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Nie ma Odysa

Popielec
już w ziarnie tworzenia
TO
w przyjemności marzenia
które moim rodzicom
wykradało czas
przeznaczony na pracę
lub na nietęgi odpoczynek
już wtedy
medycyna powinna stać
na schodach lat dwutysięcznych
przed najsilniejszymi
być pierwszym bogiem
bo słaby
ustanowił ucieczki grzesznych
zaludniam szpitale
wzruszam
ramionami lekarzy
płaczę
najbardziej gorzką myślą
umierających
rumieniec zwątpienia
rozlewa się
na pełną twarz religii
po co
na głowy brać
popiołu brzemię

Mój śnieg
więc
proszę pana
ja się zgadzam na śnieg
ale ten z pierwszego dnia
kiedy pada na moje smutki
i musi być wtedy cisza
nie sztuczna puszki od konserwy
ale zmęczona cisza przyrody
wyścielająca pożółkłe ogródki
i nie trzeba mi wtedy niczego
nawet księżyc odpycham ręką
każdy płatek pogłębia ciszę
i ogrzewa zmarznięte drzewa
i skądś wraca stara zaduma
która budzi się
czasem raz w roku
kiedy mróz zaskrzypi podeszwą
ona odleci
jak mewa

Matce
moja mama lubiła
siadać na grzędę
przy rozpogodzonym piecu
który pomagał jej prząść
opowieść o młodych warkoczach
przeniesionych przez granicę
zmęczenie wycofywało się
na dawne pozycje
żeby po rozejmie
znów się wychylić
i znów się cofnąć
zagarniając sobą okruchy
utraconych przez jaskółkę sił
łokcie szukały oparcia
u schylonych kolan
w oczach przewijał się motyw
jarzębiny młodości
na plecach rozbudowywało się
życie
przygniatając ją
swoim ciężarem
myśl skarżyła się
otwartym ustom pieca
w którym płonął czas
dobry losie
dlaczego mnie porzuciłeś
i w jednej sukience przekazałeś
swemu złemu bratu
czemuś mną zakręcił
jak aktor kukiełką

Chłód
sen smakuje
jak zapach jaśminu
opryszek goni moją dłoń
płacze
w szczebiotliwej ciszy
w klepsydrze nocy
ubywa godzin
do świtu
kilkanaście oddechów
prośba na dziesięć palców
czekających na twoje
niedokończona
rozbija się
o chłód twoich pleców

Dzień kołysze się
grudzień powoli
i powoli
jak po grudzie
jabłka pachną
coraz ciszej
następca tronu
zimorodek
mruga do mnie
bielmem śniegu
dzień kołysze się
na inwalidzkim wózku
najbliższe lato
drzemie w lodzie
nic nie pomaga
chuchanie na szybę
w myśl
nadgryzioną przez zmęczenie
wkrada się wieczór

Co dzień
I
co dzień patrzę na kalendarz
widzę
jak zmienia mu się twarz
czekam
może zakwitnie zielona róża
łabędzie sfruną
z tandetnych makatek
a ja świeży dotyk ozonu
poczuję w nozdrzach
siedzę bo przecież
dzień musi się zdarzyć
musi zamknąć za sobą drzwi
zatańczyć z kluczem
ostatni oddech wycisnąć
na schodach
zjechać po poręczy
prosto w bramę
sąsiedniego dnia

Co dzień
II
co dzień posyłam ci
kartkę z mego kalendarza
czekam
coraz mniej godzin
w suchej główce maku
na wielkim morzu wiatru
i ptasiej żarłoczności
kropla za kroplą
na łysą głowę
chińskiego skazańca
za plecami opuszczony szlaban
do sadu można tylko
przez dziurę w kieszeni
zawieszeni
na telefonicznych drutach
naszego razem
trwamy
w przekonaniu
że jeszcze
idziemy z kolejną
oby miłą wizytą
gospodarz nam podsuwa
elektryczne krzesło

Chrystus
droga cierniowa wiodła
przez mokre kamienie
tu mógł upaść
prawie niósł w rękach
swoją prawą nogę
lewą podejrzliwie badał
śliskość kamieni
wtedy nadszedł Archanioł
nie upadniesz
zapytał
a litość miał w geście
nie
odrzekł człowiek
i zmężniał w zmęczeniu
bowiem za drzwiami
podsłuchiwał Judasz

Upośledzeni
potykamy się o siebie
zwarci w milczeniu
nawet nie wiemy
skąd na nas ten chłód
często okrutni
z braku ciepłych źródeł
beztroscy w powrotach
choć tyle w nas rachunków
spróbujmy policzyć
korzenie złego i dobrego
automat kłamie po kątach
więc płaczemy osobno
niech nie zabraknie nam
lata na pożegnalny uścisk
odrobiny uśmiechu
który potem
zdejmiemy z ust
to będzie sen
przywalony ciężką
starą pierzyną
poplamiona ściana
naprzeciw mokrym oczom
za autobusem pobiegnie kurz
jeszcze jedna chmura
do łatwej współczesności

Bardzo głuchy dom
po zjedzeniu połowy chleba
a czasem bułki
po skosztowaniu owoców
i trujących pestek
dowiercamy się do środka
wielkiego słońca
wciąż go za mało
w naszych snach
złodzieje krążą ulicami
gawrony kraczą
na niepogodę
i to jedno pewne
jak dwa minus dwa
równa się śmierć
małe
słodkie jabłuszka więdną
liście siwieją
głodne wróble podchodzą
do łagodnych rąk
zimne wiatry
zamykają nam usta
śnieg milczeniem przykrywa
bardzo głuchy dom

