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ZIEMIA

będę cię wabić
falującą równiną
różowością wschodzących pagórków
soczystością porannego lasu

będę cię wołać
w rozpostartą kołyskę krajobrazu
będę cię przyzywać
każdą ścieżką głębiej
otworzę
ciepłe wnętrze
byś się ukorzenił
zanim porosnę lasem
milczenia
po tobie
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PODGLĄDANIE

stoję pod wydętym 
twoim oknem
ciężarna firanka
rodzi wnętrze
za czerwienią doniczek
pokój z widokiem
na życie
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ROZBIERANIE PO ZIMIE

najpierw śnieg
pofałdowana równina
z rzędem przyprószonych wierzb
dalej
łagodne otwieranie krajobrazu
guziczek po guziczku
rozgarnianie zasp żabotu
pod ruchliwymi palcami
przejrzysta koronka mrozu
topnieje z wolna 
odsłaniając
morenową dolinę
między wzniesieniami

potem kołysanie
ciepłem oddechu
aż poruszą się strumyki
w lodzie
i spłyną na skraj
zaspanego lasu
w nawilgłe runo

potem rozchylanie krajobrazu
od brzegu do brzegu
falowanie wzbierającej rzeki
nurt spieniony ulewą

na koniec wygładzona
w słońcu morelowa
dolina oddycha
i kwitnie
przykryta łąką
z jedwabiu

4



Marzena Dąbrowa Szatko

EROTYK NADMORSKI Z KOSMOSEM W TLE

okręcam srebrny
łańcuszek nocy
na obnażonej kostce
stopy zawieszam 
na krawędzi morza

meandrami twojego ciała
kluczą łódeczki pocałunków
z gasnącym słońcem
wślizgują się
w deltę moich ud
rozwartą falą przypływu

unosi się i drży
płowa sukienka wydm
odlatuje z porywczym wiatrem

rzeka płynie wezbrana
światłem zachodu
końcami palców
dzień uchodzi 
w wodę

gwiazdy muskają brzeg
nieskończonością światów
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EROTYK ŁĄKOWY Z DZBANEM W TLE

mój kark wygięty
w stronę twojego
pocałunku
jak ucho dzbana
wymyka się z zatrzęsienia
powojów

pochylasz się
nad kwietnym zboczem
a wtedy rozstępują się
trawy
na mojej sukience
i dnem krajobrazu
przetacza się
jedwabisty strumień

znika w łące
jak we wnętrzu dzbana
rozpryskując wokół
wszędobylską mgłę

omdlałe łodyżki
wspinają się na palce
zachłyśnięte rosą
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WIZYTA

kiedy wchodzisz
uśmiechają się moje stopy
i biegną w stronę
nieba

wtedy wschodzi noc
uśmiechniętym nowiem
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EROTYK WIERSZEM

wchodzisz w połowie wiersza
więc częstuję cię
słowami rozrzuconymi
po stole
sięgamy po nie
łapczywie odrywamy
szypułki chwytamy
wargami rozcieramy
językiem smakujemy
sok wycieka
z nabrzmiałego miąższu
wytryskują pestki
aż po puentę
szampański deser
amaretto
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NOC PRZEDŚLUBNA

przy łóżku leżą obrączki
w aksamitnym pudełku
i dwa motyle
na szpilkach
perłowoskrzydłe
twoje kolczyki
omotane srebrnym łańcuszkiem
od tykającego zegarka

róża przekwita
w kieliszku
po winie
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HAPPENING NA SKRZYŻOWANIU

ulica zgrzyta
w zębach
chwyta za gardło
wciska się
w oczy

na wyspie
między tramwajami
ktoś fałszywie wygrywa
kawałki
z Mendelssohna

biały mercedes
w zwiewnym welonie
z baloników
wzlatuje
na wysokość siódmego
piętra

miasto
wdziera się
w czerwone okna
przekrojone na krzyż
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ŚLUB

dla A. A.

