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Joanna Belzyt

Odpuszczam sobie...
czas
istnienie
jedność
dzień i noc
słowo
kamień
lęk
myśl
irytację
jasność
ostatnie drzwi
pilne sprawy
moc
śnienia
opowieści
wdech i wydech
własne ja
skarb miłości
wartości
to, co moje
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Odpuszczam sobie...
odpuszczam sobie swoje pragnienia
odpuszczam sobie swoje chęci
odpuszczam sobie miłość i nienawiść
odpuszczam sobie każdy dzień tęsknoty
odpuszczam sobie lata samotności
odpuszczam sobie moc i bezsilność
odpuszczam sobie wszystkie dni szczęścia
odpuszczam sobie każde złamane serce
odpuszczam sobie dzień i noc
Odpuszczam, sobie...
że jestem kobietą.
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Znak życia jest tylko odpuszczeniem...
Odpuszczenia...
Krótka opowieść o życiu ograniczona rymem. Dzieje człowieka, który
szuka sam siebie...
Historia kobiety, która potrzebuje pobyć sama. Schować się od świata
w swojej norce – bezpiecznej przestrzeni – wierszu. Ukryć się za rymem.
Chce odpocząć od odpowiedzialności, od spraw, które na nią nakłada
życie – ukołysać samą siebie. Stać się jednością. Być czystą kartką
w pełni słońca. A jednak boi się tego i chowa od blasku dnia przytłoczona
ciężarem codzienności spraw przyziemnych. Doświadczona lękiem
odwiesza na haczyk swoją kobiecość. I bije na oślep, jak zranione
zwierze – gdzie popadnie, by uciec od swojej samotności. Burza zamyka
za nią ostatnie drzwi. Zostaje sama w ciemnej komnacie. Broni się –
zakłada maskę mocy. Już nikt nigdy jej nie pokona. Żyje.
Pod zbroją śni się jednak sen dziewiczy – niewinnej istoty, małej
dziewczynki. Może jednak da się wrócić i otworzyć drzwi raz jeszcze?
Nie. Prawda jest tylko jedna, zbroja została nałożona i nikt jej nie
zdejmie. Ofiarowała siebie w miłości i niech tak się stanie. Jest tylko
człowiekiem.
Koniec walki. Ukołyszę siebie w noc i w dzień. Prześpi ten świat.
Zada kolejne pytanie by „[jej] alfabet [zawirował] w pustej głowie
odpuszczonych myśli i dokonanych czynów”.
Odpuszczenia... Historia każdej z nas...
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***
Anna Kapusta

Odpuszczenia (2014)
A.
Absencja
Nie było mnie jakiś czas dla nijakich czasów.
Byłam dalej niż można od bywania życiem.
B.
Bardzo
Bardzo mi zależy, żeby już nie zależeć.
Zależy mi, żeby już nie być za bardzo.
C.
Całość
Jestem po swojej stronie całości.
Nie rozpadam się cudzą połówką.
D.
Dzień
Chwytam dzień snem bez fabuły.
Opowiem go sobie białym rymem.
E.
Ewolucja
Dziś jeszcze zwinęłam się sobą przed światem.
Jutro zwinę świat kwiecistym dywanem słów.
F.
Finezja
Najcięższy kamień noszę na plecach jak teatralną atrapę.
Najlżejszą kartkę dźwigam w głowie jak dosłowny ołów.
G.
Gigantka
Nosiłam na plecach skałę z lęków odejść.
Teraz przychodzę skałą plecami do lęków.
H.
Haki
Można się zahaczyć na haku własnych myśli i wisieć sobą w sobie.
Można też pozwolić, żeby ten hak sam odwiesił się niemyśleniem.
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I.
Irytacja
Irytacja to nic innego niż zawieszenie cudzej głowy na własnej szyi.
Irytacja to najbardziej uporczywy refren piosenki o głupocie świata.
J.
Jasność
Jasność myśli nie zależy od codziennych kontrastów dni i nocy.
Ciemność dni i nocy zależy od niejasności codziennych myśli.
K.
Kryzys
Szansa na wybór pojawia się wtedy, kiedy zamykamy za sobą ostatnie drzwi.
Czasem trzeba pozwolić, żeby te drzwi zatrzasnął za nami burzowy przeciąg.
L.
Limit
Jest tylko jeden limit życia, który domyka wszystkie pilne sprawy.
Inne są tylko po to, żeby uczyć nas sztuki rozjaśniania kontrastów.
M.
Mogę
Mogę wszystko to, co uznam za moje wszystko.
Wszystko to, co uznaję za moje, jest moją mocą.
N.
Nadzieja
Nadzieja przychodzi sama w kroku dla kroku.
Nadzieja budzi się miękko we śnie dla śnienia.
O.
Opowieść
Zawsze możemy opowiedzieć od nowa zamknięte drzwi.
Zawsze możemy otworzyć inne drzwi tą samą opowieścią.
P.
Prawda
Prawda jest zawsze i tylko jedna, bo nasza, w nas i z nas.
Prawda mieszka w naszej drodze od wdechu do wydechu.
R.
Racje
Moja racja bycia i Twoja racja bycia. I już jesteśmy my.
My to znaczy i nie znaczy własne ja, a odznacza nasze ja.
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S.
Skarb
Znalazłam prawdziwy skarb miłości, przyjaźni i radości.
Ten skarb to miłość, przyjaźń i radość ofiarowane sobie.
T.
Trudne
Ludzie są tylko ludźmi i ja jestem tylko człowiekiem.
I dobrze, bo we wspólnym tylko jesteśmy siebie warci.
U.
Ufność
Ufam i dziękuję swoim lękom, że są naprawdę ważne i moje.
Przytulę je dla siebie, ukołyszę i uśpię sama spokojem w sobie.
W.
Wiara
Wierzę, że kiedyś będę wierzyć w mój własny spokój nocy i dni.
Wtedy będę się budzić otwierając oczy bez niedomykania snów.
Z.
Znak
Znakiem sensu świata jest fakt, że stawiamy sobie proste pytania.
Jestem i pytam, nie myślę wcale, a odpowiedź spadnie deszczem.
Ż.
Życie
Życie jest zawsze porządkiem pomiędzy niewypowiedzianymi literami alfabetu.
Mój alfabet wiruje w pustej głowie odpuszczonych myśli i dokonanych czynów.
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