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Agnieszka Syska

cichnie gdy dom widzi

pielgrzymują po kolaturze kwadraturze trójkąturze ziemi

pielgrzymują żniwują pielgrzymują do domu

całują w sobie dni samotne

osobni są

osobna wsobna osobna jest ich bezwzajemność 

dokądś biegną 
muszą biec dom biegnie ucieka przed nimi 

biegną z domem w swojej głowie
biegną do domu jakby dom uciekał przed nimi biegnie przecież dokądś
biegną z domem w swojej głowie

dokądś biegną 
muszą biec dom biegnie ucieka przed nimi 
 

pielgrzymują po kolaturze kwadraturze trójkąturze ziemi

pielgrzymują żniwują pielgrzymują do domu

całują w sobie dni samotne

osobni są

osobna wsobna osobna jest ich bezwzajemność 
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winem był winnicą był winem był
biegł z nimi
był blisko ziemi jak oni 
cały czas mieli go w swoich głowach oto my poślij nas oto my
biegł z nimi

był blisko ziemi jak oni 
gronem był winogronem był gronem był

cichli już z utrudzenia

wodą ich był
był z nimi winoogród słowa
cieniem ich był

krzyknęli jeszcze z obciążenia

robotnicy u żniwa
rozpoznali się w niebie pamięć ich ma kształt koła
robotnicy u żniwa

wzajemność ma kształt uronionej radości
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Bezwzajemna to tytuł książki – debiutu poetyckiego Ewy Skarżyskiej (pseud. Teresy 
Raumer).
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wszechmoje

zduszę was w sobie zaduszę was w sobie wszystkie wszechzdychania

zduszę wszech zaduszę wszech wszechdyszenia

wszystkich was zduszę zaduszę

dech wasz zdech wasz

jeszcze się zdumiecie moim wszechzdumieniem

duszą wszechświata

jeszcze się zadumacie moim wszechzadumaniem 

duszą świata

wszystkich was zduszę zaduszę

dech wasz zdech wasz

oddycham wami

w sobie mam dech wasz zdech wasz bezdech wasz dycham dyszę wami

oddycham wami

niech  

oddycham tobą

przyjdź 

pójdźcie ode mnie dechy wasze zdechy wasze dychania dyszenia

niech 
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oddycham tobą

przyjdź 

niech

pójdzie ode mnie precz głos wasz zbiorowy 

we mnie ja 

oddycham sobą z tobą przez ciebie

we mnie ty

głos mój moim

oddycham

głos mój twoim

wszechzdumienie wszechzadumanie twoje moim

świat twój moim

wszechświat twój moim

wszechtwoje wszechmoim
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