Wybór wierszy z kilkunastu tomików Barbary Gruszki-Zych

mi
kto rozbi
nade mn
dzban pe en ognia
z tomiku Napi si

pierwszej wody (1989)
Barbara Gruszka-Zych

kocham a siedz
kocham a czytam
kocham a my
jakbym nie umia a kocha
z tomiku Napi si

pierwszej wody (1989)
Barbara Gruszka-Zych

nic si nie sta o
tylko dlaczego patrzymy na siebie
z ustami rozchylonymi
jak do poca unku
z tomiku Teren prywatny (1994)
Barbara Gruszka-Zych

ótnia
twoja r ka
og uszona ryba
skaka a mi dzy nami
prosz c si m otka

z tomiku Teren prywatny (1994)
Barbara Gruszka-Zych
szpital
tu dzieci zamiast
nierzyków
ustawiaj w szeregach
termometry
z tomiku Teren prywatny (1994)
Barbara Gruszka-Zych
usypia obok mnie
z kolorow ksi

w twardej oprawie

ju tyle s ów Andersena Brzechwy
mi dzy nami
z tomiku Nic si

nie sta o (1995)

Barbara Gruszka-Zych
ejkowi
siedzi cicho zdziwiony
e go nie przytulam nie zaczynam bajki
bez w tpienia pisanie wierszy
to stracony czas
w kartce nie bije serce nie chce jej si
i nie mo na z ni zasn

mia

trzymaj c za r

pod powiekami snu kr

y w nim

nieobecne spojrzenie matki
z tomiku Nic si

nie sta o (1995)

Barbara Gruszka-Zych

zamiast postukuj cych kroków dziadków
w ca ym domu s ycha biegaj ce dzieci
jak po cichu wyszli
z tomiku Nic si

nie sta o (1995)

Barbara Gruszka-Zych
bezwstydnie patrzymy sobie w oczy
ale czy przy s siednich stolikach
nie kr puj si je
gdy my si kochamy
nad nietkni tym talerzem
z tomiku Nic si

nie sta o (1995)

Barbara Gruszka-Zych
ote jab ko
w moim ciele
szara mysz ci zaprowadzi
z tomiku Nic si

nie sta o (1995)

Barbara Gruszka-Zych
w poci gu wszyscy przechodz cy m

czy ni

patrz na dziewczyn obok mnie
jestem obra ona na sam siebie
e pozwala am na wszystko czasowi
mo e pomog oby gdyby my zmieni y si miejscami?
z tomiku Pali si mój próg (1997)
Barbara Gruszka-Zych

ród nó ek piersi udek
ekspedientka w rozpi tym fartuchu
z g ówkami ró owych piersi
wystawia si na po arcie
adne trzydziestoletnie mi so
a towar po dwóch dniach nie wie y
z tomiku Pali si mój próg (1997)
Barbara Gruszka-Zych
obudzi am si w nocy
natychmiast zjad am kromk z sardynkami
tak zaj temu organizmowi
nie przyjdzie na my l by umrze
z tomiku Pali si mój próg (1997)
Barbara Gruszka-Zych
ty to na nerki zachorujesz strasz mnie
a ja ju znalaz am sobie chorob

mier

dobrze j wida tylko trzeba uwa nie
przyjrze si cia u sk d przyjdzie
z tomiku Pali si mój próg (1997)
Barbara Gruszka-Zych
cia em w cia o
jak kamieniem w wod
nie znajdziesz ladu
e by o ich dwoje
z tomiku Pali si mój próg (1997)
Barbara Gruszka-Zych

