było doskonałe
maluję twój obraz na szybach
w geście wyrzeczenia
przymarzam do okolicznych progów
nietrudno zauważyć
jak bardzo się zmieniasz
spamiętać tęsknoty okalające nasz dom
gdziekolwiek się zatrzymamy
pójdą za nami jak cienie
miałam być ścianą
od której wszystko się zaczyna
rozpinałam podesty na szerokość ramion
żeby skończyć jak ona
ostatecznie
jeszcze daleko mi do szczytów
a już zaczynam się bać
jak to będzie gdy się ściemni
gdzie będziemy łapać poranki do słoików
czym będziemy oddychać i dla kogo
budować kolejne katedry

ogrodowe portrety

Poezja rodzi się i dojrzewa w nas
nieznośna cisza
nigdy nie była aż tak
cierpliwa
żeby mnie całą ogarnąć
w słowach odległa
pulsująca
obca
należę do niej
tak samo jak ściany
i gołąb który zabłądził
szukając pożywienia
po zmroku
na parapecie okruszki
obok ciebie
czekają na swoją kolej
tak samo głodne
westchnienia
szukasz wśród nich
każdego słowa co się
wykluło ze zwierzeń
w bezludnych korytarzach
a zamiast tego majaczą
wspomnienia
spragnione serca
na tle zamkniętych
zimną nocą drzwi
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powiedziałam ci wtedy
że cisza rodzi
najpiękniejszą poezję
o której trzeba milczeć
żeby nie spłoszyć
przedwcześnie
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Marek Olszewski – Kielce

Pacierz
Boże, spraw by znikło zło, wtedy powiem, że warto było
dla kilku strof tłumaczyć się wszystkim dlaczego mnie napisałeś
tylko jedna prośba
Tomasz Śnieciński

Lecz nim zaśpiewasz mi kołysankę przy krzyżu...
– Wiesz. Tym kamiennym, pod którym się spotykamy.
Muszę nauczyć Cię modlitw znalezionych na całej długości linii,
pod którą szukałem Ciebie i matki. Muszę pokaleczyć dłonie.
Wybacz, ale nie zniosę obrazu siebie w Tobie, bez siebie.
Dłonie mężczyzny muszą być zmęczone, szorstkie,
ubrane w grubą, wołową skórę. Linie papilarne wypełnione
węglem,
którym rozpalasz ognisko domowe, ziemią, na której
uprawiasz dom,
zaprawą – którą ów dom budowałeś i drobinkami asfaltu.
Przecież to Ty musisz wędrować, szukając swojego miejsca,
a nie miejsce... Nie talerz, który sam kładzie się pod nos!
Nie. Nie synu. Nie pozwolę, by ubrano Cię w kiecki
i lekką bieliznę.
Nie podam ciepłych skarpetek na dzień dobry słońcu i nie zbiorę
spoconych pozostałości poprzedniego dnia spod Twojego łóżka.
Nie mógłbym spokojnie napić się wódki ze Świętym Piotrem,
gdyby Twoje ciało miało pozostać aksamitem otulonym w satynę.

ogrodowe portrety

Ale najpierw nauczę Cię słuchać. Szukać odpowiedzi
w słowach wiatru,
oknach wdzierającej się do domu biedy, którymi można wyjść,
ale niezbyt prędko, bo należy się z nią zaprzyjaźnić
– a kto tam wie,
co licho przyniesie kiedyś, gdzieś. Musisz poznać moją
przyjaciółkę.
Niejednokrotnie w życiu się na nią natkniesz – zabierze Ci
kogoś bliskiego,
ale Ciebie będzie strzec – jak strzegła mnie, pamiętając
dzikie spacery.
Tak, synu. Poznałem wiele ciał kobiecych, można je wszystkie
zapomnieć,
jednak tego jednego nie zapomnę nigdy, bo dłoń śmiertelnika
przenika
przez coś, co mnie było dane dotknąć i co dotykało mnie.
Muszę nauczyć Cię widzieć drzewa. Nie takie, jak sądzisz.
Nie te, które rosną
i przewracają się ścinane, łamane albo wyrywane.
Prawdziwe drzewa
nie umierają nigdy, kontynuują się Tobą i tym, co urodzisz,
napiszesz
albo zabijesz, zapominając tekstu pacierza wyssanego od ojca.
Musisz o nie dbać i uczyć je modlitw znalezionych na całej
długości linii...
Matka nauczy Cię miłości mlekiem płynącym z piersi,
wierszy lekkich,
wierszy zawiedzionych, wierszy ze łzą spływającą po policzku
i tych z nutą moralizującą, że to, że tamto i że nie inaczej.
Słuchaj matki.
Nie otworzy jednak ran, nie zerwie szwów, by pozostały
szerokie blizny.
Antologia Ogrodu ciszy

Nie nauczy Cię z godnością odchodzić z przegranego pola walki
i walki z góry przegranej, której niejednokrotnie będziesz
musiał się podjąć.
Taka jest prawidłowość. Słońce nigdy nie popłynie wzdłuż
południka,
a kamień upuszczony zawsze spadnie w dół.
Słyszałeś, co śpiewają ptaki? Słuchaj ich. Kiedyś, z wiosną
polecisz jak one. Matka zapłacze, a ja Ci powiem...
Ja Ci nic nie powiem. Ty będziesz czytał moje słowa
z milczących ust.
16 sty 2010

ogrodowe portrety

Nie zapomnij nigdy słowa „Tato”
Tak trudno o opuszczenie ciężkich już rolet,
kiedy za oknami kołacze skrzydełko maltretowanego
smoka.
Czemu się jemu dziwić?
Kolejna para ostrych ząbków nadgryza silikonowy
ogonek
potwora z bajki na dobranoc.
Żeliwne żebra zaczerwieniły się złośliwie,
odbierając oddechowi jego lekkość,
na szybach pojawiły się kropelki rosy,
Mama śpi zmęczona trudnym tygodniem,
a ja jestem Twoim strażnikiem.
Dopilnuję, by smok pozostał smoczkiem –
niech sobie kołacze. Nie zmieni to faktu,
że moje ramiona będą Cię bujać
pomiędzy biegunami północy i południa –
bez tej podróży nie poznałbyś tamtej strony
mojego drugiego ja. To tam odnajdywałem słowa,

którymi czasem ktoś się zachwycił
i które pozwoliły mi się odnaleźć, znaleźć
Matkę dla Ciebie i Ciebie.
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Ciii... Skrzydełko opadło... Smok poszedł spać.
A Ty? Harcujesz po moich wspomnieniach
przekazanych z ojcowską krwią.
Zapamiętaj morały tych wszystkich bajek,
byś nie musiał pokonywać ich w realnej
rzeczywistości,
bo czasem bolą, rozrywając mostek i skręcając kiszki
wyssanego z wszelkiej wiary umysłu.
Nie obronię Cię przed dorosłością,
ale i nie zabiorę dzieciństwa
na rzecz nieprzemyślanych kaprysów.
Zawsze będziesz mógł powiedzieć ‘Tato’,
a ja, jeśli nie tu, to gdzieś zawsze będę
i ukołyszę pomiędzy biegunami,
by było łatwiej na całym planie życia.
11 paźdz. 2009

– 167 –

Ewa Pietrzak (Sosna) – Koszalin

Wizyta
płakałaś
widzę po twoich ramionach
postarzałaś się niepotrzebnie
wiem nie chodzi o fakty tylko formę
nie masz sobie prawie nic do zarzucenia
interpretacja zależy od czytelnika
że popełniłaś błąd
miałaś prawo dane ci przez naturę
życie wypacza pojęcia bez twojego udziału
nie wiesz czy uda ci się posklejać
jeżeli jesteś niepotrzebna nikomu
to tak jakby ciebie nie było
a niedzielny rosół i nowe pokolenie
nie wiem

ogrodowe portrety

Spotkałem nawet szczęśliwego człowieka
asfaltowy parkiet lśni deszczem
pierwsze nuty Black Night
i Indianin miejscowy menel
włosy spadając na łopatki
wyznaczają rytm
od pierwszego taktu
każdym skrawkiem ciała
bezbłędnie
uderzenie perkusji
ruch i giętkość
płacz gitary
teraz Proud Mary
ciało pulsuje
w oczach tylko
rock and roll
i wolność

Antologia Ogrodu ciszy

Pożegnanie z górami
góra otuliła się szaroniebiesko
mimo to świat jak na dłoni
wystarczy kucnąć
z głową w chmurach wszystko widać
można poczuć że obok stoi człowiek
zamknąć czas w kokonie ciszy
zatrzymać na długie życie
z tym oddechem tak blisko
słońce rozsunęło zasłony pora wracać
przecież nawet bogowie schodzili na ziemię

Stan przedzawałowy
drzewom podobni wrastamy
jednocześnie wyciągając ramiona
po życie bez względu na pogodę
a ona
wczorajszy śnieg pochylił plecy
wichura połamała palce
prognozy nadal niepomyślne
gęstnieje powietrze
niedobry czas dla sercowców
ogrodowe portrety

Przyszła z lasu
ciągnąc za sobą rudy szal
poplamiony czerwonym winem
spustoszyła ogrody by napełnić
słoikom spragnione brzuchy
powiła blade poranki długie wieczory
nocną ciszę przerywa klangorem
przetańczyła lato na długi czas
kolejnej zadumy
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Paweł Rogala (P.A.R.) – Łódź

w cieniu kałamarza
bo to moje pisanie
jak ruch skrzydła i postój
zapach łąki gdy na niej
maki krwawią wśród ostów
i nie widać w nim końca
a początek już zaszedł
by ze słów się wyplątać
które męczą jak kaszel
bo to moje pisanie
darem jest i udręką
gdy wciąż pióra trwa taniec
a nic serca nie miękną
Łódź. 25.09.2009.

ogrodowe portrety

diagnoza
dzisiaj też
nie wyzbierasz do ostatniego
nawet jeśli dłonie zacisnąłbyś wokół szyi
żeby szybciej
popatrz gołębie
walają się po śniegu jak puste torebki
a jutro lodowaty ma zamiatać od wschodu
chodźmy już
po drugiej stronie pachnie domem
kwadrans wystarczy
zanim znowu trzeba będzie po schodach
wytrzyj oczy przed wejściem
wiesz że nie lubię sprzątać zgiełku miasta
Łódź. 17.11.2009.
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*** chodź pójdziemy...
chodź pójdziemy znów w te brzozy
co wciąż szumią mniej lub więcej
głowę na mchu mgły położysz
fałdę lekką na sukience
i będziemy kroić błękit
tak jak kiedyś za łakomie
aż się zrobi całkiem miękki
na twarz spadnie niczym płomień
zapomnianym skwarem dłoni
pobłądzimy w rześkie trawy
i będziemy siebie trwonić
sploty palców w rosie pławić
zapatrzeni po horyzont
kłam rzucimy własnym oczom
bez zadymień które gryzą
słów daremnych pustkę tocząc
chodź pójdziemy znów w te brzozy
co się bielą mniej niż więcej
aby jeszcze trochę pobyć
nim wiatr z liści zdmuchnie tęczę
Łódź.05.02.2009.

