(...) Poetka nie ucieka od pytań najtrudniejszych, stawia je spokojnie, bezgłośnie prawie, po
to, by uderzyć puentą mocno i precyzyjnie.Tak jest na przykład w wierszu Czego nie ma w
protokole: Na przykład papieros. Może / gdyby zapalił. Na ławce / albo pod drzewem – w letnią noc / przyjemnie pobujać się, tak beztrosko, / na krawężniku. Cykady i późne szepty. Można / jeszcze inaczej – gdyby zgasił w połowie / (chciał przecież rzucić palenie). Mógł / zagasić
w połowie. Albo w ogóle / palić wolniej. Albo szybciej. Albo jakoś / inaczej. Gdyby zgubił
kluczyki, potknął się / gdzieś na schodach, dostał w mordę, zgłupiał / dla jakiejś dziwki – byłby
/ 22:18 gdzieś indziej. Temat śmierci, z którą podmiot liryczny się nie godzi, jest obecny w
wielu utworach, jest w nich także nieuchronność własnego losu: od dawna noszę w sobie
ziemię – mówi w wierszu esprit d'escalier. Pozostaje pytanie: co po nas? Bóg? Jest i Bóg.
Jego też trzeba pytać, na przykład za pośrednictwem św. Pawła, z którym w krótkim re
rozmawia poetka o sprawach najistotniejszych, jak w wierszu re: Szczęśliwy, kto nie ma
wątpliwości: Doprawdy szczęśliwy, kto nie ma wątpliwości / w swoich postanowieniach?
Mógł przecież / wiele razy zwątpić, mógł darować Ryfce / blond włosy, nowe imię i siostry.
Dorosłaby / do historii kobiety. A tak? Została śmiertelna / powaga nad stosem butów. Niewątpliwa. Dużo w poezji Fietkiewicz-Paszek kontekstów filozoficznych i te zdają się bliższe
poetce niż religijne dogmaty. Nie chce gotowych recept, twierdzeń a priori, woli poszukiwać
lęków, rozczarowań, za cenę braku symetrii. Nie brak w tomiku także i wierszy kaliskich. Jest
tu ulica Kordeckiego: bolesna pręga na mieście, zbieg ulic Polnej i Górnośląskiej z nieistniejącą lodziarnią, jest kamienica przy ulicy Kościuszki 16, a w wierszu Chciałam zapamiętać
tę lekcję jest i lekcja fizyki w III LO im. M. Kopernika, którego autorka jest absolwentką: Po
latach / świat się nam jakoś urządził. Złożyłam / nadmiar wspomnień w kostkę – są / obok
suszonych liści, które znaczą / kolejne rozdziały. Zaczynają je i kończą./ Pomijając lekcję
fizyki. To, co najbardziej porusza w poezji Izabeli to nie wieloznaczność, mnogość sensów,
niezwykłe puenty, ale waga każdego słowa, powiedzianego cicho, prawie szeptem, tak
precyzyjnie, że nawet jeśli czytelnik zechce zatrzymać ruch źrenic, światło już w nie wpadło
(Światowy dzień poezji). W posłowiu napisanym przez Karola Samsela czytamy: Szczerze
polecam zbiór pt. Portret niesymetryczny uważnej lekturze czytelników. W wypadku
I.Fietkiewicz-Paszek bowiem (podobnie jak w wypadku E. Tkaczyszyna-Dyckiego, choć z
zupełnie innych przyczyn) warto pamiętać szczególnie o tych wierszach, o których warto
zapomnieć. [Aneta Kolańczyk, z recenzji tomu „Portret niesymetryczny”, Kalisia Nowa
nr 7-8-9 /141/ 2010]

