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Ta ksià˝ka nigdy by nie powsta∏a,
gdyby nie Ewa.
Te wiersze by zgin´∏y, nie umia∏em
ju˝ do nich si´ przyznawaç,
kilkunastu w ogóle bym nie napisa∏...
To tyle.

PS Niestety, nie uda∏o si´ nam odtworzyç porzàdku
chronologicznego tych wierszy, a mia∏by on swojà w∏asnà,
ukrytà logik´ Losu.

dwa
go∏´bie
temu

***

Pomi´dzy, czyli iskra; w Êwietle iskry; w oczach b∏yskawic...;
pomi´dzy istnieniem i nieistnieniem, pomi´dzy nie zaistnieniem i
znikni´ciem,
narodziny jako zmartwychwstanie;
pomi´dzy mo˝liwym i niemo˝liwym, pomi´dzy bytem i ÊwiadomoÊcià,
pomi´dzy
podmiotem i przedmiotem, pomi´dzy ciszà i milczeniem, pomi´dzy
milczeniem
i s∏owem, pomi´dzy myÊlà i czynem, pomi´dzy tobà i mnà...;
pomi´dzy skoƒczonym i nieskoƒczonym, pomi´dzy przesz∏ym i przysz∏ym,
pomi´dzy
wiecznoÊcià i nieÊmiertelnoÊcià, pomi´dzy cia∏em i duszà, pomi´dzy
egzystencjà
i esencjà, pomi´dzy pragnieniem i spe∏nieniem, pomi´dzy Êwiat∏em i
cieniem...:
Ró˝nica, Brak, NieobecnoÊç... Ach, wype∏niç te przerwy –
wobec ognia i horyzontu, wobec wody i luster, wobec kamienia i gór, wobec
doliny
i w∏osów, wobec deszczu lub rzeki, wobec morza lub gwiazd, wobec
kwiatów i drzew,
wobec ptaków i ryb, wobec kolibra i tygrysa, wobec wie˝y i studni, wobec
siebie i
ciebie, wobec kobiet, i dzieci, i m´˝czyzn, wobec wobec...
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cztery tysiàce lat
snów erotycznych

Cztery tysiàce lat snów erotycznych

Jakby jaskinia. Lub krypta. Albo sen.
W ka˝dym razie na pewno – wn´trze. Nie wiem,
gdzie jestem i kiedy.
Bo te kaganki oliwne mo˝na tu by∏o skàdÊ
przynieÊç;
nie rozeznaj´ si´ te˝ w aromatach,
nie znam dziejów kobiecych woni – nie wiem,
w jakich pachnid∏ach gustowa∏y
ongiÊ pi´knotki...
Lecz pe∏gajàce tu Êwiat∏o obna˝a –
wiotkà, ciemnoskórà kobiet´ z roz∏o˝onymi
nogami,
a jej wilgotny srom jest na wpó∏ przes∏oni´ty
starannie uwità w warkoczyki z wplecionymi
paciorkami
misternà fryzurkà wstydliwej staro˝ytnej
Egipcjanki.
Piekà mnie wargi, podchodzà krwià
ukàszenia na szyi i piersiach. Boj´ si´
zamknàç oczy
i zapaÊç w czeluÊç wszystkokrotnà.
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Io

To jest Io. Io zna cen´
dobrodziejstw, jakie rozdziela.
Dzisiaj zechcia∏a, ∏askawie,
pozwierzaç si´ z bezeceƒstw.
Jeszcze w studenckich czasach,
opowiada, po jakiejÊ zabawie,
zosta∏am w akademiku
z pi´cioma kolegami. Nie mia∏am
doÊwiadczenia, bardzo mnie
wym´czyli.
A jednak, o Êwitaniu,
kiedy to, syci grzechu, ch∏opcy
zasn´li, wysz∏am.
T∏um sunà∏ ulicami.
Patrzy∏am naƒ z wysokoÊci
swych ekstaz. I mówi´ ci,
czu∏am si´ Wielkà Królowà
Mrówek.
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Kobieta z ró˝owych jaskiƒ

By∏em! Bardziej
ni˝ wstrzàsajàco. A jednak
zazdroÊci∏em tej kobiecie
wokó∏, i pode mnà.
Kobiecie z ró˝owych jaskiƒ!
Kwiaty, jakie wykrzykiwa∏a;
szepty jej traw; dr˝enia sarnich
tropów, ciemne smugi opon
na asfalcie...
Bra∏a wi´cej, ni˝ dawa∏em.
Terezjaszu, ty – co zaznawa∏eÊ
obojga p∏ci, chocia˝ na chwilk´
z tej nocy
– przemieƒ mnie w t´ kobiet´
z wilgotnych ró˝owych jaskiƒ.
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Chudy podlotek...