Antologia Ogrodu ciszy

erka
trzy przecznice dalej
kilka słów wypadło z drugiego
przez nieuwagę
mówili
nim wezwano kartkę
kiedy obojętność zdejmujesz ze mnie
w milczeniu klejąc skorupy warg
próbuję być
kalejdoskop ścian
więc delikatnie odsuwam za długo
tępym językiem
Łódź.05.11.2009.
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echo
ona mówiła on nie słuchał
również nie czytał gdy pisała
jak miał to zrobić kiedy plucha
podziurawiła myśli szałas
czasami tylko w zapomnieniu
kiedy odbiory ciut podeschły
chciał by do lata ktoś go przeniósł
a deszcz zostawił w czasie przeszłym
lecz próżno było szukać maga
który potraﬁł tak czarować
więc deszcz od nowa krople wzmagał
on znowu głuchy był na słowa
Łódź.29.10.2009.

zakola
gdzie ja cię nie miałem
bezlistnie i w pąkach
kiedy kasztany dochodziły na palcach
do szczytów nocy
potem długo wyjmowałaś się z oczu
rozszerzając pełne poświat
nagie źrenice
ziarnko za ziarnkiem bez liczenia odpływów
układałem cię przed sobą
dopóki wystarczyło dna
Łódź.20.10.2009
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Władysław Ryś (stary krab) – Tarnów

stryj Józef
na wojnie nie był
okupację poznał od spodu
przy naprawianiu butów
kupionych przed wojną u bata
i drewniaków własnej roboty
dyrygując zaprzężonej w szczecinę
smołą pachnącej dratwie
przyszczypkami zdobił cholewki
wzorki z drewnianych ćwieków
na obrzeżach zelówek wystukiwał
za grosze
za bóg zapłać
sprawdzał gładź cudzych napiętków
odory strachem przejętych sfor stóp
w rosie kąpanych
zazwyczaj pozwalał
wsłuchiwać się w opowieści
przynoszone kulawemu
strugać szewskim nożem
kukły do świątecznej szopki
a wtedy przegonił
bezsensownie rozcięta aż do kostki
cholewa lewego buta
strzępy skrzepniętej
... przyjaciela
on jeden miał we wsi
takie porządne oﬁcerki
ogrodowe portrety

jocita
– ratuj mójeśty
bo w cymze do kościoła póde
chodziła często choć daleko
a z powrotem pod górę
latem boso
wiedziała wszystko o roratach
nieszporach i gorzkich żalach
barwnymi słowami malowała
stacje męki pańskiej
w niedzielę wieczorem odmawiała z córkami
wszystkie trzy części różańca
kolejny kawaler klękał pokornie
lecz więcej nie przychodził
sprawione niegdyś przez nieboszczyka
czarne trzewiki miały wysokie cholewki
z bordowymi sznurówkami
słupkowe obcasy oraz wyraźne ślady
wielokrotnych „ostatnich” reparacji
oderwać – rozerwać – wzmocnić glanki
pocerować – zszyć – podzelować
podkówki przybić i żabki
nowe buty uszyłby za ten czas
– przymierzcie czy coś nie uwiera
– bóg ci zapłać kochany
nie bój sie – jo ci ta co kiedy
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wrzosowisko
wiatry tam zmienne
losy pokrętne
a miedze na chłopa proroka i barda
piwniczańskie wrzosowiska
wstrząsają grzywami krzewinek
wygładzają kobierce szerokich kulbak
jeszcze tylko pani Wanda
kwiaciastą spódnicą pszczoły przepłoszy
i sprawdzi czy za puśliskami nie przysnęła
samotna żmija
podejdą poeci trzech nacji
rozsiądą się po łemkowsku na oklep
po słowacku w strzemionach
i po polsku w ostrogach choć boso
a kiedy Petro
uwolni cerkiewną melancholię
doliną Popradu rozleje się pieśń
odświeży szlachetne uczucia
zrodzi nowe
wśród brzózek
na liliowym zboczu pląsać będą
poetki z aniołami
trzmiele i pszczoły
pozbierają strofy nawet cyrylicą
bezdrożami sinozielonych Karpat poniosą
Antologia Ogrodu ciszy

od każdego coś przykrego
niesamowita graciarnia
zenkowe prywatne muzeum
osobliwa izba pamięci
cesarstwa legionów partyzantki
furażerki junaków espe
listy z internowania
w pomieszczeniach na parterze
także w szopie drewutni pod okapem
i pod gołym niebem – wialnie kieraty
jarzma i dyby cepy i szable
kosy na sztorc
w kuchennej izbie zagęszczenie z poplątaniem
może co nie zostało jeszcze zaliczone
gdzie trzeba
bo do jakich zbiorów jeśli w ogóle
szyld komitetu zakładowego pezetpeer
albo brewiarz pradziadka
kontestujemy
poniekąd
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w stodole
łysym pagórkiem śmigają bose stopy
hyc na dyszel
kłódkę bez klucza wybrać ze skobla
uwolnić wrota
boisko w rynsztunku
młynek sieczkarnia i widły w kącie
kosze kobiałki brzozowa miotła
a na broniakach wiszą dwie kosy
tatowe cepy
mamine cepy
jaśkowe cepy
hop na zapole
podaj mi rękę
trzymaj się krokwi
wejdź na pięterko
skoczyć lecieć
spadać w siano wczoraj zwiezione
i raz jeszcze i raz jeszcze
wreszcie ostatnie spojrzenie na gniazdo stodolnika
radość piskląt splata się z poszumem jodły
z zapachami pól i miedz
w krótki warkoczyk snu
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pobielony ugór
Rozkołysał się sad czereśniowy,
wiatr z szypułek miękkie płatki rwie;
strącił trzmiela, powyganiał pszczoły,
czarny ugór chce zamienić w biel?
Sroki w gniazdach skulone i ciche,
niby w klatkach, którym grozi krach.
Wielki podmuch zatrząsł całym strychem,
po kiczarce bierze się za dach.
Nie zabieraj z przedpokoju kufra
i nie wychodź do wiecznego jutra –
przyduś mocno albo uderz w twarz!
Fakt to czarny, a nie żadne zwidy,
krzyczę głośno, byś nie skończył nigdy,
co mi jeszcze dopowiedzieć masz.
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czekając na zaranek
„Śpię jeszcze,
a tymczasem następują fakty”.
(Wisława Szymborska)

niepełny mrok późnej nocy
przenika falbanki ﬁranek
ujawnia jasny rąb suﬁtu
ciemniejszą ścianę
zarysy mebli
rozczytuję w szarościach
asfaltową bryłę telewizora
blat stołu i komody
jęzory liści w doniczce
na giętym oparciu krzesła i na cylindrze ﬂakonu
dostrzegam nawet udawane reﬂeksy
czy to już jest ów zaranek
pani Szymborskiej
powieki ołowiem zwisły
domknęły się
a tak
teraz widzę wyraźnie storczyk
różem wpatrujący się w okno
słyszę też pomruk ekspresu
i zapach akuratnej kawy
wczesne przedpołudnie też ma
niezaprzeczalny urok
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mrowienie
Chyba od zawsze, niecierpliwie
wypatrujemy zbawczej wiosny.
Nawet, gdy jawi się zaduchem,
kożuchem pleśni pośniegowej.
Pragniemy szczodrej strugi deszczu,
powiewu wiatru od przełęczy,
zielonej trawy nad Wątokiem
i krzewu wierzby w żółte koty.
Nikczemny podbiał krasi skarpy,
żółtych koszyczków nie żałuje;
mówimy ładne… Nim zamrowi
pianą zawilców las bukowy!
Parkowa Góra – czy pamiętasz?
Ścieżki zygzakiem, żabie gody,
w bukowej ściółce kwiaty żywca.
Tam odtajała nasza wielka.
Jakby od nowa, od tej chwili
liczymy tydzień za tygodniem,
kartkę za kartką z kalendarza.
Każdy szmer wiosny. Też Cię kocham.
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wiosna i dyrektywy
z przyzwoleniem konserwatora
poddano kurtyzacji przykościelne lipy
amputowano cieniste korony
z polipami gawronich gniazd co to z nich
nawet w boże ciało
ustąpił mrok
wstąpiła światłość
zintegrowała przestrzenie sacrum i profanum
plac cmentarny z paraﬁalnym parkingiem
podniosła prestiż proboszcza i wójta
sterczą kikuty drzew
jak łotrowskie krzyże

grzech zaniechania
z naręczami wybaczeń
wolimy cierpieć chłód
niż szukać chrustu
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Monika Słowińska (Monika_S.) – Radom

Pokuta
Był 20 lipca. Jak zwykle tego dnia siedziała samotnie w fotelu i patrzyła w niebo. Robiła to od siedmiu lat, wtedy wszystko
się zaczęło. Jej życie się zmieniło i wiedziała, że nigdy nie będzie takie jak dawniej. Kilka lat temu nie przypuszczała, że tak
to się skończy.
Była wtedy na studiach, na drugim roku. Otrzymywała dobre oceny, przyznano jej stypendium. Swoją przyszłość, jak
sama mówiła, widziała w różowych kolorach. Nie miała powodu, aby sądzić inaczej. Wszystko układało się tak, jak powinno.
Nie sądziła, że kiedyś może się to zmienić. A zmieniło się bardzo szybko.
Pewnego dnia poszła z przyjaciółmi na imprezę. Na miejscu
umówiła się także ze swoim chłopakiem. Świetnie się bawili.
Trochę wypili, potańczyli. Jej chłopak zaproponował, że odprowadzi ją do domu. Weszli na klatkę, zapalili światło. Sama
nie pamięta, kiedy zaprosiła go do środka. Nie znali się długo.
Wydarzenia z tamtej nocy tłumaczyła alkoholem, młodością,
chwilą zapomnienia. Miesiąc później dowiedziała się, że jest
w ciąży. Nie zdążyła nawet powiedzieć o tym swojemu chłopakowi. Jego już dawno nie było. Zniknął niedługo po tamtym
wieczorze. Nie pamięta jego imienia, nie chce pamiętać. Dzisiaj
nazywa go w sposób, który nie nadaje się do cytowania.
Pamięta, że nie chciała wierzyć testom. Musiała mieć pewność.
Poszła do lekarza. Wychodząc z gabinetu ginekologicznego wiedziała, że jej życie nie może tak wyglądać. Nie była na to gotowa,
nie teraz. Była zbyt młoda, nie poradziłaby sobie. Musiała przecież skończyć studia i znaleźć pracę. Co powiedzieliby jej rodzice? Pewnie nigdy by jej nie wybaczyli, przecież miała wszystko.
Nie mogła w tak głupi sposób tego zmarnować, nie teraz.
ogrodowe portrety