Praga
dlaczego je

autobusy

kiedy my si kochamy
przymierzamy nasze cia a
czy do siebie pasuj
i okazuje si

e tak

brakuje tylko skrzyde
które przywar yby
do siebie ka dym piórem
i unios y nas nad Vinohrady
szpital cmentarz krematorium
tylko skrzyd a mog
uratowa nas od spalenia
dlatego wsuwam
swoje ramiona pod twoje
a ty unosisz mnie
nad l dowiskiem prze cierad a
potem w azience mi
sp ywa do wi ziennego
okienka metalowej kratki
zamiast we mnie kr

ysz

w ciemnych obr czach rur
z pulsem przeje

aj cych

autobusów nad g ow
z tomiku Zapinaj c kolczyki (2000)
Barbara Gruszka-Zych
)

czyzna i kobieta przed kremacj
tego po spaleniu jest oko o trzech kilogramów
nachyla si osiemdziesi cioma nad tarcz stolika
fili anka pe na rudych mrówek ze mietank
uski

eczek proch cukru nag y ból w plecach

trzeba mocno nagina lont kr gos upa eby dobrze
ysze oddech kobiety siedz cej naprzeciwko
nie wiadomo czy za bia
nie otwiera si przepa

chusteczk d oni

czarna dziura nieobecno ci

póki jeszcze ma cia o nie chcia by w ni wpa
a potem popio em ze swego serca b dzie czerni
brwi krajobrazowi drapa j w czarnej lufie gard a
z tomiku Zapinaj c kolczyki (2000)
Barbara Gruszka-Zych

na odleg
kiedy kolejny raz dzwoni am do starszego syna
który razem z innymi kolonistami wyszed wieczorem
pa si w ciep ym morzu w Jastrz biej Górze
us ysza am ju znajomy g os gospodarza budynku
- mo e ja opowiem pani jak tu jest bo syn jeszcze nie wróci powiedzia troszcz c si o moje wydatki za telefon
poczu am e powinnam zmieni bluzk zapi
nie wypada w domowym stroju rozmawia z m
który na tak odleg

zobaczy

kolczyki
czyzn

e jestem kobiet

z tomiku Zapinaj c kolczyki (2000)
Barbara Gruszka-Zych

mia am anio a nad

kiem spisywa moje uczynki

pod okiem dziadka siedz cego przy stole z twarz
zwrócon jak s

ce zawsze w moj stron

denerwowa am si czy starczy mu kartek w ksi dze
bo szkolne podr czniki dziadka mia y ich po dwie cie
a ja ka dego dnia sprawia am tysi c k opotów jemu babci
mamie tacie motylom ale dziadek zapewnia

e tamta

ksi ga ro nie ze mn przybywa jej stron jak mnie
osów z bów i centymetrów - doros y cz owiek - mówi ma w niej opisan najmniejsz

kiedy si

ci nie

z gniewu bo uczynki rodz si nieco g biej ni s ycha
w ustach i wida w oczach - g adzi przy tym szary p dzel
bródki stercz cy z pomalowanej kilkoma zmarszczkami
twarzy jakby chcia ug aska wszystkie swoje z e uczynki
a potem bra mnie na kolana eby zakry plecami przed anio em
i puszczali my samolociki na wie o umyt przez babci
pod og a ona udawa a e nie widzi tak jak anio nad

kiem

z tomiku Zapinaj c kolczyki (2000)
Barbara Gruszka-Zych

mama
myje okna
przeciera przechodniom p aszcze
nawet nie wiedz
e oddali si do czyszczenia
z tomiku Zapinaj c kolczyki (2000)
Barbara Gruszka-Zych

mój tata móg wreszcie
porozmawia z profesorem
teologii Uniwersytetu w Louvain
o s dzie ostatecznym
na pytanie jakim w niebie
dziemy mówili j zykiem
profesor znaj cy ich osiem
odpowiedzia

e polskim

a niebo to wszystko
co na ziemi niedopowiedziane
i zamilk
a tata zbieraj cy dowody
na istnienie Boga zdziwi si
e nie dostanie ani jednego
dokumentu wi cej
do swojej wi zanej teczki
która opu ci a dwa
ócienne w sy tasiemek
przestaj c wierzy w sens
przechowywania tajemnicy
za papierowymi cianami
z tomiku Zapinaj c kolczyki (2000)
Barbara Gruszka-Zych

