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Co bêdziemy robili?
(piosenka kropel wody)

Gdy nas wychlu�nie ciep³e morze
i wci¹gnie nas wdech s³odkich rzek

chór zwinnych rozigranych
s³onawych kropel
pop³ynie g³êbi¹ nurtu
w skrzelach ryb
we w³osach syren i trytonów

bêdziemy nie�æ z miejsca na miejsce ma³e rybki
sp³awiaæ tratwy, lepiæ garnki
zwil¿aæ ustniki tr¹bek
wymywaæ z oczu szkodliw¹ sól
zwalczaæ ogieñ do ostatniej kropli
poiæ pola, krowy i suche stepy miast

fale rozdziel¹ siê po drodze
a¿ w koñcu ka¿da z kropel
bêdzie rze�bi³a w³asny strumyk

najczulsze z nich rozp³acz¹ siê w ogrodach
bagien, strac¹ smak, zgubi¹ rytm krwi
na ³o¿ach p³askich ³¹k

najtwardsze zuchy frun¹ w góry
zmieni¹ siê w szklane strza³y
i bêd¹ siê przebijaæ wskro� i wzwy¿

i je�li góry ich nie z³api¹
i nie o�lepi¹ gdzie� pod ziemi¹
a innych, zapl¹tanych po�ród drzew
nie ze¿r¹, nie wych³epc¹ ich korzenie
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ka¿da kropla dojdzie do swego dzia³u wód
tam siê spotkaj¹, by nape³niæ jedna drug¹
albo by tylko siê zaledwie musn¹æ
min¹æ
wyschn¹æ

tam na ka¿dego czekaæ bêdzie jego czó³no

I co zrobimy wtedy?

jedni wcze�niej ni¿ inni
jedni z podniebnych szczytów
inni z pachn¹cych ³¹k

czó³no za czó³nem
odp³ynie zimna powód�
nios¹c ³awice pustych ³upin
które ziemia wydycha morzu

pa�dziernik 1999
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Pary

I

Dlaczego z osób ca³kiem ró¿nych tworz¹ siê czasem pary?

Osobom ró¿nym w parze ³atwiej
wzajemnie sob¹ siê interesowaæ
nawzajem uzupe³niaæ
b³yszczeæ sw¹ szczególno�ci¹

Ale wra¿liwi na odmienno�æ musz¹ j¹ wci¹¿ znajdowaæ
a nie znalaz³szy, bêd¹ siê rozgl¹daæ
w poszukiwaniu wyra�niejszych ró¿nic

Pielêgnuj¹cy sw¹ odmienno�æ ryzykuj¹
¿e druga strona przestanie ich poznawaæ
i zacznie szukaæ kogo�, kto a¿ tak bardzo siê nie ró¿ni
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II

Pary � co nie mniej dziwne � tworz¹ te¿ podobni

Ludziom podobnym idzie siê w parze trudniej
� z deszczu objawieñ bliskiej, takiej samej duszy
w oparze dezorientacji, gdy oko myli bezlik

Przestaj¹ siê wyró¿niaæ z t³a i w koñcu
nie wiedz¹, co takiego jedno widzia³o
w drugim

Póki im nie jest wszystko jedno, na co patrz¹
pary te pragn¹ o¿ywczych pokus poró¿nienia
które z rado�ci¹ pokonuj¹
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III

I wreszcie, pary tworz¹ nawet ludzie, którzy nie s¹
ani specjalnie ró¿ni ni podobni, lecz tacy sobie
� jedno jest jakie� takie, a drugie takie jakie�

¯ycie tych ludzi nie jest proste: musz¹ byæ
sob¹ nie wiedz¹c czym siê ró¿ni¹

Nie ogl¹daj¹c siê a wci¹¿ zerkaj¹c
na siebie, za siebie i przed siebie
musz¹ wychowaæ dzieci na porz¹dnych ludzi

¯ycie zlatuje im nie wiedzieæ kiedy
i ani siê obejrz¹
a jedno z nich umiera
i drugie nie wie które to umar³o

lipiec 2002
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Chustka

Co stanie siê z chustk¹
któr¹  ³apczywy wiatr odpl¹cze kobiecie

Najpierw bêdzie j¹ niós³ pod niebo
w euforycznym tañcu
ca³uj¹c wszystkie policzki tiulu

Potem j¹ rzuci na dach starego domu
bêdzie mok³a w s³odkim i s³onym deszczu
tul¹c siê do ¿ywego mchu
nim s³oñce nie porwie jej do lotu