Wstała z fotela. Poszła do kuchni zrobić sobie herbaty. Zawsze w tym samym momencie swoich rozmyślań i wspomnień
musiała wyjść z pokoju. Po chwili usłyszała gwizdek czajnika.
Zdjęła go z kuchenki. Gorącą wodą zalała torebkę z herbatą,
którą wrzuciła do kubka. Jaśminowa, jej ulubiona. Wróciła do
pokoju.
Pamięta, że wtedy nie zastanawiała się zbyt długo. Wiedziała, że nie chce tego dziecka. Nikt się o tym nie dowiedział.
Znalazła odpowiedniego lekarza, zapłaciła, przygotowała się
do zabiegu. Siedem lat temu, 20 lipca, zabiła swoje dziecko.
To wtedy rozpoczęła się jej tragedia. Myślała, że to wszystko
rozwiąże, jednak po powrocie do domu wiedziała, że to tylko
złudzenie. Nie mogła się odnaleźć, płakała. Całe wakacje spędziła sama w domu. Nie wróciła do rodziców, tłumaczyła, że
musi napisać pracę na studia, że nie ma czasu. Nie mogła tego
zrobić. Nie mogła pokazać się ludziom, czuła się potępiona.
Stwierdziła wówczas, że lekarz to okrutny zawód. Zastanawiała się, ilu umierających ludzi trzeba zobaczyć i do ilu
zgonów się przyczynić, aby móc z zimną krwią dokonać kolejnej śmierci, a następnie wyjechać na wakacje do Hiszpanii?
Ten pieprzony ginekolog zabił jej dziecko i po prostu wyjechał,
za pieniądze, które od niej otrzymał. Później wiedziała, że ona
także wtedy umarła. Nigdy nie sądziła, że tak będzie. Poczucie
winy i konsekwencje tego czynu nigdy jej nie opuściły.
Nikomu o tym nie powiedziała. Wróciła do normalnego życia. Wydawało jej się nawet, że udało się jej zapomnieć. Ukończyła studia, założyła własną ﬁrmę. Nie narzekała na brak
pieniędzy. Tworzyła także związek, jak jej się wydawało udany, byli zaręczeni. Chcieli mieć dzieci, starali się o to. Pamięta
dobrze chwilę, w której dowiedziała się, że nigdy nie zajdzie
w ciążę. To ją przybiło. Zdała sobie sprawę z tego, że jest to
kara za tamten dzień. Jej narzeczony odszedł, ale nie winiła
go za to. Miał prawo do tego, aby założyć normalną rodzinę.
Ona wiedziała, że jej nie będzie to dane. Wcześniej nie zastanawiała się nad tym, że potem kiedykolwiek może mieć
problemy, aby zajść w ciążę. Wydawało się, że to zły sen, że nie
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jest to możliwe. Jej plan na życie był przecież inny. Świadomość
brutalnej prawdy dotarła do niej po tygodniu. Zrozumiała, że
konsekwencje tamtego czynu nigdy jej nie opuszczą. Naiwnie
myślała, że będzie inaczej, że zapomni.
Nie chciała dłużej żyć, próbowała się zabić, dwukrotnie.
Za pierwszym razem wzięła garść tabletek, niestety za mało.
Obudziła się po dwóch dniach. Bardzo osłabiona i senna, ale
jednak żyła. Za drugim razem upewniła się, że ma wystarczającą liczbę pigułek, ale tym razem także nie umarła. Uratowała
ją koleżanka. Spieprzyła w swoim życiu tyle spraw. Nie zdołała
nawet raz a dobrze się zabić. Tak wtedy myślała. Widocznie
nie było dane jej umrzeć, musiała żyć. Jej pokuta miała odbyć
się na ziemi, taki był plan. Po wyjściu ze szpitala skierowano ją
do psychologa. Chodziła tam przez rok, zawsze bez większego przekonania. Przychodziła co tydzień, czasami co dwa, zawsze o tej samej porze. Miała półtorej godziny na opowiedzenie
o swoim życiu. Zastanawiała się, czy ten mężczyzna, pan psycholog, podobno, naprawdę wierzył, że może pomóc ludziom?
Siedząc w tym swoim gabinecie, za biurkiem z ciemnego drewna, z pewnością drogiego, wyznaczając ludziom datę spotkania
i czas ich spowiedzi, chyba naprawdę miał przekonanie, że im
pomaga. Czy faktycznie myślał, że ona tego potrzebuje? Nie
mogła z nim o tym rozmawiać. Kiedyś nawet chciała spróbować. Usiadła wygodnie, popatrzyła na niego, na jego garnitur
i krawat. Jej wzrok padł także na zegarek. Zostało pół godziny
do końca spotkania, zrozumiała, że czas się kończy i że nigdy
mu nie powie. Ich rozmowy sprowadzały się do tematów neutralnych, czasem trochę bardziej osobistych, takich które można
było poruszyć w ciągu tych dziewięćdziesięciu minut. Kiedyś
zapytała go, czy ma dzieci. Odpowiedział, że nie, że nie jest
mu to w tym momencie potrzebne do szczęścia. Nie wie, czy
wówczas tak bardzo uderzyły ją same słowa, czy jego postawa.
Mówił o tym jak o nowej pralce, nad którą nie zastanawia się
i nie kupuje się jej, dopóki stara działa. Dziecko, TO, jak sam powiedział, nie było mu wtedy potrzebne. Po tamtym dniu nigdy
więcej nie wróciła do jego gabinetu.
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Zajęła się pracą, jej ﬁrma rozwijała się. Pozornie posiadała
wszystko to, co chciała. Rzadko kiedy wychodziła gdzieś wieczorami. Wolała spędzać je w domu. Codziennie budziła się ze
świadomością swoich błędów i ich konsekwencjami. Trzy lata
temu zatrudniła Tomasza, jej zastępcę. Tak naprawdę to on
głównie prowadził jej ﬁrmę. Ona w tym czasie zatrudniła się
w przedszkolu. Z początku nie wiedziała, dlaczego to robi, ale
w jakiś sposób czuła, że powinna. To był rodzaj jej pokuty. Każdego dnia patrzyła, jak rodzice odbierają swoje dzieci i wracają
z nimi do domu. Przez swoje łzy widziała ich radość. Zdawała
sobie sprawę z tego, że zmarnowała szansę, aby być jednym
z nich. Mogła zostać mamą czekającą na swoje dziecko. Nie
bała się potępienia od Boga za swoje czyny. Nie miała czego.
Jej piekło już się rozgrywało, tu, na ziemi. Codziennie, w każdej
chwili, gdy patrzyła na te dzieci, na szczęśliwe rodziny swoich
koleżanek. Nie było dla niej większej kary. Wiedziała, że słusznie ją otrzymała. Pogodziła się z tym i przyjęła swoją pokutę.
Była dobrą przedszkolanką, najlepszą, jak mówili jej podopieczni. Te słowa dawały jej gorzką radość.
Wkrótce sprzedała swoją ﬁrmę. Zdecydowała się całkowicie poświęcić pracy z dziećmi. Nie chciała wiązać się z żadnym
mężczyzną. Samotnie odbywała tę drogę. Pogodziła się z tym
i nawet dawało jej to pewną radość. Jeden dzień w roku, ten
dzień, całkowicie poświęcała na wspomnienia. Siadała wówczas o tej samej porze, w tym samym fotelu i patrzyła w niebo,
na gwiazdy. Wiedziała, że ona gdzieś tam jest, przepraszała ją.
Jej życie mogło ułożyć się zupełnie inaczej. Byłaby szczęśliwa,
gdyby nie chwila jej egoizmu i strachu. Gdyby nie obawa, że
dziecko zagrozi jej karierze. Mogła być matką. Mogła wspólnie
spędzać czas ze swoją córką. Nigdy nie zrobiła badań USG potwierdzających płeć jej dziecka, ale była pewna, że to miała być
dziewczynka. Czuła to. Gdyby mogła wybrać jeszcze raz, jej decyzja byłaby inna, ale wiedziała, że nie będzie mogła tego zrobić. Lubiła swoją obecną pracę, poświęciła się jej, ale wiedziała,
że nie zapomni, że nigdy nie będzie w pełni szczęśliwa.
Codziennie patrzyła na dzieci w przedszkolu, na ich rodzi– 193 –

ców. Mogła wtedy tylko stać z boku ze świadomością, że tak
mogło wyglądać jej życie. Taka miała być jej pokuta, którą ona,
prześladowana przez błędy przeszłości, wypełniała każdego
dnia, dla niej. Dla jej jedynej i nigdy nienarodzonej Ani.

Poniedziałek
Jutro znów poniedziałek. Opuszczamy ten świat tak, jak na niego
przyszliśmy. Nadzy i samotni. Ta jedna myśl przyszła jej do głowy w tym momencie. Leżała samotnie w wannie, bardziej dla
rozmyślań niż dla samej kąpieli. Myślała głównie o tym, kim
była, kim jest i kim tak naprawdę chce być. W ciągu ostatnich lat
zdobyła to, co chciała, o czym marzyła, ale być może gdzieś po
drodze straciła nawet więcej. Miała niejasne odczucie, że czegoś
jej brakuje.
Była młoda, miała dwadzieścia siedem lat. Studia ukończyła z wyróżnieniem. Trzy lata temu wyszła za mąż, wróciła też
do rodzinnego miasta, sama nie wiedziała, dlaczego. Być może
zawsze czuła jakiś sentyment do tego miejsca. Jednak rok temu
wyjechała do stolicy. Znalazła dobrą pracę, prowadziła spokojne życie. Spokojne życie. To aż śmieszne, gdy wypowie się to na głos.
Mówię, jakbym miała co najmniej sześćdziesiąt pięć lat, do tego gadam
sama do siebie. Czy to nie pierwsza oznaka szaleństwa? W domu nie
było nikogo. Wiedziała, że może sobie na to pozwolić. Mogła
mówić głośno i kląć. Ostatnio zdarzało jej się przeklinać, ale tylko wtedy, gdy była sama. Była to chyba forma odstresowania,
jak zwykła myśleć.
Wyszła na chwilę z wanny, nie biorąc nawet ręcznika, poszła
do pokoju. Wybrała jedną z płyt, którą włożyła do odtwarzacza.
Za chwilę z głośników dała się słyszeć muzyka. Featherstone
– pomyślała i wróciła do łazienki, by powtórnie zanurzyć się
w gorącej wodzie. Muzyka zawsze stanowiła ważną część jej
życia. Dlatego większość regałów w dużym pokoju ich mieszkania zajmowały płyty CD. Było ich wiele. Od jej nastroju zależało, która z płyt zostanie wybrana. Znajdowały się tam piosenAntologia Ogrodu ciszy

ki energiczne i wesołe, przy których zawsze mogła, jak zwykła
to nazywać, wyszaleć się jak pies Pluto, gdy uganiał się za swoim ogonem. To zawsze poprawiało jej nastrój. Stało tam również kilka płyt, które dostała od męża i koleżanek. Te jednak,
nie wiedziała dlaczego, nie poruszały jej duszy. Zdołała przy
nich jedynie sprzątać lub gotować obiad. Na licznych półkach
znajdowały się też utwory smutne i wzruszające, przy których
często siedziała w swoim ulubionym fotelu, pijąc wino. Teraz
także wybrała piosenkę z tej kategorii. Leżąc w wannie słuchała
Michelle Featherstone – Coffee & Cigarettes. Muzyka potraﬁła
ją uleczyć, uspokoić. Słuchała jej w samotności, od dawna nie
umiała dzielić jej z kimś innym. Wiedziała, że czegoś w tym
brakuje.
Jej mąż, Adam, nie rozumiał w pełni czym jest dla niej muzyka. Co czuje, kiedy słucha długo wyczekiwanej płyty, tego,
że wtedy wypełnia ją to wspaniałe uczucie radości, gdy odwija folię, włącza wieżę i słyszy pierwsze dźwięki. To było jej
sacrum, którego on nigdy nie potraﬁł zrozumieć, a ona nigdy
nie próbowała mu tego ułatwić. Może nawet nie chciała. Ostatecznie pogodziła się z tym. Tennessee Williams napisał kiedyś,
że kiedy tak wielu ludzi jest samotnych, byłoby niewybaczalnym egoizmem być samotnym samotnie. Czy na tym
opierało się jej życie, małżeństwo? Czy byli tylko dwójką samotnych osób, mieszkających pod jednym dachem, jedzących
razem kolację, uprawiających seks? Ta deﬁnicja chyba do niej
nie pasowała. Tak naprawdę nie mogła narzekać. Adam był
dobrym mężczyzną, dbał o nią. Ona miała dobrą pracę, wszystko to, czego pragnęła, była szczęśliwa. Tak przynajmniej jej się
zdawało. Czasami tylko powracało to niejasne uczucie, że czegoś brakuje, że być może to nie jej życie. Zastanawiała się nad
tym, ale nigdy w swoich rozważaniach nie doszła dalej, głównie dlatego, że nie chciała.
Wyszła z wanny, założyła szlafrok i wróciła do pokoju. Usiadła przy półce, zaczęła przeglądać płyty. W pewnym momencie zatrzymała się. W białym pudełku znajdowało się coś, czego
nigdy nie powinna wyjąć. Płyta, od Niego. Nie wiedziała, dlaogrodowe portrety

czego ją znalazła, to było niemożliwe. Adam – on musiał ją tu
położyć. Wiedział, że nigdy nie wyrzucam płyt, myślał, że to pomyłka.
Ale z pewnością nią nie była. Nie tym razem. Ze wszystkich
rzeczy, których kiedykolwiek chciała się pozbyć, ta znajdowała
się na pierwszym miejscu. Dlaczego? Nie chciała o tym pamiętać. Wspomnienia jednak same wróciły, jeszcze wyraźniejsze
niż wcześniej. Wstała. Drżącymi rękami otworzyła pudełko
i włożyła płytę do odtwarzacza. Sama nie wiedziała, dlaczego to
robi. Za to dokładnie zdawała sobie sprawę z tego, co za chwilę
usłyszy. The Cure – Love song. To były ich piosenki, te których
razem słuchali, które razem przeżywali. Piotr – pomyślała.
Poznali się podczas studiów. On był trochę starszy od niej.
Widziała go parę razy na uczelni. Początkowo go nie lubiła,
nawet ją trochę denerwował. Kiedyś latem, przez przypadek,
pojechali na ten sam obóz. Była zmuszona spędzić z nim noc
w jednym pokoju, ponieważ drzwi się zatrzasnęły, jej telefon
został w pokoju na górze, a koleżanki poszły na „Noc duchów”
organizowaną przez starszych studentów. Mówiła im, że raczej
nie pójdzie, więc nie przejmowały się jej nieobecnością.
Uśmiechnęła się lekko na to wspomnienie. Pamięta, że była
wtedy wkurzona jak nigdy. Po pierwsze dlatego, że chciała się
stamtąd wydostać, po drugie, ponieważ ze wszystkich osób
będących na obozie musiała tutaj utknąć właśnie razem z nim.
Nie lubiła go, ale z drugiej strony miał w sobie coś, co w jakiś
sposób ją pociągało, ale nie na tyle, aby przezwyciężyć jej niechęć. Jednak tamtego wieczoru coś się zmieniło. Obydwoje nie
spali, rozmawiali całą noc, o wielu rzeczach. To on zaczął, ona
przez dłuższy czas się nie odzywała. Przypomniała sobie, jak
wstał i włączył Coldplay – Violet hill – ich pierwszą piosenkę, jak
później ją nazywała. Skąd wiedział, że lubi ten zespół? A może
nie wiedział? To i tak potem nie miało znaczenia. Zaczęli rozmawiać. Pamięta, że doznała tego dziwnego uczucia, że może
mu powiedzieć wszystko. Przebywali ze sobą zaledwie kilka
godzin, ale czuli się tak, jakby znali się od zawsze. Później doszła do wniosku, że czasami tak się dzieje. Czasem spotykamy
w życiu ludzi, do których od razu nie mamy zaufania oraz ta– 196 –