Nad zmarszczką
czasu jak na listek
na kilka proszków snu
na wiosnę wybieloną
lato i pełną jesień
czuwam nad zmarszczką
i wiążę nogi łzom
jak skąpiec ziemię
robaczywym grochem
czy warto stawać słupem
gdy ma się ludzką głowę
na której jak na rynku
siedzą gołębie siwe
na rzęsach zawisł skoczek
kołysze moim drzewem
korzenie tracą wątek
pora kończyć ten spór

Annie Zelenay
nie żyje
cicha jak odbicie lustra
tak nierealna
jak w dłonie schwytane
powietrze
trzeba Ją przykryć
spokojem i wierszem
one staną pomiędzy nami
gdy damy Jej
grudki ziemi pośpiesznej
gdyby można
złą wieść wraz z listem
schować w ukryciu
najlepiej
oddech Jej podać
jak aster

Listopad
Emilii Śniechowskiej
jest listopad
nie ma zieleni
ubyło świata
kilka liści
kurczowo trzyma się
spódnicy drzewa
inne wspinają się na szyby
jakby chciały dostać się
do flakonów ciepłych dłoni
jest listopad
to jakby wór szedł do sadu
gdzie zamiast jabłek
znalazł puste drzewa
jest listopad
w zimnym
ptasim gnieździe
które zna powroty

Pora
moje bunty już zimne
zawdzięczam to spokojowi łąki
czy ciała obumieraniu
jeszcze ciepło oddycham
i tak ujmuję pióro
kiedy moc słoneczna
nad dachem
rozmawiam z leżakiem
lub z kocem
gdy srogość biała
ciemnieję od wewnątrz

Staruszka
Teściowej
wstaję rano
nie mam komu opowiedzieć
co mi się śniło
idę do sklepu
spotykam znajomą
ona mówi
o swoim
bolącym zębie
kupiłam jabłka
upiekę szarlotkę
może dziś przyjdzie
mały wnuczek
pod drzwiami miauczy
bezdomny kot
dobranoc
mówię swoim myślom
wstaję rano
nie mam komu
opowiedzieć

Ojcu
ojciec szedł w pole najpierwszy
jak gąsior
wyprowadzający młode
na żer
nasz żer wymagał pracy
i motyki lub wideł
którymi ojciec
ze szczupłych ramion
groził przeciwnościom
drobny
szedł coraz wyżej
potężniał
wciąż drobny
ale jakby
rozrastał się w siłę
na tej karmiącej górze
mógł ojciec
swoje
nie dającej się poskładać życie
przekłuć widłami
zgnoić
i użyźnić nim glinę
w nadziei na lepsze

Tobie erotyk
przebywasz przestrzeń we mnie
wyraźny w ciszy
liczenia kwiatów
nocny profil
mego losu
zielone jabłko
do przechowania na zimę
jestem bólem
gdy jak nietoperz
w twoich włosach
ogrzewam dłonie
wciąż nieprędkie
lżejsze o wagę
dobrych chęci
pocałunkiem budzimy
śpiącą królewnę
czułość
już biegnie w górę
po drodze
chowa pod płotem
ułomność i błędy
dłonie fruwają w dotyku
wszystkie palce zgłodniałe
każdym lufcikiem skóry
oddycha miłość

Rodzice polni
mojemu bratu Antosiowi
matka i ojciec
zapładniali pole
ziarnem czystym
bo śnieć otruto
ziemia
jak złość
brzemienna zemstą
szyderczo rodziła kamienie
zbierali tej gleby
skaliste plwociny
układali w zaciętość
grób dla mysiej radości
ukłoniwszy się wapnu
stłumili marsz podbiału
utkwili odżywczym zastrzykiem
w tej ziemi
pewni ustaleń
czym i kiedy
porastać powinna
widmo nieurodzaju
zdechło pod miedzą
chudą szyją zawisło
na moim głogu dzieciństwa
strużką potu
szedł kombajn
na twarzach rodziców
tłoczyły się uśmiechy

Płynąca
Irenie Rup

nad rzeką
wąską jak lot pszczoły
wiatr natrząsa się z sitowia
słońce krząta się
co rano
głośne
pierzaste sznury kaczek
rozsypują się w dowolny sonet
nad rzeką
wyszczerbioną upływaniem czasu
nad wodą
w której niebo topi swoje burze
i jak powieka starca
z każdym dniem
obwisa coraz bardziej
nad rzeką
gładką jak twarz dziecka
nad wodą bez wyświęceń
nad wodą jak z krochmalu
dobrze przystanąć
chwilę

Wiosennie
jeszcze nie jest najgorzej
skoro gestem
uśmiecham się do wiosny
marcowe połacie
z resztkami zimy
patrzą w słońce
oziminy rosną nadzieją
sypkiego końca
kret nastroił się wiosennie
powiększa mieszkanie
stawia kopce
swemu istnieniu
nie zgodzę się
umierać wiosną
kiedy na liściach
wiatr wypisuje
datę mojego urodzenia

List po
jesteś
przyjacielu
w otwartym oknie
chłonę twój powrót
podparty lasem
z księżycem wiszącym
na najwyższej sośnie
od tej chwili
nie mówcie mi pani X
lecz Y
utonęliśmy w worku cukru
i duszkiem
jesteś jesteś
kochana kochany
odchodzisz
żadna ze mnie
nie poda ci ręki
już w oczach stoją
dwa spienione konie
w sercu jeż się obraca
znów oswojone wilki
ciągną do lasu
z którego pnie zostały
na złość moim płaczom