Znów bêd¹ sobie ja przyw³aszczaæ
wyrywaæ z r¹k
Zefir i Eurus
Notus i Boreas

A¿ kiedy� w �rodku tej zabawy
zawi�nie na cierniowej koronie krzewu

Przechodzieñ noc¹ bêdzie j¹ podejrzewa³ o kobieco�æ
i do niej nie przemówi

I je�li nie krzyknie ca³ym swoim �wiat³em
a¿ j¹ dostrzeg¹ i zabior¹ dzieci

Podrze siê
spl¹cze
zszarga
skurczy

25 stycznia 1989
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Czapka

na ko³ku wisi czapka
a gdzie ch³op

kto� j¹ powiesi³ na tej resztce p³otu
na ³¹ce za wsi¹

ch³op jak to ch³op
odwiesi³ dla och³ody
cisn¹³ o ziemiê w gniewie
zapomnia³, znalaz³ sobie inn¹

spad³a mu z g³owy, gdy
zrzuci³ go z grzbietu
koñ, który siê pobryka³

a teraz wisi tu i wisi
ju¿ j¹ poznaj¹ wróble
leæ z nami - gwi¿d¿¹ lekkoduchy

kto j¹ zobaczy, �mieje siê
i mówi: O
ch³op j¹ zostawi³

przegl¹da siê w niej ksiê¿yc
gdy j¹ skrywa
cieñ czego� wiêkszego

no zblad³a, lecz jest za to
czysta jak rzeka mg³y
która op³ywa j¹ nocami
i wyp³ukuje z niej
zapachy jego w³osów
smak jego czo³a
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�lad zdejmowania i wk³adania

i gdyby ten ch³op po ni¹ wróci³
zanim zagnie�dzi siê w niej paj¹k
jeszcze by
pasowa³a mu na g³owê

marzec-kwiecieñ 1999
(dziêki Mariuszowi)
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Jeden but

I

Na schodach le¿y but bez pary.

Wymkn¹³ siê ze zbyt pe³nej lub dziurawej torby
nie chc¹c siê jeszcze teraz przeprowadzaæ.

Nie le¿y, ale stoi, jakby siê ba³
id¹c po schodach rozlaæ
to, co wype³nia go po brzegi:
te ¿ywe �lady wci¹¿ ruchliwej stopy,
która gdzie� sobie teraz posz³a.

Przesta³o naraz mieæ znaczenie,
czyj jest, czy jest
wci¹¿ czysty, czy znów brudny
jaki ma kszta³t i kolor
czy jest na lew¹, czy na praw¹ nogê,
czy stopa by³a mêska czy kobieca
stara czy m³oda
� niewa¿ne jest, czy by³
troskliwy czy uwiera³,
i tak ju¿ bêdzie, póki siê nie znajdzie tamten
drugi.

Je�li go zgubi³ ten, co tu zamieszka³,
mo¿e go zauwa¿y schodz¹c w dó³.
Gorzej, gdyby wyjecha³
bo któ¿ wraca po jeden but
w dodatku taki
co ju¿ niejedno przeszed³.
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II

W³a�nie: stoi tu, ale jakby trochê szed³
bo but stoj¹cy zawsze jest gotowy
ruszyæ w tê stronê, w któr¹ siê kieruje.
W tej gotowo�ci jest pocz¹tek ruchu.

Lecz dok¹d taki jeden but mo¿e zaj�æ sam?
Zaraz siê potknie i przewróci
nie wiedz¹c czy ma i�æ
lew¹ czy praw¹
st¹paæ po mêsku czy po kobiecemu
tupaæ z m³odzieñczym ogniem
czy cz³apaæ jak stary trep.

Je¿eli tamten brakuj¹cy
nie da swojego kroku
� ten jeden nie przeskoczy sam
dwu stopni.

Tak, wtenczas dopiero,
gdy stanie przy nim tamten drugi
� wst¹pi weñ
nowe ¿ycie.

marzec 2000
(na przeprowadzkê Artura)



11

Jab³ko

I

Posz³y spaæ je¿e
które w letnie noce
dra¿ni³y czujne psy w ogrodach

Kto mia³ odlecieæ do cieplejszych krajów
ten odwêdrowa³.
A kto do zimnych � ju¿ tam jest.

Tylko uparte jab³ko na kronselce
nie odlatuje i wci¹¿ nad ni¹ kr¹¿y.

Trudno siê jednak dziwiæ, ¿e nie odlatuje.
Je�li siê wisi tak wysoko
poza zasiêgiem drabin
to czy¿ potrzeba jeszcze dok¹d� lataæ?

