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CICHNĄŁ GWAR ZA RZEKĄ

za rzeką było jak w mrowisku
docierali tu różni i na różne sposoby
łodzią lub przez świetlisty tunel
na wichrowych koniach albo uczepieni czarnych latawców

przybywali różni
ci z wszelkich pól chwały
i tacy co nigdy nie widzieli wojny
tacy co jadali chleb z wszystkich pieców świata
i ci co nie zaznali nawet pierwszej kołysanki
ci którzy projektowali lub obsługiwali komory
i ci którzy w nie weszli
tłoczyli się różni
winni i niewinni
krzywdzący i skrzywdzeni

cichnął gwar gdy ruszali przed siebie
pojedynczo i grupkami
na czele ci nieskalani pewni miejsca
ze wzrokiem czystym jak modlitwa
nieśli figurki i obrazy

utkwili jednak na rozstajach
nie mogąc zdecydować która z dróg
jest bardziej do nieba
bardziej krzyżowa

wkrótce
z wielkim wiklinowym koszem na ramionach
wyprzedzili ich agnostycy
nieśli Matce Boskiej
śliwki na powidła

ŁUSKI NA NIEBIE

kiedy dymy woskowe
stają się coraz bardziej natarczywe gęste
i coraz wyraźniej dociera
zdrewniały zapach listopadów
wtedy wstaje zamyka drzwi
i po prostu idzie nad rzekę
kroi mgłę na wielokształtne skrawki
w łozinach wycina cieniutkie lekkie tyczki
i buduje jasne latawce
puszcza wiersze na wiatr
pobłyskują w słońcu jak rybie łuski

niekiedy na rozległych kwiecistych wzgórzach
staje u drzwi niebieskiej windy
jest niewidoczna jeszcze 
ale można tu usłyszeć jak któryś sumienny anioł 
nakłada smar na niewidzialny mechanizm

wie że jeszcze nie musi tam wchodzić
na razie może iść przed siebie
czuje że nadal
rosną mu białe pióra kiedy jest łabędziem
że lśni na nim rudozłota sierść gdy staje się dzieckiem łani
pije krew ziemi zmieniając się w liść koniczyny

leżąc w trawie
liczy rybie łuski na niebie
wierzy że ci którym latawce
budują się zazwyczaj czarne
którym pióra lub sierść
rosną raczej szorstkie
też staną nieraz zdumieni
przed kapliczką dziuplastej wierzby
albo słowiczego gniazda
też przed figurką kładą czasem kwiatek
i ostatecznie bez problemu
zdołają wejść do windy
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nad rzeką jest inaczej
budzi się uśpione
ruchomieje zasiedziały krajobraz

ci którzy stali się tylko niewidzialni
spod przymkniętych powiek
spływają w smętnych kajakach

każdy ból jest jak kamień
choć nieco wygładzony upływem
nadal jednak ciąży
tu patrzy się do przodu i wstecz
jednocześnie

widać to wyraźnie
niewidzialni w kajakach
płyną po wodzie i ponad nią
albo po mglistych mostach 
przechodzą nad rzeką

i jeszcze to
na drugim brzegu w zaroślach
buszują niewidzialne psy chomiki i koty
z grzywą w chmurach
dostojnie skubie trawę
czyjś uskrzydlony niewidzialny koń

ból jest wszędzie ten sam
ale nad rzeką
boli jakoś bardziej od zewnątrz

woda bardzo powoli
łagodzi kamienie
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NIE PYTAJ MNIE O NIC GDY PADA

deszcz niesie mnie przez nadrzeczne łąki
przez śliskie błyszczące kamienie
przez soczyste jabłka gruszki śliwki
przez podwórko płynące burym strumieniem
przez floty patyczków liści papierków po lodach bambino

nigdy nie używam parasola lubię gdy deszcz
od stóp do głów obmywa mnie z łez ze zmęczenia

znów jestem nad rzeką wybieram z łódki wodę
ale deszcz pada i pada grzbiety żab świecą jak zielone
latarki listki wiklin lepią się do skóry powietrze pachnie
jasnym piaskiem rybimi łuskami namokłym drewnem
wiosła leżą na dnie łodzi znaczone silnymi rękami dziadka

lubię słuchać jak deszcz bębni po dachu jak zbiega
kamiennymi schodkami starych kamienic jak czołga się
strumieniami ku studzienkom i wpada weń z chlupotem

ale tam deszcz miał zapach dojrzałych kłosów ogórków
i dyń ogromnych jak świat pięcioletniej dziewczynki

deszcz niesie mnie dojrzałą kobietę po przejściach
niesie mnie przez park przez podmiejską łąkę
polepione kosmyki oblepiają policzki świat pachnie
pierwszymi truskawkami ale gdzieś tam mała dziewczynka
wspina się na babcine kolana i obie patrzą jak deszcz

zabiera dom i podwórko krowę i kury krzaki agrestu
wiklinowe kosze i jabłka została tylko rana którą cierpliwie
zabliźnia wiklina dzikie ziele miłość stwórcy cierpliwa