List-opad
kochani
(za ścianą bólu
jesień rozłożyła kramik
czeka
na białego gościa)
pięć moich palców klęczy
przed tym
poruszającym przymiotnikiem
(zimną kiszkę bez końca rozjaśniam
migotaniem szprych)
o czym teraz kochani
chcecie wszyscy naraz
powiedzieć
posłucham
(na wieszakach
leczą się szlafroki
ludzkie powłoki)
pewnie wiatr ściął
następną wierzbę chorą
(na oknach gruchają
strzępki jesiennego nieba)
a mama
czy jeszcze stoi
na wysokich stopniach głosu
(wczoraj umarł
anioł Gabriel
nie miał już prawie nic)
pamiętajcie o topoli Jana
nie dajcie jej objadać
sąsiadom
(co rano
budzę się ze strachu
wymyślam nogom
wciąż te same rozkazy)
czy są już poziomki
na marginesach pól
(zasypiam
z waszą fotografią w żyłach
z których każda tętni
inną myślą
ale jednym słowem
kochani)

Zapowiedź
pławię się w trawie
po uszy polna mysz
ze swobodą w nogach
na ciemnym strychu
dorosłość żyje z posłuszeństwem
oboje liżą i gryzą
rzemień ojcowskich przykazań
rozluźniam mięśnie
powrotem do pierwszych nut
do smaku zakazanych jabłek
zrywanych o świcie
osobna jak chory palec
z ochroną i pistoletem w aptece
mijam los kreta
z łokciem wyprostowanym
w stronę pytania
dokąd ta myśl
może tam na mnie czeka
sen o uginających się grzbietach
taśmowych miedz
odkryciach poziomkowych
nie tylko dla krótkich spódniczek
ptaków zbitych hałasem
pod przestrogą pyłu
postarzającego białe ściany
i różowe pęcherzyki płucne
także dla dorosłej
z zapowiedzią ścięcia drzewa
o tułowiu na baczność

Nie ma Odysa
szukam w tobie Odysa
we mnie Penelopa
czeka wiernie
tkać już nie może
bo ciemność w myślach
także nadzieja
spaliła skrzydła
w ogniu tęsknoty
słońce spłoszyło się
w oczach tej kobiety
za węgłem spojrzeń
jeszcze
ostro mówi serce
nie ma Odysa
w żadnym przebraniu
wciąż wierna umrze
nie włoży szaty
której brak rękawów

Dziurawa łata

Modlitwa ascety
Boże
chroń mnie od wołów
które w każdą bezpłatną chwilę
z oddaniem dłubią w nosach
kiedy ja siedzę obok
z rękami splątanymi konwenansem
i sam sobie
podłubać nie mogę
chroń mnie od tych
co żyją z piwem pod kioskiem
gdy ja przechodzę obok
bo sam sobie głupi
kazałem wszyć esperal
od telewidzów
z brudnymi porami roku
tkwiących w rzadkim worku różności
i wielokwiatowym obłoku
sporciaków cudzesów i palmoich
kiedy ja jestem ponad TO
w uścisku konopnego sznura
na haku od huśtawki
chroń mnie od raju i piekła
gdzie nikt nie może być sobą
gdzie Adam gliną
Ewa szyją jest Adama
a w zimnych ogniach prodiżów
pieką się anioły

W zimnym garnku
dzisiejszy dzień
zebrać w garść
wyrzucić za okno
do innych przedstawień
a przecież mogłam
nie wpuścić go pod powieki
byłam za wszystkimi granicami
nikt mnie nie ochraniał
nie wyjął mi z żołądka
niespełnionych pragnień
biegłam za tobą po polu
potykałam się
na bladych listach
które mi czytałeś
zawieszonym głosem
teraz siedzę przy kołowrotku
przędę nić
pójdę z nią do Bombaju
na przyczynę
materiału mi nie brakuje
żółte liście
rzucają zły czar
na moje dalsze poczynania
kot odszedł do swojej nocy
budzik śpieszy się do starości
kwiaty rosną ukradkiem
a kwitną nad ranem
nie wiem jak zatytułować
ten przebyty dzień
komu odebrać złudzenia
żeby podreperować
swoją własną kasę

Białe niebo
moje niebo
ma biały sufit
i słońce o mocy stu watów
w moim marzeniu
nie dzieje się dobrze
w pierwszym stawie
pani rybie zabrakło błękitu
tam pływają
od kłopotu do zmartwienia
aż zacznie trzeszczeć łóżko
na drugim hodują jaskółki
pęcznieje to nasienie
korzeniami rozsadza beton
nie pomyślany
na ich żarłoczny pobyt
wyżej układają szarady
słowo do słowa
i jest całość
jednak
wystarczy tupnąć nogą
i trzeba znów zaczynać
od początku miłości
na szczycie przecieka dach
to nie raj
lecz dziurawy parasol
co robić
aby w tych warunkach
zatrzymać poezję

Ten z ulicy
ten człowiek przeszedł
przez oko w sieci
za nim biegnie chmura
lecz on nie widzi
w tym poezji
pani przed nim
ma róże na pupie
pani u jego chorowitego boku
to jego dawne
niezapomniane wrażenie
życie przemija nam
na karmieniu doświadczeń
które bezużytecznie
zamieszkują
nasze ciasne hotele
o tym nie wie
ten z ulicy
skoro nic nie widzi
z tyłu ani po bokach

