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kilka słów

Coraz trudniej jest mi pisać o tym co wokół widzę, o tym co przeżywam, co czuję... Nie potrafię?  

Może i  nie potrafię, ale przede wszystkim w codziennej prozie życia nie potrafię odnaleźć tych wolnych 

chwil, by przystanąć, wyciszyć się, zwolnić i napisać...  Niniejszy album to splot takich właśnie chwil, kiedy  

natchnienie na siłę już wkładało mi w rękę długopis... Pomyśl Drogi Przyjacielu – prawie cały rok zajęło mi  

spisanie tych kilku wspomnień, kilku fantazji i myśli nieuczesanych... 

Mimo  wszystko  zapraszam  do  lektury.  Dodatkowym  zaproszeniem  niech  będą  ilustracje  

fotograficzne przygotowane specjalnie i pieczołowicie wykonywane pod każdy wiersz przez Annę Kapustę.  

Dziekuję Aniu!

  

Marqs



zostałaś na noc [1]

Stąpam przed siebie  przez półmrok do szafki nocnej,

na której stoi ten stary czarny telefon,

działa – bo dzwonisz...

Obok łóżka czuwają włochate bambosze

zawsze gotowe, ciepłe – od babci.

Zielona lampa bladym światłem dodaje klimatu, 

herbata w kubku już wystygła – ale dobra.

Na prześcieradle niesmacznie czają się wiersze

z bezwstydnie rozłożonych kartek.

Kuszą, by skorzystać z nich własnie w tej chwili...

Powiewa zasłonka, w otwartym oknie

przyczajona Twoja blada,  idealna figura.

Czyjeś kroki za oknem – pośpieszne

a deszcz puka w parapet  wybijając mokry, jazzowy beat…

Chodź – mówię cicho – poczytamy jeszcze...

2010.03.01/2011.02.24



smoleńsk [2]

to ludzka rzecz zbłądzić

i ludzka rzecz – pomylić

ludzka natura przeprosić

i nad tragedią – pochylić

ludzką tragedią jest zginąć

nagle i niespodziewanie

gdzie jedyna forma poznania

jest krawata dziwne wiązanie…

honor – zginąć za naród

jeszcze większym – być świadom

śmierć to tylko poczatek

co za nią?



...może nie być [3]
życie plata figle

Ty też mu figle plataj

nie mów, że zrobisz coś jutro

zrób to dzisiaj

bo czy dziś spotkany człowiek

będzie jutro spotkanym?

nie pytaj co będzie za godzinę

pytaj co teraz robimy…

nie ważne co jutro zrobisz…

bo jutra może po prostu – nie być

2010.03.18



spacerowo [4]
delikatnie pukałem deszczem w twoje okno

to na piętrze

wiatrem przywoływałem Twoje imię

wyraźnie i serdecznie

ale nie było Ciebie tuż przy mnie

i znów nie wtuliłem się w czerwony płaszcz

nie poczułem zapachu perfum…

a gdy cichutko stąpałem na Twoim podwórku

zaglądałem ukradkiem w okna…

słyszałem Twój śmiech i odgłosy domu

i to okno w kuchni…

prawie mnie dostrzegłaś – prawie…

sporo tych domków jednorodzinnych, ujadanie psów

…ale nie było Ciebie przy mnie

i nie utuliłem Ciebie znów…

2010.01.21



ławka [5]
wczoraj

w ten dzień pełny słonecznych spojrzeń

idąc przez park minąłem naszą samotną

ławkę spotkań

przysiągłbym, że słyszę Twoje imię

i szczery śmiech, a ręce czują ciepło

Twoich nóg

dziś

na naszej ławce przytulone roześmiane twarze 

tkwią w gorących pocałunku

mimo, że na nich patrzę...

wieczorem

deszcz spłukał spojrzenia i ciepło dnia

przygotowana ławka spotkań

oczekuje nas jutro – przyjdziesz?



przypadkowy uśmiech [6]
Mijam tysiące twarzy każdego dnia

smutne, roześmiane i nijakie

spotkanie przelotnych spojrzeń to chwila

jeden odwzajemniony uśmiech a może i dwa

w biegu codzienności – jedna mała przystań

jedno zainteresowanie Twoim problemem

jedno podzielenie się radością, smutkiem...

Tak bliscy i dalecy i tak sobie znani lub nieznani 

kroczymy razem tym samym torem – razem, osobno...

...nie wiem



jesteś tu [7]
Tysiące spojrzeń i Twoich słów

szczerych recencji, podpowiedzi...

i tych spotkań - co ich wciąż za mało było

i rozmów niedokończonych...

gdzieś obok, niby gdzieś tu

pozostało wielkie doświadczenie

i znajomych ból...

z notesu życia wydarta za wcześnie karta

gorzko-czerwonym zalała się atramentem

porzucony nagle otwarty wiersz

już na zawsze nieskończonym pozostanie...

spotykamy się znów dla Ciebie

wypełniamy swoje zadanie

jesteś tu z nami, słyszymy Twój śmiech

lecz smutek sam wykrzywia nam twarze

ale wiedz, że  nie zapominamy Ciebie obudzić

za każdym razem...