Opar³o siê pa�dziernikowi
drwi z listopada
przetrwa³o ¿niwa, pluchê i przymrozki

Szybuje dumnie ¿ó³te
wykpi³o siê ¿ar³okom
zapchawszy wszystkie gêby li�æmi
ju¿ siê nie musi baæ robaków ani os
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II

By³o ich najpierw kilka
tych, co nie nad¹¿y³y
szybko ¿ó³kn¹cych, a ci¹gle niedojrza³ych

Ca³e tygodnie by³y grupk¹
nadêtych z³otych rybek
w pustym akwarium

Najpierw jab³onka utraci³a li�cie
a jej ga³êzie przestawa³y
niekiedy istnieæ.

Pozostawione same sobie
jab³ka zastyg³y samoistnie
jakby nie by³y ciê¿sze od powietrza

O pó�nym zmroku wygl¹da³y
jak konstelacja ch³odnych nieruchomych planet
porzuconych przez zagas³e s³oñce
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III

Przetrwa³o tylko jedno.
Ale nie b¹d�my dzieæmi
Ono musi kiedy� do koñca siê wymy�liæ
Nie mo¿e tak trwaæ blado¿ó³te
Zbyt wiele przyczyn siê sprzeciwia

Prawda, w mnogo�ci przyczyn jest
niepewno�æ, co zawa¿y, i nadzieja
na przemkniêcie siê miêdzy ciosami

Co� w koñcu jednak siê wydarzy i nie bêdzie to
zwyczajny fakt
jarmarczne widowisko �
¿e dziobnie g³odny gawron
lub tr¹ci nosem niuchaj¹cy wiatr
� i koniec pie�ni

My tego nie bêdziemy widzieæ
nie bêdzie to galop koni Odyna
lecz odwrót

wyciszenie

wyczyn bezruchu równowagi

Nie wiemy co to bêdzie �
nic nie znacz¹cy walor grudniowego s³oñca?
dreszcz nies³yszalny szronu
matowy szept deszczu kryszta³ów
szklany miecz

Nie wiemy jeszcze co, ale
co� wêdrownego
sprawi, ¿e to ostatnie jab³ko
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w koñcu jednak zerwie siê
do lotu

listopad 2000
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Odkrycie klimatyczne

W zimie jest zimno
poniewa¿ du¿o ludzi kaszle
z tego siê sk³êbia mokry wiatr,
który opluwa mg³ami niebo
a ono kicha na nas zimn¹ m¿awk¹

Zimno? có¿ w tym dziwnego, skoro nikt nie �piewa
wszyscy patrz¹ spod szronu brwi, podchodz¹c
skrzypi¹ z chrzêstem i czêstuj¹ nas
lodem policzków, nosów, r¹k
a co cieplejsze miejsca g³êboko
przed nami ukrywaj¹

W zimie najbardziej cierpn¹ z zimna matki
gdy¿ synowie nie nosz¹ czapek
i z g³ów im pada �nieg

listopad 1999
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�nieg

I

Czy kto� na zimê czeka? Tak
zlatuj¹ siê i tu zimuj¹
grajkowie z bardziej zimnych krajów
¿eby w szpalerach bieli ciep³o witaæ
stoików w przewiewnych kapeluszach
gdy siê powytaczaj¹ z bladej ziemi
na kszta³t piêtrowych grzybów

Lecz tamtych �piew nie wzrusza. Ka¿dy siê ma
za Alfê i Omegê, bo zwê¿a siê ku g³owie,
i nosi na niej Ω. Choæ zamarli
jakby przerwali pracê, by pos³uchaæ,
to s³ysz¹ tyle, co te garnki. Có¿, boj¹ siê jak ognia
wylewnych deszczów, dwuznacznych dyszeñ wiatru,
nawet krytyki czystego �niegu,
a w trosce o swój bezcenny nos
nie chc¹ siê do nikogo zbli¿aæ
i nigdy jeden drugiego nie pokocha
zreszt¹ nie maj¹ r¹k

Wiêc tylko s¹: wlepiaj¹ wêgle oczu
w gêstwê pó³cieni i czekaj¹
na wró¿by zórz

Czy ju¿, ju¿ dzi�
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II

Niebo Gwia�dziste nade mn¹
i �nie¿na Kula we mnie

kim jest ten drugi obok mnie, co te¿ ma g³owê z nosem,
brzuch i jeszcze jeden brzuch

a mo¿e by³oby nam zimniej
gdyby�my stali bli¿ej siebie

czy zd¹¿am do tych drzwi, które
otwiera lub zamyka kto� kolorowy

ci kolorowi s¹ bez nosów, a
zamiast drugiego brzucha maj¹ ruch

czy kto ze �niegu powsta³
w �nieg siê obróci
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III

Nie dzi� to jutro, lub kolejny dzieñ
odpowie na niektóre z tych pal¹cych pytañ

Up³ynie ostatnie pokrzepienie mrozu
grajkowie wróc¹ do ch³odniejszych krajów
a nowi, co przylec¹, komu innemu bêd¹ �piewaæ
inne melodie