Chudy podlotek chichoce...
Zapewne ju˝ mia∏a miesiàczk´,
choç nie wyglàda na to,
taka chudzina ...
Dra˝ni mnie ten chichot,
chyba jeszcze nie jestem pedofilem;
a zresztà, nigdy nie rozumia∏em
kobiet.
Biedne wy moje, tak stara∏em si´
byç uczciwy,
usi∏ujàc, niby jakiÊ lingwista,
przyjàç was dos∏ownie. S∏ucha∏em,
co mówicie. Zamiast, po co!
Wasze wzgardliwe miny. Bola∏y
mnie i dra˝ni∏y, przez tyle lat.
Nie domyÊla∏em si´, ˝e to jest
obrona...
Och, nie przede mnà.
I ten wasz màdry smutek,
kiedy to w pachnàcej pianie
moczycie, rozwinàwszy w wannie,
zwoje swej bia∏ej skóry
pe∏ne blizn, szram i Êladów
po snach o sabacie.
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Aga

O Kasi G.
Dwa szmaragdowe ognie
w bia∏ym ob∏oku cia∏a.
Nie ma Aga zielonych oczu,
one jà majà.
Dwie przestrzeliny w ludzkiej
skórze; widaç w nich rozjarzony piec
hutniczy jakichÊ tropikalnych
lasów znad Amazonki.
Zielone p∏omyki odrywajà si´
od jej twarzy. Wirujà, rosnà,
wybuchajà.
A wokó∏ trwa noc i równina
w Êniegu i w girlandach Êwiate∏,
rakiet i flar –
nieconych w odpowiedzi na
zorz´ polarnà i ulew´ meteorów.
W czaszce krajobrazu, w
jego pó∏nocy le˝y maleƒka
naga Aga,
ze skrzy˝owanymi na piersiach
r´kami – czeka na poca∏unek,
który by jej oczy z zielonkawej
poÊwiaty lodowcowych okowów
wyzwoli∏:
niechby ulecia∏y w swà nieskoƒczonoÊç.
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Kto to?

Ob∏´dny ognik
na manowcach, szukajàcy
swojej pochodni?
Ogieƒ, Agni, jest jednak
rodzaju ˝eƒskiego, jak wszelkie
˝ywio∏y – kochaj, jeÊli Êmiesz
sprawdziç.
Le˝y teraz, bezw∏adna, wypalona.
Na skraju nocnego boru, który jà
wyroi∏ z koszmarów.
Âpi nadal? W g∏´bi krajobrazu
dopala si´ wioska. Wa˝ka
przysiad∏a na jej wargach, rozchyla
i sk∏ada niebieskie oczy. Âlimak
w swojej jamce ciszy pe∏znie po udzie,
Êliniàc je jak d∏ugi poca∏unek. Nimfa?
Driada? Czy te˝ zgwa∏cona
i zamordowana podpalaczka?
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Âmierç jest kobietà

