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Wstęp
Poezja to przemiana krwi w atrament.
Thomas S. Eliot

Oaza Szeptów jest portalem literackim założonym
20 maja 2006 roku w celu promowania słowa pisanego tych
twórców, którzy jeszcze do niedawna nie mieli możliwości podzielenia się swoim dorobkiem pisarskim z miłośnikami literatury będącymi w podobnej sytuacji. Forum skupia autorów,
którzy publikując własne wiersze oraz utwory prozatorskie,
poddają je jednocześnie pod lupę wnikliwej analizy ze strony innych oraz sami piszą recenzje zamieszczanych utworów.
Komentarze, jakimi opatrywane są poszczególne wiersze, pisane są z poszanowaniem osobowości autorów i ich poetyckiej
odrębności. Poeci, którzy już zdobyli uznanie w poetyckim
środowisku, nie szczędzą fachowych porad i wskazówek tym,
którzy stosunkowo niedawno odkryli przyjemność parania się
piórem. Przyjazna, wręcz niepowtarzalna atmosfera wzajemnej pomocy i życzliwości w poszukiwaniu właściwego słowa
jest znakomitą wizytówką Forum, do którego przybywa coraz
więcej osób pragnących doskonalić literacki warsztat. Dość
powiedzieć, że liczba nowo zarejestrowanych użytkowników
systematycznie się powiększa, co jest widocznym potwierdzeniem estymy, jaką cieszy się Portal.
Po dwóch latach działalności, w trakcie której Oaza
Szeptów zdobyła sobie miano jednego z najciekawszych polskich portali literackich, zaistniała wola przeglądu utworów
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opublikowanych na Portalu w formie wydania „papierowego”. Tak oto narodził się pomysł przedstawienia oazowej twórczości w formie „Antologii Oazy Szeptów”, którą niniejszym
mam zaszczyt zaprezentować.
Na kilkudziesięciu stronach spotkało się trzydziestu
twórców o całkowicie odmiennych poetykach, temperamentach literackich i doświadczeniach życiowych.
Zapraszam Cię, Czytelniku, do przekonania się, w jaki
sposób przemieniają oni krew w atrament.
Z życzeniami przyjemnej lektury
Tomasz Kowalczyk
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Ryszard Sziler: Pełnia

Adrianna Andraszczyk (driatyk) – Bydgoszcz

czarnoksiężnik słów
jednym cieniem długopisu
znaczył więcej
niż technologia
produkcji świata
na liniach wysokiego napięcia
wieszał słowa
wodząc myślami
na granicy dnia i nocy
poezja jak kromka chleba
z ust jego płynie
nad poziomem wiedzy
tajemnice świata wciąż łamiąc
zdania sprzedane
choć krótkie tak czułe
odczytem serca tworzone
pozbawione zbędnych wyrażeń
twarze przyodziewał zieloną sukienką
płynąc po maśle
naprzeciw czarnym lądom
zbędnych marzeń
czasem stanął ówdzie
na przystanku wolności
uśmiech w słońcu zapłonął
bez granic
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rytuał
wznosząc chwałę ku wieczności
rytuałem ciała krzepię duszę
wielbiąc jego smak
pożądam świętości
upijając kolejny haust krwi
docieram do prawdy istnienia
powoli z entuzjazmem
odgryzam palec za palcem
upadając pod ciężarem codzienności
rozumiem sens ostatniej wieczerzy
już nie płaczę
krojąc myśli na fragmenty
bez zbędnych słów natchnienia
poświęcam każdą myśl
ufając w nieskazitelną świętość
wierzę
zatapiając zęby w sercu
pamiętam szepty diabła
świat upadł
w błysku sztachety
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karmazynowa miłość
skąpana kropelką dżdżu
wciąż płonę
uwiedziona turkusowym amuletem dziewic
spijam krew świętych
kroplami rosy wciąż poję
niezrównane uczuć pojęcia
jednym płatkiem śniegu opadłeś
z delikatnością motyla
rozkołysani strumieniem wiatru
w słońca odbiciu tańczą
walc opętanych
płynąc w błękitnej linii zapachu
pamiętając ostatni pocałunek
ten jeden inny niż wszystkie
zakochany w słowie
umiłowana spojrzeniem
miłość bogata w zmysły
nie kocham siebie lecz nas
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smak dnia
usiadłeś obok
dotyk słów znaczył więcej niż pocałunek nieba
to miłość
każde uczucie ma swoją własną tęczę
poczułam we włosach nieokrzesany wiosenny wiatr
lecz
słaby anioł uderzył o nieboskłon świata
utkwiwszy pomiędzy życia wersami
samotność dumnie powstała na zgliszczach
westchnienia
za oknem spadł śnieg
ku trwodze odszedłeś w dal
a ja dryfuję po oceanie niechcianych łez
i nawet słońce smakuje tak słono

Ryszard Sziler: Jesienne okno

pragnienie
błądzimy dwoma stronami ulic
jedziemy w przeciwnych kierunkach
obcy lecz skazani na siebie
z tęsknotą w sercu kochamy
bez słów o sobie mówimy
we snach wzajemnie marzymy
nigdy jednak nie będzie nam dane
połączyć dłonie i ciała
wiecznym uściskiem miłości
pragnę

cud
nic się nie stało
świat stanął w miejscu
umarłam bez słów
poza znaczeniem ogółu
zniszczona miłość jej własną siłą
melancholia odziana
jednym kolorem ubioru
smutna szarość
w niewoli przyzwyczajenia
nie opuści swojego przylądka nadziei
statek nieszczęśliwie zakotwiczony
pomiędzy szczelinami dnia dzisiejszego
ryzyko spełniania marzeń
umknęło bez pasji
odeszły sny i marzenia
a miał się zdarzyć tylko cud
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gronostaje
tłukąc się o życia gronostaje
osiąga prędkość światła
bez słów i nut
o jedną kroplę krwi za głęboko
kolczaste winorośla
łzy wylane bezpowrotnie
z tęsknotą wyrytą na dłoni
tak po prostu
uczucia schowane
w skrzyni niechcianych wspomnień
rytm melancholii księżyca kołysze
tłum gwiazd po bezkresnym niebie
szept wiatru cicho niesie
chwile minionego szczęścia
kamienne labirynty
wiecznością wyryte w pamięci
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przeminęło z wiatrem
serce niesione powiewem lekkości
zatopione w błękitnej rozkoszy
kolorem czerwieni miłością wzniesione
słodko upojone zachwytem ekstazy
w narkotycznym śnie szczęścia krążąc
uzależnieniem nieprzerwanym oddycha
żyjąc w nieśmiertelnym raju banalności
spełnienia marzeń się doczekało
i nagle bez słów
nadziei skrzydła w burzy przetrącone
goryczą smaku kielich przepełniony
poza sensem istnienia porzucone w cieniu
z dala od granic odległego świata
łzy szlachetne po policzku płyną
przepaścią słów niesłusznie odrzucone
czasem jedno zdanie wystarczy
by zniszczyć niewinne istnienie
i znów przeminęło z wiatrem
stanąwszy na progu nicości
kroku postawić nie umiało
w wierności i oddaniu składało ukłony
bez celu i sensu
ofiarą na ołtarzu ludzkości się stało
zbędnych zdań
niedokończonych myśli
małością bytu przekreślone
ludzie okrutni bywają
Oazy Szeptów

królowa śniegu
krążąc w świata baśni
chwytam każdy dzień
za pędzel
malując szarą rzeczywistość
kolorami odległej tęczy
szukając słów
o znaczeniu tak istotnym
lecz nie pojętym
nie rozumiem
rytmu tegoż serca
pamiętam słodycz nieba
utkaną na patyku z waty
zaczarowana delikatnością
twych ust
wciąż pragnę …
w labiryncie zdarzeń
płynąc
wspominam
waniliowy smak
lata
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pajęczyna zdarzeń
skuta łańcuchami lęków i oczekiwań
z myślami zatrzaśniętymi
w sidłach akceptacji i odrzucenia
śpiewam pieśń niepodległą
w otchłani czasu
zbieram istotne punkty
niezawisłej praktyki
esencją nauki życia
kolekcjonuję piękne sentencje
owocem przeszłej karmy
manifestuję energię pełną wizji
ścieżką relatywnej korzyści
wchodzę po schodach absolutnego szczęścia
dotykam przestrzeni nie podlegającej
żadnym miarom i kształtom
analizując ograniczonym umysłem
poświęcam nabyte intelektualne pojęcia
na ścieżce świata
odkładam ciężko zgromadzone uczucia
do worka nadziei
chwytając wyzwania za rogi
wciąż pozostaję poza iluzją świata
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Paweł Artomiuk (Arti) – Pruszków
nadzieja
zabrała ją noc
porwała z drewnianej kołyski
zostawiając kartkę
umieraj
zwróciłem się wówczas do Boga
aby cofnął czas
ale On był zajęty wojnami
i paleniem trawy
zabrała ją noc
kiedy spałem a wyblakłe gwiazdy
płodziły obce szczęście
była taka niewinna
aż wzruszone anioły
patrząc na nią
spuszczały głowę
październik 07
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wtorek
oto tory
i pociąg w jedną stronę...
I
moja matka sprzedała mnie diabłu
diabeł dojrzewał szybko
nim się spostrzegłem stanąłem nad morzem
rozpusty
jego fale zamieniły mnie w dwugłowego psa
zdjąłem obrożę
jedna głowa zagryzła drugą
szklane oczy poturlały się po podłodze
umarłem na stole zostawiając sen
a potem poznałem samotność prowokując
wszystkich chrystusów
i byłem połową w każdej konającej połowie
coraz bardziej niewidocznej
dla ślepego świata
dziś wiem że wiedziała
zaczęła ubierać się na czarno
być może gdybym urodził się dziewczynką
o ślicznie kręconych włosach
albo miał duże niebieskie oczy
zabrałaby więcej i wreszcie przestała kłamać
że na tym świecie nie ma dobrych matek
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II
zamknięte drzwi patrzą z bezlitosną pogardą
pytają kim jestem choć znają mnie doskonale
walczę!
zostawiam listy na wycieraczce
a potem uciekam w najciemniejsze ulice
i czuję jak wspaniale jest upaść
jak bosko
przeżuwając skończonego siebie
grudzień 07

* * * (chodź do mnie)
chodź do mnie
ukołysz złośliwy lęk
bądź moim natchnieniem
a przestanę wstydzić się snów
cóż znaczy przeszłość
kiedy życie w sercu się tli
tysiącami najczulszych barw
tylko zbudź mnie
nim będzie za późno
wrzesień 07
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piątek
Miejsce, w którym żyję
to rodzaj labiryntu,
i ciągle szukam
wyjścia albo domu.
Anne Sexton (Dzieci)

I
z albumu mojej matki pływające obrazy
nadmorskich kurortów i mazur zalanych słońcem
gdzieś tam ja
poszukujący domu
i nic się nie może zdarzyć
jestem uwięzionym piaskiem
w klepsydrze zawiniętej na prezent
ale to sny są tylko
moja matka nie ma albumu
II
poznaj po oczach
zapomniały wschodzącego słońca
gdzieś nagle pomiędzy bólem głowy
a kolejną psychodeliczną flaszką
spadł śnieg
biel zaprasza do środka
tysiącami zrezygnowanych twarzy
luty 08
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skarga
tory, tory poplątane!
raz na prawo, raz na lewo
zawsze wiodą w ten sam zamęt
w stronę złego
I
zamknąłem się w pamiętniku i połknąłem klucz
ktoś puka niemiłosiernie
jest zbyt blisko
już nie potrafię kłamać
metafory jak przyjaciele
ktoś powinien zrozumieć
lub zawrócić do domu
II
zapomniałem pisać - będę analfabetą
jednego dnia na Olimpie - drugiego na śmietniku
wciąż kreślę żywota małych i wielkich łazarzy
buduję z klocków niepotrzebnych nikomu
gdy ty nade mną a ja jeszcze niżej
czerwiec 08
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prośby obłąkane
I
moja matka wychowała bękarta
chyba za bardzo się bała
uwierzyć w te wszystkie butelki
i fifki znalezione w szufladzie
zabrakło domu
bękart był poetą
II
o ojcu nie będę pisał
jego nigdy nie było
kiedy potrzebowałem wsparcia
zostawiał mnie samego
- za dużo ulic
a w dali tylko przekleństwa
lipiec 08

Do M
mój aniele tak mocno cię kocham
aż brak mi słów
kiedy płonę wszystkimi naraz
kiedy szukam ich tobie
tych których nie ma
tak pięknych
2002
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oczy szeroko zamknięte
I
spadł słodki deszcz trawy
muzyka zagrała z chmur
napijmy się wódki
za dusze zmarłej kultury
chodź do mnie
chodź tu
reszta to szajs
pędzący jak debil
ku rozbiciu
nadziei
nasz wiersz
jak życie
białymi strofami naćpany
a my w objęciach powietrza
zawsze z kwiatami w kieszeni
które świeże i czyste
wyprane są ideami
z nudy czerwonych świateł
na przejściu wiodącym do nieba
ty wiesz że mamy
klucze do wszystkich klatek
rozdajemy je ludziom
bladym jak ściany
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II
dzień trawy
kolejny deszcz
bóg ukrył się w chmurach
a potem wybuchł w nas śmiechem
kryształowe lustro
ogłosiło new age
możemy tańczyć
chmury się rozwarły
tak dzień po dniu
śmiejemy się diabłu w oczy
gdy nasze szeroko zamknięte
stale go pokonują
bóg płynie z nami
przestał chodzić do pracy
którą widać z balkonu
zagraconego krzyżami
Pruszków, lipiec 07
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Ablacja II
nie myśl że zaczaruję słowami
świat który mnie zabija
nie ma takich zaklęć
a ja nie chcę zmyślać
I
...rzecz miewa się w pewnym mieście
- kocha lecz nie ma pary
musi zdawać boleśnie
tłumiony egzamin
najgorzej jest w nocy
nauka zasypia nad książką
ma straszny sen
do drzwi zapukało wojsko
II
niekończące się szepty
tańczące po sobie
- poeta z wizytówką

Ryszard Sziler: Wspomnienie

Monika Banaś (monique) – Baranów/Kępno
ostatnia noc
nadchodzę pod osłoną cieni
spowijających nagą postać
byś pieśnią pocałunków
okrył mnie drżącą
złożona na ołtarzu
czekam
uściskiem wieczności
odkrywasz rozproszone pejzaże
wszystkich moich zmysłów
niczym szybujący orzeł
porywasz zdobycz
by opaść z nią w bezkresną toń
ukrywając na dnie
dar istnienia
aksamitem snu obleczona twarz
odchodzę skrywając tajemnicę
nowego życia
pod czerwoną sukienką
adieu
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zostawcie miłość Mickiewiczom
zostawcie miłość niespełnionym Mickiewiczom
w bezmiarze natchnienia
rzucających ziarna patosu na nieurodzajną ziemię
daremnie wyczekując plonów własnej głupoty
zostawcie przyjaźń maluchom z piaskownicy
gdzie każda babka odbija się głuchym echem
łopatki w dorosłym życiu
nastolatkom wymieniającym ciuchy i kosmetyki
na złudne poczucie akceptacji
zostawcie wiarę matkom
przesuwającym monotonnie moherowe paciorki
różańcowego spotkania pod sklepikiem
zostawcie nadzieję tym
którym poezja przecieka przez palce
na samotny pergamin
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uczę się życia
cieszy mnie
blada struga słońca
prześwitująca znad pierzastych chmur
westchnienie wiatru
w listkach domorosłych brzóz
krople letniego dżdżu
spływające po kamiennej twarzy
polnego głazu
rosa mieniąca się na nieśmiałych płatkach
w różanym ogrodzie
tęczowy śpiew ptaków Erato
chabry i dumne maki
spowite zielenią wysokich traw
kłosy pszenicy barwione złotem
dojrzałość truskawek
pyszniących się czerwienią
cieszy mnie ciepło ludzkich serc
i szepty życia
którego dziś
uczę się na nowo
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fletnią mi nuć
pod ciemnobłękitnym nieboskłonem
kryształowa luna
otula uśpione obłoki
spływa sakralnym promieniem
tworząc alabastrowy pierścień
na seledynie jeziora
pełzającym światłem
przerwanym nieznacznie
pluskiem samotnej łodzi
a pocałunek wiatru potrąca
piszczałkami magicznej fletni
dobywając westchnienie
co mknie pod sklepieniem
i zawisa w powietrzu
niewyśpiewana nutą
spocząwszy na darniowym posłaniu
Zefir potrząsnął trzciną
w którą bogowie
przemienili nieszczęsną Syrinks
zadrgały żałośnie nabrzmiałe tony
duszy tkliwej
skrytej w brzydkiej powłoce Pana
ronił on gorzkie perły
potoczyły się przekleństwem
zakochanego fauna
na wieki naznaczone
rzeczna nimfa piękna lecz okrutna
nie zdołała otworzyć podwoi serca
by przyjąć miłego gościa
mgła niepamięci nie chce
przyćmić zbolałych źrenic
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więc pieścić będzie rozpacz
niczym kochankę
psalm nucąc fletnią
od zarania dziejów
po ich koniec

maleńka kropla deszczu
odliczałam kropelki czasu
zawieszone w próżni
by osiągnąć spełnienie
które spazmem
objawiło się bezradnie
lecz gwałtownie wykrzyczane
światu
a kropla deszczu
uwięziona w szafirowych źrenicach
zeszkliła pragnieniem
spływając po policzku
i poczułam drgnienie
nowego życia
któremu dałam początek
perły cichego szczęścia
bezwolnie płyną
śpisz maleńka
w matczynych ramionach
miłości
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od nowa
czasem trudno coś ubrać w słowa
i niemożliwe cokolwiek uczynić
bezpardonowym trzepotem rzęs
zrzucasz marzenia do stóp
nie oczekując ich spełnienia
nieśmiało chowasz się
w cienie przeszłości
trwając tylko innym na przekór
każda pora jest dobra
by uśmiercić się za życia
każda chwila odpowiednia
by unieść dumnie czoło
i zacząć od nowa
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kraina mazurskich legend
blady horyzont
nieśmiało rodził świtanie
srebrny snop kłócił się
ze złotem dnia
rozchylone lilie wodne
smakowały świeżość
rosy na powojach
dzikie ptactwo wypłynęło
dostojnym szeregiem
za macierzą
ciche szczęście zadrgało
pluskiem fal
spłynąwszy na brzeg
chroniony dumnym sitowiem
oferując feerię barw
mazurskich wód
spowitych krainą legend

Ryszard Sziler: Nad rzeką

Tomasz Bandyszak (@psik) – Poznań

Miasto
przeciskając się nago
przez wąskie uliczki
trąc ciałem o ściany
tracę cząstkę siebie
a zyskuję część wielkiego
bezimiennego miasta
jednam się
i jestem jego niewolnikiem

Struny
stroję się z tobą w ciemności
tnąc zębami rozwichrzone włosy
tatuuję ci na ciele żmiję pępka
i stwardniałe pestki sutków
a gdy poruszam strunami
a gdy poruszam palcami
a gdy poruszam wargami
to wtedy właśnie budzę dźwięki twoich ust
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Nocna impresja
jest ciemno
mam wrażenie jak gdyby
ktoś obok oddychał
że stada cykad w środku budzika
niedługo Księżyc
złudzenie ludzkiego wzroku
spadnie mi na głowę
i zbudzę się nagle
wewnątrz własnego snu
krawędzią dachu otulony

Galeria
ptaki z gniazd wyrzucić młode jeszcze
niech poczują wolność sukinsyny
gwoździe wbite w słońce powyciągać
niech upadnie poranione
płótno nieba zerwać z gwiazd
niech oślepną odsłonięte
nogi swe wyciągnąć z ram
by na inną pójść galerię
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Szuflada czyli szepty i krzyki
moje wyszeptane palcami
w ciszy objęte słowa
daleko nie dotrą
najwyżej na sąsiedni korytarz
wtopią się w ściany i umrą
śmiercią bardziej zwyczajną niż banicja
krzyczę więc czasem
blachą owijam i pięścią
aby na ulicy
chociaż samochodów paszcze
pochłoną je
nim do uszu zabrną
w szufladzie
czarnej skrzynki
zakurzone bagaże słów
czekają by palce
w ciszy przeciągnęły krzyki
i uwięziły w sieci
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Pomarańcza II
miałem otworzyć drzwi
ale ich nie było
światło słoneczne związane
leżało na progu
brałem je na ręce
lecz ono wiatrem pieszczone
przeciekało jak piach
roztarty na popiół
ze światła czy z gliny
zapachem stworzona
swoją pomarańczę życia
pośpiesznie dzieliłaś
dla wszystkich przyjaciół
tych z winnego grona
gniotłaś pomarańczę
aż tryskała siła
z wiatru i popiołu

Oazy Szeptów

Z zapachu
z zapachu sosnowych igieł
i bieli mokrego piasku
zrodziła się nagość
spętana gorącym asfaltem
falom powierzyła swoje ciało
by obmyły ją z wiecznie głodnych oczu
gdy woda wypłynęła
z milionów muszli
powstało morze
nocą Czarne
za dnia Białe
o zachodzie Czerwone
po śmierci Martwe

Pomarańcza
wybuchła pomarańcza rzucona o ścianę
tworząc nowy wszechświat galaktyki spiralne
pestek układy gwiezdne i soku mgławice
rozprysnęły się szybko w przestrzeni dziewiczej
energię czynić z materii
z myśli wykuwać słowa
poezję rzeźbić w duszy
i zamęt czynić w głowach
energię czynić z materii
to być kochanym i kochać
materię czynić z energii
to pomarańcza Boga
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Jeszcze krócej
rozebraliśmy się do naga
z naszych wspomnień i myśli
obnażone bezwstydnie
plany i marzenia
nie rozpędzą się
tylko siąść i czekać na śmierć

