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Andrzej Bartyński

Rozmowy na globie –
człowieka o sobie

I love youW salonie mych myśli jak zwykle wszyscysiedzą przy okrągłym stole. Uśmiech natwarzy a biało-czarne myśli tak, jakby naczole. Przy okrągłym stole wszyscy sobiesiedzą, za chwilę coś nam powiedzą, ale pokolei, tak jak na kolei. Zależy, co komu wpad-nie do głowy, wtedy usłyszymy ten tekst nawskroś salonowy. Wszyscy razem siedząprzy okrągłym stole i spokojnie czekają naswoją kolej.Błękitnooka i złotowłosa Wiosna:
Miłość przychodzi jak wesoły sen
gdy cierpisz na bezsenność
a woda i chleb
to jest ten wiersz naszego życia
który nie musi zbierać słów
w kloace pięknych snów
bo to tylko jest śmiechu warte

Piwnooka jak heban czarnowłosa Luna:
Boli mnie cała głowa a w niej cały nasz świat
czy tak kończy się strofa we wierszu moich lat?
wstawaj bracie, wstawaj, nigdy się nie

poddawaj
z przyjaciółmi razem ruszaj w życie z gazem
za każdym razem, za każdym razem
i tak powstają słowa po staremu od nowa

Asystent Daniel Spaniel:
Wal go deską albo pinezką
żeby nam było piesko-niebiesko
podczas pogody słońca i mgły
niech żyją koty i psy
to znaczy właśnie my
ten sukinsyn i ten psu brat
wybaczcie mi ten koci żart

Autor:
Bez ciebie ani rusz i też bez ciebie ani rusz
prowadzicie mnie pod rękę a wieki przemijają
bez ciebie ani rusz i też bez ciebie ani rusz
prowadzicie mnie pod rękę
uważaj, uważaj nie idź sam
żebyś nie wyrżnął głową o słup
o słup życia

Filozof pan Nietwór:
Człowiek się rodzi i odchodzi
przez całe życie gdera i gdera
a raz umiera jakby to było co dzień
i jeden jest rozkaz od współczesnego Homera
aby się nigdy nie rodzić
wszyscy się śmieją, że to hetera
która sprzedaje swój srom na złom
dla upiększenia niedowładu
w naszych porządnych sferach-manierach
wykryć ukryte zera
taka jest prawda zwykle nieszczera
więc się napijmy ginu z jadem
by nie oddychać życia czadem
taki jest diadem tej porady i to wszystko
człowiek się rodzi i odchodzi
zostaje życia kartoflisko
A słowa jak słowa nie mają końca
jak ten kosmiczny wielokąt
wszyscy już wiemy, że odejdziemy
i dobrze wiemy dokąd
Na stole stoją czerwone róże
przy nich niebieskie bratki
to nasze piękne życia kwiatki
potem przywiędną dla wymiany
jak nasze życie bez przemiany
taka jest właśnie kolej rzeczy
siądźmy przy stole
na słów padole
z różą podróży naprzeciwDrogie Czytelniczki i Drodzy Czytelnicysalonu mych myśli. Pragniemy was poinfor-mować o pięknym wydarzeniu, którym jestwydanie w 2018 roku wyboru poezji SalomeiKapuścińskiej pt. Nad nikim nie mam władzy.Oficyna wydawnicza Klubu Muzyki I Litera-tury Akwedukt we Wrocławiu pod kierow-nictwem Ryszarda Sławczyńskiego. SalomeaKapuścińska, wrocławska poetka zmarła 1maja 2016 roku.Strofa poświęcona Salomei
Taka jesteś piękna
taka jesteś młoda
masz dopiero siedemnaście lat
szukam cię we wierszach
w zapomnianych odach
szukam cię Salome
we wiosennych snach
gdzieś na srebrnych piętrach
gdzieś na złotych schodach
szukam cię Salome
czy weszłaś na dach?
Oni mówią obłąkana
oni mówią zwariowała
oni mówią posiwiała
i kulawą już się stała
oni mówią jest w szpitalu
plecie bzdury  jak na haju

udusiła tego karła
co jej w głowie myśli targał
i umarła
tam w Krośnicach
koło Wrocławia
jakbyś przeciął  świat żyletką
Salome – poetko
a ty odpłynęłaś
jak odpływa woda
kiedy płynie rzeką
by zdążyć na czas
Taka jesteś piękna
taka jesteś młoda
masz dopiero siedemnaście lat
A on stoi w oknie
i czeka czy dotknie
twoich nagich ramion
jak wyśnionych gwiazd
Szukam cię we wierszach
w zapomnianych odach
gdzieś na srebrnych piętrach
gdzieś na złotych schodach
taka jesteś piękna
taka jesteś młoda
szukam cię Salome
i skończona strofaPS.A podług pięknego przysłowia, człowiekczyni wszystko dla zdrowia. Oto Autor salonu
mych myśli siedzi sobie pogodnie na tarasiew wojskowym szpitalu przy ul. Weigla weWrocławiu. I tak sobie myśli o życiu. I loveyou...
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