kich, z którymi już przy pierwszej rozmowie czujemy głębszą
więź. Niestety ci ostatni, jak się potem sama przekonała, pojawiają się na naszej drodze nagle i często równie szybko z niej
znikają.
Poszła do kuchni. Wyjęła z szafki wino oraz kieliszek, który
za chwilę wypełnił się ciemnoczerwonym płynem. Wróciła do
pokoju i usiadła na podłodze. Co się z nami stało? Nie wiedziała,
czy płakać, nie chciała, ale łzy same zaczęły płynąć. Spływały
po jej twarzy, wpadając do kieliszka i mieszając się z winem.
Po tamtej nocy zaczęła się ich przyjaźń, choć jak potem
o tym rozmyślała, to wiedziała, że to zawsze było coś więcej.
Rozumieli się bardzo dobrze, łączyła ich pewna niewyjaśniona
więź. Spotykali się ze sobą półtora roku, jednak nigdy nie byli
parą, choć mogło to tak wyglądać. Spędzali wspólnie wieczory, wychodzili na miasto, razem słuchali muzyki. Z nim każdy
dźwięk, każda piosenka zdawała się inna, była w tym magia,
coś co wprawiało ją w niezwykły nastrój. Opiekował się nią,
często lepiej niż jej własny ojciec, ona zawsze wiedziała, czego on potrzebuje. Nigdy nie rozmawiali o tym, co ich łączy, po
prostu zawsze byli dla siebie. Dziś wie, że popełnili błąd. Chyba nigdy nie zastanawiała się nad tym. Być może liczyła na to,
że sytuacja w jakiś sposób sama się rozwinie. Może on myślał
podobnie. Dzisiaj jest tego pewna.
Pewnego dnia powiedział, że musi wyjechać. Obiecał, że niedługo wróci. Chciała jechać razem z nim, ale zabronił jej. Wiedział, że ma egzaminy, że musi je zaliczyć. Poza tym przecież
zapewniał, że wróci. Przystała na to, nie miała innego wyjścia.
Gdy się z nim żegnała, było w tym coś nadzwyczajnego. Już
wtedy wiedziała, że nie żegna go tylko jako przyjaciela. Chciała
mu to powiedzieć, ale postanowiła poczekać do jego powrotu.
Tak naprawdę bała się jego reakcji.
Jednak on nigdy nie wrócił. Jadąc w nocy samochodem, miał
wypadek. Pijany kierowca tira usnął za kierownicą i zjechał na
lewy pas jezdni. Piotr nie mógł uciec, zginął na miejscu. Dowiedziała się o tym tydzień po jego śmierci. Pamięta ten moment.
Pewnego wieczoru przyszedł do niej policjant. Powiedział
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jej, że Piotr nie żyje. Nie pamięta jego twarzy. Widziała tylko
rękę, którą podał jej małą paczkę znalezioną w kurtce zmarłego,
na której widniał jej adres. Długo nie otwierała tej niespodziewanej przesyłki, tamtego dnia nie była w stanie. Wypełniała ją
złość i wściekłość. Tamtego wieczoru w jej mieszkaniu nie grała
muzyka. Panowała głęboka cisza, przerywana jedynie jej płaczem i krzykiem. Była zła na niego, że pojechał, że jej to zrobił,
że ją zostawił. Przecież obiecał, że wróci! Miał być przy niej!
Jej wściekłość przepełniała rozpacz. Pamięta, że przeklinała
tamtej nocy, jak nigdy, Boga, ludzi, życie. Wewnętrzny ból nie
pozwalał jej oddychać, spać, nie pozwalał jej żyć. Czuła się niesprawiedliwie skrzywdzona. To było okrucieństwo. Przecież on
zawsze tu był, nigdy nie myślała, że może być inaczej. Wtedy
musiała nie tylko myśleć, musiała z tym żyć.
Kolejny tydzień spędziła sama w domu. Nie płakała, nie
miała już więcej łez. Wciąż nie otworzyła paczki od niego. Zrobiła to dopiero po dwóch miesiącach. Znalazła tam tę płytę oraz
list. Wówczas myślała, że otrzymała już swoją dawkę cierpienia, ale zdała sobie sprawę z tego, że dopiero ma ją dostać. W liście podał prawdziwy powód swojej podróży. Miał wyjechać
w celach naukowych, ale to był tylko pretekst. Jak pisał, musiał
wiele rzeczy przemyśleć, o sobie, o nich. Była dla niego wyjątkowa. Nigdy o tym nie rozmawiali, więc on też nie poruszał
tego tematu, chyba dlatego, że bał się jej reakcji. Napisał, że ją
kocha. Pamięta, że gdy czytała te słowa, coś ścisnęło ją za gardło. Nie mogła oddychać, płacz odbierał jej oddech. Nigdy nie
wiedział i nie przypuszczał, że ona jego także. Nie dała mu tego
po sobie poznać, tak jak on jej. Uznała, że może kiedyś przyjdzie odpowiedni moment, by mu o tym powiedzieć. Póki co
byli przyjaciółmi, nie chciała tego psuć. Pisał, że musiał wyjechać, aby to przemyśleć. Nie umiał dłużej udawać, że wszystko
jest w porządku. Tak naprawdę sam nie wiedział, czy jeszcze
wróci, mimo że jej to obiecał. Napisał ten list, tak na wszelki
wypadek. Nosił go przy sobie, gdyby jednak miał go wysłać,
choć zdawał sobie sprawę z tego, że nigdy się to nie stanie. Nie
mógł przewidzieć, że ona i tak go przeczyta. Nie potraﬁł zostać
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w mieście, widząc codziennie osobę, którą kochał i nie mogąc
z nią być. Jednocześnie brakowało mu odwagi, aby powiedzieć
wprost o swoich uczuciach. Nigdy nie widział, aby ona traktowała go jako kogoś więcej niż tylko przyjaciela. Dlatego nie
chciał niszczyć ich przyjaźni i wprowadzać jej w zakłopotanie.
Uznał, że tak będzie lepiej, że potraﬁ z tym żyć, ale to go przerosło. Musiał wyjechać.
Po przeczytaniu listu zrozumiała, jak bardzo się rozminęli.
Jak blisko siebie byli, a jednocześnie jak daleko, mimo że wystarczyłyby dwa słowa, aby zmienić ich życie. Wiedziała, że
to jej wina. Gdyby wtedy przed jego wyjazdem powiedziała
mu, co czuje, on wciąż by żył. Od tamtej pory musiała codziennie budzić się z tą świadomością. Cierpienie i żal wypełniły ją
na nowo. W głowie cały czas brzmiało jedno zdanie – to była
jej wina. Dlaczego nigdy nie powiedziała mu, że go kocha?
Być może nie umiała, a może uznawała, że przyjdzie na to lepszy moment, przecież zawsze mogła mu to powiedzieć. Zawsze.
Nie dowierzała temu, jak głupia i naiwna była. Czy istnieją złe
momenty na to, by powiedzieć komuś kocham cię? Zbyt późno
dowiedziała się, że nie. Zauważyła też, jak łatwo można przyzwyczaić się do obecności drugiej osoby i brać to za fakt oczywisty, bo przecież on zawsze będzie. Przyjdzie jak zwykle wieczorem, przyniesie płytę, której wspólnie będziemy słuchać, zjemy
kolację. Ale on nigdy więcej nie przyszedł. Zniknął z jej życia
tak nagle, jak nagle się pojawił. Żałowała, że nie powiedziała
mu tych dwóch, najważniejszych słów, że nie zapytała o wiele
rzeczy, że nie traktowała go inaczej, że zmarnowała tyle czasu.
Potem wiedziała, że ludzie nie powinni tego robić. Nie powinni
przyjmować szczęścia i ukochanych osób za coś oczywistego,
za coś, co będzie zawsze i za coś, co im się należy. Powinni dbać
o każdą chwilę tego szczęścia i nie bać się go, ponieważ nigdy
nie wiedzą, jak ulotne może być. Powinni także myśleć o tym za
każdym złym słowem oraz przy każdej kłótni, bo te chwile już
nie wrócą i nie warto ich marnować. Wiedziała, że ona zmarnowała swoje. Wypełniał ją smutek. Zdała sobie sprawę z tego,
że ludzie robią wiele rzeczy, których potem żałują. Jednak najogrodowe portrety

częściej ich największy żal nie dotyczy rzeczy, które zrobili, ale
tych, których nie zrobili, szczególnie jeśli mogły one ocalić kogoś, na kim im zależy.
To uczucie wypełniało ją przez bardzo długi czas. Równie
długo w jej mieszkaniu nie grała muzyka. On był jej częścią,
a odkąd go zabrakło, jej dusza milczała. Zajęła się codziennością. Próbowała zapomnieć, wrócić do normalności. Z czasem
wszystko stawało się łatwiejsze. Wkrótce potem poznała swojego męża. Nie mogła powiedzieć, że go nie kocha. Tak naprawdę
to on przywrócił melodię jej sercu, lecz nigdy nie była ona tym
samym, co wcześniej. Wiedział, że w jej życiu był Piotr, ale nie
miał pojęcia o jej uczuciach, o wszystkim, co było z nim związane. Nie powiedziała mu, nie chciała. Pogodziła się z tym, zapomniała. Adam starał się ją zrozumieć, dbał o nią, był dobrym
człowiekiem, ale pomimo jego starań, zdawała sobie sprawę
z tego, że nikt nigdy nie zrozumie jej tak, jak Piotr. Nie była to
wina jej męża, to ona nie potraﬁła otworzyć się w pełni na nowo.
Po tamtym zdarzeniu pozbyła się wszystkiego, co wiązało się
z Piotrem. Wyrzuciła zdjęcia, list, płyty. Nie chciała pamiętać.
Rozpoczęła od nowa normalne życie, przyzwyczaiła się.
Teraz przypadkowo znalazła coś, czego nigdy nie powinna
była już widzieć. Ta płyta… wspomnienia wróciły, nie mogła
nic z tym zrobić. W głębi serca wiedziała, że to uczucie zawsze
będzie przy niej. Ta miłość, ten żal, to rozczarowanie i poczucie
winy.
Wstała, wyjęła płytę z odtwarzacza i poszła do kuchni.
Tam przełamała ją na pół i wrzuciła do kosza. To przeszłość –
powiedziała i poszła do sypialni. Było już późno. Wiedziała,
że jej mąż powinien niedługo wrócić. Pojechał do brata pomóc
mu przy naprawie komputera. Podeszła do łóżka i nastawiła
budzik, ponieważ była pewna, że Adam o tym zapomni. Położyła się. Nie myślała już o Piotrze, nauczyła się z tym żyć.
To już przeszłość – pomyślała i zgasiła lampkę. A jutro? Jutro
znów będzie poniedziałek.
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Beata Stanecka-Busz (Beata) – Żyrardów