Portret niesymetryczny to niezwykle cenna, udana literacko i bardzo piękna poetycka propozycja. Wiersze autorki, świetnie wyedukowanej klasycznie i popkulturowo, biegle orientującej
się we współczesnej liryce, mają nieodpartą moc uwodzenia. Raz dzieje się tak dzięki emanującemu z nich smutkowi, który nie jest nostalgią za dawnymi laty czy sentymentalną
retrospekcją, ale wypływa ze stoickiej świadomości przemijania i w tym sensie okazuje się,
jak mawiano dwa wieki temu, szczęsnym smutkiem. Innym razem odbiorcę uwodzą obrazy
aktualne, żywe i namiętne, pokazujące miłość w całej jej, jak pisano dwie dekady wstecz,
uczuciowej dialektyce, współtworzonej przez nieodmiennie totalne pożądania i nieuchronnie
cząstkowe spełnienia. I co najważniejsze, w każdym wypadku są to wiersze wysokiej artystycznej próby: nowoczesne, ale doskonale poddające się lekturze; wyraziste, choć zanurzone
w językowej wieloznaczności. [Piotr Łuszczykiewicz]
Z tych wierszy przebija się myśl przewodnia: jesteśmy tylko ludźmi i chociaż czasem nam z
tym źle, to nie mamy o to do siebie pretensji. [Karol Andrzejewski]
Odpowiedzialność za słowa wymaga charakteru, odwagi i odrobiny szaleństwa, a także wiedzy, koniecznego poczucie sensowności i bezsensowności życia nałożonego na formę językową, zdolną to unieść i zanieść do ludzi. Wszystko to znajduję w tej poezji. [Jacek Sojan]
Mam wrażenie, że autorka potrafi kleić obrazy w sposób niezwykły i bardzo osobisty. Z jednej
bowiem strony odbieram te wiersze jako inteligentną, wiarygodną opowieść zawieszoną w
takim a takim czasie i miejscu, z drugiej jako przygodę języka, który upaja się swoją wieloznacznością i gramatyczną asymetrią. Najważniejszy wydaje mi się jednak styk języka i rzeczywistości. (...) Za zwornik całej tej poetyki można uznać lapidarną puentę jednego z
wierszy: nieostre chwyta się z poruszeniem. [Marcin Orliński]
Tak grać znaczeniami i nakładać na siebie znaczenia to rzeczywiście sztuka. Tu jest siła,
kondensacja znaczenia i obrazu niebywała! [Karol Maliszewski]
Trudna poezja. Przypomina pełną barw mozaikę, która została tak rozbita, abyśmy składając
ją trochę się pomęczyli. Ale warto. (…) Poetka ma już ukształtowany i łatwo rozpoznawalny
język. [Tomasz Jastrun]
Próby wyjścia to nie tylko stanięcie naprzeciw dziełom sztuki i ponowne ich odczytanie, jak pisze we wstępie Maliszewski. To ucieczki z ogromnego pustkowia, na którym w ogromnych
odległościach od siebie snują się na oślep kolejni ludzie. Próby przełamania ciągłego
korowodu samotności i śmierci. Żadna z nich nie może się jednak udać. [Paweł Bernacki]