„Âmierç jest kobietà” – prastara
metafora, której nie rozumia∏em.
Dziewczynki, dziewki, damy, matrony,
staruszki... z kosà w ∏apkach, ràczkach,
r´kach, szponach... – tak od wieków
i na co dzieƒ. Âmierç:
a niby – inicjacja, ponowne narodziny,
przekraczanie w spaêmie granic ˝ywego
cia∏a...;
˝àdza wyjÊcia stàd
poprzez t´ samà, poniekàd zaznanà
ju˝ bram´ – ró˝a mistyczna
mi´dzy rozchylonymi nogami, itd., itd.
Âmierç jest kobietà. Âmierç
w cià˝y. Te i inne duperele, wymyÊlane
przez biednych ludzi, wstrzàÊni´tych
swà skoƒczonoÊcià na siniejàcych
paznokciach...
Oto szare listopadowe popo∏udnie,
s∏oƒce ∏yse jak Êpiewaczka, przystanek
autobusowy w centrum miasta.
T∏ok i wrzawa, jak w ∏ó˝ku. I kobieta
tak pi´kna, ˝e – mieç jà nagà, rozgwie˝d˝onà
nad sobà, lub pod sobà, to –
zupe∏nie jak Êmierç; nie do wyobra˝enia.
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***
pami´ci Maryli L., raz jeszcze
W czynie spo∏ecznym
sadziliÊmy na m∏odych gruzach
m∏ode drzewka,
a teraz park wieczorny
tarza si´ tutaj w swych roÊlinnych
wiecznoÊciach,
jak gdyby tutaj nigdy nic
si´ nie zaczyna∏o.
Prawie trzysta tysi´cy kilometrów
na sekund´, i prawie trzydzieÊci lat...
– spróbuj´ to podliczyç:
ponad dwadzieÊcia osiem trylionów
kilometrów stàd
znajdujà si´ teraz nasze
poca∏unki, Marylko;
gdzieÊ w pustkach kosmicznych
ogrzewajà py∏ galaktyczny,
osypujàcy si´ póêniej na planety
bezludne –
tam, gdzie teraz zapewne i ty
przebywasz, Marylko:
bo umar∏aÊ nied∏ugo potem
i zapomnieliÊmy o tobie.
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Âlimak na szosie

Czarny, obÊliniony Êlimak
na szosie, niby prostytutka Iza
– nosi wszystko przy sobie
w torbie; ca∏y dorobek. Plus
zapasowe
majtki, wyjÊciowà
szmink´ do ust i do warg
dolnych; puder, paczk´
kondomów z kremem
do pupy...;
oraz fotografi´ dzieciaka
od sàsiadów dla
sentymentalnych klientów.
Âluz na asfalcie,
sperma.
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treny bo˝e

Treny bo˝e

Rozrywali koƒmi,
a przecie˝ to strasznie boli,
tak strasznie boli...
Wbijali na pal, krzy˝owali,
palili na stosie, ∏amali ko∏em,
obdzierali ze skóry, Êcinali toporem,
ci´li pi∏ami...;
a przecie˝ to strasznie boli,
tak strasznie boli.
Gwa∏cili, bili, morzyli g∏odem,
ciskali na po˝arcie lwom i szakalom...
...oszukiwali, zdradzali, porzucali,
szydzili, nie kochali;
a przecie˝ to strasznie boli,
tak strasznie boli.
Rozerwany na gwiazdozbiory,
mg∏awice, galaktyki; rozk∏adany na zwiàzki
chemiczne, atomy, kwarki, kwanty,
pola energetyczne...,
a przecie˝ to strasznie boli,
tak strasznie boli.
O Âwi´ty Bólu, per∏o,
dyjamencie, pàku, kwiatostanie... Ulgo.
Powróc´ w siebie z tym ∏upem!
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***

To tylko nasza skoƒczonoÊç
w czasie i w przestrzeni, nasza ÊmiertelnoÊç
i wzgl´dny ∏ad otorbionych b∏onà komórek wymusza w umyÊle, gdy rozmyÊlamy
o nieskoƒczonoÊciach, jakàÊ ich ostatecznà
postaç;
nasze myÊli i wyobra˝enia
po prostu same gdzieÊ si´ tam koƒczà,
jak ga∏´zie, ∏udzàc si´, ˝e napotka∏y opór
ObecnoÊci
– to tak jakbyÊ w ciemnoÊciach i
zadymce Ênie˝nej wyciàgnà∏ jak móg∏
najdalej r´k´,
i sàdzi∏, ˝e natrafi∏eÊ na Êcian´
schroniska.
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***

