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STYCZEŃ

To tylko styczeń
karnawał i tyle
w tym miesiącu będziemy tańczyli
nie pojedziemy w góry
może ktoś przyjedzie do nas
nie trzeba pisać żadnych wierszy
w styczniu
można nareszcie odetchnąć
nawet o czymś zapomnieć
zbyt wiele czasu na siebie nie będzie
na szczęście

Głucha rozmowa                     

     Andrzejowi Chojeckiemu

Coś nam przerwało w pół słowa
zakłócenia na linii życia
dzwonię wydzwaniam
od rana do zmierzchu
całą wiosnę i lato
i zimę
o szyby jesiennym deszczem
to także ja
dzwoniłam
śmieszne słowo „tęsknię”
przesyłam
e-mailem
wydzwaniam księżycem sennym
jak syzyf toczę swój monolog
beznadziejnie rozpadający się
na znaki szczególne
wbijasz we mnie jak nóż
swój nieobecny wzrok
a ja dalej jak głupia mówię
wszystko czego nie zdążyłam powiedzieć
układam samotne znaki zapytania
a między nami
operator bezwzględny
sznur

Gdybym była królem

Gdybym była królem tego świata
to zmiotłabym go z tej ziemi 
jednym zamaszystym ruchem
jednym życzliwym westchnieniem
pozbawiłabym świat wojen głodu strachu
żadnych zwątpień i rozstań
żadnych matczynych łez
żadnych gwałtów
żadnych powodzi i pożarów
ani wygnania z raju
i cierpień krzyżowych
żadnego zbawienia od
ani kary za
żadnej śmierci spokojnej czy apokalipsy 
nic
z ziemią zrównane winy krzywdy
i nadziei za grosz
gdybym tylko mogła
zostać królową
i o sobie
zadecydować

***

„Arcydzieła są potwornie zimne
w swym wyrafinowaniu
można je tworzyć jak pomidorową zupę
wedle przepisu
uwzględnić czas miejsce
klimat i jakąś nową a jednak przewidywalną mentalność
bohaterów tworzą epoki
więc artyści nie mają z nimi problemu”
- mówiłeś
i miałeś mi to wszystko udowodnić
tymczasem stchórzyłeś
i odwróciłeś się do mnie tyłem
podając instrukcję niemocy
swoje ostatnie marzenie spełniłeś 
poznając węchem smakiem i wzrokiem
śmierci dotyk
                                              

***

Szczęśliwa para
tak mówili ludzie
on się stara o codzienny byt
a ona doskonale gotuje
mają udane dzieci
dwie córeczki i syna
dom z garażem pod miastem
więc dlaczego się powiesiła
na sznurku mocno splecionym marzeniami 

BOŻENA PTAK
Wiersze z tomiku „Niebezpieczny azyl”

LUTY

to najpiękniejszy z wszystkich miesięcy roku
praca, praca i tylko praca
i nic więcej jej nie niepokoi
a jednak...
ogląda zmienność przyrody przez wielkie szklane ściany
w tej chwili biel zaokienna mnoży samotność
potęguje bezsilność
podgrzewane podłogi całują jej i tak zimne stopy
trzy poziomy samotności
z widokami od frontu i na pusty ogród
tysiące twarzy odbijanych w glazurze szkle
połyskujących kaflach parkietach
wszystkie dźwigające wyraz przerażenia
może tylko przerażonego znudzenia...
bierze do ręki pilota w poszukiwaniu towarzystwa
zanim wejdzie do salonu ON
weźmie do ręki pilota gazetę łyżeczkę
coś co zaszeleści zadźwięczy zaszumi
może rozleje na błyszczący blat kilka kropli kawy
i wtedy Ona będzie mogła nareszcie przerwać milczenie
albo przynajmniej skrzywić usta

Na twoje imieniny

Przed kolejną ucieczką
do ucieczki następnej
zawsze mi drzwi otwierasz
to żegnasz mnie
to czekasz
z ciepłą dłonią
na progu
naszej nowej miłości
to nic że znowu milczysz
nie przepraszasz nie wybaczasz
nie dziękujesz
tylko tak zwyczajnie 
w oczy patrzysz
i ludzką dobrocią
moje drogi donikąd oświetlasz
nigdy nie pozwalając
uciec aż do piekła

czasami śmiejesz się ze mnie
do nieba słońce przypinasz
smażysz jajecznicę z jazzem
na drugie śniadanie
i wyobrażasz mi się całkiem inny
niż wczoraj

zdjęcia Andrzej C. Leszczyński