Stowarzyszenie
Promocji
Sztuki

łyżka mleka

To zbiór sonetów trzymających się rymu dowolnego, przez to samo nie układających się
tradycyjnie w naszym schematycznym oczekiwaniu, co znowu na plus. Tu jednak należy się
słówko wstępne: Fietkiewicz zafascynowana (jak mniemam) problematyką ekfrazy napisała te sonety jako swoiste pendant do obrazów m.in. Beksińskiego, Chagalla, Rembrandta, Belliniego, Boscha i Kahlo. Szczególnie sporo inwencji poświęciła malarstwu Jarka Wójcika, artysty polskiego z Melbourne. Każdemu sonetowi towarzyszy obraz, z którym wiersz
się łączy, wszystko to na kredowym papierze, według gustownego layoutu, czyli – co rzadkie dla tomów poetyckich – jest to książka bibliofilska, luksusowa, piękna i wyrafinowana
sama przez się. Brawo dla wydawcy – to dzisiaj rzadkość na naszym rynku poetyckim. Ale
ad rem. Pomysł osobliwy dzięki swej konsekwencji, dyscyplinie i realizacji czysto artystycznej. A przede wszystkim w to opowiadanie obrazów Fietkiewicz cudownie przemyca
swoje didaskalia, od siebie dodaje świat, który bądź filozoficznie, bądź mentalnie, bądź
nawet faktograficznie emanuje lub nieodłącznie kojarzy się z konkretnym dziełem sztuki.
Przyjrzyjmy się dla przykładu obrazowi Chagalla zatytułowanemu Łyżka mleka i związanemu z nim sonetowi: Jak podskórna świętość – codzienna uwaga: / podać łyżkę mleka,
okryć kocem plecy, / tak spać, by nie zbudzić, i tak żyć, by rzeczy / zwykłe mu nie kradły
miejsca dla rozważań // dla spraw istotniejszych. Dzisiaj zamknął kramy, / jedzie do
Witebska – sam wszystko obgada / z Jehudą, a ona (jak każe Halacha) / ugotuje koszer,
sprzątnie, zmyje zanim // on wróci. Rutyna, nic wielkiego. Jednak: / jest w tym jakaś czułość,
nieszczególnie rzewna, / jakby stała za nią przenikliwa jasność, // że rozpad wyrasta z codziennych zaniedbań. / Ale jest coś jeszcze: przeczucie, że pęka / Ich świat, i że ona usłyszy
ten nagłos. Proszę zauważyć: u Chagalla scena z codziennego życia chasydzkiego małżeństwa. Tyle i tylko tyle. U Fietkiewicz dopowiedzenia, domyślenia tej sceny, dookreślanie
jej ewentualnych szczegółów i kontekstów, rekonstrukcja emocjonalnej atmosfery tej sytuacji, jaką widzimy na obrazie, jej aury, nastroju, czułości, a w dwóch ostatnich wersach zapowiedź Holocaustu, którego przecież tu nie widać, ale który jak wiemy nastąpi. Owszem, są
to swoiste nadinterpretacje, ale nie tylko dozwolone, dopuszczalne, lecz świadomie podjęte, by z tej integracji obrazu i wiersza, dwóch bytów osobnych, nagle zrodziło się coś
wspólnego, nowego w wyniku swej homogenizacji i zgoła przypadkowego spotkania. Taki
był zamysł, przypuszczam: dopisać własną, autorską wartość dodaną do wartości zastanej.
Po latach, po upływie czasu, historii, po kilometrach dystansu, jaki dawne pędzle różni od
współczesnego pióra. Fietkiewicz dzięki swej wyobraźni znalazła moim zdaniem nie tyle
nową inspirację, ile nowe pole dla własnej tożsamości, ekspresji i wewnętrznego dialogu.
Szczególnie poruszyły mnie sonety związane z Beksińskim i Fridą Kahlo – tam jakże różna,
lecz jakże niesamowita metafora malarska przełożyła się u poetki na egzystencjalne i
metafizyczne komentarze, które należą już do jej osobnego świata. Majstersztyk! I podobnie jak w pierwszym tomiku – zupełnie indywidualny koncept na własny świat sensów i
emocji. Istnieje jedna cecha, która splata oba tomiki, chociaż tak różne. Otóż w Portrecie
niesymetrycznym Fietkiewicz wychodzi od szczegółu i zmierza do ogółu. W Próbach
wyjścia na odwrót. Zastosowała jakby dwie bliźniacze, komplementarne acz pozornie
sprzeczne ze sobą metody do opisu własnego świata. Zrozumiała nie tylko poetycką teorię
względności, ale wyraziła tym samym ważną filozofię wieloaspektowości łańcucha sensów
ontologicznych i napisała tym samym rozprawę o metodzie, a raczej o metodach przyglądania się światu i sobie. Nie usytuowała żadnej prawdy w konkretnym miejscu. Właśnie ta
świadomość względności, niejednoznaczności wszystkiego, co czujemy, co nam się zdaje,
