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Drogi Czytelniku,
z prawdziwą radością oddajemy w Twoje ręce „Ogrodowe
impresje”, kolejną, piątą już antologię użytkowników internetowego forum literackiego „Ogród Ciszy”.
Nasz portal istnieje od roku 2008 i zyskał sobie w środowisku internautów, twórców literatury, dobrą opinię jako
miejsce przyjazne, sprzyjające rozwojowi talentów głównie
poetyckich.
„Ogród Ciszy” skupia grono osób z całej Polski i spoza jej
granic promujących własny, często nowatorski i śmiały, oryginalny styl. Na co dzień inżynierowie, nauczyciele, lekarze,
studenci, dziadkowie czy gospodynie domowe chętnie odwiedzają swój kącik internetowy, by oderwać się od powszedniości i dzielić z innymi wspólną pasję. Zapraszamy serdecznie
do odwiedzenia naszej strony www.ogrodciszy.pl.
Niniejsza antologia stanowi bogaty wybór najlepszych tekstów naszych użytkowników opublikowanych w roku 2011.
Czytelnik znajdzie w niej wiersze i opowiadania opisujące
skrawek rzeczywistości, w jakiej żyjemy, emocje i uczucia
towarzyszące bezustannej walce z codziennością, powroty w
czasy dzieciństwa i wycieczki w krainy fantazji.
Zdradzę wam tajemnicę: nie czytamy poezji dlatego, że jest
ładna. Czytamy ją, bo należymy do gatunku ludzkiego, a człowiek ma uczucia. Medycyna, prawo, finanse czy technika to
wspaniałe dziedziny, ale żyjemy dla poezji, piękna, miłości.
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Te słowa Johna Keatinga ze Stowarzyszenia Umarłych Poetów to hołd złożony poezji, jej najpiękniejsza definicja. W
codziennej gonitwie, w powszechnym hałasie i zgiełku poezja
nie czuje się dobrze. Ukrywa się w najciemniejszym kącie
półki, by wyjść do nas w najmniej oczekiwanej chwili – zachwytu, radości, uniesienia czy bólu. I wtedy rozumiemy, że
jest nam bliska i potrzebna.
Zapraszamy do odkrywania, jak bardzo.
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Barbara Baldys (Biedronka Basia)
Hamminkeln

Nowy spacer po Warszawie
Chcę podać ci dłoń. Prowadź.
Milcząc patrzeć, słuchać...
Poza barierą sprostowań usiądź.
Krnąbrne włosy - nie patrz
(na bal lakier, farby...)
Srebrni pójdźmy zwiedzać.
Dłonie ciasne jak dawniej.
Warszawa inna ta sama,
ruchliwa, barwna,
Wisła!
Zgrabnie ulicą świata
prowadzi nas
myszka.

Tak czuję - żywym i umarłym
Chciałabym móc znowu dostrzegać kwiaty,
pomnażać je zamiast zła w mej pamięci.
Usidlić cierpliwość. Niech czas zębaty
życia barwną tarczę do przodu kręci.
Móc przestać dodawać smutki do niechceń,
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wciąż od nowa żegnać te same bóle,
wyławiając z mgieł szepty nieobecne
i zaszłych przyrzeczeń słowa zbyt czułe.
Chciałabym zrozumieć mowę stokrotek,
przyklękając wśród oniemiałej łąki,
rosnąć w niej jak muzyka, której dotyk
pragnieniem jest jej czystym i pachnącym.
Potem pójść spokojnie gdzie wy i oni
zostawiając uśmiech na fotografii.
...
Nie żałuj nikomu ciepła twej dłoni
Nim nadejdzie noc wieków i je zgasi.

walc na costa rei
taneczne palce
na klawiaturze
drżenie tęsknoty chciałyby rozproszyć
zbyt nieudolnie zagłuszają niemoc
języki smutku wydają bełkoty
rozkaz sprzeciwu
klikam na ciszę
(marę słabości chcąc o świcie spętać)
wędruję plażą błękitnej pieszczoty
w twoich wyimaginowanych rękach
pachniesz sardynią
tak intensywnie
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że zapominam kolce i ich różę
uniesień tło bajkowo jest naiwne
wskroś wypełnione piachem i turkusem
wiją się dłonie
oddech twój śpiewa
na karuzeli rozkręcamy ziemię
symfonię szczęść ku niebu wznosi fala
czworokąt źrenic przenika ismenę

Zguba
Obudził mnie dzwonek.
Za oknem ciemno.
Wstaję. Drzwi otwieram.
Przede mną
stoi but - sam, bez pary.
Uśmiecha się. Nie do wiary!
Policzki lśniące, rozpalone,
włos siwy ma, rozwiany.
W cholewce jest zgarbiony,
w podeszwie zdeptany...
Sam przyszedłeś - pytam pod drzwi do mnie?
On na to,
że cieszy się ogromnie,
że otworzyłam,
że może się wyżalić,
że ktoś go skopał,
ktoś inny chciał spalić...
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Biedactwo - mówię wejdź na nogę,
proszę,
ja ciebie ponoszę...
Gdzie drugi?
Gdybym miała parę...
Dokładnie pasujesz na miarę...
But skrzypnął cichutko:
Mikołaj. On mnie zgubił,
gdy zeskakiwał z sań
z upominkami dla ślicznych pań.
Wcale zguby nie zauważył,
tak się rozmarzył…

Modrak
Pewien chaber miły zbożom
Zalotny atrament
Przed zachłanną chronił burzą
Pigment - życia diament
Chociaż grzmiała i płakała
- Daj mi niebo twoje
- Nie, nie oddam - on powiada Póki w zbożu stoję
Przeszła burza w głuchą ciszę
Inny tuli błękit
Głowacz wyrósł ponad zboże
9
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Wyjątkowo piękny
Świt zanurzył się w promieniach
Blaskiem kwiat powitał
Dusza w chabrze z odrętwienia
Budzi się w zachwytach
Kim ty jesteś mgło złocista
Co skroń moją głaszczesz
Tobie oddam barwę serca
Jeśli tylko zechcesz
Aura sierpnia rozpaliła
Pana pośród łanów
I w objęciach swych zatrzymał
Słońca pierś rozgrzaną
Jak obiecał tak się stało
Cud bławatka spłonął
Słońce go obdarowało
Szarości koroną

Pokochaj zmorę
Zadręcza cię zmora,
pijawka krew spija?
Spróbuj ją pokonać
bez użycia kija.
Paszkwile, kradzieże
fotek czy cytatów?
A niech sobie bierze,
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gdy własnych jej brakło.
Ty bez palnej broni,
bez miecza, bez pięści
celnie zmorę zranisz
jednym słowem pięknym.
Wyznaj, że ją kochasz
bez względu na wzgląd.
Zniknie tak jak przyszła
bez zbytecznych klątw.

Wiosenny erotyzm
Wiosna nareszcie.
Serce znużone,
osłabłe smutkiem liści przegniłych
ku niej odsłania lekkość na oścież,
z ptakami kwili.
Wiosną nareszcie
w leniwym ciele
zachodzi jakaś nagła przemiana.
Biorytm pobudza asymilację
do szczytowania.
Z wiosną ponownie
bezwstydne słońce
wnika w szczeliny - smętkόw ustronie.
Lubieży w kwiatach, rozkręca liście,
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ożywia dłonie.
Mają się myśli,
rodzą uczucia,
bzy ścielą łoża dla zakochanych.
Motyle tańczą na łąkach szczęścia
w płatkach rόżanych.
Na przyjście wiosny
nikt już nie czeka.
Miłość się huśta w tęczach bujaka.
Cichcem przenika wiosny erotyzm
w zmysłowość lata.

Rozpoznanie
Pozwoliłeś mi Panie na wiele.
Nie śmiem prosić Ciebie o więcej.
Łut ziemskiego szczęścia - raju chwile.
Twoją siłą napełniam serce.
Pozwoliłeś mi dostrzec wśrόd kwiatόw
Nienazwaną nawet roślinę.
Wśrόd walących się chat, starych płotόw
Kwitnie prawda - smutną ma minę.
W krąg w ogrodach lilie i rόż śmiechy.
Chwast panoszy się bezszelestnie.
A Ty wszystkim odpuszczasz grzechy.
Człowiek więc to dobro największe.
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Ewa Colett Boruta (Colett)
Kraków

gdy zasypiasz
pewnemu pięciolatkowi,
gdy sen śni niespokojny
noc w swych dłoniach tuli księżyc
snów wiernego towarzysza
gdy już wrażeń po dniu mętlik
i zasypiasz
nie odmawia przytulenia
jednouchy miś ladaco
choć okazji wiele nie miał
gdy zabrakło
pod poduszką w małej piąstce
ukochanej skraj pieluszki
chociaż z górki wiosen piątkę
czas wypuścił
zza firanki nie ostatnia
(wszak do świtu kilka godzin)
zerka znana od lat gwiazdka
twój przewodnik
by nim prześnią się już wszystkie
z opowieści braci strachy
zaprowadzić spokój błyskiem
chwil ostatnich
13
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w pogoni
z deszczu pod rynnę bo tak wyszło
zapachem róża wdzięcznie schlebia
i z kart cygance znikła przyszłość
w kałuży głębia
czwórka wypadła z koniczyny
nieszczęść do pary było trzeba
ofiarą jedno gdy brak winnych
w płaczących wierzbach
marsz kominiarzy ciemną nocą
guzik z pętelką też gdzieś przepadł
zmrok macierzanką kusi wonną
by złudne wzniecać
pląs czarnych kotów pod latarnią
w szmaragdach oczu północ czeka
by bieg zakończył się u ramion
i spłoszył pecha

gdy bilans nie wychodzi na zero
za oknem wkrótce wiosna a dusza wciąż moknie
jak gdyby ktoś ją w deszczu do pieszczot namawiał
malując strugą wody gdzie ślady niedotknięć
gdy bujna wyobraźnia do źródeł przywabia
na drzewach wkrótce pąki a myśl wciąż zamknięta
jak gdyby cień bez światła nie wstawał do życia
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promieniem rozbudzany gdy pada na blejtram
ciekawość zaspokaja na chwilę przed dzisiaj
dla wczoraj nie ma jutra gdy słowa wciąż echem
jak gdyby wielki kanion ktoś okrył atłasem
wśród nocy rozszalałych spętaniem nim wzeszedł
na niebo starzec lśniący północą z majaczeń
za chwilę przedświt życia gdy celem Partenon
bez szansy dla odmieńców tych samych od zawsze
z bilansem który znowu wyjść nie chce na zero
wbrew zmianie pory roku i woli płci słabszej

bardziej nie umiem
Przemoczone cztery łapy.
Ty w kaloszach, więc potrafisz.
Na psa urok, między krople
czasem zdarzy się, że zmokniesz.
Wybacz, proszę, zaraz wcisnę
odcisk łapy w listę życzeń.
Choć niewiele, to za wiele,
nawet kiedy w jednym z wcieleń.
Mnie kuwety nie potrzeba.
Jak pamiętasz, lubię biegać.
Marzę czasem wiatr za włosy
wytarmosić bezlitosny.
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Masz od deszczu mokre oczy.
Wciąż potrafisz mnie zaskoczyć,
gdy poddańczo składam głowę,
nim powróci tamto odejdź.

koniec świata
zabrakło czasu dla spraw kilku
zostały listy niewysłane
wplecione słowem w ramy blichtru
stworzyły zamęt
nikt już nie złoży roztrzaskanej
na siedemdziesiąt siedem części
duszy gdy przeszłość parawanem
mogliśmy pierwsi
wymknął się dłoniom czuły dotyk
myśl nie zdążyła przybrać kształtu
by się odnaleźć w chwilach płochych
proszę nie żartuj
zabrakło czasu by się przyznać
do ostatniego snu bez treści
przybyła jeszcze jedna blizna
nie mógł się spełnić
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małe
to nie do wiary po tak wiele
sięgasz jak gdyby było twoje
a przecież młoda jeszcze zieleń
i zniknął gdzieś młodzieńczy pośpiech
nie umiem sobie wyobrazić
że zagarnięte jest w całości
co najwyraźniej ciebie bawi
a mnie zaczyna właśnie złościć
bo nie nadążam wiek już nie ten
i puls przyspiesza jakby wolniej
pozwól że również trochę wezmę
niech raz mam czegoś pełne dłonie
lecz jeśli nadal i z uporem
listki akacji zrywać będziesz
zrozumiem ślepe i przekorne
bywa czasami małe szczęście
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Barbara Bulerska

Do gór
sowiogórska okolico
niejednego żywisz pięknem
w sobie kryjesz tajemnice
leczysz delikatne serca
barwne pasma stromych grzbietów
szmer potoków światła cienie
w tobie poryw dla poety
dystych owocem natchnienia

Nauczanie
z różnej dziedziny zbieram odcienie
esencję myśli sztywnie splatanych
chyłkiem spisuję dla pokolenia
analizuję zdanie po zdaniu
ulotne chwile jak górskie echo
ozdobne słowa z mądrym przesłaniem
miękko wypuszczam w przestwór daleki
iskra zapala wiedzy kaganiec
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Droga donikąd
stale egzystował w żywocie beztroskim
zabawiał się cennym uczuciem miłości
nieustannie pędził po ścieżkach nieznanych
zmierzał wciąż do celu dniami i nocami
groźną autostradą z przeszkodami losu
przez kwitnące sady gdzie ptaki pieśń niosą
szmaragdowym szlakiem anioł go prowadził
lecz wnętrze ogłuchło poszło na zagładę
w labiryncie szaleństw kamień zamknął drogę
złamane prawidła wrócić nie pomogą
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Mirosław Chodynicki (Mirek)
Terespol

A czas jak…
rozciągam czas
jak gumę Orbit bez cukru
która zastępuje papierosy
to nic
tylko ten księżyc
z gębą szydercy patrzy na ręce
a ja i tak
minuty
upycham po kieszeniach
przydadzą się rano

Blues o końcu lata
bluesa na skrzypcach
pachnącego pokosem późnosierpniowym
i słońcem
zaplątanym w liście
bociany już poleciały
później przyjdzie jesień
w brązach żółciach
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czerwieniach szelestnych
przy oknie będziemy słuchać
jak gada z wiatrem
ale to później

Jesienna orka
swoją wartość mierzę
krokami
wzdłuż miedzy
tego zielonego mostu
w morzu czerni
odcinane skiby
nieruchome fale
błyszczą wilgotno
nie mów nic
słuchaj
teraz mówi jesień
wiatrem
zapachem kadzidlanego dymu
ze stosu
umarłych chwastów
za pługiem kroczą dostojnie wrony
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Jeszcze nie wieczór*
jeszcze nie koniec spektaklu
Mefisto
podaj mi ton
zagramy na strunach czasu
umrzeć miał
trwa
w deszczu płatków
różanych
w czerwieni z nieba
o zmierzchu
wciąż żywi choć niemi uparcie
słowa spadły na dno
stoimy piękni i grzeszni
w światło jedynie odziani
a ścieżka przez trawy pomyka
pachnie
ciągle nie dość
_________________________________
*Z inspiracji filmem “Jeszcze nie wieczór”

Życie zamknięte w słoju
skomplikowana kompozycja
chwil i światła miesza się
z mądrymi zdaniami wypowiedzianymi
podczas kolejnych pełni majowych
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i tylko prozaiczne kocham
szept
wyszeptany
ma niewyliczalną wartość
jak bezchmurne niebo
w wiosenne popołudnie

Pejzaż przedzimowy
panie muzyk zagraj pan
te brzozy
dziś martwe a wczoraj
płonieniem złotym rozgadane
i polną drogę
wyboistą
i furmankę na żelaznych kołach
w gniadego konika zaprzężoną
a furman z głową w chmurach
graj pan
a ja pójdę
w horyzont w niebo śniegowe
choć jeszcze nie teraz
jeszcze przecież jesień
spaceruje pod lasem
szaro - brudna szalem chłodu okryta
czupryny krwawnika maluje na czarno
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Starzy ludzie
na drugą stronę
przechodzą mimochodem
z figlarnym uśmiechem
w niedozwolonym miejscu
potem spoglądają
z okolicznościowych fotografii
robiąc poważne miny
a kiedy idziesz chodnikiem
są obok

Takie miejsce pewnie wymyślone
ludzie pogodni
kupują
gotują
śpią
na smutki kisiel z jabłkiem
herbata z pigwą
w niedzielę
garnitur wyszczotkowany
i sukienka z mgiełki konwaliowej
czasem też białe rękawiczki
ale zawsze szarlotka
w kształcie prodiża
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pan sąsiad w białym kapeluszu
z naręczem róż
ze skrzypieniem furtki wchodzi na scenę

Zaokienni ludzie
zaokienni ludzie
naklejają twarze
na szyby niebem malowane
syci pustki
czekają na uchylaczy lufcików
chcą polecieć
ponad nieruchomym prosto w szczelinę
pomiędzy
dniem i nocą

Modlitwa
tutaj brzozy
chwalą Pana
szeptem myśli niezmyślonej
samotność w ciszy
i wirujące amen
pośród żółtych kropek mniszka
hen hen
w nieskończoność
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Hanna Dikta
Piekary Śląskie

Do Łagodnej
Przypominasz mi dziewczynę z opowiadania
Dostojewskiego,
tę, która w końcu wyskoczyła przez okno z obrazem Matki
Boskiej przy piersiach.
Pamiętasz? Miała potem strużkę krwi na brodzie i
nieznośnie żywe buciki.
Też mógłbym cię kupić: zapłacić wszystkie długi, uwolnić od
ciotek.
Obstawić aksamitnymi poduszkami, karmić i ubierać, tylko
nie tak skromnie
- lubię, kiedy mężczyźni oglądają się na ulicy za moją
kobietą.
Grałbym ci Szopena, zabierał do teatru. Co noc wił się
między udami,
żebyś nawet przez chwilę nie zatęskniła za młodym
kloszardem,
sprzedającym po drugiej stronie ulicy papierowe ptaki.

List do córki botanika
Nie wypuszczę stu czterech gołębi, nie zwiążę korzeni żeń-szenia.
Nie usiądę na twoich spoconych pośladkach ani nie podwinę
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sukienki,
żebyś palcem z perłowym pierścionkiem zrobiła ze mnie
kobietę.
Zostawię to mężczyźnie. Zaniesie mnie na ciepłe
prześcieradło,
spłodzi syna, zasadzi las. Przez kolejnych trzydzieści lat
będziemy zgodnie
odwiedzać świątynię, zbierać ryż. Drobnymi krokami
wydeptywać ścieżkę.
Dlatego nie zdejmuj koszuli, nie przywołuj mnie pluskiem
wody,
spadającej do miednicy przy wieczornym myciu. W ogrodzie
twojego ojca
powinnam tylko rozdzielać truciznę, przystawiać tyczki.

Wernisaż
Skupia się na szczegółach: kształcie ust, brwi, wielkości
guzików.
Bardzo długo przygląda się oczom. Zdjęcia rzadko oddają
kolor,
ale wprawa pozwala rozróżnić odcienie. Lubi zielone.
Wyobraża ich sobie tamtego dnia: ubranych w świeżo
odprasowane koszule,
święteczne sukienki. Zawstydzonych albo hardo patrzących
w obiektyw.
Nie uśmiechają się. Nie mają dekoltów, okularów na włosach,
żadnej egzotycznej biżuterii. Tylko te twarze:
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spokojne i poważne, zwinięte do środka. Jakby już pozując
do fotografii,
starali się dobrze wyglądać na nagrobkowej porcelanie

Manufaktura
Po dziesięciu latach kochanek wciąż ładnie pachnie,
choć takie skrzyżowanie imbiru z kardamonem nic ci już nie
mówi.
Długo opowiada o żonie, której właśnie założyli holtera,
kumplu, odwiedzanym regularnie w domku na wsi,
i psie, z którym sypia najczęściej.
Na wiadomość, że adoptowałaś syna, mówi: Masz odwagę,
a ty zastanawiasz się: Co ja, kurwa, w nim widziałam?
Mimo to oddychasz z ulgą, kiedy odebrany sms
okazuje się reklamą domu towarowego, w którym pijecie
kawę,
i na długo zapamiętujesz entuzjazm, z jakim pomachał
atrakcyjnej brunetce po drugiej stronie kawiarnianego
ogródka.