Pierwszy odpadnie nos
którego strzeg³y oczy w g³owie
zreszt¹ ju¿ wyp³akane

Trzeba go podnie�æ, ale próbê
schylenia siê, czy kroku, koñczy
gro�ne klêkniêcie
po którym nie ma na co wstaæ

To bêdzie szczê�cie gdy siê uda
utrzymaæ przy tym podniesion¹ g³owê
wtedy nie stoczy siê z niej nakrycie
i j¹ ocali swoim cieniem
podczas gdy resztê
zacznie wsysaæ ziemia
która kiedy� wyda³a ich na �wiat

Bêd¹ powolnym deszczem spadaæ tam w las korzeni

A gdy ju¿ wokó³ nie zostanie ¿aden �lad
wtedy ostatni¹ garstkê, co przetrwa³a
w stanie skupienia, skryta w g³owie
wys¹czy kêpka trawy
i tylko jej najl¿ejsza czê�æ
uleci
przez dziurê w kapeluszu grudzieñ 1999
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Rêka

I

Rêka nie umie pisaæ
rêk¹ siê pisze tak jak chodzi siê na szczud³ach
ale to nie jest naturalne

Uczymy rêkê pisaæ lecz
nie to jest jej pisane
chocia¿ latami j¹ zmuszaj¹ by æwiczy³a
skurczona, to kto� po niej
musi wci¹¿ korygowaæ skutki, ksutki, skurki

Wystarczy chwila nieuwagi
a ju¿ nie s³ucha dyktand
i wraca do robienia tego
w czym jest najlepsza
czego jej nikt nie uczy³ �

zakra�æ siê, wsun¹æ, wedrzeæ
wyrwaæ co�, zabraæ, wepchn¹æ, zgnie�æ
� wszystko na w³asn¹ rêkê

Niektóre rzeczy robi w tajemnicy,
i nie wie o tym druga rêka,
która zazwyczaj bacznie asystuje
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II

A zatem rêka ma swój plan
i przesz³o�æ, wolê spotkañ i uników
no s³owem sprawy osobiste
i to co w ¿yciu najwa¿niejsze
dyskrecjê wspart¹ du¿¹ wiedz¹

Chêtnie siê uczy jak odró¿niaæ
w³osy na brzuchu od meszku na policzku
gor¹c¹ such¹ skórê od spoconej
rzeczy mocne twarde od s³abych miêkkich
lecz równie chêtnie b³¹dzi machinalnie

Choæ przesz³y przez ni¹ znaczne sumy,
nie ma swoich pieniêdzy na wydatki
tote¿ ca³ymi zimami chodzi w jednej dusznej
rêkawiczce, która jej w koñcu brzydnie
i której chêtnie siê pozbywa

Choæ wiele napisa³a, nie zna s³ów
i nie przechowa wiadomo�ci o tym
¿e w czym� bra³a udzia³
tylko przez krótk¹ chwilê mo¿e j¹ przekazaæ,
póki niesie �lad rzeczy z któr¹ by³a ca³a

¯eby pamiêtaæ d³u¿ej co robi³a,
od maleñko�ci siê nie lubi myæ i siê do tego
bierze, by usun¹æ nadmiar przykrych wspomnieñ
lecz i wtedy nie chce robiæ tego sama
czeka na pomoc drugiej rêki, której siê odwzajemnia
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III

To wszystko nie jest a¿ tak dziwne �
bo w koñcu jest istot¹ ¿yw¹ i rozumn¹
Co najtrudniejsze � rozpoznaje cudze
nastroje, nastawienia i wyczuwa
gdzie jest lubiana, a gdzie nie

Nie poprzestaje na tym, ¿e jest zawsze
sob¹ i nie ma takiej drugiej

Je¿eli zechce co� wyraziæ
potrafi wiele zdzia³aæ
jak czarodziejska ró¿d¿ka

Ma du¿e mo¿liwo�ci, skoro jest
wêdrown¹ trup¹ zdolnych mimów
potrafi¹c¹ zagraæ
dos³ownie wszystko

Mniej wyrobionej publiczno�ci
mo¿e pokazaæ figê, albo faka �
ale to s¹ cyrkowe sztuczki, które j¹ zawstydzaj¹
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IV

Wielu mi³osnych spotkañ dokona³a
Ale przestaje przy nich byæ potrzebna
wiêc kiedy nie jest czêsto dotykana
ona pierwsza przestaje kochaæ

Niczego nie nazywa i szybko zapomina

Dlatego siê tak �pieszy
ma siê z ostro¿na, i oszczêdza
si³y, powtarza siê i wraca znów na krótko
bo mo¿e robiæ na raz jedn¹ rzecz
i musi robiæ j¹ od rêki

