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WERONIKA 
GÓRSKA
(ur. 1986 r. 
w Chorzowie) 
– poetka.
 Absolwentka filologii 
polskiej,
autorka tomu wierszy 
Rozsznurowywanie, 
członkini bytomskiej 
Grupy Poetyckiej 
Obok Sceny, 
laureatka 
kilkudziesięciu 
konkursów literackich, 
autorka artykułów 
krytycznych, 
seocopywriterka. 

AUTOPORTRET Z WYPRZEDZENIEM

to jeszcze nie teraz za cicho tam za biało
chociaż włosy można farbować
rytualnie co miesiąc jak dawniej bieliznę

lustro zacznie pleśnieć ale zapach szarego mydła nie zwiędnie
codziennie o sekundę krócej będę piłowała paznokcie
o minutę dłużej karmiła gołębie
ucząc się zapominania ich imion
bo rozróżniać znaczy wartościować

któregoś dnia zdejmę znad łóżka liniejące fotografie
nie ułożę ich w stos ofiarny ani nie zastąpię nowymi
blizny przecież nie porastają włosami

może to rodzaj powolnego zasypiania
pomimo że stępione źrenice coraz wcześniej
będą rozcinały niedojrzałe świty
pomimo że sny nie podpowiedzą niczego
ponad to co zaschło na koniuszkach palców

wrzesień 2007

* * *

wiem to banalne rozgniatać o podniebienie ciszę
karmić lęk z własnej miski i dopiero o północy 
                                                      tłuc nią o ścianę

wiem też że jutro gazety się o mnie rozmilczą
bo tory za wąskie na rozpacz
a ty mieszkasz na następnej stacji

chociaż w twoim pokoju dawno zwiędnął dywan
położę się na nim naga fachowa zaczekam
aż łóżko obrazi się i wystygnie dopiero wtedy 
dotkniesz mnie z pamięci

a ja będę krzyczeć jak tysiące kobiet przede mną
i głaskać się złudą że żadnej 
rozkosz nie płynęła po udach tak gęsto

rano trzasnę drzwiami w poprzek twojego snu
stanę pod własnym prysznicem
koronkowy strach zmienię na świeży

i nakarmię go z nie twojej miski

listopad 2005

WIEM CO CI SIĘ PRZYDARZYŁO W TEKSASIE LOUISE

w małych miasteczkach na południu nic się nie dzieje
tchórzliwi faceci zakładają małe sklepiki i budują małe domki
pozostali wstępują do glin aby za obławami i podsłuchami
kryć się przed słowem tchórz

w małych miasteczkach mieszkają różne małe
budzą się czasem spocone i drżące
aby wydłubywać z za paznokci nitki flanelowej koszuli
kartoteki policyjne milczą na ten temat
a może tylko ja potrafię je czytać co louise

problem pojawia się gdy małe zmuszone są dorosnąć
uczą się szczytować i przepraszać obrabiając sklepy
albo mniej spektakularnie ciułają z pensji kelnerki
i nie ufają kochankom zwłaszcza tym sympatycznym
których zeznań nie wolno mi potem wrzucać do kosza

takich małych nie potrafię dłużej ukrywać przed dużymi chłopcami
zostaje im cadilac i wielki kanion nie ma się czego wstydzić louise
to naprawdę spora dziura i tyle w niej piachu

pieprzony american dream

kwiecień 2008

ZROST

zrastamy się coraz wolniej coraz 
węższymi płatami skóry potem zwykle 
odrywa cię telefon albo pełny 

pęcherz w staniku udającym piersi 
i w jednej skarpetce straszę niczym 
opuszczony dom z którego zapomniano 

zdjąć resztki dachówek ślina i śluz 
zlepiają wargi jak pajęczyna zmurszały 
strop zasychają stygną i swędzą  

kiedy wrócisz reaktywujemy 
mozolne dopasowywanie tkanek
produkcję rozrzedzonych płynów 

rytuał który stał się rutyną aż po 
sam sobą zdziwiony jęk i sen z którego 
zbudzimy się o różnych porach

luty 2013



KSIĘŻNA MAŁGORZATA

książę adolf odziedziczył 
dwa pałace pięćdziesiąt wsi rzadkie igły zarostu
lubił polować na jelenie
obserwować zetknięcie kłów charta z łamliwą linią tętna
w chwili gdy blednie bunt krzepnie strach

na ślubnym portrecie księżna składała się z
pudru gorsetu i szklanych oczu wypchanych trofeów
miała też brylanty po francuskiej królowej
o ile posiada się coś czego nie można dać

za każdym trzepotem wachlarza z pawich piór
unosił się kurz szeptów
mówiono że tym razem książę źle trafił
była warta ledwo dwieście tysięcy niepełną szkatułę cnót

w jedwabne nitki wstydu owinęła hemofilię czy epilepsję
może też bezpłodność ale to nieistotne
raz w życiu postąpiła taktownie umarła młodo
tytuł doczekał się dziedzica spomiędzy innych ud

anegdoty o księżnej malowano pędzlem z grubego włosia
motywem przewodnim był romans ze stangretem
tłem zrzekanie się na rzecz pokojowej
nawet tych sukien którym nie zwiędły koronki
czasami dobierała drugi raz tej samej potrawy
odmówiła walca ambasadorowi włoch