Ostatnie rubryki
Agnieszce Osieckiej
Jak ty zwykłam uciekać nad ranem, bo nic gorszego
od wspólnych powrotów, kiedy on zastyga nagle
przed kiczowatą witryną fotografa
albo podnosi liść i jak relikwię wkłada go do książki.
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Sama chciałam, choć ostrzegali, żeby nie wchodzić,
nie grzęznąć, nie zapętlać się; nie wirować głupio
pod naciągniętym na druciki, przekrzywionym niebem.
Na ostatnim zakręcie może też zacznę pić na umór
i bluzgać do słuchawki. Zamiast pielgrzymować do Lourdes zarzygam redakcje smutnymi wierszami.

MM pisze list
Znów pan wyjechał, doktorze Greenson,
a mnie zostało tylko kilka włosów na grzebieniu
i wytarte oparcie fotela.
Posążek Freuda już panem nie pachnie,
zlizałam z brązu ślady linii papilarnych,
zawiązałam kokardkę na szczęście.
Na szczęście jakoś sobie radzę:
sypiam zaledwie z co drugim taksówkarzem,
czasem gaszę światło.
Nadal nie lubię leżeć, kiedy wchodzą.
Wczoraj w wietnamskiej restauracji
kupiłam obiad bezdomnej.
Miałam nadzieję, że nigdy nie skończy.
Czy pan wie, jak to jest, gdy ktoś naprzeciwko
nabiera na łyżkę makaron?
Nie pozwoliła się kupić, choć zaproponowałam
łóżko z baldachimem i seks.
W zamian miałaby głaskać mnie po głowie,
wpychać do ust cukierki
29
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Michał Witold Gajda (Misza)
Poznańskie

Sklepowe zeszyty
Każdy się w naszej dzielnicy cieszy,
że można kupić w sklepie na zeszyt.
Stoi w kolejce głowa rodziny:
dwa chleby, wino, pół margaryny.
Sklepowa pisze - twarz ma jak anioł,
miło popatrzeć czasami na nią.
I jest dla wszystkich serdeczna taka,
chociaż ma dziecko chore na raka.
I już niejedno przeszła w swym życiu,
matka jej zmarła, mąż gnije w kiciu.
Ale jej o to nikt nie zapyta,
kiedy na zeszyt jest okowita.
W naszej dzielnicy taki sklep jeden,
jak łaska boża, biblijny Eden.
Z zeszytu gruba książka już wyszła
- nowy apokryf Świętego Pisma.
Sklepowa właśnie pisze tom trzeci:
chleb, margaryna, dropsy dla dzieci...
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Bo jak tu nie dać słodyczy dzieciom,
choć na pieniądze poczekam z miesiąc
- myśli sklepowa i liczy kasę.
Słońce za oknem zaszło tymczasem.
Ona i myśli zostały same,
wtedy jej Chrystus zajrzał przez ramię.
Stał otulony jasności smugą,
spojrzał na zeszyt i czytał długo.
Noc się skończyła, było po czwartej,
kropla przejrzysta spadła na kartkę.
Mruknie sklepowa - z sufitu kapie.
Gdy łza powoli wsiąkała w papier.

Jesienne targowisko
Jesienne targowisko, gdzie z szarą godziną
powraca brudny deszczyk rzucany w kałuże
ręką wiatru, co nagle znad miasta nadpłynął
i ujrzawszy to miejsce, chce zostać na dłużej.
Tam okna starych ruder półmrok okrył lekko,
zarzygane chodniki straszą chude dzieci,
tata siedzi przy stole z mateczką - butelką.
Wódka leci do szklanki i czas z wódką leci.
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Niedobre tu wieczory zatruwane sadzą.
W brudnej szklance herbata słodzona oszczędnie,
głosy zrzędów po kątach - bo nic nie poradzą,
psów rozmowy z ciemnością i księżyc, co więdnie.
Rynny biją się z wodą mętną jak pomyje,
która spływa, bełkocząc szemrane pacierze,
razem z wiatrem pijanym, co nad placem wyje.
Lepiej omiń to miejsce, jeśli je dostrzeżesz.

Gdy wiosny były młodsze
Gdy wiosny były młodsze, a świat jeszcze mały,
ściany domu wabiły jeszcze farbą świeżą,
lipy kwitły przy płocie, tam gdzie pnie ich leżą
a przydrożne topole mniej cienia dawały.
Wtedy chciałem napisać list, którego słowa
dźwigam przez wszystkie lata, jak dług niespłacony.
Twój śmiech cichy, spojrzenie madonny z ikony,
miałem w wierszu opisać i go podarować.
I tak, jak stary głupiec, gdy go ktoś okradnie,
cofa się, kręci w kółko, szuka po kieszeniach,
pochylam się w ciemności i błądzę bezradnie
w dawnych miejscach, na kartkach wytartych notesów...
Nie odczytam już szyfru Twojego imienia,
w labiryncie nazw ulic nie znajdę adresu.
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Na przystani
W mokrej mgle las się chowa, gdy pora bezlistna.
Butwiejące badyle dryfują na wodzie,
zanurzona w szarościach drzemie mała przystań,
podrzemuje dozorca, podpity, jak co dzień.
Ciągle deszcze przechodzą, bo czas ich odwiedzin,
i buszują bezkarnie w trzcinach nad jeziorem,
w którego sinych wodach chłód i ciemność siedzi,
obmyślając złe baśnie, posępne i chore.
Drobne fale trą grzbiety o dna pustych łodzi.
Czasem ptak nastroszony siądzie na przystani,
popatrzy jak dzień gaśnie, a życie uchodzi
w rytmie wody niosącej kożuch brudnej piany.
Warzy się głóg czerwony, długa noc już bliska.
Dozorca w swojej budzie rzuca cień koślawy,
gdy nalewa do szklanki mocnej wódki kryształ.
Będzie się wspomnieniami i gorzałką bawić.

Cmentarzysko
Głodne ptaki kołują, chcą zostać na dłużej.
Milczy rzeka na dole, jeszcze o tym nie wie,
topi liście pożółkłe w niemrawej miksturze.
Pogubiły je drzewa stojące nad brzegiem.
Las nie czeka na gości, sami przyjdą w nocy,
pochowani do zmroku w swoich ciemnych dziurach.
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Chore sosny zatrute zapachem wilgoci,
śliską pleśnią i chłodem wkrótce się znieczulą.
Pełzający nad ziemią jesienny narkotyk
odział mglisty krajobraz w nierealne barwy,
tworzy dziwne miraże, jak sen o północy,
pośród pni i gałęzi budzi duchy zmarłych.
Szare zmierzchy i świty, wszystkie dni są szare.
Czas omija to miejsce, a słońce nie dotrze.
Poderwało się ptactwo, szybko frunąc dalej,
nie powróci nad rzekę i garbatą sosnę.
Tu zła ziemia i woda, trawa i kamienie.
Żaden człowiek nie przyjdzie, mchem zarosły drogi.
Tylko mgła się unosi tysiącletnich legend,
jak pył z wnętrza popielnic ciałopalnych mogił.

Celtycka urna
Ziemia ciągle pamięta dźwięki starej mowy,
starszej, niż wszystkie lasy, dźwigane na plecach.
Dla niej ognie nocami na bagnach roznieca
i błądzące po kępach ciche głosy łowi.
Dziś pozbyła się miotu. Pośród zwiędłych liści
urna w słońcu, lecz ciągle okryta jej potem,
pogubione kropelki sypią iskry złote
- zapleciony naszyjnik celtyckiej księżniczki.
Stoi, wolno szarzejąc, gładka jak grot włóczni.
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Gdy mieszkała pod dębem, chłonęła tę ziemię
wśród ponurych torfowisk, pod płaskim kamieniem,
Wielka Matka śpiewała o wieczorach smutnych.
Wzdychał dąb zakochany, który teraz drzemie,
leśne klany słuchały. W owe ciemne noce
przechodziły zwierzęta przez gęste paprocie.
Z ornamentu wychodził niedźwiedź, wąż i jeleń.
Smukłe sosny mierzyły do tarczy księżyca
jak bojowe oszczepy i miecze brązowe.
Ale wódz nie zawoła, echo nie odpowie,
nie powróży z krwi jeńców jak każe obyczaj.
Już uciekło Złe Oko w gąszcz wilczej jagody.
Tylko pień schorowany schylił cielsko głuche,
potarł korą o menhir swym bezpłodnym brzuchem,
jednak żadnej legendy nigdy nie urodzi.
Runy zaklęć wyblakną. Nie postraszy magią,
obnażona w gablocie pustego muzeum,
ożywiana na wiosnę upartą nadzieją,
że znów gaje zaszumią i zakwitnie jabłoń.
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Ferdynand Głodzik (Fred)
Gorzów Wielkopolski

Prosty człowiek
Na swój rozsądek zwykle liczę;
proszę w portfelu mi nie grzebać!
Nie chcę kredytów, ni pożyczek,
Dziś mi pieniędzy nie potrzeba.
Nie wiem co mówią do mnie gwiazdy,
tylko realność jest mi bliska;
nie pragnę zdobyć prawa jazdy,
z ulg i promocji nie korzystam.
Nie chcę udziału brać w sondażu,
mam czystą, jasną, zdrową cerę,
zwykły samochód mam w garażu;
nie pragnę jeździć Land Roverem.
Nie prześladuje mnie angina,
zgagi, wysypki ni katary,
nie zapominam o terminach,
nie wiem, czy kiedyś będę stary.
Piorę ubrania w zwykłym proszku,
moja koszula jest dość biała,
nie depiluję żadnych włosków,
stosuję zwykły krem do ciała.
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Każdy mój ząb jest całkiem zdrowy,
łatwo usuwam trudne plamy,
na przyszły rok rozliczeniowy
proszę o wersję bez reklamy.

Lamentacje
według Bolesława Leśmiana:
„Com uczynił, żeś nagle pobladła”
Com przewinił, żeś znów na mnie wsiadła
i najchętniej byś wzrokiem mnie zjadła?
Twoje oczy szydercze i srogie!
Ścierpieć ciebie nie mogę, nie mogę!
Jakże w tobie zobaczyć kobietę,
Skoro tyjesz bez względu na dietę?
Uniesienia odeszły przed nami
Barchanami, barchanami, barchanami!
Wygasiłaś sercowe me wzloty,
Przez twój szlafrok i przez papiloty;
Jak co wieczór znów boli cię głowa,
Na wersalce koszmarna teściowa;
Przepływamy kolejne wieczory,
Przez milczenie i gęste humory,
Patrzysz w ekran, co umysł twój mami
Serialami, serialami, serialami!
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Denne zboczenie
Mama ryba, stara flądra,
by strzec córkę od zagłady,
doświadczona oraz mądra,
daje jej praktyczne rady.
Ukochana ma płastugo,
wszakże już nie jesteś larwą;
pragnę abyś żyła długo;
spróbuj wiedzę tę ogarnąć.
Twe zboczenie płastugowe
sytuację ci upraszcza:
wywal na wierzch ciemną stronę,
by maskować się i spłaszczać.
Tam gdzie słońce blado świeci,
gdzie żeruje twa rodzina,
rzadko docierają sieci;
tego dna się zawsze trzymaj!
Nie daj nabrać się na płewy,
żyj spokojnie, dno pogłębiaj,
leż na boku raczej lewym,
zmieniaj kolor, czyli ściemniaj.
Żarcia szukaj tam, gdzie płytko,
brzuch napełniaj, gdy zmrok zapadł,
a tłuściutką będziesz rybką;
wtedy łatwiej się nachapać.
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Dyskusjami nie kuś losu;
ród nasz wtedy przetrwa wiecznie;
ryby wszak nie mają głosu.
Na dnie zawsze najbezpieczniej.

Mój potencjał
Podwyższyłem dochody i życiową swą stopę,
spełniam wszelkie warunki, by się stać filantropem.
Aby więcej dostatku mogło przypaść na głowę,
sam opłacę to, na co brakło w kasie państwowej.
Mogę dać nieszczęśliwym odrobinę radości
albo głodnych nakarmić, by przestali już pościć;
mogę znaleźć lekarstwo na bliźniego frasunki
lub uchronić od zguby zagrożone gatunki.
Mógłbym pomnik zbudować, aby przetrwał na wieczność
albo leczyć choroby, co są plagą społeczną
lub też ołtarz wystawić i przystroić go w kwiaty;
wprost się w głowie nie mieści, jaki jestem bogaty.
Mogę także dopłacić do wakacji młodzieży;
niechaj bawią się dobrze, zresztą co mi zależy.
Albo pomóc studentom, co do wiedzy się garną;
nieodpłatnie, bezzwrotnie, całkowicie za darmo;
aż poczuję wszechwładność i pieniędzy swych siłę,
kiedy dam na cokolwiek, o czym wcześniej mówiłem,
a to wszystko bez mediów, dziennikarzy i świadków,
za mój roczny, skromniutki jeden procent podatku.
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Geriatryczna vilanella
powoli zbliża się starość
siły i zdrowie już nie te
zazdroszczę parkowym parom
znów na śniadanie jest twaróg
poznałem w parku kobietę
powoli zbliża się starość
już nie podnoszę ciężarów
wolno przybiegam na metę
zazdroszczę parkowym parom
w kufrze mam kilka dolarów
polecę z tobą na Kretę
powoli zbliża się starość
nie lubię w kuchni myć garów
mówiła zrobię ci sweter
zazdroszczę parkowym parom
już nie owijaj nie czaruj
w barze dostane repetę
powoli zbliża się starość
zazdroszczę parkowym parom

Hen za górą…
Hen za górą, za doliną,
było sobie kondominium;
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a w nim rody dwa zwaśnione,
każdy ciągnął w swoją stronę;
ciągle się sprzeczali o to,
kto jest większym patriotą.
Brat obwieszczał zwykle bratu,
że nad krajem ciąży fatum.
Tam rycerze grali w piłkę,
wybierani przez pomyłkę,
a gdy w meczu ktoś był cienki,
nie podawał innym ręki.
Świętowano wszelkie klęski,
przez co nastrój trwał zwycięski.
Melancholia rosła w cenę,
ciągłe nieporozumienie;
lud kodował w swym czerepie,
że im gorzej, tym jest lepiej.
Szans nie miała myśl jaśniejsza,
że piosnka jest najważniejsza,
bo królował zapateryzm,
panoszyły się mohery
i pomroczność kwitła jasna,
aż mieszkańcy czuli absmak.
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Janina Górecka (Latima)
Pszczyna

Post
Odejścia i powroty niczym portrety z czasów inkwizycji
wypełniają płótna, krwawe zapiski dokonane ruchem
ślimaka przesuwającego wskazówki ponad wiarę,
którą trzeba było wyznawać w pustych pokojach
tak smutnych, że nie rozdzielały się na drzwi i okna.
W hiszpańskim hotelu (stworzonym przez chorą
wyobraźnię),
odszukiwaliśmy siebie sprzed wieków, aby nadawać
twarzom imiona. W ciemnościach szukałam
ręki, byle odepchnąć myśli o płomieniach
ogarniających ciała tak podobne naszym.
Wracałeś z nowymi tekstami, nie dowierzając moim oczom,
skrywałam tęsknotę drzew spalonych, wisielców
chyboczących
do taktu wiatrowi; przenikał na wskroś kartki zapisane dla
mnie
pospiesznym pismem. Okaleczona przez historię
skóra podchodziła krwią, nocą łagodziłeś pocałunkami żar.
Wsłuchani w muzykę uciekaliśmy ku przyszłości niczym
torreadorzy przed rozjuszonymi bykami. Z nożem
w plecach kazano oglądać bazyliki, a my tworzymy
schrony we własnych wnętrzach.
I znowu przyszedłeś z rozognionym wzrokiem, z szablami,
aby od nowa nadawać kształt słowu. Boję się, że misa
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z żeber nie wytrzyma, rozpadnie się na części tak odległe,
że nie zmieszczą się w żadnym obrazie malowanym
przez Velázqueza, sługusa dworu, który ukrywał kobietę
pod zimną warstwą farby. Nie przeczuł i ty nie przeczuwasz,
czym jest zamknięcie. To ten hotel wyznaczył granice.

Prawda ulicy prawda ekranu
co możecie wiedzieć o wizjach
gdy wokół czerń
Podróżnych uprasza się o zachowanie bezpiecznej odległości.
nogi rozrzucone w cuchnącej mazi
odkopnęły jakąkolwiek przynależność
zęby wystukują requiem
jeszcze energia konwulsyjnie podrzuca
młode ciało w którym nie ma zgody
na przekroczenie
dworzec zamiera
Pociąg relacji Kraków - Warszawa wjeżdża na tor
peron otwarł perspektywę ucieczki
w tym czasie litość przykrywała gazetą ogryzek
zostawiony poza spojrzeniem
to była Ewa
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List VI
Na przedmieściach koty moczą ogony w puszkach
po piwie, malują abstrakcje, które sprzedajemy
znawcom. Śmiejesz się, mówisz, że zielone oczy
uwodzą aż za róg ulicy, gdzie wróżki toczą globusy
po chodnikach i zapowiadają podróże po szczęście.
Pochylone plecy obudziły wzruszenie, nie poczułeś
dotknięcia, które odczytało, co ukryły kulawe słowa.
Spalaliśmy się w bramie, płonące dłonie
strzepywały popiół, aby usta zdążyły ułożyć kłamstwa
o konieczności powrotu do czterech ścian i podłogi
odmierzanej bez echa każdego dnia. Pytania zawisły
w krążkach dymu, które rozmywał litościwy deszcz.
Na ścianie zawiesiłam obraz, twierdzą, że arcydzieło
współczesnego malarstwa, kubistyczny rysunek.
Nie wyprowadzam z błędu, kanciastość najbliższa.
Wiersze o niejednorodnych rymach czytam nocą,
gdy kot-znajda obwąchuje szklankę i z wyrzutem
mruczy - nie pijesz, ale to nie znaczy, że zapomnisz.

Trumniaczki
Była rozpoznawalna. Czerwone buciki traciły fason
i kolor, kiedy opierała się o filar mostu
łączący wspomnieniami brzegi. Widziałam ją często,
gdy z nowym facetem wynosiła graty do ogródka
przed niby-dom. Nie słyszałam śmiechu, nie było latarni,
tylko zasłony donosiły o zmianach, ale szarzały.
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Była rozpoznawalna. Kościstość niewspółmiernie
odstawała od ilości wyrzucanych śmieci. Psy
pod zamkniętymi oknami toczyły walkę o resztki.
Była rozpoznawalna. Ludzie wzruszali ramionami,
gdy opierała się na białej lasce, cicho wystukując drogę.
Psy i faceci w ramach pomocy odeszli pod nowe niby-domy.
W ostatnią podróż
zapomniano założyć te czerwone,
cóż.