To krótkotrwa³o�æ posiadania
sprawia ¿e chwyta co� ³apczywie
przygarnia, dzier¿y, nie wypuszcza
przykrywa sob¹ co� upragnionego
jest ca³a poca³unkiem

Z rzadka siê rêce zdarzy
chwyciæ co�, czym siê nape³ni
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V

Tego najbardziej rêce brak: obj¹æ
i zamkn¹æ w sobie co�, co
siê w niej nie mie�ci

Próbuje czasem robiæ to pospo³u z drug¹
je�li tamta tego samego pragnie

Jest to mo¿liwe, gdy¿ na drugiej rêce
spoczywa ma³o obowi¹zków
i miewa wiêcej czasu na marzenia

Marzenie bliskie jest spe³nienia gdy dwie
d³onie skupi¹ siê na kszta³t czarki i nabior¹
wody � nawet jej ma³a ilo�æ daje ju¿ wra¿enie
pe³ni, woda jest zawsze ca³a

� nic jej nie brak, gdy trochê siê wyleje

Podobnie jest ze �niegiem, którego nie ubywa,
mog¹ go braæ do woli, nagarniaæ
i we dwójkê zlepiaæ co� ca³ego, braæ do r¹k
i siê nape³niaæ tym trzymaniem

Ale nie mog¹ siê zbyt d³ugo cieszyæ
zw³aszcza gdy lekkomy�lnie siê pozby³y
swych rêkawiczek

Chêtnie to robi¹ ma³e rêce
których marzenia s¹ skromniejsze
one siê ³atwiej nape³niaj¹ czym� wiêkszym od nich

Nie wiedz¹c o tym ma³a rêka
jest tym co du¿a mo¿e w sobie zamkn¹æ
� czym� ca³ym, na czym mo¿e d³u¿ej siê zacisn¹æ
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to w³a�nie ma³a rêka du¿¹ wype³nia najdok³adniej

I nie topnieje, chocia¿ prêdko
wymyka siê do swoich zajêæ
pozostawiaj¹c du¿¹ z marzeniami
o pochwyceniu znowu czego�
co siê nie mie�ci

Z marzeniami które bêd¹ niespe³nione
� zawsze jest bowiem jaka� wiêksza rzecz

grudzieñ 2002
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Co� o niczym

Trudno powiedzieæ co� o niczym �
nie mamy s³ów dla rzeczy, których nie ma
tak jak nie gromadzimy w szafach ubrañ
butów i czapek dla ludzi, których nie ma

Gdyby kto� nawet zechcia³ nazwaæ
rzecz jak¹� której nie ma � mia³by k³opot,
te rzeczy s¹ niezwyk³e i niepowtarzalne

Pewne szaty cesarza wywo³a³y kryzys w pañstwie
nie przez to, ¿e ich nie by³o, lecz dlatego
¿e wzbudzi³y tak wstrz¹saj¹cy zachwyt

Trudno�ci sprawia rozmaito�æ
rzeczy, których nie ma � ka¿da ró¿ni siê od drugiej
powodem swojego nieistnienia
jednej ju¿ nie ma, drugiej jeszcze nie ma
trzeciej nigdy nie by³o i nie bêdzie

Jak wa¿kie lub jak b³ahe by³y te powody
o to siê mo¿na spieraæ jak o same rzeczy
one tymczasem � je�li wci¹¿ ich nie ma
� przestaj¹ byæ rzeczami, staj¹ siê
czê�ci¹ duszy która ich brak odczuwa
i któr¹ boli miejsce wype³nione niczym

To w nich jest w³a�nie niebezpieczne
¿e wszystkie jakby jednak trochê by³y:
te, co ju¿ ich nie ma � kiedy� by³y
te, co ich jeszcze nie ma � mo¿e kiedy� bêd¹
i te najs³absze, co nigdy ich nie bêdzie

One s¹ najtrudniejsze do nazwania
one maj¹ najwiêcej powodów nieistnienia
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one byæ mog³y, lecz stanê³o im na drodze co�

To co� otar³o siê o ich istnienie,
a mo¿e o nim co� wiedzia³o
i teraz siê usprawiedliwia

Nie wolno o nich my�leæ z natê¿eniem
by ich sobie nie zacz¹æ wyobra¿aæ
i mimowolnie do nich nie zatêskniæ
bo wtedy nam nie ul¿y nikt i nic

pa�dziernik 2002 (w Toruniu)