Mrówki faraona
Mężowi
zdejmujesz ze mnie kołdrę
razem ze snem
w głowie ktoś głośno
biegnie po schodach
dogorywa siwy koń
na siłę uszczęśliwiony
ludzkim rozumem
obok leży bat
do poskramiania
niezwykle mądrych
siwych koni
ocieplam biurko przy oknie
liczę oddechy zegara
przychodzą do mnie
mrówki faraona
proszą o pożyczenie
pięćdziesięciu złotych
ostatnio
przestały mnie szanować
nie oddają pieniędzy
nie boją się kota
trzeba z niego urodzić
czarnego
wciąż oburzonego psa

Stromizna
nie patrz wieczorem
przez dziurawy garnek
tak skaleczony obraz
niełatwo potem skleić
ból głowy pamięta
nie zaspokojone rachunki
dla których nie masz
miejsca ani pierzyny
sufit się skrada
pod twoją poduszkę
tam przecież trzymasz
pułapkę na komara
umilkną echa mrozów
zapachnie ci więzienie
którego wciąż się trzymasz
przed którym wciąż uciekasz
koty wyjdą na ścieżki
myszy wyjdą na żer
noc się trochę zakaszle
zamkniesz ją rano w szufladzie

Dziurawa łata
ten wiatr jest chory
ma kochankę
i pije
podglądam go
gdy otwiera pyski kubłom
kłapie zębami
rozrzutny
brazylijski karnawał
spadł z dachu
zabił chrabąszcza
nocami kręci się w uchu
psuje zamki
postawione na lodzie
psom podnosi
uszy do góry
dziurawa łata
do porwanych spodni
anarchista niezbędny
do produkcji prochu
czerwony z bólu
nad wypadłym włosem
pokręcony jak droga
którą chodzi kłamstwo
artysta każdym zębem
choćby był dziurawy
dajmy mu szansę
gdy się zbyt rozmieni
pozwólmy mu zamieszkać
w bambusowej lasce

My oboje
kiedy się zgubimy
jeszcze się szukamy
ktoś podniósł
fałszywy alarm
to nieprawda
że nasz rajski ptak odleciał
nie słyszeliśmy oddechu
jego wyjątkowych skrzydeł
dalekie odgłosy pogoni
nie mogły nas dosięgnąć
pójdziemy do września
zaprosimy do domu
cały jego las
w kolorowym filmie
nikt nikogo nie zostawia
o nasz okrągły stół
jesteśmy spokojni
spękany blat można odnowić
uczeszemy wzburzone
wymianą uczuć włosy
zagramy w stare listy
szkoda
że w naszym domu
nie ma polowej poczty
siedzimy na mocnych krzesłach
jeśli są gdzieś podobne
kupimy na przyszłość
dojrzałe ogrody kuszą
smakoszy przygód
my nie musimy zamykać furtki
mamy ochotę
ukraść złodzieja

Oleodruk
zerwę ten ostatni kwiat
niech nie przypomina ogrodu
który tu niedawno oddychał
całym abecadłem
namiastki zachmurzę smołą
ubielę pierzem
niech nie przedstawiają niczego
co by mnie mogło zatrzymać
nie pozwolę ci się napić
z popękanego kubka
już mu brakuje odwagi
i płynu
który by coś znaczył
butelki po nadziei
staną w twojej obronie
więc odwrócę je tyłem
do opowiadanej historii
oddam ci ażurową skrzynkę
zmieścisz w niej swoje słowa
i poszarpany kapelusz
własność ostatnich stuleci
już mi nie przyprowadzisz
dwugarbnego wielbłąda
który ma także prawo
do moich wyłącznych drzwi
nie pobudzisz schodów
wiodących do zupełnego raju
tam się chowa w trzcinach
najczerwieńsze jabłko lata
zabiorę rękę igłom
którymi chcesz mnie leczyć
za daleko wierne myśli
żeby mogło być inaczej

Światokrążca
wiatr wężuje wkoło domu
i po płocie
który codziennie
stawiam od nowa
palę świece
na intencję twojego powrotu
z chwiejnej gałęzi
która dawno uschła
nie ma nas połączonych
pod parasolem
nie ma twojej stopy
na moim biegunie
zawrócę rzekę
której dajesz się porywać
zamiast ją tamą zebrać
i porzucić
założę ciemne okulary
podejdę do krateru
jednym czajnikiem kawy
ugaszę samotny ogień
w twoich rękach
razem zapalimy podeszwy
i pobiegniemy bez ładu
przez zastane poglądy
cmentarzyska książek
porwane obłoki
zamknięte okna
do wspólnego mianownika
w zagęszczeniu ciszy

Nieustępliwie

Bezbronne złudzenie
i oto jestem
bezbronne złudzenie
o trwałości obrazu
zrodzonego ze snu
w zielonym bukiecie
nie powinno być miejsca
na karę
którą ktoś niechcąco
opuścił na mnie
wierny pies zobojętniał
nie przeszkadza mu cień
który się mną zasłania
w zimne noce
chce spać pod moją pachą
a przecież tam właśnie
schowały się moje
naturalne odruchy
pod zmienionym nazwiskiem
całe ciało pulsuje
na melodię protestu
rano budzi się moja
zwyczajna
zła fotografia
w lewym boku zając
prostuje uszy
skokami pokonuje niepewność
już zadyszany widzi
z obrony wypada
przewodnia gwiazda

Święte rzeki
kiedy cię rodzi przypadek
z ojca przypadku
mówią
nie sprzeciwiaj się wiatrom
bogom
a ja wołam
nie pozwól się oblepić
jajkiem i bułką
kokonem zachmurzenia
który nie pęka
pod naporem wiersza
jeśli
asfaltowe drogi kruszeją
słońce się topi
jak osełka masła
z igraszek rozczyniaj
pączki na podwieczorek
nie chodź z białą flagą
we mgle nie widać
koloru bez barwy
nie licz butelek
na wiosennej trawie
najwygodniej skarżyć się
wydeptanym schodom
nie śpiesz za tropem
prowadzącym do jaskini
nie ma w niej zabawy
trochę też za daleko
bo na końcu
splątanego sznura