Teatr
tu nikt nie strzela
kulami z ołowiu
nikt z miłością nie całuje ust
nikt się nie zgina
mocą alkoholu
tu nikt nie strzela ciągnąc za spust
to lewa ręka w prawej
albo samotne
przyszły na spektakl
młode panienki
zabawić głowę mhmm
czarne obcisłe mini sukienki
a oczy wściekłe to nie są
głębokie studnie z trucizną
mur się nie wali nie szerzy się trąd
i nikt nie broczy prawdziwą krwią
I NIKT NIE BROCZY PRAWDZIWĄ KRWIĄ
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Wróżka
to była bajka
żyliśmy w niej
a dobra wróżka
chroniła nas przed prawdą
wstrętną ekshibicjonistką świata
to była miłość
żyliśmy w niej
a dobra wróżka
chroniła nas przed nudą
wstrętną zmorą kochanków
to była chwila
żyliśmy w niej
a dobra wróżka
chroniła nas przed czasem
wstrętną ciszą zamierania

Pod asfaltem
pod asfaltem jest puszcza
bajońskie lasy nocą
gdzie każde światło cieszy się samotnością
pod asfaltem jest Atlantyda
gig-antyczna skała czasu
gdzie każda chwila cieszy się samotnością
pod asfaltem jest plaża
gdzie Ja cieszy się wolnością
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Krzyk (przez otwarte okno pociągu)
oczyma wiatr chwytałem
odciśnięty w twarzy
śmiał się moimi ustami
słowa wtłoczone do środka
krzyczały wewnątrz
gubiły treść
bo najważniejsza
w krzyku była forma

Ryszard Sziler: Droga

Ewa Colett Boruta (colett) – Kraków

mgłą malowane
mgły dywanem okryła dolina
i przez chmury nie widać nieba
dzień się śpiewem zaczyna skowronka
co wysoko nad łąkę wzleciał
trawy w barwne przybrane już liście
otulają wilgotną ziemię
gdzieś tam zwinka jaszczurka zabłyśnie
za zgubionym pobiegnie cieniem
drzew korony powitać chcą słońce
rozgarniają chmury konary
a ja chodzę wciąż sama po łące
w tak ci znanym swetrze wełnianym

drugie życie
widzę jak idziesz ulicą
tulisz w ramionach
cicho kwilące zawiniątko
uspokajasz je szeptem
jest październik wczesny ranek
obłoczki pary przy każdym ciii...
uświadamiają ci jak jest zimno
przytulasz więc mocniej do siebie
ten tobołek życia
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Kraków wyłania się powoli z mgieł
TO okno jest otwarte
wiesz że na dziecko czekają
sprawne fachowe ręce
ostatnim pocałunkiem zegnasz mały pakunek
otulasz nie patrząc
wkładasz do stojącej za szybą kołyski
i wstrząsana dreszczem
odchodzisz
tylko On wie dlaczego
nigdy sobie tego
nie wybaczysz

zakochałam się
zakochałam się w buku płomiennym
w jodły pniu co pod niebo strzelisty
i w potoku tym co z głębin ziemi
strugą lodu się perlił srebrzysty
zakochałam się po raz kolejny
mimo burzy i słoty deszczowej
sezon mija kolejny jesienny
w biel ubiorę znów moje tęsknoty
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imię cienia
wymyśliłabym cię od nowa
miałbyś oczy jak morze nocą
ciepłym słowem byś wyczarował
święty spokój
wymyśliłabym cię o świcie
miałbyś uśmiech czysto słoneczny
zimne wiatry zmieniłbyś myślą
w mglisty wietrzyk
wymyśliłabym cię w południe
miałbyś mądrość sercem spisaną
z kartek książek byś słowa zamyśleń
spijał z kawą
wymyśliłabym cię o zmroku
gdy już nie ma nic do zrobienia
nie znam metod jednak by poznać
imię cienia

zakropić serce
zakropić serce by lepiej widziało
zakochać oczy jednym spojrzeniem
zawrócić słowem co nieme drżało
rozplątać kłębek z myślą - zbawienie
zaśmiać się cicho trochę okrutnie
i nie rozsypać się jak lusterko
zawiązać w jeden supełek kłótnie
i znów być razem jak guzik z pętelką

Antologia

na różne sposoby
zakochałam się w skowronku
który śpiewał nad polami
w locie szpaków wiatru szumie
w nostalgicznym tańcu trawy
zakochałam się normalnie
niczym sztubak wczesną wiosną
wręcz całkiem nieobliczalnie
w baziach które gałąź zdobią
zakochałam się to dziwne?
zima jeszcze w okno stuka
jeszcze sypnie srebrnym pyłem
może serce też oszuka
zakochałam się i kropka
wcale nie chcę was się radzić
chociaż z drugiej strony nie wiem
dokąd mnie to zaprowadzi

powiem ci
a gdy już śpisz to pewny bądź
że ciepłą myślą cię otulam
niczym ten bury z dachu kot
co myszy goni w chmurach
a gdy już śpisz to powiem ci
że świt czuprynę ci oprószył
co srebrem lśni odbija się
księżycem w mojej duszy

Oazy Szeptów

nim świeca zgaśnie
dzisiaj wieczorem nim świeca zgaśnie
nim taniec cieni na ścianie zblednie
powiemy sobie ciepłe dobranoc
takie zwyczajne sercem powszednie
dzisiaj wieczorem nim zamkniesz oczy
zanim ci półsen po rzęsach spłynie
ja prześlę jeszcze uśmiech promienny
spleciony warkocz oplecie szyję
dłonie wyciągniesz rozplatasz wstążkę
serdecznym gestem głowę przytulisz
tam gdzie twe serce miarowym stukiem
wyzna że nadal lubi się czulić

wieczór nie doczekany
ulubiony dzbanek z kawą
nie doczekał się podgrzania
zgasła świeca nieprzytomnie
zmigotana
pies się skulił w legowisku
obojętny na wołanie
jednym uchem szmer wyławia
z korytarza
tylko gwiazdy co za oknem
wraz z księżycem romans piszą
wciąż niezmiennie w gwiazdozbiorze
tkwią wieczności
i kieliszek pełen wina
którym toast miałam wznosić
łzą kolejną się napełnił
bez miłości
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jakże inaczej
jakże inaczej witając wiosnę
nie trzymać w dłoniach kwiatu jak ptaka
który zmęczony nużącym lotem
stukotem serca nie może płakać
jakże inaczej niźli z uśmiechem
nie witać twego ciepłego słowa
które się w duszy wykłóca z echem
dzień zaczynając nowy budować
jakże inaczej sam siebie spytaj
nie wysłać do mnie serca w kopercie
którego w drodze nie będzie słychać
połączę z moim gdy już przybędzie

napisałabym do ciebie
napisałabym do ciebie list niebieską kredką
w międzywersach promień słońca atrament by pieścił
treść pachniałaby lawendą z kobiecej powieści
nieba pragnę ci przychylić gdy się słowo rzekło
napisałabym dla ciebie wersy malinowe
jak ten owoc który skusił smakiem nasze usta
słowa drżałyby z emocji w słodyczy pokusach
drży już pióro kreśląc słowa tętnem tak zmysłowym
napisałabym do ciebie kolorami tęczy
wiersz niejeden niczym stado spłoszonych motyli
w ogrodzie majowym pośród pachnących konwalii
zabrakło nam gdzieś odwagi i serce się męczy
wspomnieniami tej pamiętnej urokliwej chwili
gdyśmy grzesząc wobec siebie w ciszy serca zwarli
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więc zamknij już oczy
gdy z rzęs nam już spłynie półsnu ciche tchnienie
i w uchu zagości skowronka trel dźwięczny
myśl pierwszą przytulmy jak deszcz kroplę wody
jak pióro co pieści rytm serca wśród wierszy
niech będzie radosna promieniem słonecznym
tak błądząc po twarzach w półcieniach uśmiechu
myśl drugą i trzecią zmysłami wypieśćmy
wymową spojrzenia niech kuszą do grzechu
ostatnią zostanę gdy zmrok nas otuli
nim słońce z księżycem zamieni się blaskiem
więc zamknij już oczy bo pragnę się wtulić
w twych ramion splecioną z zamyśleń pułapkę

z wnętrza duszy
nie mam już twoich fotografii
zardzewiał klucz z pudełka wspomnień
nie snuję wniosków z treli ptasich
i nie pozwalam oczom topnieć
przestał dziś istnieć kod pocztowy
brakło tabliczek z ulicami
na starej mapie kanty przeszkód
wzrok mój przestały w końcu wabić
jednak znajduję w ciepłym świetle
chwilę z zamyśleń klamrą spiętą
w uliczce tuż przy srebrnym świerku
gdzie w zimie było nam tak ciepło
tę fotografię z wnętrza duszy
schowam na samym dnie pamięci
by ją wywołać w zawieruchach
gdy życie znów zaciśnie pięści
Antologia

dylemat starego zegara
coś mi nie idzie rzekł stary zegar
ruchu wskazówek nie czuję prawie
trybów smarować zegarmistrz nierad
klucz zginął z pierwszym lotem żurawim
co teraz pocznę serce stanęło
brak rąk co czule sprężyny pieszczą
zasnę ja sobie było minęło
budzik zadzwoni wkrótce złowieszczo
jak rzekł tak zrobił czas w miejscu stanął
duża wskazówka małą przytula
zegarmistrz drzemiąc ustami mlasnął
wiatr tylko cicho w pracowni hulał

motyl przysiadł
kolaż z kropli dziś na oknie
spełnić moje chciał życzenie
pod zasłoną w złote listki
się rumienił
promień słońca zaskoczony
barw kolekcją od pryzmatu
rozgrzał trele słowikowe
pośród kwiatów
sympatycznym atramentem
list do ciebie chciałam pisać
w słowach lekkich od mych westchnień
motyl przysiadł

Oazy Szeptów

Ryszard Sziler: Kraków

Marek Ciućka – Kielce

Kiedy wszystko się rodzi
Przeglądam elektroniczne myśli młodych twórców
i widzę maj. Zakochują się banalnie w młodej trawie,
listkach, kwiatkach i smaku tegorocznych kartofli.
Wracam w co starsze notatki: grudzień, grudzień,
luty, styczeń, grudzień, lipiec, sierpień, październik,
a po nim listopad, grudzień, luty i biała myśl,
jak pochód który oglądałem z okna, jak...
Chwila z wyznaniem, odwagą, chwila przyjemna.
Nuta na pięciolinii z kluczem otwierającym
resztę godzin, dni i lat na jeden takt. Nuta niema,
nuta cicha, tajemnicza, bo może jest, a może nie
- pozytywka, choć nakręcona do oporu - czeka.
Czekam.
A w dupie mam zielone listki i pachnące kwiatki.
Oczy mam - te, właśnie - październikowe, dumne,
zawzięte, kochające i pełne nadziei.
Dłoń wsłuchuje się w ciepłą kołyskę, ucho, oko,
myśl, maj na białym kalendarzu, ołówek, pióro.
Myśl kolejna, marzenie, dąb w ogrodzie. Muza,
która obudzi ze snu Beethovena, chór i organistów.
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Klucz
Wystarczyło uchylić drzwi balkonu,
by nocne pająki wyszły z pokoju.
Słońce, które namalowałem
pomiędzy miednicy dłońmi,
kiełkuje, dojrzewa, wschodzi,
by ogrzać żebra ojca i matki.
Nocne owady zwolniły miejsca
nocom bezsennym.
Ekran gaśnie pomiędzy powiekami,
klawiatura rozmywa,
gdy szukam na niej słowa.
Zwierciadła zmętniały,
wymazując bursztynowe stwory.
Teatr na nowej scenie
za zwartą jeszcze kurtyną
przygotowuje akt z aktu
opartego na nienapisanym scenariuszu.
Jak prosto zamienić koszmary w troskę.
Szukam na białym suficie zdań nie widzę słów, znaków, run lśniących.
Są pytajniki bez kluczy.
Tak wiele zrozumiałem,
rozumiejąc,
że niczego rozumieć nie trzeba.
On śmieje się spomiędzy okładek katechizmu,
ziarno zasiane - wiersz sam pisał się będzie.
A pająki?
Jakie pająki?
Antologia

Widzisz...
Widzisz tego starca siedzącego pod każdym kamieniem?
Dłubie palcem w piasku, ustawiając ziarenka
według niezrozumiałej dla nas logiki.
Zasadziliśmy drogę podlewaną troskami, nadzieją
i marzeniami,
by on powyginał gałęzie, obracając kierunki,
horyzonty i grawitację.
Starzec.
Zasiewał zarazę tam, gdzie chciałem zasnąć.
Niszczył, budował, zacierał, grabił, drapał.
Usiadłem też raz pod kamieniem, zabrałem ziarenka i ...
Miałem usypać z nich własną mogiłę.
Starł mną (jak przedszkolak gumką) obrazek,
obił pasem bezpieczeństwa pierś;
namalował krzyż pomiędzy rogami jelonka
i wbił w stopy swojej grafiki.
- Tu kwitnął będziesz, jako ramiona błękitnego motyla.
Rozłożyłem żebra, pozwalając usiąść stworzeniu
na batucie prywatnej orkiestry.
Zostało - wstawiło zestaw własnych nut.
Grawitacja, kierunki i horyzonty są tylko
ślepymi obrazkami,
proste drogi - wizualizacją urojeń, a starzec...
Siedzi pod każdym kamieniem.

Oazy Szeptów

Wiersz pogański
Jestem zbuntowanym tramwajem myśli
łączącym przystanki namacalnej rzeczywistości
i tego, coś kazał spisać pomiędzy deski Biblii.
Takim jak ja wyznaczyłeś tory
z trakcją ograniczającą możliwości,
a ja uciekam w zakratowane uliczki,
bo nudzą mnie barwnie ukwiecone aleje.
Wstyd się przyznać, Tato,
że zapuściłeś kanały miasta w szczury?
Świątynia góruje nad świątynią
- supermarkety wybawienia z ofertą Twojej floty
z wysokiej półki, święcącą dusze
ślepych pasażerów z legalnym biletem.
Nie ma zbawienia dla architektów podziemi,
którymi wyprowadza się szlam z miasta
- nie wędrowali, jak im nakazał Twój palec.
Zdarli paznokcie na fundamentach
i sami stali się fundamentem pomników
chwalących to, co z Ciebie zostało.
Jezus pozostał obrazkiem z bilbordu
(dobry materiał marketingowy).
Współcześni żydzi wieszają
współczesnych królów żydowskich,
uzasadniając wyroki niechęcią
do klęczącego składania dłoni.
Nie czyn i uwielbienie jest cnotą,
a sposób autoprezentacji i ślepota.
Chwalisz się przed konkurencją,
zapraszając posłów na złote rynki
wyłożone kostką wysokiej próby,
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której kłamliwa konstrukcja
nie jest w stanie unieść prawdy.
Za każdą z kamienic pochowałeś
slamsy i cele innowierców,
których serca, choć wielkie,
to obce normom i dogmatom.
Jestem zbuntowanym tramwajem myśli
łączącym przystanki namacalnej rzeczywistości
i tego, coś kazał spisać pomiędzy deski Biblii.
Mam w dupie jakiekolwiek tory
z trakcją ograniczającą możliwości.
Zamieszkałem w Kielcach na Pocieszka
pomiędzy kręcącymi papierosy bez marki
z „Jabłuszkiem Sandomierskim” do obiadu.
Zawiozę Tobie metaforę ich marzeń
splecioną w tani, pogański wiersz.
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Wirtuoz
Skraplam litery ciebie z rzęs poprzez palce;
rozkładam na białe prześcieradła,
by wtopić się weń do snu.
Budzą się pajęczyny,
wplatają w kości czaszki.
Oko nocy otwiera
dom na planie fantasmagorii.
Tętnisz reliktem wypisanym mną
w tobie, bożki składają mu kwiaty,
którymi przemówi na kartki
nieurodzonego jeszcze świata.
Macica gasi światło
- niech śpi spokojnie,
bo sny nie pozostają obojętne.
Oddycham nim;
on oddycha moimi małymi płucami,
łapiąc każdy z twoich oddechów
- jest naszą pępowiną
do chwili, gdy kontrakt życia wygaśnie.
Połóż dłoń na małym serduszku
i czytaj jego pierwszą poezję.

Antologia

Zawsze zostają świeczki i zapałki
Zabiłem już blizny na trzech z czterech ścian,
obciekające ropą starych refleksji.
Okno oddycha po kąpieli, rynny śpią,
gołąb-psychopata odleciał
- nawet bluszcz już nie jest ten sam.
Muszę kupić żel pod prysznic.
Czysta woda nie zmywa wspomnień.
Bambusowe powieki opadają
sennym ruchem, pokazując przez rzęsy
słowa wypisane na nagości.
Na białej kartce z przeciwka
wypala się negatyw obecności,
którego nie przeczytają żadne usta
- głosy pulsują w głowie.
Wiesz o tym. Wiesz?
Asfalt ucieka pod stopami
czarną kreską na białej kredzie.
Mój dom nie ma kluczy prywatności
- okno jest wciąż otwarte,
tylko wiersze spełzły ze ścian
pomiędzy okładki skoroszytów.
Wiedzą o tym ramki z surowego drewna
i szkła ramek pozbawione
- każde z nich zatrzymało chwilę.
Tylko wskazówki zegara
pozostały słowem niestabilnym.
Ściany nie bolą już tak bardzo,
pył gangreny śpi w odkurzaczu,
a dioda...
Dioda posłusznie melduje,
że Bóg nie wykręcił bezpieczników.
Oazy Szeptów

Ryszard Sziler: Pełnia 2

Mirosław Chodynicki (Mirek) – Terespol

* * * (można przed siebie)
można przed siebie
ubitą drogą na wprost
albo
za siebie do tyłu
albo w miejscu
jak strażnik czereśni
w kapeluszu na jednej nodze
w głowie siano
pokos majowy
i z wiatrem
i z deszczem
zielony tan
sad trwa zaklętym trwaniem
szpak głowę przekrzywił
stokrotki rozsypały się
w trawie
mrugają różowo i biało
a czereśnie?
dojrzewają
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Na ulicy św. Michała wiosną
skakanki kolorowo furczały
na chodniku pajac i klasy
a dookoła podwórka Wyścig Pokoju
na ojcowych rowerach
piłka do palanta jak żywa
wysoko
wysoko
Śródka była zielona
ogródki kwitły wiśniowo
a chłopcy
kochali warkoczyki pierwszymi miłościami
i mecze
piłką skórzaną
do upadłego

Obraz taki
wyschło
przyschło
nie ma nic
a ja z wiatrem
na wprost
na wspak
przez świat
bo obraz mój
w głowie maj
chmury na różowo
koń na trawie
ona naga zrywa kwiaty na łące
słońcu złotemu
tańczy
Antologia

* * * (uśmiechnij się)
uśmiechnij się
pod wiatr
popatrz
na niebie statek skrzydlaty
prosto w maj chmury pruje
tańczy ziemia
fruwają kapelusze dam
trzepoczą liście zielono
a na łące
Jezus bosy i
motyle cytrynowe
oberka w koło
w koło

Wieczorny obraz
w zieloności szukam Boga
i w wietrze
i w przenikaniu barw
uwięzionych w kielichach kwiatów
modrych żółtych motylich
lekki jak ptak
i ulotny jak zapach
kiedy zmierzch
delikatnym różem zapisuje się na niebie
siadamy na pniu brzozy
dawno umarłej
i gadamy
opowiadam a on słucha cierpliwie
potem wraca do swoich wszechspraw
mnie zostawia sen czerwcowej nocy
Oazy Szeptów

Blues po łące się plącze
wena śpi słońcem zmęczona
czeka nocy by być znów
słowa znaczą co innego
płynę obłokiem
po przestrzeni
czas odłożony na półkę
udaje że nie istnieje
a ty
podlewasz pelargonie
i róże kolczaste
dla czego jesteś ubrana
bądź naga tego wieczora i
następnego
tak będzie ładniej
załóż tylko wianek z rumianków białych
ja cię winem rubinowym
i bluesem poniosę

Do was
odejdę
przejdę
wyjdę
trzasnę drzwiami
traficie po śladach
na ścieżce
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tam gdzie dom
lipa do nieba się wspina
stół sosnowy w kuchni białej
a na stole kubek mleka
jak wino i chleb pszenny
masło
zaśpiewamy
zagramy
przegadamy noc
do świtu
do pierwszego świergotu
a potem zapatrzeni siedząc na schodach jak
w loży pomilczymy szczerze

Jakieś kapelusze
ten z kwiatami
tamten jak mgła
różowa
czarny cylinder
dzień dobry się kłania
sztywny
wyniosły
pod skorupę z liści lipowych
a bzy zwyczajnie pachną
majowo
mój zsunięty na czoło
z oklapłym rondem
szuka śladów wczorajszego wiersza
przemoczonego deszczem
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Na moście w Krzyczewie
tańczą gwiazdy
na moście
w dole wstążka Bugu
toż to Wenecja właśnie
chłopcy z gwiazdami
roztańczył się świat
deszczowo
zmoczony kapelusz zwinął skrzydła
nieruchomo zasłuchany
istnieje
tu i teraz
chłonę zapachy
przemoczonej wiosny
odchodzę bez śladu
bez wołania
bez skarg