27

Ma³a kosmogonia dla dzieci

I

najpierw z chaosu zacz¹³ siê robiæ gaz
czy z gazu chaos, nie wiadomo
ró¿nica jest niewielka
a zanika
gdy to siê dzieje dosyæ szybko

wiêc by³ ten gaz
no, to powietrze
które zaczê³o siê obracaæ
tañczyæ
dmuchaæ w inne powietrze

a ono trochê siê zgê�ci³o
i pociemnia³o, mog³o tylko p³yn¹æ
musia³o siê po³o¿yæ

�pi¹ce powietrze przypomina wodê
bo woda to powietrze
pogr¹¿one we �nie
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II

za którym� razem
�pi¹cej wodzie
przy�ni³a siê inna woda

wtedy zrobi³a siê mniej mêtna
wyros³y w niej korale
i wodne kwiaty

zrywa³a je gdy rozkwita³y
i posy³a³a innej wodzie,
której siê te¿ to �ni³o
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III

ze zmar³ych li�ci
w �pi¹cej wodzie
opad³a na dó³ ziemia

a gdy tej ziemi siê zrobi³o
du¿o
to wysz³a z morza

i ca³owa³o j¹ powietrze

i przywiera³o do niej niebo

a kiedy zasz³o za ni¹ s³oñce
noc wykry³a
¿e w ziemi jest ju¿ sól i prawda
wszystko
czego potrzeba ludziom

wrzesieñ 1999
(Jerzykowi)
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Wstyd na izbie przyjêæ

I

Z powodu szybkiej jazdy
mój Fajdrosie
co� pêk³o w twym rydwanie
pewnie o�

Trzas³ orczyk, koñ
odfrun¹³ ci¹gn¹c tylko lejce

Powóz bez kó³ � to �mieszne sanie
stateczek g³upców z przewróconym masztem
� ugrzê�nie pod ciê¿arem
swych pasa¿erów

Z ciebie, wo�nico lekkomy�lny
wytrzês³o ju¿ nie ducha, ale parê duszków:
jeden przywar³ do ko³a, co turla siê na prawo
drugi do tego, co gna w lewo

I nie wiadomo, czy to ju¿ wszyscy
którzy przetrwali

Wszystkie kierunki przesta³y siê przecinaæ
I odt¹d inne oko patrzy w g³¹b
inne ku wysoko�ci
inne przemierza d³ugo�æ
inne szeroko�æ

I nie wiadomo, czy prze¿y³o
tamto patrz¹ce w inny wymiar
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Mówisz, ¿e cz³owiek te¿ roz³ama³ siê na czê�ci
które pr¹d nosi po bezp³odnych wodach
i przerzucanie miêdzy nimi mostów
jest jedynym co mo¿na jeszcze zrobiæ

Tak, wiesz co� o tym, to by³a twoja o�

Lecz je�li nie drga nad wodami jedna gwiazda
i nie rozwidnia wnêtrza duszy jedno �wiat³o

kto tam we �rodku rumieni siê ze wstydu
w czyim imieniu wstydz¹ siê policzki

marzec 2000
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A¿eby siê to na co� zda³o

Ka¿dy kamieñ jest inny
nie ma dwu takich samych
ka¿dy ma swoj¹ twarz

A¿eby to siê dokona³o
taki g³az musia³ d³ugo
zlepiaæ siê, mieszaæ, gêstnieæ aby
móc potem wytrwaæ w jednej bryle

Musia³ przestaæ cokolwiek piæ
by straciæ lepko�æ,
i siê nie spajaæ z wiêkszym

Wyschn¹æ, ¿eby siê nie rozkleiæ

Stwardnieæ, ¿eby siê zderzaæ krzesz¹c iskry
i trochê siê kaleczyæ
ale nie pêkaæ

¯eby siê móc przetaczaæ z miejsc na miejsca
nie zostawiaj¹c nic po sobie
jak tylko czysty trop

Po co to wszystko? Po to, ¿eby
w spoczywaj¹cej bryle, kiedy�
kto� umiejêtny dojrza³
wnêtrze i zechcia³ je uwolniæ
skuwaj¹c z cierpliwo�ci¹
czê�ci wymienne

Kiedy�. Kto� umiejêtny
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Kto� umiejêtny, kiedy�

Kiedy�?
A je�li to siê bêdzie przed³u¿a³o?
Jak d³ugo mo¿na nie piæ,
twardnieæ
i nie przylepiaæ siê do innych

Kto� umiejêtny? A je¿eli
za d³uto chwyci
ochocza, ale chwiejna rêka
co pomacha m³otkiem
raz drugi chybi
i siê rych³o zmacha

Oby� nie trafi³, g³azie,
na chêtne zero
które rozpocznie akt tworzenia
�wierzbione pych¹,
lecz go przerwie
nim staniesz na swych nogach

Milczcie o �lepych na
kszta³t wnêtrza �
zabior¹ siê do jego odkrywania
namêcz¹ siê, a tylko
przetn¹ szyjê, od³upi¹
stopy od nóg