Wężowisko
To żadna przypowieść, gady oplatają stopy;
śliskie i zimne ciała zwijają się, plączą,
słyszę syk, gdy podnosisz dłoń
do miejsca wypełnionego krwią.
Ostrożnie kołysz, cichnę w chwili potrzebnej
na oddech, aby jad nie przetoczył się
między naszymi ustami, a przygryzione
do bólu nie wypowiedziały słów.
Każdy dotyk rozjusza bestie, głodne i zazdrosne.
Trudno uciec przed śmiertelnym wzrokiem.
Zza wzgórz wschodzi słońce, spękana ziemia
odmawia pielgrzymom skrawka, spotkali się
w niewłaściwym czasie i miejscu, by zaprzeczyć
zasadom. Nie znikną ślady ukąszeń, ciała
ujawnią przebytą drogę, siatkówka utrwali
ostatnią sekundę przed powrotem do Ogrodu.
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Prośba
Tylko nie mów o śmierci, która drąży umysł.
Jeszcze w ogrodach nieuśpionych zmysłów
rozkwitają maki polne, cenny narkotyk.
Na podłodze obrazy, pędzlem zacieram tło,
po lewej stronie wbity nóż. Z rozciętego miejsca uchodzi
ogień, spopiela płótno, oczyszcza ranę, ale to nie krew,
nie krew. Palcami, które pamiętają, tworzę inną fakturę.
Tylko nie śpiewaj hymnu do Nirwany. Niebezpieczna
wędrówka
głupców po złudę, a Ganges czystą wodą spływa od źródła,
obmywa brzegi i toczy falę, która zabiera wszystko po
drodze.
Zanurzeni po czubki spróbujemy rozbierać siebie dla
nowych
widoków, tu święte krowy tylko śmieszą, więc jedźmy
poruszyć dzwonki w świątyniach, wetkniemy
w szczeliny murów karteczki, mijając ścianę płaczu.
Tylko pozwól otworzyć pałace na bliskim wschodzie, tylko
pozwól.
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Leon Gutner
Guildford

Na gorącym uczynku
Skradnij co możesz każdej nocy
Dzień już nie zdąży trwale zgasić
Kiedy znów zniosą o poranku
Kolejny grudzień zwykłe sprawy
Zanim się zjawisz niepoprawnie
Opustosz pokój wyczyść skrytki
Światu rzuć senne na pożarcie
Niech się zdobyczą grzesznie pyszni
Nie poczuj że zostawiasz ślady
Które odczytam z kurzu nawet
Nikomu żadne drogowskazy
A dla mnie ważne i ciekawe
Słusznie opanuj zagrabione
Włóż mnie we wszystko czego pragniesz
Niech na gorącym nas uczynku
Nikt nigdy więcej nie odgadnie

Z dni i nocy
Zgasło coś pomiędzy nami
Czas jak lekarz krople tłoczy
Z traw zielonych z czekolady
Za zasłoną dni i nocy
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Mnoży setki zwykłych pytań
Pozostałych w swych roszadach
Kryjąc to co ma być skryte
Kurtyn wznosić nie wypada
Gorzkie to co rozkosz skrywa
I wysycha szybko mokre
Niech na swoim miejscu bywa
To co ścięte albo słodkie
Więc zmęczone schowaj oczy
Tak się cieszę że przybyłaś
Oprócz zasłon z dni i nocy
Nikt za tobą nie szedł chyba
(Guildford, grudzień 2010)

Zawiedzione
Nie oddzielam i nie karcę
Tego co i tak skończone
Od dotyków więdną palce
W papilarnych liniach komet
Zawiedzione szuka zemsty
W chwili co umknęła dawno
Nagim ciałem gdy bez reszty
Błyszczy co i tak przepadło
Czego pragnie że aż boli
Zapomniałem już właściwie
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Jakbym ranę wolno solił
Sepią w jakimś negatywie
Jest sposobów sto na temat
Każdy niesie ciebie inną
W kilku słowach znosić trzeba
Ciepło co poprzedza zimno
W piekle spoczną pokonani
I ja ruszę w drogi takie
Kiedy każesz wieczorami
Swoim mi się obejść smakiem
(Październik 2009)

Bez ciebie
W świecie bez ciebie niebo chudnie
I tęsknot traci kilogramy
Deszczem bezduszny tydzień plami
Śmietniki parą gdzieś w ogrodzie
A płot samotny trwożnie szary
Klomb zielenieje całkiem na nic
I ten co śpiewa ptak bezbożnie
Przez cud przetrzymał ciężką zimę
Dowodem na to co możliwe
Tu w środku jakby jeden kamień
A trzeszczy ciężko pod stopami
Jakby szlak cały kamieniami
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Bez ciebie nie chcę dni i nocy
Ani słodyczy toffi nawet
Bez nas zupełnie nieciekawej
(2011)

Pod
Dla A.
Pod wszelkim co się zaraz stanie
Nie warto żadnej racji wznosić
Zanim się złościć nie przestaniesz
Nie będzie drugiej takiej nocy
Pod niczym które czymś się staje
Wystarczy tylko dotyk jeden
A że w nas różne obyczaje
Mnie nie ma często - nie ma ciebie
Pod całym które jest połową
Tego co w głowie już nie zmieścisz
Za wszystko co zostaje obok
Brzmią tylko słowa albo gesty
Więc po cóż pod się pchać uparcie
Kiedy jest ponad całkiem przednie
Można się za to ciągle karcić
A to co ważne znów ucieknie
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Do słodkiej nocy pod i ponad
Łyk obecności swojej odkup
Tak całą siebie na mnie sprowadź
I bądź dokładnie czymś pośrodku

Zgubiony
Gdy jednej nocy nie wystarczy
Na oddech który mocno wierzy
To bez spełnienia da się przeżyć
Wystarczy tylko winnych skarcić
Bo czasem coś umyka bardziej
Niż słowo zdoła to wyrzucić
I wszystko nagle mrok obróci
W papieru zapisaną kartkę
A ta się potem w każdej duszy
Zapada w światłach drży w płomieniu
Zgubione woła po imieniu
Lecz tylko echo gada w głuszy
I wtedy pełno wszędzie jeszcze
Powietrza które niesie słowo
Wesoło tańcząc ponad głową
I z ulubionym wraca deszczem
Do torby krople spakowałem
Kałuży tego co minęło
Poranek dusi jak zły szeląg
Zgubiłem wieczór a nie chciałem
(Wrzesień 2011)
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Marek Jastrząb (Owsianko)
Bydgoszcz

Dziadek “Jakmubyło”
...na oko ma pięćset lat, więc uchodzi za grzdyla. Jednak z
niewytłumaczalnych powodów utrzymuje, że gdy nie może
zasnąć i kiedy liczy, żadną miarą nie może dorachować się lat
spędzonych tu. Nie pamięta, kiedy ostatnio sobie coś przypomniał, jakąś znaną twarz, jakiś solidnie przepłakany pogrzeb.
Nie wie, czy jest kawalerem, czy bezpowrotnie szczęśliwym
małżonkiem, czy jakaś zleżała hurysa ma jeszcze do niego jakieś prawa.
Pocieszam go, jak umiem. Ale że nie jestem obcykany w prostowaniu zapętlonych charakterów, moje trudy idą na marne.
Usprawiedliwiam się pod nosem, że ciężko mi przytulić go do
serca na dużą odległość.
Dodatkowym utrudnieniem jest to, że dziadzio nie słyszy
na zewnątrz, tylko do środka, więc po pewnym czasie tracę
cierpliwość. Mija mi wszelka rozsądna motywacja do kontynuowania współczucia, macham ręką na jego tarapaty i
stwierdzam, że jest sobie winien sam, bo kto to widział, by w
tak bobaskowym wieku mieć sklerozę!
Ja w jego latach bywałem w mieście, ocierałem się o przecudne widoki opery, a raz miałem fart, bo niewiele brakowało, bym nadział się na przechodzącego biletera z filharmonii.
Więc gdzie dziadkowi do moich doświadczeń, wspomnień
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i niewypowiedzianych westchnień, gdzie mu konkurować i
skrabać się na afisz z tymi swoimi zwapniałymi boleściami?
II
...dziwne, lecz za młodu dziadkiem nie był. Wypreparowany
z minionej zadziorności, promieniejący refleksyjnym zasmuceniem, depresją wynikającą z tułaczki po fartach i niefartach, żył mimochodem, żył kaszląco, piskliwie i siłą rozpędu.
Wstrząsany przypomnieniami, których za dobrze nie pamiętał, dopominał się respektu, poważania, szacunku dla swojego
wieku.
Błąkał się po doświadczeniach, sympatiach i antypatiach.
Nie uznawał żadnych sprzeciwów i autorytetów. Bronił się
przed własną starością. Śmieszny, nieporadny dziadek, w
młodych sekwencjach swojego żywota nosił imię sławnego
bohatera, który kogoś zarąbał. Teraz nosił imię przydzielonej
renty.
Zmartwiony swoim zanikaniem, swoim wsiąkaniem w
przeszłość przeputanych projektów, pragnący zawojować
sobą tych, co się nim rozweselali, co nim się posługiwali
jak prawidłem na buty, wieszakiem do suszenia kapeluszy,
kapiącym parasolem wyjętym z deszczowej mgiełki, strapiony brakiem perspektyw, pozostawał w przekonaniu, że jest
sam.
I był. Choć niekiedy posuwał się do międlenia w sobie
przytłaczających wspomnień, choć zdawał sobie sprawę, że
gdzie by nie splunął, tam wyrastały myśli obfitujące w sążni-

53

pisarze.pl /podgląd
ste zapowiedzi, oprawne w slogan i kołtun, w obietnice bez
pokrycia, choć jeszcze wiedział, że, jak dotąd, zmuszony jest
do zmartwień, z których nic nie wynika, do noszenia numeru
renty, do spotykania się ze szlachetnością tylko w lustrze, to
przecież sądził innych swoją miarą, to przecież lęk o własne
brodawki przysposobił go do wiary w cuda, zmusił do otoczenia się metafizyką, do używania ciężkich dział nadrealizmu, do oszańcowania się dydaktyką dla marynat.

Niedopowiedzenia
Kichnął tak siarczyście, że razem z wyrem przeniosło go w
sam środek innej scenerii; znalazł się w obcym miejscu, lecz
choć było ono nieprzyjazne, to przecież czuł się w nim tak,
jakby kiedyś w nim był.
Obok niego leżał tapczan z Ignacym; Ignacy, świntuch i łobuz za młodu, a teraz układny i zesztywniały worek na dokuczające korzonki, zaczynał chrapać, co Jota sprowadzało na
ziemię i zaczynał z innej beczki, zaczynał kuranty; zawsze pod
ręką, na wszelki wypadek, miał swój wierny, pamiątkowy, sędziowski gwizdek, poręczny w wybuchowych sytuacjach, osadzający w zarodkach czyjeś krewkie skłonności, przywołujący
głuchą pomoc.
Zwykle czuł się w tej roli jak gamoń w gorsecie. Dostał go
od Anny, kobiety przybyłej tu kilka lat wstecz, mającej imię
znane mu z dawien dawna. Jej podobieństwo do tamtej polegało tylko na imieniu, bo manierami, sposobem zaglądania w
oczy i patrzenia w nie, łagodnością twarzy, szczerością i bez-
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pretensjonalnością okazywanej sympatii, mogłaby oczarować
najzagorzalszego cynika.
Nawet na jego rozchrapanym sąsiedzie wywierała dobre
wrażenie, a to dużo, bo niewiele co wprawiało go w milusi nastrój. Jot czuł się winny, że odeszła od niego, ale tylko trochę,
bo Ignacego też puściła kantem.
Od czasu do czasu, po burzy, gdy było ich stać na gwałtowną sympatię i mogli być ze sobą tak blisko, jak niegdyś, Jot
tolerował Ignacego, a on starał się nie wspominać o niej. Do
ich niepisanego rytuału należało mówienie o Annie - ona. Dla
nich była przeszłością, była już tylko sfiksowaną osobą o ledwie zarysowanej płci.
Ignacy był wesołym typkiem, ale jego wesołość nie zdawała się na ślepe, spontaniczne i głośne przypadki wyznaczane
biegiem zdarzeń, przeciwnie, należała do powściągliwych,
przemyślanych, dyplomatycznych. Zanim wypowiedział jakieś zdanie, którego sens mógł zostać odebrany nie tak, jak
zamierzał go przedstawić, długo się nad nim zastanawiał, długo toczył z nim wewnętrzną walkę.
Nie należał do strachliwców, do ludzi manifestacyjnie obnoszących się ze swoją desperacją z byle powodu. Na co dzień
chadzał niedostępnymi, szarugowymi ścieżkami i zawsze po
cichutku, bezszelestnie, ukradkowo, skradająco, papuciastym
krokiem, jak gdyby chciał podkreślić, że jego hałaśliwe maniery należą już do było - minęło.
Kiedy uważał to za konieczne, wychodził poza teren i spo-
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tykał się nie wiadomo z kim, na ogół z osobnikami o trefnym
nastawieniu do tutejszego patrycjatu, do ludzi stąd, zwariowanych na punkcie normalności. Wymieniał z nimi zdania
krótkie, oznajmujące, przeważnie trafne i na ogół logiczne, w
zasadzie trzymające się kupy, a dotyczące spraw, które go akurat pochłaniały.
Więc jak zwykle, tak i teraz obudził Ignacego gwizdkiem, a
on, nieprzytomny, siadł na prześcieradle i jak gdyby nie było
między nimi żadnej przepaści, żadnych osobnych lat i nagromadzonych doświadczeń, powracał do przerwanego wątku,
a kiedy gasił światło, Jot, przedzierając się przez egzaltowany,
romantyczny obrazek wiosny, wyciągał się po kociemu i słuchał wiatru, deszczu, kropel, opadającego czasu.
...Ignacy bombowo nawijał o miłości. Godzinami potrafił o
niej, dla niej, przez nią, a Jot, gdy wschodził księżycowy wie-czór, z zapartym tchem, pogrążony w srebrze jego przygód,
w jego niespożytych, kolorowych i plastycznych fantazjach,
wyobrażał sobie, co widział i co stracił, jakby przy tym był i
jakby obchodziło go, co dalej, jak doszedł do tego, że jest tu,
z nią, stary i głupi, a nie tam, w jej ramionach, młody i szczęśliwy.
A dalej nie następowało nigdy; w jego opowiadaniach zawsze było to niedokończone, mgliste, poszarpane uczucie;
nurzało się w niedopowiedzeniach, w ciemności, w niejasnych gestach i ruchach papierosowych ogników...

Poniedziałek
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Impuls, by zobaczyć, co zmieniło się w mieście, zaskoczył
go. Dawno już niczego nie pragnął i nie dążył; obrzydło mu
rozumienie ludzi, którzy nie odpłacali mu tym samym: nie
odwzajemniali mu się bodaj minimalną próbą wniknięcia w
jego charakter.
Przemieszkiwał hen pod samiuśkim lasem, za docierającym
i tu, niekiedy cichym, a niekiedy natarczywym echem życia, w
miejscu idealnym dla mizantropów, co miało swoje niewątpliwe plusy i minusy. Minusów jednak miało mniej, gdyż ze
względu na odległość i trud, z jakim pokonywało się dystans
uwalniający go od metropolii, w odosobnieniu tym czuł się
lepiej niż ci, co do niego trafiali. Dziękował więc za spadkową
chatynkę, za istny pałac umożliwiający mu powrót z wiecznego rozdrażnienia.
Przedtem nie zajmował się domem, nie troszczył się o
to, co się w nim dzieje, nie poświęcał mu czasu, lecz gdy
go odziedziczył, gdy stał się kawałkiem podpiwniczonego dostatku, nie było rzeczy, której by dla niego nie zrobił.
Zdał sobie sprawę, że poprzednio prowadził jedwabne życie
idioty: osobistości przegranej. Do wszystkiego się przyczepiał, chciał o wszystkim decydować, na wszystko mieć wpływ,
nie cierpiał krzyków, podniesionych głosów, nawet szeptów
nie w porę, Teraz mało co go interesowało. Chował się przed
problemami, które przestawały rozwijać się zgodnie z jego
przewidywaniem. Był z nich wyłączony, na krańcu tego, co go
jeszcze pasjonowało. Zakończył w sobie pewien maniakalny
etap doświadczeń i rozpoczął nowy: element porzuconej rzeczywistości.
Wcześniej
zapowietrzał się, a kiedy się wykrzyczał, przechodziło mu całe to napięcie i zaczynał z innej
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beczki. Potulny, uwolniony od zalewającej go krwi, wnikał we
własny świat, by, coraz rzadziej i coraz bardziej niechętnie,
pokazywać się na zewnątrz.
A dzisiaj? Przyznawał się do swojej niecierpliwości: uwidoczniona i znana prawda o niej, była zaledwie fragmentem,
częścią niewyznanej i obiektywnej, wyimkiem prawdy z pewnością nie tłumaczącym go z zacietrzewienia, z rozdrażnionego, cholerycznego reagowania na otoczenie.
Tak o nim myślano, a on, z różnych przyczyn, nie chciał
zmieniać im krzywdzącej go opinii; bo choć gdy po chwili
niekontrolowanego wybuchu, miotania najgorszymi cholerami, a czasem, nie trzymającymi się kupy oskarżeniami
- przenosił się do swoich spraw, cichł i sprawiał wrażenie
skruszonego.
*
Piątek nie budził w nim zaufania. Gdy, jak zwykle, uważał
się za skończonego, przynosili mu telegram z przymusową
propozycją wycieczki do miejsc znanych z rzeczywistego cierpienia, skierowanie do następnych zmartwień, dawano mu
wolne od przyzwyczajenia do spoko.
W czwartki nie wychodził. Zasłaniał się reumatyzmem,
kwękającą pamiątką po borowinie. W środę zdarzał mu się
bezrobotny facet z elektrowni, wścibski i szalenie bystry w
rozglądaniu się po jego chudobie, tu spojrzy, tam zajrzy i od
razu wie, czy warto posiedzieć, wkupić się w jego przychylność, czy kto gdzie mu co da na drogę, do saszetki, czy do
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zrozumienia, blady jakiś, wymięty, no i te jego ręce.
Zaś w poniedziałek - w ten szewski czas, jak najbardziej; to
był wymarzony dzień na przechadzki, dzień prawie że stykający się z niedzielą, jakkolwiek niedziela, to irytujący gwar,
odświętny deptak: podstawowe komórki wyłażą ze swoich
nor, przodem bachory, z tyłu szyja rodziny, pyszałkowata, upierścieniona, w kokardach, żabotach i pretensjach. Tu
miał przestrzeń pełną świeżego powietrza, chciał, to spał, nie
chciał, to szedł pod pachę ze świtem. Szedł w stronę jeziora,
nad pobielaną ciecz wchodzącą w horyzont, przenikającą czas
i gdy już tak napatrzył się do syta, podążał wzdłuż nasypu, w
kierunku bagien rozrzuconych tu szczodrze.
*
Nie lubił jesieni. Jesień była dla niego za oślizłą porą roku:
przenikliwe zimno, drobny deszczyk, wczesna ciemność,
rześkie i mroczne wstawanie, były to przyczyny narodzin jego
melancholii. Co innego wiosna. Wiosna proponowała mu
wycieczki do lasu i zroszone czystością barwy zieleni. Gdy
czuł chandrę podobną do samotności, do braku nawiązania
kontaktu z kimkolwiek, jedynym przed nią ratunkiem było
podróżowanie po odległych epokach, wkraczanie w nieobecny czas przeżyć, chodzenie po czymś, co do teraz nazywał
łąką.

