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bogorodica 1.1.

zanim się zaczęło z mesjańską rolą 
do odegrania czekałaś na oblubieńca
początek i cel każdej kobiety
trafił się Bóg 
i potraktował jako pomoc 
do płodzenia męskiego słowa
prawie bez słowa dałaś mu 
swoje rysy okryłaś realnym ciałem 
ja Maryja autorka ludzkiej natury 
Chrystusa 
skończ z glorią istniałaś jako łono 
przerywa święty Tomasz z Akwinu 
chwała ci i anielskie korzenie się 
u stóp lecz 
w tym całym macierzyństwie wpadłaś 
w sidła chutliwego posłannictwa 
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bogorodica 1.3.

najnowsze badania sławnego profesora 
medycyny z Włoch dowodzą że Maryja 
dla Józefa i dziecka gotowała smacznie 
przy tym regularnie wino podawała 
do chleba z jęczmienia jagnięciny z figami 
dbała o dezynfekcję organów wewnętrznych 
skażonych grzechem i bakteriami 
w gospodarstwie domowym pełniła 
pożyteczną rolę parobka mówił święty
Tomasz z Akwinu po to istnieją
twory ułomne niewiasty
co nie potrafią z wypływającej 
z nich wilgoci nasienia sporządzić
a każdy mężczyzna umie każdy 
i dlatego miły Bogu
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o poczęciu 

ze słów ojciec mnie utkał
w białą przędzę ubierając
kobietę którą mi wybrał 
na matkę z wizerunkiem
Maryi karmiącej Jezuska 
i jak tamte włókna z osnowy 
z ormiańskiego splotu
naraz włosy mu pobielały 
gdy baba z baby wyszła

ANNA AUGUSTYNIAK



192

Czas Kultury 4/2016

ona. przyczyna sieroctwa

zwykle w jej spojrzeniu malowały się trzy światy
puste oczy matki były raz gdy straciła matkę
zawodziła całą noc przedpołudnie do wieczora
potem zrozumiała kolej na nią
nazwy wypisane na papierze po łacinie
zasadniczo brzmią doskonalej niż po polsku
w sensie dostojności bardziej atrakcyjne
tajemnicę lepiej skrywające koniec bliski
we wróżeniu zwiastujące nawet jakąś magię
rzec by można matka nic nie rzekła
nie przestrzegła 
wtedy pustym okiem wy nie patrzcie
wtedy wsiąka się najbardziej traci
zmysły po co jak to tylko matka
jedna z matek w trumnie
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