
 

 

 6                                                                Poezja                                                                    

 
Gazeta Kultura lna   P o e z j a    P r o z a    K r y ty ka    H i s t o r i a    S z tu ka    M u z y ka                                N u m e r  9 ( 2 4 1 )  w r z e s i e ń  2 0 1 6  

Emil Biela 
 

Kobieta w czerwonym  

kapeluszu 
 

słoneczną ulicą 

w stronę godziny cienia 

idzie piękna kobieta 

oglądają się za nią 

mężczyźni 

ale nie patrzą na jej nogi 

piersi i biodra 

lecz na jej czerwony kapelusz 

biedni starzy 

zużyci mężczyźni 

kto dla nich napisze  

erotyk 
 

 

Propozycja poety 
 
poeta Józef Baran 
poleca spowiedź 
z dobrych uczynków 
 
gdzie te czasy 
gdy słuchaliśmy 
poetów 
 
 

Janusz 
Orlikowski 

 

Nie ma mnie 
 
nie ma mnie na Facebooku czyli 
według większości mnie nie ma 
 
niektórzy może nawet sądzą że nie żyję 
 
dlaczego więc przyglądam się drzewom za 
oknem 
i widzę poganiam luty później marzec i 
kwiecień 
do przedwiośnia lata? 
 
martwemu powinna być obojętna 
twardość gleby w której spoczywa 
zwłaszcza że zimy ostatnio marne 
 
nie ma mnie Facebooku ta tragedia 
nie robi na mnie wrażenia 
 
tylko dlaczego? jaki jest powód 
tej – niefrasobliwości 
 
czy zwykły upór? – a może 
tak to się zdarzyło wystarczy za odpowiedź 
dociekliwym 

patrzą na mnie nie ufnie 
że można tak choćby bez 
precedensu 
 
pomimo 
podejrzewam że jednak jestem 
 
gdy spoglądam w Niebo 
 
 

Ponad chmurami 
 
ponad chmurami zawsze świeci słońce 
widać to dobrze z okien samolotu 
poza które niestety 
nie możemy wyjść 
 
i tylko 
 
na ziemi nimi oddzieleni 
pozbawieni tego co „zawsze” 
często nie wiemy jak się zachować 
i jesteśmy niczym te chmury 
 
wystarczy przyjrzeć się im: 
one nie zachodu na wschód 
odwrotnie czy z południa na północ 
przypominają kalejdoskop 
 
tę dziecięcą zabawkę 
która się mieni 
barw nieoczekiwanych zdarzeń 
 
one pójdą to tu to tam 
i nie wiemy kiedy wynurzy się słońce 
tylko - i aż to że to nastąpi 
 
chociaż nie mamy wątpliwości 
chcielibyśmy od razu 
jakbyśmy ponad chmurami byli 
 
czy  
im to nie po drodze? 
 
z pewnością tak 
chociaż o nich niewiele wiemy 
i to że zasłaniają nam słońce 
 
chmury ta nasza niepewność 
niepokój i poczucie winy 
które będą niczym miecz Demoklesa 
 
i tylko 
 
ponad nimi zawsze 
świeci słońce 
 
 

Grzegorz Grzegorz Grzegorz Grzegorz KielarKielarKielarKielar    
 

Wkurw 
 
kiedy widzi tego w szarym swetrze 
jak drepcze w kółko spluwa do umywalki 
i drze ryja bez powodu 

też zaczyna go trzepać 
i to nie jakiś zwykły mały wkurw 
najlepiej rozkwasiłby mu nos 
jeszcze nie zapomniał drapać kopać i gryźć 
 
 

Głosy 
 
Piotruś mieszka pod czwórką 
mieszka to odpowiednie słowo bo na razie 
nie ma dokąd wracać 
i zostanie tutaj prawdopodobnie 
do połowy stycznia 
Piotruś ma pełne ręce roboty 
w pokoju kręci papierosy z pokruszonych 
cygar 
gra w ping ponga i chodzi na siłownię 
wszystkich obdziela uśmiechem 
mówi że od pewnego czasu słyszy głosy które 
dochodzą jakby z góry 
wtedy wychodzi na patio staje na palcach i 
wierzy 
że za którymś razem dotknie 
nieba 
 
 

Nowy 
 
na obserwacyjnej nowy 
po trzech dniach odzyskał mowę i władzę w 
nogach 
poprosił niebieskiego dresa by zadzwonił do 
ojca i powiedział 
że tu na sali jest za dużo słońca 
a kiedy idzie spać to chciałby mieć 
zasłonięte oczy 
 
 

Tyle tego 
 
po co tyle dnia po co nocy tyle 
ile się trzeba naprzeciągać nawstawać 
naubierać naszarpać nabać się napłakać 
ile naszukać nazgadywać nabylejaczyć 
naudawać nadmuchać nachuchać 
ile nachcieć żeby więcej żeby jeszcze 
żeby bardziej 
a potem znowu narozbierać się namyć 
nazasypiać 
 
ile się nawchodzić 
w codzienność 
w conocność 
 
 

Joanna  
Słodyczka 

 

Matka Boska turystyczna 
 
Matko Boska z kapliczki na schylonym  

świerku 
Ty od słońca i deszczu 