Klejnoty królewskie,
za które wszystko mo˝na by∏oby
nabyç –
nawet samotnoÊç, brak mi∏oÊci,
ci´˝kà chorob´, n´dz´, wi´zienie
i Êmierç...
schowane sà w nocnych kryjówkach.
Mo˝e i mo˝na tam dotrzeç,
pokonujàc koszmary senne;
niestety, Êwi´te jaskinie
znajdujà si´ na terenach okupowanych
i strze˝onych nie tylko przez smoki,
tak˝e przez teologów.
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***
Póêne popo∏udnie. S∏oƒce na czworakach
przeciska si´ przez a˝urowe kraty w oknie,
k∏adzie na Êrodku pokoju i zdycha.
Âwietlista skóra Êwi´tego poganina
jeszcze przez jakiÊ czas grzeje mi oczy.
Sam na sam ze sobà, w ca∏ym przepychu
wstrzàsu. Biada ci, gdybyÊ ujrza∏
Boga ˚ywego.
Na Êcianie – Krzy˝, ten znak dodawania!
˚ycie plus Âmierç.
Te proste równoleg∏e podobno
naprawd´ gdzieÊ zbiegajà si´,
i krzy˝ujà.
Ofiarowanie si´ – zamiast sk∏adania
ofiary? A jednak to te˝ by∏ bunt,
a przynajmniej próba przej´cia
inicjatywy.
M´ka z drugà szybkoÊcià
kosmicznà. Wreszcie s∏yszalne milczenie
Bytu:
„Eli, Eli lamma sabahtani”.
Udr´czona postaç cz∏owiecza
wy∏ania si´ z nieludzkiej otch∏ani
boskoÊci – poród pierwszej Osoby!
Co jak co – ale ju˝ nie tak,
jak za Hioba: mo˝e jeszcze nie umieranie,
lecz cierpienie umie byç nasze.
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Spó∏ka n.o.

To by∏ zaiste nadludzki pomys∏
z tym Jezusem Chrystusem
– Êciàgnàç Boga nieomal na Ziemi´.
Nieomal, bo krzy˝ stoi wysoko.
Najmniej wa˝ne w tym wszystkim,
czy by∏a to, czy nie by∏a postaç
historyczna.
Na pewno nie jedyna!
Ale dopiero wtedy i tam
S∏owo sta∏o si´ Cia∏em. Albo –
odwrotnie.
Chocia˝ iskrzy∏o od zarania czasów,
przedziera∏o si´ – poprzez glony, bakterie,
gady jurajskie...
I nadal iskrzy, zapewne tak˝e w ka˝dym
z nas;
nie by∏ to kaprys lub traf – to,
co dokona∏o si´ na Golgocie.
A jednak zastanawiam si´ – nie
nad tym, czy wolno, nad tym, czy
warto nam wchodziç w bo˝à
spó∏k´ ( z n.o.).
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Postaç w czerni
Andrzejowi WaÊkiewiczowi
Samolotem. Z Warszawy, poprzez Rzym,
Êwi´te miasto – do Bagdadu...,
aby na jakimÊ festiwalu obejrzeç
latajàce dywany,
czyli starà poezj´ arabskà, jej
misterne Êciegi.
Oto Istambu∏, póênym wieczorem – oglàdany
z metalowego anio∏a:
starcze, kobieto rodzàca, dziecko, m´˝czyzno
z no˝em..., któreÊ z was teraz umiera, i b´dzie zjedzone
przez bogów.
Dawna stolica Wielkiej Porty od strony lotu,
z nieba wyglàda jak poczernia∏e z∏otog∏owie
na pewnym obrazie Rembrandta
w Muzeum Narodowym w Bukareszcie –
pozbawiona twarzy postaç w czerni
zaczyna poch∏aniaç królowà i jej koronne
klejnoty.
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Starzejesz si´ stary...

Starzejesz si´, stary – coraz cz´Êciej
rozkwitajà ci w oczach obrazy
z poprzednich wcieleƒ,
i jeszcze wczeÊniejsze (?).
S∏owo „mistyk”, jak wiadomo,
pochodzi od greckiego myein, co
oznacza – widzenie z zamkni´tymi oczami.
A nasz∏o mnie dzisiaj nad ranem,
chocia˝ Augustyn wspomina∏
o „poznaniu wieczornym” – cognitor
vespertin.
Przebudzi∏em si´ w∏aÊnie, i
nie otwierajàc oczu – widz´ to migotanie;
jak na telewizyjnym ekranie,
gdy skoƒczy si´ program i m˝y
jedynie, ju˝ czy te˝ jeszcze, promieniowanie
pierwotne po Big Bangu...:
widz´ Êlady tego, co by∏o
przede mnà i b´dzie za mnà.
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***