co nas tworzy i gubi jest, być może, największym morałem tego podwójnego debiutu, któremu wróżę dalszy, znakomity rozwój. [Leszek Żuliński, z recenzji tomu „Próby wyjścia”,
Migotania, nr nr 2(31) lipiec 2011]
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(...) Poetyka epizodu i szczegółu, incydentu, gestu, migawki, wspomnień (ludzie, miejsca,
spacery wycieczki), impresji; jakaś kostka Rubika stanowiąca solidną całość, a jednak nie
dająca się w całość poukładać. Bo poukładane być nie może. Świat żyjący w nas nie jest ani
logicznym, ani linearnym porządkiem, dokonanym, uładzonym opisem „systemu”, raczej
chaosem poszarpanych sekwencji, wspomnień, odprysków sytuacji i zdarzeń, powidoków,
śladów, niedopowiedzeń. Sfragmentowanym, urywającym się rejestrem, który zgubił trop
pomiędzy konkretem a zamysłem i intuicją. Nieustannym virement między czasem przeszłym a przyszłym, historycznym a współczesnym, rzeczywistym a nierzeczywistym. Żadnych uogólnień, żadnych morałów, raczej jakiś osobliwy behavior, złożony z incydentów,
które, choć wyłowione z realu, to odkładają się w kosmosie wewnętrznym imaginacyjnym
pyłem, zlepiającym się w osobną strukturę ego. Dziejemy się pomiędzy kramami wierszami
ustami, czyli dziejemy się wszędzie, we wszystkim i na wszelki sposób. To trochę jak zbiór
różnorodnych fotografii, na których właśnie realizm przeplata się z impresją i przypadkowo
uchwyconym małym-wielkim incydentem. Nieostre chwyta się z poruszeniem – genialna
definicja weryzmu, jaki te wiersze opowiadają. Na takim światoobrazie Eco mógłby ćwiczyć
swoją teorię dzieła otwartego. Ale tu idzie o coś więcej niż o teorię, raczej o egzystencjalne
credo, głoszące splot dysfunkcji, dysharmonii, dysproporcji pomiędzy outside a inside. Tak,
te wiersze, tak bardzo zakorzenione w rzeczywistości, anektują ją całkowicie do wewnątrz i
mielą na psychoegzytencjalną karmę.
Dużo o śmierci. Jej nihilistyczny dramat, ale mitygowany pogodnym stoicyzmem. Wpisany w
rację wyższą, w porządek, w oczywistość beznadziejną, lecz pozbawioną piruetów niezgody
i buntu. To dostrzeganie ładu w chaosie, mądrości w agnostycyzmie, sensu w bezsensie.
Także próba rewaloryzacji racjonalizmu i irracjonalizmu, całej tej machiny epistemologicznej
i porządkującej, w którą chcielibyśmy wierzyć. Fietkiewicz opowiada mozaikę życia i losu,
złożoną z różnych odprysków, przejaśnień, migotań, zaciemnień; z faktów i z metafizycznej
pajęczynki. Karol Samsel w swym znakomitym posłowiu do tego tomu puentuje, że główną
siłą tych wierszy jest troska – troska o ostateczny koniec i ból tego, co nam się zdarza i zdaje,
kiedy jeszcze żyjemy. Dodam jeszcze: troska o szczegół, który jest fundamentem ogółu.
Listkiem dla drzewa, kroplą dla morza.
Osobną przygodę miałem z językiem, z formułą tych wierszy. Ich narracja nie należy do
awangardowych (w sensie karpowiczowsko-białoszewskim), ich bogaty kontekst kulturowy
nie świadczy o odwracaniu się plecami wobec zastanych dykcji i estetyk. Tu nie idzie o żadną
rewolucję formalną – a jednak nie można tej narracji porównać do żadnej innej. Jej prozodia,
ogień, meandry skojarzeniowe, jej stawianie słów w nowym świetle i znaczeń, i myśli, znakomite wyczucie ukrytych związków semantycznych i frazeologicznych – to wszystko powoduje, że poetka już w debiutanckiej książce zademonstrowała odrębny słuch językowy. W jednym z wierszy taki fragment: rilke bez wahania mógł pisać „jesteś moją miłością” sto lat
później muszę uprawiać semantyczne akrobacje. W tym autotematycznym i nieco autoironicznym zdaniu jest świadomość embarga na dawny język poezji. I tego Autorka się trzyma,
ale nie burzy żadnych klocków, tylko wynajduje ich nowe możliwości, kształty, odcienie, z
tego buduje swój świat, swój lego-logo-land. Całkowicie własny, smutny, piękny, mądry,
liryczny, czuły, melancholijny, choć i takiej melancholii w żadnych dawnych partyturach nie
czytałem. [Leszek Żuliński, z recenzji tomu „Portret niesymetryczny”, Migotania, nr
2(31) 2011]
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Iza Fietkiewicz-Paszek