*
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Gdy tak szedł przed siebie, nie myśląc o niczym szczególnym, widok domu w środku polany sprawił, że jego nogi same
skierowały go tam, gdzie ostatnio był z ładnych naście lat
temu. Rozczulający widok szkraba z przeszłości, niespodziewanie nałożył się na chatkę z wesołą smużką dymu i widok
ten zaczął wydłużać mu twarz, bo w miejscu, gdzie spodziewał się okna swojego pokoju i gdy niemal oczekiwał pojawienia się swojej piegowatej facjaty, zobaczył dziurę po nieistniejącej szybie, czeluść przybitą do dwóch skrzyżowanych dech,
a na podwórzu, zamiast powiewającego ogona Czaka, drobną,
roztrzęsioną maszkarę z ujadającej wściekłości.
Była tycim stworzonkiem wpisanym do encyklopedii pod
hasłem pies. Zaskoczyło go to uderzające podobieństwo do
zwierząt; być może nagromadzona furia - wysusza, być może
z mikrej i zjeżonej psiny, też kiedyś był tłusty brytan, a teraz,
z psiaka została skóra i kość.
Z szopy przy pompie wyszedł gruby knypek z siekierą gotową do strzału i omiótł go niezbyt przyjaznym wzrokiem.
Ziewał, a w jego szczęce czarne pieńki grały w chowanego.
W słońcu przemknęła bezcielesna postać, omamowy, dyszący
chęcią zemsty goguś, podobny do znajomego nieznajomego.
„I ten cię zawiódł, i on też jest twoim Brutusem, Brutusie”
- szydził piesek. Miał wrażenie, jakby całym drgającym ciałkiem drwił z niego zawzięcie. Zapragnął uciec przed jego ironią, schować się pod pierzynę, przenieść natrętną myśl w inny
kres, znaleźć się w miejscu nieodwołalnej samotności, skąd
mógłby wypatrywać siebie idącego łąką, i tak sobie gwarząc
z marzeniami, po godzinie marszu, dotarł do tramwajowej
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pętli.
Wsiadł do pierwszego lepszego. Było czubato. W trakcie
jazdy, barczysty jegomość z podgardlem perliczki, rozwalony
na siedzeniu, beznamiętnym wejrzeniem smarował okno, a
gdy, przed przystankiem, tramwaj nabierał szybkości, lub gdy
zawadiacko przygrzewał na zakrętach, babina, z paczką dwa
razy większą niż ona, co moment, z uśmiechem proszącym o
wybaczenie, lądowała mu na klapach jesionki.
Przyglądał się mu przez parę minut, a gdy się zorientował,
że choć babina co i rusz trąca go paką w kark, cham w jesionce nie ma zamiaru wstać, jak obcęgami chwycił go w dwa
palce, podniósł za ucho i powiedział przyjaźnie: a kuku!
Na krzaczastej wysokości brwi ukazał się jego obraz, odbite w szybie, zaparowane widmo i od tego momentu babina z
paczką przestała być ważna. Był teraz dla siebie samoistnym
źródłem rozpędzonych plotek, jej odszukaną skarbnicą i bezcenną kopalnią wiedzy, pudłem z utraconymi informacjami
o minionych ludziach i fenomenach zdarzeń, on zaś czuł się
nie tylko smętnym kronikarzem epizodów z historii, ale jej
świadkiem, jej potwierdzeniem.
W nagłym porywie entuzjazmu, jednocześnie, omusnęły
go te same, a mimo to różne, jasne przypomnienia ciemnych
spraw, niewyjaśnionych, a bliskich, zapadłych w pamięć i bez
wyraźnej przyczyny wynurzających się z niej… W drobiazgach, w gestach i poruszeniach głowy, w spojrzeniu z lustra,
w tanecznym, wolnym od trosk przechadzaniu się po ulicy.
Owładnął nim ten sam, lecz odmienny sen: nieobecny, pa-
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trzył na zdejmowaną i układaną na mchu jesionkę, na buty
kołysane wiatrem, na wywalony język.
Patrząc poprzez tramwajowe okna, w skrzypiącym trakcie
pożegnalnej jazdy przez osiedla, nieoczekiwanie obce, żyjące
własnym, szokująco nowym rytmem, miał dziwaczne przekonanie: nie znalazł się tu na darmo.
Tramwaj, ze zgrzytem ulgi, zatrzymał się między przystankami. Zrozumiał, że jest to znak. Wysiadł, a babina demonstracyjnie klapnęła na opuszczone przez niego miejsce.
*
Szedł, nie mając pojęcia, dokąd. Nareszcie wydało mu się,
że jest na miejscu. Zaciągnął się powietrzem i zakładając powróz pomyślał, że po raz pierwszy od lat nie musi się niczym
przejmować i zamartwiać tym, co nastąpi później, gdyż to, co
miało nadejść, już jest. I wiedział że nic gorszego już go nie
spotka, bo najlepsze zdarzenia są już za nim, więc z rozbawieniem stwierdził: jutro też jest dzień.
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Jan Stanisław Kiczor
Warszawa

Poranek
Gdy słońce nad Krakowem leniwie się budzi
Przeciągając promieniem po rannych zamgleniach,
Ktoś jeszcze nie wypoczął, inny się utrudził,
Dzień się wolno wystroił w niedopowiedzenia.
Tu na Grodzkiej, Floriańskiej, czy innej ulicy
Czasem nagła nostalgia zaprosi do wspomnień,
Gdy muzyka zachłannie obejmie, zachwyci…
W zaułku głos dziewczyny. I woła coś do mnie.
Dźwięk nucony na świecie, powraca uparcie,
Jakby z RMF Classic, porannych odsłuchów
Na Plantach tylko krzewy pojaśniały bardziej,
Świeżość się zatrzymała w zupełnym bezruchu.
Czuję ciągłe wahania niewiadomych – zmiennych,
Na słupie kilka nowych krzykliwych ogłoszeń,
Hejnał zabrzmiał na wieży spokojny, codzienny,
I słyszę głos wewnętrzny: „nastaw radio, proszę”.

Rozterka
Gdy sam jestem, bez ciebie, to chłodem przenikam,
Echo kształtów nabiera w pustym przedpokoju,
Drażni wciąż dochodząca zza ściany muzyka,
Wkurza zapach maciejki i zieleń powojów.
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Gdy przychodzisz, to jakby, sam się onieśmielam,
Serce gra jak na werblach, ja cały w lansadach,
W rozkoszach się aromat ogrodu powiela,
I pustka już zanika, wszystko z wszystkim gada.
Lecz gdy jesteś za długo, to jakiś niepokój,
Wyzwala myśl co dręczy coraz to natrętniej,
Że mi jakoś brakuje pustki w przedpokoju,
Że muzyki zza ściany posłuchałbym chętnie.
Tak źle i tak niedobrze, wiec myślę znów sobie,
Jak jaźni mej dwoistość zmienić dość bezpiecznie,
I jawi mi się z głębi pomysłów podpowiedź:
Byś była ze mną nocą, a w dzień – niekoniecznie.

Rozstanie
A kiedy się zdarzają rzeczy ostateczne,
Nikt nie gładzi powierzchni, nie szlifuje kantów.
Przekraczając bariery pamięci koniecznej,
W powtórzeniach buduje życiodajne pantum.
Zupełnie niepotrzebnie mieszkasz w moich myślach,
Jakby brakło na świecie cieplejszego locum,
Gdy pogasły przedświty, które rozum wyśmiał
I niczego już dojrzeć nie można w półmroku.
Jak zawsze słów za mało na chęć zrozumienia,
Nie ostoi się ciszą pisane przymierze.
Skreśla wersy realizm w dawnych założeniach
Na miarę własnych potrzeb i nowych spostrzeżeń.
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Zgaszę światła i okna niechęcią zacienię;
Zapatrzone w nic oczy, nie grzeszą widzeniem.

Artysta
Każdy się składa z własnych krajobrazów
Których szczeliny wypełniają myśli,
Gdzie promień światła rysy peryklazu,
W czysto formalnych szeregach uściślił.
W skrajnej percepcji, natłokiem skojarzeń,
Budując wizje samolubnych natręctw,
Czernią nasyca dekadenckie twarze,
I szepcze tylko sobie znaną mantrę.
Czyjś gest, spojrzenie na kruchość płaszczyzny,
Pnączem owija czas oczekiwania,
Cienie się gubią w zaułkach przeciwnych
A sukces błądzi po wielu rozstajach.
Treść spopielała, naga, autentyczna,
Tkwi w ułomnościach, pęknięciach i bliznach.

Proroctwo
Będziemy płakać na własnych pogrzebach
Dźwigając w trumnach ciężar dekoracji;
Żadne nas hasła nie będą rozgrzewać,
I żadnej opcji nie przyznamy racji.
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Już nadjeżdżają, nieznani nikomu
Jeźdźcy, o twarzach zmurszałego drewna,
Nie usłyszymy ostrzeżeń z newsroomów
I braknie czasu na chwile pojednań.
Tak schyłkowością nasiąknięci własną,
Nikt nic naprawić nie może, nie umie;
Łuny się wokół rozprzestrzenią jasno
Z ochłodą żaden nie dopłynie strumień.
Wszystko i wszędzie. Nie ma gdzie uciekać.
Był czas nadziei i był czas człowieka.

Szkic
Widzę jak pamięć cieniem mi się kładzie
Na wyobraźnię. Biegnąc twoim śladem,
Chce cię odnaleźć w barwnym praobrazie,
Zdobiącym wspomnień wyblakłą fasadę.
Znam tę wątpliwość, która w cieniach własnych
Gubi kontury, deformuje profil,
Ginie w koronach zadrzewień liściastych,
Lub gdzieś się chowa, jak stary mikrofilm.
Szukam przedmiotów niezdolnych zapomnieć,
Słów podeptanych to z prawa, to z lewa,
Zaschniętych kwiatów pachnących bezwonnie,
Tych fal co własny zgubiły ocean.
A wiem, że byłaś, pamiętam z półgestów.
I łąkę bujną, gdzie dziś kępy rdestu.
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Bożena Kluszczyńska (Bożena)
Sosnowiec

gdy nic nie przychodzi do głowy
nauczę się latać by ciężki oddech
nie gniótł w płucach
a zimne dreszcze ustąpiły letniej burzy
wciąż czekam na dotyk
wtedy spróbuję rozwinąć się kwiatami
z pamięcią po sobie
i odnajdę ten właściwy klucz
gęsi też rozkładają skrzydła przed lotem
popłyną wolne myśli lżejsze jak nigdy dotąd
niby puch zawirują nad głową
wystarczy wtedy mały skok
do granic możliwości

migawka z przełęczy Salmopolskiej
zmęczony
topi myśli w kuflu z piwem
czasem przyśnie
w czarnej izbie ciepło
jak zwykle
skwierczą żywiczne polana
grzeją się turyści
panocku
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miałem sześć hektarów i etat w piekarni
nietrudno było dzieciska wykarmić
świnkę się uchowało i krówkę
nagle rzuca
samotności panocku
nie życzę nikomu
kufel zdaje się zbyt ciężki
dziś turyści jacyś inni
(coraz rzadziej ma śmiałość)
panocku
pozamiatane
już prawie pozamiatane
drewniana karczma pod białym krzyżem
świadkiem dzielenia się słowem
jak chlebem

wrosłam zbyt szczelnie
“(...) życie, jak spojrzeć nań chłodno ?
to żart jest pusty i głupi...”
Michaił Lermontow
dzisiaj
włożyłam czystą sukienkę
z daleka jak samotny biały żagiel
na tle miasta
chcę odnaleźć oazę z zimną wodą
na głowę
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kapelusz - nie zapomnę też
usiąść przed drogą
za długo tkwię przysypana
w okopach
plany zawisły na spróchniałym kołku
wkrótce odpadną w przedbiegach
ile razy można wracać i sprawdzać
czy drzwi są zamknięte
z zewnątrz wciąż wieje chłodem

wewnętrzna transpozycja
wiem że nic nie wiem
mój dom omija dobra nowina
zbyt wąska droga pod drzwi
gubi się w labiryncie
pro i kontra
nawróciłam się
zgrzytnął klucz i włożyłam płaszcz
z mocnym postanowieniem
przecież wciąż mam szansę
powrócić
już nie zadaję pytań
odtwarzam bez szczęśliwego
do zobaczenia
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jutro udam greka
wyrzucając stary chleb

jest taka pora gdy
siadam na progu
i dorzuciwszy liści do ognia
zaciągam na płótnie dym
a później idę do sadu
wiatr i historia
rytm skrzypiącej karuzeli
oraz jęk na zawiasach kalendarza
chciałabym zatrzymać
krzyk dzikich gęsi
wyjmuję zestaw farb i blejtram
teraz szukam pędzla
pewnej ręki
czasem o tej porze
tworzy portrety ludzi
nie używa tęczy
wystarczą odcienie szarości
na rozbielonym płótnie
dodam brązy
dźwięk dzwonu uniesie się w przestrzeń
ponad rozum
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ponownych narodzin nie będzie
nie odnajdę właściwych gestów
tam gdzie ich nie ma
skąd czerpać słowa skoro źródła wyschły
dawno temu
na niczym spełzły próby obłaskawienia burz
gdy wiadra były za ciężkie
koiłam duszę pejzażami z ogniem w tle
piersi czekały na pokarm gotowe obdarzyć
lecz rzucone ziarno nie wzeszło
ofiary z zapisanych kartek
całopalne
parzyły dłonie coraz częściej
niedomówieniami próbowałam uprosić o litość
nieprzyjazne wichry
znad surowych lądów przywiewały tylko zapach śmierci
chcąc zebrać siły do dalszego lotu
kołuję jak ptak by ciepłe powietrze uniosło
w przyjazne ramiona
wirując nad taflą wody ujrzałam zasmuconą twarz
Martina Edena
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Halina Sułek Kobiela (fryzjerka)
Bochnia

Śnieżny taniec
Biały płatek zagubiony zawirował
i przykleił się niechcąco do powieki,
by za chwilę łezką spłynąć po policzku,
przywitałam go jak mogłam, mdłym uśmiechem.
Inne płatki uwolnione z ciężkiej chmury
wirowały w dół i w górę, pełne szczęścia,
chichotały, rechotały jak dzieciaki,
co o życiu nie zdążyły mieć pojęcia.
Kiedy w końcu rytmem tańca utrudzone
ułożyły się na ziemi delikatnie,
wiatr przystanął oniemiały i z zachwytem
cicho szepnął - nie przeszkadzam, jutro wpadnę.

Portret
Pani wygląda na zmęczoną,
intrygująco mruży oczy,
z uśmiechem puszcza kłęby dymu,
jakby nie mogło nic zaskoczyć.
Herbata stygnie w filiżance,
widać, że stara porcelana,
w tle rozrzucone kilka książek,
a treść ich bliżej mi nieznana.
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Myśli, co drzemią w Pani wierszach,
ogólnie mówiąc „zakręcone”,
czasem też przemkną mi po głowie,
lecz Pani pewnie nie wie o mnie.
Różnica wieku, nie poglądów,
doprawdy bywa bez znaczenia,
zagłębiam się w kolejny tomik,
i czytam wiersze do znudzenia.

Rozmowa
Nie mam dziś czasu dla pana,
naprawdę, tak mi się spieszy,
odwiedzić muszę miejsc kilka,
by kupić niezbędne rzeczy.
Kolejną książkę kucharską,
duży kalendarz na ścianę,
a pan mi głowę zawraca,
czy jutro spotkam się z panem.
Mięso wołowe na pieczeń,
brukselkę, ciepłe rajstopy,
a pan zadaje pytanie,
co będzie z naszym urlopem.
Proszę zrozumieć, jest zima,
dzień krótki, myśli ponure,
nie czas na bliższe poznanie,
no, dobrze… pod moim biurem.
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Próba charakteru
Wyjechałeś, ot, po prostu w delegację,
czekam co dzień na wiadomość nadaremno,
kot posmutniał, kwiaty zwiędły, słońce zaszło,
a ja nie wiem, co w przyszłości będzie ze mną.
Czy mam w oknie tkwić bez końca, męczyć oczy,
czy się w podróż wybrać jutro gdzieś w nieznane,
zaszyć w kącie, robić szalik na szydełku,
może lepiej się umówić z innym panem.
Lecz cierpliwość ma granice określone,
jeśli jutro nie zadzwonisz, przed północą,
to spakuję ci manatki i wystawię,
możesz miły już nie wracać, nie ma po co.
Żartowałam, znasz mnie dobrze, mój Odysie,
wiesz, że czekam z cierpliwością godną sprawy,
u mnie zawsze możesz liczyć na kolację,
a więc wracaj cały, zdrowy z tej wyprawy.

List
Piszę do ciebie, zmrok już zapadł,
pogoda bura, nie wychodzę,
zakotwiczyłam w ciepłym łóżku,
jedynie myśli ciągle w drodze.
Posyłam szybko priorytetem,
że jestem skłonna usiąść blisko,
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popatrzeć w oczy i pomruczeć,
czy jeszcze coś? Właściwie wszystko.
Bo jesień, ta co się panoszy,
coś nie nastraja optymizmem,
ale to tylko dwa miesiące,
przelecą szybko z wiatru świstem.

Lubię i już
Jak ja lubię statecznych panów,
co to nigdzie się im nie spieszy,
tylko myślą trzeźwo od rana,
jaki by tu zamieścić wierszyk.
Jak ja lubię młodych chłopaków,
co zuchwałość z ich oczu bije,
zanim guza sobie nabiją,
zdążą poczuć, jak to się żyje.
Jak ja lubię starsze kobiety,
co niepewnie zerkają w lustro,
czy ten dekolt dobrze wygląda,
może lepiej okryć go chustą.
Jak ja lubię młode dziewczęta,
co zbyt głośno śmieją się nocą,
pokazują nieskromnie nogi,
nawet nie wiem, doprawdy, po co.
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Jak ja lubię kotki i pieski,
mego nieba błękit paryski,
nawet ciebie, co mnie nie kochasz,
i daleki jesteś, i bliski.

76

pisarze.pl /podgląd

Barbara Kowalczyk (maybe)

CV Kota Piwnicznego
mój żywot to przemykanie
między
dniem a dniem
ludzkim wzrokiem a kołami aut
ryzykuję
choć tak bardzo kocham spokój
nazywają mnie dzikim
wygodnie
dzikiego nie trzeba karmić
a ja jestem tylko
zdziczały
przemykam cicho przez życie
zbyt krótkie
jestem mistrzem deratyzacji
talent wyssany z mlekiem matki
oferuję nieśmiało
zamiast chemii wszechobecnej
lecz cóż
nalegać nie umiem
stąpam na miękkich podeszwach
tak łatwiej
niż w butach głośnych i twardych
dźwigać na ramieniu duszę
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Definicje
w kocich oczach
hałaśliwy i zupełnie pozbawiony gracji
jednak potrafi być czuły
na psi nos
brak mu wyczucia i spontaniczności
choć cieszyć się umie
koń gdyby śmiać się mógł
wykpiłby słabość fizyczną
lecz imponuje mu głaskanie słowem
zdaniem ptaka
zbyt przyziemny i trudno mu wzbić się do lotu
za to bywa troskliwy
dla pszczoły dziwaczny być może
brak umiejętności życia w społeczności na ogół
z wyjątkiem sytuacji szczególnych
jednak złożony
z możliwości
myśli często niewłaściwej
mowy nie zawsze prawdziwej
uczynku nierzadko sprzecznego
z sobą samym
trudny
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Historia prawie romantyczna
Zwykły przypadek - w środku dnia
i rojnej części miasta
najnowsze wersje starszych nas
spotkały się znienacka.
Przez parę godzin było tak
jak gdyby świat zawrócił,
zegar łaskawie cofnął czas
o dzieścia lat za długi.
Cóż, to złudzenie. Ruszył świat,
pchnął każde w inną stronę,
w dzisiejszość - szereg różnych spraw,
koneksje zapętlone.
Zostały tylko ciepła ślad
i lekki zawrót głowy.
I myśl, że wersje starszych nas
jeszcze się znajdą. Oby.