– 62 –

To co że nie Wiedeń
na skwerek wpada wiatr
targa suknie
woalki
halki
kokardy
słoneczny śmiech
patrz tam
taki w smokingu i trampkach
nie ogolony
to co
on na klarnecie walca
i damy w tan
wirują
koła kolorowe
w cieniu pod kasztanem
maestro Strauss
lemoniadę łykał
a lemoniada była
cytrynowa

Ryszard Sziler: Wiosna

Agata Frączek (cynamon) – Kraśnik

Dla ciebie jestem tylko bukietem z kości paru
zadymiło mi się w żołądku ogniskiem albo kurzem
młode ukwiały już w nim nie pęcznieją
znajdź mi inny sposób na rodzenie
i pozbywanie się pragnień
rozwijam swój wściekły kręgosłup
zaznaczam wszystkie kręgi lęku
przestań deptać moją najczulszą stromiznę
ile razy trzeba to mówić byś przestał rzeźbić
szkielet moich uczuć
to zapala tkanki w oczy wkłada świetliki
dość
odpoczywam na tkanym kamieniu
pod czujnym wzrokiem lampy

grossesse
gdy jest źle słowami: wierzę w Boga
przywołujemy chorobę umysłu
to dlaczego nie można na zawołanie
mieć martwicy
spędzanie płodu marzeń wymaga determinacji
więc nasze brzuchate mózgi wróżą
co się urodzi
takie dzieci nie wołają mleka nie potrzebują ojca
a topionym w miejsce cichych serc
wyrastają skrzela
spłodzone z naszej świętości
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Kobieto, nie odmawiaj
Czy widziałaś jak gryzę wargi by były tak chude i żywe –
podobne do twoich?
Nie oddycham by zsinieć jak nowe dziecko,
a ty przechylasz głowę i obserwujesz.
Nawet woda zostawiona na ogniu trwa w skupieniu,
kiedy sprawdzasz, czy łydki są tak samo zgrabne.
– Nie są (z jakim mówisz spokojem!)
Jesteś jasna i gładka;
syta w miłości.
Ja nigdy nie ukoję nikogo spojrzeniem.
W oczach mam gęsty plankton i ciemne rozgwiazdy pokus.
– Nabierz odwagi do prób.
Pozwól mi dotknąć ciepłą dłonią twojej piersi.
Kwitnę słabością;
powiedz tylko czy mam zachować się dla świata
czy gromadzić bolesne mleko?
***
Kobieto, nie odmawiaj, gdy Gwiazda Zaranna
chce czesać twoje włosy!
Lubi rozmawiać widząc was obie w lustrze.
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Sen proroczy
Wstępuję w jaskinię nocy gorącą od źródeł i wizji.
Są tu Jego dłonie, muszą być Jego, bo czułe.
Wierne jest ciepło powstające samo z siebie
i mocny mój duch,
inaczej nie rosłabym tak wąsko złotą strzałą
zgrabna jak Maryja, Kojąca.
Rano wypływam tłustym obrazem jutra, on żywo paruje;
pytam – kiedy zacznę rozumieć, co ze mnie paruje
i na jak długo
starczy mi twardych oczu dla prawdy?
Ciemię jest lepkie od myśli.
Skąd ta maź - graniczna, dzieli mnie na płaty?
O sobie wiem tylko, że potrafię być cienka w tych płatach
i prześwituję dla was między światami.
Tam, gdzie skóra pięt najbardziej zwierzęca,
boskie układa się oko.
Obok ja. Z chudym rozumem i podatna.
Boże, co widzisz, kiedy przenikasz mnie bolącym wzrokiem, że
dajesz sen prawdziwy;
że przez głowę przechodzi ostra łodyga nieznanej rośliny
i każe o sobie opowiadać?
Nie mam ust kwitnących słowami,
a w waszych miastach widzę was
zagrożonych.
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Koszula nasza to szeroka woda
mogłabym garściami wybierać z ciebie lirykę
gdybyś ją miał
gdybyś w silnej dłoni potrafił utrzymać wrażliwość
święty byłby nasz dom
w żarowni pokora na ogień równo nałożona
– pobożna gęstwina
koszula nasza to szeroka woda
tańczy w niej trzcina jak ja tańczę tobie
/pamiętam śnieg obcy
sypiący przez źdźbło mojej otwartej na oścież głowy/
wspólna myśl jest raną
w środku grad szeptów maryjnych
jak owies zgojonej modlitwy

Ryszard Sziler: Japonka

zejdź mi z głowy gruba sowo
już obrosła w klęskę biedna gałąź ręki
moje szczątki musisz leczyć osobno
Boże na obwód ludzkiej głowy szeroki
widziałeś jak znoszą w piąstkach dno żyły?
wyłuskane na biel niemal ostrą
znów wybierają mnie kolejno układając w kościozbiory
znów puchacza mylą z sową i wkładają do złej
trumiennej dziupli
rzekomo rozpuszczam się w nadmiarze miłości
a ja tylko idę, idzie też moja chmura głowy
skąd słowa uciekły bolącym stadem
więcej nie będzie
trzy sylaby tchawicy już cichną

truteń
znów jesteś poważny wzbogacony o moje nowe czułe
spojrzenie
kolekcjonujesz je
zaznaczyłeś drzewo pod którym je chowasz
ono jest samotne wyciąga mnie łapczywie z ziemi
a kora gałęzi nie jest bezpieczną opoką
nie sprawia nawet wrażenia domu
każesz mi spać w tym drewnie surowym zaklejasz wejście
a ja przez trzy warstwy próchna oddycham twoją
obecnością
nieszczęsny trutniu nie zdążysz mrugnąć
nim wybuchnie w tobie świadomość drzewa
nie zdążysz się uśmiechnąć nim zrozumiesz co to pustka
bo w pniu siedzę sama
nikt już za mną nie wchodzi badać twoją przestrzeń
ten pokój gdzie jest mdło od mojej śliny –
jedyny smak jaki pamiętam
Antologia

Rodzi się kura (to przez nią mam tęsknoty)
Łuczywo mojego ciała płonie jasno i szybko.
Pytam
czy będzie nam kiedyś odjęte?
Cokolwiek, złe spojrzenie, kwaśne mleko piersi,
udeptane stare siano (siano?)
Chomik skrobie mój kark;
stado chomików do żywej wiosny,
bo we mnie są setki stanów rzeczy.
Majem wychodzą ze mnie połknięte zwierzęta.
Obok muszli płuc rodzę małże.
Jestem sprytna i potrafię do nich włożyć glisty;
mam więcej miejsca i nie widać ich brzydoty.
Są kuny, miłe owce, szeregi kur –
moich brudnych, niepłodnych ptaków.
Świeci ze mnie zimna skóra ich łap.
Przez nie świeża łuna oczu straszy
i omija mnie dobry los.
Wiem już, skąd siano, a wypadające księżyce i butelki?
Dlaczego muszę powoływać do życia niebo
i wydawać zastępy żulerii,
zamiast robić grubą kołdrę, na sosnowym stole
podawać obiad, z drobnych kamyków układać komin?
Iść przez las.
W sobie mam skrajność, granicę pojmowania i góry.
Ognisko,
jego ostry płomień rozcina mnie szerzej;
teraz już wylęgają się chmarami.
Jestem arką dla słowa.
Oazy Szeptów

Róża wiatrów dla poetki
z bezdomnej powstajesz wojny
gazu najczulszej atomowej rozgwiazdy
rodzisz się w oceanie tam gdzie z dwojga
pęka bomba
od razu ze świadomością zagrożenia
dziecko o oczach z sadzy
w ustach gęsto – język masz tysięczny
początek drogi to mech i czysta jeszcze wilgoć
głęboki sen wilgoci
- jest pierwszy wykwit słabości
teraz nie tylko liście dygocą
dziwisz się gdy na trzęsące się ręce
z gardła wycieka płyn
zrozum przekleństwo
bez wołania
gdy jakiś mężczyzna w chmarze myśli
brodzi przez rzekę
twoją szeroką koszulę odnalezionego domu
nie na długo
już ci dziczeje wschód głowy
zima wzrasta przymrozkiem
nad wioską gdzie trwasz w półgłodzie
ziemię nienawistną orze radło zmęczonej nogi
nie masz miejsca wszędzie gdzie cię przywiedzie
zwijasz suchy płaskowyż ciała
– drugi wykwit słabości
najdalej za tydzień wrócisz na wojenną łódź
by dopłynąć końca
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Człowiek, który stracił
może być lunatykiem któremu
niebo dojrzewa nisko pod rzęsą –
białka tabletek są w jego sennych oczach
jest uczuciem piękna które stało się
pokarmem dla jedwabników umysłu
kurczy szyję
jak czapla zliczająca wiszące na drzewach godziny
suche jej ciało –
zakażony ptak
uczący się modlitwy

idąc granicą skóry
mówisz monotonnie
że nie znuży nas już cykanie świerszcza
po ostatnim przeglądaniu się w dalekich
planetach źrenic upodobniliśmy się
tak bardzo że nigdy nie odróżnią nas
po teatralnych liniach dłoni
idzie na deszcz
a w domu
tu pod dywanem mamy dobrze
schowany ocean
samotną rafę i śnięte ryby
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Marzena Frączek (Abi) – Kraśnik

... we mnie oddychasz
nawet gdy wiem o plugawej duszy
z łokciami wytartymi od stosunków
przytulę
chciwie zagarniając oddech
ostatniego papierosa i toastów
kiedy głosem wypitych szklanek
zalane smutki wylejesz na cierpliwe piersi
drażniąc zarostem
pod którym ukrywasz udawaną trzeźwość
ulegnę
siódmej zmarszczce
lojalnie proszącej
nie odrzucaj
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między trybami…
łagodnieje fala wyrzutów
znikają wytykane uchybienia
że spadło coś na serwetkę
a chleb przełykasz jak zgłodniałe zwierzę
nie przeszkadzają łokcie na stole
i grubo posmarowana pajda
może jesteśmy już dotarci
błazeństwami

wykrzyczeć milczenie
nie zadajesz pytań
kiedy milczę wiesz najwięcej
nawet to
że wystrugani z twardej codzienności
możemy nie wytrzymać
kiedyś puszczą hamulce słów
dostaniesz w twarz całym zdaniem
pogubię klapki zakładane naprędce
podarowałeś mi je mówiąc
podkreślają lubieżność twoich stóp
na bosaka
przeciwko legionom frazesów
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bez sprzeciwu
przeczytałam cię od końca
źle rozumiejąc myśli
na naukę języka za późno
błądzę w domyślności zdań
łapiąc oddech jedynie na kropce
ty brniesz w sedno
zachcianki spełnienia marzeń
kobieca intuicja się nie myli
nie będę marginesem na błędy
wstawiłeś mierny
odeszłam

będzie jak zechcesz
przywołam głosem burzy
pieszczoty deszczu liżącego drzewa
nie uciekaj
dopadnę cię cwanymi kroplami
odtąd razem
jak czerń i biel w oczach daltonisty
ukryci za parawanem stogu
obdarzymy się fortuną szarego życia
kiedy zakołata powracające sumienie
co nam przyniesie
fart czy upokorzenie
nieważne
gdy fluidy roznieciły topazową poświatę
Antologia

bez widowni
kiedy zarzucasz mi euforię
pozwalam się poskromić
choć nie bardzo potrafię
sunąć gładko
zamarzniętym źródłem myśli
uchodzących do oceanu spokoju
wolę balansować na linie emocji
wykrzykując czym nie potrafię oddychać
w przeciągu pustego domu

czy będziemy razem
pytasz modlitwą oczu
szukając w dotykach horyzontu
dialogu wyważonych słów
ofiary pojednania
rozdajemy jedynie siebie
skowytem podpisując wieczne oddanie
w kapeluszu kilka groszy wspólnych snów
wyżebranych od życia
nie wystarczy na sukienkę naszego jutra
chodźmy
pod bramą kościoła nic nie wskóramy

Oazy Szeptów

hold’em
tamtej nocy czułam zimno
ściany przy której mnie brałeś
nie zdążyłam westchnąć
zanim zalazłeś za skórę
odpryskami jej imienia
jeden spazm za dużo
i mimochodem wylała się z twoich ust
moją talią w dłoniach
już nie zagrasz
wielki szu

ostatnie spojrzenie na parów
jak opar mgły
z chwili na chwilę nabrzmiewasz światłem
w ten sam nieśmiały sposób
co słońce wita
najbardziej odległe zakątki
właśnie tak
wschodzisz w mojej nocy
jeszcze potrafimy zawiesić świt
między spojrzeniami fascynacji
chrzęst liści przypomina
że igramy ze sobą
niczym rosa z pajęczyną w wysokiej trawie
bądź jak deszcz
wierny umówionym spotkaniom
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zbudzona
porankami rozliczam przeznaczenie
w ozonowym słońcu
prostując pogniecione sny
osunęły się we mnie chłodem i żarem
milczącej wzajemności
za mało przezroczyste
żeby zobaczyć na wskroś
czy kiedyś zasnę
zanurzona w kropli
twojego potu

jeżeli uważnie zajrzeć…
pod krzaczastymi brwiami
ukrywasz zielone iskry
spieszą do płycizny urwiska
jakby nagie dziewczyny
biegły bezwstydnie do wody
bagienne zarośla różowieją zachodem
w pokłonie fałdy traw
rosnące pękami
bryzgi tęczy na oślizgłym kamieniu
ukrytym pod brodą mchu
nurt podszczypuje boki
dostać się tam
skoczyć z rozbiegu
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tupiemy podwójnie
noc rzucam przez lewe ramię
może na lubelskim bruku spełni się
gdy całujesz guza na czole
pozostawiając rozbite usta
a wzrok napiera do potknięć małych stóp
szukających gwarancji prostej drogi
wzdłuż szczerbatego krawężnika
śladami krętych perspektyw
nadeszło przebudzenie
i żal pożegnalnych gestów

reakcja łańcuchowa
kiedy wygładzisz kształty spojrzeniem
stanę się namacalna
nie przegap
rumiankowego pasemka w garści
spłynie kajdankami loków
skuć nadgarstki
nic nie mów
ciszę wypełni trzepot eskadry motyli
obudzonych we mnie szelestem
opadającego zawstydzenia
jesteś gotowy
poczuć niewolę
ogniwo po ogniwie
łańcuszka na kostce
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Ryszard Sziler: wracaj gdzie cię kochają

Dominika Jakubowicz (Dominika) – Słubice

Bezsen(s)
za szarymi kotarami bezsenności
spękane kryształy
wypełniają miękko
dźwiękoszczelne tęczówki
zatoczone łańcuchem
kolczastych wspomnień
bezszelestne spojrzenia
kaleczą narkozę mroku
malując kocim powietrzem
linie papilarne
odciśnięte na powiekach z bibuły
srebrna pajęczyna rzęs
rozedrganiem zamazuje obraz
martwej rzeczywistości
nie zasnę
w matowym morzu fałszywego snu
o jedną prawdę za dużo

Tęsknota
szargana huśtawką wspomnień
tulę się do wiatru
gubiąc wzrok między cegiełkami
zachmurzonego nieba
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zwiewna kurtyna
mgliście osłania ciepłe łzy
klejąc się do mokrej twarzy
puchem uśmiechów
pajęcze łańcuchy z perełek
wyplatają na dłoni
kruchą nadzieję i kolejne plany
stanę na środku mlecznej drogi
i poczekam aż będziesz tędy przechodził

Tafla
tęczowe paznokcie
na szkle wystukują rytm
serca
wzrok gorącego oddechu
rozmarzony
wydrapuje na szybie
wzorek niczym z pisanki
pragnieniem malowane rzęsy
muskają lustrzaną taflę
za którą rozpościera się
cukierkowy cmentarz
uderzam życiem
w przejrzystą granicę
może pęknie
a za oknem raj
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Ryszard Sziler: Liście

Jolanta Kowalczyk (Jola) – Lublin

chanuka w getcie
zamknij oczy
a księżyc zaświeci w okno
chanukowym blaskiem
zgniłe ziemniaki
przemienią się w pączki
po błogosławieństwie
zagramy w drejdła
będzie wesoło
jak dawniej
jutro udamy się w podróż
do rodziców
w nieznane
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prośba o kadisz
kobiecy śpiew żegnał
skamieniały zapach kugla i czulentu
nad sennym miasteczkiem
świerki wychwytywały melodię
rozciągniętą na pięciolinii bólu
tylko drzazgi pamięci
przywołują obraz z tamtych dni
w nadziei o kadisz

błogosławionej pamięci śpiewaczki zamordowanej na kirkucie
w Janowie Lubelskim w latach okupacji hitlerowskiej

żydowski ślub
mykwa
słona od łez obmyła ciało
włosy
rozrzucone igrają z wiatrem
szczęście
rozbite jak szkło pod butami
transakcja
spisana pod błękitnym baldachimem
mazeł tow
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Ryszard Sziler: Świecznik z synagogi

Tomasz Kowalczyk (Tomek) – Lublin

stary kirkut w Lublinie
Anioł Pański zwiastował jak codziennie
dźwiękiem dzwonów u Matki Bożej
od Wspomożenia Wiernych
i chociaż to południe Józef Honig
płonącymi oczami zapala szabasowe świece
chasydzi w pocerowanych chałatach
skubią pejsy z uwielbieniem
bo Widzący znów otworzył niebo interpretacją
fragmentu Tory o sądach ostatecznych
kamienie wetknięte w ślady po kulach
usiłują zabliźnić wypełnione proroctwo
listy wymieszane z liśćmi zawodzą
niech nad kirkutem jeszcze raz uniesie się zapach
czulentu
Ciebie prosimy
jitgadal wejitkadasz szemeh raba
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ścieżki braci Singerów
pieczołowicie wydeptywane przez pobożnych żydów
a jeszcze bardziej przez chłopców z okolicznych chederów
goniących za piłką czy grających w palanta
nie porosły patyną samosiejką
nie zaorał ich chłop pragnący
mieć o dwa palce ziemi więcej
potraktowane po wielkomiejsku
dźwigają kilka warstw asfaltu
sparzone przedtem kwaśnym deszczem
dziury w jezdni po zimowych mrozach
pozwalają zaczerpnąć powietrza kocim łbom
o oczach dybuków
pamiętających czary sztukmistrza z lublina

spojrzenie ponad rzeką
przetarte przez sito postępującej amnezji
rozsypują się z wolna prześwietlaną kliszą
na piasku rozlewanym falą pomarszczonych wahań
nikną w oddali przebrzmiałym pacierzem
jak spadające liście tracą pamięć
i nie powrócą zieloną tęsknotą na gałęzie
czerniejąc milczeniem z pochyloną głową
filiżanką herbaty o stałej porze przywołuję
smak korzeni drewniejących w ziemi
skruszonej posłusznym trwaniem
przeszłość ulatuje stygnącym aromatem
spiętym z powykręcanymi ze starości
fotografiami o zmatowiałych twarzach
zasłuchanych w coraz dźwięczniejsze milczenie
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tęsknota
ostatnia kropla clinique happy heart
spłynęła łzą z oka atomizera
jeszcze raz weszłaś we mnie różą
zanim oddalająca się woń ucichła
wraz z twoimi krokami
pusty flakonik nie szczędzi wspomnień
zapisanych kwiatową nutą
na beethovenowskiej pięciolinii
gdy księżycowe akordy
wygrywają samotność
odkładając erratę życia
zasuszam ostatni płatek
w książce życzeń i zażaleń

* * * (zawiąż mi pętlę na szyi)
zawiąż mi pętlę na szyi zarumienionym oddechem
abym poddał się i uwierzył w gorycz
rozlewającą się wśród policzków
wtedy zagłębię się w chwilę rozpostartą na
firmamencie milczenia migoczącą szeptami
o szeroko otwartych oczach
zapach wyłuskany z cienia
rozbiorę ukrytym zniecierpliwieniem
do ostatniego kwiatu w bukiecie
uwięziony w pajęczynie miodu i piołunu
jednym tchem rozplączę warkocze twoich warg
nawijając krople nitek na nabrzmiałe strzępy
snu porozpinane bezbronnymi guzikami

Antologia

nie zatrzymam wahania odbitego zwierciadłami
spojrzeń zabłąkanych w pytaniach
rozwiewających ciszę
kiedy odejdziesz z wonią perfum w dłoniach
pozostanie ogrzane tobą powietrze
wirujące ostatnim płatkiem

upadek
nie przestąpię więcej progu wahań ubranych
w ból złowróżbnej pieszczoty
co wymierza razy za dotknięciem spojrzenia
świeca dogasa pożegnalną iskrą zaplątaną
w dym rozwiewany życzeniem spadającej gwiazdy
a jednak dłonie kochanki potrafią rozgrywać
nokturny i mazurki na klawiaturze życia
czasami schody podnoszą poziom nadziei we krwi
której zwierciadła żarzą się jeszcze tęsknotą
wtedy opieram się o poręcz i zapadam dziurawymi
stopniami
w wirtualny taniec milczenia