Spróbuj
daj mi jeden guzik
ze swojej siły
niech nie wypatruję daremnie
asfaltowych chodników
pod moje słabe koła
natchnij jabłko
które spożywam
przed codzienną śmiercią
nie zmęcz rodziców
zaprzęgniętych do słońca
na górzystych polach
spróbuj posiedzieć ze mną
przez jeden duszny tydzień
zasuń firankę i podglądaj
płacz sąsiadów
gaś zbędny blask
w kolorowym szkle
oglądaj przemoc
która pęcherzem pokrywa świat
wymyśl czcze słowa
żeby podrzucać
autora książki
której nie można dośnić
napisz za mnie
wszystkie podania
o wyprostowanie zadartego nosa
podnoś do burzy
moją głowę
do obiadu usiądź
z moim siorbiącym cieniem
wybij zmartwienia mojego kota
a potem z tego mordu
zrób różowe ściany
jeżeli twoją tarczę
nie przebiegną słone morza
nic nie mów

Składniki
pamięci Janka Czopika
rano uderzył mnie dzwonek
przyniósł wiadomość
o nagłej ciszy
w skórze jednego z nas
spokojna fala załamała się
na skrzyżowaniu zamiarów
rumiana herbata
zbladła w szklance
natychmiast wystygła
i nie pozwoliła się wypić
ja się temu wymknę
jeśli potrafię
na czyjejś dłoni odcisnąć
kształt swojej dewizy
przepisy mówią
trzeba wiele składników
do pieczenia ciasta
gotowania zup
rozmiękczania oschłości
ja nie dam się zaskoczyć
w pełni księżyca
postawię barykadę
będę flagą
za tym murem
ale kogo to obchodzi
kto zajrzy na górę szafy
gdzie ułożone równo
czekają na zbawienie
wszystkie moje kłopoty

Jego wysokość Tłum
urodzona pod znakiem lwa
drepczę wokół stołu
pozwalam liczyć swoje zęby
potrząsam grzywą
a pchły mają uciechę
od nadmiaru zagadek
boki mnie
zbliżająca się chwila
mam ściśle wytyczony
obszar potrzeb
moich rąk na więcej nie stać
mam także kochanków
Tristana z zamazanej dali
i zaprzyjaźnionego z okazją
trubadura wszelkich zbłądzeń
zmurszały owoc
odwraca mnie od siebie
zapachem piwnicy
zaczynającym się pod oknem
ale on o tym nie wie
nadal bowiem jestem
do dyspozycji
ciekawością zlepionego Tłumu
nie podniosę łapy na jego wysokość
między poduszkami
brakuje zaborców
Tłum zaokrągliłby się
ze zdziwienia
pobiegłby za mną
ulicami mojego przestrachu

Jak
wpadam do kałuży
ochlapuję nią najbliższych
a róża śpiewa
i chwali swoje procesy
pod starym uczesaniem
jak pogodzić wszystkie ptaki
ze złości i błogostanu
upiec smaczny chleb
pieścić nim duszę
jak wydostać się
z samolotu rozbitego o komin
i dalej pójść piechotą
rozsznurowuję swoje koła
zrzucam je z nóg
na progu zimowego snu
jest mi jak można najdalej
od drżącego wysiłku
starych autobusów
jest tak
jak można spodziewać się
w poczekalni drzemią
bajki i podarte obrazy
w ich rytmie toczy się sen
i kilka poduszek następnych
po zawładnięciu porankiem
karmię nimi
swoje wysiłki
którym tylko dwa razy dziennie
pozwalam na herbatę
w przerwach rozpędzam wrony
nagłaśniające ulicę
czekającą wraz ze mną
na ten najważniejszy moment
dla każdej z nas
w innym kolorze

Poranny przymrozek
moja miłość poszła
inną ulicą
nie oczekuję słodyczy
po takiej zmianie
palec jest większy
niż kładka
na której zastał mnie
poranny przymrozek
firanki nie chronią
przed nalotem obrazów
zjeżdżam windą
szukam miasta
na postoju drzemie
wczorajsza noc
ma gwałtowny oddech
którym zrywa dachówki
bagażowi są przeciążeni
zaciskają pięści
żeby nie zwariować
numerowi pomylili klucze
mój nie otwiera
żadnego pokoju
zielona trawa
niech przyjdzie pod dom
czerwone światło
przygaśnie nieco
żółte zamruga
na pierwszym stopniu
z nowego dzbana
nalejemy mocniejszej mieszanki

Jest jak będzie
Irenie Wędziagolskiej
ja zwykła domowa dziewczyna
zakochana w polnym kwiatku
w psie bez rasy
przynoszącym z pola wiatr
między kudłami
spoglądam za piec
a tam wygrzewa się
metafora o małym skrzypku
wypędzonym z łąki
przez pierwszy przymrozek
ja kura i drewniany płot
nagle przystrzyżony trawnik
obdarowana nowymi tapetami
w geometryczne wzory
nie przypominające starych wierzb
chroniąca zamieszkałe starocie
znajoma wszystkich sklepów
mam doborowe towarzystwo
pralkę automatyczną
w niej piorę
swoje dawne i nowe wyobrażenia
ja przesadzona
do wygodniejszej doniczki
na tapetach rysuję polne przygody
karmię kota kundla
który w zabrudzonej sukni
nosi duże miasto pcheł
nasłuchuję świerszcza dzwonka
szamoczę się z własną poezją
a jej śmierdzi gazowa kuchnia
i miejski oddech
ja nastroszona i niezwykła
przeszłość i przyszłość
piszę do ciebie wiersz
nie jest tak jak było
jest jak będzie
czyli ciągle naprzód