dziś gośka chodziłaby do trzeciej gimnazjum
kłóciła z mamą o papierosy i o wyprowadzanie psa
nosiła kolczyk w pępku niechęć do muzyki poważnej 

obowiązek klasowy pojmowałaby tylko trochę inaczej

w zamian za ściągi dla koleżanek
rozpinałaby bluzkę przed patrykiem laureatem trzech olimpiad
a on zamiast podnosić trójkątną pierś do ust
podnosiłby do kwadratu gwiazdozbiór perełek
naszytych na przybrudzony błękit stanika

sierpień 2006
 

DROŻDŻE CYTRYNA I MIÓD

tylko pamiętaj o odpowiednich proporcjach 
zaczyn nie może przeciekać
przez palce nie może też twardnieć
bez końca tylko pamiętaj

wszystko zaczyna się od pożyczania  
wisiorków anegdot i książek od sączenia 
przez wspólną słomkę opowieści
o ponurym dzieciństwie i wesołych chłopcach 
którzy też w końcu okazują się ponurzy zaczątek
to pakt nieagresji deklaracja niepodległości
plotkom odwaga wzajemnej oceny 

o odpowiednich proporcjach niech 
słodycz nie cieknie ciepłą cienką strugą
nie złoci się bez końca niech kwas 
nie bieli nie parzy nie szczypie 

zaczyn opada lepkość skleja palce 
i rzęsy rozleniwia jak męskie ciała
obce łzawimy od kwaśnego niczym
rodzicielski uśmiech soku zaczyn opada

wymieniamy już tylko przepisy na ciasta 
i maseczki nic się nie zmieniłaś mówimy 
przez ostatnie sześć miesięcy czy lat zaczyn 
                                                                 opada

bez końca wyrabiaj pewną czystą 
dłonią ugniataj wałkuj uklepuj 
nakładaj patrz jak pączkuje rozrasta się 
w odpowiednich proporcjach

grudzień 2011

DLACZEGO  DŁUGIE  SPÓDNICE

Bohaterki ubiera skąpo własne suknie trzyma nisko przy ziemi (...)
Tamta kradnie jej słowa wydziera cętki (...) 
żeby ona mogła głowę nosić wysoko 
ponad lepiącymi się do kostek spojrzeniami zaślinionej zgrai.
Roma Jegor, Tygrysy i pantery 
– Małej Weronice, która pisze o miłości

zaśliniona zgraja nie przyszła wyprosiłam 
wiatr zamknęłam okno płakałam powołując 
na świadków kuse sukienki zdejmowane

do lustra czytałam olgę virginię i simone rozgniatałam 
językiem karmelki przez brudną szybę przyglądałam się 
innym dziewczynom hodowałam w słoikach po ogórkach 

ich smukłość ich zalotność ich szpilki na których 
czułabym się chwiejna jak brzoza w końcu spódnice 
dorosły skóra obeschła wyślizgnęłam się zazdrości 

po rynnie w tym mieście dziewczyny nigdy się 
nie kończą pęcznieją jak słupy ogłoszeniowe rosną jak 
wieżowce wbijają się w palce jak szkło ze stłuczonych

słoików z każdą z nich mam wspólny krwiobieg oddzielne 
jelita przebieram się w ich pończochy własne gorsety podobne
problemy z chłopakami pragnąc aby cytowały mnie czasami

grudzień 2008
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zdjęcie autorki: prywatne archiwum 
zdjęcie wykorzystane jako tło arkusza: 
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Województwa Wielkopolskiego

Reporterskie spojrzenie na rzeczywistość,trafne metafory, sceny z życia, ale nie tego wewnętrznego poetki, ale spoza niej. Autorka sięga bowiem w swoich utworach do 
scen z historii sztuki i kultury, nie roztrząsa swoich wewnętrznych stanów i rozterek, koncentruje się na tym, co kulturowe, płynące z wnikliwej obserwacji świata. Ale nie 
tylko autobusowo-knajpianej rzeczywistości własnego, najbliższego podwórka. Przeciwnie – wiersze Weroniki Górskiej dają szeroką perspektywę poetyckiego widzenia 
spraw odległych. Ale są też tu głębokie pocałunki, intymne stany cielesne, śmiała erotyka. (...) Poetka pochyla się nad detalami, drobnymi zdarzeniami, szczególikami, jak 
zęby czy ślina na czyjejś skórze, by po chwili pisać o teocentryzmie średniowiecza, zastanawiać się nad tym, co czuła wielce cnotliwa hrabina z Bucha, gdy wylewała smołę 
na oblegających jej zamek rycerzy. Poetkę inspirują dzieła sztuki, wydarzenia historyczne, ale i sytuacje obserwowane w codziennym życiu. Opisuje zachowanie poetów, 
kinomaniaków, studentów, kobiet, wegetarianek, wampirzyc, ale także znanych artystów i twórców kultury. Robi to niczym wytrawny reporter na szlaku. Nic nie umknie 
uwadze jej celnemu pióru. [Katarzyna Krzan, fragment recenzji na łamach Sosnowieckiego Magazynu Kulturalnego SOSNart] 
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