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Roman Sabo

***

pamiętasz 
nagle zacząłem rosnąć bez opamiętania
serce nie nadążyło
przestałem

***

Ten rower który ci ukradli
zobaczyłem oparty o mur kamienicy na Kaczyńcu
skąd mogłem wiedzieć że będą cię prać po pysku
za odmowę wykupienia własnego roweru

***

było ich dwóch
a animozji między nami starczyłoby dla całego podwórka
ja tłukłem oni tłukli my tłukliśmy
aż się wszystko skończyło raz i na wieki wieków amen

***

po Leszku
zostało grobowe milczenie jego Ojca
smutne oczy Matki
i wizyty na cmentarzu gdzie zdjęcie szkolne patrzy na nas jakby nigdy nic

***

Leszek zakochał się na śmierć.
Nastolatkowi zawsze bliżej do śmierci niż życia
zapracowanych rodziców pensji wydanych przed pierwszym
małych mieszkań z pretensjami i odorem alkoholu
lekcji do odrobienia bezsensownych egzaminów

Miłość bije w to wszystko jak potężny taran
przebija prostą ścieżkę przez labirynt wstydów
tyranią pewnością siebie oddziela od świata
właściwie bez znaczenia z całą masą żądań

tak trudno zakochać się na życie
tak łatwo na śmierć wieczną jak proch

***

o tym waleniu pięścią chodzą słuchy do dzisiaj
słyszałam proszę pani myślałam że kotlety będą jeść na obiad
a ja że będą wieszać obraz
że gwóźdź obluzowany w podłogę wbijają
chodzą słuchy do dzisiaj o biciu wbijaniu wieszaniu
jakby nadal tłukł w kafle tonący w wannie człowiek spod samego dachu
w ostatniej chwili precyzyjnego planu wybierając życie

***

dzieciństwo i starość mają wspólną cechę – 
chcą po prostu być
na wszystkim zbędnym kładąc grubą krechę

NASI OJCOWIE

żuki na grzbiet przewrócone
żółwie ze skorup wydłubane
granaty bez zawleczek
wydmuszki w nurcie alkoholu
nasi ojcowie

NASI OJCOWIE CIĄG DALSZY

o tamtym świecie nie można opowiedzieć bez alkoholu
szklanek alkoholu butelek alkoholu cystern alkoholu
mórz alkoholu oceanów alkoholu oparów alkoholu
ogromnych fal alkoholu po których chwiejnym krokiem
schodzili z wyżyn upojenia alkoholową swobodą
ojcowie którym przypadła rola
żuków na grzbiet przewróconych żółwi ze skorup wydłubanych
nietoperzy wrzuconych w piekło gorejącego słońcem dnia
zawsze nieswoich zawsze niepewnych swego
zawsze szukających rozwiązania na dnie kielonka
musztardówki butelki cysterny morza oceanu

uczuć których nie wyrazili marzeń których nie spełnili
planów które porzucili żon które krzywdzili
życia które przeżyli raz na zawsze
zawsze w chmurze pijacko śniąc o kolejnej dziejowej burzy

WĄŻ BYŁ PIERWSZY

wąż był pierwszy
później psy w klatce maleńkiego mieszkania
warczące na strofującą mnie matkę

indyk był na podwórku
niesforny uparty niefrasobliwy
cygan włóczęga

w to Boże Narodzenie w które skończył na półmisku
nie tknęło go żadne ostrze

***

Stworzył Bóg Wieczność i atrybuty Wieczności: Drzewo Wieczne Wiecznego Adama Wieczną Ewę

A wąż który wiedział czym jest początek czaił się i spiskował żeby spaskudzić Wieczność atrybutem czasu

Jabłkiem zerwanym z drzewa puścił w ruch wahadło zwolnił sprężynę i pojawiło się w raju

coś jak ukąszenie komara
coś jak swedząca niewygoda ciała
coś w rodzaju przeczucia że skoro waha się wahadło rozkręca sprężyna
jest czas nie ma trwania tylko przemijanie z początkiem i końcem
i że z czasem pojawi się gdzieć
podwórkowa gromada w cieniu nie ściętych drzew
niepomna na zakazy i pouczenia jak i powtarzalność
wszystkiego czyli trwanie czyli nieobecność czasu
czyli zastępowanie jasności dnia ciemnością nocy
przez cały bezkresny okres dzieciństwa
gdyż raj to trwanie trwanie w przestrzeni bez czasu
gdyż gdy nie ma czasu nie ma przemijania
nie ma upływu wody z wiecznie pochylonego dzbana
nie ma było będzie jest tylko jest
jak jest prostokąt dwóch podwórek w trzech ścianach kamienic
i rozbrykana chmara w ceglanej kieszeni
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