TO NIE JEST NAJNOWSZA WERSJA GRY WOJENNEJ 

w oczach uciekających kobiet i dzieci 
widzimy spalone klisze miast.

ci, którzy zostali, mają bezpośredni dostęp 
do broni, huku pękających bomb, nie stygnących
ruin. mimo to, przesyłają wiadomości z uśmiechem: 
jesteśmy, walczymy, trwamy. ale poza kadrem, 
ból rozrywa im serca jak pocisk.
mocniej zaciskają dłonie na kolbach karabinów.
tam słońce nabrzmiewa jak krwawy pęcherz.
niepokój spada z nieba lawiną zniszczenia.

tutaj stawiasz na stole herbatę, kromki
posmarowane masłem, obłożone plasterkami
pomidora, ale nasi goście nie są w stanie nic przełknąć. 
wciąż jeszcze stoją tam na granicy; żegnają swych 
mężczyzn, ojców i braci. wyczerpani cierpieniem,
przepraszają za brak ochoty do rozmowy.

w kuchni, gdy zobaczyć nie mogą, wycieram oczy
w papierowy ręcznik. ukradkiem robisz to samo.
okno zalewa czysty błękit na którym, jedynie ptaki
rysują obietnicę pokoju. tak bardzo chcemy 
w to wierzyć. 

KATARZYNA JUSTYNA ZYCHLA
godło: LATIMER MAX   
 

II  MIEJSCE



KATARZYNA JUSTYNA ZYCHLA
godło: LATIMER MAX   
 

II  MIEJSCE

BYĆ WDZIĘCZNYM

„leżało się w trawie, było się przykrytym całą błękitną 
geografią obłoków i płynących kontynentów, 
oddychało się całą rozległą mapą niebios." /B. Schulz/

być dla siebie jak ozonowe powietrze po burzy; lekko
i bez niedomówień skracać horyzont, wypełniać wszelkie
szczeliny żyzną ziemią, nasionami jednorocznych kwiatów.

obserwować jak naprawiane są gniazda, odbudowywane
tamy. z jak wielką troską uszczelnia się pozimowe szkody.
być dla siebie jak kropla majowego deszczu; spontanicznie

dzielić radość na kruche pąki zawilców, delikatne kielichy 
ziemowitów. być wdzięcznym za wilgotność ziemi, siłę
z jaką wątła łodyżka pnie się z głębokiej ciemności wprost

ku słońcu. odmówić szczerą modlitwę topniejących sopli,
budzących się drzew. poczuć jak od stóp do głów wypełnia
nas nadzieja; zakwita mała, krucha stokrotka wiary w pokój.



MARCOWE LISTY

„Bo tekst wiosny znaczony jest cały w domyślnikach, w niedomówieniach, 
w elipsach, wykropkowany bez liter w pustym błękicie, i w wolne luki między 
sylabami ptaki wstawiają kapryśnie swe domysły i swe odgadnienia.”
/B. Schulz/

boże praczki czyszczą niebo ze smug. wygładzają zmarszczki błękitnym
atłasom, jedwabiom, krepinie. rozwiązują złociste wstążki i niestrudzenie
śpiewają nienabożne pieśni na chwałę kwitnącej leszczyny, mikruteńkich

fiołków. fala wiatru niesie z daleka zapowiedź łąk mięsistych, hojnych
i strojnych jak panny w miłości. muskuły konarów zaczynają się prężyć
i wilgotnieć; stają się ciężkie, żądne wody, słońca, liści. życie niewoli

nawet kamień; obrasta go chwastami, otacza rojem owadów. spójrz,
jak to wszystko śpieszy się, wzdycha, zawodzi, by rosnąć, rozpychać się,
zawłaszczać teren, zagłuszać słabszych, co najpóźniej opuszczają swe

podziemne pokoje. dzieci już wierzą, że można schować szale i czapki.
w sklepach roi się od nasion, bulw i cebulek; tulipany, hiacynty, żonkile.
w dalszych zamysłach piwonie, dalie, róże. śmiejemy się nie wiadomo

dlaczego? nie wiadomo do kogo? ot, po prostu; bo wiosna. bo wiersz,
bo zaloty ptasie, kłótnie o gniazdo, gałąź, paproch. ale przecież wiemy,
że wiosna to żart lekki, pod którym wrze flirt i romans i wers następny. 
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ZABAWY BUKMACHERSKIE

               podwórko wyłapane z pająków i os,
               stworzeń wrzucanych do oktagonu słoika.

byliśmy szczęśliwi wydając kurz na świat, obstawiając
śmierć kamieniami, ustalając, że to chalkopiryt,
kiedy był to zlany benzyną żwir.

wybiegaliśmy ze szrotu o pełnych kieszeniach,
pewni, że można wyrządzać dobro, marnować
na tym dzieciństwo, kolejne wcielenia.

później odkręcaliśmy wieczka i odbywało się
bez ważenia czy sędziego. przyjmowaliśmy zakłady
chętniej niż komunię.