liwki
kupi am ostatniego sierpnia ciemne liwki
odkie od s
roz

ca granatowe pszczo y

ce si w przezroczystej siatce

apa am je pojedynczo i wk ada am do ust
wilgotne wargi uchylonego mi

szu

dotyka y mojego j zyka szepcz c ostatnie s owa
tryskaj cy sokiem akt strzelisty mia

onego owocu

obecnego ostatkiem si tak jak uczepione
rzucanej przez wiatr kartki nekrologu
nazwisko znajomego zatrzymane na moich pó butach
sze

dziesi t trzy lata na odartym skrzydle papieru

jutro zostanie pochowany na cmentarzu parafialnym
pod roz

ystymi gruszami i liwami którym co roku

przycinaj konary bo zas oni yby ca e niebo nie pozwalaj c
duszom przedosta si w gór on te dba o porz dek
uk ada w asne ycie jak równo r bane kawa ki drewna
zwykle o tej porze ka dego roku wyje

samotnie

owi ryby spa na dworze przestawa si denerwowa
e ca y jego czas sp onie kiedy nie ogrzewaj c nikogo
zrywa

liwki do wiklinowych koszów i dowozi

w nich do domu czarne mi so lata sk adane w s ojach
zamkni tych bia

piecz ci cukru dzi trzeba j zerwa

eby odczyta szyfr jego palców jutro
je w ziemi ja te wrzuc w ni grube pestki
pofa dowane wewn trzne oczy owoców
mo e wy ledz zmienion w cieniu twarz
z tomiku Zapinaj c kolczyki (2000)
Barbara Gruszka-Zych

barany becz
osami m

czyzn i m odzie ców

pastwisko w zamkni tym tirze
stoi pod mostem czekaj c na przejazd
krew wyp ywa czerwonym wiat em migaczy
z tomiku Zapinaj c kolczyki (2000)
Barbara Gruszka-Zych
Rembrandt Hermensz van Rijn
siedz zm czona
naprzeciwko autoportrety coraz bardziej starego artysty
twarz w zagadce cienia
której nie rozwi

e punktowe o wietlenie

podr czników historii sztuki
wiat o odmierzane do otwartego oka
rozlewaj ce si na lewym bli szym serca policzku
coraz bardziej

te wypalaj ca si

arówka

malej ca wiedza o dobrym i z ym
bo có mo e malarz
wymy la wiat ocie
tylko syn Tytus z r

eby jak najmniej wyja nia
do

mocno zaznaczon

blaskiem wiecy
Tytus poch oni ty czytaniem swego krótkiego yciorysu
umrze niebawem
dlatego ju tu mu wieci zapalone przez ojca wiat o
z tomiku Podró drug klas

(2002)

Barbara Gruszka-Zych

*

*

*

pili my ciep e napoje
w plastikowych kubkach
w prowizorycznej kawiarni
seminarium duchownego
nie wypada rozsiada si
przy posi ku kiedy wszyscy
wokó

yj sprawami ducha

któremu przeszkadza cia o
wysoki szczup y profesor greki
potwierdzaj cy wygl dem
to przekonanie bez skr powania
przyjmowa nami tne poca unki
gor cej czekolady
miesznie brudz cej mu wargi
jak szminka kobiety
za to profesor teologii moralnej
z do

widocznym brzuszkiem

jakby dla umartwienia
wybra kaw bez cukru
jak gorzko wyrzeka si przyjemno ci
trzeba nakazywa sobie
wstrzemi

liwo

w jedzeniu i piciu

eby brzuch nie wyprzedzi
nas w drodze do nieba
ja przej ta towarzystwem
nie czu am co pij
moje cappuccino mog o by wod lub winem
po ród tylu uczonych
nie dostrzeg abym cudu
z tomiku Podró drug klas

