
Poezja 7

Gazeta Kulturalna Poezja  Proza  Krytyka  H is tor ia  Sztuka  Muzyka Numer 9(265) wrzesień 2018

* * *samotni poeciwieczorami piją wódkępalą papierosy uciekają w marzeniapiszą wtedy różne dziwne wierszeo egzystencji cierpieniu pustce niespełnieniachpoeci samotni pękają od nadmiaru ciepłai marzną nieprzytomniea skarpety z owczej wełny na nic się zdajączasem płaczą albo klną bezsilniena maj na wiosnę zieloną czekająckłócą się między sobą o istotę i znaczenialub przytulają niezidentyfikowane obiektywidzą w nich światło którego tam nie manoszą duszę na końcach palców i we włosachkrzyczą że nie są po(d)miotem lirycznym
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nic więcejjest wiersz którego nie mabo napisać się nie dai myśliktóre mkną za wiatremprzez kolczasty płotna drugą stronę lustraniczym przedziwne urojenianie patrz takwymyśl sposób na butność świataza późno na wszystko innenie patrz tak w lustro
mojaw blasku słońcazuchwała radośćw kolorach liścitwoje spojrzeniew smutku deszczuobnażona łzaw szarudze jesiennejnadzieja
ciekawośćw cudzych oknachcudze wiszą smutkigniewne żale oplatają balkonyprzepychają się rodzinne sporypodglądają siebie

modlitwakropla za kropląsączy się mglisty krajobraz snupłacze deszcztrzeba wiaryby uwierzyć w prawdę
onakim na świeciebyłeś nie byłeścokolwiek zrobiłeśnie zrobiłeśona przyjdzieukojenia nie przyniesiemodlitwa ani gniewtylko wiatr pomaga jesieni
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MewaParking odsłania swe oblicze,mrużę oczy przed potęgą miasta.Mewa, zwiastun ciszy,w niebie nie ma miejsca dla dobrych dusz.
PlacNie jest późno,patrzę na brudne ręce,w sercu drzazgi.Nie ma miłości,nastolatki znają wszystkie techniki seksuoralnego.Nie chcę niczego wiedzieć,stoję na placu i palę trawę.
Poszłam do miastaWybiegłam na drogę, przerażał mnieruch i gołębie srające nalotem dywanowym.Usiadłam na fontannie, patrząc jak chmuryzawisają nad starówką. Ludzkość odbijałasię w toni pełnego pary powietrza.W jego pokoju szklana ryba łypała ru-dym okiem, nic nie zjadłam. Nawet niezapytał czy wolę Freuda od Kierkegaarda izaczął czytać.Wracałam wzdłuż głównej ulicy, witry-ny odbijały marzenia. Tak bardzo chciałamtu zostać, nie mogłam, bo przyjechał auto-bus.

Pierwszy film Bergmana
kręcony na OpolszczyźnieW Głogówku król rozgrywa kolejną par-tię szachów, goniec zaszachował hetmana,sprawiając, że wieża wyszła na czysto.Przeciwnik ziewał raz po raz, wino już sięskończyło, pojedynek nadal trwał. Grał oszekspirowską frazę, pola znikały jak maja-ki nawiedzające go co noc, kościste palcepociły się w blasku ciemności, zastawiałobrazy i stanowiska.Gdzieś pod koniec nocy przechyliła sięklepsydra, uznał to za znak i szarżował poplanszy. Blondwłosa lady zarzuciła kaptur iwyszła, nie prosząc nawet o gościnę walkowie. Wzięła kosę i zaczęła żniwa wNysie. Król schował planszę do szkatuły.– Wygrałem! – rzekł z satysfakcją, spiąłostrogi i odjechał w stronę granicy.
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