W pewnym sensie przypadek Prób wyjścia jest powtórzeniem casusu Galaad, poetyckiego
debiutu Macieja Bordowicza. Fietkiewicz-Paszek, podobnie jak Bordowicz, czyni swój tom
rodzajem formalnej ekspozycji nieskończonych możliwości sonetu jako gatunku. Bordowicz
wykorzystywał nieskończony potencjał sonetu w pastiszu intymnych strategii opisu (cykl sonetów do Anny), Fietkiewicz-Paszek zaś ujawnia, że sonet może stać się strukturą modelującą i pogłębiającą możliwości poetyckiej ekfrazy. Poetka dokonuje zaskakujących syntez i
transpozycji materiału malarskiego na literacki. (...) Aby scharakteryzować Próby wyjścia,
posłużę się kategorią Norwidowskiej formuły zaklętej. Być może będzie to nadinterpretacja,
wszak tytułowe wyjście nie jest przejściem ani przemienieniem. Przypomina ono raczej gest
wyprowadzenia. Kahlo, Chagall, Beksiński, Bosch, Kołobrzeg – figury i tematy kolejnych
sonetów Fietkiewicz są rekwizytami, alegoriami, enumeracjami, wprowadzane lub wyprowadzane, stają się elementem gry wartości i targowiskiem znaczeń. Ale w ekfrazach Fietkiewicz
nie chodzi o zastąpienie logosu agorą ani Jowisza Merkurym. Między słowem a słowem
stawką próby wyjścia staje się przejście, próby wymiany zaś przemiana substancji. Semantyka współczesnego sonetu jest semantyką zaklęcia, inkantacji, tę dwuznaczność zrozumiała autorka Prób wyjścia, sytuując ogniskową sonetów w przestrzeniach rozdwojonych i
rozbitych: między rynkiem a kościołem, ogrodem rozkoszy ziemskich a piekłem, między
dwiema krwawiącymi Fridami Kahlo. Wędrówce Ja towarzyszy prostota wysłowienia, a zarazem wewnętrzny żar języka. Splot, o którym pisze Karol Maliszewski we wstępie do tomu
autorki, zwalnia ucisk, pozostawiając jasne przestrzenie znaczeń, powietrze między wyrazami. Krzyk zastępuje okrzyk, swoboda ciasnotę – oto formuła zaklęta, prawdziwa księga
wyjścia, głos klarowny, spowiadający się z każdej chwili milczenia i pauzy, gotowy przy tym
na powrót do nich się sprowadzić. Fietkiewicz-Paszek proponuje polskiej szkole sonetu
nowy wzorzec monologu: czy zostanie on przyjęty? - ujawnią zapewne kolejne lata. [Karol
Samsel, z recenzji tomu „Próby wyjścia”, Wyspa, nr 3/2011]

