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       "otello"   (kat. dorośli) 

 

fatamorgana      

 
 

czasami próbuje zajrzeć do dawnego świata 

przecież istniał był realny i rzeczywisty 

każde słowo miało właściwy sens i znaczenie 

 

kwitły sady owocowały jabłonie 

wiśnie nasączone słodyczą 

wypełniały dłonie zapachem szczęścia 

można było zrywać garściami dojrzałe winogrona  

 

układać gałęzie jaśminu w cynowych wiadrach 

ustawionych na dębowej podłodze i wierzyć 

w zaklęcia w obietnice nawet w gruszki na wierzbie 

 

ten świat kołysał się w zapadającym zmroku 

drżał jak osika w chłodzie letniego poranka 

wirował jak ćma wokół płomienia świecy 

dygotał o każdy skrawek utraconej szansy 

 

i przyszedł dzień gdy rozsypał się 

jak dom zbudowany na piasku 

jak most pod naporem kry 

 

przedzieram się przez leśne chaszcze kaleczę w zaroślach 

kolce jeżyn wyszarpują krwawe wzory na skórze ramion 

rozdrapuję zmurszałe warstwy liści jakby pod tą pleją 

można było znaleźć nieskażone źródło 

 

tory pogubiły zwrotnice zwrotnice pogubiły tory 

martwe pociągi zostały na bocznicy 

rzeki utraciły mosty mosty utraciły rzeki 

dziurawe łodzie stoją w pustej przystani 

 

nabieram kolejny haust powietrza 

muszę dopłynąć do brzegu 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

       "otello"  (kat. dorośli)  

     

 

imponderabilia 
 

 

gubię się w poczuciu winy i bezsilności 

nie jestem pewna komu chcę oddać moje bogactwo 

potomkom indian z ameryki południowej 

polskim sybirakom czy islamskim fundamentalistom 

 

z trudem udawało mi się przełknąć niewolnictwo wojny grabieże 

zaakceptować historię i jej wirujące wzloty i upadki   

każda powtórka jest tak samo realna jak fazy księżyca 

pory roku dzień i noc 

 

jestem nic nie znaczącym elementem układanki 

rozsypanej po drogach i bezdrożach własnej historii 

wyssanej z mlekiem matki wrażliwości 

otwarcia na cierpienie i ból 

 

na dobro i miłość które drzemią w każdym z nas 

budują umaciają wiarę w sens i mądrość człowieka 

wystarczy tylko nieść dobro i uśmiech jak tarczę 

nie poddawać się łzom nienawiści - kochać 

 

--- 

w kinie nie śmieszyli mnie flip i flap ani jaś fasola 

chociaż nagrania klakierów reagujących kaskadami 

śmiechu powodowały że czułam się nieswojo 

 

chciałam naprawiać i urządzać świat po swojemu 

karmić afrykańskie dzieci leczyć trąd ratować ludzkość 

przed kolejną golgotą hiroszimą oświęcimiem 

 

dzisiaj świat nadal jest ciężko chory może nawet śmiertelnie chory 

więcej wsparcia otrzymują psy i koty niż dzieci z Aleppo 

ich życie nie kosztuje nawet tyle co dywanik na jachcie miliardera 

 

o jakże to tak 

głupie serce 

masz tylko klatkę 

stąd dotąd 

  



       "otello"  (kat. dorośli) 

 

gdy zabrakło wina 
 

 

czego chcesz ode mnie niewiasto 

zapytał syn matkę swoją 

 

a ona odrzekła 

 

dopraw tę wodę pychą - niech myślą 

że daje im radość i szczęście 

 

dopraw tę wodę goryczą - niech płyną 

z prądem w rzekach ukojenia 

 

i daj na pokuszenie dębowe tatry żubry perły 

dopraw słodyczą dar chlebowy  

absolwenty finlandie smirnowy 

 

niech staną się rodziną przyjacielem domem 

niech zastąpią zgodę przyjaźń miłość 

 

niech przeklinają wszystkie ewy świata 

które skosztowały jabłka i zagarnęły 

pół królestwa 

 

będzie im łatwiej zasypiać w parku na ulicy 

będą jak zwierzęta biec tłumnie do początku 

do źródła wszystkich nieszczęść 

 

obdarz ich korsakowem parkinsonem 

alzheimerem by nie pamiętali zła 

które wyrządzili 

 

i niech ten cud zdarza się częściej 

niż raz na tysiąc lat 

 

tak matko 

niech się stanie. 