Jak się ubrać
znowu rozstajny poranek
i moja głowa w pieszczotach
zostaje ściągnięta na parter
do wieczora zakurzona droga
i piasek w zębach
nawet te bolą więcej
im mniej przejaśnień
nic pewnego nie stoi
pod zielonym światłem
na skrzyżowaniu leżą
pijane drogowskazy
jak się ubrać
na taką pogodę
parasole odmówiły posłuszeństwa
nie chcą udawać bohaterów
przecież wolą
słoneczne podwórza
wy wszyscy
mnie podobni
co dzień opuszczani
na niezbadane wody
w łupince nadziei
nie łamcie wioseł
zanim
nie ujrzycie brzegu

Nic
moje biurko podnosi się
z chwilowego upadku
a ja trwam w uporze
przeciw usypianiu
starych domów
na nowe znajdzie się
lepsze zapiecki
a lampa nad dachem
nie zgaśnie przed toastem
zanim wydamy rozkazy
odsłonięcia pomnika
jeszcze się zastanówmy
co nam przynosi
największy wiatr
co nam mówi kawał papieru
tańczący z nim
życie nie jest takie śmieszne
jak całowanie przez kalkę
jednak nie straszmy plamami
na ubraniu i słońcu
czasem na pękniętym talerzu
może ukazać się księżyc

Studnia
rodzimy się pod drzewem
między początkiem a końcem
na dłoniach wydarzeń
rodzimy się gęsto
i często
z jedną pustą rubryką
w dowodzie zaistnienia
bezradne żółwiątka
pod palącym światłem
przymusu
oddychamy pod jakąkolwiek
wyszczerbioną gwiazdą
pod spotkanym na ustach
znakiem zodiaku
sadzimy jarzyny
karmimy je własnym
niepowtarzalnym zachwytem
uciekamy do bram
gdy gniją owoce
z naszego ogrodu
nawożonego troską
stajemy na palcach
podstawiamy drabiny
daleko do półki
gdzie pyszni się doskonałość
przychodzimy pod stary zamek
tu ruina świeci minionym
hop hop
wołamy ze studni
odpowiada nam suchy liść

Mamie
mamo
szara myszko
przez okrągły chleb
czemu rośniesz w oknie
przecież wysłałam ci ptaka
czy on ci nie zaśpiewał
piosenki o jabłku
które spadło z drzewa
żyję niedaleko
czasem widzisz
chmurę z mojego komina
czasem posyłam ci promień
z mojej korony
jest urzekająca
gdy nie widzę pod nią
połamanych włosów
zaszczep mi jeden dzień
z twojego albumu
gdy przybędę wezmę
może uda mi się uzyskać
nowy gatunek rośliny
w obrębie korony
chleb
którym buduję świat
jest bielszy
lecz nie ma w sobie
zapachu twoich rąk
nie zasłaniaj ojcu okna
niech wstanie od czekania
wyszuka najlepsze chwile
zarzuci ciepło na wasze plecy
ożywi wszystkie zapałki
niech uprowadzi cię
z tej ciemnej tęsknoty

Zastygające słońca
ciocia już chce odjeżdżać
nie może jeść ogórków
ani śpiewać
trzydziestoletnia godzina
przestała marzyć
nie widzi sukienki z łez
którą szyje jej matka
panna młoda nic nie wie
o cudzej śmierci
własna rzadko
zagląda jej w oczy
czerstwy ogrodnik
sieje i zbiera
nie liczy słońc
które zastygają na zimę
tak to
sprzeczność interesów
utrzymuje świat
w świeżym stanie

Za ścianą
Mężowi
za północną ścianą
nastąpi rozkład dnia
zacznę od urodzenia chęci
do dalszej wspinaczki
która nieuchronnie
niesie odmrożenia
całego systemu łączności
z dymiącym światem
to potrwa jak najdłużej
kiedy podniosę się
do wysokości zadania
które na mnie czatuje
w porannych pantoflach
zapomnę o niestałości hamulców
w moim wewnętrznym pojeździe
jakoś się zaczepię
o kolec
który wystaje z poprzedniego dnia
zaceruję dziurę w palcu
i usmażę sobie jajko
na smalcu po ostatnim głodzie
całą kuchnię zadepczę
kółkiem wkoło zegara
nie rozprostuję kręgosłupa
na którym ciągle ćwiczą
moje zmęczone rozkazy
weź dużo energii
i zastąp mnie
w tym uporczywym rozpoznawaniu
czasu
który nam ciągle pokazuje plecy
stań koło mnie
w wąskim przejściu
między ciepłem a skostnieniem
idź obok mnie
przez to małe mieszkanie

Na słonecznikach już wrzesień
przyleciał wrzesień
uśpił moje kwiaty
teraz w doniczkach
panuje spokój
na świecie wojny
mają długie języki
i dużo śmierci
gotowej do wystrzału
urodzę jeden kwiat
dam mu długie imię
zobaczę co mu los
przyniesie na gwiazdkę
urodzę mały zegar
wieczną klepsydrę
drugie wyzwanie
rzucone przeznaczeniu
zapomnę że są akwarele
w odchodzącym lesie
kiedy ja boję się okna
za którym pole kamieni
usiądę wygodnie
napiszę skargę na wiatr
podpalę śpiącego kota
i zacznę krzyczeć