on w krawacie i boso
ona w kantylenie uwznioślona
jak echo białą
wieżą sukni

stoją w ogrodzie
z nagim widokiem
na jabłoń oboje
bohaterscy jak pieśń
i tak smutni
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EROTYK LETNI

wciąż jeszcze jesteś
to tylko wiatr
ukrył cię za drżącą gałązką
i teraz obsypuje twoją twarz
słońcem
gdy wychodzisz na ścieżkę

wciąż jeszcze jesteś
woda zbiera się w niebie
ciemnieje jarzębina
maliny odchodzą
jeszcze ciepłe
od lata

drzewa stoją w skarpetkach
z mchu
powietrze szarzeje
na kamieniach
zastygają bezdomne ślimaki

kochasz mnie
jeszcze 
kocham

nasze dłonie
obejmuje rączka
twojego spłowiałego parasola
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MOTYW Z KARTEZJUSZA

w półotwartych
drzwiach szafy
złamało się lustro
widać tylko świecę
i kawałek mojej stopy
w pewnym oddaleniu
jak drugi płomyk

mogę nią poruszać
więc jestem

ale w czarnej szczelinie
zniknęło wszystko
pomiędzy nami
tak
jakby wcale
nas
nie było
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PRZEŻYCIE METAFIZYCZNE W DRZWIACH

nicość nie może istnieć
(z M. Gretkowskiej)

wszedłeś z drzwi prosto
w jej nieobecność
w ucichły zapach ciała
w nagłą biel pościeli

wydało się
że jej nie ma
może nigdy nie było

jej nieobecność stała się
bardziej namacalna
niż obecność
nie do uniesienia

więc stałeś
z opuszczonymi rękami
gdy wróciła
do obrazu
w ramie drzwi

akt oddany
rzeczywistości
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NOCTURN ALBO DROGA DO CIEBIE PRZEZ NOC I DESZCZ

zgoniony dzień
dyszy crescendo
ciężki jak cała nuta księżyca
na pięciolinii
drutów telegraficznych

przejechany deszcz
skuczy pod oponami
jak pies

zmartwychwstaje mgłą
na szosie
do nieba
połyka hostię księżyca

adagio
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EROTYK PODRÓŻNY

po kwadracie okna
prześlizguje się pospieszny
krajobraz pokreślony
smugami świateł

erotyk zgrzyta na zwrotnicach
gdy nalewasz szampan
w plastykowe kubki
kołysze się sufit
przedziału

uchylona butelka
traci oddech
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NA WIELKICH DWORCACH

na wielkich dworcach
po brzegach peronów
ślizgają się przeciągi
rozrywają głosy mieszają
pożegnania słowa kleją się
do siebie obce nagle bliskie

odjeżdżam       na zawsze z tobą
do jutra kocham cię       wrócę

kup chleb       pamiętaj do domu
czekaj na mnie zadzwonię       na pewno

ostatni raz       przecież wiesz odejdę od niej
zrozum to tylko kilka dni       bądź cierpliwa

zwolna rusza
zatrzaśnięta
szyba twarzy
przezroczysty rysunek
na szkle
wydarty z ramek
porywa
otwarta przestrzeń
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ODJAZD

dworcowe zegary tykają potajemnie
odliczają minuty
za plecami odjeżdżających

a oni milczą
przecież wszystko
już powiedzieli
pożegnaniom nie trzeba
słów
więc tylko oczy takie
otwarte
mówią
palce naprędce kreślą
na czołach niespokojnie
krzyżyki znaki ufności

i już trzepoczący odjazd
kolebie peronem
zegary krztuszą się
czasem złośliwie
machają wskazówkami
pręty szyn plączą nogi
pozostałym

krzyż
rozłąki rozkłada ramiona
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ODLOT

odlatujesz już przy barierce
machając dłońmi znikasz
w tłumie na linii granicznej
szukam cię potrącam
ludzi wzrokiem
chwytam za poły płaszczy
koniecznie szarych
za torby podróżne
tylko czarne
głaszczę szpakowate głowy

z tarasu
zatrzymanego w pół drogi
do nieba
śledzę samoloty wzrokiem
przywieram do skrzydeł kadłubów
wypatruję znaków
widzę
odrywa się
od swojego cienia
twój samolot
już wmieszał się między ptaki
traci kształt
wchłonięty
przez przestrzeń
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SCENA BALKONOWA Z INSTRUKCJĄ

jeżeli sygnał jest słaby należy
przejść na otwartą przestrzeń
a w budynku podejść
bliżej okna