(2002)

Barbara Gruszka-Zych

Winfried mieszkaj cy w Kolonii
kiedy ka

mu czuwa przy wnukach

czuwa te po trochu nad dawnym j zykiem
próbuje t umaczy moje wiersze
wnuki po niemiecku albo angielsku
ze swoimi czterema i siedmioma latami
wchodz mu na przemian na kolana
pewne e dziadek zabierze ich w inne kraje
tak odleg e jak jego dzieci stwo
dlatego przypomina sobie opolsk wie
szeleszcz cy jesiennymi li

mi j zyk matki

pochylonej pod kwiatami na chu cie
mia tyle co starszy Nils David
i w wiaderku z okiem w dnie
nosi wod z podwórka ale ona ucieka a
jak spojrzenia dziewczynek
miej cych si po polsku
wir gryz go przez dziury w trampkach
- bo ta ziemia k

liwa – mówi ojciec

i szed walczy z ni w ogrodzie
wymusza haracz z kartofli i ró
i te piramidy w gla wyrastaj ce przed oknem
staro ytny Egipt wysypywany z furmanki
przed nadej ciem zimy
pami ta te ostre trawy na polach
tn ce wargi do krwi jak linijki wierszy
dzi nie do przet umaczenia
z tomiku Podró drug klas

(2002)

Barbara Gruszka-Zych

mama pojecha a do hipermarketu
eby zapali w siatce pomara cze
tata uk ada wi teczne karty
z liter jak kostek domina
dzieci ucz si zamieniaj c g owy
w imperialne cesarstwa
upadaj ce od nadmiaru wietno ci
na ci te snem kartki
podr czników historii
do historii przesz a te moja babcia
Helena urodzona w roku 1899
na kraw dzi wieków
z ojca który ama w r kach podkowy
potem ona ama a serca m odzie ców
w surdutach zapi tych wysoko
eby nie by o wida na koszuli blizn
gniewaj c si krzycza a
na ubrania w szafie zamiast na ludzi
i my a szarym myd em
moje zadrapania i rany
dzi za szklan firank jej fotografii
spostrzeg am
bia e nitki fastrygi na sukience
jakby ycie by o
tylko przymiark
z tomiku Podró drug klas

(2002)

Barbara Gruszka-Zych

krzy yk
ju od kilku wiosen szukam z otego krzy yka w ogródku
dosta go na pierwsz komuni mój starszy syn i zgubi
podczas zdejmowania koszulki przez chwil

wieci podobny

do wody rozlanej z plastikowego basenu prawdziwy kruszec
w cedzaku zaro li potem wsi

jak dzieci cy miech a przecie

jest znakiem zmartwychwstania dlatego ka dej wiosny czekam
e trawy wynios go na wysoko
ch opca odznaczonego za blisko

moich oczu znami z szyi
z Panem Bogiem odt d

boli go nieopalony krzy yk cia a chcia abym go otuli z otem
najszlachetniejsze bezbronne miejsce na skórze mego dziecka
z tomiku „Sprawdzanie obecno ci” 2004
Barbara Gruszka-Zych
powo anie wi tego Mateusza Caravaggia
ko ció san Luigi mój drogowskaz przy drodze na Piazza Navona
ciep e wiat o w rozetach okien znak e przechowywane w nim p ótna
obudzi y si ze snu i yj w oczach ogl daj cych jakby znów
powraca do nich p dzel Caravaggia odnawiaj c pierwsze my li
kr

ce w skupionych g owach m

czyzn siedz cych przy stole

ten blat jest jak szachownica na której ich d onie zamiast królów i laufrów
rozgrywaj parti tylko Mateusz gra w pche ki bawi si pieni dzmi
iw

