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Agnieszka Syska

* * *
Izetovi Sarajliciovi

śmierć jest chorobą
podkopywanie zaczyna od życia

górnych bosen dolnych bosen 

zaczyna od siebie
kończy na sobie

dolnych bosnach
serbiach czarnogórach
górnych bosnach 
bośniach hercegowinach
dolnych bosnach
macedoniach słoweniach

kopie trzy podniebia podziemia 
od prawej kładzie sny od lewej kładzie ręce i nogi i padoły podniebne i podziemne
głowę kładzie nad ziemią   

ręce i nogi padoły podniebne i podziemne

śmierć jest chorobą
podkopywanie zaczyna od życia
głowę kładzie nad ziemią

ręce i nogi padoły podniebne i podziemne

choruje

choruje próbuje płytkość samej siebie
choruje na marach 
choruje głęboko
choruje próbuje głębokość życia
umiera głęboko

podkopuje

podkopuje życie

podkopuje próbuje płytkość samej siebie
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podkopuje na snach jawach
podkopuje głęboko
podkopuje próbuje głębokość śmierci
umiera głęboko

jest chorobą
zaczyna od siebie kończy na sobie

jawa jest chorobą 

jawi się jako mara śni się jako mara 

jest marą

nie ma antidotum na mary
był taki co wymarzył sobie niewiastę
nie wiedział 

po trzykroć

nie wiedział nie znał nie umiał

po trzykroć 

nie miał pieczy pieczy pieczy

by odkopać trzeba bośnieć bośnieć bośnieć 

pieczętować nie pomstować na sercach pradawnych  

bośniej mi wyryj na moim kamieniu 

by odkopać trzeba być bośnią śnieją bośnią śnieję o bośni

pieczętować nie pomstować na sercach pradawnych klątwach prastarych

bośniej mi wyryj na moim kamieniu

żeby nie zachorować 

trzeba sobie w nim bardzo upodobać

w kamieniu 

trzeba być pieczęcią na stećaku sercu stećaku kobiety 
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trzeba sobie w nim bardzo upodobać

w kamieniu żywym

trzeba sobie w nim bardzo upodobać

trzeba otworzyć kamień żeby nie zachorować żeby nie umrzeć

* * *
krew co płonie

domy skaczą jak gazele jak baranki młode jak gazele

kopyt dostają rogów dostają

domy skaczą

skoczne podskoczne skoczne 

okna oka otwierają na oścież baranki białe okna oka zamykają na oścież baranki 
czarne

parzystooczne parzystokopytne parzystooczne 

domy skaczą

jagnięta na niebach płyną

w deszcze płyną   

w strugi krwi przeskakują czas jagnięcia 
domy skaczą

miotają wodami żywiołami

jagnięta na niebach płoną 

w gromy płoną

w strugi ogni przeskakują czas jagnięcia

domy skaczą

miotają ogniami żywiołami



168                „Tekstualia” nr 2 (21) 2010

domy skaczą

w grom uderzają gromowładne

uderzajcie

przeskakujcie swoje owce i barany rzezie   

w grom uderzają gromowładne

przeskakujcie swoje rzezie 

uderzajcie

topcie deszcz we krwi co płonie

uderzajcie w kopyta 

topcie ogień we krwi co płynie

topcie

miotacza
czas
niebo na niebie owce i barany
miotacza
czas    
 
topcie

czas
ziemi
czas
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