najbliżej okna jest balkon
otwarta przestrzeń pod niebem
dzwoni
twoim głosem

halo Julia
jestem
po drugiej stronie
oceanu tęsknoty
słyszysz
słowiki

halo Romeo
jestem
na wysokości
wschodzących ptaków
śpiewają przebudzone
twoim głosem
z odległej strony
nocy
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WARIACJE TELEFONICZNE

zamieszkaliśmy czasowo
po dwóch stronach nocy tak
że powitanie jest żegnaniem
do snu

twój wieczorny głos
o poranku
otwiera mi oczy
niebo
wschodzi to które zaszło
u ciebie

przestrzeń przechodzi w czas
teraźniejszy wspólny zmienia się
w rzeczywistość naszego być
i nie być
jednocześnie
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EROTYK KORESPONDENCYJNY

najpierw dolatuje twój zapach
cztery rządki
perfumowanych liter i cyfr
PAR AVION

trzymam go w rękach
jak upuszczone piórko
gołębia

potem otwieram kopertę
pęka na dwoje
pod nożykiem
zanurzonym 
po trzonek
z perłowej macicy

aż do dna
obnażonych słów
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PRÓBA ZBLIŻENIA W OKOLICZNOŚCIACH TRANSOCEANICZNYCH

                kiedy jesteś daleko
                słucham z taśmy
                twojego głosu
                bez ciebie
                przychodzą nagie słowa
                rozebrane z ciała
                ust i ruchu dłoni
                odarte z czasu
                zawsze w czasie
                teraźniejszym

                pozbawione okoliczności mówienia
                przy cudzym biurku
                w cudzym pokoju
                bez nieznanego kota u kolan
                bez nieba wpatrzonego
                w wynajęte okno
                bez kąta
                padania światła
                bez brzegu parapetu
                przecinajęcego obcy krajobraz
                bez twojego spojrzenia

                taśmę można przesuwać bez końca
                do początku jeszcze raz
                słuchać słów szukać
                okoliczności łagodzących
                niepokój
                o spokój
                nad cudzym domem

                gdzie jesteś
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CZEKANIE NA TELEFON

zwijam się
w kłębek
moich nerwów

włókna neurytów
przeszywają mnie na wylot
połączenia komórkowe zerwano

na końcach nadziei
pustka
odłożona słuchawka
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GŁUCHY TELEFON

odkąd wyjechałeś
sypiam z telefonem

przemawiam do niego czule
i pieszczotliwie głaszczę
słuchawkę
może się odezwie

nie
milczy jak ty

a kiedy już daje
znak życia
w środku nocy
mówi
przypadkowym głosem
do przypadkowej mnie

przepraszam
błędny numer
zbieg okoliczności

zbieg
z okolic łączności
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EROTYK NIEDOKOŃCZONY

chwytam sen
in flagranti
gdy właśnie zbiera się
do odejścia

już zakłada
kapelusz i rękawiczki
a jeszcze głaszcze mnie
po głowie
dotyka ud
atłasową dłonią
gładzi rozstaje stóp

nie zdążę go zatrzymać
rozrzuconymi palcami
chwytam rąbek odchodzącego 
prześcieradła powietrze
jeszcze oddycha
zaraz wstanie 
budzik
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EGZEKUCJA

już nie przyjdziesz
powiesiłam sukienkę
z pękniętej
twarzy płyną łzy
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NIEOBECNOŚĆ

przygotowałam się
na twoje przyjście
wieczór się spóźnia
telefon
pomija mnie
milczeniem
natrząsają się ze mnie
płomyki świec

nabijają się zjadliwie
puste talerzyki
podłoga zanosi się
śmiechem

załamane ściany
próbują
wywieść w pole
ociemniałe okno

wymykam się
schodami w dół
wpadam
na skrzynkę pocztową
zamkniętą
w sobie
jak orzech

kamienuje mnie
noc
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ODEJŚCIE

zmierzch wprawia
szafirowe szyby
w okna
domów nad parasolem
kawiarni

od naszych słów
wyostrzony płomyk świecy
opadł kroplą
wosku
zastygł w marmurze
stolika

na brzegu filiżanki
zawisł
skryty pocałunek
wystygły ślad
twojej obecności
resztka kawy na dnie