nie jego o nieobecnej twarzy z ciemn fal loków wznosz

si

nad czo em wskazuje ten co przyszed niewidocznymi drzwiami
w drgaj cej smudze wiat a jak z kinowego projektora ta cz
drobinki czasu up ywaj cego mi dzy spojrzeniem Chrystusa
a uniesieniem g owy m odzie ca ta chwila wy wietla nam prawd
o Bogu sprawdzaj cym obecno

wybranych przy stole

z tomiku „Sprawdzanie obecno ci” 2004
Barbara Gruszka-Zych

Madonna Pielgrzymów Caravaggia
do ko cio a ojców augustianów trafia am po omacku
wiat a na ulicach odleg ych od Pantheonu ledwie si tli y
nawet my gubi y drog frun c w grudniowym powietrzu
po lewej stronie od wej cia w kaplicy rozja niaj cej si
po wrzuceniu monety z aureol chromu by am dopuszczana
za plecy pielgrzymów kl cz cych przed Naj wi tsz Pann
na obrazie Caravaggia ich stopy szerokie od podpierania
ci

kiego ycia spycha y mnie na czwarty plan ciemnej

posadzki w ciemne sprawki zamieszany by te Caravaggio
cigany za d ugi i bójki rozlewaj cy porywczo wino na sto y
eby zobaczy kolor warg Maryi i Dzieci tka zaspokoi
pragnienie drewna pij cego farby tylko wtedy pod emali
przewróconego kielicha kszta ty nabiera y cia a oczy renic
kobieca g owa dopasowywa a si do aureoli a dziecko
ssa o palec cudownego wiat a milcza y o tym p dzle
zdarte do prawdy milcza Caravaggio dzi modl si g

no

w t umie nie namalowanych przez niego postaci
z tomiku „Sprawdzanie obecno ci” 2004
Barbara Gruszka-Zych
*

*

*

prze cierad a które suszy a
w ka dy cieplejszy dzie
eby

ko pachnia o ogrodem

eby wiatr zdmuchiwa z niego z e sny
prze cierad a frun unosz c
na drugi brzeg w w skiej d bowej odzi
nie przysz a wiosna
liny sznurów na pranie naci gni te na maszt
tylko brak bia ych agli
sprasowanych w kostk lodu
w lodówkach szaf
z tomiku „Sprawdzanie obecno ci” 2004
Barbara Gruszka-Zych

***
oddaj klucze trzy kawa ki metalu
które w

one do tunelu dziurki

prze lizguj si na drug stron
te klucze otwar y nam Pary
czerwony koralik wina
przez który p yn a Sekwana dobrego humoru
drzewa dymi ce w upale po obu jej stronach
dworzec Muzeum d Orsay
z zegarem ogl danym przez turystów
jakby namalowali go impresjoni ci
czarny palec wskazówek zawieszonych nad miastem
raz skierowany w dó
jak kciuk cezara na znak e wszystko stracone
to znów wzniesiony w gór
bo jeszcze raz w po udnie darowano nam ycie
z tomiku „Sprawdzanie obecno ci” 2004
Barbara Gruszka-Zych
w ciemni
1. pi

ko stó gazeta

dopóki nie wróc z pracy
nie zapal

wiat a

2.potem p omyk palnika gazowego
rozpala w garnku
nami tno

do jedzenia

3.zamiataj i myj
po sobie
eby zatrze

lady

4.wieczorem
do talerzy w zlewie
acze kran

5.herbata w szklankach bardzo gor ca
a ich to ani zi bi
ani parzy
6.jej koszula nocna
czulsza dla jego pi amy
w koszu na pranie
7.na wieszakach jeden za drugim garnitury
defilada
jego wa nych wyj
8.w szafie czerwona sukienka
ze ladami czerwonego wina
do dzi pijana w ukryciu
9.woda si ich boi
ucieka w czasie mycia
bior c win na siebie
10.na tym mydle
pod prysznicem
po li nie si ka dy dzie
11.w przedpokoju
nie mieszka nikt
prócz butów
12.k ad si spa
kiedy budzi si
ycie w telewizorze
13.w albumach ich wywo ane fotografie
dowody
na istnienie ciemni
z tomiku „Ile kosztuje