św. p. Swietłanie Owczarskiej



deszczowy wieczór [8]
pada deszcz - nienasycone okna

chwytają tę każdą mokrą chwilę

jesteśmy w domu a nagrzany kaloryfer

chucha na nasze spocone ciała

Twoje balansujące biodra szybko zdradzają to, co robimy

mimo, że ciemno i świeczka już dawno zgasła...

w kącie gra cicho nastawione radio...

a my tańczymy splecieni, półnadzy

kolejny wolny taniec, 

po malutku po cichutku  - w Twoim pokoju na poddaszu... 

i nawet nie wyskoczył przestraszony 

naprężony towarzysz zabawy - 

...Twój rudy pręgowaty kot

a Ty?  śmiałaś się cały czas...



wspomnienie [9]
nie szukaj mnie wśród zielonych drzew

w parkowych, nocnych alejkach...

Twoje włosy jak malowane słońcem

naturalnym blondem kusiły przechodniów 

czarował ich Twój szczery naturalny śmiech...

...taki Twój wizerunek mam przed sobą, taką pamiętam...

szukam Ciebie wśród tych drzew zielonych

mijając blado świecące lampy...

każdy cień dziwnie przypomina mi Twój ruch bioder

i  te alejki mokre...

kolejne liście  spadają w brunatne kałuże...

szukam Ciebie choć wiem, 

że spotkać mogę jedynie Twój zapach

..oglądam się co chwilę wiedząc, że Ciebie nie zobaczę

idę zapalić znicz...

popatrz, różę znów Ci przyniosłem...  



szczęście moje [10]
W gęstej  mgle idziemy - trzymając się za rękę

prawie Ciebie nie widzę,  ale wiem, że tu jesteś...

Popatrz,  to już tyle lat i będzie jeszcze więcej!

Zaufaliśmy sobie i idziemy przez życie,

Niepewni jutra, z bagażem na plecach..

idziemy pewnie, bo przecież nie jesteśmy sami...

Z każdym nowym dniem, jesteśmy silniejsi, 

bogatsi w doświadczenie, popełniamy mniej błędów...

Czasem spokój zakłóci - fałszywy strach...

że coś się nie uda, pójdzie nie tak.

Wiesz dlaczego lubię się tak przytulać?

Daje mi to poczucie bliskosci i przypomina, że nie jestem sam...

Tuż obok zawsze, nawet jak nie widzę

jest mój sens życia i moje wsparcie

moja muza i moja miłość,

jedyna przyjaciółka i powierniczka sekretów...

skarbnica wszelakich osobistych problemów..

..czy dla niej wszystko? Tak - a bez Niej - nic

Magdalenie



być... [11]
być  wspomnieniem nocy, ciepłym na szyi oddechem

powodem, by wracać codziennie ze szczerym uśmiechem

budzić się o wschodzie słońca na tej leśnej polanie

podziwiać nagie piersi w poranną rosę odziane

i nic nie mówić – oddychać, czuć wolność i zapach lasu

skusić się na kolejną rozkosz, nie odliczać w ogóle czasu

nie wracać, bo nie ma po co, wszystko co mam jest przy mnie

i nagle dzwoni telefon, i mówisz: "Kochanie, dziś nie..."



w drogę [12]
Wyruszam w drogę dzisiaj w nocy

po cichu wysunę się z domu...

Pamiętasz jak z drugiego pokoju

przychodził w trakcie Twój kot? 

Księżyc będzie oświetlał drogę

a idącą sylwetkę będą oświetlać bystre oczy

przejeżdżających pojazdów...

Pamiętam jak ostatnio zapaliłaś świece

zanosiłem Ciebie do łóżka idąc korytarzem zapachowych świateł...

Czekaj mnie z uśmiechem, zjawię się na pewno!

"Podczas dzisiejszej nocy doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego.  

Jadący drogą 28 letni W... K. oślepiony reflektorami jadącego z przeciwka pojazdu,  

nie zauwazył idącego prawidłowo drogą 36 letniego..."



za zakrętem [13]
Kolejny wieczór z muzyką prosto w uszy

i poduszką pod nogami

- co tam mnie czeka za zakrętem jutrzejszego dnia?

- co mi powiesz rano, gdy  się miniemy w drodze?

A to co było – pamiętasz? pamiętasz pożółkłe liście?

przyczepione po drodze pocałunki na kartach

pełnych emocji?

Nic nie powiesz, uśmiechasz się tylko...

Gdy tak każdy dzień jak sekunda ucieka

naprawdę nie wiem, co mnie jutro czeka...