Oazy Szeptów

i powstaje o zmierzchu
światło nabrzmiałe sennością rozleniwioną
coraz głębszymi oddechami powietrza
spływa strużkami w strzępy pajęczyny
niczym gromada świetlików atomizuje jasność
rozpływając się w nocnej poświacie
paprocie i sosny przetykane srebrem
ruchem jednostajnie doskonałym
nawijają na wrzeciona nitki porozrzucanych chwil
rozrzedzanych wiatrem
myśli łagodnie zawiązują system nerwowy
przez impuls załamany pryzmatem czasu
wspinają się wierszem zasklepionym
poza granicę słowa

kot ośmiokrotny
z południowej części ogrodu słychać czasem
coś jakby pojękiwanie odbijane echem
od bystrego nurtu Eufratu
to miauczy nadworny kot na niebiosach
chociaż jest dachowcem o pospolitej maści
cieszy się szczególną miłością Pana Zastępów
serafini zasiadają z nim do rozmów nad Pismem św.
(ich dysputy transmituje tutejsze radio)
i nie mogą wyjść z podziwu nad nowatorstwem
kociej interpretacji Listu do Rzymian
często widuje się go jak z książką pod pachą
przemierza korytarze biblioteki
w poszukiwaniu materiałów do traktatu o ignorancji
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wyprawy kota kotów w dolinę św. Franciszka
budzą powszechne zgorszenie i niechęć
kilka razy oberwał kamieniem od arcypasterza
ale skargi na zuchwalca lądują w koszu
wezwany do ósmego życia
poszukuje uzasadnienia swojego jestestwa
w Księdze Koheleta

intelektualne przypadki kota Ignacego
codziennie upokarza świat porcją niezależnej ignorancji
wprost proporcjonalną do zawartości miski
jego doskonała bierność wzbudza podziw
nawet wśród kontestatorów stoicyzmu
niekiedy udaje zaangażowanie
ale kończy się na ogłaszaniu manifestów
do których brak przepisów wykonawczych
mimo rozległej wiedzy
odrzuca wszystkie zaproszenia do dyskusji
o polityce zagranicznej czy też literaturze
machnięciem łapy zaś lekceważy doniosłość badań
nad żywnością transgeniczną
czasem zasypia nad kartką
zmęczony formułowaniem żądań
przedstawianych następnego dnia właścicielowi
we śnie pozwala powstawać wierszom
cierpliwie przenoszącym wizje kociej egzystencji
w świat eschatologii
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i stało się ciałem
studia nad Pismem św. wykluczyły pomyłkę
a wątpliwości niektórych profesorów belwederskich
potraktowano jako głos advocatus diaboli
konieczny w procedurze
nawet różne proweniencje grupy trzymającej władzę
poparły – co prawda niejednomyślnie – wyniki badań
kontestatorzy nie uzyskali wpływu na opinię publiczną
wskutek braku dostępu do środków masowego
przekazu
intelektualiści i prostaczkowie wiernym chórem
podchwycili konkluzję
na początku było jednak Słowo

* * * (ich ludzki wizerunek)
ich ludzki wizerunek
ze skrzydłami i aureolą
o rozanielonym obliczu
niecierpliwi zastępy
specjaliści od public relations
przebąkują o konieczności
nowych objawień
trwają dyskusje nad wyborem
odpowiedniego aktora

Antologia

* * * (supermocarstwa porozumiały się)
supermocarstwa porozumiały się
ponad sumieniami i literą
teologii dogmatycznej
tajny układ dzielący
czyściec na dwie strefy wpływów
wejdzie w życie tuż przed
oceną moich wyborów
odbywają się wymiany pieczątek
przegrupowanie wojsk oraz
ostateczna lustracja mieszkańców
ale wciąż trwa zimna wojna

* * * (odkąd skomputeryzowali bramkę)
odkąd skomputeryzowali bramkę przed wejściem
do nieba
kręci się po nim sporo podejrzanych typów
z wyczyszczonym nagle debetem
świetnie podrobione karnety
w tutejszej drukarni
pozwalają zająć najlepsze miejsca
na występach chórów
i choć zachowują się spokojnie
stosowne służby rozpoczęły śledztwo
podejrzenie padło znowu na Szemkela

Oazy Szeptów

Ryszard Sziler: Madonna

Mariola Kruszewska (emde) – Mińsk Mazowiecki

W hołdzie Grońskiemu
Po co właściwie trzymać kota?
Kot to samolub i despota.
Zajmie najlepszy w domu fotel,
Usierści sierścią, zbłoci błotem.
Podrapie obcych i firanki.
Mleko wychłepce wprost ze szklanki.
Zje whiskas. Uda, że nie słyszy,
Jak pani sama łapie myszy.
Rybę potrafi (mówię serio!)
Przechwycić w locie nad patelnią.
Liście obskubie, choć nie jesień.
Resztki kanarka w darze zniesie.
Ma pchły, potomstwo, alergeny.
Od panny z kotem wieją meny.
Złodzieja to-to nie odegna,
A hołdów żąda jak królewna.
Przeciwwskazania każdy zna.
Może już lepiej trzymać psa?

wena
rozszemrał rozpluszczył się deszcz
rozciągnął sztalugi pajęcze
warkocze harfy nastroił
poeci – grafoman czy wieszcz
zapiszą przy szybie swe wiersze
wyrwanym piórem melancholii
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na wetlińskiej
bluźnisz grajku
w bieszczadach nie tańczy się
rock’n’rolla
tu stepuje się ciszę
cierpliwymi krokami
pod górę
w takt kropel
bijących o kamienie
gdy otulone błotem buty
uśmiechają się
pod wąsem sznurowadeł
przytupując na popiołach
poety

kwiat paproci
płaciliśmy
za skradzione chwile
kilometrami błotnistych ścieżek
potykając się
o kwiat paproci
pokazałeś mi w sinej chmurze
kryjówkę zielonych aniołów
i nauczyłeś słyszeć ich śpiew
syreni
dla nas
słońce pakowało walizki
by zapachniała świeżością glina
Antologia

chcę umrzeć w waszych objęciach
mówiłeś wkładając górom
zaręczynowy pierścień z trawy
rozdzwoniła się ulewa z radości
wiatr zatańczył kolczykami szyszek
coś pękło cicho

piórko na kowadle
w hurtowni materiałów budowlanych
zakupiono ostatnią partię betonowych
pustaków
wzrosło zapotrzebowanie
na stalowe magnolie
i zdrewniałe mimozy
odstraszają wysokie ceny
plastikowych rękawiczek
z białej koronki
próżno szukać
ostrzałek
do kolczastego drutu
cóż
zbuduję emdemiczny świat
z puchu
i wierszy spisanych na bibule
przydadzą się
psu na zimę
Oazy Szeptów

czyż nie zabija się ptaków
rankiem w moim igloo
kanarek na smyczy
popija kawą
ziarna wiadomości
cen masła
urodziła trojaczki
premier polskiego rządu
konflikt na pograniczu palestyńskow międzyzdrojach aleja gwiazd
poderżnięto gardła tysiącom indyków
zdejmuję kaganiec –
trudno śpiewać z wyrwanym językiem
wieczorem podam szklaneczkę
na zaśnięcie
by nie pognał za brzozą
rozchylającą dziewicze płatki
nabrzmiałe lepkością
zamarzłby bez czapeczki
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szukam
nie szukania mi trzeba
ale znalezienia
jak długo można ścigać własny ogon
ktoś ukrył zardzewiały drogowskaz
w zakamarku świata
bawi się w ciepło-zimno
czas niedogoniony okaleczył napis
łzy bezbarwny kleks
jedyny bunt pionka w szeregu
pytasz o ślad i nadzieję
dwa patyki przewiązane w pasie
pod kątem prostym

Ryszard Sziler: Głowa

wesołych świąt kochanie
upadam
chłostana twoją
myślą mową uczynkiem
zabijasz fragmentarycznie
czuję zapach mydła
nie będzie wielkim dzień
ostatecznego rozwiązania
nie zmartwychwstanę dla ciebie
na święta przyniosłeś w koszyczku
lukrowane słowa
pudrowany uśmiech
mdli nawet cukrowego baranka
nie można objąć
rozpiętymi ramionami
ciężko tańczyć
kalecząc zardzewiałymi stopami
pastowany parkiet
na stolnicy
dłonie opuchnięte od szpilek
wbijanych na raty
cierpliwie miażdżą obowiązek
na chwałę pana
domu
czerwona kropla potu
udaje rodzynek
podaj mi ocet skarbie

Antologia

pożółkłe koronki
czekam
film z zadyszką
popiłeś szklaneczką bez lodu

nie zapomnij zgasić światła
by ciemność mogła rozprasować fałdy
i oszukać palce satyną
rozebrana z makijażu
ukryję pod kołdrą
zasuszone wdzięki
mój termin przydatności do spożycia
minął
przepraszam
że się zestarzałam

Oazy Szeptów

powrót do przyszłości
kiedy będę młoda i piękna
wejdę jeszcze raz
do tej samej rzeki
obmyję ciało z grzechów
wyczeszę z włosów popiół
zdziwiona jasnością dnia
zawrócę
w lobotomiczne wczoraj
nadstawiając wytkniętym palcom
malinowy znak
na czole
w czerwieni przecież mi do twarzy

pusty dzban
jestem
jałowym źródłem
kryształowych słów
milknącym szeptem
odbiciem
zaparowanej tafli
krzywego zwierciadła
imieniem na cudzych wargach
w westchnieniu umierającego dnia
pozostanę
różą wykutą w antracycie
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Łucja Kucińska (luczija) – Sieradz

na tarasach niezrozumienia
wiesz jak to jest
gdy dzień gaśnie o świcie
i nie ma jutra
jak bezskutecznie szukam wyjścia
ze śnieżyc i świtów zamglonych
dwadzieścia a może trzydzieści lat
a ty stoisz po tamtej stronie
wsparty o barierkę
i czekasz
pociemniały mi oczy jak liście buczyny
rozwiane jesienią po nadmorskiej plaży
nie usłyszysz krzyku z wpółotwartych ust
choć obolałe ramiona zbyt wrażliwe
na dotyk

ostatni taniec
gdy rozpacz rozedrze powietrze
i to co najdroższe
opadnie na ziemię
weź na ręce
tę duszę lekką i wolną
zamknij oczy pozbawione życia
ucisz lęk
później unieś w górę i wypuść
niech tańczy z wiatrem
spopielały czas
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z rewizytą
nie bądź zdziwiony że odwracam wzrok
gdy patrzysz na mnie
boję się utonąć w niebieskiej szarości
zbyt daleko mi do patronki niewidomych
a tak blisko Ewy
znowu jak co dzień
rysuję mapy planując wycieczki w nieznane
gdybym mogła wykonać przedmiar tego co się wydarzy
z określeniem błędu w sztuce
może bym nie zbłądziła na wytyczonym szlaku
już wieczór gdy wychodzę z domu
płatki śniegu srebrzą się w świetle reflektorów
mijam wystawę sukien ślubnych
rozkopane ulice i przejścia dla pieszych
czekam na zielone światło
tysiące zapalonych lampek przypomina o świętach
zaciśnięte powieki i zmarszczone czoła solistów hamują łzy
ich ręce drżą gdy słyszę kwilenie skrzypiec i wiolonczeli
które zatrzymują w miejscu niepokorne myśli
by gdzieś we mnie cichutko zapłakać
kiedy przyjdę do ciebie
i oprę brodę na ramieniu
pomieszają się kolory oczu i nieba
wirujące płatki śniegu znieruchomieją
– w tę cichą noc zdarzy się cud

Antologia

* * * ( nie musisz nic mówić)
nie musisz nic mówić
– ona wie o co prosisz Boga
gdy podnosi pisklę
które wypadło z gniazda
– milczy jak On
nawet najczulszym słowem
można spłoszyć

przywołuję cię muzyką
zaczynam grać
płyną ciche dźwięki melodii
– oddalam się
przyklejamy marynarkę do płótna
konturom twarzy skąpisz światła
nie chcesz malować emocji
– to twój pierwszy obraz
później
na jednej ścianie panorama z rzeką
na drugiej autoportret
pachniesz lasem - czekamy
przy oknie choinka
mikołaj nie dociera na czas
ściany i drzwi nie są już przeszkodą
siedzisz przy oknie
czas przefarbował włosy
mają teraz kolor mieszaniny soli z pieprzem
i tylko przez chwilę gdy zaczepia je słońce
lśnią jak wtedy
muzyka cichnie
znów czytam ciebie
– ty mnie
Oazy Szeptów

* * * ( pochylając się nad innymi)
pochylając się nad innymi
maleje własne ja
niewidoczne z upływem czasu

w rocznicę
ciocia L ma niebieskie oczy jak mój tato
tak samo patrzy na mnie
odgarnia włosy z czoła
a jej myśli lecą z szybkością lat świetlnych
do syberii i kazachstanu
to dla mnie te róże – pyta
i uśmiecha się jak on w szpitalu
płaczemy bo to nie wstyd płakać
gdy włosy siwe i rodziców już nie ma
więc wybacz mi mamo
że nie stoję nad twoim grobem
tylko mogiłą przodków
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grona i ciernie
nie zdążyłam nacieszyć się zapachem akacji
a już lipy kwitną
niejedna jeszcze wiosna będzie
wiem
będą powroty i odloty do ciepłych krajów
lecz trudno wznieść się ponad
nie zahaczając o chmury
gdy niebo zimne i szare

Ryszard Sziler: Tajemnica

dwie rzeki mojej melancholii
Zazieleniły się rozchybotane myśli
owiane zbawienną lekkością pióra.
Wchodzę w twój sen ciepłem falującej wyobraźni
i zasypiam.
Poznajesz moją materię.
skrzydło przebite kryształem lodu
zastygło w pozie zjednoczonej przyjaźni
Przywołuję dotyk na klawiszach pianina,
i ten na policzku - strzał w dziesiątkę.
Niemoc ogarnia ciało.
Śnię .
Ty i ja kochamy las.
Powiedz gdzie jest to drzewo,
którego nie mogę odnaleźć.
Obok obojętni i nadpobudliwi ludzie
wierzą w swoją nieomylność.
Mam tylko fotografię z Toronto,
szal biały jak śnieg w naszym lesie,
którym wiązałeś mi ręce,
a słowa zamierały na ustach.
Boże, ucisz łomot serca,
gdy czytam opowiadania,
Piotra od szala i leśnego Jakuba.
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Tajemnica
A. Ciesielskiemu

będzie taka noc
po której nie ujrzę słońca
przyjdź do mnie – muszę ci coś powiedzieć
nie zdążyłam przed zachodem
teraz brodzę w słonej wodzie
zamiast śpiewać
niech aniołowie zawiodą cię do raju
kolejny liść opadł z rodowego drzewa
i odfrunął do domu
spocząć przy stole z autorem zemsty
założycielem kul-u i generałem
obok siądzie Bibianna z Margaritą
jeśli odwiedzisz mnie nocą
powiedz czy czekał tato
bracia których wykopałeś ze zbiorowej mogiły
twoja ukochana Bogna
no i co z moją mamą
zawsze lubiłeś dużo mówić
więc powiedz - jak tam jest
czy wstał nowy dzień

Ustka, 21.07.2008r.

Oazy Szeptów

ostatni lot
paczki od matki przypominają zapach domu
wodospad niagara broni powrotu
a piórko w dłoni odtwarza z precyzją
zlecone do wykonania herby
z pary unoszącej się nad szklanką
wyłania się postać
rozmawiamy sobie ale herbata stygnie
tak bardzo lubisz unosić się nad ziemią
i odlatujesz zanim wschodzi słońce
- na zawsze
pod rozpiętą marynarką
tulę do piersi porcelanowe naczynie
kochanie
nie bój się nie upadniesz
trzymam cię mocno
i osłonię przed deszczem

letnia alergia
świńskie ryje pieczone na ruszcie
uczulają
tu nawet myśl ginie w zarodku
gdy chmara krzykliwych głuptaków
obniża loty szukając pożywienia
pomiędzy nimi człowiek
pcha na wózku cierpienie
i jeszcze się uśmiecha
nie chcę unieść wzroku
powyżej psich grzbietów
uciekam jak najdalej
pomiędzy róże na klifie
gdzie wstęp wzbroniony
odtwarzam obraz przedwiośnia
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Tobiasz Majstrenko (Tobi Majstrenko) – Mirsk

* * * W błękitnej pościeli
W błękitnej pościeli
w szaliku z półcieni
śledzę trzepot źrenic
kiedy już zaśniesz.
W błękitnej pościeli
w objęciach niedzieli
mielisz leniwie
czas wedle pragnień
maj 2008

Cygara smak jesienny
Kapelusz z dymu
udekoruj liśćmi
wernisaż myśli
schowany
tuż pod nim
przemówi ruchem
szarego prochowca
gdy pójdziemy
na spacer
oczekując wiosny
czerwiec 2008
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* * * Umieść
Umieść
nuty młodości
na pięciolinii zmarszczek
zajrzyj do szafy
przywdziej szatę
poetki
zanim wyjdą na spacer
gorzkie wspomnienia
zostawiając nas samych
bez puenty

lipiec 2008

Ryszard Sziler: Muzyka polska 5

* * * Księżyc nieśmiało
Księżyc nieśmiało
układa z gwiazd bukiet
w niezgrabnych palcach
tańczą chochliki
które chciałby oddechem
ponad wzrok twój unieść
gdy przy oknie odpędzasz
niespokojne myśli
maj 2008

* * * Zmywasz makijaż
Zmywasz makijaż
zagubioną łzą
która na rękawie
utkała gniazdo.
Krople tańczą
na guzikach.
Wrócisz do domu
uboższa.
marzec 2008
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Anna Michalska (combitube) – Warszawa

rozstąp przede mną Morze Czerwone
Zanim dotknę stopą dna, rozstąp się
na dwa, rozstąp się na dwa.
Mam czelność badać szkliste kopuły.
Oderwana od barwnej mozaiki, krawędzią
warg porysuję cudze nieba. Tam na dole
polepione losy. Dziś obejmę puste
ruiny, gdzie cisza świdruje kamienie.
Znajdź mnie.
Wezbrane czerwienią, napięte siłą skurczu,
niech popchnie mnie dalej, bym nie wytrąciła się
z obiegu przyparta nurtem do muru. Później
mogę dać mu pęknąć. Wejdź we mnie.
Zanim dotknę stopą dna, rozstąp się
na dwa, rozstąp się na dwa.
Wcisnę cię głęboko między gąsienice cegieł.
Zbuduję cztery ściany zwarte w kwadrat,
abyś mógł odtąd zamieszkać między drugim
a piątym. Wygładzisz ostre kanty, już nie będę
ostrzyć sylab. Zostań.
Wtłoczony w pogięty pytajnik, wtopiony
w przejrzysty dach rozległego atrium,
odciskasz dłoń dopiero na szarych, kamiennych
tablicach. Usłysz mnie.
Zanim dotknę stopą dna, rozstąp się
na dwa, rozstąp się na dwa.
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laylah
To ta chwila laylah, kiedy arabski mężczyzna
wyciąga rękę do drżącej gałązki i zrywa kwaśne
owoce.
Rozgrzana pustynia uchyla swój czar- szab,
odkrywając tajemnice orientalnych ogrodów.
Tam, w spękanej ziemi, będą pęcznieć także
puste nasiona.
Arabski mężczyzna naniże je na niteczkę
i sprzeda na targu jak barwne korale.

jeszcze tylko jutro
Słyszałam, że Jezus podobno zmartwychwstał,
więc pobiegłam znaleźć cię w kamieniu.
Przygryzam wargi, naiwnie szukając ziarenek
piasku między zębami. Nic, tylko sól.
Szeroka blizna na kafelkach kuchennej podłogi
jest już lepka od mojego wzroku. Kurczę się,
zaraz wypełnię sobą jej kształt, aby poczuć
ciebie jeszcze tylko jedną chwilę.
Połykam święcone powietrze, ale drażni mnie
zapach starego mięsa w ich oddechach.
Wiesz, ta prawda boli nawet rozcieńczona
nocnym procentem.
Jeszcze tylko jutro pozwól mi krzyknąć
w głąb kamienia. A później spalę twoje
sine paznokcie i wrócę do domu
posegregować wszystkie zdjęcia.
– 115 –

tunele czasoprzestrzenne
odchodzę i wracam
dziwiąc się że
za każdym razem
stoję gdzie indziej
teraz mnie nie ma tu
nie ma jestem tam
gdzie byłam i nie
ma mnie ale ty
nie rozumiesz
i nachalnie patrzysz
w moje okna
zadając miliardy pytań
przestępujesz inne progi
coraz mniej moje
powtarzalne i zdarte
jak stare taśmy
teraz mnie nie ma tu
nie ma jestem tam
gdzie byłam i nie
ma mnie ale ty
nie rozumiesz
i wciąż mnie wołasz
innymi imionami
anusiu aniu anno
nie znając historii
żadnego z nich

Antologia

ryzyko
nie uciszę bólu bębenków
świdrowanych przedwczesnymi
widmami
a kiedy pokręcisz głową
na znak niezrozumienia
powiem ci
wyobraź sobie bramę
przez którą mogą przejść
tylko wybrani
siebie gotowego do skoku
gdy w chwili największego
napięcia mięśni stwierdzasz
że nie możesz tego zrobić
coraz mocniej wgniatam
twarz w pręty oszukuję siebie
cofając wskazówki
bardziej ślepa
chcę zobaczyć więcej niż nic
i pocieram wciąż ramiona
okłamując słupki rtęci
zobacz
moja ziemia drży
a niebo opiera się już tylko
na świerku jednej koronie

Oazy Szeptów

bezsilność
Zanim niewypowiedziane
słowa zasklepią się
w kamień i ugrzęzną w ziemi,
otwórz usta, mów!
Bo kiedy On rozdziera sekundę na pół,
twarze zastygają w bezruchu.
Coraz mniej i mniej w nich wyrazu,
aż znika utrwalone spojrzenie
i rozchylone wargi pełne
dźwięków.
Coraz więcej i więcej
robaków.
A ty obudzisz się w nocy,
przytłumiony szeptem,
który wnika trochę za głęboko.
Zatyka i osiada na skurczonej
krtani i już nic nie powiesz.
Bo kiedy On rozdziera sekundę na pół,
okazuje się, że jest coś trwalszego
od spiżu, co jest w stanie cię złamać
i przygiąć ciężarem do chodnika.