przy próbie złowienia
w siatkę pamięci
wymyka mi się
z rąk
pryska kroplami
białej porcelany

zmrok
kruszy mnie
chłodem

płacę rachunek
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ROZTOPY

już
widzę ciebie
z każdym krokiem
coraz mniej

zaszklony obraz
osuwa się
po parapecie

słońce mozolnie ogrzewa
pustkę po tobie
razi moje okno
zbytkiem
do łez

stara grusza
dotknięta do żywego
bezowocnym wyglądaniem
prostuje ramiona
po gipsowym opatrunku

sroki
skrzeczące odpryski przedwiośnia
zatapiają się
w jej nagość
będą pleść gniazdo

już
nie zawrócisz
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PO TWOIM ODEJŚCIU

twoje pantofle
pozostawione
równo pod krzesłem
przestępują z nogi na nogę

do każdej lgną
przez chwilę
szukając twojego ciepła

węszą
z noskami przy podłodze
niecierpliwie
ześlizgują się
z obcych palców
spadają ze schodów

dziczeją porzucone
byle gdzie
byle jak
odtrącane przebiegającymi stopami

gryzą się
po kątach
drą
skórę w strzępy
skuczą
resztkami
rannych podeszew

porwane
na kawałki
wałęsają się
w zakamarkach
śmietnika

ubezdomniony fragment
twojej biografii
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OCALENIE II

kiedy byłeś miałeś ciepłe ciało
kiedy byłeś miałam ciepłe ciało

nie ma cię
twoje nieobecne
ciało jest bezcielesne

z rzadka przybiera postać
płaskiego obrazka za szybą
tramwaju
albo głosu
w słuchawce

dziś cię spotkałam
w książce
twoje imię i nazwisko
kilka liter
kilka wierszy
miłosnych
i to już wszystko
cały ty
cali my

co ocalimy
można objąć
wzrokiem
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POZOSTALI

motto: /.../ "Bo co ma począć kot w pustym mieszkaniu"
/W. Szymborska/

podlewaj kwiaty powiedziała
karm kota
i wyszła 
zabrała nawet pościel
swojego zapachu

zbiłem dwie skrzynki
i powiesiłem na balkonie
z jednej strony balustrady
pochowałem ją z drugiej
strony siebie

dla niepoznaki posiałem
łąkę
prędko wzeszła biała
kaszka marzanki i przytulii
tobołki polne przywędrowały
nie wiadomo skąd
jak zwykle na ziemi
jałowej

tylko pominięty kot
wyczuł przez skórę łąki
co w trawie piszczy czeka
na zmartwychstanie
miski z manną
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PRZEPROWADZKA

w kątach szaf
gnieżdżą się wspomnienia

wypełzają na światło
dzienne na połamanych biegunach
starych koników
wloką się 
na oberwanych łapkach
misiów
owinięte pajęczyną
pamięci
odarte z barw
i tęsknot
stoją pod zamkniętymi drzwiami
wiszą
na klamce
która zapadła

wyrzucone za próg
dokonują żywota
niepotrzebne w nowym
domu i w starym
zabitym
gwoździami
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GRAMATYKA

mówiłeś
moja żona
mój pies
mój dom
moje dzieci

mówiłeś
mam jestem chcę
nie mówiłeś

mówiłam
jestem
mówiłam
chcę
mówiłam
mam
męża
dzieci
dom
psa
mówiłam
a nie mówiłam

teraz nareszcie się zmieniło
mówimy
jesteśmy
po rozwodzie
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PEJZAŻ PRZELOTNY

nareszcie jest
tak jak było
nam pisane
żyjemy
w odrębnej przestrzeni
i czasie

jestem tu przelotem
moje miasto
odkrywa się
za horyzontem
twoje
ucieka spod skrzydeł
samolotu
topi się
w przerębli
chmur

nie do zobaczenia
mój drogi
nie do widzenia
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ANAKREONTYK

w cienistej kolebce
sklepienia bujają się amorki

chwytają motyle
za okrągłe rąbki skrzydeł
ślizgają się po tłustych
girlandach z liści
rozchylają pękate różyczki
zaglądają do wnętrza
cielistych muszli
pławią się w rozleniwionych
misach owoców

lutnia porzucona
leży wśród winogron
jeszcze drży od lotu
strzały wbitej między struny