Nieco inna samotność w sieci
Zawieszony w gęstej sieci z cienkich nitek,
tkwi w jej środku nieruchomo jak zaklęty
lub w przystani niewidocznej – tu ukryty
cicho czeka na ofiarę, bez przynęty.
Co go trzyma w półprzejrzyście mglistej twierdzy
tkanej dniami i nocami pracowicie
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z wysnuwanej gospodarnie lepkiej przędzy,
zaplatanych finezyjnie zwiewnych nici.
To schronienie czy pułapka i dla kogo?
Dla duszyczek zabłąkanych czy dla niego?
Dobrowolnie przyjął karę i to srogą,
jak pokutnik czekający na sędziego.
Sam jest więźniem swoich ofiar w tej koronce,
wypełniając w niej niewdzięczną rolę kata.
Dziwna karma, przeznaczenie gorzko drwiące
los oprawcy i ofiary w jedność splata.
Żart bogini, co spłatała figla tkaczce,
przywracając ją do życia w takiej roli:
ośmionoga zamkniętego w swojej siatce,
budzącego strach i niechęć mimo woli.

Nieoczekiwana zamiana ról
pół lampki wina za dzieciństwo o zmierzchu
można usiąść z nogami na stole
niehigienicznie lecz wygodnie
odpoczną
lekkie pochrapywanie w pokoju obok oznacza
spokój i luz utracony do odzyskania
na chwilę tylko dobre i to
po co myśleć
szkoda głowy pojemność ograniczona w sobotę
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wolną od pracy pełną do wieczora
z nogami na stole talerze
do zmywania
powtórka z kąpania karmienia ale są pampersy
przecież krew z krwi i chce się najlepiej
tylko która zagra główną rolę
w dniu matki

Wyznanie anonimowe
nie piję nie palę
rano rozłazi się prędko
guma przeżuwana w autobusie
świeży oddech dla równowagi
zmięty umysł
mglisty wzrok przez brudne szkła
widzę na pamięć wyczuwam
sztywniejące kręgi
później śniadanie obiad w sobotę
(thank God it’s Friday)
gdybym miała psa poszłabym na spacer
nie pójdę pojadę następnym
mogę wypalić się spokojnie
siedzę i wiem gdzie mnie nie ma
jutro
beznadzieja i czas
powiedzieć mam na imię (…) jestem pracoholiczką
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Barbara Kowalska (Basia)
Brzeziny

nieświęty
z łyżką dyndającą nad talerzem
złościsz się na przesłodzone życie
pieprz i sól poległy pierwsze
potem trzy riffy na drucianym zmywaku
koncert ku pokrzepieniu nieśmiałych
opuchnięte oczy zawsze ciążą o poranku
nie powinieneś wbijać ich w sufit
w oddali stukot obcasów
z minuty na minutę coraz ciszej
i ciszej znikają
cały w drżeniu po nieudanym recitalu
z napisem na drzwiach
nie będziesz mieć cudzych kobiet nadaremno
wychodzisz tam gdzie świat przyjmuje obłąkanych

w takt
dobija stukot gwoździ
do trumny
szykuję wykrochmaloną pościel
w szklance dwie pigułki na przeczyszczenie świata
oraz spłycony oddech by nikogo nie zbudzić
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ułożone w krąg kamienie
trzy zdrowaśki - akt błagania
na czas do okna pukają gałęzie
dźwięczna symfonia
tonacja C dur
zbyt wcześnie przynosisz chryzantemy
wstążka zwiewnie dobija się do ud
lulajże w cukrowej miłości
pogodziłam się z samotnością
lepiej nie będzie

bardzo niepopularna miłość
dla mojego ukochanego poety Michała H.
wyznaczył drogę młotkiem
uderzenie nie bolało na tyle żeby upaść
z dwóch twarzy wybrał jedną
oderwaną od przykościelnej madonny
teraz w kieszeni nosi ją wszędzie
jak Kaliope rylec i tablicę
znalazł się w pierwszym stadium choroby
ludzkiej namiętności
antidotum - porcelanowy talerzyk
zdobiony i kruchy
liryczny poeto nie mogłeś mieć zimnego serca
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skoro wprowadziłeś do domu obłąkaną
na podobieństwo

na zakończenie
przysięgam niemiłość
zamiast obrączek brzęk młotka
i żyjcie długo i osobno
powroty zastrzegam
w cichym domu
chrupiąca kromka
przeniosłam przez próg
za oknem wieje
niezmiennie
w tych samych zakamarkach
zmienia się tylko przestrzeń
spokojnie zdejmuję pończochy
siedem lat jak jeden ciężki dzień
zakończę odpoczynkiem

to już było (samotność)
strach o wielkich oczach
kołdra zbyt wąska
to wschód to zachód
patykiem rysowany
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wytrzymałość na absurd
zmęczoną przyjęła
matka i kochanka
by bez szans na sen
cudownie przynależeć
do nikogo
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Mariola Kruszewska (Emde)
Mińsk Mazowiecki

czwarta czterdzieści
matka zdziera ze mnie
sen krzyczy przez megafon pierzchają
błękitne gazele o soczystych biodrach
a niech je pożre tatuowany Masaj kulturysta albo i
kulturoznawca
w opasce opisze spasiony
echo trąb jerychońskich skacze jak zajączek przed pościgiem
po ścianach
nie runęły dziwię się i siadam pod jedną z nich niczym pod
murem
litościwie zamykam oczy
czekam na strzał
pada
jak cholera i wieje
przez komin imaginacja o rozbiodrzonych ofiarach
losu nie przekupisz kawą bez
albo nawet z
dobrym słowem
matka obłaskawia zwiędły karabin maszynowy chowany
pospiesznie do aktówki czarnej jak poranek
i chleb ściskający salceson
śmierdzi
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niedomytymi snami pasażerów
błękitne gazele ścigają się z pekaesem

dziadek i papierówki
siedemdziesięcioletni mocarz
rozłamywał jabłko w dłoniach
jak bułkę
nie przestając oganiać się
przed skrzydlatymi damami w piżamach
a przecież miał ramiona wiotkie niczym gałązki
i pajęcze włosy
nie połknij pestki
żartował podając lśniącą niby lamperia połówkę
przerażona czułam kiełkowanie drzewa
żniwny kurz osadzał się na języku
kwaśność ściągała pętlą mięśnie wokół szyi
nic już potem nie było tak słodkie
jak ten utrącony raj w koszyku

alabastrowa koszula i antracytowy żakiet
pierwsza uczyniła
krzyż na znak
wiary że od teraz
wszystko będzie biało-czarne jak dzień i noc latem
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jej przodkowie przerażeni sztormem porzucili skały
by nad człowiekiem
gliniane miski lepić do sufitu w krowim pałacu
nieuwięziona
nutka na pełnej napięcia nici tańczy ku chwale
świętego Franciszka
elegantka wyfraczona z muchą
upierzona wytworność przecinka na błękicie
dyryguje chórem kaczek i kur drobiących
wyśpiewuje koloraturowo traktaty filozoficzne
trwoniąc talent dla indyków
przejęta odpowiedzialnością
lotem koszącym nagli gospodarza zwożącego siano
poświerguje na konie
gdy potnie w strzępy wrześniowy kurz nad podwórkiem
ostatnia
nie uczyni jesieni

żniwa
słońce
rozlewa się i rozprawia
z resztkami kropel na pajęczynach
pogania konie
sunące kopyto za kopytem
dumne łodygi padają rzędem
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jak rozstrzelane szeregi skazańców
przy odległej drodze do domu
Chrystus rozpościera zdrewniałe ręce
po krzyżu cieknie pot

obiad u dziadków
komin jak cybuch
rozdęty sierpniem zwiastuje
alleluja w zapachu dymu
obietnica kartofli podawanych z kapustą
i dobrym słowem
na wypalonej skórze podwórka
kury rozdrapują patykiem kreślone tatuaże
i resztki bratniego rosołu
za dziewiątym kręgiem
studni ukrywam się
już czterdzieści sześć lat
niedziela poprawia krawat w korale
stroi się indyk nieprzyjaciel kota
czeka dziękczynienia
przez sito jabłoni
słońce wpada z pluskiem i cytryną
do otłuczonego kubka
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za parującym stołem
na wykręconej reumatyzmem ławie
zasiedli wszyscy
święci

refleksje przy podwiązywaniu pomidorów
z inspiracji: Cz. Miłosz
“Piosenka o końcu świata”
piosenka o końcu świata
jest refrenem ku czci wschodu
słońca wyzłacającego krwiste jabłka na tyczce
prostej jak człowiek z aktówką w pogoni
za autobusem
wydłuża się i wlecze
niczym wałkowana plastelina
kawalkada biurek procesja krzeseł atak
serca szkoda zachodu
nad morzem nigdy nie widział
w telewizorze
zaprawdę wciąż pokazują jak płoną
stosy
pieniędzy przeliczanych z pustego w próżne
cele kłamliwe upychane po brzegi
teczek ludzi biegnących za autobusami
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bis na bis bez braw
dla wschodu zachodu starań
o dojrzewanie złotych jabłek odmiany coraz bardziej
karłowatej
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Łucja Kucińska (Łucja)
Sieradz

poza strefą oddziaływania
ciepła w słowach nic nie zastąpi
gdy samotność gorsza od bólu zęba
wszystko co napisałaś i napiszesz
to dialog budzący nadzieję
zamkniętą w pokoju
twierdzeniem że miłość nie istnieje
prowokowałem - oczekując zaprzeczenia
usłyszałem je - choć milczałaś
gdybym był wiatrem porwałbym cię
uniósł powyżej chmur
i spłonął

dopóki szum liści nie ukoi do snu
codziennie przechodzi obok panteonu
mija platan
i przystaje słysząc głos
- trzeba wierzyć i czekać
więc czeka
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znów szadź okrywa drzewa
monopteros zlał się z otoczeniem
zanim odjechał przesiadywali w nim godzinami
dopóki nie zgasło światło w sali egipskiej
miną wieki
lecz za każdym razem
gdy pozujący do zdjęć dotkną kamienia
na którym wykuto imiona kochanków
przeraźliwy krzyk pawi kieruje wzrok ku miejscu
gdzie na tle zieleni bieleje powiernik ich tajemnic

czas i odległość nie ma wpływu
wzruszenie obmyje deszcz
gdy pozna tajemnicę przecinka
który ocalił życie
i spocznie pod platanem
wrastając w to drzewo
soki z korzeni wprowadzą w trans
niczym narkotyczny napój
wiodąc przez syberyjską zamieć
drogą słupów i krzyży
po której brnął
przykuty do drąga
rozpozna go i przywoła
znów będą liśćmi
po majowym deszczu
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priorytet (listy do akima)
drogi akimie
wiosna połamała drzewa
ludzie grzęźli w błocie oczekując lata
kiedy przyszło - zmyło z powierzchni nie tylko domy
wiem że to zrozumiesz
nawet po spożyciu spirytusu chrzczonego winem
znów mamy powtórkę
wyznanie - kocham pana
nie poprawi stosunków
teraz gdy próbuję zapomnieć
widzę nasz dom i furtkę zarośniętą winem
za ogrodzeniem nie ma już psa
który chciał kopulować z psem sąsiada
na parapecie dziecinnego pokoju
siedzą gołębie

domek z kart
mrużysz oczy jak kot
głosząc zasadę zależności
gdy mówisz o dostosowaniu
i myciu rąk w razie potrzeby
maluję ci wąsy i okulary
na fotkach w gazecie
jestem pośrodku drogi
w odległym czasie i miejscu
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pomiędzy rawenną a toronto
minęły się nasze stop klatki
słona woda zmyła z nich wszystko
co chciałeś utrwalić
są czyste jak płótno
na sztalugach malarza
nad brzegiem ottawy
gdzie zachód miesza się z winem
jest taras zaplątany w bluszczu
i drzwi zawsze otwarte
- tam ciepło i bezpiecznie

bunt
brak sprzeciwu
to wyrok
zamykający przestrzeń
uzyskanie aktu łaski
naiwnością głupców
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Agnieszka Marek
Bielsko-Biała

Jej perła
Czekam na połów, jak nigdy. Jeszcze mogę
pozwolić sobie na chwilę zastanowienia i komfort wyboru.
Pomyśleć o Johannesie i uszach tej dziewczyny.
Trochę jej pozazdrościć, ale bardziej współczuć.
Wszystkie są takie same. W każdej trochę wody,
soli i lepkości. A oni niezmiennie je cenią, bo a nuż
trafi się ta z niepowtarzalnym wnętrzem.
Czekam i właściwie nie chcę nawet Vermeera,
choć propozycja uwiecznienia na obrazie
wydaje się dość intratna. Nie powinieneś dłużej zwlekać.
Gładkość języka jest bezkonkurencyjna, nawet jeśli
mówią, że niderlandzki kaleczy każde ucho.

Podróż (II)
Ta znajomość grozi tylko spacerem, na który
trzeba jechać dwanaście godzin przegrzanym pociągiem.
Będziesz zbyt zmęczony, by wymyślać wyszukane
komplementy.
Powiesz wprost, że masz kłopoty ze snem, odkąd się zjawiła.
Że nie pomaga chmiel ani poczciwy kozłek. Dotkniesz jej
włosów.
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Pokaże ci miasto, byle tylko się nie wzruszyć i nie opowiadać
o tych, którzy byli przed tobą. To jeszcze zbyt świeże wciąż krwawi tym ostatnim, choć znajoma lekarka
przepisała witaminę K.
Pod zamkiem nie wytrzyma – weźmie cię za rękę
jedynie po to, by poznać kształt twoich paznokci.
A później uśmiechnie się do swoich myśli.
Każdy z was ma inne, o pomyłce nie może być mowy.

Pocztówka z mojego dworca
Tutaj już nikt nie zapowiada pociągów.
W chorej stacyjce zbyt młody jak na to miasto
fryzjer strzyże myśli emerytowanym menelom.
Peron tylko z nazwy, ale tory lśnią
szlachetnym szlifem, też nie na miejscu.
Kwiaty pomiędzy zaskakują i każą patrzeć
w siebie. Wilgoć i świeża ziemia, gotowa
na ziarna. Nikt nie przepowiedział pociągu
do ciebie.

Rozstrzygnięcie
Teraz już możesz się przyznać, dlaczego tu jesteś.
Przecież nie po to, by czytać jej „Szwejka” przed snem,
bawić Haškiem. Zanim skończy ten wiersz,
napełnisz kieliszki, a zmarszczki na prześcieradle
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znikną same. Będziesz rozbierał w myślach,
wytyczał nowe szlaki.
Ochłodzi cię zgodnie z porą roku. Weźmie
na spacer, ale gdy oprzecie się o ścianę Szpularni,
będzie za późno, by odmówić dalszego ciągu.
Uprzędziesz ją jak len, gdy tylko zgasi księżyc.

Od wczoraj
To jest czas samodzielnego kupowania kwiatów.
Pielęgnowania egoizmu. Bycia niczyją.
Chociaż za stara na singielkę, wciąż przyciąga spojrzenia.
Minionym kochankom nie umie dać przyjaźni.
Cztery pięćdziesiąt za bukiet mieczyków, później woda
i chłodne szkło. Samozadowolenie. Nikt nie jest potrzebny.
Wydrylowana jak wiśnia.
Przedojrzała.

Ekstremum
Miało być bez spacerów po linie. Wiedziałeś,
że ma lęk wysokości, nie lubi obcasów.
Ale nie kupuje się kota w worku – nawet jeśli
ma to być związek ściśle weekendowy. I dlatego
w skupieniu patrzysz, jak stąpa. Jeśli się zachwieje,
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poczekasz na bis. Tuż przed czterdziestką
nie ma czasu na eksperymenty.
Kiedy dociera do drugiego końca, krwawią jej stopy.
Na to też czekasz. Zawsze zaczynałeś od ssania palców.
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Lila Helena Metryka (Liliana)
Sosnowiec

butoh *
przez śmierć czy życie rozdzieleni
zatańczą kiedyś taniec cieni
oczy przymknięte w dal wpatrzone
ruchy niespieszne wyważone
twarz obleczona w maskę białą
do ciała przytulone ciało
wymowne gesty zręcznych dłoni
śmierć niestrudzenie życie goni
w spektaklu cieni niemym cichym
przy aprobacie płatków wiśni
tu wszyscy mają równe prawa
kurtyna spada bijcie brawa
________________________
*butoh - japoński taniec cieni

nadgryziona
nadgryziona zębem czasu
marzę
zamiast siedzieć na zapiecku
fruwam
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wszak marzenia i wzloty
zarezerwowano dla młodych
duchem

nie uciekniesz
pomarszczona ręka
wyciągnięta w twoją stronę
starość boli

miniatura z lustrem
lustro przyjacielem kobiety
do pewnego wieku niestety

podzwonne dla duszy
odkurzona nieco dusza
odurzona sylwestrowo
o zaprzeszłość zahaczyła
nie wróciła

kto pyta czy błądzi
jeżeli z prochu
i znowu w proch
więc po co to
pomiędzy
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casanowa
w ars amandi biegły
cel postawił sobie
całe życie spędzić
na służbie u kobiet

modliszka
otacza ofiarę
i słodyczą mami
by skonsumować
i wydalić

błazen
etatowy śmieszek
nie wychodzi z roli
gdy kurtyna spada
łzy samotnie roni

planety
kobiety z Wenus mężczyźni z Marsa
na scenie życia odwieczna farsa.
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Daniił Andriejew (tłumaczenie)
Zmęczona? - więc zaśnij... (Усни, ты устала...)
Zmęczona? - więc zaśnij... Już burza ustała
I nocną ulewą uświęciła wiosnę...
Już pora, by serca i szczęśliwe ciała
Otulił sen błogi, dał spokój, beztroskę.
Jak jasno... Jak świeżo... Lecz jeszcze grzmot z nieba
Przedziera się ku nam przez mgielną zasłonę.
Ty zaśnij cichutko, smucić się nie trzeba,
Dzień wkrótce odkryje tajemnice nowe.
Pochyla się z wolna igliwie sosnowe,Jak rzęsa dziewczęcia faluje na wietrze.
Być może, szczęśliwi: Dafnis oraz Chloe
Drzemali tak kiedyś w pradziewiczym lesie.
Nad nami się zwarło niebieskie sklepienie,
I ziemia z morzami kolebkę stworzyła,
My w środku, dokoła ślizgają się cienie
Kołysząc, jak statek, co lądy opływa.
Płyniemy wraz nimi... A zmierzch coraz dalej,
Ja pieśń pożegnalną statkowi wyszepczę...
Już nie myśl, tak lekko unoszą nas fale,
Więc w błogiej oboje pogrążmy się drzemce?
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Siergiej Jesienin (tłumaczenie)
Nad jeziorem zorza... (Выткался на озере...)
Nad jeziorem zorza w świetlistej purpurze.
A do wtóru dzwonom płacze w lesie głuszec.
Gdzieś tam wilga kwili, schroniwszy się w dziupli.
Tylko ja nie płaczę, bom dzisiaj nie smutny.
Wiem, wyjdziesz pod wieczór do mnie tu, na drogę,
Usiądziemy w sianie pod sąsiada stogiem.
Zacałuję do cna, zmiętoszę jak kwiatek,
Odurzony szczęściem nie boi się plotek.
Pod wpływem mych pieszczot welon zrzucisz sama,
Zatrzymam pijaną w zaroślach do rana.
Niech do wtóru dzwonom płacze sobie głuszec.
Jest radosny smutek w świetlistej purpurze.