– 118 –

monologi bez odbioru
Zbudowali nam barykadę nasączoną
słonymi pytaniami, które przez lata
osiadały z wyrzutem, tworząc
kolejne warstwy kurzu.
Ziemia musi należeć. Zmienia
tylko imiona, dowodząc, że Bóg
nie jest gołosłowny.
Teraz, gdy zagarniam, nie pytam
już o sens, nie nakłaniam
do łamania pradawnych obietnic.
Kiedy wilgoć zalewa mchem
puste powierzchnie,
pukam do drzwi kamienia.
– To ja, wpuść mnie.*
* cyt. Wisława Szymborska

Ryszard Sziler: Marzec

Tamara Olszewska (Tami) – Poznań/Strzemieszyce

Śmierć przyjaciela
krajobraz leśnej wiosenności
wystukanej kołami pociągu
wdarłeś się złamaną różą
uderzyłeś w okno umierającą myślą
powitałam cię smutkiem
dotknęłam wspomnieniem
zadrżałam...
ból rozlany na policzkach
niedokończone rozmowy
przyjaźń zatrzymana w pół kroku
w ogrodach szczęśliwości
czekaj na mnie z kawą
czekaj z uśmiechem
przyjdę czasem zamknięta
do zobaczenia...
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szarość
łzy
zamglone krople pożegnania
rosa osiadła na kolejnych zmarszczkach
kap
kap
w pucharze życia jeszcze dużo miejsca
usta niewiarą zroszone
zanurzą się w bezsensie goryczy
smakując małymi łykami
chwile
które nigdy nie staną się dniem
kap
kap
nie ma świata
po drugiej stronie lustra...

przyjdzie mój czas
kiedyś przyjdzie taki czas
stanę na granicy światów
dłońmi uchwycę wspomnienia
zanurzę w nich twarz
kiedyś na granicy światów
uśmiechnę się
do mojego początku i końca
kiedyś stanę się
szeptem brzozy
iskierką wiatru
cieniem zatartego śladu...
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homo domini
wykrzyczany niepokój
rozpryśnięty nienawiścią po życiu
gorzkie ziarnka słów
zamknięte w puszce fałszu
maska filantropa na twarzy błazna
wrosła czasem
kamienne kwiaty
wręczane przy okazji
dotyk w świetle jupiterów
krwawiący samotnością
każda pieszczota
cięciem chirurgicznego skalpela
i tylko nocą potwierdzenie człowieczeństwa
lustereczko powiedz przecie
żem najwspanialszy na świecie

ostatnia stacja
wysiadłam ze snu
gdzieś
na ciemnym pustkowiu
smutek zawieszony nocnie na niebie
w oddali
krzycząca samotnością brzoza
z niepokojem w ręce
winą splątaną wiatrem
pozostałam
zasłuchana w pożegnalny gwizd
ostatniego marzenia...
Antologia

chęć ucieczki
upij mnie życie
posadź przy knajpianym stole
z brudnym obrusem
popielniczką pełną niedopalonych myśli
zaszum mi w głowie chaosem zapomnienia
i śpiewaj ze mną
bełkotliwymi marzeniami
głośno
krzycząco
upij mnie życie
niech rozbiegną się białe tęsknoty
w delirium idiotycznego sensu

śmierć
moja przyszłość to
rozległe trzęsawiska ukryte w gęstej mgle
nagły przestrach
gdy zranione drzewo rozrzuci martwe gałęzie
przelot kruka po szarych myślach
krople krwi leniwie spadające na zamknięte usta
wiatr w ostrym wirze niszczący pamięć
moja przyszłość to
czerń...

Oazy Szeptów

nie wierzę
tęsknota
wrosła w słów przyciasną sukienkę
poszarpaną linią niedomówień
wyznaczyła horyzont beznadziei
uśmiech dopala się
w zielonym płomieniu świecy
migotliwie drżąc wspomnieniem
łkając zastygłą kroplą wosku
na przystanku niezrozumienia
nic już nie czeka

pożegnanie z Aniołem
Anioł nie umie już płakać
w niezrozumieniu
parzy sny kroplami wyblakłych tęsknot
Anioł nie umie się już śmiać
w bezradności
rozkłada skrzydła pasjansem iluzji
Anioł nie umie już wierzyć
w rezygnacji
z wyszarzałą aureolą w ręce
odchodzi cieniem
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przeszkoda
przede mną brama
niczym zardzewiały ukłon przegranej
w okucia wpleciona czerń każdego wczoraj
skrzypiące ironią wiatru pokonane myśli
za bramą ogród
wybujałe uśmiechy zwrócone ku życiu
zielonością kuszące spełnione marzenia
rozkwitłe pąki szalonej wiary
…zgubiłam klucze

bez rozgrzeszenia
moją winą wiara
w smak okruchów iluzji
lot feniksa nad cmentarzem
harmonię chaosu
moją winą wiara
w bełkotu zaklęcia
bólem czekanie nienazwane
bezruch echa
za rozwiązłość nadziei
słowa w klatce nieprawdy
trans pijanego zwątpienia
spijam moją winę nieudanym dzisiaj
zamknięta kroplą żalu
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Modlitwa niepokornej
nie dam się
bólowi codziennego krzyku,
echom czarnych myśli,
zachłannemu smutkowi,
słowom pozbawionym czucia
nie dam się
spojrzeniu utkwionemu w niebycie
nocy, co dzień w beznadzieję zmienia,
kroplom strachu kapiącym w ciszy
podniosę wysoko głowę,
dłońmi wczytam się w przyszłość,
losowi rzucę białą rękawicę,
siłą straceńca wzmocniona
dojdę do swojego końca
po swojemu…

Spojrzenie w siebie
wyciągnęłam dłonie
dotykiem zamarzł wiatr
ułożyłam słowa w szepcie
krzykiem wrosłam w ciszę nocy
w zapachu chciałam się odnaleźć
zgasły gwiazdy
i tylko
mgła
rozlana kałużą myśli
Antologia

deszcz
rozpalonych smutków
w kolejnym jutrze
zamknięte
roztrwonione wczoraj…

Pozostanę wspomnieniem
wplecionych w niebo nadziei
złocistości pragnień
rozrzuconych uśmiechów
nie dosięgnę
adagio nuconego wiatrem
słów szeptem zaklętych
szelestu zbliżającego się jutra
nie usłyszę
miłości w przyjaźń wtulonej
samotności w tłumie ukrytej
kropli spełnienia na ustach
nie zobaczę
w lustrze odbitym cieniem
marnym pomysłem na życie
mało znaczącym wspomnieniem
zostanę

Oazy Szeptów

Kolejny dzień
gorzki smak
porannej filiżanki niewiadomych
strach z plasterkiem bólu na talerzyku
reżyser zaprasza na scenę dnia
dzisiaj
obędzie się bez wielkiego monologu
wyćwiczony ukłon zapomniany za kotarą nocy
klaka i tak zagłuszy tremę mijających godzin
gdy requiem
wybije donośnie zakończenie sztuki
ulgą powróci przegrany aktor
do ciepła swojej samotni…

Ryszard Sziler: Z wędrówek po grudniu

Janusz Ostrowski (Amadeusz) – Tel-Awiw

już się nie mieszczę
co zrobię
kiedy cień okopie się
głębiej wrośnie
w fałdy ubrania
może się uśmiechnę
otworzę puszki konserw
kupione w północnym
supermarkecie
i pokażę wam bezwolnie
słodki owoc
ale nie ma co was
kusić na resztki
urodziłem się by być
ptakiem
a może czymś podobnym
do wiatru
dopijam filiżankę
kawy samotnie
w kawiarni na rogu
pod plastykową palmą
to co powiedziała filiżanka kawy
do żelaznych ptaków w moich oczach
miało gorzki smak
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chameachew (kochanek)
z wędrówek wypadasz powoli
jak drobiazgi z kieszeni umarłego
głosem błądzącym po snach
a ja wciąż potrzebuję wzburzonego morza
fal rozbijających na kawałki
krótkie życie
od uniesienia do upadku
na wyspie która wciąż się oddala
za nie mój horyzont
jeszcze próbuję przewrócić się na plecy
żeby lepiej widzieć siebie naprawdę
ale zewsząd nadlatują ptaki
żeby wydziobać słowa
do nagiego szeptu
milczenia
a w ich piórach pełno wiatru
co stanie się jeszcze większy
jak skrzydła
którymi zapalą ociekające wodą
pochodnie
czujesz smak soli na wargach

Antologia

dwa ogrody
w fałdach snów są sny
niewyśnione

bo cóż mógłby pokonać
wiersz z zaciśniętym w pięść
wersem wypukłą jak kastet
kropką
kiedy wciąż czeka
pobielonym skrzydłem
na czerń co opadnie
sadzą z nieskończonych
kominów tęsknot i lęków
tymczasem w mojej głowie
śpiew wiatru pieści włosy
z troską o młode pisklę
wiosny które odfrunie
nie doczekawszy lata

powieki
bielą szyję wiatru chmur
linią horyzontu w pętli
na krześle w sześć nóg
nie zajdziesz daleko
łabędziem skrzydeł rozpiętych
dłonią otwartą pustą
mgłą co wstaje zasłoną
a gdy się w końcu dniem
uniesie
cóż odsłoni ponad
odwieczną nicość posłania
Oazy Szeptów

klepsydra
ląduję w koszu
zmięty papier bez przyszłości
w tym upadku jest metoda
by spojrzeć sobie w oczy
zaciskając wargi krzykiem
spinaczem słów ocalić choćby
ten obraz wywróconą biel w pustkę
pojadę czerwonym tramwajem
sortując dni które nadejdą
kartka za kartką
do ostatniej
bez daty i adresu
ten pan
ten pan już tu nie mieszka

eurykleja
przed taflą lustra
i w świetle
w wodzie i wysokiej trawie
jak koła figury świętych
w sześć skrzydeł i sześć nóg
ale ziemia była wciąż twarda
niebo wymykało się palcom
rozdarta bluza do której
w pośpiechu przyszyto kieszeń
śpij moja młoda przyjaciółko
ja jestem zawsze na zewnątrz
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wciąż zapominam że oczy nie
mogą zatrzymać
przyglądam się drzewu magnolii
ostatni kwiat opada
martwa powieka pod palcem

lounge burlesque
„pozwólcie drzewu wrastać w ciało
cieniem z cieni najgłębszych...”

zamkniętą okiennicę z bukszpanu
przekroczę najcierpliwiej
gdy zniknie jutro
w białej ślepocie
ścieżką dotąd niewydeptaną
nasłuchując słów niesionych wiatrem
z tamtego brzegu lete
w nierównym rytmie kroków
tam i z powrotem
tam i z powrotem
aż po światło z powały
tysiącem kąśliwych mrówek
labirynt linii
cienkich jak pamięć dotyku
łopocze
czysty skrawek płótna
i każdą z rzeczy
wynosi obraz kolorem sepii
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parawany
u obrzeży
rozkręcając się z bólu na dobre
trzeba się lękać
i paluszków dziecięcych
i liści czujnych czeremchy:
gdy parawany rozsuną
światła zbudzone powieki
rozwiązanym sznurowadłem rzęs
wsiąknę w gładką korę warg
horyzontem gałęzi
pąkiem w tańcu podniebnym
doskonała biel
nakarmi moją duszę
śmiercią
już bez lęku

zatańczą drzewa
od pewnego czasu
mój cień mnie unika
przechodzi zwykle z uniesioną
wysoko głową
ze wzrokiem utkwionym
daleko od mojego ciała
prawda czasem
wyrzuca z siebie to jedno
niedokończone zdanie suicide of
i wciąż się zastanawiam
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o kogo z nas mu chodzi
muszę dokładnie sprawdzać
przed snem nadgarstki

ir szerekiim ejn la*
przecież mogę poczuć
ten ostry ból kiedy stawałeś się
ciałem latawca
którego skrzydła wyznaczały
wschody i zachody ostatniego słońca
w twoich oczach
kiedy wątpiłeś we własne słowa
przecież wiedzieli co czynią
byś mógł rozpostrzeć ramiona
w końcu to tylko śmierć
i z nią można zatańczyć
walca
*miasto bez niebios

Ryszard Sziler: Nie ma już takich miasteczek (9)

Barbara Pala (Baszka) – Gorzów Wielkopolski

Noc
noc kolejna do kątów nadeszła
cichuteńko w filcowych podeszwach
stawia gwiazdy rozrzutnie w gromadach
łuną świecy coś w szybie się złoci
jakbyś złudą codziennie tam chodził
a to miraż z bezsensów się składa
bez poręczy do świata nie umiem
jak mam dotrwać do świtu bez zdumień
i na śmierć się nie skłócić z tęsknotą
smutne twarze osuszyć z wilgoci
samotnością nikomu nie szkodzić
lecz nie o to wszak chodzi nie o to
by dopisać postscriptum do życia
muszą bywać w najczulszych odbiciach
w tlących żarach co nigdy nie gasną
a ty duszę już włóczysz po marach
ja tu ciągle pilnuję zegara
żeby czas swój przegapić i zasnąć

Antykwariat
w niemym półmroku rustykalnych kloszy
w ciszy regałów gdzie schodzą się kurze
kartka przy kartce śpiące księgozbiory
mistycznych myśli cienie tylko stróżem
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czasem zaduma przy futrynie siądzie
mglistą poświatą przemknie duch zaprzeszły
dawne skupienia szparami w podłodze
w nocnych czytaniach woluminów szepty
z czułością czasem ktoś muśnie spojrzeniem
dłonią pobłądzi w półki pełne wieków
wciąż tam w umarłych żywe nasycenie
z gwiezdnej lotności klasycznego dźwięku
księgi przed światłem skryte tajemnicą
mędrcom legendy odsłaniają schedy
jakby nieziemskie podróżują znikąd
a jednak świadkiem kto zechce uwierzyć

Sonata dla snu
Sennym bytem w półjawie przed szarością świtu
czasem nie wiem czy jestem ginąc pod muślinem
blady zaprzęg obłoków nocnym niebem płynie
woziwoda gdzieś zwija sznur rosy z błękitów
przy ogrodach gdzie pawie strzępy zwidzeń budzą
mgły tam siedzą na zboczu jakby chciały latać
znad przestrzeni gdzie sięga srebrzysta sonata
dzwoni zarys cienisty nikłą taflę krusząc
długich godzin spędzonych przy jasnych cykadach
nikt dokładnie nie zliczy nie czekaj wyjaśnień
choćby przyszło do bramy kolejnej kołatać
rzeczywistość jest teraz a raj jeśli zaśniesz
kiedy dusza do tego nie należy świata
tylko snem nieskończonym można widzieć baśnie
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Pożyczony wiatrak
czasem cudze życie ktoś na tarczy wniesie
obcych słów znakami zapisze jak swoje
czyjeś roztargnienia czyjąś cichą jesień
i żadnych nadziei że to zmierzch urojeń
takie same światy jakby ziarnka maku
za spojrzeniem gesty rzucone przytomniej
jednak wiem że oczy wymyślone z kwiatów
sobie przynależne chociaż mówią do mnie
za daleko prawdy leżą od znaczenia
żeby stać pod światłem roznieconym wcześniej
szklane słońce pęka i w cichnących lśnieniach
zbławatnieją łąki już nie tak boleśnie

Credo (dopóki)
póki czarne jeszcze są w otchłani perły
w koronie nie giną przy znoszonych płaszczach
póki każdy ranek budzi dźwiękiem werbli
za drzwiami półgłosów noc nie taka straszna
póki łąki brzęcząc podchodzą do źrenic
nie zniżają lotu chmur otwarte klucze
póki księgi zdarzeń wiodą ku jesieni
a muzyczne credo składają ze wzruszeń
póki zachód w nawyk tylko snem przechodzi
obrazy bez obaw patrzą prosto w przestrzeń
ciągle jeszcze warto z karą się nie godzić
w znaczoną pogodę opadając szeptem
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Ryszard Sziler: Modlitwa poranna

Inna
z dyskrecją jaśminów
dojrzewa poza dotykiem
delicją muśnięć i pamięci
gdzie mgły otwierają okna
potem w zmysły
wyłożone sztukaterią wraca
z najbliższą okolicą
jak pragnienia w rozkwicie
a czasem dłonie
układając w łańcuszki
odciska
w jaspisowych tablicach
wszystko dla oczu
z błękitów
tylko

Nacht in Wien
rozpieszczona secesja
a Strauss
z cesarskim walcem na smyczku
jaśniejszy nocą
rubaszny melonik dorożkarza
jak kuglarz patrzy przed siebie
tradycją ulicznych teatrów
już Oniegin wrócił z podróży
młodym winem nasącza dygresje
ech ty
Antologia

tam wciąż do melange w cafe Zartl
malarzom zatrzymanym w czasie
przynoszą szklankę wody
i dzisiejszą gazetę
nikt nie słyszy śmiechu Freuda
a tylko czarodziejski flet
niesie mrok
po Wiedniu

Na polanie
spotkamy się na końcu świata
pod jesień to będzie na pewno
czas w liściach nadzieję pokłada
że staniesz jak anioł przede mną
ktoś wiatry zaprzęgnie w rydwanach
a harfy gdzieś wzniosą nad słowa
gdzie wierzba się wodzie spowiada
z pstrych godzin co świt je pochował
nie będzie tam smutno i szaro
i łez nikt nie zbierze jak ryżu
sprzyjając w radości zamiarom
zagościsz tam całkiem w pobliżu

Oazy Szeptów

Ewa Pietrzak (Sosna) – Koszalin

Zielarka
Niepewność nadciąga w najmniej spodziewanym momencie
myśl nie nadąża niby taki sam tramwaj ale po innym torze
nie zdążyłam a za zamkniętymi drzwiami nie słychać oddechu
zmatowiałe lustro złowrogo obwieszcza brak połączenia
nie umiem tak patrzeć rozróżniam bezbłędnie kolory
szarość kładzie się ironią na wszystkie strony bycia teraz
nie czekam jednak zbieram zioła na pamięć na uśmiech
na serce

(Nie)oczekiwanie
odnalazłeś mnie na tej samej plaży następnego lata
nawet rysunek namalowany twoim spojrzeniem
pozostał na ciele i pamięć ciekawskich dłoni
lubię tak czekać na ciebie jak na nowy dzień
przeglądać się w pragnieniu szarych oczu
wygładzasz ciepłą dłonią kreskę na moim czole
dobrze że przypływasz czerwcem na kolejne
na wszystkie pory roku
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Epilog
bo mnie się lato poplątało z jesienią
na srebrne nitki nawlekłam
pasaże miękkich dźwięków lerki
zamiast wrzosów zasuszyłam kwiat
znaleziony w noc czerwcową
nie mów że jestem roztargniona
gorzkim zapachem czeremchy
zamknęłam w pamięci czas
dojrzewających kasztanów
zgubiony wraz z koszykiem
w który zbierałam listy od ciebie

Zwyczajny dzień
nie smuć się za moje błędy dzisiaj
wiem że zupa miała smak macierzanki
z nutą roju pszczół tańczącego ponad sadem
niechcący zaprasowałam w rękaw
twojej koszuli krzyk żurawi
przecież wyszłam ci naprzeciw
tylko zaplątałam się w fokstrot buku
którego posadziłeś tamtej jesieni
lubię jak się tak do mnie uśmiechasz
zapomniałam ci powiedzieć coś ważnego
pod krzakiem irgi znalazłam gniazdo rudzika
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Droga
nie ucz mnie patrzeć błękitem
bo oczy mam brązowe
wdychać zapach sosny
i wplatać go w wiersze
nie mów mi o wolności
wpisanej w skrzydła
o oddechu co wczoraj
przysłałeś w liście
jeśli noc krukiem mądrym
zrozumieć pozwoli
zrodzony świtem żal
za niepopełnione
szeptem raz jeszcze
naucz mnie patrzeć błękitem

Stacyjka
zaklęta w ciszy zastygłego czasu
wspominasz tego pana w borsalino
wpatrzonego w otwarte na oścież drzwi
pod oknem ich dwoje jak co tydzień
szeptem obiecują sobie przyszłość
daleko stąd za tamtym miastem albo dalej
dziecko bawiące się szmacianą lalką
obok smutnej pani z oczami jak kasztany
wilgotne pierwszym jesiennym deszczem
odjechali wczoraj ostatnim pociągiem
została zwrotnica żyje w czasie przyszłym
śpiewem młodych sosen
Antologia

Zachód
schowany w zaciśniętej dłoni
wczorajszy dzień trzepoce
jak pod żebrem przestraszony puls
otwarte oczy najbardziej bolą nad ranem
noc ziarnkami piasku przypomina
dotyk mówionych niespiesznie słów
cienie stają się coraz dłuższe
zwłaszcza te pod powiekami
to było krótkie lato

Myśli łagodne albo zwodzony most
zaśpiewało zamruczało dotykiem twoim
przecież tylko pogłaskałeś włosy
wczoraj niesforne
wygładziłeś linię na czole tę najgłębszą
dotykając słowem myśli
o dniu kolejnym
jesteś jak drugi brzeg na odległość oddechu
bo są dni noce i spokój po nich
jeżeli jesteś

Oazy Szeptów

Azymut
nie uczmy się kłamać na tematy proste
zmieniajmy spojrzenie złożenie ust
na słowa zwykłe i niezwykłe czyny
zapomnijmy topić prawdę w kropli ułudy
wszystko płynie do tego samego morza
nad którego brzegiem staniemy jutro
a przewoźnik słono każe sobie płacić
za każde drgnienie powieki