Âwi´ty Grzegorz, Doktor KoÊcio∏a ku przera˝eniu mnichów, w´szàcych Szatana
we snach i w milczeniu,
umia∏ czytaç po cichu,
nie przywo∏ujàc zatem, ju˝ nie ucieleÊniajàc
Mowy.
I Mowa, której ju˝ nikt nie móg∏,
jak snów dopilnowaç,
wymkn´∏a si´ cz∏owiekowi.
I po prze∏amaniu Êwi´tych zapór i grobli,
ruszy∏a na miasta i wsie,
ju˝ bezimienna jak powódê, co niesie
wzd´te zw∏oki.
Zwierzasz si´, a ja s∏ysz´
tylko to, co chc´ Ci powiedzieç!
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Wie˝a
– Hm, krew to tajemniczy p∏yn – Mefistofeles.
Alegorià Historii mog∏aby
staç si´ ta odwieczna wie˝a
wi´zienna,
pe∏na strzelnic i zakratowanych
okien.
G∏´bokimi schodami, z zapomnianych
katakumb i kazamatów wspina si´ w niej
rok za rokiem, na przekór
cià˝eniu i Êmierci,
czerwona stru˝ka krwi, wcià˝
wzbierajàca w tych lochach:
jak powój na ruinach, pnie si´
ku naszym czasom, zaglàdajàc do
strzelnic i okien –
widaç w nich dziejàce si´ nadal
dawne i najnowsze rzezie i bitwy;
widaç, jak u˝yêniajà ziemi´,
jak nape∏niajà piwnice tej wznios∏ej
wie˝y wi´ziennej wcià˝ Êwie˝à
ludzkà posokà.
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Larwa

Ciasne, zaniedbane lotnisko
dla latajàcych dywanów – sala
szpitala w M.
Stara i wyniszczona, nolens
volens, nowotworem Cyganka,
zapewne matka roju,
w otoczeniu barwnej rodziny
wch∏ania kolejnego kabanosa
i popija sokiem z pomaraƒcz...
Cyganiàtka wstrzymujà oddech,
zaraz nastàpi cud przeistoczenia:
p´knie ∏aƒcuch ˝ycia i Êmierci
– z pomarszczonej larwy wykluje si´
motyl w przepychu kolorowych
spódnic.
Patrzà, wstrzymujàc oddech –
jeÊli uda si´ matce, kiedyÊ uda si´
im!
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Kiri∏ow, czyli Wielkie Twierdzenie Gödla *
Nie na darmo Jerzy G.,
niez∏y poeta, tak si´ go boi.
Ten màdrala Kiri∏ow
zapragnà∏ sprostaç nicoÊci!
A przecie˝ prawie zawsze zostaje
coÊ po nas: koÊç ˝uchwy, strz´p
rozp´dzonych poza Êmierç w∏osów, dym
choçby...;
milczàca pami´ç pokoleƒ:
skaza bia∏kowa u prawnuka,
odrobin´ màdrzejsze atomy...
Bàbelki duszy d∏ugo
unoszà si´ w gór´, ku powierzchniom
puchnàcego wszechÊwiata;
ku Bogu, tej ostatecznej Ró˝nicy
pomi´dzy tobà a Wszystkim.
A nawet, gdy ju˝ nie ocala∏o
nic, zawsze zjawi si´ jakiÊ Fiodor
i napisze na nowo
nasze zmagania z NicoÊcià.
NicoÊç? Kiri∏ow zdawa∏ si´
wiedzieç, ˝e ona jest niczym w´ze∏
gordyjski.
A przecie˝ rozwiàza∏ go.
Niczym Aleksander Macedoƒski.
* W ka˝dym rozbudowanym i spójnym systemie logicznym przynajmniej jeden z aksjomatów
nie da si´ wewnàtrz systemu uzasadniç. JeÊli zatem istnieje Êwiat, na co wiele wskazuje,
i zarazem Wielkie Twierdzenie Gödla jest prawdziwe, a jak dotàd nie znaleziono w nim b∏´du,
stanowi ono coÊ w rodzaju formalnego dowodu na koniecznoÊç istnienia Transcendencji, patrz
Êw. Tomasz : „wszystkie rzeczy odsy∏ajà poza siebie”. A Jurek Górzaƒski napisa∏ przejmujàcy
wiersz o Kiri∏owie.
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Arka

Stary i màdry Noe
widzàc opadajàce wody Potopu,
upewni∏ si´ w wierze,
˝e doÊwiadcza zmi∏owania i ∏aski.
A przecie˝ gniew bo˝y nadal
sro˝y∏ si´ wokó∏. Tyle ˝e kar´ tym razem
mia∏y ponieÊç ryby.
Byç mo˝e za to, ˝e odmówi∏y i
nie wpe∏z∏y do Arki.
Dla ryb Potop trwa nadal,
musia∏y si´ doƒ przystosowaç.
Pan odebra∏ im mow´,
˝eby si´ nie skar˝y∏y;
szlochajà od razu ca∏ymi oceanami,
ale wcià˝ gestykulujà
odmownie.
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***