Rzecz o poezji, koszykach z wikliny,
śmierci i innych ważnych
gdzieś pomiędzy kramami
z warmińskim chlebem i porcelaną
ciotka Alicja wspomniała mimochodem:
mój nieżyjący od ćwierć wieku dziadek
wyplatał koszyki z wikliny
i prowadził wiejską bibliotekę
czy w scenariuszu jest spacer
który oświeci mojego wnuka że byłam
przez chwilę poetką piłam
gorzką kawę miałam błękitne oczy i kłopoty
z zasypianiem?
*
jeśli jest cisza nie ma nic
chudego jedenastolatka o blond włosach
który wygrał z chłopakami z bloku zakład ale
nadział się na gałąź spadając z drzewa

Ul. Kościuszki 16

[Sonet przez szkło]

Szkic topograficzny [z pamięci]

Od ulicy
jedynie żyłka pod gzymsem zdradza
heraklitową konieczność. Z daleka
nie widać zmarszczek. Prawdziwie
zaczyna się za bramą.

pamięci Kazimierza Sity

Księga Koheleta: Nie ma pamięci o tych, co dawniej żyli, ani też o tych,
co będą kiedyś żyli, nie będzie wspomnienia u tych, co będą potem

Czas demaskuje. Nieuchronnie
wygląda stąd nędza.
Kolejne dzieciństwo zwinnie przewija się
przez trzepak. Tutaj dojrzewa się szybko.
Jak wino, które rozcieńcza wieczory.
Wiosna nie wygrywa ze smrodem
śmietnika. Kilka brudnych gołębi
to nie dowód, że można tu żyć.
Przed wojną wołano stąd na boga
różnymi imionami. Podobno
na każde się stawiał. Dziś trudno uwierzyć,
że w ogóle tu bywał.

ani wyjącej w noc siwej kobiety
- jego matki
smutnej dziewczynki chwytającej w dłonie wiatr
która pewnej jesieni nie wiedziała jeszcze
że przestanie milczeć i kiedyś będzie
poetką
ani żadnej z naszych jedynych miłości żadnej
promocji w H&M kłótni z siostrą przechadzki na molo
ucieczki w zręczną metaforę
niecierpliwego pukania
*
dziejemy się pomiędzy
kramami wierszami ustami
kurz w snopie światła cień po śladach
samolotu bolesna pręga to znaczy chwila
za którą nie ma już nic
jeśli o tym cisza
nie ma nawet śmierci

W tym szkle jeszcze żyje coś z twojego ciepła.
Może ślad czułości, z jaką je trzymałeś?
Unosząc pod światło da się dostrzec nawet,
że został twój oddech – gdzieś na jego zgięciach.
Już się wydarzyło. Mimo, że ćwiczyła
od wielu miesięcy, nie umie cię oddać
bez buntu, nie umie. W tej historii koda
miała nadejść kiedyś, czas miał się uchylać
powoli, łagodnie. A tu już po wszystkim.
Chciałaby udawać, że wyszedłeś. Bliscy
czasem ot: wychodzą, wracają nad ranem.
Albo wyjechałeś. Będziesz pisał listy.
Będziesz? Pisz. Przechowa – jak szkło, jak relikty
czasów, kiedy wszystko mogło być na zawsze.

Koronnym
argumentem
na Jego Wysokość:
gościna kotom i wróblom
(czasem nawet czyjejś poezji).
Od niechcenia syci ze trzy
zmysły (a może cztery).
Wrasta dyskretnie
w zaokienność.
Ukorzone
przez
samą
naturę
dumnie
trzyma
pion:
betonowej
krainie
na
pohybel.
Silne korzenie
zachwycają trwaniem pomimo.
A gdzieś na boku
młodość
pędem

kiedy mój sześcioletni syn zapytał,
czy to nie kłamstwo
z tym życiem wiecznym,
pomyślałam, że eschatologia stawia znaki
zapytania na baczność,
a wykrzyknikom każe się wykręcać.

*
Próbujesz łączyć coraz odleglejsze brzegi
mostem, by w końcu i tak z niego skoczyć
między martwe ryby.
Choćbyś nawet chciał zatrzymać
ruch źrenic, światło już w nie wpadło.

Czego nie ma w protokole

*
ulica kordeckiego. prywatna misja. bruk milczy, ja pełnię wartę
nad pytaniem: czy ty się naprawdę wydarzyłeś? dowody się wykruszają,
a żadne zaklęcia, genetyczne figle ani sztuczki umysłu
nie chcą przywrócić twojego zachwytu
nad górami. owszem, pojawiasz się: w środku frazy ciechowskiego,
w pocałunkach dzieciaków na naszej ławce,
w pęknięciu na szybie. wtedy próbuję złapać ostrość, zlokalizować
ten ból. świat poradził sobie przecież bez ciebie.

*
ulica kordeckiego. bolesna pręga na mieście. koślawy krawężnik
urasta do rangi zabytku, okruchy butelki chcą być zielonym światłem
szmaragdu. mój wystudiowany spokój rozbija się tu
o tłum bezokiennych monad. myślę natrętnie o biografii
skróconej do epizodu. o tym, że w dwutysięcznym oboje mieliśmy być
tuż po trzydziestce. futurystyczne rachuby zawiodły, i ciebie, i mnie,
za horyzont – przecięty wieżą kościoła.

kiedy mój sześcioletni syn czekał
na odpowiedź w sprawie,
czy to nie kłamstwo
z tym życiem wiecznym,
pomyślałam, że eschatologia to nic,
tylko ciągnięcie zapałek

*
ulica kordeckiego. wiatr rozbujał gałęzie modrzewia.
wiesz, jest w tym jakaś pieszczota.