Fiedorówka
przycupnęłaś do wzgórza przytulona
jak kurka przy studni chatko miła
pod smrekową strażą bezpieczna
dajesz ciepłe schronienie wędrowcom
w starej szafie na piętrze
kornik baje beskidzkie legendy
a iskry z kominka rozjaśniają
najczarniejszą noc
po skrzypiących schodach
pnie się zmęczona drogą myśl
zasłuchana w koncert smyczkowy
zasypia w twoich ramionach
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Ćma
wyszłam na chwilę
w oczach wciąż tamten las
a w skrzydłach ptaków
odnajdę powrotną drogę
ubrałam mrok
w dłoniach ukryte ciepło
tysiącem słońc wypuszczę
na wolność
zgasiłam uśmiech
by zdmuchnąć ćmę
szmer jej cichego za mną lotu
i niespokojne spojrzenie
nie pozwól
żebym musiała się odwrócić

Podróż
nie mam kłopotów z pamięcią ale ciebie nie mogę
nocne szepty nie przynoszą ukojenia zbyt głęboko
sięgasz rozebrana czuję radość by za chwilę
usilnie zacierać ślady pozostawionych na skórze słów
nie jestem smutna próbuję zrozumieć czas i miejsce
zasypuję wspomnienie i zostaję bilet mam w jedną stronę
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Sekta
przed świtem w blasku ognia staje się prawda
najgłębiej widać jak budzi się ciepło
rozprasza chmurność kołysząc najczulej
strwożony dotąd ptak
równym rytmem odmierza czas nieutracony
rozbitkowie zawsze dopłyną to ta wyspa
na której zaklęty kręgiem rąk rodzi się spokój

Za górami za lasami
opowiadał jej o świecie
w którym każdy dzień
smakuje jak okruch chleba
podawany czułą dłonią
wprost do ust
gdzie w cieniu dobrego drzewa
może bez lęku spoglądać w jutro
zbudowane z jego ramion
dla niej
zapomniał dodać
że jest bajkopisarzem
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Bez odpowiedzi
powiedz gdzie kończy się dzień
czy wtedy gdy zakrzyczy nocny ptak
może kiedy ostatni pocałunek
jesiennie dotknie ziemi
albo fałszywie zabrzmią tony
symfonii tej wiesz niedokończonej
a za szybą widać już tylko
streszczenie wrażliwości
wystarczy wejść do nowej rzeki
żeby znowu spotkać świt
powiedz

Przez grzeczność
Tak niewiele potrzeba, by uśmiech zagościł.
Podarunkiem się staje każde małe słowo.
Jest jak drzewo podporą, co w chwili słabości
Zapachami napełnia noc, tę jaśminową.
Tak niewiele potrzeba, by uśmiech zgasł nagle,
a w każdym kącie domu zmierzch zamieszkał siny.
Przez uchylone okno w firanki jak w żagle
wiatr wbiegł bez ostrzeżenia, zwiastun złej nowiny.
Teraz już tylko cisza tak głośno jak dzwony,
dom mój sobą wypełnia i tak już zostanie.
Mam prawo nie rozumieć, lecz czyn popełniony.
Wietrze, choć jedno słowo rzuć na pożegnanie.
(Grzegorzowi)

– 149 –

(Nie)wypowiedziane
nieskończonością odmian
grały pięknie skrzypcowo
w biegu na orientację
o krzywe lustro rozbiły znaczenie
sobą mów
wtedy uwierzę

Ryszard Sziler: Staw

Bożena Przybysz (Ninoczka) – Rypin

lubię deszcz
lubię czasami gdy deszcz pada
zmywa brud ulic
życia kurz
kupuję zapas chipsów z chmielu
pukam radośnie do sąsiada
lubię rozmowy te o niczym
chodnikiem biegną
mokrzy ludzie
a gdy zaleje nam mieszkania
wyjdziemy do nich na ulicę
lubię sąsiada i sąsiadki
i nasze dzieci
od przedszkola
związała mocna nić przyjaźni
wspólnym sobotnim myciem klatki
lubię skrzypienie pod butami
choć coraz ciężej
schody życia
pokonujemy wszyscy z wiekiem
młodości chwile hen za nami
lecz najważniejsze...być człowiekiem
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po... żniwach
przeszły kombajny
kłosy pozbieram
pusto wokoło
potykam się o ziarna
wiatrem rozwiane
nićmi w kłosy splotę
prostą drogą
pod strzechy poniosę
nie zmarnuję
pajdą chleba uczynię
żeńcy zeszli z pola
wić wieńce czas

wspomnieniem Ci dziękuję
sukienkę białą do ziemi miałam
po mych policzkach płynęła łezka
gdy przed ołtarzem ci przysięgałam
z obcym człowiekiem los łączył w więzach
wieku śnieg prószy dziś nasze skronie
dzieci dorosły nam przyjacielu
złączone serca w uścisku dłonie
dziś ci dziękuję wybrany z wielu
sporo przeżytych lat razem mamy
myśli gonitwą wspomnień spójrz wiele
w blasku obrączek w kościele małym
dziś świętujemy srebrne wesele
dalej pójdziemy razem w zachwycie
dotąd nam dobre wiatry sprzyjały
nie widząc zmarszczek co dało życie
we dwoje wszystko miły przetrwamy
24.10.2006

Antologia

rozterki
przekwitły kwiaty
zatarte ślady
amnezja
słowa wyblakły
pożółkły zdjęcia
refleksja
zaszło słońce
cisza wokół
apatia
zgasła lampka
radości ślad
rozterka

Oazy Szeptów

Dziękuję Ci, Mamuś...
Wiesz, Mamuś, myślę jak ubrać w słowa
moje emocje, by się w nich schować.
A z lat odległych przywołać chciałam,
gdy nad kołyską moją płakałaś.
Wiesz...ja to czułam, choć byłam mała.
Wiem to - od zawsze byłaś wspaniała.
O wychowanie wciąż się troszczyłaś,
choć brakło czasu, obecna byłaś.
Mamuś, wpajałaś mi już od dziecka:
Zawsze dla bliźnich bądź koleżeńska.
Schyl się nad biednym, chorym, garbatym.
Daj dobre słowo - milsze niż kwiaty.
Wypełniam wolę tu, w wiersza słowach.
To nie dla blasku, chcę podziękować.
Posyłam uśmiech nocą do Ciebie,
gdy ranek wstaje, słońce na niebie.
Myślą z daleka, sercem gorącym
posyłam szczęście i dobre moce.
Wiesz Mamuś, że to nie takie proste.
Czasem padały i słowa ostre.
Wszystko po latach odeszło gdzieś w dal.
Bogu dziękuję, że wciąż Ciebie mam.
Na Twojej drodze nie kwitły róże.
A i kolana raniły gruzy.
Kłopotów, zmartwień chyba nie zliczę.
Innym starczyłoby na trzy życia.
Męża mojego i wnuki swoje
obdarowałaś sercem na dłoni.
Dłoń Twa prowadzi przez życie, świat
Ty się nie zmieniaj i żyj sto lat!
26. 12. 2007 (w rocznicę urodzin)
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dla... chleba
są takie domy
gdzie chleb jeszcze szanują
upadł całują
nie wyrzucają
karmią zwierzynę ptactwo
mają zapłatę
serca bogactwo

zatrzymaj się...
pamiętać trzeba czas mknie ucieka
głębia uczucia skryta pod maską
pora zrozumieć serce człowieka
oby nie była klęską twą matko
przemyka chyłkiem anonimowe
porzuć bezsensy spójrz dookoła
boi się tobie zawracać głowę
sercem poczujesz że ktoś cię woła
przemyśleń pora miłością złudną
tyle problemów a matka głucha
czas przebudzenia nadchodzi trudno
podwórko bliższe ono wysłucha
ręka krzyż kreśli długo nad śpiącym
a słowem rani jak ostrzem miecza
bezsenną nocą dniem konającym
czy to jest miłość matki człowieka
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bez tytułu
jak w zmąconej wodzie
nie ujrzysz oblicza
dobierasz przyjaciół
czeki bez pokrycia
brak przejrzystej toni
w rzece cicho szemrze
trudne są wybory
znów komuś uwierzę
jeden tylko strumyk
w moim sercu bije
ten do moich bliskich
ze źródełka płynie

zamyślenie
wieczorną ciszą
zimne mam dłonie
choć nie dbam o nie
tulą kołyszą
nocą w ciemności
bywam samotna
spoglądam w okna
brak mi radości
ta nocna pustka
gdy zerkam w niebo
słów skargę niemą
wciska mi w usta
milczę więc w ciszy
jak motyl płocha
może ktoś kocha
lecz czy usłyszy
Antologia

samotna
przyszła miłość do rodziny
zapukała w okno
chciała wiedzieć czy przygarną
obcą i samotną
kiedy wreszcie uchylili
powiedziała szczerze
długo z wami zostać pragnę
bo w uczucia wierzę
i zapowiem też że jestem
nie zawsze łaskawa
czasem z życia zrobię piekło
czy mnie będziesz chciała
gdzie swój kąt odnajdę w domu
jestem często zmienna
pod różną przychodzę maską
i nie zawsze wierna...
tylko od was dziś zależy
kim ludzie jesteście
serca czyste i radosne
mogą zwać mnie szczęściem

Oazy Szeptów

nie potrafię...
z siłą wulkanu w sercu
eksploduje ponura prawda
nabranego w dobrej wierze
z kretyńskim entuzjazmem
niby – cichego wspólnika
bezwzględnie wykorzystanego
pokrętnym tłumaczeniem
tchórzliwą egoistyczną bzdurą
czara goryczy
dosięgła nieba zenitu
wszystko zatraciło sens
porażką bez odwrotu
bolesna dusząca prawda
lojalność zastygła lawą
życia część zmarnowana ułudą
czy zawrócić gdy jeszcze pora
przestać słuchać
wierzyć
ufać

stracone złudzenia
starego domu mowę zrozumiesz
sobie i innym żale wybaczysz
uwierz że warto przebywać w tłumie
na łzy goryczy otchłań rozpaczy
surowa maska czasem jest lekiem
samotność bywa dokuczy mocno
więzi poczujesz będąc daleko
powrócić zechcesz choćby piechotą
...szukającym daleko swojego miejsca
zarabiającym na chleb, gdzieś tam...
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Ryszard Sziler: Zima

Marek Radecki (umorusany) – Jasienica na Podbeskidziu

zniewolone zwierzęta mają wielkie wymiona
odnalazłem się dziś w miejscu tuż obok
wyższa ode mnie trawa i inne argumenty przekonały
że jestem zwierzęciem dzikim i zdrowo podejrzliwym
świat zacząłem mierzyć ilością łąk i przejść
między domostwami
trawa – z niej wynurzam jedynie wzrok
daje mi schronienie i sytość
nie zapomnę zimnego wzroku i słów
że moje mięso pachnie wiatrem

zdziecinnieję synu
słabości poniewierające tobą zostały treścią
próby dla nas - spotykających się wzrokiem.
gramy słowami, siłą emocji i chcenia. udajemy,
że tak ma być lub być nie powinno. oswajając się
z widokiem podartych już wspomnień czekamy,
ile zniszczy się jeszcze, pognie w zderzeniach planów,
zgnije w przepoconych pożądaniem kryjówkach,
rozpuści oparami samotnie wypitego wina przy szeptach
mamrotanej złości – ta drwi, męczy, bezczelnie pluje,
skacze tatuowana symbolami anarchii przewracając
świeżo uformowany nagrobek. umarła szlachetność.
splugawiła się, zmieniając w nieaktualne słowa.
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siła miejsc - sanktuarium
spędzimy ze sobą kilkanaście dni. dezerterzy rutyny.
twarze, teraz obce, wbiją się w pamięć. spodziewamy się
siebie – maski spłyną z potem, ostre zapachy pomieszają
w małych izbach, na wygodnych kamieniach. zarazimy się
własnym istnieniem nieuchronnie jak niedopasowaniem
bakteryjnej
flory. będziemy pielęgnować milczeniem widok mokrych
pleców,
obtartych stóp, aurę światła odbijanego wierzchołkami
Annapurny,
ostrość powietrza. nasze imiona zdobędą nowy smak.

(roz)łąka z łóżkiem
dobrze jest na kilka dni zmienić zaułki
widok twarzy poparzonych blaskiem ekranów
na śniadą gębę długowłosego górala
można go spotkać wyglądając przez okno drewnianej chatki
postawionej wśród łąk Gorców
prowadzi na pastwisko krowy
uśmiecha się pokazując jak bardzo nie ma zębów
a gdy zamyka usta to znak że podaruje puentę
zagapi się chwilę aby sprawdzić
czy mocno zdziwił i ucieszy
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deszcz na ustach
patrzy w górę, a szary kaptur nie zsunął się
z głowy. mruży. świat bawi się w kameleona.
zszarzał i mży. wmalowali się w obraz.
w ulicę, bruk mokry, brak łez, gładką twarz,
w milczenie. zamknięte nieruchomym powietrzem.
z dziurek nosa uniosła się para. nad brukiem więcej.
zgrzyt nie zaistniał. nie rozerwał płótna, gdy odeszła.
opuściła czoło, usta nie rozchyliły się uśmiechem.
olejna farba nie zdążyła zastygnąć. kroplami zabrała
świat w żeliwną studzienkę.

Czerwińsk nad Wisłą
woda zbyt ciemna płynie za szybko. niepokoi wrażenie,
że gdy się odwrócę, wypuści ręce utopionych. śmierć lubi
to miejsce – tę estetykę. rzeka zakrywa szarością
przerażone twarze, a ramiona tańczą w tajemnym rytmie.
życie zamykane slajdem żegna się widokiem dwóch wież
i murów klasztoru salezjanów, długich łódek i porwanych
z wysokiego brzegu trupów drzew – ich zastygłe przerażenie
nie budzi lęku. prowadzi, aż po chłód otwartej dłoni

ekshibipoeci
Po co krzyczysz na ulicy, rysujesz fobie w obrazkach?
Pojedziemy po słowach jak najkrótszą drogą.
Fascynują cię lolitki słodkie jak maliny z miękką skórką.
Chcesz ścisnąć, potaplać sokiem, oblizywać palce.
Antologia

Szarlatan wiedeński drży, czytając twoje wiersze – widzi
Śmierć, którą czcisz, pieścisz, malujesz owocowe znaki
gęstniejące na jej piersiach, aż do gwałtownych jęków.
Rozchylasz luźne ubrania i patrzysz, czy widzą. Oddajesz się
dobrowolnie freudowskiej penetracji. W puencie trzy pary
przymkniętych oczu, zaciśnięte dłonie i Tuwim krzyczy
„...A skądże to, jakże to, czemu tak gna?
A co to to, co to to, kto to tak pcha,
Że pędzi, że wali, że bucha buch, buch?...”

My zdobywcy szczytów
Cisza unosi brwi - żegna nieczule. Wiatr coś mruczy,
sen namawia, żebyś się zgodził, przymyka powieki
jak zrozpaczeni bliscy na filmach z płakaniem.
Usiądź wygodnie, wciągnij głęboko przyjemny pozór
ciepła. To tyle. Kończy się mój poranny kwadrans.
Dzień zacząłem pomysłem na nowy obraz Malczewskiego
z dorodną kobietą – równie nagą, tym razem w bieli.
Popatrz jej w oczy, jutro sprawdzę, czy umarłeś.

Teatr
Największy niepokój czuję,
gdy mężczyzna wiarygodnie przejęty
zachowuje się dziwnie tak bardzo obok.
Odgrodzony jedynie teatralnymi
rekwizytami.
Milknę, z trudem przełykam ślinę.
Chcę udawać prawdziwe życie
Oazy Szeptów

Szum
Franciszkowi Nieciowi

Uparty, monotonny, pozornie niepokoi. Kołysze
troski brodatego doktora, który przyjechał nad rzekę.
Wystarczy wejść w zapach drewnianej chaty, uchylić
okno i zamknąć oczy. Woda ochłodzi myśli,
wypłucze słowa powtarzane tego dnia
- wykrzyczane w pustym samochodzie, sączone gniewem
do bliskich. Szum.
Rano powietrze pełne tlenu – wystarczy jeden oddech
w miejsce dwóch. Broda tuli się do rumianej skóry,
Czas wracać, znów wykładać piękno.

Ryszard Sziler: Łańcut – zamek

Prawo własności
To lęk, poczucie przegranej, gdy na moich arach
zapłaconych potem jeden z tych „wolnych”
przeleciał paralotem
i zgwałcił mnie w niebo.
Powietrze puszczalskie wydmuchane na posiadłości
brzuchatych sąsiadów –
rżą teraz i rżną, i żrą.
Ile ziemi należy do mnie w
głąb?

Niedzielne wagary
Wychodziłem. Kładliśmy się na świerkowej ściółce –
do dziś ten zapach
sprawia, ze czuję się bezpiecznie. Przemilczeliśmy wiele
spraw.
Wolałem, żeby inicjatywa nie wyszła ode mnie.
Czasem bliski byłem
zapytać, które decyzje uważa za błędne. Wtedy grzmiały
dzwony.
Otrzepywał mi plecy z igieł i mówił:
„Za tydzień znowu tu będę”

– 165 –

Paweł A. Rogala (P.A.R.) – Łódź

jest gdzieś droga...
jest gdzieś droga
po której kurz tańczy w objęciach słońca
latem a jesienią
pełzają kałuże nadmiarem deszczu pijane
są opłotki
ze sztachetami po przejściach
które próbują objąć kalekimi ramionami
strzechy
gdzie już żaden biało-czarny klekot
nie siada
gdzie cisza spełniona zapieckiem
krzyczy
ustami dziurawych okien
i skrzypiących drzwi
tylko dziczki wiśnie
ciepłą błyszczącą czerwienią
swojego nieposkromionego potomstwa
wlewają w te drewniane ściany
ulatujące dusze dawnych gospodarzy
jest gdzieś taka droga
jest gdzieś
we mnie
zawsze
Łódź, 30.08.2005.
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epitafium
podeszła cicho w pobliże kabin
ty chciałeś tylko do mnie zadzwonić
duszne powietrze przecięło zabij
kroplą szkarłatu siadło na skroni
już nic nie powiesz nie ukołyszesz
wezbranym szlochem rwą się powieki
by wylać sprzeciw wołaniem ciszy
żeby wybaczyć jestem człowiekiem
Łódź, 15.02.2008.

nie mów już nic...
to tylko słowa a tyle znaczeń
cierpki szept duszy wydarty ciału
więc ty mnie kochaj nawet gdy z płaczem
daję ci usta i całuj całuj
nim pledem słońca sen nas odkryje
zdejmie z policzków nocy rumieńce
pragnę by moim było niczyje
powtarzać w kółko więcej chcę więcej
może zapomnę dlaczego za co
choć pod powieką drzazgi ze szpilek
może dni całkiem brzasków nie stracą
kiedy mi kradniesz za chwilą chwilę
Łódź, 22.04.2008.
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w głupim śnie
kiedy niesfornością włosów otwierasz okiennice
pochylonym dębom
mam wrażenie że jestem wczorajszy
a przecież
przecież jak po sznurku
przybijałem stopy
bosym szeptem
do sedna
by w słojach płaczącej wierzby
zamknąć grymasy
kamiennych twarzy
bez powodzenia
Łódź, 01.05.2008.

nie - letnie wakacje
w grajdole obsypujących się wspomnień poleżeć
pod szumiącym zmierzchem
szklaneczkę rozgwieżdżonego granatu
rocznik siedemdziesiąty trzeci
przegryzając koreczkami z piasku
kiedy w wiklinowych szczelinach wiatr usypia muzyką
powiewając szalami zachodzących refrenów
które zasłuchaniem zsuwają się z ramion

Antologia

przejść plażą
po śladach nie wypłukanych przypływami gotówki
na wyszczerbionych falochronach myśli rozproszyć się
lotem wrzaskliwych mew
bosymi stopami na pianie
zapisać ciszę
Łódź, 29.01.2007.

nie zasypiajmy tak szybko
wrześniowym zachodem dziś znowu za długim
łuną co nie zgasła wciąż podchodzi bliżej
w gęstych cieniach czasu kładąc się za bugiem
brzozową zadumą pochylonych krzyży
pogięty orzełek zasłonięty czapką
pod rozdartym skrzydłem chowa krzyk rozpaczy
nie umieraj polsko śmierć dla tych co gwałcą
w gasnących spojrzeniach przyszłość swą zobaczysz
zarosłe świeżą darnią poplątane daty
gdy więcej niż życia nie wolno już stracić
gdy trwałość pamięci ściska topór z katem
z głową pochyloną przed tablicą katyń
Łódź, 17.09.2007.