ka” 2007

Barbara Gruszka-Zych

ej maluje to co wida
- potrzebny jest jaki konkret - mówi
i konkretnie pyta ile mu dam pieni dzy na farby
odt d b

wiedzie ile kosztuje

ka

z tomiku „Ile kosztuje

ka” 2007

Barbara Gruszka-Zych
- po co piszesz – pyta m odszy syn B

ej

nie wiem
jak to kobieta chyba szukam w sobie
jakiej per y
z tomiku „Ile kosztuje

ka” 2007

Barbara Gruszka-Zych
tacy kruchutcy
tylko na dwóch nogach
postawieni na chwil
eby przele
ca

wieczno
z tomiku „Muchy i ludzie” 2008
Barbara Gruszka-Zych

zdj cia synów
odszy B

ej u miecha si ironicznie

Tymek patrzy z zadum jakby wiedzia
e ka dy pr dzej czy pó niej zamieni si w zdj cie
z tomiku „Muchy i ludzie” 2008
Barbara Gruszka-Zych

siostry
przychodzi w czarnym kapelusiku
nie zdejmuje go nawet gdy siada w kuchni
i grzeje j ciep o od zupy i kaloryfera
jej siostra te taki nosi zamiast w osów
kiedy stoj w przedpokoju w lu nych p aszczach
przypominaj cych kuchenne fartuchy
jakby zaraz mia y zacz

sprz ta

wiat

i nie widz sprz tni tych przez mrok ich twarzy
nie wiem razem czy osobno poci gaj za nitki
do mojej przysz

ci czarne jak ich p aszcze i kapelusiki

dostawiaj mnie do siebie stare kobiety
przechodz ce z przedpokoju do wiecznego pokoju
z tomiku „Muchy i ludzie” 2008
Barbara Gruszka-Zych
kartki cioci Gabi
spieszy si
doj
wys

eby jeszcze wieczorem

na poczt (a listonoszy ma o)
kartki eby dosz y na wi ta

my li e bez nich mi dzy jej bliskimi
nie zakwitn dobre my li kartki
do wyrzucenia do kosza razem
z jej yczeniami ze znaczkiem
i stemplem sprawuj cym nadzór
nad ca ym tym przedstawieniem
ale ona ma stary p aszcz i wierzy
w stare jak wiat dobre intencje
z tomiku „Muchy i ludzie” 2008
Barbara Gruszka-Zych

muchy
1.w przelocie mi dzy
jedn zim a drug
mucha umiera a jej siostra
brz czy za ni nad moim uchem
2.siedzi sam
obok

ki widelce i talerze

i ostatnia ywa mucha na brzegu obrusa
kto dobry do towarzystwa
4.przy czyich zw okach kr

y mucha

sfruwaj c na stron gazety
ze wie ymi nekrologami
5.brz czenie muchy
twój g os mój g os
i nag e uderzenie apki na muchy
jak zwykle policzkuje cian
8.nie dajesz musze spokoju
ani ona tobie
wida to mi
10. azi po tobie ta my l
naprzykrza si jak mucha
ale przecie mnie nie zabijesz
z tomiku „Muchy i ludzie” 2008
Barbara Gruszka-Zych

patrz z okna na czubki wi ni
i delikatny kordonek powoi
i my

kiedy to si sko czy

moje stopy dotykaj desek
z

kami s ojów askocz cymi w pi ty
mo na si

mia ze szcz

cia

e ch odna pod oga
a nad ni gor ce powietrze
ale zamiast tego my

kiedy to si sko czy

wchodzi mama
eby mi przypomnie
e jestem córk
rozsypuje zapachy kuchni
zamiast prosi o dok adk
my

kiedy to si sko czy
ce wychodzi po deszczu
mielsze ni przedtem

cho tyle si na wieci o
parzy mnie w czo o i nie pozwala my le
z tomiku „Muchy i ludzie” 2008
Barbara Gruszka-Zych
* * *
siedzieli my przy drewnianym stole
z oczami s ków
patrz cymi na nas
z wn trza innego wiata
z tomiku „Ostatnie niadanie” 2009
Barbara Gruszka-Zych