I miejsce, które kry³o twarz
zamieni¹ bezpowrotnie w miazgê
ta miazga nigdy nie otworzy oczu

Kto ma moje uszy
zapyta³aby g³owa
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gdyby jêzyka nie dziabnê³o d³uto

Ten korpus móg³by z dum¹
prê¿yæ pier�
przygarn¹æ kogo� �
gdyby artysta mu nie obt³uk³ r¹k

I nie zafurczy wiatr
w tym p³aszczu, który
mia³ sfruwaæ z ramion

lipiec 2002
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Niebo w godzinê po zachodzie s³oñca

I

Niebo w godzinê po zachodzie s³oñca
wyrzyna siê zza drzew jak du¿a rzecz koloru
u¿ywanego no¿a z dobrej stali

Tak¿e przed wschodem s³oñca niebo ma
ten kolor � mo¿e nieco inny
jak druga strona stali tego no¿a

Je¿eli patrzysz na wieczorne niebo
widzisz za czerni¹ drzew blask skuty w jasn¹ stal

Klinga przedbrzasku te¿ wyrzyna czarny wzór
w tekturze przysz³ych drzew
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Czym ró¿ni¹ siê te dwa kolory
nie rozstrzygniesz
gdy¿ nie popatrzysz jednocze�nie
na obie strony no¿a
� gdy chcesz spróbowaæ
musisz ustawiæ ostrze naprzeciwko twarzy

Byæ mo¿e jest i w nocy taka chwila
kiedy mo¿liwe jest spojrzenie
rozdzielaj¹ce zmierzch i brzask
� lecz wska¿ odwa¿nie punkt, gdzie ma ciê miêdzy oczy
ci¹æ brzeszczot po³udnika
nadiru i zenitu
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Ale któ¿ bêdzie taki pyszny, by bezdusznie
wpatrywaæ siê w odwrotno�æ s³oñca,
akurat kiedy jest najni¿ej, i gdy �miesznie
sp³aszczone jak tarczowa pi³a tnie spod spodu
ziemiê stê¿onym do czarno�ci blaskiem Nieba

Kto � jak nie ten, co z zimna wyku³ nó¿?
On jeden teraz wie czy z obu stron
� po stronie zmierzchu i po stronie brzasku
jest taka sama stal

czerwiec 2002
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�wieczka

I

Jest jeden sposób, by zapaliæ �wieczkê:
trzeba udzieliæ jej p³omienia,
a sama bêdzie ssa³a t³uszcz i tlen.

Lecz bardzo ró¿ne s¹ sposoby
ga�niêcia �wiec i ich gaszenia.

Gdy �wieczka padnie, p³omieñ schodzi
a opu�ciwszy j¹ dziczeje i zjada byle co.

Str¹æ �wieczkê w dó³
a spadnie szybciej ni¿ jej p³omieñ.

Zdarza siê, ¿e parskniêciem �miechu
spêdzaj¹ p³omieñ - to p³ochliwy motyl.

Kiedy� umiano rzecz za³atwiæ po ¿o³niersku:
�mignê³a szabla, p³omyk �ciêty.

Cz³ek gruboskórny umie wrêcz
dusiæ p³omyki we dwóch palcach.

Kto topi knot w ³y¿eczce cieczy
unika dymu i nie zostawia �ladu ognia.

Kto nie chce brudziæ sobie r¹k
wyrêcza siê przyrz¹dem, który to
robi przez uduszenie ognia:
przykryty twardym czepkiem
p³omyk siê d³awi w swych spalinach.
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Bracia i siostry, znam i ja
ten podstêp tak powszedni:
gasz¹cy zbli¿a twarz do �wiecy
jakby chcia³ przyjrzeæ siê jej ¿yciu
chcia³ jej co� szepn¹æ
i sk³ada usta jak do poca³unku
ale wydête wargi mówi¹ jej tylko
zimne [′ϕ:]
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Kiedy ju¿ wiemy, jak siê gasi �wiece
ustalmy, kto to zrobi w swoim czasie.

� Zrób to, dziecko.
� Dlaczego ja?
Jeszcze popatrzê, pali siê tak ³adnie.

� Zrób to, matko.
� Nie zgaszê, ja j¹ zapala³am.
Latwiej nas znajdzie, kto w podró¿y.

� Zrób to, ojcze.
� Niech siê spokojnie pali, dopiero co zaczê³a.
Muszê z ni¹ jeszcze obej�æ dom.

� Zrób to, starcze.
� Jest mi potrzebna, czeka mnie
wej�cie po schodach do sypialni.
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Nikt siê nie pali do gaszenia?