Oazy Szeptów

jeszcze wczoraj...
jeszcze wczoraj dziś mnie nie stać
trzymam w garści świeże szycie
posmak jadła i powietrza
czyli wszystko zwane życiem
jeszcze wczoraj było takie
z dni uśpionych nazbyt długo
co osiadły pytań wrakiem
sztormom serca wiernie służąc
jeszcze wczoraj ech tam wczoraj
chyba tylko się przyśniło
na ćmy skrzydłach nocna zmora
puste słowa moja miłość
Łódź, 27.02.2008.

nie chciałem
w pióropuszu nieświadomości mogłem się bawić
pif paf zabity
nie żyje
ścierać kolana
na wysypisku wytatuowanych dusz
w podwórkach z kominami utrąconych gwiazd
zrozumiałem
w rozwidleniu alejek
pośród cieni dopiero co wkopanej historii
park promienistych park promienistych
gdy wzdłuż betonowego milczenia kolczastych demonów
mogłem przejść na drugą stronę
pękniętego serca
Łódź, 28.02.2008.
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jak skała
dobrze wiesz ile mocy jest w kropli
kiedy wracasz tęczówek szarugą
i ciszy nie pozwalasz się dotlić
obietnicą co zaśnie niedługo
ja nie wiem jak mocno śpią słowa
spod języka załkaniem wyrwane
wiem tylko że mogę żałować
samotności wiszącej na ścianie
więc je obudzę kwiatem agawy
kolcami dłoni gdy wciąż gorące
to nic że liście będą dziś krwawić
a czas kwitnienia umrze ze słońcem
Łódź.19.06.2008.

kiedy mówisz tato
a pod stopami
jest nadmiar powietrza
mam wrażenie że kocham cię bardziej
przytulam obcymi słowami
których nigdy nie pojmę
jeśli zechcesz
będę udawał że rozumiem
na przemian
podnosił niedokończone uśmiechy
właściwie po co
i tak nie można już mocniej
Coventry, 04.05.2007.
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nie piję whisky z lodem
kiedy nieutwardzonymi poboczami zadumy
nadchodzisz z workiem zapadłych klamek
i graffiti wciśniętym pod skórę
wyszlifowaną zatartymi blaskami
czy ktoś jeszcze tak potrafi
w nieprzejednanym istnieniu próbuję uciec szelestem
przewracanych kartek
ale czcionki jak karne wojsko
odchodzą czwórkami w rozszerzający się wszechświat
ileś tam kalendarzy w śmietniku temu
wierzyłem że nie istniejesz
a teraz do skroni przystawiasz mi różnicę doznań
wrażeniami na jeden kontakt
nawet jeśli dorabiasz sumienie na drutach
gubiąc oczka każdego dnia
będę miał jeszcze lata świetlne
załzawionych stalaktytów
do miejsca gdzie w ludzkim odruchu
można zbyt wiele
Łódź, 24.06.2007.

Antologia

* * * jeszcze w oczach
jeszcze w oczach łzy
jak przebiśniegi
wiatr pomylił drogę
w pogoni za zachodem ukrytym w szczelinach
nie opodal stóp
przejrzał dreszczem na wylot
w dłoniach nic
krawędziami śnieżnych grani
gdy przecinają silną wolę
zwisającą bezradnie łopotaniem serca
w ciszy jak mgnienie
w otwartych ustach sopel zamarły
bez kropli jednej
co powinna płynąć jak życie
Łódź, 25.09.2006.

to tylko...
spływają strużką gdy siebie otwieram
magii uległymi ustami
wiem że nie zawsze że to tylko teraz
przekornie mnie mamisz
kapią dukatami w uszu puste trzosy
mając za nic znaczenia
a mnie i tak nigdy nie jest dosyć
nawet gdy je zmieniasz
jak confetti zbieram chodząc na kolanach
z dziwnym niepokojem
będą przejmująco nuciły do rana
choć już nie są moje
Łódź, 04.10.2006.

Oazy Szeptów

Ryszard Sziler: Latarnia

Aldona Robak (Issima) – Gorzów

Dyptyk
Irysy niderlandzkiego mistrza
smukłokształtne w mroku obrazu
jak dama z woalką gaszącą oczy
przed wyciszeniem barw
moja twarz odbija się
w opadającym liściu
na jedno mgnienie
z tym samym wyrokiem

Zegarki
Cofają się ulice
czuję pod stopami
przyspieszone zegarki
biegnę jak po kamieniach
raniąc stopy
szukam
zagubionej sekundy
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Boznańska
Jasnowłosa w ciemnym pokoju
w rozedrganie upuszcza kwiaty
jej sukienka jak wnętrze muszli
napełniona światłem
gdy smutek
w brązy przenika

Martwa natura z brzoskwiniami
Popękały skórki na owocach
pocięte świtem
ułożyłam je na niebieskim półmisku
Cezanne’a
z twoim snem

Impresja
Rozstępują się zielone łąki
prześwietlone
jak tancerki Degasa
gdybym przewidziała
ten moment
wybrałabym inną sukienkę
tamtego lata

Antologia

Zatrzymanie
W otwartej szafce szepczą
niewyklute liście klonu
filiżanki z niebieskiej porcelany
doskonale chłodne
parzą
gdy je wypełnia twój lęk
może jesteś
zatrzymanym drzewem

Nostalgia
Moja cisza nabrzmiewa kolorami
spada w nią liść
z fotografii czarno-białej
żyje jeszcze raz
nałożony na smutek
i jeden dźwięk którego nie mogę odnaleźć
w twojej sonacie

Istnienie
Fiolet ciężki jak aksamit sukni
pofałdowany
na damie uwięzionej w obrazie
jak ja w marzeniach
wyjęłam z niego soczysty arbuz
porównałam z moim zieleniejącym w nieskończoność
przecięłam
jednak pozostał scalony
jak dwa istnienia

Oazy Szeptów

List do czytającej (Vermeera)
Szeleści
w moim wspomnieniu
gdy stałam w podobnym świetle
sączącym się ciemnozłoto
pod tym samym kątem
może o tej samej godzinie
tajemnicy zamkniętej
w ultramarynie

Ryszard Sziler: Topole

Władysław Ryś (stary krab) – Tarnów

* * * (bure chmury)
bure chmury
jesień w szarym szalu
bruzdami nadmiar deszczu
trawnik udaje moczarkę
trzewiki - ryby w sieci
szukam pobocza o cal wyżej – ryzyko mniejsze
zachować suche stopy – mówiłeś
rumiankowej szklaneczkę po kąpieli
nałożę twój jesienny szlafrok
zanim z kuchni zobaczę znów
bure chmury

Lekcja po(d)glądowa
śląska gospoda
bocianie gniazdo
na dachu kamery
nie tylko dla jaj
goście wysiadują godzinami
zaglądają w upierzenie
porównują menu
zamawiają trunki po czym
proszą o piwo
i wtedy im się wydaje
że też umieją latać
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Morgi
kupione od dziedzica
przez księdza prałata
na wiano dla brzemiennej
od dworskiego płotu
po wysokie chłopskie miedze
zdeptane
przez wole racice i
nasze stopy bose
podzielono po śmierci taty
jedna szósta podparła kulawego
bratowa urodziła mu
zdrowych synów
druga była wianem najstarszej
dwie zostały matce z najmłodszą
pozostałe sprzedano
by spłacić dług hipoteczny i wesprzeć
siostrę bliźniaczkę na nowej
miała mnie spłacić ale
rodzi co roku a spłata
wsiąkła na wieczne w pieluchy i
w szwagrowe gardło
mieszkam kątem
bez morgów
bez wiana
bez szans
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Ryszard Sziler: Zimowy las

Jarosław Stefanowicz (Mithril) – Zielona Góra

W Imię Słońca I Wina „I Skrucha” Nadętego Żalem
zabierz mi słowa
i pozwól odejść
daj lęk pod stopy
na pamiątkę grzechu
za którym się zrodziłem
roznieć kres światła
abym zobaczył cień swój
unieś horyzonty
pod złom pióra
i wersy skaleczone
przesuń łoskot
na stronę ciszy
bym spojrzał wstecz
daj mowie zatrzymanie
jak czas na ustach
do nicości
bo tylko tyś jest skałą
i wstęgą powieki
dlatego ślepnę krzykiem
mojego zejścia
stanem
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…Pasja Mało Popularnej Ciszy
przyklejam się do słów jak wiatr
do zbyt poszarpanej flagi
całością grafitu zmyślonego ołówka
bez zbędnych pytań o tanie wina
uśmiechniętych kobiet
za cieniem ust wypełnionych pucharów
postaci w szybie pokazującej czoło
wskazującym palcem do końca psychozy
że jeszcze można bazować poezją
z ciekawszą zawartością knajpianego dymu
gdzie pod stołami też śpią zapite strofy
lekko ulatując bezradnością oparów
i tego co pozostaje ciszą
pogniecionej kartki samotności

…Poddańcze Właściwości Strachu
pociągam do odpowiedzialności astralnej
wszystkie pytania bez odpowiedzi
na których zbudowałem zamki bezradności
jakbym tylko potrafił się chować
za kaskadą milczenia na końcach dłoni
wytyczonych świątyń
bezkarnie wodzę palcem po szybie swoje imię
naśladując mokrego poetę na drodze
do nieskończoności świętych planów
jakie wypełniają przestrzenie
dlatego mam żal do wniebowziętych gwiazd
że dały początek lękowi ciemnogrodu
za dzisiejszy aromat strzelistych wież zakłamania
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…TO Takie Niemęskie
nie piszę słów powalonych wiatrem
rozszumianego tumanu listów
ze znaczkiem bezradności w cenie łez
marker pod arkadami
obrożą dłoni
strofę zostawia
pamiętnym kolorem choć słów nie pamiętam
bojąc się stworzenia niepoczytalnego
obrazu ze zrozumieniem wariata
chce mi się płakać ot tak na początek
rozwinięciem szczerości męskich banałów
o nietykalności twardych nawyków
bo do tego wystarczy kwiat
lub skrzydła zapadłe muzyką
w chusteczce pełnej niedomówień

…Zacietrzewione Nawyki
przenikamy się omijając słowa spojrzeniem
w pamięci bez dna z twojej strony muru
w kałuży rozbieżności zdań skraplasz się
dokonując kręgów jednostajnej złości
której nie rozumiem pochłaniając łzy
kiedyś powiedziałeś
/amor vincit omnia/ bez zbędnych pytań
azymutu szarości gdy inne barwy zabrałeś
w konieczność
z mrokiem na ustach przenikamy się
butwiejąc w twoich przekonaniach
bo już tylko cisza kula się swoim torem
Antologia

…Drzewa To Za Mało
pokrywam lenistwem bezruch wytrącenia
szeptu z równowagi
piwo spłyca się do temperatury chwili
cieniem obarczonego światła
wieczną jasnością wiary
gdy sprytem parasola odcinam się od nieba
bez komend i planów na wieczór
chmurami ptaków w napiwku kelnera
aby piórem splamionego ukropu
zawinąć serwetką czas
pod cienie chmielnego zawieszenia

…Mówię Kiedy Mam Coś Do Powiedzenia
blednącym milczeniem
i kolanami na uszach utęsknionej pozycji
mówię
dni i skróty wątpliwe jak śnieg
do słowa zamarzniętego chwilowym lękiem
na otworzenie ust bez potrzeby
inni ciągłym wietrzeniem gardła
zasypują uszy nienamacalnym oddechem
bez rozumienia treści
kiprują pakę nienazwanych okoliczności
do potrzeb swojego próżnością języka
a przecież słowo posiada magię
trzeba tylko znać pokorne zaklęcie
wytchnienia

Oazy Szeptów

...Zawsze Miała Coś do Przeczytania
zatrzymane imię między palcami
którym narodziłaś świat
blednie z każdą świecą
zapaloną powiekami zadumy
dni przebrzmiałych burz
skowyczących drzwi przetrwania
nieustającego uśmiechu nocy
samotnej ponad książką
odwróconą bokiem tytułu
do snów których nie pamiętam
ciągłym bujaniem osieroconego
pejzażu dymu z papierosa
jakim pozostałem po tobie
cieniem

...Płomienie Wytyczonych Wskazówek
czym innym mogę wznieść toast
nad to po czym będę dryfował
w kałużach płaczących dachów
chybionego czasu
gdy szampan
z dna wzywa bąbelki
wirem świadomości
rozwścieczonej wódki
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po kątach
zgarbionych bram i kamienic
rozmnożonych fajerwerkami gwiazd
biegnących donikąd radości
popiołowym kręgiem zamaszystych poi
opadam świetlistym poruszeniem
w przekonaniu nie do zatrzymania

...Uniesieni Brakiem Ust
zapinamy słowa ostrzejszymi kawałkami milczenia
choć twoje są bardziej wygładzone łzami
dłonie za plecami ślepego zaułku
szukają wstydu wplątanego
bezimienną pauzą międzyciszy
tyle spojrzeń rozwieszonych obrazów pamięci
rozgrywa się pod powiekami batalistyczną aurą
do której klucze zbieraliśmy każdą
nadlatującą wiosną
teraz mamy nawyk uśmiechania się przez dzieci
do swoich trosk zamkniętych palcami
dawno nie spełnionych oczekiwań bliskości
i smaku wilgoci
nocnej rzęsy tęsknoty
do prostego słowa
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...Trywialne Konieczności Wzrostu
masz synku ojca z niedorzecznością nieba
i życiem na palcach
boi się każdej chwili po twoich powiekach
uniesionych rozespaniem
przed płatkami na mleku
masz synku piękne włosy z ojcem
przerażonym przyszłością taniego zenitu
coraz szybszych zachodów
gdyż rośniesz synku ojca smutkiem
gimnazjalnych radości koszy
aby choć uśmiechem rozgrzać oczy
naniesione skrywanymi łzami
że wieczność polega na zanikaniu
a tak bardzo chciałoby się zatrzymać
dłuższe od moich włosy

...Dziewiątego Miesiąca Wystrzelono Pacholę
nienagannie doprasowane na kant
do drżących kostek
wypięta pierś i przedziałek do wglądu
wrześniowej parady
gdy jesień rozgrzewa liście do czerwoności
napinając bezbarwne myśli lata
nitkami przeźroczystych włosów
bieli koszuli krochmalonej niewygody
zadrapanego karku i kwiatów w ręce
szybciutko się dostrajam
do marszu rozwrzeszczanych tablic
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z korkowcem w kieszeni
na wypadek naruszenia granic
pomiędzy ławkami strachu

...Zabawy Nakreślone Słodko
lubię gdy błądzisz naśladując dziecięcą minę
w prostopadłościanie zagubienia
malutkie ręce przekładają groszki
ze stolika na sukienkę zapiętą pod szyję
białymi skrzydełkami kołnierzyka
zwykłych pocałunków którymi wykładasz usta
z pieszczotą oczu i dłoni na powiekach
wyliczanką jak kosi lub siała
ale tylko tę ciszę którą zabieram codziennie
odliczaniem kroków chowanego
do powrotów usłanych za progiem głosów
wieczornego powitania anyżowych westchnień

Ryszard Sziler: Las początkiem jesieni

Ryszard Sziler – Kolbuszowa

Melancholia
Melancholio jesienna
Jakże lubię ciebie
Twe bizantyjskie złoto
Drobnych popołudni
I bezkresne obszary
Deszczowych wieczorów
Że potem prawie wszystko
W śnie się zdarzyć może.
A dom już pachnie zimą
Rybą i płomieniem
Wystarczy drzwi zatrzasnąć
Żeby wejść w tę miłość
I tylko jeszcze szelest
Kusi mnie za progiem
Ostatnich złotych koni
Co w horyzont biegną.
Już wiem co dała wiosna
I lato minęło
Choć pajęczyna słońca
Liść czerwony trzyma
Zamyka się go w dłoni
Chucha: i nic nie ma
I wtedy dom zostaje
Tak nastaje zima
Z wielką Gwiazdą
Na stole
Przedwiecznego Słowa.
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Hymn stworzenia
Panie, który stworzyłeś arcydzieło dmuchawca, pióro ptaka
i moje oko,
Który nakazałeś wędrować kretowi po moim ogrodzie,
by burzył mój śmieszny porządek,
Który gwałtownością wiatru rozczesujesz trawy, dźwigasz
motyla i koronę dębu,
Który uśmiechasz się do mnie obłokiem w stawie,
przy pałacu i chlewie,
Który zachwycasz mnie delikatnością kwitnącej łąki,
śpiewem zięby i wspomnieniem
jaskółki,
Który mówisz mi „dzień dobry” przez wszystko,
co mnie otacza,
Bądź pochwalony.

Madonna
W nie doschniętej narzutce z błękitu
wybiegła przed światła kaczeńców
żeby pochylić się
nad przeziębionym skowronkiem
mojego serca
i teraz mogę już śpiewać.
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* * * (Robię zapasy jak wiewiórka)
Robię zapasy jak wiewiórka.
Upuszczam nierozważnie godziny i minuty
sądząc, że zachowuję.
Wygrzebuję potem spod śniegu lat
przezłocone pamięcią gorzkie orzechy czasu.
Pachną Wielką Puentą kiedyś codzienną.
Widzę jej ślady w starych zeszytach,
smaku pestek słonecznika w zagięciu kieszeni,
w słonym deszczu na wargach.
Przez zawieję myśli wypatruję siebie.
Znowu z pierwszą gwiazdką na rękawie.

/Pannom z Wilka/
Przez serce na wskroś
Przez życie na palcach
Przez myśli
Które czasem się uchylają
Przez pola malowane
Kapliczne śpiewania
Czyjeś nagłe odjazdy
Te bez pożegnania
Przez to co zadławiło
Przy pierwszym wyznaniu
I co nas prześladuje
Już po niekochaniu

Antologia

Tamtą ścieżką w łubinach
Co znikała w sadzie
Przyjść przez majowy wieczór
I zastukać w szybę
W cichym szepcie na progu
Znów smakować słowo

* * * (Historia kołem uparcie się toczy)
Historia kołem uparcie się toczy,
oś dziejów piszczy czasem głosem złym,
a spod obręczy złota iskra skoczy i bywa płomień, lecz najczęściej dym.
Dopiero taniec skończył się chocholi,
krzepki nadziei łykaliśmy miód,
lecz melancholia znowu przy nas stoi i znów potrzebny nam kolejny cud.
Kity na czapach i pawie ogony,
już oddajemy za powszedni chleb,
a po modlitwach pozostał smak słony i ogłupiały od marzenia łeb.
Echo pobudki jeszcze dzwoni nocą,
aż stara szabla nad łóżkiem się skrzy...
Lecz niepotrzebnie znów dłonie się pocą,
Gdyż tu niewielkie już się miewa sny.
Zimy i wiosny, i wiosny i zimy...
Ostatni okruch w sakwie serca drży,
tej głupiej wiary, że dokądś dążymy...
że odnajdziemy... że to jednak my...

Oazy Szeptów

Dziękuję
Za świerszcze cykające
W zegarze wieczoru
Obłok zapachu macierzanki
Potrąconej nogą
Za sople spływające z dachu
Przez które widać gwiazdy
Za tęczowe skorupki ślimaków
W czerwcowym ogrodzie
Za biedronki porzeczek
Fruwające w słońcu
Za śnieg który pada
Wielkimi płatami
W wigilijny wieczór
Za modlitewnie wygięte gałęzie
Buków przy Wetlińskiej
Za żubrze grzbiety połonin
Parujące w słońcu
Za wiatr niosący zapach
Poranka znad stoku
Za to że mogę czuć
Widzieć i słyszeć
Że jesteś.
Dziękuję

Ryszard Sziler: Anioł Pański

Beata Więckiewicz (Beti) – Zagościniec na Mazowszu

wymknęło się z rąk
zamykam w dłoni
roztańczone zamyślenie
twoje oczy całkiem inne
w świetle świec i moja uległość
nie wiem dlaczego
smakować ciebie
po kęsie rwać
tylko stygnące słowa
po wieczornych kontrastach
zapomnieć by pamiętać
patrzenie zbyt wyraźne
zabieram obraz na zawsze
na teraz
25 wrzesień 2006
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bez/senna
zaświeciłeś w brzozach czekaniem
gęstej bieli rozwianych włosów
zapatrzeniem pieśni słuchanej
gwizdem wcześnie zbudzonych kosów
zapachniałeś z muśnięciem rosy
różu puchem sypanych kwiatów
ciekłych spojrzeń których niedosyt
splecionymi warkoczami z maku
potem zgasłeś jak świecy płomień
sennym płatkiem dłoni nieskorych
namalować zapomnieć o nim
luźną wstążką zgubionej pory
15 stycznia 2007

to ja i ja
kiedy gwiazdy zaczynają szeptać
wiatr
kołysze organtyną
rozlewa kolor pomarańczy
cieplej
bo patrzysz tak
inaczej
układasz dłonie
podpowiadasz
ja poruszam stopy
biodra
dreszczem niepewności
odlatuje cały strach
błysk spojrzeń
spod flesza
odważniej
Antologia

szal kapelusz
biały dywan
płoną
nie oddycham
wypowiadam życzenie
21 maja 2008

przemoknąć
mieszasz się
przemieniasz w oddech
w zakamarkach
pragnień co łaskoczą
doliny
mgła uwypukla kształty
ścielesz sen
ciepłem dotykiem
biegnąc w dreszcz
bronisz się
i chcesz
wyżej głębiej
ponad drżenie warg
palców
powoli smakujesz
karmisz ją zapachem
rzeką doznań
bliżej
czujesz woń
ścieląc niedosyt
pod stopami
bawisz
20 maja 2008

Oazy Szeptów

tak mało mówisz
czasem sen przerywa twoje szepty. ona nie wie
może zbyt wiele tego na nowy początek
choć diabli wzięli romanse a cała reszta to blef
nie wiem czy zdołasz pogodzić to. od początku
kiedy jesteś prawdziwy albo udajesz. ona wie
czuje więcej niż kiedyś. znowu uczy się. jest
30 listopad 2007

poczekasz
potargane liście
niewiedzą pisane
gasną
wzdycham do nich
nie mając dokąd pójść
zasypiają pierwszym dniem jesieni
las zawrócił nam w głowie
zatańczysz wiosną
24 wrzesień 2007
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marzenie
jeszcze jeden zachód
do góry nogami
korytarzem tęczy
przechadzam się
gubiąc w kolorach dwa światy
by się w nich odnaleźć
obudziłeś cząstkę mnie
rozmazałam ślad
lecz tańczę
znowu niebo
bez nas
pomieszałam
7 wrzesień 2007

jak ze snu
skradzione chwile
jak pocałunki
nasze zaślubiny z górami
na obrączkach z traw srebrny bukiet
ukołysanych drzew
ja w świerkowej sukience
uwierzyłeś że deszcz gra
dzwoneczki z kropel zakwitły
na moich ustach
mogłeś nie spróbować?
30 sierpnia 2007
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do zwrotu
przemijamy
w każdej kropli potu na czole
z oddechem wyrzuconym w próżnię
przemieszczamy się
w czasie donikąd
od siebie
by zapukać i nie słyszeć
podany adres nie istnieje
4 lipca 2007

pachnieć/inaczej
kasztany przekwitły
ich zadarte nosy pełne bieli
rozkołysanych ramion
dłoni zanurzanych w obietnice
nigdy nie dotrzymane
zakwitają za każdym razem
młodość w zasuszonych
kwiatach ostatniego maja
na drodze innego stanu
ziemia w jego rękach
bez szans
tak jak wtedy
wszystko
15 maja 2007