nie sen
zacisze kosza pachnie wikliną, gęstnieje od słonecznych
smug,
wiąże myśli w błękitne supły, nabrzmiewa szelestami
zmarszczonych szturmów morza na mury zamków
z piasku.
lazurowy kocur mlaszcze i mruczy liżąc nam stopy.
częstujesz miętową gumą i życiem zagiętym
w znak zapytania. zarzucam. łowię. bezskutecznie.
inna woda mnie obmywa i nawet w pustce konfesjonału
czuję spuchnięte od cudzołożnych pocałunków ciała.
hosanna grzesznym! bielmo i chrome myśli, poza snem
bezzębnych starców. dzbany lawendowej wody nie zmyją
krwi zawodu. potłuczone przestworza, przypływ pachnie
spokojną pewnością której próżno szukać.
nadzieja lśni jak kamień w wyboju.
2008 r.
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szósty (kruchość)
Kipi ślubną gorączką szósty dzień
miłość dozgonna rozkwita w pijanych oparach
sal ze smętnie chudnącymi balonikami
O tej samej godzinie umierają przelotnie
gołębie na kościelnej wieży
i tacy jak my
Bóg w tym czasie zajęty jest syceniem malin
kura wydziobując tłustego robaka w gnoju
czuje przez skórę zapach niedzielnego rosołu
Nie denerwuj się mówisz
życie nie znosi pustki
da się jeszcze pozbierać do kupy
zbudować jakiś zamek z piasku
Zwieszam nisko oczy i usta
Rozcieram językiem chłód ukradzionych cieni
ndz., 12.08. 2007
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kobieta bez perły Vermeera
pani tu nie było
gdy bóg stwarzał sprytnych
ociepleniu atmosfery towarzyszy
postępujące lodowacenie uczuć
to oczywiste i nie stanowi
materiału na globalnego newsa
pani boi się
gwałtownych zmian pogody
nietoperze słyszą jak nocą ciepłem
stóp obłaskawia podłogę
między szparami błyska zgubiona perła
okruchy bułki i czas zaprzeszły
kobiecość pani nic nie traci
mimo jego nieważkości
wyblakłej poślubnie ściany
tęczy neonów na brudnej szklance
zapamiętany ze snu śpiew na głosy
kiełkuje na płótnie własną barwą
tak dziecinnie łatwo drobnymi pięściami
przegonić warczącą w ruinach pumę
lipiec 2009
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od podstaw
buduję dom
południowo-zachodnie okno
marzy o lesie, który podszedłby pod próg.
podłogom jeszcze nie chrupią w krzyżu korniki,
stół dopiero zastanawia się,
czy udźwignie Wigilie i zmęczone łokcie.
schody uczą się rozpoznawać
ciężar kroków.
najbardziej brak im
tupotu dziecięcych radości.
może uda się stłumić rozczarowanie
zielonym chodnikiem.
ościeżnice wyglądają
drzwi, za którymi nie zamkniemy na głucho
ust.
w kuchni kran ma suchy nos, twardo broni wody,
opiera się rdzawej melancholii na myśl o rozbitym kubku
z napisem przewróciło się, niech leży.
jeszcze ryż zawinę w gazetę i frotowe prześcieradło,
by zelżały ciężkie bierwiona bezsennych nocy.
udomowię nasze cienie.
sierpień 2009
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plus
Dobrze jest być
kobietą czterdziestoletnią plus mieć
pogodne horyzonty i usposobienie
dane od Boga wymiary lekko zaokrąglać
dłonią mężczyzny bez kantów
Jeśli kocha to całą
nawet z siódmym nieszczęściem
od nagłego płaczu po śmiech do łez
Kobiecie dojrzałej zapach jabłek
niewinnie wplatać we włosy
nim księżyc srebrne sznurówki
zawiąże na jesiennych trzewikach
iskry oczu utopi w ciemnej rzece
Pora na czary
czterolistną koniczynę wycisnąć
dodać cień uśmiechu Giocondy
ślady stóp na rżysku
i nie odwracać się za siebie
19.08.2009
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kto się boi…
pani Dallovay urządza przyjęcie
zapełnia ciszę oczekiwaniem
przeczucia miesza z gorzką kawą
i spazmem płaczu po życiu
gęstym od zależności
w chwili kiedy przez otwarte okno wyfruwa miłość
pojmuje jej ciężar właściwy
godziny kruszą się w palcach
jak trel ptaka który spadł na zawsze z nieba
wprost w nurt wyschłej rzeki
ucieknijmy raz jeszcze Virginio
w świat pistacjowych sukienek i wstążek we
włosach
smakując zwiastun dnia w którym zostaje się
na zawsze szczęśliwą
nie prowadź mnie nad wodę gdy cienie drzew
grają w trawie ze światłem w kości
2008
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widok znad miotły
Na cmentarzu ludzie rozmawiają z cieniami
szelestem mioteł, piskiem zardzewiałych pomp.
Telefony trzymają życie na smyczach
nieobecności innego wymiaru
niż ziemska umowa z tak tak lub heja.
Trawa milczy, przytula zgasłe uśmiechy,
gładząc kamienie pamięci.
26.08.2009
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wiersz szpularki
wszystko jest wszędzie
sen jaskółek narzeczonych jesienią
smak rżyska i deszczy pieczętujących niebo
w którym zamykasz stracone
otwierasz darowane
nic nie przemija
trawa między płytami chodnika
hardo łaskocze nagrobki w ulicy nowy świat
brukarze znów układają kocie łby
by było jak dawniej kamiennie choć wydawało się
że po wszystkich kotach został jedynie fetor
a ludzie jak zawsze udowodnią że kamienie żółciowe
bardziej pasują do wizerunku miasta
na którego ruinach odbudowano Jerycho
czytam nad bramą mojego ziemskiego piekła
gospodarni mają więcej i myślę że nie z woli Boga
utkany jest ból
gdy widzę wszystko
i nic nie mogę uczynić
2008
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Jarosław Stefanowicz (Mithril) – Zielona Góra

...Drewnopochodne Uwertury
integrujemy się z podłogą wyszukiwaniem miejsc
gotowych na milczenie i złowieszcze sęki
których zgrzyt ma coś podobnego do życia
słoje mogą rysować spojrzenie
dotykać się plecami
w embrionalnym łuku
lub po prostu być
przerwy bezmyślnie dokonują się same
wtedy widzę więcej stóp i dłoni na przemian
ktoś płacze i pisze list
inny ktoś myje nogi cierpi i śpiewa hosannę
cierniąc drzazgami ciche ślady nieuczciwości
w kącie między południem a północą
więcej widzimy w ciemnościach ust niż
słów świetlistych doskonałości mroku
bo czymże jest podłoga bez stóp
i pokoleń na słojach
skondensowanych skrzypieniem
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...Wołożyński Aromat Klechdy
pamiętasz michalino ogrody rakowa
i świerszcze cmentarza żydowskiego
obite kolana na skałkach poklasztornych
gdzie tylko słońce wiedziało
jak napełnić motylom skrzydła
i studnie zimnym echem
popatrz jak zwinnie
onieśmiela się kopuła przemienienia
pańskiej ciszy
gdy wozy targowe drewno ciągały
pod dzwony świętej anny
krzyżami zborów
w bieganinie między kwiatami
michalino
siostro narodzin matki
gdzie białoruś zatopi się świteziem
wyobraźni bagnistej melancholii
śpij
powstaniem niebotycznych przestrzeni
nazwanych smakiem słów
dzieciństwa u progu nawałnicy
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...Podwójna Historia Lęku
świadomie rozchodzę odciski, błędem było
ukoronowanie cierpienia milczeniem. lepiej
się nie zatykać i robić swoje, aby idee
były tylko lepem zwisającym z codzienności,
do której nie przykładam rąk. nad skrajem
tego, co widzą oczy, nie ma miejsca na
współczucie, a jednak koję łzy i piszę, jakbym
chciał zostawić komuś ślad. czasem nazywam
siebie nadzieją, to takie infantylne określenie,
z kciukiem w ustach i kolanami pod brodą,
chwilowego nagłośnienia smutku. melancholia,
rozchyla wtedy usta, a potrzebą określa toń.
czasem kwiaty pachną przestrzenią albo
martwą ciszą, między krokami. dzisiaj jestem
aromatem codzienności, w kolorach
własnego błądzenia z celem na końcu zdania.
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...Do Matki Matek
panno zamglonych
i płowych słów
żniwie letni
sakwo przydrożna
niwo mądrości
szpalerze słońc
wietrze niczyich cieni
ostojo zwiewna
ty co łzami niebo dajesz
i sny malowane znakiem chleba
drużbo natchnienia
plisie lekkich kwiatów
dąbrowo głucha
micie skruszonych
malwo wieczysta
panno namiętnych i błogosławionych
ty co skargi znosisz zuchwałe
i pokory wszelkie
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poza cudem krwi
z krwi
pokaż tylko gościniec
cel stóp
sam zwolnię
i pozostanę

...Sakramentalnie Zakurzony Papier
przygryzając wargi prowadziłam atak
wzdłuż własnych ścian
wszelkie skrajności były
bronią nie do pokonania
jak moment
w którym na krtani skręcałam pończochy
nazywałeś mnie bezgranicznym oddaniem
aby dziś obalić granice wstydu
ze wskazaniem ręką drzwi
a tak bardzo byłam
im wierna dobierając twoje cienie
do moich oczu
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...Niepoprawny
zmęczenie w szlafroku
boso podchodzi do okna
cieniem mokrych włosów
dzień wykrwawia się
zmierzchem rodzi noc
i obawę przed komarami
nieistniejącą dorożką wożę gwiazdy
w kopytach bruku zmyślonych koni
ściągam cugle przestrzeni
tak miła wiem
troszeczkę mnie poniosły grzywy i szept
ale gdybyż się zdarzyło
moglibyśmy mknąć po laur księżyca
nadnaturalną drogą między ustami
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...Pisarko Za Szybą
różni nas ﬁzycznie podejściem do świata
określali sprawnie układając słówka
faktyczną odmienność ulokowano płcią
rozmydloną wiekiem bez związku z faktem
pióra lub pędzla zamoczonego w rozmowie
ty masz tak miękkie podejście do rzeczy
tórym dopasowuję istoty ważne i przyszłe
jak zmysł oparty na pięknie powszednim
oddajemy nawet milczeniem rewizyt
zobacz co różni mówią nazywając świat
zbliżają godziny do rozmów niemych
monitorów po każdej stronie bezdźwięku
a mimo to jesteś ty i ja po konkretnej stronie
nazwanego sztuką zwykłego słowa poza
oczekiwaniami i upodobaniami
tylko dziękuję pasuje do okoliczności
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...Zdrowaś Sercem Swoim
dzieci naszych kobiet piszą wiersze
rysują pistolety
wycelowanym słowem przysięgi
gotowe spódnice zamieniają zapach austerii
w służalczą gębę dostatku
poderwanym ułomkiem chleba
zalotne usta dziewczęce oczy
ostudzą kosmyk strudzonych włosów
z tiuli zapomnianych dam
kiedy kobiety piszą wiersze i rodzą dzieci
matczyność usypia nadzieje pełne cudzych wojen
doliczonym słowem różańca
pod odważnymi piersiami

Antologia Ogrodu ciszy

...Echa Zamkniętych Klęczników
widziałam jak zbyt często pokazywałeś mnie
dobitnie określając znajomym jak ocień ołtarza
przy suto zastawionych obietnicach
miałam pełne piersi i ręce stworzone do dzieci
bez cienia wątpliwości do jakich fal należą
sznury trzepoczących pieluch
szkolne krużganki poznałam na wylot
zdarciem wielu par butów i gardła
po twoim milczeniu pozbawionym złudzeń
że inne były tylko westchnieniem
z dzisiejszą winą określiłeś mnie nieudolną
wszystkich wieczorów rozpłakanej gorączki
warownym oddaniem psa dla kilku chwil
z dzisiejszą winą pozostanę nietknięta
modlitwą noża na krawędzi słów
do jakich podliczyłam koszt za twoją ciszę
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…Na Bezradnych Oknach Można Namalować Szron
zawiesina opada takim samym momentem jak nasze
spojrzenie w przeszłość
dawnymi książkami świat wypróżniał własne istnienie
ołtarzem boga
jak intencje złośliwe nabytych wątpliwości przekładnią
kartezjańskich kart
utwierdzają w przekonaniu niezbitej prawdy i chorej
od oczekiwań
wielu lat samotności
ze słowem sztucznym od zera
jak to że codziennie wycieram nogi w inne zdarzenia
tej samej wycieraczki
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Robert Swoboda (skaranie boskie) – Arona

Opowieść zasłyszana ze studni
Mojej Julii

Nad skołataną słońcem marmurową ziemią,
gdzie kolorami tęczy skały, zda się, mienią,
miasto wyrasta nagle – murowane, piękne;
miasto historią znane opisaną z wdziękiem.
Tu krużgankami bieży dawnych dni wspomnienie,
pragnie ocalić swoje sny przed zapomnieniem.
Pustych zaułków cisza grzmi jak przed wiekami,
z rzadka przechodnia ujrzy bruk smutkiem pijany.
Tyko niekiedy świtem, jakby w wiatr się wprzęgły,
cichutko zabrzmią słowa pradawnej przysięgi.
Tej opowieści źródło w starych księgach gości –
o nieszczęśliwej prawi dwojga dusz miłości,
dzieje burzliwej nocy w swą opiekę bierze
i gorące uczucie składa jej w oﬁerze.
Pary kochanków śladem pod balkonem kroczy
czar zakochanych westchnień – namiastka rozkoszy –
póki uśpione domy, psy, gospoda, stajnia…
W miejsce skowronka słowik rychły świt oznajmia.
Lecz nie pisane dwojgu dzień oglądać nowy –
nim słońce światem władnie, w cieniu złożą głowy.
***
ogrodowe portrety

Taką legendę miasto opowiada nocą,
gdy na bezchmurnym niebie gwiazdy się rozzłocą.
Tam, pośród domów cichych, stojąc obok studni,
możesz usłyszeć czasem kochanków szept złudny
i w zadumaniu spytasz – gdzie dziś on i ona?
Czy na zawsze śmierć tuli ich w swoich ramionach?
styczeń 2010

Winem malowany świat
Namaluję ci pejzaż czerwonym kolorem,
w bukiet smaków przystroję – jakby na przekorę.
Kreską barwną w szkła nicość powklejam odcienie,
karmazynem codzienność w senne wizje zmienię.
Namaluję ci obraz i różem, i bielą,
i zielenią, co trawy na łąkach rozścielą;
kolorami winnicy w poświacie księżyca –
niech się srebrzy, niech iskrzy jak twoja źrenica!
Kolorowy świat nocy namaluję świtem,
akwarelą odsłonię uroki zakryte,
byś, gdy dzień znów rozkwitnie pocałunkiem słońca,
mogła światło powitać radością gorąca.
Tylko zechciej, a prędko stworzę obraz barwny
i zatopię go chyłkiem w krągłe, szklane ramy.
Gdy kielicha brzeg skryjesz, gdy w dłoniach
zatrzymasz –
namaluję świat cały kolorami wina...
maj 2009
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Margaretki
dziewczynie z obrazka

Słońce mocno od rana przypieka,
rwetes w trawie spalonej niezwykły.
Z pierwszym brzaskiem gdzieś u sąsieka
margaretki zakwitły.
Bielą płatków brylują wśród chwastów,
żółtym okiem zmrużonym się śmieją –
do dziewczyny uroczej spod lasu
wzrok kierują z nadzieją.
A dziewczyna – ja powiem – marzenie!
Jakby senną otoczką zroszona.
Między światłem, kwiatem i cieniem…
W wyobraźni ramionach!

