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Maciej Gnyszka
œluzy s¹ czerwone albo zielone

zagêgoli³y gêgacze
w niebiestworzach zachodnich odzyskanych
klucze ruchome znaki czyni³y robi³y
uk³ada³y lec¹c
gêga³y
my - szliœmy
dom bardziej niebieski od nieba
zakry³ swym dachem eskadrê
opiórkowanych lotników
dom niebieœciejszy
œwiêtszy od papie¿a
szliœmy do domu na herbatê
raŸno szliœmy
m³odo i kochaj¹co
z wilgotnymi ustami
bardziej mokrymi od wody
a kto powiedzia³ ¿e papie¿ musi byæ œwiêty?
nie musi
choæ nie
musi
ka¿dy
gdy siê wspólnie modliliœmy
wilgotnymi ustami
wiedzia³em ¿e mnie kochasz
ale¿ one krzycz¹
wrzaskliwe gêgole dziobate
ptaki klucz¹ce
myœlisz ¿e odwiedzi³y ju¿ Jana XXIII
na Ostrowie?
puknê³y go w piuskê na g³owie?
sen mara Bóg wiara
poczwara
Ró¿ewicz te¿ tam chodzi
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Maciej Gnyszka
bez tytu³u

agatka œpi razem z dzidziusiem
wzi¹wszy go pod swoje ramionko
odchyli³ pulsuj¹c¹ u szczytu g³ówkê i rozdziawi³ mordkê
œlicznie
na sali pachnie mleko bia³e jak œciany
maciupkie nó¿ki do niedawna
by³y zamoczone w tej która le¿y
któr¹ bol¹ malutkie piersi¹tka brodaweczki
której usteczka przesch³y
a brwi ju¿ nie takie egipskie
weŸ se te usta posmaruj
g³adkie uczucie niewa¿koœci
pulsowanie zmêczonego cia³a
mocniejsze w miejscu po nim
a przeniesione do niego
agatka œpi ze swoim dzidziusiem
agatka nie sta³a siê grobem



86

Maciej Gnyszka
wznocnienie

Katowice szkock¹ krat¹
wyznaczone dym siê nad nimi unosi³
gdy przyjechaliœmy
spodek ju¿ przycumowa³
wielk¹ przyssawk¹ trzyma³ siê ziemi
a kafelkiem barierki
ogromny betonowy beret
jejku, tata ale ¿e to siê wszystko w ogóle trzyma
aaaaa, no musi, pan dobrze policzy³ to musi
siê trzymaæ
bloki ubra³y siê w szkock¹ kratê okien
i pilœniowych ozdóbek
w¹sy taty wtopi³y nas
w œl¹skie otoczenie
po dniu by³a noc gdy dziadek umiera³
zanim zasn¹³em
modli³em siê o jego zdrowie
o to by poskrêcane ¿y³y na skroniach
populsowa³y jeszcze
by brwi siê ¿o³niersko krzaczy³y
zanim taty w¹sy
bezg³oœnie i modlitewnie siê rusza³y
wyk¹pa³y siê w oleju
który jak koronkowe falbanki otacza³ szprotki w ich blaszanej trumience
za dwa dni ca³owa³em dziadka
po zimnych ró¿añcowych paluszkach
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Maciej Gnyszka
nocna modlitwa przed g³ówk¹ patrona
[w oczekiwaniu na siostrê]

z³otog³owy patron straci³ wszystkie w³osy
œwieci³a tylko wypolerowana skórkowa czaszka
a te sk³êbione w nosie
pewnie ju¿ dawno wydmuchane we wzorzyœcie zgeometryzowan¹ chusteczkê
jego dziurki by³y zatkane papierem
tak, aby ¿aden zapach nie dosta³ siê
do zasuszonego mó¿d¿ka orzecha w³oskiego
w s³oiku w sali na drugim piêtrze schodaminalewo
tym bardziej zapach pasty do pod³ogi -
zwiastun kwietnego fartucha i rajstop z dziurami
lecz jego serce nie ze z³ota
nie by³o jak blaszka w Czêstochowie na œcianie
bije rytmicznie ze znacznym echem
bije jak m³ody kozio³ek z brod¹ i ¿ó³tymi zêbami
echo rozlega siê po sali, serce patrona bije godzinê
a¿ dziewczyny skoñcz¹ trening
otr¹ spocone pachy, odlepi¹ przytêch³e majtki
by³o cicho i by³o ciemno a dziewczynom ros³y piersi
a nie ros³y, gdy pochud³y; w dziewczynach rzeki krwi!
przed szko³¹ pospiesznie sklecone cienie le¿a³y
bo kret zapali³ latarnie na czas
a ja p³aka³em czuj¹c, ¿e komin Herbapolu kremuje kwiaty z grobu patrona
p³aka³em przed t¹ z³ot¹ g³ówk¹
jak za kotkiem, zamienionym przez ciep³y silnik malucha na stygn¹ce paski
mamo a czy my te¿ umrzemy