rozsypany kołczan
wsiąka w pęki róż
zupełnie niepostrzeżenie
obraca się
w biały marmur

odwieczną formę mitu
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ANEKS
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MOUNT DIABLO - WJAZD

przyszłość przed nami
a ty się boisz
mówisz nawijając
spiralę drogi na koła
słońce syczy przypalane oponami

przyszłość jest od 5 do 7 p.m.
potem rodzinny obiad

zrumieniony stek
na błękitnym talerzu

krajobraz płaski jak stół

/Kalifornia, 1999/
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MOUNT DIABLO - SZCZYT
/OCZEKIWANIE NA ZACHÓD SŁOŃCA/

nie bój się przecież
tam nic nie ma
przekonujesz
przepaść przykleja się
do moich stóp
balansuje na czubku
buta

słońce stoi nieruchomo

/Kalifornia, 1999/
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MOUNT DIABLO - ZJAZD

nie widzę drogi
mówisz na zakręcie
oślepione
koła przelatują nad przepaścią
trzepotliwy chichot opon
zahacza o czas
już przeszły niedokonany
trzeba było umyć szyby
mówisz
trzeba było poczekać
na zachód słońca

w bocznym lusterku
twoja dłoń
ze srebrnym zegarkiem
wstrzymuje pęd
przestrzeni

/Kalifornia, 1999/
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MOUNT DIABLO - POWRÓT

wracasz stamtąd
z resztką spalonego wiatru
pod maską
samochodu
z odpryskami przestrzeni
w oczach

płowe wzgórze
jeszcze kołysze twoim ciałem
gdy mijasz malowany
na żółto
próg zwalniający

ostatni
przed twoim domem

/Kalifornia, 1999/
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MOUNT DIABLO - KOSMOS

spadające słońce oświetla księżyc
na antypodach nieba
środkiem biegnie skrawek ziemi
ścigając się z nocą

milczysz
w świetle wieczoru
krążą wokół ciebie
twoje kobiety

milczysz
twoje milczenie jest cudze
rozszarpywane przez niepokój
po kryjomu robisz zdjęcie
dwóm cieniom krążącym
na skale

milczysz
ptaki wytryskują
spod spłoszonych kół
w dole
zapalają się miasta
planety ludzi

na różowym niebie
wschodzi venus
nadaremno

/Kalifornia, 1999/ 
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POŻEGNALNA FOTOGRAFIA Z FLESZEM

czas zwija się w pętlę
z rozrzutnie trwonionych dni

cenny kruszec pozostałych minut
mimowolnie przesiewany przez palce
tężeje w dziurawe obrączki

jeszcze jedna noc
pęknięta przed świtem
jeszcze jedna fotografia
w lustrze
zagłuszona gromem pożegnania

/08.1999/
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POWRÓT Z LOTNISKA

zawrócilem
kiedy lotnisko opadło
z twoich rzęs

w domu zimno
powitały mnie szyby
ogołocone
z twojego odbicia
szklanka z resztką
twojej herbaty
zostawiona na stole

czas
z nagła oswojony
przestał wyrywać się z rąk
pokornie pozwala odnowić znajomość
z brakiem ciebie

w łazience
w tym pokoju
na poduszce

teraz kiedy cię nie ma
paradoksalnie
sen przedłuża
twoją obecność
zmienia byłaś
w jesteś

/08.1999/
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Marzena Dąbrowa Szatko

CHRZESTNA CÓRKA Z SAN FRANCISCO

Ani

złotowłosa dziewczynka z bajki
o czym chcecie
smaruje porankiem grzankę
i wiąże warkoczyk
z kolorowych motyli
zlatując stromą uliczką
ku morzu
a z-anią biegnie
błękitny kapelusz
z dżinsu

złotowłosa dziewczynka
z bajki o czym chcecie
ściga w locie kolibra
z paciorków i zwierciadełek
rozpostarta na niebie
jak latawiec
fruwa nad zatoką
rozrzucając lazurowe landrynki
aż za nimi wpada
w diamentową koronę wody
i przeskakując fale płynie
ku otwartemu morzu
a z-anią biegnie
tłum spojrzeń
z brzegu

i moje
z drugiej półkuli

/Kalifornia-Kraków, 1999/2000/
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