[Kołobrzeg ostatni raz: zanim]

[Sonet (typo)logicznie zdradliwy według Berne'a]

Nakładam sekwencje. Powinnam to wiedzieć:
nie wraca się w miejsca oznaczone strachem,
nie wolno przeoczyć pulsujących świateł,
ignorować przeczuć, znaków czy ostrzeżeń,

Mężczyzna Przejściowy używa ciemności
w celach inkognicji – światło zbyt utrwala
linie papilarne na udach, kolanach,
w innych zakamarkach – to ułatwia pościg

choćby ich litera była rozmazana
jak tusz na policzkach, poruszone zdjęcie,
przegląd dziennych zdarzeń chwilę przed zaśnięciem
– trzeba na nie sprytnie zastawiać pytania,

Kobiety Dotkniętej – unikać jak ognia,
w porę się oddalać z pola urażenia,
zostawiając świstek: „było bosko. Ziemia
jednak wzywa. Wybacz.” A gdy rano w spodniach

co znaczą? Przetarcia na zagięciach mapy,
papilarne drogi jak runiczny zapis
podświetlają przyszłość. Trzeba się przyglądać

Kobieta Dozgonna znajdzie strzęp rachunku
za parę enzymów (czyli tanich trunków),
trzeba szybko zostać Mężczyzną Przewrotnym,

czujnie, tak by dotarł sygnał (nawet słaby):
nie wolno tu wracać. Wtedy się postawić
rozumowi, ufać – kapliczkom przy drogach.

ulec grawitacji, wypróbować kunsztu
Kobiety Podniosłej, istoty z gatunku
zdolnego wybaczać. Reszta – kwestią dioptrii.

Światowy Dzień Poezji
Pamiętasz jeszcze myśl, że jest możliwa?
Słowa nieoczekiwanie złożyły nowe
całości, stały się bezwstydne. Pochłonęły kilka złych
nocy i kilku dobrych przyjaciół, nim puściły soki
i korzenie. Rozpoczął się sezon na przegląd
tego, co w tobie i na widoki z obcych okien.
Aż przyszedł czas na odważny ruch
i kalejdoskop zaczął sam pracować
na poezję. Swobodne migracje pomiędzy
realnym i nie. Na obrazku znajdź pięć różnic
- widzisz dziesięć. To robią z tobą wiersze: okupują
zmysły, porastają widoki, wciskają się pod korę,
paznokcie, koła, poduszkę.

ulica kordeckiego. nasze głosy wciąż się tu włóczą.
historia nie skończy się, dopóki kamień w splocie,
dopóki majaczą we mnie słowa: że noc, że zmęczenie, że drzewo.

akomodacja nie powinna trwać ćwierć wieku. dlaczego więc dzisiaj,
kiedy asfalt ślinił się od upału i słońce retuszowało mu tatuaże,
nawet one układały się w nasz szyfr?
Skoro wszechświat się kurczy,
to gdzie my się wszyscy podziejemy?

Zaduma nad [drzewem]

dla A. & J.

rok 2008, sierpniowy wieczór. deszcz, chyba ciepło.
a u ciebie?

Markowi
Na przykład papieros. Może
gdyby zapalił. Na ławce
albo pod drzewem - w letnią noc
przyjemnie pobujać się, tak beztrosko,
na krawężniku. Cykady i późne szepty. Można
jeszcze inaczej - gdyby zgasił w połowie
(chciał przecież rzucić palenie). Mógł
zagasić w połowie. Albo w ogóle
palić wolniej. Albo szybciej. Albo jakoś
inaczej. Gdyby zgubił kluczyki, potknął się
gdzieś na schodach, dostał w mordę, zgłupiał
dla jakiejś dziwki - byłby
22:18 gdzieś indziej.
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