Władimir Głuchow (tłumaczenie)
Gauguin (Гоген)
umierał na wyspie wśród płócien bez ram
sam
że nikt nie wejdzie i nie pomoże – wiedział jednak
vincent van gogh – powiedzieć to śmiem –
był bardziej samotny niż gauguin
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Czesława Mileszko (Anastazja)
Ustrzyki Dolne

Grzech
mogli odpokutować w raju
zbierając figi albo tępiąc węże
wygnanie na ziemię
z wolną wolą to był błąd
natura Adama krucha jak glina
z której go ulepiono
cwaniak - sochę zamienił na pług
potem ciągnik
aż wreszcie przesiadł się do mercedesa
i żyje jak bóg
Ewa z wrodzoną inteligencją
domyślała się afrodyzjaku podając
jabłko i rozmnożyli grzech
tylko po jaką cholerę

Jest taka wioska
w której została sukienka z dzieciństwa
i szmacianka z urwaną nogą
uszyta przez mamę
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zabawa pod gruszą w „królewnę z
gwiazdą na czole” wycinałam z Krysią
pozłotka z cukierków
mój Boże kiedy to było gdy z mamą
grabiłyśmy siano dzieci pomóżcie mi chociaż
stękać prosiła
nazajutrz dłonie plątały włosy
wyrosłam ze wstydliwego spojrzenia
spod grzywki
przemijanie nieuchronnie gubi ścieżki
koparka we władzy zmieniła miejsce
życia na potrzebę cmentarza
nasz dom uniósł się i opadł popiołem

Ugryźć kawałek serca
pod dachem pachnie zupa z gwoździa
jutro też zerwie szczaw na obcej
haruje jak robotnik
cóż może więcej - bosa
buty włoży gdy wróci siostra
spojrzeniem omija przeszkody
spokojnie ze zwiniętą pięścią
w kieszeni odmierza czas
dziś boli bardziej na zakurzonym
odchodzę
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sukienka w szafie ani śladu matki
ucichła bezpowrotnie
miłość jest niekochana to jakiś dziwny przekręt

Bez apelacji
niejedna wiosna palcami dotykała moich lat
odejmowała uśmiech gipsowego krasnala
gdy malowałem pędzlem jego stopy
dziś betonowy płot odgradza myśli o swoich
a córka mówiła jedziesz do sanatorium
pozbawiony zegarka nie wiem jak długo jestem
w starym dresie z przypiętym pampersem
choć sam chodzę za potrzebą
noc długa można by wspominać
gdyby nie tabletka po której jestem obłąkany
ogolona głowa i paznokcie wrośnięte w skarpety
nie wymodlę różańcem amen
jestem głodny a w domu na stole zostały wafelki

Żelka
na chwiejnych nogach wraca do domu
wyrwane dni znaczy bólem na twarzach dzieci
gotuje obiad i znika zanim wyprzedzi ją spojrzenie
wie przyprowadzi kopniakami i złamie szczękę

107

pisarze.pl /podgląd
nerwowo wchodzi do baru lubi gwar brzęk szkła
i kelnerów tańczących w kłębach dymu - ma w genach
matka przyniosła ją tutaj po urodzeniu
żelka za klina plugawi ciało między murami sklepów
wychodzi na przeciw pięściom choć wypatruje życia
odgłos upadku zagłusza głos dzwonu
cięte języki dzielą oskarżenia
przecież nikt nie płacze gdy wysycha kałuża

I wiatr nie uniesie
taki spokój jakby się nic nie wydarzyło. lokatorzy kątów
przędą wścibskie szepty. zza szpar kartonu widziałam trzask
zamykanych przez ojca drzwi i stopy odsuwające taboret.
pod ciężarem krzyża prosto z kościoła prześlizgnęła się przez
pasek wyzwolenia.
przez pewien czas budowałam szubienicę.
patrząc na fioletowe paznokcie matki, wypowiadane słowa
pójdę się powiesić nabierały sensu. nieświadomie
z dziecinną beztroską dopytywałam: będziemy się huśtać ?
wychodząc z domu, myślałam:
wnętrze, w którym mieszkam, skrywa korytarze wspomnień.
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Wojciech Jacek Pelc (voytek72)
Pomorze

PotWór, czyli zbitka wyrazów.
czyli nie bójmy się, przecież nas nie uGryzie
dżdży wieczór, siąpi zaoknie. całe
płaty ciebie spadają z fotela na podłogę.
spadają z pluskiem i nic nieprzynoszącą ciszą
popluszcza. w ramach sięgasz po maczek
z półeczki (ten poszarpany z prawej) i czytasz.
czytasz i czujesz jak wwierca się małymi,
szybkimi ząbkami, dobiera
do wewnątrz, na ostro. skalpelem
ślizga po cienkiej błonce żył, perforuje i już
po chwili sączy się krew, sączy się limfa.
kości dygocą i są niepoliczalne.
rozchodzą się jak stare, sparciałe
małżeństwo. oczy biegają, uszy zamknięto
na cztery. ty truchcisz.
coś się tu dzieje, coś... trochę
to trwało, lecz zrozumiałeś: coś się
tudzieje!
nie szukasz pomocy, nie wiesz, że można.
i dobrze, gdyż nagle: zamarte.
wszystko zaMarte. masz ład i porządek, plus
pole do intercośtam. wbiegasz na nie. (a)tak,
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a jednak; ugryzła cię!
ugryzła cię jedna z głów
Poezji Współczesnej.

...po białe
stamtąd idzie ciemność, strach
i zaciekawienie. z tyłu odśnieżone drogi. ja
przez wiklinowe pole, nawisy, niedźwiedzim śladem,
by poczuć się jak ścigany. jak hajduczek
uciekać przed tuhajbejowym synem.
jeszcze parę skrzypnięć, linia wąskiej tafli
i otwarte przejścia. czarne krzewy przymykają oczy,
nikną długie zęby zasłon sprzed księżyca.
teraz w dłoń sztacheta - w razie psiej niezgody.
w środku; znany lepki zapach siana, para
z nozdrzy. blade światła gospodarczych lamp
tworzą szeregi, wyznaczają cel. dają mleko.

gdy lepsze zostaje wrogiem
kiedyś dno oceanu przetnie lokalna droga.
ryby wymieniać będą zwyczajowe pozdrowienia
mijając się na niej, a jeszcze nienazwany
kapelusz zastąpi włoskiego buta.
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na jego rondzie trójpłetwi czcić będą
święte samochody. ryby o ciemniejszej
łusce zbudują z korali ogromny parasol
i w rzucanym cieniu dostrzegą zarys nowego
boga. nad horyzontem uniosą się
dwa słońca, a dzień, w którym ich tarcze
stworzą ósemkę, jak zawsze wypełni
śpiew i zabawa. kiedyś
ma w sobie tak wiele wyobraźni.
nie dostrzegam jej, kotwiczę przy jutro.

najpiękniejsza anna świata
pisze wiersze. tworzy krótkich towarzyszy
w szarych marynarkach, by być kwiatem, ale częściej
rani miękkie aksamity. budzi miasto
jakby chciała zaokrąglić wszystkie kanty ulic
i rozciągnąć się na twarzach ich mieszkańców.
kiedyś będzie im pożywką, ich biomasą,
ale dzisiaj rodzi nigdy, tak wyraźne
jak krew boga, jak zbyt szybko wybujałe
pąki bzu. jutro zgrzeszy, by dostojnie
i z powagą móc się wstydzić, płacząc
w lustro, w którym jeszcze nie dostrzeże
swego piękna, i że ono zmatowieje
bez jej pokręconych dróg.
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czytam wiersz Macieja Cisło „Ten stół tu nie stoi”
i leżę
nie wiem co leży co stoi
czy wszystko czy tylko mi
czy leżąc i myśląc może coś stanie
o czym myśląc
na przykład: tam na półce leży książka
w książce stoją słowa które
mi nie leżą
więc książka mi leży czy nie
a może nie mi
minie trochę czasu i nic
nie ustanie?
polegać - też nie chcę
usta nie mówią myśli nie płyną
i nie ustawiają się
zatem leżę i stoję zarazem
chyba popłynąłem

retrofjuczer orient Express (na działce)
wczorajszy istambuł ma w sobie coś z psa,
który jeździł koleją. jest poświęcony
do ostatniej kosteczki. na ścianach
wiszą futrowe zwierzęta, a panie, ociekając
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kamieniem – pięknieją, chowają diamenty
do torebeczki. tam mały pistolecik,
który w razie potrzeby i tak ich nie obroni,
czeka na płaszcze z gnatami. gdy przyjdą,
cichutko zaskomli. a oni pogłaszczą
skórzaną rękawicą po skroni, zostawią
krzyżyk, pierścionek mendelsona, przechwycą
tylko diamenty i tajny kod. pani skona.
a gdzież nam współczesnym do istambułu,
nawet konstantynopola. my mamy ścięgna
i mięso. w tych warunkach trudno czegoś
dokonać. zatem zbudujmy sobie letniskowca
z wtórnych opakowań, zaprośmy przyjaciół,
niech biegają za kośćmi, niech im ogony
szaleją: szast szast szast... szast prast...
(pozwólcie, że tak zakończę - onomatopeją)
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Bogdan Piątek (Boogie)
Gliwice

Igrek korba
Poecie niepotrzebny labirynt
zamyka się w sobie
już nie wyjdzie na ludzi

*
jałowa ziemia i bieg
obumarłe ziarenko gorczycy
wara od wiary

*
wyścig obiecane nagrody
dobiegają a nawet dochodzą
ja wciąż w dołku

*
i dobrze że było pod górkę
mogę się staczać i udawać Greka
jaka piękna kata-strofa
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Przeciek z giełdy
Topnieją moje szanse na przeżycie
co nie powinno dziwić w przypadku bałwana
więcej światła nie było dobrym credo
nie święci mnie ulepili
choć mogli przynajmniej garnek na łeb
na szyję spadają moje akcje
hopsa
już nie podskoczę
ale cóż to był za byk
teraz stary niedźwiedź nie śpi a płacze
beksa
panta rhei
stan skupienia
i ani pary

Box albo pudło
“Niezdolność do życia w zgodzie
czy to kobietą czy wszechświatem “
Charles Bukowski
Ważyłem lekce zbyt duży ciężar
wiedząc że wynik jest przesądzony
z góry
i tylko porażka jest możliwa
mogłem zejść wcześniej
ale wytrwałem od pierwszego gwizdka
do ostatnich gwizdów
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czasem nawet czerpiąc przyjemność
niczym masochista
kciuki w dół
ok już kończę
bez odbioru i porozumienia
nie wierzę w babel
moja wiara zredukowana jak ja
pomieszał mi się nie tylko język
a jednak usiłuję zrobić
ostatnie tandetne wrażenie
mówię c’est fini
choć schodzę po angielsku

Gra warta świeczki
Podobno przybywa dnia.
U mnie tylko na chwilę
robi się jasno. I nie wierzę
w zieleń, za dużo zazdrości,
liście od razu żółkną, spadają.

*
Mityczne złote runo. Daremne
wyprawy. Nie szukałem miłostek,
lecz miłości, i nie wiedzy,
a mądrości, zbyt późno pojmując,
że daremnie szukać poza sobą.
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*
Ci, którzy wierzyli naprawdę,
nie chcą litości. Prometeusz
odrzuca przeszczep wątroby.
Patrzy, co zostało z jego ognia.
Dogorywa, nawet ćmy się nie zlatują.

Eony jak neony
Ciało zużywa się, ale nie powszednieje.
Coraz bardziej święte i szlachetne,
mimo pozornych niedoskonałości.
Teraz najbardziej boskie, choć od początku
przypisane ziemi. Twoje drobne zmarszczki,
siwizna, która umknęła farbie.
Jaśnieje coś, czego nie tkną lata, całe eony.
Rośnie we mnie tkliwość i czułość,
gardło zbyt ściśnięte, by przeszły słowa.
Wiersz, choć nagle urywa się,
bynajmniej nie kończy.

Dziedzictwo po kądzieli
Mamie
Miłość była schowana głęboko,
a ja zbyt płytki, by ją zauważyć.
Obwiniałem Ciebie, później sam czułem
się winny. Założyłem hodowlę złych
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wspomnień, własnej rodziny
nawet nie próbowałem.
Teraz wiem, nikt nie był winien.
To ta pierdolona tradycja, nakazująca
przyjąć niechciany spadek. Też swoje
wziąłem, choć piję do lustra,
nie jestem samotny, widzę w nim Ciebie.
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Alina Przybylska (ALUTKA)

pomiędzy
nie patrz tak na mnie zawsze byłam
uważnie roztargniona
udało mi się nie zgubić dziecka
w sobie mam jeszcze dość siły
żeby udźwignąć niemożliwe
jednak za uśmiech
wabię na krykieta
gra może ta – może tamta
dowiedzieć się nie potrafię
od początku zdziwiona
pomimo słabego wzroku
ogarniasz sesję zdjęć
dotyk wypracowany na blachę
rozgrzana do białości
kiedyś i tak wezmę w imadło

zielona lokomotywa bez ogłoszenia
zagrało w płóciennych żaglach
pieprzona noc po pierwszej
pogaduchy z Marią i małe deszczowisko
jeszcze w letnie wieczory uchodzi
gęste powietrze w bandażach
do gardła skacze strach
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dobry znajomy z wróblem
na dachu pierwsze skrzypce zagrała kocica
w blaszanym hełmie ściśnięty umysł
kiedyś piękny dziś wkurwiony
znalazł paczkę z pieczątką
pod specjalnym pozorem
odetchnij dwie noce
w kościele zamknęli dzwonnice
w zwrotnicach nie życz szerokich torów
rozjechałam się
dawno
nikt mnie tak nie wykoleił

strumień
na ramionach przysiadła szadź
bliżej mi
do mrozu jednak nie wystawiam języka
zmarznięta dziewczynko pozostań do wiosny
ziąb
wyposażony w pełen zestaw jesieni
zacisnął palce nad głową
nowe pieszczoty urodzą się w leśnych źdźbłach
przechodzisz obok studni
dziewczynko z warkoczem nie wiesz
jak unikać zaplątanych brzegów
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zawierzyłam wodzie z ciekawością patrzę
co przyniesie cicho przypływają drobni
ludzie z trosk lepione tratwy powoli
ogrzewam w liściach południowym wiatrem
pozwól
przegonić chmury gromadzone w dłoni
już drobnym dreszczem spływają
pierwsze krople
dobrze oprzeć się plecami o drzewo
stare i silne jeszcze głęboko
nie zapuszczam korzeni
ciągle mam w zasięgu ręki
księżycowy kamień na kamieniu

założyłam wrotki
kiedy walnę twarzą w glebę
na własne życzenie
z czystym sumieniem powiem
nie należy igrać z grawitacją
racja - ale piękny był lot
teraz robię stójkę
moja kukułka powinna być strusiem
przede mną beton
roluję
tylko pończochy uwięzły
w gardle
trochę drapie

121

pisarze.pl /podgląd
rozdrabniam się
po grudzie

pozwolisz pożegnam się dzisiaj
tak na wszelki wypadek
wiem - nie wolno bez podania ręki
przez zapracowane okno wychylam się
znowu podarowany dzień
zakończony w czarnych zasłonach
zauważam broń
dookoła tyle gąsienic
słyszysz - żrą miękką tkankę
rosną we mnie czarne baobaby
tylko motyli wciąż mniej
więcej twoich obaw
kiedy na sznurkach supełki
przestanę wiązać
sparciały sznurek nie nadaje się
do zaplatania potrzebne są zręczne palce
czas sznurowania ust staje się zbyt bolesny
zostawiam wydrążony chleb
za rogiem
ślady na drodze dopieścił rdzawy podmuch
słowa przegonione prowadzą dalej na północ
tam musi być cieplej
kołysz mnie kiedy nadchodzi wieczór
zapominam
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tobie też przydarzyć się może
więcej nie zobaczysz

kobiety w czarnych sukniach
niosą w kieszeniach piekło
nikt nie pytał
czy udźwigniesz szarość
nade mną niebo i gwiazdy
dobre buty mam i oczy koloru trawy
w nich wielkie źdźbła
jak kłody ścielą się
pod nogami wiatr
rozsypał piasek
pod kamieniem robactwo
we mnie budzi się sen
znowu ten sam
wielki łowczy ominął moją polanę

gliniane puste naczynie
kiedy mówił że kocha
zastanawiała się nad odpowiedzią
dokładnie wypalone wnętrze
powinno być suche i szorstkie
dzień po dniu bała się westchnień
liście płonęły czerwienią
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od oddechów
parowały prześcieradła
żar wytapiał piasek
pod jej drobnymi stopami
szklane buty szyte na miarę śladów
szukała źródła - powiedział że wysycha
jednak biło nie od wielkiego dzwonu
zwyczajnie jednym słowem
rzadziej gestem można było poruszyć
uczucia niepokoju wykrojone na czas
powitania splatały się z odejściem
dotkliwie piekły wysuszone oczy
kumulowała ciepło na szare godziny
kiedy marszczyły się myśli
od upadku minęło wiele lat
nadal boli ją żebro
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Janusz Pyziński

Dziadek
ma osiemdziesiąt lat
jedynym zębem rozsupłuje
niejeden smutek i problem
rzucając często kuchni w twarz
mięso oblepione tytoniem
przegryza jabłko rozumem
i ślini się gdy ptak wychwala młodość
a ciemnolica suszy pot pod pachą
dziadek jest mądry nad swój wiek
chociaż nie skończył żadnych szkół
umie wydobyć z podglebia
chlebowy zaczyn rzeźbiąc przy okazji
koleiny polne
i jak słoneczny przewodnik pszczół
otwiera wrota i bramy
słów niewypowiedzianych
co kroplami miodu kładą się na rany
przed ostatnim zakrętem nie potrafi
opowiedzieć dzieciństwa
albo nie chce być archeologiem
grzebiącym w przeszłości
choć pod kożuchem ukrywa
całą prawdę o życiu
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powłóczy nogami w biegu
na przełaj do przystanku
skąd stalowy wieloryb
zabierze Jonasza
w nieskończoną wędrówkę
na wczasy w które przestał wierzyć

W mojej wsi
tu już dawno
wycięli najwyższe topole
zaorali ścieżki do sąsiada
w progach zasiali obojętność
wysprzedali konie
teraz się wykłócają
o liczbę w kolejce do SKR-u
i o telefon
w miejscu
skąd do swoich spraw
odeszli wszyscy święci
diabeł składa Bogu ofiarę
ze starych kawalerów
a panny z dziećmi
modlą się o małe mieszkanie
na nowym osiedlu
w mojej wsi
pod zbutwiałymi jak twarze płotami
siadają spełnione marzenia
o marmurowym cmentarzu
galicyjskiej biedy
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Świtem
odkleja się twarz od twarzy
świt
zgorszone święte obrazy
zasypiają do następnej nocy
przeraźliwie skrzypiących łóżek
na szczęście nasz dom
ma jeszcze strych
a tam pierwsze źdźbła przedświtu
pachną wciąż sianem zagubionym
w prostocie uśmiechu
gdy przypomina się smak
niedojrzałych owoców zza płotu

Z listu do Przyjaciela
u nas kukułka już nie kuka lat ani szczaw
nie przychodzi do domu na zupę
pierwsze czereśnie nie pachną szpakami
jaskółka nie wita wiosny ani deszczu
wszystko po staremu a jakoś inaczej
nasze góry zmalały dziewczynki wyrosły
dni coraz szybsze i krótsze wieczory
słów coraz mniej a jeśli już są
to jakieś oschle nieszczęśliwe
i do świętego Mikołaja niewysłany list
proszę przynieś mi krótkie portki
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Odchodzenie
w ciszy tej chaty cisza tajemnic
plącze się w kurzu pajęczyn
na ścianach wisi jeszcze wiara
i gdzieś w kącie wytarty klęcznik
płacze modlitwą ojców
jeszcze na łóżku tli się węglik
rzucony między skiby twarzy
jutro umiera w dłoniach wczoraj
i sufit patrząc czasowi w oczy
czyta historię w szparach podłogi
z ziaren pszenicy daty układa
pot składając w paciorki różańca
chleb rozdzielony w przyjazne dłonie
za oknem butwieje Mirona
starocerkiewna pogoda
ze strzechy klekot bociana
jak echo kołatki
powtarza Wielki Piątek

Chciałem
chciałem pamiętać ten ogród
gdzie malwy jak marzenia pięły się ku niebu
miejsca w których ojciec sadził kolejne drzewa
kłócąc się z przeciwnym wiatrem
co nie chciał mu pomóc w budowaniu domu
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biały welon sadu szepcący
o dojrzałym owocu na drodze do raju
przez modlitewne słowo matki
chroniącej brzemienność pod ikonową twarzą Chrystusa
i zauroczenie dostojeństwem dziewczyn niby polnym
kwiatem
gdy wioskowy pejzaż prostował się widokiem
podkrążonego zorzą oka widnokręgu
chciałem pamiętać niepotrzebne nikomu
pieśni zmierzchów i wschodów
wchodzące pod lewe żebro najpiękniejszym obrazem
konia żującego w pysku wędzidło i niedolę własną
strumyk płynący zapachem żywicy
w pękniętym kaflu pieca
i noce gdy dni traciły zdolność regeneracji
dziergając w zachodzącym słońcu
niezmienny rachunek sumienia
chciałem pamiętać ale zapomniałem że można zapomnieć
milczącą modlitwę istnienia gdy bóg boga czyni
niewolnikiem
chowając za progiem relikwie ojców i pamięć

129

pisarze.pl /podgląd

Andrzej Sękowski (AS)
Kraków

fatalne zauroczenie
Małgorzacie H.
nie latają biedronki
odkąd przestało istnieć niebo
opadły strzępy rozmów
we śnie
rzeczywistość potrafi udawać
martwą

Szi-ke
cudzoziemiec. przybysz. obcy.
dotyk sprawia ból.
nie wiem co oznaczają słowa
które zapamiętałem na zawsze.
może imię
a może wyznanie.
wiele lat minęło, zanim odkryłem
że nie ma to znaczenia
Szi-ke
przyszłaś z pobliskiego domu
i usiadłaś obok.
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tak rozpoczął się
zapis dwóch par oczu w szumie oceanu.
czułem
jak zapadam w świadomość że odtąd
każdy mężczyzna w twoim życiu
będzie miał moją twarz.
nie ma we mnie pustych chwil
Szi-ke. milczenie
w każdym języku brzmi tak samo.

