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GENEZA OPOWIE CI
Opowie

tyle ma rozdzia ów, ile plam na
skrzyd ach biedronki
na ave maria nalicz kolorowym wieczorem
fio ki, w sierpniu fioletem pachn ce jak wiosn
ongi .
Dnia syty bohater do snu si po
w dziewannach, prze yte miasto przyjdzie jak zjawa, któr
trzeba odepchn ,
lasem przes oniwszy oczy.
Na piasku szyszka, przez cz owieka zdeptana,
zagradza cie
lepkiej g sienicy.
ony libelli my li przenosz
Do bia ych brzóz.
Pytam nocNa wie y klasztoru niebo omdlewa z rozkoszy
i do nabrzmia ych piersi przygarnia w krwi
gasn ce
rude z otog owie s ca.

PO UDNIE

Po garbach moreny trz sie si zakurzona szosa,
w b kitno pachn lipy ciep em po udniem,
pochy ci pola w dolin spadaj w z otok osach.
Rzeka pieni si skwarem,
a woda dojrzewa yciem, które powstaje.
Niski horyzont wokó zadrzewi si lasemz za drzew si wychyli zielonow osy nagi bo ek
i w p sach powiedzie nad wod smuk e siostry
brzozy –
bia ej kory lekkie koronki
spadaj na w ski szmaragd ki.
Syci si s ce moc , której jest tak du o,
e z mi ni si zerwie wichrem i burz !

SOSNY JAK PANNY

Sosny jak panny o fioletowej wysmuk ci nóg
nad niskozielonym dwurz dem m odych gajów.
Niechc ca pod gór toczy si droga,
wy ej – z lazurem nieb w zielono rozstaje.
Popo udniem milkn cym le e w brz ku wierszczy
i z ziemi podnosz
pyl ce si spalenizn s ca k by wrzosu.
Tak b dzie: mi kka, przez palce p yn ca,
ró owo ,
rozchodnice we mchach- i drzewa.
Spr y si
rami :
przyb ka a si dawno nie mówione s owo,
- cofni ty, przygasn w spokoju.
Ca ej ziemi jednym obj

nie mo na u ciskiem.

Otwieram oczy: barwami si leje rozpusta cudu,
dobrze by oby wtopi nogi i r ce
w glin , na której stan ko ció
las
Za s cem odp ywam powoli,
a tak mi to ros o drogie i bliskie.

WIERSZ DO JANA KOTTA
Biegn c po deszczu, m czysz si s owem,
które napr no ludziom opowieszowo i sens s liturgicznym symbolem:
wyjd o zachodzie w równinne pola,
popatrz w z otem krwawi ce niebiosa
i–
jak si na wiatr
faliste k ad wyko ychy yt - - w seradeli si kropli srebrna rosa

IMIENINY BEZDOMNE

Bóg mi odda s ce, drzewa
i wiatr, melodi z ust porywaj cy.
To, co si polem ci gnie po za mna,
dzi traci barw , wzamian: za piewa.
Drobne sito ob oków cedzi lzaur
i wch ania my li, jak ptaki, odlatuj ce.
Zapatrzony w siebie, gra Joan hrabia Ujhazy
tym, co s bez ojczyzny, wszak podobie stwa nikomu nie mo na dowie mo na mie blisko
wier tonu w palcach
i g owie.
Pochylonej w g b lasu.

Szumi. Dzisiaj zwiedzam wiat, we mnie sklepiony,
gablotki, pe ne zakurzonych pami tek.
Trudno z serca podnie d wi ki, u
takt czwarty pl cze si a z dziesi tym.
Teraz- cisza si amie w ga ziach- potem
akord

sam swoj prze ywam samotno , sam …
pami tam siebie: my l, r ce, cia o,
które w lepko b ota chciwie poda em.
Zamy lenie pos pne dalej cie
ponios takie rzeczy, które by mog y- a, przecie ,
nie s - ?
Laska w pó przecina przydro ny osetWieczór po yka lapis lazuli nieba.

NOKTURNY
1.
Dzie jest pozbawiony chwili, coby zastyg a
w szklanej klepsydrze niesypkim spokojem piasku;
sypie, sypie si czas, wci obok i opodalznowu wieczorne blakn zorze – czerwone
odblaski
schodz za las – wyzi e, niskie i nik e.
Dla kogo na niebie jasne si s ca pali y,

kto bra pszeniczne u miechy z oc cych si pól-?
To by o czyje – i obce, na pewno nie moje –
a za to, patrze mi wolno w gwiazdy pochy e,
które podnosi noc.
Jest we mnie ogie , o w oczach b yska
niepokojem
i z piersi niesie szelest pal cej si watyomie za brzegi ust tryska z otym popio em, popatrzcie, rozgrzebcie:
kitna ambicja, s ów lila patos fioletowy,
usta nieziszczeniem jak owoc granatu p kni tepe na g owa

2.
Rdzewiej cy karmin na li ciach klonu
Usycha w pomara czowym powiewie
przyb kanych wiatrów – dzie jest zm czony,
do niech tnych drzew tul si s abe krzewy.
Przeb ysk zacisza- w przeszum porwanym
powietrzem
oddycha prze yta niezmierno godzin –
czas: - rozleg a i niemartwa równina,
dy si wlecze
powolne wspominanie o wschodzie
dnia,
którego jeszcze nie znam.
To nie cisza nocy, której mo na dotkn , nie szum drzew p acz cychi nie egnanie gasn cego s ca.
Wida g bok czarno - mrok jest za oknem.
Usypiaj ce fale barkaroli budzi si
rozd wi kiem:
agodno napoju z brzegu spita- wchodzi ostry
mrok
i niewidoczn drog bia ym obsypuje l kiem.