Antologia

będzie miód
jak poprawić obraz
niewyraźny jak śpiew
kołysanych panien
do kolan
trawą zamazane kreski
kłosem zaplata warkocz
na lepsze loty
wszystkie
ciepłe jak farby od deszczu
mało nas
18 stycznia 2007

na celowniku
nie pojednani z losem odchodzą
w samotność kierują skrzydła
naciskasz spust możesz nie zdążyć
to nie sny rozkładają ręce
nie masz go dla nikogo
poszukując pory roku
oby do jutra w kolejny
ruch odbijanej piłki
zarzuciłeś sieci na zakończenie dnia
znowu pusto
jak słowa bez zobowiązań
ucieczki wypitej do dna
milknie ciekawość
za plecami walka z wiatrakami
11 stycznia 2007

Oazy Szeptów

z niedowierzaniem
przeskakuje kolejny kamień
niepewności wezbrały potok szemrze
popłynął w nieskończoność
budzić się bez płaczu
to jak zaglądać z niedowierzaniem
czy jeszcze tu jest
pewny swoich racji
23 luty 2007

Ryszard Sziler: Zosia

Margarete Wolski (megi) – Köln

wyścig z czasem
wstaję spóźniona
o dwa mrugnięcia
czas mnie goni
hamuję na ostrym zakręcie
i klnę stojąc w korku
a życie umyka autostradą
oślepiając długimi
czekam na wczorajsze echo
rozpływa się lekką smugą
we wstecznym lusterku
mijamy się w ciszy
krzyczą nieme monologi
w wariackim biegu
gubię mapę
gonię czas
spóźniona o trzy oddechy
zasypiam

– 203 –

lekcja rysunku
wiem że nie można
utrwalić szczęścia werniksem
wyciskam na paletę farby
najwięcej pastelowych
czasem czort zamiesza ogonem
stąd te odcienie szarości
potrafię już jak dawniej
wymalować nam w oczach uśmiech
i naszkicować wspólną przyszłość
tylko czasem mi ciężko
uchwycić właściwą perspektywę
najtrudniejsza jest jednak
gruba czerwona kreska
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forsycje nie zakwitły
kreślił sześć właściwych
blefował to oczywiste
powiedziała że już nie wierzy
w reinkarnację
pakując najpotrzebniejsze rzeczy
musiał wtrącić te swoje cztery grosze
nie byłby sobą
a pąki forsycji złapał mróz
przełyka piwo
ze szczyptą angielskiego humoru
noc w noc
sąsiad z góry słucha muzyki
płacze
zawsze za głośno
można się przyzwyczaić
do wszystkiego
rok temu przestał podlewać kwiaty
nie czytuje już gazet
nie potrafi wybaczyć
nawet sobie

Ryszard Sziler: Ostatni liść

dmuchawce
nie wiem
skąd nam się wzięła ta pustka
w oczach rosną dzieci sąsiadów
a my wciąż uczymy się od nowa
słowa jestem
w zakamarkach niepamięci
tli się jeszcze cień lata
kiedy wszystko było możliwe
z pożółkłych fotografii
uśmiechają się twarze dawnych przyjaciół
poprawiam w wazonie zwiędłe kwiaty
umierają powoli
nadzieje
zawieruszyły się gdzieś po drodze
nawet nie zauważyliśmy kiedy
zapachniało jesienią

jabłka
brodząc w żółtych liściach
zrywam dojrzałe owoce
lśnią jak twoje oczy
krok w krok za mną
spod półprzymkniętych powiek
układam zmysłowo
w koszyku na stole
kuszę
łykasz przynętę od razu

Antologia

a na deser
zjemy pieczone jabłka
smakują prawie jak kiedyś
gdy były zakazane

jestem
czasem jestem małą dziewczynką
w mysich ogonkach podskakuję
z piłką na przemian
od podłogi do chmur
czasem kobietą
budzę się pod twoim spojrzeniem
zasypiam w środku ciemności
próbując dostrzec wzajemność
i sens
czasem jestem staruszką
z włosami przyprószonymi
siedmioma nieszczęściami
topię głupotę świata w niepamięci
z radością że jeszcze boli
a czasem mnie nie ma
wcale

Oazy Szeptów

nieszczęścia chodzą stadami
każdy ma swój krzyż
wbity drzazgą pod paznokciem
i wiatrak z którym walczy
między szczyptą obłędu a kęsem spokoju
rozpruwam wyblakłe wspomnienia
od podszewki są zimniejsze
a ziemia o wiele twardsza
kiedy stąpa się w dziurawych butach
patrzę jak kolejny dzień zapinasz na ostatni guzik
ja nawet uśmiech noszę na agrafkę
brodzę po łydki w wodzie
ręce zanurzam w szuwarach
szukając zapomnianego
w moich snach spokojne jezioro
zmienia się w rwącą rzekę
każdy ma krzyż
drzewo na mój jeszcze rośnie

bal lunatyków
bolą mnie paznokcie i włosy
chcę spać
lunatycy chodzą boso po chmurach
wirują w rytmie oczopląsu
nucąc w myślach stare przeboje
a refren targa wiatr
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w cieniu księżyca balansują
na cienkiej linie pomiędzy
być a nie być
nie śnić a śnić
bal trwa do rana
gdzieś trzasnęły drzwi
i zapiał kur
ciii
nie budź mnie

od dawna nie myślę głośno
kiedyś omotam czas między palcami
ziemia zakręci się w drugą stronę
i wrócimy po spalonych mostach
w niedokończonych rozmowach
odlecimy jak dmuchawce
z szeptem we włosach
nocą zbieram słowa rzucone na wiatr
zbyt wielkie w delikatnej poświacie
nieudolnie imitują diamenty
z oczu dobrze mi patrzy
nigdy nie chciałam być złą kobietą
więc pozwól jeszcze raz
zamieszkać w twoich wierszach
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Irena Zborowska (Irdil) – Gostyń Poznański

wyrzeźb mnie wzorem mistrza
patrzysz na mnie
drewnianym wzrokiem
postaci z ołtarza Wita Stwosza
lipowa krew w nich stężała
nie jestem świątkiem
nie modlitwy oczekuję
spójrz wzrokiem grzesznym
nie oceniaj wartości
póki krew ma konsystencję płynu
aksamitnieję dotykiem

na końcu zostanie słowo
cóż
po zieleni
falującej pszczołami
kwitnących akacji
z bukietu pocztówek
ułożysz bezpieczny wachlarz
oddzielisz
ja od my
świat już i tak
skurczył rozmiary
na rozpiętość rąk
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których nie masz
do kogo wyciągnąć
na krańcach rozsądku
pozostaje nadzieja
na pisane słowo

ślady
rozdwojeniem jaźni
witam co dzień
siebie i ją
druga
lepsza pod każdym względem
nie tylko mądra
ale i urodziwa
kalendarzem podeszłych dat
ciągle ma problem
z akceptacją tego
co skradziono pół wieku wstecz
pierwsza przywykła
druga ciągle walczy
aby nie było widać
co czasem zaakceptowane
nienawiścią przyjmuje
spolegliwość cienia
przetrąconego kroku
zostawiającego nierówny ślad
całym życiem
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bez rękoczynów
wychodziła z jego życia
ostrożnie stawiała stopy
wśród ostrych drzazg słów
chroniąc słabość nie tylko Achillesa
by nie rzucić się na szyję
przykleić do zapachu
lodowaty wzrok skutecznie
zamieniał w manekina
który pamięta
jak zamknąć za sobą życie

nie cały odejdę
w aureoli kredy
rozrzuconymi krzyżem ramionami
nić latawca wymykała się palcom
niebo kłaniało się palcom
barwiąc rozpaczliwie
jakby za chwilę miało
runąć zamknięciem
tylko
czerwona smuga skroni
znakiem pytania
nadzieją podnoszenia się piersi
asfalt składał się nekrologiem
wieńcem żółtych mleczy
kwitły przydrożne rowy
tabliczka rejestracyjna niczym wizytówka
jestem dawcą
Antologia

do nieba czy tam gdzie zechcę
w moim dzieciństwie
grzeczne dziewczynki
motylami kokard
ubarwiały szare ulice
drobiły kroczkiem
na uwięzi matczynej dłoni
zmierzając mozolnie do nieba
w moje włosy kwiat akacji
wpinały pszczoły
w naderwanej kieszonce
uśmiechał się
niejeden kamyk zielony
rozbiegany mną wiatr
mrużył figlarnie oczy
i pędził ciągle przed siebie
na przekór niebu
które kocha tylko grzeczne dziewczynki

i znowu dzień
promieniem świtu
wstępuję w nowy dzień
kamienie pod stopami
uwierzytelniają życie

Oazy Szeptów

zanikający gatunek
budując warownie
samotności
wyludniamy świat
hasło człowiek
dostępne w leksykonie

drobinami haftowane
jeszcze
mówiliśmy o przyjaźni
choć ginęła w nią wiara
każde spotkanie przesycone
magią przesłań
jedwabnych dotyków
smakujących inaczej
wszystkie słowa
zostały w powietrzu
śladem zakochanych myśli
i rozmów o zmierzchu
pokazanych pięknie
jak potrafimy się różnić
dochodząc do tych samych wniosków
gdy
wspólną przyszłością
kreujemy szaty
ledwo tlących się uczuć
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szalony taniec
i zaczął się taniec szalony
w objęciach twych ginie me ciało
już nie wiem czy starczy nam siły
bo ciągle nam mało i mało
krtań jeszcze wykrzyczy twe imię
ty szepczesz spragniony do ucha
magiczny kontredans nas złączył
więc serce niech serca posłucha

Poza strefą wiecznego strachu
uprzędę gęstą pułapkę ciszy
przez którą nie dotrze
żadne przykre zdanie
nic nie utoruje kreciego korytarza
strachu przed słowami
wypowiedzianymi litością
nie chcę by słońce zachodziło
z czerwienią oczu
a ranek przepadał
zaginiony bez wieści
w przydrożnym rowie
nauczyłam się mówić
że pokochałam siebie
taką jaką jestem
jeszcze tylko
kim jestem dla ciebie
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Bezpieczne wiatry poniosą
pieszczotą
obnażonych myśli
kładziesz na szali
swój spokój
sumienie
nie da ukojenia snu
mogę być dla ciebie kim zechcesz
przygaszonym uśmiechem
między chmurami
na sznurku latawca
dostępnym odcięciem
lub
kobietą odchodzącą
zielonym horyzontem
w niepamięć

Na własne życzenie
wydawałoby się
jej życie
w twoich dłoniach
toczy prawda ekranu
słowem
możesz wszystko
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złapać za szyję
pozbawić oddechu
czy
obdarować uśmiechem
oszukiwana
na własne życzenie
luksusem dobrego słowa
które nawet jej
wydaje się
ekskluzywnym towarem
ty masz przekonanie
że ona ci wierzy
a ona
że to
akt litości
z najwyższej półki kłamstw

Wanilia i goździki, ot taki sobie pachnący wierszyk
przyślij mi róże bez powodu
choćby dlatego że dziś środa
pobiegnę co dzień ciebie witać
i nie przeszkodzi w tym pogoda
zapachnę pięknie goździkami
szczypta wanilii też tam będzie
dla ciebie stworzę nowy zapach
byś mógł mnie teraz znaleźć wszędzie
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Ryszard Sziler: Poranek

Spis treści
Wstęp ……………………………………..…………............… 3
Adrianna Andraszczyk (driatyk) – Bydgoszcz …...........… 7
czarnoksiężnik słów
rytuał
karmazynowa miłość
smak dnia
pragnienie
cud
gronostaje
przeminęło z wiatrem
królowa śniegu
pajęczyna zdarzeń
Paweł Artomiuk (Arti) – Pruszków …………………........ 16
nadzieja
wtorek
* * * (chodź do mnie)
piątek
skarga
prośby obłąkane
Do M
oczy szeroko zamknięte
Ablacja II
Monika Banaś (monique) – Baranów/Kępno ……........… 25
ostatnia noc
zostawcie miłość Mickiewiczom
uczę się życia
fletnią mi nuć
maleńka kropla deszczu
od nowa
kraina mazurskich legend
Tomasz Bandyszak (@psik) – Poznań ………………….... 32
Miasto
Struny
Nocna impresja
Galeria
– 219 –

Szuflada czyli szepty i krzyki
Pomarańcza II
Z zapachu
Pomarańcza
Jeszcze krócej
Teatr
Wróżka
Pod asfaltem
Krzyk (przez otwarte okno pociągu)
Ewa Colett Boruta (colett) – Kraków ……………………. 40
mgłą malowane
drugie życie
zakochałam się
imię cienia
zakropić serce
na różne sposoby
powiem ci
nim świeca zgaśnie
wieczór nie doczekany
jakże inaczej
napisałabym do ciebie
więc zamknij już oczy
z wnętrza duszy
dylemat starego zegara
motyl przysiadł
Marek Ciućka – Kielce .......................................................... 49
Kiedy wszystko się rodzi
Klucz
Widzisz...
Wiersz pogański
Wirtuoz
Zawsze zostają świeczki i zapałki
Mirosław Chodynicki (Mirek) – Terespol …..……....….. 57
* * * (można przed siebie)
Na ulicy św. Michała wiosną
Obraz taki
* * * (uśmiechnij się)
Wieczorny obraz
– 220 –

Blues po łące się plącze
Do was
Jakieś kapelusze
Na moście w Krzyczewie
To co że nie Wiedeń
Agata Frączek (cynamon) – Kraśnik ………………..……. 64
Dla ciebie jestem tylko bukietem z kości paru
grossesse
Kobieto, nie odmawiaj
Sen proroczy
Koszula nasza to szeroka woda
zejdź mi z głowy gruba sowo
truteń
Rodzi się kura (to przez nią mam tęsknoty)
Róża wiatrów dla poetki
Człowiek, który stracił
idąc granicą skóry
Marzena Frączek (Abi) – Kraśnik ……………..…………. 72
... we mnie oddychasz
między trybami
wykrzyczeć milczenie
bez sprzeciwu
będzie jak zechcesz
bez widowni
czy będziemy razem
hold’em
ostatnie spojrzenie na parów
zbudzona
jeżeli uważnie zajrzeć…
tupiemy podwójnie
reakcja łańcuchowa
Dominika Jakubowicz (Dominika) – Słubice ……..…… 80
Bezsen(s)
Tęsknota
Tafla
Jolanta Kowalczyk (Jola) – Lublin …………………..…… 83
chanuka w getcie
prośba o kadisz
żydowski ślub
– 221 –

Tomasz Kowalczyk (Tomek) – Lublin ………………..…. 86
stary kirkut w Lublinie
ścieżki braci Singerów
spojrzenie ponad rzeką
tęsknota
* * * (zawiąż mi pętlę na szyi)
upadek
i powstaje o zmierzchu
kot ośmiokrotny
intelektualne przypadki kota Ignacego
i stało się ciałem
* * * (ich ludzki wizerunek)
* * * (supermocarstwa porozumiały się)
* * * (odkąd skomputeryzowali bramkę)
Mariola Kruszewska (emde) – Mińsk Mazowiecki ...…. 95
W hołdzie Grońskiemu
wena
na wetlińskiej
kwiat paproci
piórko na kowadle
czyż nie zabija się ptaków
szukam
wesołych świąt kochanie
pożółkłe koronki
powrót do przyszłości
pusty dzban
Łucja Kucińska (luczija) – Sieradz ………………..…….. 103
na tarasach niezrozumienia
ostatni taniec
z rewizytą
* * *( nie musisz nic mówić)
przywołuję cię muzyką
* * * ( pochylając się nad innymi)
w rocznicę
grona i ciernie
dwie rzeki mojej melancholii
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tajemnica
ostatni lot
letnia alergia
Tobiasz Majstrenko (Tobi Majstrenko) – Mirsk ….…... 111
* * * W błękitnej pościeli
Cygara smak jesienny
* * * Umieść
* * * Księżyc nieśmiało
* * * Zmywasz makijaż
Anna Michalska (combitube) – Warszawa …….……..... 114
rozstąp przede mną Morze Czerwone
laylah
jeszcze tylko jutro
tunele czasoprzestrzenne
ryzyko
bezsilność
monologi bez odbioru
Tamara Olszewska (Tami) – Poznań/Strzemieszyce …. 120
Śmierć przyjaciela
szarość
przyjdzie mój czas
homo domini
ostatnia stacja
chęć ucieczki
śmierć
nie wierzę
pożegnanie z Aniołem
przeszkoda
bez rozgrzeszenia
Modlitwa niepokornej
Spojrzenie w siebie
Pozostanę wspomnieniem
Kolejny dzień
Janusz Ostrowski (Amadeusz) – Tel-Awiw …………… 129
już się nie mieszczę
chameachew (kochanek)
dwa ogrody
– 223 –

powieki
klepsydra
eurykleja
lounge burlesque
parawany
zatańczą drzewa
ir szerekiim ejn la
Barbara Pala (Baszka) – Gorzów Wielkopolski …....…. 136
Noc
Antykwariat
Sonata dla snu
Pożyczony wiatrak
Credo ( dopóki )
Inna
Nacht in Wien
Na polanie
Ewa Pietrzak (Sosna) – Koszalin …………………...…… 142
Zielarka
(Nie)oczekiwanie
Epilog
Zwyczajny dzień
Droga
Stacyjka
Zachód
Myśli łagodne albo zwodzony most
Azymut
Fiedorówka
Ćma
Podróż
Sekta
Za górami za lasami
Bez odpowiedzi
Przez grzeczność
(Nie)wypowiedziane
Bożena Przybysz (Ninoczka) - Rypin ……………….….. 151
lubię deszcz
po... żniwach
wspomnieniem Ci dziękuję
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rozterki
Dziękuję Ci, Mamuś...
dla... chleba
zatrzymaj się...
bez tytułu
zamyślenie
samotna
nie potrafię...
stracone złudzenia
Marek Radecki (umorusany) - Jasienica na Podbeskidziu … 160
zniewolone zwierzęta mają wielkie wymiona
zdziecinnieję synu
siła miejsc – sanktuarium
(roz)łąka z łóżkiem
deszcz na ustach
Czerwińsk nad Wisłą
ekshibipoeci
My zdobywcy szczytów
Teatr
Szum
Prawo własności
Niedzielne wagary
Paweł A. Rogala (P.A.R.) – Łódź ………………………… 166
jest gdzieś droga
epitafium
nie mów już nic...
w głupim śnie
nie – letnie wakacje
nie zasypiajmy tak szybko
jeszcze wczoraj...
nie chciałem
jak skała
kiedy mówisz tato
nie piję whisky z lodem
* * * jeszcze w oczach
to tylko...
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Aldona Robak (Issima) – Gorzów ………………....……. 175
Dyptyk
Zegarki
Boznańska
Martwa natura z brzoskwiniami
Impresja
Zatrzymanie
Nostalgia
Istnienie
List do czytającej (Vermeera)
Władysław Piotr Ryś (stary krab) – Tarnów ………...… 179
* * * (bure chmury)
Lekcja po(d)glądowa
Morgi
Jarosław Stefanowicz (Mithril) – Zielona Góra ………. 182
W Imię Słońca I Wina „I Skrucha” Nadętego Żalem
...Pasja Mało Popularnej Ciszy
...Poddańcze Właściwości Strachu
...TO Takie Niemęskie
...Zacietrzewione Nawyki
...Drzewa To Za Mało
...Mówię Kiedy Mam Coś Do Powiedzenia
...Zawsze Miała Coś Do Przeczytania
...Płomienie Wytyczonych Wskazówek
...Uniesieni Brakiem Ust
...Trywialne Konieczności Wzrostu
...Dziewiątego Miesiąca Wystrzelono Pacholę
...Zabawy Nakreślone Słodko
Ryszard Sziler – Kolbuszowa ………………………….... 190
Melancholia
Hymn stworzenia
Madonna
* * * (Robię zapasy jak wiewiórka)
/Pannom z Wilka/
*** (Historia kołem uparcie się toczy)
Dziękuję
Beata Więckiewicz (Beti) - Zagościniec na Mazowszu … 195
wymknęło się z rąk
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bez/senna
to ja i ja
przemoknąć
tak mało mówisz
poczekasz
marzenie
jak ze snu
do zwrotu
pachnieć/inaczej
będzie miód
na celowniku
z niedowierzaniem
Margarete Wolski (megi) – Köln …………………...…… 203
wyścig z czasem
lekcja rysunku
forsycje nie zakwitły
dmuchawce
jabłka
jestem
nieszczęścia chodzą stadami
bal lunatyków
od dawna nie myślę głośno
Irena Zborowska (Irdil) - Gostyń Poznański ………….. 210
wyrzeźb mnie wzorem mistrza
na końcu zostanie słowo
jak smak bułki
ślady
bez rękoczynów
nie cały odejdę
do nieba czy tam gdzie zechcę
i znowu dzień
zanikający gatunek
drobinami haftowane
szalony taniec
Poza strefą wiecznego strachu
Bezpieczne wiatry poniosą
Na własne życzenie
Wanilia i goździki, ot taki sobie pachnący wierszyk
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