Dzień upałem rozniecił i noce,
rozkołysał okruchy podniety;
czy on sprawił, że w chwastach pod płotem
margaretki zakwitły?
lipiec 2009
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Wiosną
Gdy na wiosnę kwiatki rosną
i w zieleni szarość znika,
ptaki bawią świat swą piosnką,
pszczela w trawach gra muzyka;
chmurki w górze ledwo białe,
cień wciąż krótszy pod nogami
a horyzont jak na chwałę
tęcza spina kolorami;
kiedy dzień już nie jest smutny
i topnieje ziemi gruda
a motylek bałamutny
na rabatkach czyni cuda;
kiedy wreszcie słońce pędzlem
złotą kreską pejzaż krasi,
chociaż jeszcze mu gdzieniegdzie
deszczyk srebrem pogrymasi;
noce ciepłe, dni upalne,
wietrzyk coraz śmielej dmucha –
wtedy słowa niebanalne
szepczę wprost do twego ucha.
Nawet gdy ci w nocy chłodno,
ty, kochanie, się zastanów
i choć raz bądź ze mną zgodna –
wyskocz wreszcie z tych barchanów!
Styczeń 2009
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Pod koniec lata
Dawno pożółkły pola zielone,
wiatr sypie kurz po ścierniskach
a gdzieś wysoko ponad zagonem
milczy skowronek i pliszka.
Słońce już nie to, chmury ściemniały,
coraz to deszczem postraszą.
Już pora w kufer schować sandały
i honor oddać kamaszom.
Patrz, jeszcze wczoraj muszki, motylki
i jeszcze wczoraj muzyka –
dziś tylko łykasz na ziąb pastylki
i smutno świerszcz w kącie bzyka.
A przecież warto było doczekać,
dożyć koncertu kolorów –
chłonąć paletę liści na drzewach
i chłodny dotyk wieczoru.
Z wiatrem się ścigać polem oranym
w bladej poświacie księżyca,
z włóczęgi wrócić cicho nad ranem,
gdy jeszcze drzemie ulica.
A przecież warto było doczekać
Zamglonych, późnych poranków,
gdy z parasola jesień ocieka,
kryjąc spóźnionych kochanków…
sierpień 2009
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Jesiennie
Czasem jesień nastraja mnie dziwnie –
wspomnieniowo, niepewnie i smutno.
Pragnę wtedy – nim w mgłach rannych zginie –
chwycić pędzel, świat rzucić na płótno.
Czasem jesień w brązowych odcieniach
pośród liści szelestu pod nogą
kroplą deszczu świat w szarość zamienia,
której oczy już sprostać nie mogą.
Chociaż błyszczą jak czarne diamenty,
choć kometa im blasku zazdrości
i choć świat mój w nich cały zaklęty,
nie wykrzeszą podniety z szarości.
Nie wykrzeszą jej z mgły ani z deszczu,
ani z wiatru, co gna ciemne chmury
i w kominie poświstem złowieszczym
gra symfonię w tonacjach ponurych.
Lecz nie zawsze świat musi być smutny,
płakać deszczem i mgłą się otulać.
Czasem warto w radości bić struny,
by jesieni pozwolić pohulać.
Wtedy ona na skrzypcach świerszczowych –
w zakamarku ukrytym przed światem –
zagra koncert na cztery sposoby
i przyniesie wspomnienia skrzydlate.
Wnet zapachnie i latem, i wiosną,
trochę śniegiem posypie za progiem,
aż marzenia od nowa podniosą
swoją skrytą w zamglonym dniu głowę.
Dziewczę okiem zachęci łaskawym,
wino wartkim strumieniem poniesie –
pierwszych płatków dosypiesz do kawy
i zapomnisz, że smutna jest jesień.
listopad 2009
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Dziewczynka z zapałkami
Damie z ogniem w oczach

Znów zima powróciła, znów włada górami –
na ścieżkach mroźnym szeptem skrzypi pod nogami.
Wnet bielą się otoczy noc aż po poranek,
by spojrzeć dniu nowemu w oczy roześmiane.
By iskrą w soplu lodu grać życia symfonię,
rozświetlić karmazynem zakątki ustronne,
wpleść strumień lodowaty w zaciszne jezioro,
zdjąć drzewom rozczochranym resztki nocy z koron.
Jak złoty warkocz słońca blask śniegu na grani
rozpala wyobraźnię piękna, biała pani.
Tu ciszy akordami świat, zda się, zasypie,
tam ściana wodospadu nieprzerwanym rykiem
w dół, niżej, szybciej pędzi – szalona kaskada –
na koniec w mętną kipiel jak do piekła wpada!
I niczym w ﬁlharmonii, gdy nie drgnie batuta,
rozlana pośród śniegu milczy lodem skuta.
Znów zima powróciła z dalekiej krainy –
świat stroi uroczyście, jak na urodziny.
Drżą sople srebrne z zimna, księżyc śpi za chmurką
i wolno spływa wieczór na białe podwórko.
…

Unosi w śnieżnym puchu noc góry do tańca –
wiatr grajkiem, wodzirejem – wywija łamańca!
To w górę, to znów na dół – skacze, spada, dźwięczy;
drwi sobie z wysokości, siada na przełęczy!
W konarach drzew szaleje, śnieg garściami pije
i okna mrozem stroi w kosmate lilije.
Ziąb straszny się do chaty wdziera z ciemną nocą
i tylko zimne gwiazdy upiornie migocą.
Kto zdoła ogrzać ciszę, gdy dusza zmarznięta?
Dziewczynka z zapałkami ma wolne na święta…
grudzień 2009
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*** (noc)
Jak piękna
może być noc,
gdy włosy
gwiazd rozsypie szczerozłote –
jak wielką
daje mi moc,
gdy w oczy
zerka jak gdyby przelotem.
Jak cudna
może noc być,
gdy słodkim,
zalotnym pieści uśmiechem;
gdy złudna
nadziei nić
samotnym
w sercu odbija się echem.
Tak, piękna
może być noc –
lecz już się
wolno w dnia blasku rozmywa;
już wielka
znika jej moc
i świt ją
światłem na strzępy rozrywa...
październik 2000

ogrodowe portrety

Kartka
Kartka w butelce – skryte przesłanie
falą wciśnięte w nabrzeże.
Autor nieznany pewnie zostanie...
Czy w tę historię uwierzę?
Skąd przypłynęła butla zmurszała
od wodorostów zielona?
Czy prawda skryta w tym liście cała –
on li to pisał czy ona?
Butlę rozbija o skałę twardą
dłoń delikatna, kobieca;
wzrokiem nad liter błądzi tyradą,
serce i umysł podnieca!
Kochał on jedną ponad miliony!
Odeszła – teraz w zaświatach.
On nad niedolą swą pochylony
wciąż się w rozpaczy zatraca.
Dziewczyna czyta, łzy po jej twarzy
jak perły mienią się barwą.
Z nadmorskiej chaty chłopca kojarzy –
nad jego wzrusza się skargą.
Lata mijają, ona mu bliska –
z dnia na dzień bardziej ją kocha;
już coraz rzadziej łza mu z policzka
spływa, już prawie nie szlocha...
Zapomniał, zda się, miłość młodzieńczą,
nowa go wabi i nęci.
Żegna dziewczynę kwiatów naręczą,
listem wyrzuca z pamięci!
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Tu trzask pioruna, wiatr falę wznieca,
morze się burzy znienacka.
Gaśnie wśród fali dusza jak świeca –
chłopiec na brzeg już nie wraca...
Darmo go woła, darmo po skałach
błądzi dziewczyna stęskniona.
Stara go miłość w morze zabrała –
inna go tuli w ramionach.
Dziewczę tęsknota za serce ściska,
żal gardło dławi i boli.
Już się do morza nieomal ciska!
Aż nagła myśl ją zniewoli.
Byli tu z sobą na krańcu świata,
razem się życiem cieszyli.
Może więc warto zamiast rozpaczać
nadal się cieszyć z tej chwili?
Kartka w butelce – listem wołanie –
pisane czule i szczerze.
Autor nieznany pewnie zostanie...
Czy w tę historię uwierzę?
listopad 2008
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Andrzej Szaﬂicki (ajs, lichota) – Ostrów Mazowiecka

transmisja końca świata – live
przeszłość w której nie byłaś
tak samo nieistotna jak przyszłość
która cię nie pozna
a ty wciąż jak kwiat w ogrodzie
niezerwany z własnej woli
rzekłbym pieprzyć wolę
ale kogo obchodzą moje chęci
pozbierałem pestki
śliwki już w kompocie
mimo obiektywnych trudności
wszystkie
na żadne z pytań nie odpowiem będę
z braku pewności
może zajmę się czymś
jak żagiew
opowiem ci w uwolnionym czasie
naprawdę nie przypuszczałem
że można tak z otwartymi oczami pod wiatr
gdy odchodzi silniejsza od stokrotek
cichsza niż dwie noce
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słodycze dla tantala
kiedy milkną eksplozje różowych orchidei
bogowie mylą kroki odwiecznych tańców
w rajskich ogrodach
ognik papierosa
staje się jedynym światłem
na bezimiennej planecie
pośród zmurszałych pomników
i bezpańskich psów
boginie częstują cukierkami

z bezpuentności
a chociażby łeb do chmur dopasować
czarnych i nudnych jak śmierć
a chociażby błagać o litość twoich rozkwitnięć
a chociażby przyjechać
i zostać
i nie dbać
bzdurzyć
bajdurzyć
zburzyć w sobie i w tobie
a chociażby sztancę kolejną
bez tarki
zadziorów
zatrzasków
Antologia Ogrodu ciszy

potrzasków napisać
a chociażby a masz pod serce
a zgłupiej
a zdradź do końca
do niebytu
do moistości
i jeszcze raz do drgnień
do odpływu
szamotania
tak
tam gdzie tylko ty
i bezsłowie
gdy patrzy się podziwem
czuje zachwytem
a poza tym
mała
już normalnie
opływam strugami słońca
deszcz mnie suszy
mam oczy do niczego
uszy do reszty
serce do wciąż
gdzie światokruch zmarniał w wiersz
do którego tamten facet co wieczór dopisuje puentę
chodź się pieprzyć
pieprzyć wiersze
chcę puent

ogrodowe portrety

chwiloczyn
czysty
jak absurd
godzinami rozmawiam z tobą o chwilach
których chwilowo
brak
wydawać by się mogło
że nie ma chwili do stracenia
chociaż
wybiórczo coś bym sobie stracił
jakąś ochotę albo zapał
na chwilę albo na przykład
nie łudziłem się ani przez chwilę
że kiedykolwiek ugotujesz mi zupę
lub uprasujesz koszulę
to tylko ten korzenny posmak na języku
chwilowo otumanił
ból
na chwile przez chwilę
jestem gotów od zawsze
choć zawsze ukryte w chwilach jak on
w szczegółach
kiedy mówisz
muszę kończyć
w tej samej chwili pod kciukiem pohukuje
pół wieczności
razy chwila
– 236 –

niepotraf*
znowu deszcz
bardziej na nigdy niż na czasem
dni ukrywają światło
a noce
myśli o kształtach
uznawanych za obsceniczne
w tak zwanych normalnych sytuacjach
codzienność zgrzyta w trybach
przeważnie imperatywnych
pośród zachmurzonych ścian
zanosi się na słowo
gdy pada zegary przytępiają wskazówki
mnożymy
ale chyba najbardziej nieodpowiedzialność
bo przecież nigdy nie kupię ci kwiatów
bo nieparzystości nie wyleczysz akupunkturą
bo pociągi wciąż powrotne
bo kłopoty z pamięcią
nie potraﬁę zapomnieć
* /słowo tytułowe zaczerpnięte z wiersza Mirona Białoszewskiego
„Mironczarnia”/
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człowiek wiersz
wiersze tak jak ludzie rodzą się z miłości
ktoś pokocha kogoś i patrz oto jestem
zatrzymaną chwilą zapatrzeniem w oczy
słońcem wiatrem kwiatem delikatnym gestem
tyle razy żyję ile patrzysz na mnie
i spojrzeniem pieścisz mego ciała strofy
jak ta myśl jedyna o najsłodszym słowie
co przychodzi nocą przemienione w dotyk
gdy umiera miłość wierszom wciąż do ludzi
chociaż piołunową kołysane weną
rozpaczają tęsknią modlą się czasami
gdzieś pomiędzy piekłem a spiekloną ziemią
jeszcze im polecieć na te wzgórza białe
do parowów wonnych najpiękniejszych nocą
kiedy nagle cichną w trwożnym zaskoczeniu
że już nie ma dokąd i już nie ma po co
kiedy gasną światła kiedy milkną serca
gdy skończona strofa kiedy już po balu
wiersze tak jak ludzie ludzie tak jak wiersze
rodzą się z miłości by umierać z żalu