Tak mi niebiesko pod sercem
jeżeli nie przyjdziesz
za pół kilometra
nie będę odpoczynkiem
osuszającym pot na twoim czole
nie pójdę witać
kolejnego skrzypnięcia drzwi
to ktoś odległy
na pewno o mnie nie śnił
poddam się czarnym rękom wieczoru
zapomnę o swoim ciele
które czasem domaga się
pieszczoty horyzontu
przywołam góry
które ujrzałam najwcześniej
na pewno znajdę się pod namiotem
dobrego zapomnienia
idę ścieżką do nieba
z pomarszczonego snu
wyskakuje złodziej czasu
i wpada w potrzask moich oczu
jestem na skraju dobrej woli
kto chce niech podpełznie
jeśli chce zapytać o zmiany
w moim uklepywaniu teraźniejszości
odpowiem bez skrzywienia w oczach
tak mi niebiesko pod sercem
na krążek czasu schowam
swoje krawieckie szpileczki
a może je pozawijam
w łagodne esy floresy

Sam sobie
słyszę kroki na schodach
to człapie moje serce
pijane ze zmartwienia
świat ma zepsute zęby
przystanął na środku drogi
nie ma wioseł
na te zastoiny
jaką wybrać piosenkę
by nie zbłądzić
na obczyznę
ulicą pędzi wehikuł mozołu
pełen obcych pszczół
wita mnie kurzem
i brudnym obliczem
niech wyginie ten gatunek
a postęp się cofnie
do epoki konia
wtedy z klęczek
podniesie się moja głowa
słońce się zbliży
i rozpędzi chłody
nikt mnie nie uderzy
kiedy schylona
do dziurki od klucza
podglądać będę
brudną rzekę
otoczona spalinami
będę sama
nie podzielę się korzyścią
niech każdy sam sobie
zarabia na piekło

Podróż
płynę garbatą miedzą
sen za jawą
prosto do nieba
pod którym drzemie ucho
drżącej na wietrze osiki
cicha drogo w poziomkach
zostaw mi kilka cukierków
one ułatwią mi powrót
pod wymierzony strop
we wszystkich stronach trawy
wiosłują do jesieni
teraz zapomnę o dalszym
bo oswobodzę motyle
poleżę na środku pola
będę przez krótki lot
najpiękniejszym pępkiem
walczącego świata
niech wciąż tak trwa
zagarnięty moim ramieniem
horyzont
w jego miękkiej gazie
lecz się moja wytrwałość

Poddana króla S
na obszarpaną górę
wchodzi gorące koło
powietrze pali się
wokół króla
dzień dobry życie
które jemu podlegasz
drzewa poruszają sierścią
przygarniając do skóry pokarm
bez którego
stają się zapałkami
rozbieram okno
otwieram drzwi
na słoneczny placek
wypełzam z chłodu
poddaję się
wysłannikom króla
jestem gotowa
ugiąć sztywne kolana
niczego tak nie oczekuję
jak srebrnych błysków
w chyżym czółenku
rysującym wolność
na niebieskiej kliszy
ponad nami kruchymi
kiedy zjawiają się
dwukrotnieję w działaniu
pozuję królowi do aktu
zbieram w komórkach
trochę lekarstwa przeciw
zmartwionemu bezkrólewiu

Punkt widzenia
czekam na gołębia
do środka ciepła
które mnie gładzi po włosach
kiedy mam zeza
albo pęknięte żebro
niecierpliwię się w palcach
wyrzucam jedną myśl
po drugiej
zgrzytam podeszwą
ale to nie pomaga
ulica wciąż się wydłuża
poprawiam kapelusz
wiatr się już położył
wreszcie przybić do spokoju
a moje serce nie chce
o tym słyszeć
drepczę po własnej działce
ubliżam kwiatom,
jeden z nich mi powiedział
ty nie umiesz wyrosnąć
ale ja nie chcę
patrzeć wszystkiemu
ponad głowami
mam swój punkt widzenia
oko w oko
słowo w słowo
usta na ustach
żeby nie drżały
w samotnościach

Wstążka
to dziecko
które do mnie
wyciąga mały listek
i na nim podaje mi uśmiech
jest ciepłym oddechem
na zamarzniętą szybę
zimno mi w ukryciu
bez twoich dłoni
przy kłopotach jak słonie
szare myszki mają swoje
ostre tajemnice
nie wiemy także kiedy
niektóre chwasty znajdują
mleczną drogę do nieba
w najpiękniejszych meblach
mieszkają wątpliwości
w nas wyrasta
kolonia trujących grzybów
nie zawrócimy razem
z wędrówki po drut kolczasty
pewnego rana drzwiami
przetniesz miodową wstążkę

Zanurzeni w świadomości
ściany mojego zamknięcia
tracą młodość i cierpliwość
ruszają na mnie
kto mnie nakarmi przeciw
zmurszałemu milczeniu cegieł
ptaki odlatują z latem
żeby nam nie było za daleko
zostawiają po sobie
gniazda pełne podfruwajek
z naziemnych nor wychodzą
chwile zwane ludźmi
kto im odebrał
lekkość anielskich skrzydeł
za drzwiami stoi i czeka
często spóźniony świt
na perforowanym grzbiecie
niesie wiecznie głodne psy
zamierzam coś z tym począć
ciężko ciągle
wychodzić na most
po którym pędzą puste pociągi
nikt się nie zatrzyma
na środku jednej nuty
patrz
tam jest drzewo
ale bliżej betonowy słup
chmury usypiając mnie
budzą obfitość deszczu
na mój ukrywany zbiórek
optymistycznych porzekadeł