światło bez źródła
wyjąłem z szafy wszystkie jej księżyce
zbierane nocą na czarną godzinę
w której z imienia wypłukało pamięć
kiedy spod powiek kapały obrazy
mur budowałem i kamienną ciszę
z zaoszczędzonych przez lata kamieni

testament wilka II
Agnieszce K.
mojej pierwszej prawdziwej Czytelniczce

noc opada ze skroni
ostatni sen
był stąpaniem po liściach

życie ozdobiłem manowcami
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pazurami wydarłem kawał bezdroży
choć niejeden przeciwny wiatr zaciskał moje szczęki
długie są cienie na moich zębach
gdy noc opada
patrzę w poskręcane perspektywy
dopóki jest we mnie coś z człowieka
serce potrafi
bić

poetica
z początku byłaś nieporadnym tekstem
miałaś warkocze i uśmiech od ucha
do ucha szeptem kiedy dorastałaś
czytali ciebie przez zwiewną sukienkę
i można było kochać twoje wiersze
z czasem zmieniłaś kolor oczu coraz
bardziej głębokich i mrocznych na tyle
by milczeć widząc przez ogniska źrenic
nie to co bliskie ale co dalekie
to wtedy dla mnie stałaś się poezją

132

pisarze.pl /podgląd

teoria bezwzględności
Mariann Borzsák
dedykuję
to noce podpowiadały wiersze
kiedy zegar pakował godziny
cofałem się przed obraz
pod ścianę
przez którą przeszłaś
bezszelestnie
wieje wiatr pozbawiony ruchu
gdy znikają cienie
czas płynie w bok

könyörtelenség elmélete
(teoria bezwzględności)
azon éjjelek ihlették e sorokat
amikor a falióra pergette az órákat
elmerengtem a kép előtt
a mennyezet alatt
miközben elmentél
halkan
enyhe szél fújt
midőn eltűntek árnyak
az idő folyt tova
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Monika Słowińska (Monika S)
Radom/Warszawa

Molekuły utraconej pamięci
Szła szybko, wręcz biegła, co w jej wieku stanowiło dość
spory wysiłek. Wiedziała, że zbyt dużo czasu spędziła u fryzjera i w sklepie. Była już pod blokiem, jeszcze tylko kilka kroków. Ściągnęła windę, wyciągając nerwowo klucze z torebki.
Z niecierpliwością czekała na dźwięk sygnalizujący przybycie
na wskazane piętro. Otworzyła drzwi mieszkania, weszła do
pokoju i poczuła ulgę. Wszystko było w porządku, spał. Gdy
się uspokoiła, zmęczenie dało o sobie znać. Nigdy nie twierdziła, że jej numer PESEL mógłby tworzyć przeszkodę w podejmowaniu aktywności fizycznej, ale pewne rzeczy stanowiły
dla niej już zbyt duży wysiłek, a bieg z zakupami z pewnością
się do nich zaliczał. Siedziała zdyszana na krześle w kuchni,
patrząc na drzwi od sypialni.
Trwało to już sześć lat. Początkowo były to sporadyczne sytuacje, gdy mężowi zdarzało się czegoś zapomnieć, lecz zwykle po dłuższej chwili wszystko sobie przypominał lub ktoś
mu w tym pomagał. Później pojawiły się coraz częstsze problemy z koncentracją, niczym nieuzasadnione zmiany nastroju, co tłumaczyli podeszłym wiekiem. Pamięta, gdy raz wracali z niedzielnego spaceru, a jej mąż nie do końca wiedział,
gdzie jest, mimo że chodzili tą drogą wielokrotnie. Jednak nie
przywiązywała wówczas do tego większej wagi.
Na wizytę u specjalisty zdecydowała się, gdy małżonek za-
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czął chować różne przedmioty, a problemy z przywoływaniem zdarzeń pojawiały się coraz częściej. Młody lekarz zdiagnozował początek choroby Alzheimera. Nie wiedziała wtedy
zbyt wiele o tej dolegliwości oprócz tego, że ma związek z zaburzeniami pamięci i podłoże neurologiczne. Udzielono jej
pewnych informacji, ale nie chciała w nie do końca wierzyć.
Miała nadzieję, że w tym przypadku będzie inaczej, lepiej. Z
biegiem czasu objawy zaczęły się nasilać. Mąż coraz częściej
miewał problemy z orientacją, przywoływaniem niedawnych
wydarzeń. Zdarzało się także, ze bezpodstawnie oskarżał ją o
zgubienie czegoś, nawet o kradzież. Jak bolesna rana utkwił w
pamięci pierwszy raz, gdy jej nie poznał.
To był wieczór, przyniosła mu do pokoju kolację. On ze zdziwieniem spojrzał na nią i zapytał „Kim pani jest? I gdzie moja
żona?”. Nie wierzyła, że ten moment kiedyś nastąpi. Nie była
na to psychicznie przygotowana. Starała się go uspokoić, zapewniała, że Ela niedługo wróci. Próby przekonywania, że to
ona jest osobą, której szuka, mijały się z celem. Po kolacji mąż
dość szybko zasnął, ale ona tej nocy długo nie zamykała oczu,
płakała. Bardzo go kochała i zdawała sobie sprawę z tego, że to
nie jego wina. Opiekowała się nim, utrzymywała w miarę stały porządek dnia, aby ułatwić mu odnalezienie się w sytuacji i
dać poczucie bezpieczeństwa. Nie brakowało jej cierpliwości
i miłości, co jednak nie zmieniało faktu, że wiele ją to kosztowało i czasem było jej przykro, ale świadomość, że ukochana
osoba nie rozpoznaje jej twarzy zraniła ją bardziej niż mogła
przypuszczać.
Po tamtym zdarzeniu wróciła do lekarza. Chciała, aby wyjaśnił wszystko, nie pomijając szczegółów, od początku do koń-
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ca, dlaczego tak się dzieje. Mówił coś o zaburzeniach układu
cholinergicznego, powstawaniu filamentów tau i nieuporządkowanych mikrotubulach. Nie zapamiętała wszystkiego, ale
w pamięci utkwiło jej, że przez te filamenty zaburzony jest
transport neuroprzekaźników przez akson, część neuronu,
a to właśnie one i połączenia między komórkami nerwowymi odpowiadają za to, co robimy, a także za naszą pamięć.
Zdała sobie sprawę z tego, że całe ich wspólne życie i wszystkie wspomnienia są tylko takimi małymi cząsteczkami. Nie
chciała w to wierzyć, choć w chwilach zwątpienia niejednokrotnie zastanawiała się nad tym, czy człowiek to istotnie
tylko zbiór reakcji, czynności i związków chemicznych - gdy
przestaje coś pasować lub czegoś brakuje, to wszystko się
sypie. Niektórzy nieudolnie próbowali doszukiwać się zalet
w zapominaniu pewnych rzeczy, tłumacząc, że dzięki temu
nie pamięta się błędów, porażek, złych chwil. Szybko ucinała
dyskusję, przypominając, że traci się także te dobre momenty. Nieraz w chwilach zwątpienia i zmęczenia zadawała sobie
pytanie, czy człowiek bez wspomnień i pewnej tożsamości z
nimi związanej, nadal jest sobą i co ważniejsze, czy jej mąż
wciąż był tą samą osobą? Czasami siedział w fotelu, patrzył na
nią obojętnym wzrokiem i uśmiechał się beztrosko jak dziecko. Żył w swoim świecie, w którym coraz częściej brakowała
dla niej miejsca. Przez tę chorobę sama zaczęła doceniać to,
co zdarzyło się w jej życiu, nawet jeśli były to gorsze chwile,
o których kiedyś chciała zapomnieć. Dziś pragnęła pamiętać
wszystko.
Z pomocą wnuka znalazła w Internecie dane o większości neuroprzekaźników. Acetylocholina, GABA, serotonina,
glutaminian, dopamina, glicyna, substancja P… Powtarzał je
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sobie przed zaśnięciem. Zdołała zapamiętać kilkadziesiąt
skomplikowanych nazw. Gdy mąż nie poznawał sąsiadów,
członków rodziny, czy też zapominał o różnych rzeczach,
obarczała je winą za całą tę sytuację. Nazywała je cząsteczkami pamięci.
Z upływem czasu przyzwyczaiła się do tej choroby, choć nigdy się z nią nie pogodziła. Tłumaczyła wnukom, że dziadek
bardzo je kocha, wstawała za każdym razem w środku nocy,
gdy mąż ubierał się i chciał wracać do domu, wyzywając ją i
przeklinając za to, że nie pozwala mu iść do żony. Niekiedy
przez kilka dni wszystko wyglądało normalnie, wręcz bardzo
dobrze. Kiedy indziej przez długi czas musiała go uspokajać.
Niejednokrotnie mąż z niejasnych przyczyn brał ścierkę i wycierał przez godzinę wciąż tę samą półkę, wykonywał dziwne
ruchy i czynności. Przywykła również do powtarzających się
raz na jakiś czas oskarżeń o kradzież. Razem szukali rzekomo
zaginionego przedmiotu, a gdy się znajdował, pokazywała, że
niczego nie brakuje. Coraz częściej pojawiały się także problemy z nazywaniem otaczających go rzeczy i codziennymi
czynnościami. Przyzwyczaiła się do wielu sytuacji, ale nie
mogła zaakceptować tej choroby i wiedziała, że nigdy to nie
nastąpi.
Stan męża wymagał od niej wielkiej siły fizycznej i psychicznej oraz wielu wyrzeczeń. Znajomym mówiła, że wszystko
jest w porządku, lecz nawet mimo ich pomocy często czuła się
zwyczajnie samotna i bezradna. Wielokrotnie płakała i przeklinała los. Nieraz chciała uciec, gdziekolwiek, w cokolwiek,
ale wiedziała, że niczego to nie zmieni. Cały swój gniew, żal i
rozgoryczenie przenosiła na te prawie sto neuroprzekaźników,
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których zdołała się nauczyć. Rozpaczliwie potrzebowała czegoś, co mogła obwiniać za taki stan rzeczy, na czym mogła się
wyładować, co pozwało dalej działać, gdy nie pozostawało nic
innego. Pewne zdarzenia, mimo że występowały nie pierwszy
raz, zawsze sprawiały jej przykrość. Czasami wszystko było
w porządku, jej mąż mówił, że ją kocha, uśmiechał się, a ona
wówczas mogła na chwilę się zapomnieć. Czuła się szczęśliwa, choć nigdy nie wiedziała, jak ulotne będzie to szczęście.
Wszystko przemijało, gdy czasem po kilku godzinach, czasem
po kilku dniach, już jej nie poznawał. Bała się także, że pewnego razu, podczas jej nieobecności, on wyjdzie z domu i zgubi się. Zdawała sobie sprawę z tego, że nic już nie zmieni się na
lepsze. Te myśli i troski towarzyszyły jej codziennie.
Usłyszała ruch za drzwiami sypialni. Wstała z krzesła i nacisnęła klamkę. Na kanapie siedział jej mąż. Uśmiechnął się do
niej, poznał ją. To wystarczyło do poczucia radości. Mimo że
sama niejednokrotnie nie miała już sił, cierpliwości i czuła się
osamotniona, to wiedziała, że on jest jeszcze bardziej samotny. Lekarz porównał tę chorobę do przebywania w chińskim
miasteczku, gdzie nie można niczego zrozumieć, przeczytać,
wszyscy są obcy. Czasem wspólnie przemierzali te nieprzyjazne ulice, a niekiedy ona szła z tyłu, czuwając nad nim. Trwała przy nim, aby nie zgubił się w mieście tej choroby i aby
ona także nie zginęła. Kochała go i wiedziała, że on również
ją kocha, nawet wtedy, gdy jej nie poznaje. Utracone molekuły pamięci mogły zawierać obraz jej twarzy, wspomnienia
wczorajszego dnia, ale ich miłość była dla niej czymś więcej
niż tylko zbiorem chemicznych substancji. Przede wszystkim
dawała jej siłę, której niejednokrotnie tak bardzo potrzebowała. Codziennie stawała do walki z samą sobą i chorobą,
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która kosztowała ją i zabierała jej tak wiele. Ale wiedziała, że
nie może zabrać wszystkiego. Bo jej mąż był kimś więcej niż
tylko mieszaniną chemii i fizjologii. Stanowił także część niej
samej, którą ona zamierzała ocalić od zapomnienia.

Nauka jazdy
Poczekaj!
Uważaj!
Jedź!
proszę
pozwól mi samej
Stój!
Zmień bieg!
przecież wiem
niedługo zatrzyma nas czerwone światło
samotnie przejadę jeszcze na żółtym
stojąc zobaczysz
jak uderzam w mur
i z twojego strachu
buduję dorosłość
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Maria Szafran (Maria)

Jesienna bezdomność
biały dywan z wełny upodobał brzegi
klucze dzikich kaczek tną wyżej pomiędzy
cienie podwieczorkiem w zbiórce dwuszeregiem
usypiają drzewa i gość bez pieniędzy
na ławeczce tuli w giętkość ramion uszy
czasem liście klonu spadną w srebro wieku
kropla mgły osiądzie zapyta człowieku
noc się zbliża śpisz już czy życia się uczysz
nie odpowie słowem tylko sercem załka
w kieszeni namaca ostatnią zapałkę

Cyceronie powiedz
zanim po angielsku wyjdę w międzyświecie
powiedz Cyceronie ty wiesz wszystko przecież
głupi a mądry - wielka to różnica
przyjaźń i miłość - szukać ich ze świecą
warto li czas trwonić na mrzonki
a za ich skutek nigdy nikt nie ręczy
tylko najczęściej ślizgiem po poręczy
i między oczy w loki zabłąkane
niczym łąk majenie to oczekiwanie
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jeśli mam wykreślić podświadomie z siebie
to zgaszę słońce tak potrzebne glebie
i na kawałki w rytmie porwę życie
jak ów morderca fakt nie do ukrycia
bądź zatem wrogiem i opowiedz prawdę
nawet brutalem ja się nie pochwalę
choćby znienawidź ale nie okłamuj
za honorarium

Czas milczenia
droga po przebyciu której
zapadnie milczenie
wciąż przede mną
wyboista spękana
z milczącym Bogiem drewnianym
krzyżem pańskim na rogatkach
bez ludzkiej życzliwości
z podwójnym zaciekawieniem
na ramieniu
liże bezpańskie sny na zapas
ostatniej chwili
bezgłośnego konania
gdy będzie za mną
w świecy zapłonę
milczeniem
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A jednak
tam gdzie rozstaje fioletem już wabią
nic ci nie powiem
słowa mchem okryte
jedynie fale bogate Celsjuszem
unoszą poziom do stu pytań dręczących
z odpowiedzią w głuszy
po co i dlaczego jesteś ponad
kaskadami babie lonty we mnie
ale nie Babilon
tylko wspólne spijanie
i szybkie oddechy
tworzą dobrą ścieżkę

Niedosyt prostych prawd
noc szalona jakich mało
Kain Abla nie przestaje nienawidzić
a ty wiedziesz podświadomość czernią ziemi
do Bachusa smakiem urodzajnej gleby
choć po nitce wciąż do kłębka
wiedzie droga supełkami naznaczona
znika warkocz wielu komet
zatem o czym
blask srebrzysty ciepłej nocy nas przekona
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o czym będą wśród paproci
debatować elf z księżycem czy smerfami
jeśli sosny roztrzęsione jak osiki
w przerażeniu że dziewczynka z zapałkami
znów przy polnej drodze siądzie na kamieniu

Przebudzenie
noc miniona jak marzenie
fonetycznie pięknie brzmiało
nie wiem ile tego było
ledwie dosłyszałam halo
a co jeszcze nie wiem spałam
przebudzenie od niechcenia
gdy w eterze głośniej dźwięki
nagle słyszę głos twój miękki
wtedy serce jak sarenki
znów się poderwało skrycie
cichym biciem zapewniało
nadal kocham cię nad życie
a motyle całym rojem
już w komnacie pod sufitem
z błyskawicą mnie oswoją
drżeniem myśli nieumytych
czy potrzeba czegoś więcej
anioł stróż zapytał szeptem
zawstydzona wzrok ukryłam
nie
odpowiedziałam z wdziękiem.
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Piotr Szelewicz (czarnowidz)

The Hands Resist Him
(wg obrazu Billa Stonehama The Hands Resist Him
uważanego za przeklęte malowidło)
uciekasz przed moim spojrzeniem
w którym świadomość jest jeszcze niewinna
za szybą sen
w dłoniach
do wewnątrz
można dotrzeć tylko przez lęk
więc prowadź lalko
donikąd

Wyrastamy ze słów jak z pierwszych miłości
Przestajemy być rasowi. Powszedniejemy.
Wyczerpaliśmy ciekawość,
chociaż zaklinamy się, że jest
inaczej to tylko klimat i pośpiech
zmuszają nas do powściągliwości.
Próbujemy czasem oderwać się, udowodnić,
że stać nas na lot
tak bezmyślny jak Ikara. Wmawiamy dłoniom
dwadzieścia lat
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i milczymy, nie wierząc
nawet spojrzeniom.

Niezależnie
Każdy wiersz powinien być ostatnim,
mimo następnych, czekających
w przedpokoju na swoją kolej
dalekobieżną. Im bardziej w głąb,
tym mniej na zewnątrz, nie znam tu nikogo,
w przypadkowych twarzach widzę,
że nie warto nic widzieć. Zazdroszczę
zwierzętom samozaparcia
w agonii.