Antologia Ogrodu ciszy

Grzegorz Szafoni (Pier Dułka) – Polanów

nie ludzki
za tych co ze mną od podłogi
z drzewa lipnego wystrugani
wypijam raz na cztery nogi
człowiek nie wielbłąd więc na bani
za tych co ze mną jeszcze więcej
i jeszcze głośniej chociaż ciszej
rymuję raz na cztery ręce
człowiek nie świnia więc coś pisze
a tych co ze mną pragną nie brać
próbując nadać rzeczom treści
przytulam raz pod wszystkie żebra
człowiek nie zwierze więc się pieści
tak przytulony że aż boli
i tak pijany że aż głupi
wierzę że jeszcze czas pozwoli
trochę nadziei wierszem kupić
w niebiańskim usiąść autobusie
nie będąc głupcem bywać durniem
wierzyć że człowiek nic nie musi
no chyba że na końcu umrzeć

ogrodowe portrety
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nie wiernym
coraz mi trudniej w ciebie wierzyć
zamieniam wieczność na przebłyski
gdy armie księży więc żołnierzy
zmieniają dobre słowo w zyski
gdy prawdy wiary coraz głupsze
twoje bo przez nich napisane
chcę się zapisać na po jutrze
kiedy będziemy sami panie
może mi wtedy powiesz ciszą
w młodziutkiej brzozie w dębie starym
jak słuchać tych co cię nie słyszą
jak wierzyć by nie tracić wiary

nawet ty (nie będziesz mi wybierać)
nachalnie kradłem ciepłe chwile
których nam zawsze brakowało
nie wiem czy w tobie kiedyś byłem
czy mi się tylko wydawało
kiedy przez wiersze biegłaś ze mną
nie kochankowie a kochani
czas się zatrzymał żeby zwiędnąć
w przyszłości dawno zapomnianej
teraz gdy mówisz chcę odpocząć
od nas od ciebie bo tak lepiej
omijam łukiem durny pociąg
do biedy którą ze mną klepiesz
ogrodowe portrety

Markowi
panie
niedopieszczony z moich kolan
ponoć ci nie jest wszystko jedno
że swoje prośby trzymam w dłoniach
i że w tych dłoniach milknąc więdną
jeśli stanowisz co jest rajem
i jeśli masz tam co najlepsze
oddaj mu góry w przechadzanie
a on ci wszystkie spłaci wierszem
a on ci każdą wpisze w barwy
najlepiej wiesz co znaczy piękno
tylko mu nie każ w ciszy marnieć
tylko mu nie każ głośno klękać
panie
niewymodlony w pustych słowach
wierzę że one wszystko jedno
jeśli potraﬁsz się zachować
tej jednej prośbie nie daj zwiędnąć
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nie była
pytasz mnie pani po raz enty
czemu tak często mówię bywaj
nadzieja w chwilach niedomkniętych
oddycha chociaż ledwo żywa
zostawić ptaki w rannych drzewach
choć wiara się z nadzieją kłóci
bo kiedy ptak się już wyśpiewa
nie będzie nam do czego wrócić
a kiedy kwitnie pierwsza róża
tak niedojrzała że aż piękna
aby została w życiu dłużej
trzeba odchodzić zanim zwiędnie
pozostań dla mnie ptaka śpiewem
kwiatem i nieskończoną chwilą
czy kiedyś będziesz tego nie wiem
ważne że wciąż nie jesteś byłą
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zdradzeni
czas nam ucieka w cztery kąty
od retoryki spod kamieni
czy my jesteśmy tylko śpiący
czy tacy chorzy aż uśpieni
może nas jeszcze maj wybudzi
i jakoś lato się przeczeka
skoro nie można kochać ludzi
zostało kochać nam człowieka
za osobistość za odmienność
za dotykanie zwiewnej chwili
ludzie się rodzą kwitną więdną
przez chwilę są a potem byli
choć jeden sen na dzień zamienić
i kochać mocno bez pamięci
czy my jesteśmy jak uśpieni
czy może już na zawsze śnięci

Antologia Ogrodu ciszy

zza wiedziony
Ty który w trójcy przy porannej kawie
dajesz i zabierasz i nic w zamian pragniesz
od złego nie zbawiaj
może być ciekawie
a od dobrego
cukier został na dnie
daj chleb powszedni
leniwym krojony
niewiernym świeżość dotykaną palcem
i rozdmuchaną w cztery świata strony
dla mnie wczorajszy
może być ze smalcem
nie wódź mnie Panie
wschodem gorejącym
nie patrz na ręce tak rzadko składane
o której będziesz Boże Wszechmogący
teraz czy w godzinę śmierci mojej
amen

ogrodowe portrety

schizofrenia
a kiedy przyjdą dni niebieskie
deszczem nie zepsuć dnia jaskółkom
pierwszego wyznacz jedną kreską
drugiego mnie obejmij w kółko
i kiedy nagle wiatr ucichnie
by nie psuć fryzur paniom brzozom
pierwszemu mi na zdrowie kichnij
drugiego zaś zachowaj w pozór
lecz kiedy słońce bez skrupułów
wykreśli dzień bez zbędnych streszczeń
pierwszego mnie weź bez tytułu
drugiego przytul między wiersze

schizofrenia II
gdy nagle przyjdą dni obłudne
te które rakiem się cofają
pierwszego przytul białym płótnem
drugiego oddaj obyczajom
a kiedy przyjdzie czas ulotny
odcięty z dębów ponad rzeką
pierwszego mnie uśmiechem dotknij
drugiego obmyj pod powieką
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gdy już opadnie w piersi głowa
jak lilia jednym ruchem ścięta
pierwszego mnie pod kwiaty schowaj
drugiego tylko zapamiętaj

schizofrenia III
gdy obłaskawię zimne ognie
święconą wodę pijać będę
smutnego kochaj mnie pogodnie
rozżalonego pieskim swędem
kiedy mi pióra blaskiem spłoną
nie będzie o co już się oprzeć
głuchemu pokaż świat na dłoniach
ślepego sprowadź na manowce
a kiedy przyjdzie wreszcie pora
zajrzeć pod słowa za zakręty
składaj mnie z płatków w metaforach
w całości przerzuć aż do puenty
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jak dziadek rąbał życie
mój dziadek Władek był poetą
w życiu dwa razy wydawanym
słoninę smażył ledwo ledwo
taka pamiątka po Rosjanach
a kwiaty kwitły na platanach
często mi mawiał zwykła rzecz
jak pospolita to sprzedana
jeśli chcesz pić to musisz mieć
taką pamiątkę po Rosjanach
a kwiaty więdły na kolanach
kiedy przyklękał po ziemniaki
strzelało w krzyżu niedoniesień
jak Chrystus miał nie byle jaki
taką pamiątkę dał mu wrzesień
a kwiatów nie ma bo już jesień
przyszła jak trzeba w samą porę
zaraz po szklance już nie czystej
życie jest czasem ciężko chore
a mimo to potraﬁ błyszczeć

Antologia Ogrodu ciszy

Anita Świątek (Anit) – Wrocław

mało
bo zarosłam brudem jak naczynia w zlewie
przez tę cholerną zimę nie mogłam otworzyć
okien
wódka smakowała tęsknotą za niedzielą
w łóżku tak zwyczajnie przez chwilę
chciałam mniejszą połowę
kołdry
podpalałam papierosa
patrząc jak panu spod trójki coś się stało w życie
już wiem
że jestem uzależniona od gumy do żucia
a ty nie każ mi więcej krzyczeć i biegać
nie wiadomo gdzie przepraszać
za kurwa mać i smętne wzory
nie każ mi przestawać tęsknić
być zazdrosną o wiatr co kradnie twój oddech
z dnia na dzień się zestarzałam
wszystko się skurczyło do rozmiarów pudełka
zapałek
idziemy przez park i ściskam cię mocno za rękę
ze strachu
że się w tym wszystkim nie zmieścisz
ogrodowe portrety

niewinność
może miłość to tylko garstka papki
a ja chciałam się troszkę zawstydzać
różowieć po cichu na twoich oczach co rano
niby taka niewinna
zawsze pozwalała wejść do środka
nigdy nie zrozumiałam sposobu
w jaki czułam że to na poważnie
czasami mogłam zapomnieć
że nazywasz mnie po imieniu
i pozwolić czuć
bo w twoich oczach widzę że mogłam zostać
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Zoﬁa Wrzesińska (Zojka) – Białobrzegi

chciałam powiedzieć
pakując walizki
na wieszakach zostawiłeś nadzieję
jeszcze ulatnia się woda po goleniu
schowana w kącie
łagodzi perspektywę
markowych rozgrzeszeń
za brak ręki targającej czuprynę
książki nieczytanej na dobranoc
i uśmiechu w przelocie
nic nie wiesz
o pierwszym zgolonym zaroście
i pocałunku
nie kupuj lalek
bo w domu już dwie kobiety
zadają pytania
wciąż kapie z kranu
i brakuje żarówki w przedpokoju
pieniądze zbyt wiele kosztują

ogrodowe portrety

muśnięci
ocaleni przez anioły
wracają z zapasami
do smakowania życia
sieją uśmiech makami w zbożu
na chleb nasz powszedni
bez oczekiwania rekompensaty
niecierpliwią tajemnicą
darów ze spełnieniem
dla bezpiecznej wędrówki
usuwają kamyki z przywilejem
ranienia stóp
swoją bliskością chronią
przed schłodzeniem dotyku
gdy obejmują
mogą fruwać z jednym skrzydłem
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Irena Zborowska (Irena) – Gostyń Poznański

zapachem zapisane
tylko odwróć głowę
a chodniki odbiją echem tęsknot
zakamuﬂowanych pod kukułką
podrzucającą gorsze dni sąsiadom
gucci zapisał w pamięci że potraﬁ
że jeszcze nie skorodowała
jak mutra na nieużywanym gwincie
samo porównanie poprawiało nastrój
bez wymuszania radości
pokazowo-zadowalającej tych obok
głębokiego oddechu nauczyła się
między jego barkiem a szyją
odrywała od podłoża troski
wzlatując rozbujanym balonikiem

ogrodowe portrety

zamarzanie
dołki na policzkach
nie uśmiechały się
były akcentem po pięściach
podpierających samotność
łokcie wbite w stół
chroniły stygnącą herbatę
czasem wykonywała ruch w kierunku okna
za którym zima
soplami i dzwoneczkami sań
zmuszała do ruchu
dłonią zbierała szron z parapetu
nie tajał

twój czas
wciąż się dziejesz
kolejne marzenia
przyszpilone proporczykiem zdobywcy
brak satysfakcji z dzisiaj
gonitwa za jutrem
widzisz i słyszysz siebie
jeszcze jestem
nie zdążysz się pogodzić
że ubywam
ogrodowe portrety

Wikta i on lub druga zmiana
innej kołyski nie znał
poza kościstymi ramionami
kresowa pieśń słodziła odrzucenie
rodzicielka
zamiast pod twą obronę
uciekła w chorobę
a ona
trwała już drugą zmianę
zawiodła trisomia 21
zamykała drogę kariery
nie było żadnych planów
była Wikta
z nogami słonia sztywniejącymi palcami
i ciągle ciepłym spojrzeniem załzawionych oczu
nikt nie dociekał czy poślubiła zapalenie spojówek
czy łzy wgryzły się stałym miejscem zameldowania
mówiła kocham do skośnych oczu chłopca
i stawały się radosnymi przecinkami
dawali sobie siebie
taki mało cudowny cud