Otwórzcie drzwi i okno
a
s³uga powietrza i hodowca ognia
wpadnie po p³omyk
chapnie go z knota jak czere�niê
i w swej pyzatej bu�ce
zabierze go na miejsce przeznaczenia.

styczeñ 2000
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Wakacje �wiat³a

W pi¹tek i �wi¹tek gna
przez smród spalin, na deszczu, w �niegu
by sprawdzaæ drogê przed samochodami
które s¹ coraz szybsze

�lêczy do rana nad robot¹
a czego to siê ono nie napatrzy
w tych nowoczesnych ksi¹¿kach

W ogóle musi wiêcej widzieæ, bo co kiedy�
cz³owiek robi³ po ciemku, wyczynia dzi� za dnia

Jakby to wszystko by³o ma³o
jeszcze rosn¹ wobec �wiat³a wymagania

Co rusz jaki� bezduszny cwaniak
zmusza je do zachowañ
przeciwnych naturze

Kto �mia³ zniewoliæ �wiat³o
kto sku³ promienie w pêczki
i zmieni³ w k³y ¿ar³ocznej bestii
ryj¹cej teraz metal

Kto je zamyka jak szczura w labiryncie
w cieniutkiej rurce, ka¿¹c pêdziæ
ze zwyk³¹ sw¹ prêdko�ci¹
po liniach tak bole�nie krzywych

By³o niepokalane, lecz zbezcze�ci³
je wynalazek cichych strzelb
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Gdy �wiat³o w kinie pokazuje filmy
przynajmniej ono pierwsze je ogl¹da
A w tych czytnikach ono nic nie widzi
Nawet ma gorzej ni¿ ten kelner roznosz¹cy pyszne dania
którym siê nawet nie ma czasu przyjrzeæ

Jak ten Kopciuszek przesypuje piasek cyfr
i choæ to tylko zera i jedynki, ka¿de
ziarnko jest inne, nie wolno ich pomyliæ
a w przesypanej górce ka¿de z nich
musi trafiæ w to samo miejsce, co poprzednio

�wiat³u nale¿¹ siê wakacje

Ma prawo siê pobujaæ
na li�ciach, w pajêczynach
popluskaæ w falach, poszminkowaæ têcz¹
zaiskrzyæ w rosie,
przypomnieæ sobie swoj¹ lekko�æ
w koñcu dlaczegó¿ to na pla¿ach maj¹ siê rozwalaæ same
grube ryby

�wiat³o ma prawo do czysto�ci
Je�li siê zbruka w niewolnictwie,
ju¿ nie podo³a swemu powo³aniu � aby
przenosiæ pamiêæ o locie nad wodami
gdy jako pierwsze zobaczy³o, ¿e ten �wiat
jest dobry

sierpieñ 2002
(Ublik, u Wis³y Sura¿skiej)
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Sacra conversazione

I

W niebie powinno byæ po pierwsze cicho
po drugie ciep³o i po trzecie widno

� Oto jak ³atwo jest
wyraziæ trzy ¿yczenia
b³ahe dosyæ
na te okoliczno�ci

Lecz z drugiej strony trudno by³oby
z czego� z tej trójki zrezygnowaæ
traktuj¹c serio s³owo
wieczno�æ

Skoro wiêc pad³y trzy ¿yczenia
i nie da siê nic zmieniæ ani dodaæ
przynajmniej je doprecyzujmy
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Niebo � je¿eli wierzyæ wizjonerom
a komu wierzyæ, jak nie tym, co je widzieli
� to temat wiêkszy ni¿ cokolwiek
co umie namalowaæ ludzkie oko

Mo¿e i wiêkszy, ale b¹d�my skromni
krajobraz fresków na sklepieniach �wi¹tyñ
czy kicz plafonów sal balowych,
�  to ju¿ by by³o co�

Znamy ten widok: Wszêdzie mi³a jasno�æ
wszyscy ubrani do�æ przewiewnie
nawet �migaj¹ na skrzyde³kach go³e brzuszki

Nie widaæ, by chodzili tam w ko¿uchach z pochodniami
wiêc dwa z trzech ¿yczeñ by³y niepotrzebne
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Cicho powinni byæ przybysze, po có¿ im
przemawiaæ jêzykami ludzi, kiedy wszystko
bêdzie zwa¿one, policzone
a co wa¿niejsze � powiedziane

Przypomn¹ sobie te plafony, gdzie b³yszcz¹ce tr¹bki
wci¹¿ co� takiego graj¹,
¿e tylu z nas nie szczêdzi trudów
by siê poderwaæ, wzlecieæ i dofrun¹æ

I w³a�nie ¿eby tamto co� us³yszeæ
po to nale¿y
przestaæ gadaæ

listopad 2002
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