OJCU TAKSYDERMIŚCIE

                             kiedyś przyglądałam się długo
                             i przestałam wierzyć
                             w cud rozmnożenia dżdżownic
                             przez rozpłatanie.

teraz chcę zobaczyć moje ciało chwalebne.
blizny i tatuaże. miejsce szycia po upchaniu
watoliny, potpourri. wybrać zza rany gwiazdę
anyżu. w jej nieblasku zaglądać w dobierane oczy.

może dziwić się, jak łatwo w nich dojrzeć i upaść.
całkiem daleko od pniaka i ziemi. może wybadać,
ile tu trzeba czasu, żeby się dobrze napatrzeć,

aż przestać.

ZRZUCANIE CIENI

                   za oknem sroka z niedopałkiem
                   w locie do gniazda, za oknem
                   kukułeczka kracze.

lada eon i się poznamy. na dachu ostatniej cukierni
będziemy wtapiać dłonie w nagrzany karmel, ryć
imiona figurkami zwierząt. znajdziemy sposób,
aby przyznać sobie to miejsce.

a miejsce przyzna się nam do pobielałych piór,
strzaskanych skorupek. do białka ściętego
w rosnącym słońcu. uciekniemy od tego
ciałami prosto na skraj i z promieniem
na karku poczujemy się dziwnie,
tak lekko.
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SZKLARZE
 

Jesienią intensywnieje zapach proszku na mole
w starych, bejcowanych szafach. Wiszące lustro
śniedzieje nad umywalką. Żadne odbicie nie jest
już tak czyste, jakby wyszło prosto spod z igły. 

Pergamin twarzy przypomina rozstaje dróg.
 

Przez cały czas słychać westchnienia, dygot i
zgrzytanie zębów wiatru. Do smutnych dudnień

bębnów w kominie dochodzi szmer osypującej się
pod blachą pieca sadzy. Chybocą się święte

obrazki na ścianach.
 

Po wymiecionych uliczkach chodzi majster zabawek.
Za nim ciągną się frędzle poszatkowanego przez gradowe
chmury księżyca. Nikt już nie otwiera przed nim drzwi.

Na popielatych deskach podłogi stoją rzędy słoików
z marynowanymi rydzami, które lakuje się na siarczystą

zimę.
 

To o tej porze łamią się najczęściej kruche kręgosłupy
wiatrów, odwiecznych stróżów, trzaskających rano

otwieranymi okiennicami. Kotłują się w ich głowach
nieartykułowane modlitwy pod inflacją słońca.

Na targu noże łechtają rybie łuski. Karpie pluskają
w cynowych wannach. Szklarze ścierają gąbką prowincję

 
z szyb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BALLADA O SZAFACH
 

Hałas w szafach wywoływały duchy: mundur dziadka,
mundur ojca, mundur syna przeżarty przez wieczne

mole. 
 

Armie płowiały między sobą, miały podkrążone
oczy czyli guziki. Zagłębiały się w wełnach 

błot i w glinie drelichów. Kto wie jaka dusza, jaka
 

myśl wyzionęła z nich na zawsze i jaki struchlały kurz?
Coś chrupnęło, ukruszyło się. Drewniany blat stołu

zbielał – niby kości pod 
 

ziemią.

SIOSTRA
 

Coraz więcej martwej natury, usypanej
z wulkanicznych tufów Wezuwiusza. Rachityczne

drzewa noszą szale o długich frędzlach. Ocknęły się 
 

o świcie sieroty – sapią pod ciężarem dziurawych wiader. 
Robotnicy w brezentowych kombinezonach szuflami 

przesypują popiół z miejsca na miejsce.
 

Na sfastrygowanych mapach nie pozostała już żadna biała 
plama: po siatce południków i równoleżników tańczy 

małpka z posiwiałą główką. 
 

Przyjechała siostra, przywiozła walizkę 
jabłek. Zapachniało domem, chociaż wnętrze jej butów 

wypełniał proch.
 