Kierunkowskazy
Być może Wędrowiec Hieronima Boscha wie, kto przyczyną
bezsenności, też odchodzi milcząco, ukradkiem
spoglądając za siebie. Co ukrywa
grymas, niechęć czy lęk. Albo bezradność
jak wiersz, który powstał
tylko po to, by spłonąć. Dowód
słabości, naiwnej próby wkomponowania się
w nieprzychylny krajobraz.
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o jeden wiersz za daleko
zaczyna krwawić struna
pod szaleńczym tremolo więc nie zabrzmi
kończący flażolet
i jak teraz wyprowadzić puentę
pozbawionym dźwięku
słowem
pauzą
podpowiada drwina

*** [moja śmierć ma kolor zielony...]
moja śmierć ma kolor zielony
gdy leży w trawie
prawie jej nie widać
czasem przychodzi we śnie i mówi
że zimą będzie wyraźna
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Marcin Sztelak

Ostatnia wigilia w tym życiu
W tym roku odwołuję święta, tym samym ratując życie
co najmniej jednego karpia.
W monopolowym zakupię ingrediencje niezbędne,
aby przeczekać, przespać. Śnieg, choinkę, Mikołaja
i cały ten zamęt.
Prezentów już nie dostaję, nikomu nie życzę szczęścia,
pomyślności i do siego roku. Zasnę z myślą: Casanova
też nie był przystojny, zawsze mogę się obudzić z piękną,
szukając jej imienia w pamięci. Jeśli nie na pocieszenie
wykrzyczę do lustra:
Życie bez ciebie wcale nie jest piekłem, zaledwie tak samo
jak przedtem. Zatacza się na prawo, na lewo. Bełkocze:
I co z tego, że pisze wiersze – jestem skurwysynem,
bez skrupułów i beznadziejnie. Jako że się urodziłem, umrę.
Masz szczęście – przy tym też cię nie będzie.

Kynologia
Psy, moknąc, wydzielają intensywny zapach.
Aż łza się kręci pod rzęsą.
Do tego irytująca pewność: żadna już tobą nie będzie.
Dzień przed ostatnią pełnią w tym roku
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wreszcie pojąłem – już mnie nie kochasz,
obojętnie przyjmiesz, co los przywlecze
w dziurawym worku po zeszłorocznych ziemniakach.
Taki obskurny Mikołaj z pełnym asortymentem
rózg i kar za grzechy. Dla świętego spokoju wierzę
w predestynację, co komu pisane i tak dalej.
Lekką ręką wrzucam w błoto rzeczy niegdyś ważne.
Świata i tak nie zmienię, pomknie naprzód.
A swoje szczęśliwego nowego roku wsadź sobie
w buty.
Chociaż i tak nie będziesz wyższa.

Kondukt
Biją dzwony, chociaż Quasimodo od dawna na emeryturze.
(Może silniki elektryczne też mają serca ukryte pomiędzy
zwojami.)
Taka celebracja pogrzebu nie wychodzi na zdrowie,
szczególnie
gdy wiatr szarpie połami płaszczy i nekrologów.
Błoto, jednak w listopadzie zmrok zapada szybko, w
ciemności
wszystkie buty są czarne – nawet niewypastowane.
Jeszcze kretyński toast na zdrowie i można pędzić do domu
rozklekotanym tramwajem.
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Zimnica, łzy w oczach stają, narasta ochota na grzane.
Jednak tak człowiek wyzuty, że tylko łóżko. Puste o tej porze
roku. Albo i na stałe. Nic to, miedź się opali i będzie na
pocieszenie
intensywne aczkolwiek krótkotrwałe.
(Przy okazji można rozwiązać problem serc w wirniku lub
stojanie.)

Buszowanie
Kiedy już kartki życia szczelnie wypełnią
jutowy worek datownika, pewnie je sprzedam
lub wymienię na ostatni łyk chleba,
wygodnie ułożony na rzepakowym polu,
(rzepak kojarzy mi się nieodmiennie),
poczekam na reinkarnacje,
może jeszcze wymruczę wiersz lub imię,
kimkolwiek wtedy będziesz.
Tymczasowo popijam przesłodzoną herbatę,
poszukuję rymu i skarpetki do pary,
rozgrzebując widelcem semantykę,
sprawdzam stabilność wiary, bezsłowie
coraz ciaśniej oplata głowę, bełkoczącą dłonią
wydrapuję ostatnie zdanie (raczej nie moje):
na biezpiczu i żopa sołowiej.
W końcu i tak potwierdzę powieką, oddechem
albo groteskowo siną stopą żółtą barwę, agonię
z nikłym posmakiem deszczu.
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Eohippus
Chłopi nadal pędzą bimber,
bo tańszy i do sklepu daleko,
zresztą nijak im konno, bez kolczyków,
deszcz umiera tak młodo a źrebię
trzeba odbierać rodzicom.
Poetów dławi zgaga wczorajszych rozmów,
kac ewoluuje w stronę moralnego,
defibrylacja liryki utopionej w niedokończeniu
i szybka podróż do monopolowego.
Życie pisane dużą literą rzadko się zdarza,
a i pomniki dość łatwo usunąć,
cokoły – te są bardziej trwałe,
tylko że nikt ich nie pyta o zdanie.
Tymczasem znów trzeba zaorać i zasiać
tak, aby starczyło na zacier
i śliwki w sadzie powoli dojrzeją,
znów będzie można zrozumieć
smutny wzrok Karego.

Na pamiątkowej fotografii
Ołów stał się miarą istnienia, ziemia
pachnąca łętami i kartoflanką, testamentem,
nawet nie mogli kopać, tak pięknie lśniły
buty na wysoki połysk.
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Był z nimi Bóg, na klamrach pasów osobiście
rozdawał dyspensy, dlatego tacy uśmiechnięci,
z otuchą wbijali wzrok w nadchodzące tysiąclecie
i prawe ręce.
Za ich plecami zamarł dzień, już gdzieś pisali
nowe podręczniki do historii, mane i tak dalej
wisiało w powietrzu, praca jeszcze nie czyniła
wolnym.
Kolorową fotografię wymyślono później, więc
może nie było odcieni szarości, sprawiedliwość,
jak zwykle, była ślepa i głucha, i dla pewności
przebita bagnetem.
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Ewa Włodek
Kraków

Dzień chryzantemy
geoda
strzępki ametystu rozszczepiają
światło odbite od stali
połyskującej spod rzęs
hołubię w dłoniach fioletową zjawę
aromat tytoniowego dymu
wszystkie twoje dziękuję

Szarża
Tacie
Słońce, confetti wśród liści. Serpentyna
światła płynie po klindze. Rękawiczka
oblepia skórę. Splot słoneczny supła
oddech. Oczy skłute strzaskanym szkłem.
Roztopiony ołów śliny. W gardle raszpla.
Pobudka. Miechy płuc w uścisku łydek.
Spod kopyt darń się wzbija stadem wron.
Feldgrau szaleńczo gna w smugę szarości.
hej dziewczyny w górę kiecki,*
szczęście trzeba rwać, jak świeże wiśnie**
pod Twoją obronę.
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Od ich transzei rwany ścieg błysków.
Kurtyna poderwanej ziemi. Mgła.
Fotoplastikon. Szpaler jaworowego cienia.
Pod stopą szept żwiru. Confetti wśród liści.
Ślizg świetlistej serpentyny na twarzy karmicielki,
tulącej dzieciątko ciepłem kamiennych dłoni.
Pod Twoją obronę.
Sklepiony półmrok sieni prowadzi w aromat
paczuli. Ostatni promień serpentyną
pulsuje na klindze, nim muśnie plusz. Na policzku
matczyna łagodność kościstych palców.
Pod Twoją obronę.
Słońce. Confetti na wdeptanych w darń
strzępach mundurów. Serpentyna
czerwieni ścieka po klindze. Ćmi bólem ranna
cholewa. Rdzawe błoto rzęzi ostatnim oddechem.
W szklanych oczach spojrzenie nieba.
Pod Twoją obronę.

*
… pod tą Wólką, pod Węglową
piła ziemia krew ułańską,
szafowali nią po pańsku,
kładli głowy – brawurowo…
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Magia
Upalna noc – gęsta smoła. Miasto dyszy.
O! W tej knajpce saks zawodzi bluesem! Słyszysz?
Bruk – niczym szkło – pod ślepiami czujnych latarń.
I znów chcę, żebyś mi włosy porozplatał.
Jesteś jak młody bóg. Twoje oczy, ust smak
lat mi ujmują, mnożą urodę. Cud? Tak!
Noc u schyłku – granat przesmużony różem.
Ty i twój czar: jeszcze się kiedyś powtórzą?

Na barce pod Wawelem
Bryza od rzeki niesie chłód,
policzek muska.
I delikatnie lgnie do burt
tęczowa łuska.
A zamki dwa, wpisane w kadr,
jak w losu kądziel.
Jeden się w skałę stopą wparł,
drugi – na wodzie.
Buduję zamki z marzeń. Tak.
Co dzień. Co chwila.
Część trwa. Część rozsypuje w mak
efekt motyla.
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Patrzę za siebie. Snują się
myśli - jak życie.
Gdzieście odeszły, dobre dnie?
Może wrócicie…

Słuchając Beatlesów
Yesterday… Tak, jeszcze kwitła moja piękność.
Wziąwszy szczodrze – oddawałam hojną ręką.
Mając cele – potrafiłam walczyć o nie.
W grze bez zmiłuj rzucał los znaczone karty.
Tryumf. Blotka. Choć przegrałam – było warto.
Wczoraj… Dziś… Ten blat. A na nim puste dłonie.

Spacer
Idziemy. Z nami wiosna w zielonej opończy.
Przez łez szkło zmatowiałe spoglądam spod ronda,
skrywając, za bezdusznym grymasem Giocondy,
smutną pewność, że oto coś właśnie się kończy.
Milczę. To jeszcze chwila i wszystko się zmieni.
W palcach w czerni mam różę na długiej łodydze,
dzisiaj po raz ostatni ją i ciebie widzę,
nim zamkną się za tobą drzwi. Ciężkie. Z kamienia.
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Danuta Zasada
(Panterka)

kompilacja
pewnych spraw już się nie da odwrócić
można tylko oswoić je z sobą
zwłaszcza tych co na sercu jak ucisk
kiedy myśli drą kanty o słowo
kilku rzeczy się nie da uniknąć
nieuchronność wpisuje je w schemat
nawet jeśli wciąż źródło nie wyschło
chociaż zda się że dawno go nie ma
zgasłych chwil już się nie da powtórzyć
ani obejść miejsc trudnych bezpieczniej
jeśli żeton na trwałość się zużył
i wiadomo że nic nie trwa wiecznie

insynuacje
gdy mrok przywiera nagim biodrem
do nocnej lampki jeszcze ciepłej
lub do poduszki czegoś głodnej
księżyca co w źrenicach krzepnie
mroczne się snują kontemplacje
gęste jak sos oczekiwania
a że z nadzieją ścianom zacniej
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tęsknota wraca w gładkich saniach
i tulą się do siebie długo
te wszystkie niedośnione chwile
czasem fantazji są zasługą
albo zastygłych w myślach przynęt
może są kwintesencją nocy
draśniętej lekko słodką mgiełką
jak arabeski czuły motyw
na filiżance tuż pod ręką

z nadzieją zrobisz co zechcesz lecz
rozważ ją jako alternatywę
po której nie ma drogi donikąd
choć brzegi strome a fosy krzywe
i trudno wierzyć nawet słowikom
ubieraj w drogiej fantazji futro
i tul do piersi zdyszanej mokrej
bo tylko takim kolejnym jutrom
oklaski liczą echa stukrotne
nie bluźnij mówiąc - nie ma nadziei
boś się jej wyparł - ona silniejsza
mnożąc czasami niechcący dzielisz
i proza wieńczy despotyzm wiersza
bierz ją garściami i bądź jak pocisk
niech piekło z niebem i świat się dziwi
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jeszcze je zdołasz sobą zaskoczyć
kolczugę zdjąwszy do krzyża przybić
albo w milczeniu zdmuchnij ze stołu
okruch co wczoraj ledwie się zatlił
tylko do końca nie gaś popiołów
w których żar jeszcze jakiś ostatni

mantra przyziemna
goryczy życia Boże mój
oszczędź mi chociaż lubisz bardzo
gdy ludzie w sercach noszą głód
i krzywdzą się i sobą gardzą
i nie dociera do nich już
że wszystko było w boskim planie
dymisję złożył anioł stróż
na purpurowych cnót dywanie
zatrzymać trudno w kruchych snach
lawiny rozpęd i zdumienie cóż może człowiek który prawd
nie celebruje z Twym imieniem
lecz własnych szuka ponad tym
co dla ogółu oczywiste
bo widzi jak zamieniasz w dym
płomyki świec przez chwilę czyste
kto zdolny pojąć - chwała mu
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mnie wątpliwości żrą jak hieny
że sprawiedliwość u Twych wrót
kiedy u ziemskich ciągły niebyt
trudno z materii dobyć krój
gdy niestabilny rozmiar w cieniach
- goryczy oszczędź Boże mój
na ludzką prośbę z miejsca Ziemia

ty śpij o ile zaśniesz
kiedy przez korytarz przebiega dreszcz grozy
skrzypią stare wrota i wrzeszczą łańcuchy
mgły fosami płyną wyklęte z praw bożych
most zwodzonych złudzeń od zawsze jest głuchy
krzyk choć ma wibrato donośne i czyste
strzępy niedomówień rozwiesza po kątach
mdleją stare prawdy choć są oczywiste
kości wybielałych też nie ma kto sprzątać
w sednie krajobrazu gdzie lochów labirynt
wszystko zda sie względne - dogmatów nikt nie śni
liczy się na ścianie wydrapany wynik
tych co dziś ostatni chociaż kiedyś pierwsi

żywcem z areny
na tykwach monstrualnych bzdur
zatknięto już najtęższe głowy
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więc co ja jeszcze robię tu
z tarczą rozbitą do połowy
na ostrzu miecza wątły cel
obnosząc jak spowiednik grzechy
i chociaż jestem - nie ma mnie
mój świat miał tytaniczny przechył
w owalu tłumu gubiąc rytm
zanikam jak dno studni w mroku
i kiedy inni widzą szczyt
ja ledwie zarys stromych stoków
krzyk żądnych ofiar z palcem w dół
dopadłszy ciała szarpie żyły
w tym wszystkim jedna myśl ze stu
te chwile już mi się raz śniły
wytężam pamięć no bo jak
szczęśliwym skończyć przebudzeniem
tymczasem wpadam w paszczę lwa
imponujące uzębienie
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Irena Maria Zborowska (Irena)
Wielkopolska

Poza blejtramem
monotonię urozmaica barwami
tworząc zestawy światła
jej kalendarze pełne świąt
w czerni i w fioletach
także w zieleni i żółci
nigdy nie siada na niebieskim
bliższy jest jej oczom
w oranż lubi wkładać dłonie
dają siłę otwierać dzień w szarościach
na godzinach stawia
pomarańczowe kropki
żałuje że ma tylko jedną parę rąk

Nie łamać reguł
pan mann
wysapał pogodę na dziś
pora zagrabić ścieżki po nocy
strumieniem zimnej potraktować ciało
przymierzam stopy do podłoża
rozciągam grzbiet
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szybka z fusami
dłuższy makijaż bez zawiesiny na rzęsach
zrywam pierwszy kwadrans
czerwone szpilki stukają
rytmem Radeckiego
odwraca mnie twój wzrok
nie mogę pani wyprzedzić
ta podwójna ciągła
na jedwabiu szwów

Dwa hektary słońca
żarówka
spłaszcza cień
uwięzionej w kloszu ćmy
zbieram wspomnienia jak motyle
wycięte z firanki
osiadłe na twoim torsie
dzisiaj
świt ma ten sam zapach
przepleciony nutą żywicy
z surowych desek łóżka
nie tęsknię za żadnym wyobrażeniem przyszłości
czas zamknął się sokiem gruszek na piersi
rozpisywanych twoim językiem
oblizuję usta
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jest dobrze nawet bez
nie myślałam
że starość nas zaskoczy

Przymierzam się do dnia
stare ślady nie pasują do moich stóp
szuram godzinami
przyparte do drzwi
śpieszą wprost w jutro
wieczór ma czerwoną barwę
powiek bez makijażu
rankiem zastukam obcasami w spłoszone łzy
wygładzę spojrzenie i permanentny uśmiech
możesz zrobić zdjęcie
niech widzą że jestem szczęśliwa

Z antraktem w tle
siedzimy obok siebie
jak na widowni pustego teatru
ani to życie
ani to śmierć
zbyt wielką wagę mają liczby
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aby nie pogubić się w rzeczywistości
bo czy to ważne
czy złote czy diamentowe
kiedy straciły smak wspólne kroki
rodzaj katapleksji
może uda się nam obudzić jutro
nie przecinając powiek obcością
podpisanej kiedyś intercyzy

Rozrzedzony krochmal
cichym mlaskaniem spływa deszcz
rynny potokami zalewają podwórze
niczym rozgdakane maglarki
czas przesypuje się na drugą stronę dnia
aby nocą zmienić tylko bok
i wygodnie dospać brzasku
rano
jedni powalczą o przetrwanie
wbijając w chodniki deszczową piosenkę
mnie krople przyszpilą bólem do strzępu
a tobie ktoś wymówi uczucie.
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Stanisław Żłobicki (niepozorny)

I wierzę zeschłym liściom
Edukacja ma mnóstwo czasu
na oprawianie w ramki.
Kiedyś mogła szybciej – linijką,
ale prawo przeszło na lewo.
Kamienne tablice
obliczone na wieczność – pękają,
bo erozja działa skuteczniej.
Pory roku uparcie się mantrzą,
za mądre, żeby tylko wegetować.
I wierzę zeschłym liściom :
nic nie ukrywając – mówią prawdę.

O zmierzchu w ogrodzie
Dziś podziwiam odcienie zieleni,
zmierzch je szybko usypia w konarach.
Zapach kwiatów zawładnął przestrzenią
i zmartwienia gdzieś w bezkres oddala.
Odpływają problemy doczesne,
wśród kłopotów zrobiło się luźno.
Wyciszony gałęzi szelestem,
ziemskie sprawy odkładam na później.
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Lampa Alladyna
Jeśli oczekując, wciąż wyglądasz oknem,
wilgotnieją oczy jak szyby nad ranem,
już nieodwołalnie z kimś swe losy splotłeś,
jak bluszcz owinęło myśli zakochanie.
Kiedy los obdarzy lampą Alladyna,
łatwo ważne sprawy postawić na głowie.
Psu na budę zda się rozum wraz z rutyną.
Zawodzą, bo górą reguły baśniowe.
Zwykle światem uczuć rządzi przeznaczenie,
zbieg okoliczności z boskiego wyroku.
Bieg zdarzeń chcesz zmienić? Naiwne złudzenia,
że unikniesz błędów i fałszywych kroków.

Nauczycielka
Mężczyznom trudniej.
Trenowani, by ich nie okazywać,
tracą grunt, gdy emocje unoszą ich wyżej
niż siła woli.
Śmierć jest surową nauczycielką.
Bezlitośnie odpytuje z umiejętności płaczu,
który oczyszcza życie z rdzy,
by pokazać naturalną barwę.
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Diament
Dojrzała kobieto
pozbawiona młodzieńczej urody,
ozdobiona zmarszczkami
i pasemkami siwych włosów,
zachłanna na prawdziwe radości,
nieczuła na błyskotki i blichtr świata,
tęskniąca do życzliwych ust
i troskliwych dłoni.
Podziwiam twoje myśli
oszlifowane przez czas
i mieniące się jak diament.

Różnica
Kroczysz pewnie przed siebie, a ja tak, jakby z boku,
jak gdybym się obawiał dotrzymać tobie kroku.
Już wiesz, co najcenniejsze, jak świat poukładany,
a ze mnie ciągle dzieciak wierzący wciąż w bociany.
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