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Czesław
Kuśmierek

(1958-2010)

Apogeumnajspokojniejszy jej sento w czasie odmawianiaróżańcanajszczęśliwsza chwilato Wigiliachoćby z kotemprzy świątecznym stolenajtkliwsze jej słowawypowiedzianedo bydła i wiatru na polunajsroższą jej skargąjest szlochanie po nocynajskrytszym marzeniempogrzeb w kwiecie wrześnianajwiększa nadzieja to ja
W symbioziew ziemię wrosłai jak ta grusza za domemchyli się ku niejjakby zaraz miała się zwalićmoże to pokłon dla ziemiręce ma przez nią sturbowanei twarz do niej podobnąboi się nawet iść do kościołażeby nie zerwaćtej więzi ostatniejtakie tu zapuściła korzeniemówię – jedźmy do miastaciepła ci trzebai wygód na starość –to tylko wzruszaramionami zapamiętalemusi bardziej ją kochać ode mnie
Ciężkiego żywotasama sobie ciężkiego żywotazapowiada krestym gorliwiej spełniaposłannictwo Samarytankisąsiadom każdego tygodniaskłada ostatniepojednawcze wizytypo raz któryśczepiec i drogą suknię

na śmierć przysposabiaw których potem pójdziena weselejak dożyje lataznów popielgrzymujepięć sławetnych dnido Częstochowskiej Maryiprosić o przetrwaniena jeszcze kilka niedziel
Żniwowaniebiorę wielki zamach kosąodbierając pokłonyjędrnych wiernych kłosówżaby w trwożnychpiruetach śmiercirobią spoczynek na blaciea ja ciągle się bojęby nie zaciąćchłopskiej duszyktóra drzemiewniebowziętaw złotym łanieżyta
Księżyc stróżgdy sąsiad bił pijaną żonęakuratksiężyc przechodząc nadich podwórkiemzajrzał przypadkiemprzez wybite oknoi było mu łysoże wtrąca sięw nie swoje sprawy
Takie pożegnaniejeszcze słychać echoskarg niewymówionychgdy cierpliwie ze smutkiemwyprawia mnie w drogęi woli nie pytaćdokąd jadęale czemu mnie żegnawychodząc do furtkiz takim nabożeństwemi trwogą na ustachjak ojcaw trzydziestym dziewiątymwie przecież że wrócę

Ludwik Filip
Czech

ChwilaCzasami znowu chciałbymPodskoczyćZerwać z gałęzi jabłkoPobiec przez las nad jezioroŻeby z brzegu plućPestkamiPotem z drewnianego pomostuPatrzeć na chmuryNa łodzie płynące do przystaniMknący po mościeAutobusJeszcze raz być tamtymNastoletnim wybrańcemZanurzonym po odstające uszyW niemającym końcaŻyciu
StrachyCzasami śnię podmiejskie slumsyZ których nie mogę uciecCiemne zaułki Drewniane schodyMroczne podwórkaKomórki pokryte papą dachy gołębimpuchemOkna z łuszczącą się farbąZ widokiem na rynnęNie umiem wyjść z tego labiryntuRuinBeczek wanien szambPełnych deszczówkiWokoło żywego duchaTylko nad głowąZamiast niebaSznur stęchłej bielizny
SpokójDopadł mnie dzisiaj spokój duchaJakby mój duch wrócił właśnieZ długiego urlopuAlbo zmienił pigułkiI lekarzaChociaż dopadł to złe słowoRaczej objął przytuliłBo nagle spadł ze mnie ciężarJak miąższ z pestkiJadę więc teraz kolejką miejskąZ Wrzeszcza do OliwySkasowawszy biletZ lekkim jak piórkoSednem