DY JUTRO ODEJD
O zmierzchu w martwo zakl si lasoczy mam pe ne g adkiego spokoju:
mo e to ju i czas
niebem siebie przerzuci najszerzej, najdalej!?
nasi y cisza kamienn , chojar wynios y,
mi dzy rzesz sosen stoj .
kitnawy zalew
zachodu wsi ka w dotkliw ziele lasu,
krew si nad horyzontem cynobrem podnios apoczekam, jeszcze mo e poczekam, a potem –
przez gwiazdy przesypi bia omleczn drog
- mo e to ju i czasdy jutro odejd , otulony ch odem,
lad moich stóp zostanie na piasku gwiazd.
niebem siebie przerzuci najszerzej, najdalej!?
nasi y cisz kamienn , chojar wynios y,
mi dzy rzesz sosen stoj .
kitny zalew
zachodu wsi ka w dotkliw ziele lasu,
krew si nad horyzontem cynobrem podnios apoczekam, jeszcze mo e poczekam, a potem –
przez gwiazdy przesypi bia omleczn drog
- mo e to ju i czasdy jutro odejd , otulony ch odem,
lad moich stóp zostanie na piasku gwiazd.

KITNO

U MIECHU

miech zb kitnian spada kaskad
pozwól mi twoje oczy i usta zebra
w lazurowe jezioro: nad brzegiem wyrosn
smuk e i zamy lone limby- cie twych palców
i niebo mo e si b dzie w wodzie przegl da .
To co innego – daleka i niepewna rado ,
któr piewa w angielskim walcu –
pomy s e l w y i Morza –
my l jest jak ekran:
szcz cie wietlistem toczy si b dzie pó ko em
i elips , po szyj zapi w domino.
Gwiazdy nie p on niebiesk noc na czoledzie zgasi niebiesko .
Przez okno u miechy w najszcz liwszej podró y
kitn r
rzuci dziewczyna
na usta,
z których zadymk srebrny nieg si pruszy –
poca unkiem u miech zanie do domu,
nie mówi i tobie, i nikomu,
e buldene e w czerwcu zakwit y
barw b kitn .

WIOSNA WARSZAWSKA
Wandzie Przeradzkiej

ALEJE UJAZDOWSKIE

Srebrny samolot wisi nad miastem,
po balkonach wiatry si ko ysz otwarte parki manifest pisz
wiosennem s cem przez zielenie trawiaste.
W oran erii p onie po ar kwiatów,
my l jest pastel , lekk jak lazur,
pendzlem rzucony na t o obrazu, fantazja jak motyl przez s ce przelata.

PLAC TRZECH KRZY Y
ce – reflektor oddali
na ciep ych kamieniach – przecie , wiosna tak
blisko.
Na skwerze niecierpliwie wierkliwy wiergot,
rzeczowniki nao lep skacz w przys owiawróble na ga ziach rosn : tam , wysoko, i tu, przy
ziemi – nisko.
Pod balkonem z otwartych dziobków pij swoj
wiosn
go bie tkliwie przytulone.
O dniu blakn rusztowane reklamyw kinie ka demu wolno kocha piwo
Haberbuschaneon wi dnie na tarasach,
litery: palmy.
W ciwie
poetyzowa wolno, byle si nie wzrusza
- blisko s drzewa, aleje,
na rogu, w kwiaciarni, mo na kupi dwa storczyki
i i na spacerz tob si mo e spotkam, a mo e i z nikim.

ZAGADKI
Speranza
Do drogi przypi te balony wierzb, wiatrem nad te,
uko ny bieg s ca pod bawe
chmur –
oczy, otworzone z powiek,
drzewa, a w sino zachodz ce rz dem,
sino .
Czeka , odszukawszy s owo. S owo po s owie
Doby z otwartego owocu
przybli aj
si noc.
Sangue
Nieprzenikniona – noc .Lamy gasz mrok.
Podchodzi wod brunatn fal , fala zatapia
os, ci ki jak bronz; gard o w u cisku
dusi kosmata i wilgna, szeroka apa –
ziemia si chyli i zni a- wy ej, - zbyt nisko.
- oddaleniena wargach zapala si krew
- przeklinam!
narkotyk, wst ka zielonosina.
Turandot
Wtedy,
Kiedy poka e ci architektur
serca,
nad oczami, ob okiem spi te, wespnie si niebo,
wystrzeli jasny pocisk ostrego gotyku,
otem pachn cy sopran odchyla si blach
na dachach, -podam ci siebie
w mi kkim dotyku
warg.

ZB

KANE S OWA

Pola si pyl pod noc , która nadesz a
wsz dzie i zewsz d: jest g sta i ciemna, nie boli.
Mokr wie
apczywie ch epcz wargi
opierzch e,
oczy k ad si tam, gdzie by powinno
pole.
W mroku sto stóp st pa- tam i obok,
za cz owiekiem pi cioramienny ból,
ból,
który nim nie jest nie jest tob ,
nie boli mi kka i pe na noc .
W dzie , kiedy si jeszcze wiat o jarzy o,
dy chodzi em
odt d – planimetria – linje si nie przetn .
W ten trzeba
– mo e, gnu nie si bawi ,
mo na lalk si bawi , poci giem na szynach,
cz owiekiem na linie. Cz owiek mo e by zjaw ,
która pod lamp si topi.
Jest pole, w oddali yska wiat o,
snop, wspominammiasto zaduszonych domów, gin lady.
Odej – dalekie i czyje wiat o, pojad
w noc.
kam si , ciemno. G no. Nie p acz .
Boli. Bolisz mnie ty. To jest cia o moje.