Jeżeli coś istnieje bez logicznej przyczyny,
po której stronie znajdują się zmarszczki 

tej bolesnej planety? 
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martwe pole
 

na szóstym piętrze
szóste okno

w szóstym kubku bez ucha
zamknięta w jedną liczbę

wlewam w siebie szóstą chemię
i zaczynam odliczać

od jutra…
 

korony z głów
 

i nagle wszystko ma znaczenie
nie jest mi obojętne

czy masz
czerwone usta
zimne dłonie

i co w nie chwytasz
 

idź jeszcze dziś do fryzjera
a potem

potem nie znikaj…
 

perfekcjonistka
 

sny przychodziły do niej
nad ranem

zupełnie jakby całą noc
włóczyły się w głowach

obcych ludzi
a przecież były jej

tak samo jak powietrze
bułki w przyosiedlowym sklepie

czy serial telewizyjny
na który czekała

niezmiennie od 20 lat
lubiła swój uporządkowany świat
z pewną granicą bezpieczeństwa

tylko te sny
gdyby umiała zrobić z nimi porządek…

 

anioł
 

anioł też ma prawo
zapalić papierosa

 
widziałam go dzisiaj

wchodził rano do mojego łóżka
był całkiem nagi
jak przeznaczenie

które zjawia się nieproszone
ale z konkretnym zamiarem

zmiany naszych planów
 

podałam mu rękę
a on

włożył do niej niedopałek
 

I tak wypala się życie…
 

lekcja geometrii
 

rozkładam ramiona
między początkiem

a końcem
rysuję widnokręgi

i zataczam koła
 

nigdy nie lubiłam geometrii
ale tylko tak potrafię cię pomieścić…
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PRZETWÓR

Zaczyna się zawsze od dna, trzeba je wygłębić, wrzucić trzy
grosze i parę gałęzi, na których rosła zima, inaczej studnia nie
spełni życzenia, a kiszonka umrze. Wtedy ocet ucieka przez
szybę, kwasek bawi się w chowanego, a pleśń gryzie przetwór.
Tak zostaje tylko słoik z martwym brzuchem i unosi się jak
zepsute fale na wzburzonych rybach. Cierpliwie czeka na łyżkę,
aż wypierze z niego spuchnięte oczy i szczerbate pestki, przy
okazji od nowa zrobi sobie szkło, zdejmie kolor i wyleje morele

spod powiek. Nie da się żyć samą zalewą, trzeba jeszcze
przegryźć ją chmurą i pasztetem.

KARMEL

Wychodzą z łusek, trochę nagie i łykowate, powoli rodzą się
z naciągniętych myśli i poprzestawianych klepek, aż dojrzeją,
wtedy jedzą za duże spojrzenia i za ciasne stopy, kopią kolana i
rozmawiają z milczącymi udami. Pod starość spadają na gwiazdy
i kurz z parapetu. Na włosach mądrości łatwiej kołysać się niż
na cukrowych huśtawkach, przynajmniej nie roztopisz głowy
o pijany krawężnik ani bezdomny księżyc nie przejrzy ci się

w pokruszonych mleczakach. Też kiedyś wypadną, tak jak beton
i lego, ale do tego czasu ukradną szarość, przetrą cebule na
muszle i zostawią ślady na poduszkach, ciągle ciepłe i kłujące
jak karmel.
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PAJĄKI

Zjedzony pająk lubi uwierać, drapie łokciami kołnierz i rysuje
klasy w żołądku, na piersi i pod lewym żebrem, żeby Chawa nie
zabłądziła na obiad. Kurz skacze po włosach, roznosi przeszłość,
żaden szampon nie zabije zaśnieżonych wyrzutów i strzępek
starego kaszlu. Nie ma poddomia, w którym coś się nie chowa,
lepkie szkiełka skaczą przez imieniny i stypy, dalej kwiczy się
świnie na palce z kaszanki i racice maszerują w skarpetach, ale
nikomu i każdemu zawsze nic. Do niskich sufitów z opuchniętym
czołem przychodzi wilgoć, siada na żylakach i kradnie słoikom
oczy. Babcia z pajęczyny lubi się ubierać w pleśniowe chusty
i suszone śliwki, dlatego piąte i dziesiąte słowo mówi: nie zabijaj
pająków, mówi: nie dziel nóg na troje i nie wyrywaj im zębów,
bo spadnie deszcz i zaleje piwnicę, rynek wyleci przez luźne
paznokcie na ciasnym krochmalu i morze zatrzyma się dopiero
gdzieś na oku cyklona albo rzęsie cyklopa. Babcia na ośmiu
gderliwych chodakach narzeka na płaskie horyzonty i wypukłe

denka, a kysz–mysz z marmolady. Nic takiego, kiedyś wszyscy
będziemy pająkami.

 