– 258 –

z wyboru
lubię twoją osobowość
potraﬁsz zaskakiwać
nawet przyjemnie się
przy tobie nudzić
sama cię wybrałam
samotności

umieranie wrażliwości
wycinane we mgle kafejki
zanoszą się gwarem mrówczych postaci
zatopionych w koktajlowym aromacie
stolik
przy którym nieopatrznie strącono miłość
na wzór ulotnej serwetki
inni
rozmawiają kolanami
szczelnie otulonymi intymnością
przy twoim
obojętne słowa
nie silą się na zerwanie pajęczyn
które sznurują usta
spotykają się jeszcze spojrzenia
szyfrujące wiadomości o innych
o was już się nie mówi
tylko jesteście
bez przekazu
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poproszę na żywo z dodatkami
wieczorem zostawiłeś szal
kongo wymięka na wzorach
przekonuję ją że wrócisz
a naprawdę chcę dotknąć twarzą
smugi ciebie
w otwartych drzwiach
niecierpliwie policzę guziki do nagości
oszalałym apetytem
zagarnę całość
białe róże zmieniły barwę
kryształ załamuje
coraz większe oczy kotki

daj i nie dziel
widywała go popołudniami
plecak pochylał
podporą kij
kiedy pod spóźnionymi obcasami
rozpryskiwała słoneczne promienie
pojawił się w tle drzwi brata alberta
sczerniały
w czapce pamiętającej rewolucję ﬁdela
plecak przylegał jak przebity balonik
siadł na ławce
nakrycie głowy trzymał oburącz
wypatrywał we wnętrzu cudu przemienienia
Antologia Ogrodu ciszy

zrównywała się w czas podniesienia
monstrancji skórki wydobytej z czapki
błogosławionej pocałunkiem
chleba naszego powszedniego
mamrotane parkowym nabożeństwem
całym dniem goniło jej myśli

byle nie za szybko
rozbijała się o wahadłowe drzwi
zaślepiona jego powrotem
nie pozwalała wziąć się za rękę
chciała szybko
sama
jakby życie zachodziło
za godzinę
odmieniała na wszelkie
sposoby jego imię
i wykładała nim jak serwetką
koszyk powszedniego
nie czerstwiał
a każdy kęs smakował
gorzkimi migdałami
wymieszanymi z miodem
potykała się o chwile
jakie pozostały
nie
nie odchodziła
to czas ją zabierał
ogrodowe portrety

odejdziesz nawet podwójnie
tylko załatw chmurę gwiazd
zanim wyjdziemy z kina
weź za rękę
tak jak wtedy gdy chcieliśmy być dorośli
przemycając kilka
miesięcy niedoboru do szkolnej legitymacji
wówczas trawa pachniała wiosną
stokrotki wytrzeszczały zdziwione oczy
dzisiaj potraﬁmy zagrać
na ramionach gwiazd
z rachmaninowem budząc szeherezadę
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Mariusz Ziółkowski (Mariusz) – Bydgoszcz

w bydgoszczy pada
lubię przeskakiwać z tramwaju
do tramwaju
dobrze że nie zamykają drzwi
od pewnego czasu
zachody znajdują u ciebie przystanek
pozwoliły jeździć na gapę
i nie muszą trzymać się szyn

Regina
pod koronami
rządzi zielenią
czasem podpowie
spuszczonym wzrokiem
gdzie warto się wspinać
usłyszałem szept
to ciche prośby wiatru
drżały na liściach
kazała mi chodzić boso
bo trawa płakała
świtem czekając na słońce
pierwszym promieniem
zrozumiałem dlaczego
ogrodowe portrety

Antologia Ogrodu ciszy

na drodze do spojrzeń
czytałem horyzonty od lewej
zwyczajnie
odwróciłaś książkę
teraz wolno dochodzę
do tytułu
nie musisz tłumaczyć
uśmiechu starszej pani z biblioteki
ona zawsze była smutna
na wszystkich ścianach
gasisz słońce
kiedy uczę się patrzeć
zamkniętymi oczami

przepis na dłuższy dzień
spojrzenia mają smak
naleśników z malinami
dzień zwykle zaczynałem bez śniadania
teraz budzę się głodny
przed świtem
to nic że źle gotujesz
twoje przyprawy czynią cuda
ogrodowe portrety

pod wietrznym lasem
ramieniem pszenicy objął armię
w trójkolorowe wstęgi ozdobił
i milczał przez wieki
a one mówiły
gdy drzewa pozwolą zasypiać
pamiętaj o wietrze
suche gałęzie spadają stosami
dźwięki zawodzą
do ognia spod rozgrzanej stali
pytaniem czy cisza była rozkazem

zwycięzca
pamiętaj gdy będziesz wybierał
kolory miały wielu rycerzy
zanim przyjdzie świt
zamilkniesz
podobno nie można zobaczyć
śmierci w świetle chwały
szkoda że nie widać też dnia
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między latem a jesienią
kolejny raz poszłaś do sadu
zdobić owoce
drzewa nie zanucą radośniej
z ciszą w refrenie
pragnę deszczu
wiatr czeka na słowa
może wrócisz do domu
w przedpokoju wisi parasol
dla dwojga

dziękuję
nie dostrzegam radości
ale twój uśmiech
mówiłeś że nim
mierzy się dorosłość
czas wznosi mury
okna i drzwi wykuwam
nocą
deszczowy luty
zawsze będzie
moim początkiem
miłości
bez ciebie

przed domem
więcej nas w przestrzeni
między starymi wiśniami
a świerkiem przy płocie
wspólne podróże
odkrywają inną ciebie
jak smugę spadającego liścia
w naszym ogrodzie
może dlatego lubię
gdy wieszasz bieliznę
na trawę spływają krople
życia którego się uczę

kaskady
pogodziłem się z tym że nikt
nie nazwie mnie herosem
brak sił potraﬁ być tak wielki
jak nieznajomość praw ﬁzyki
już któryś raz stanąłem na dwóch mostach
tylko rzeka podniosła kciuk
zawracając
kwiaty wszędzie kochają wodę
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stosunki
razem (kiedy prawo rozcina drogi)
daj mi tylko plecy zobaczyć (kiedy prawo rozcina
drogi)
nie-pokój (kiedy prawo rozcina drogi)
wtedy w Polsce opad (kiedy prawo rozcina drogi)

Michał Bojar

31

nad brzegiem
kiedy
drży

Mirosław Chodynicki (Mirek)
Malinowe wspomnienie tego lata
Ja i czas

33

*** (było tak bez sensu)
Wiersz przyokienny
Poranna rozmowa z Ludwikiem J K
Śmierć
Odnalazłem znajdowanie
Szybujące wzloty jesienne
Natłok i tupanie myśli przed świtem

Ewa Colett Boruta (Colett)

43

Jedno z wielu
Na nowo
Świat cały zawirował, bo…
Nie nazwę
Tych drzwi nie umiem dziś otworzyć
Już o nic
Złudzenia
Z oddali
Pan pamięta, proszę pana
Gdy piórem dotykam

Leszek Czerwosz (LCzerwosz)

53

Krok w przód i dwa wstecz
Zima

Andrzej Deryło (Dante)

55

Upadłem
Koncert
Być poetą?
Anons
Wieszcz
Ona

Hanna Dikta
jak u dickensa
ja spałam z twoim mężem
ikarowi
zawieście czerwone sandały
wybaczmy sobie miłość
jednego życia tak mało
przemiana
nie stało się nic

63

Jakub Galuba (NathirPasza)

69

Arterie melancholii
Dom
***(po co pytasz)
***(przed chwilą)
***(pytasz mnie)
***(a gdybym napisał ci wiersz)

Ferdynand Głodzik (Fred)

75

Na Turbacz
Jeruna
Rzewień
Przebudzenie
Przez chwilę
Wspólny parasol
Poranek
Dlaczego nie dźwiedź
Kanikuła
Sezon

Anna Grzechnik (Ania)

85

Mała
Człowiek lasu
Trawa będzie znów zielona
Noc
Lęk

Jan Stanisław Kiczor

91

Zniechęcenie (sonet)
Do Matki (sonet)
Malutkie szczęście
Nieśmiałość (sonet)
Późny wieczór – noc prawie
Jesteś
Ostatnie spotkanie
Jesienna nostalgia
Poranek
Quo Vadis

Jolant Kowalczyk (Jola)
ostatni lot
ha–tikva

101

isztar
witamy w raju
(***siedem bram Jerozolimy)
Austeria
w poczekalni
w dolinie
zimowa odyseja
gra

Tomasz Kowalczyk (Tomek)

109

rozterki Tomasza przed ostatnim krokiem
drewno
ostatnio złoszczą mnie aniołowie
milczenia nie przekupuje się samotnością
transakcja z poczuciem winy
do ut des
dzień za dziewięćdziesiąt minut
anioł stróż nie przewidział
drzemka w dworcowej poczekalni
użyteczność pewnego wynalazku

kalina kowalska

121

dla dwojga
lublin
*** (z cierpliwością bibliotek)
wiara. nie przeszkadzało jej pobliże zamku
nadzieja. nie przeszkadzało jej pobliże katedry
miłość. nie przeszkadzało jej pobliże czegokolwiek
za mną przede mną
rozdrapane
sowie i innym ptakom

Mariola Kruszewska (emde)
zmierzch letniuchowania
cacao E.Wedel
rachunek zapłaciłam
moja niekończąca się wyliczanka
to nie grzech
na Anioł Pański
zanim opadnie pięść
i vice versa
frazeonielogiczna

127

Magdalena Krytkowska (Alizjazz)

137

pierwszy mróz
ona
martwica
rozrzutność brzóz
hamak
miejsce spotkania

Tobiasz Majstrenko (Tobi Majstrenko, tsm)

143

Czuję się źle...
Enklawa ostrożności
piąta ściana
raport ze spotkań nocnych
Kobieta na chwilę
takie trio
Dwa listy wstecz

Agnieszka Marek

149

zaraz po
owocobranie
*** (przecież...)
po rozstaniu
nic nowego
w słońcu
inaczej

Maria Nowak

155

Podzielenie
Przejście
Zielona Dolina
Natchniona
Przystanek
Poezja rodzi się i dojrzewa w nas

Marek Olszewski
Pacierz
Nie zapomnij nigdy słowa „Tato”

163

Ewa Pietrzak (Sosna)

169

Wizyta
Spotkałem nawet szczęśliwego człowieka
Pożegnanie z górami
Stan przedzawałowy
Przyszła z lasu

Paweł Rogala (P.A.R.)

173

w cieniu kałamarza
diagnoza
*** chodź pójdziemy...
erka
echo
zakola

Władysław Ryś (stary krab)

179

stryj Józef
jocita
wrzosowisko
od każdego coś przykrego
w stodole
pobielony ugór
czekając na zaranek
mrowienie
wiosna i dyrektywy
grzech zaniechania

Monika Słowińska (Monika_S.)

189

Pokuta
Poniedziałek

Beata Stanecka-Busz
nie sen
szósty (kruchość)
kobieta bez perły Vermeera
od podstaw
plus
kto się boi…
widok znad miotły
wiersz szpularki

201

Jarosław Stefanowicz (Mithril)

211

…Drewnopochodne Uwertury
…Wołożyński Aromat Klechdy
…Podwójna Historia Lęku
…Do Matki Matek
…Sakramentalnie Zakurzony Papier
…Niepoprawny
…Pisarko Za Szybą
…Zdrowaś Sercem Swoim
…Echa Zamkniętych Klęczników
…Na Bezradnych Oknach Można Namalować Szron

Robert Swoboda (skaranie boskie)

221

Opowieść zasłyszana ze studni
Winem malowany świat
Margaretki
Wiosną
Pod koniec lata
Jesiennie
Dziewczynka z zapałkami
*** (noc)
Kartka

Andrzej Szaﬂicki (ajs, lichota)

233

transmisja końca świata – live
niepotraf
słodycze dla tantala
z bezpuentności
chwiloczyn
człowiek wiersz

Grzegorz Szafoni (Pier Dułka)
nie ludzki
nie wiernym
nawet ty (nie będziesz mi wybierać)
Markowi
nie była
zdradzeni

239

zza wiedziony
schizofrenia
schizofrenia II
schizofrenia III
jak dziadek rąbał życie

Anita Świątek (Anit)

249

mało
niewinność

Zoﬁa Elżbieta Wrzesińska (Zojka)

253

chciałam powiedzieć
muśnięci

Irena Zborowska (Irena)

255

zapachem zapisane
zamarzanie
twój czas
Wikta i on lub druga zmiana
z wyboru
umieranie wrażliwości
poproszę na żywo z dodatkami
daj i nie dziel
byle nie za szybko
odejdziesz nawet podwójnie

Mariusz Ziółkowski (Mariusz)
w bydgoszczy pada
Regina
na drodze do spojrzeń
przepis na dłuższy dzień
pod wietrznym lasem
zwycięzca
między latem a jesienią
dziękuję
przed domem
kaskady

263