Ma

dziewczynk zgubi a sukienka
1

ma

dziewczynk rozbieraj do operacji
a na wystawach tysi c sukienek
które mog aby w
2
- ma a –

my li o operacji ma a dziewczynka
pocieszaj c si
e w ma ym cia ku mniej miejsca na ból
3
ma a dziewczynka
ma czerwone policzki
ze wstydu e tak ma o wa y
przy swojej ci

kiej chorobie
4

ma a dziewczynka
musi da si znieczuli
- czy kiedy uk

a ci pszczo a?-

pyta doktor w bia ej masce i kitlu
zabezpieczony jak pszczelarz
boj c si

eu

dli go sen

5
ma

dziewczynk

czeka du e przej cie
na tamten wiat
dlatego uczy si chodzi
chocia jest taka ma a
6
ma a dziewczynka
siedzi w du ej
jak w rosyjskiej matrioszce
tylko trzeba j wyj

eby zd

a odetchn
z tomiku „Ostatnie niadanie” 2009
Barbara Gruszka-Zych

- Ma gosi K.
na

eczku w zielonych rajstopkach

w yrafy i hipopotamy ca y ogród
zoologiczny do którego nie mia a si y
pój

siedzia a z dwu i pó letni powag

prawie siwe d onie w osów obejmowa y
jej buzi z serduszkiem ust chorowa a na serce
nawet mama nie wiedzia a co j czeka
my te nie wiedzieli my kiedy prosi a
o chlebek i paróweczki trzy kromki
jak trzy dni które jej pozosta y dzisiaj
widz

e ca y czas walczy a eby si

nie rozp aka i nie podprowadzi nas
do kraw dzi swego ycia nawet na kilka
minut dla zmylenia u miechn a si
jak ka de dziecko a potem znów patrzy a
na nas zdziwiona e odchodzimy
nie zauwa aj c tego smutku tej powagi
ostatniego szpitalnego niadania
z tomiku „Ostatnie niadanie” 2009
Barbara Gruszka-Zych
krynica
miasto kuruje si w s

cu

wszystkie stoliki zaj te przez niezdecydowanych
obudzi si czy usn
pij wody lecznicze a cz owiek to woda
sp ywa do ziemi ubrana w futra
kostiumy po czochy i buty

te z minera ami wzbogacaj

ycie

o pierwiastek d ugowieczno ci
na d ug wieczno

szykujemy si

skazani przez lekarzy
na t kuracj pisan palcem po wodzie
e po roztopach wiosna
z tomiku „Ostatnie niadanie” 2009
Barbara Gruszka-Zych
wiersz
po pogrzebie Marka wesz am do ksi garni zasypanej li

mi ksi

ek

i czasopism tu zawsze trwa jesie
nieustanne zbiory plonów ludzkich g ów
otworzy o mi si jedno z pism z wierszem Walta Whitmana
zrzuconym gdzie z góry
Pomy l o skutkach duchowych
To, e ka dy z przedmiotów ziemi przynosi skutki duchowe, jest
Tak pewne, jak to, e ziemia p ynie przez niebo.
Marek dzi sta si przedmiotem zamkni tym na klucz ziemi
schowanym przed naszymi oczami eby my nic nie mogli si dowiedzie
ale jaki jest tego skutek
do czego s

s owa pisane

pomagaj s ysze tych którym brak o g osu
rozmawia z nimi otwieraj c pisma zamiast ust
z tomiku „Ostatnie niadanie” 2009
Barbara Gruszka-Zych