Skoro taki
po deszczu otwieram drzwi
ale nie znajduję za nimi
odpowiedzi
na dręczące mnie muchy
wycieraczka śpi
jak zwykle na plecach
pusty korytarz chce
wejść do mnie
więc mu odpowiadam
przez dziurkę od klucza
wytrzyj nogi i odejdź
bo mój kot boi się ciebie
trzasnęły główne szczęki
tupot pobiegł obok
wiatr powiesił się na słupie
znów nie będzie światła
ukradkiem obracam drzwi
nie ma poczty pod mój numer
korytarz ma czyste buty
zatrzaskuję mu jeden
w białych drzwiach
niech skomli
skoro taki
samotny

Niespokojny motyl
w moim oczekiwaniu
nie słychać kroków
ze stołu na krzesło
przenosi się motyl
myśli i wzroku
szuka nie więdnącego kwiatu
odkrywa
że pod krzakiem
ciszej i chłodniej
bo nie ma tam trwałej podłogi
tunelem przefruwa
na drugi brzeg jawy
gdzie stoją rzędem
brudne talerze
dzień pali mu się
na cienkich skrzydełkach
nie jest już głodny
ale wciąż zbiera miody
z którymi dotrze
do siódmego podniebienia
będzie tam zieloną torbą
której spełnią się
wszelkie zachcenia

Jesienne rozstroje
mam obowiązek wobec chwili
którą ubieram w milczenie
zamiast pukać i wołać
zawracaj chwilo zawracaj
teraz już wezmę ogień
otworzę każdy zdrój
owalom urosną kolce
nie trzeba mi będzie róży
ani jej zimnego odbicia
gibka nuto marzenia
kup mi nowy kapelusz
uczesz moje skaczące złości
ukołysz zieloną krew
koralu bursztynowy
weź mnie z sobą w podróż
niech mi się zdarzy w lesie
niespotykany gmach przestrzeni
przestań już mówić wietrze
zagłuszasz mi krajobraz
za którym po raz drugi
rozpala się jutrzenka
kurtyny nie podnoście
po deskach płynie rzeka
okrada stare brzegi
na których stoją płoty

Cisza w moim nasłuchiwaniu
każda cisza
ma dziurawe bębenki
w moim ubraniu
mnożą się świerszcze
moje oczy zasypiają
na pierwszej skórze książki
kłamiącej o miłości
w mieszkaniu o brudnych ścianach
z głodem siedzącym w lustrze
nie ma lekarstwa
na zaczajoną słabość
człowiek jest oknem
przez które widać drzewo
szarpane zakurzonym wiatrem
malarzem zwyczajnym
codziennym
pierwszym
na wszystkich ulicach
na każdej żywej
ulicy świata

Nie mam
nic nie mam
na obronę swojej Warszawy
wszystkimi rzekami
płynie we mnie pokarm
lecz dawno temu
ktoś niewiadomy zarządził
głodówkę dla najsilniejszych
członków rodziny
trzeba udać się do lasu
w którym rozkurcza się serce
przygotowane do ataku

Prośba
pozbaw mnie niepokoju
który uparcie
wije we mnie kłujące gniazdo
gdy w snach sypialni
pełznę brzegiem morza
w poszukiwaniu cypla ciszy
czarny kot
wygina chudy grzbiet
nie mogę go oswoić
bo okna mego domu
nie patrzą na ulicę
błyszczącymi źrenicami
mój dom się kurczy
pod upartym deszczem
zardzewiałych gwoździ
zrzucanych z kosmosu
moje podłogi
nie mają ze mną
intymnego kontaktu
wymykają się rękom
nie patrzcie na moje
niedopieszczone podłogi
cały dom nie czeka
mojego powrotu
kwiaty tracą elegancję
łaciaty kot usypia dzień
czarny szwenda się za mną
po kątach

Mieć
wieczór rozrósł się w drzewo
zasłaniające
najjaśniejsze okno
po tym drzewie chodzą ludzie
mrówki bez celu
jak samochody
z umarłym kierowcą
nie mają anielskich skrzydeł
ciepła też nie mają
więcej niż w butelce
skrzydła to dusze ptaków
drobnych gwiazdeczek
z nastroszonym sercem
niedawno
gwiazdom zmieniono żarówki
nie każda może mieć
największą
wczorajsze zegary
porastają rzęsą
ciało przyklęka
przed ostatnim znakiem
niejeden człowiek już zapomniał
o wszystkim
o czym od początku
musiał pamiętać

Nieustępliwie
jedyny mój przyjacielu
zimny dniu dzisiejszy
to ty ze mną nasłuchujesz
obiecujących kroków na schodach
to ja z tobą
gdy cieszę cię swoją pracą
wleczesz mnie z sobą
i łąki obiecujesz
jak wielkie nadzieje
a tam nad rzeką
nie ma plaży
ryby coś mówią
o niestrawnej wodzie
drzew pod domami
nie ma kto sadzić
ptaki znoszą
zniechęcone potomstwo
na jednej nodze skacze bocian
druga umarła
w lodowatej wodzie
ty dniu uparty
ciągle mnie okrążasz
zostaw mi chwilę
zanim mnie nadepniesz
powinnością nie mydl sobie oczu
pójdziesz do piekła
bo już nie masz dokąd
łagodnym myślom
ponalepiać furie
uśmiercić wszystkie kwiaty w domu
gdzie kot okrągły pyszczek myje
i merda psi ogon
usiąść na tobie
nietrwały motylu
sen ci rzucić prosto w północ
za którą czesze swoje godziny
postarzający mnie nieustępliwie
następny