Ci´˝kie, miodowe z∏oto
na niebie i na wietrze, i na chmurach. Ju˝
zachód: wielka pszczo∏a wraca do ula.
åma zbiera si´ w zaroÊlach i zau∏kach,
zaraz wyroi.
Jak w ka˝dà wiosn´ wieczoru –
zakwitajà sady gwiazd nade mnà.
Czarny ogrodniku,
wcià˝ to samo od lat kilkudziesi´ciu:
o Êwicie wzbiera wielka pszczo∏a, przed
zmierzchem znika, i znowu sady gwiazd
kwitnà...
Wielkie oszustwo, chyba ˝e to ja
jestem tym owocem, który zrywasz i
troskliwie, przy muzyce uk∏adasz
w skrzyniach.
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My, Jego czu∏ki i parzyde∏ka

Obrazy Êlepców, Êpiewy
g∏uchoniemych, wonie bez woni,
rzeêby nienamacalne...;
coÊ tu z m´ki Tantala, albo
z marzeƒ Anio∏ów (biedne wy, moje).
Kamieƒ,
co sam w sobie utkwi∏,
(to jeszcze daje si´ jakoÊ
uzmys∏owiç).
Ale Bogu dost´pna jest jedynie
Trwoga, jeÊli dost´pne jest cokolwiek.
Tylko dlatego nas stworzy∏. LitoÊci
dla Boga!
Zobacz, myÊl´ ku Niemu, patrzàc
dooko∏a: jaki pi´kny dziÊ wieczór.
Czujesz, jakie ona goràce ma usta?
DomyÊlam si´, toutes proportions garde'es,
co Ty tam musisz prze˝ywaç.
A teraz? Boli? Boli. Dla Ciebie
zapewne to wspania∏e uczucie.
Pij, po˝eraj mnie wolniej,
aby Ci na d∏u˝ej starczy∏o.
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Nike z Samotraki

Czy to dopuszczalne – tak podniecaç si´,
wzburzaç, pociç, przera˝aç, zapadaç
w bezdennà bezsennoÊç... przy rozwiàzywaniu
wzorów matematycznych, rozmyÊlaniu
o zagadkach kosmologicznych, Êledzeniu
eksperymentów chemicznych, a nawet
podczas ˝eglugi na archipelagu Pascala...,
przecie˝ to nie dusi, nie boli, od tego si´
nie umiera?
Nie powinno wi´c pora˝aç i d∏awiç. Co
ci do tego, ˝e jakiÊ pulsar kr´ci si´ troch´
za szybko, ˝e coÊ za ma∏o tej ciemnej
materii... Co ci do tego.
KtoÊ z przej´ciem ci opowiada,
˝e dzisiaj d∏ugo i wysoko lata∏ w muzyce,
albo wspina∏ si´ na strome wiersze...;
Êni∏o si´ to mu zapewne, albo
oszala∏. Co ci do tego.
Raczej zagryê j´czàce skrzypce,
odwàchaj olejny pejza˝yk z nagimi
dziewcz´tami, rzuç ksià˝kà do celu
w konkursie z nagrodami, obsikaj
pob∏a˝liwà Nike z Samotraki –
prze˝yj wreszcie coÊ prawdziwego.
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„Nie mo˝esz na mnie liczyç,
nie b´d´ si´ broniç.”
B.Sadowska

Dlaczego nie zdo∏a∏eÊ
dotrzeç do swoich demonów –
do k∏amstw, zawiÊci, mÊciwoÊci,
bezwzgl´dnej walki o swoje...,
gdzie one skry∏y si´ w tobie
i uÊmiercajà ci´ z wolna,
bez szans obrony.
Mo˝e jeszcze si´ uratujesz,
mój biedny stary ch∏opcze; çwicz si´
w niech´ci i pogardzie,
masz do nich prawo
naturalne – od˝yj w odruchach
ciemnych pop´dów.
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Zygmunt i Ola

Mój wuj, Zygmunt, t´gi,
postawny m´˝czyzna, rzeênik
z powo∏ania i zawodu
umar∏ by∏ na serce kilka
dni temu. Jego mi´so nie chcia∏o
st´˝eç, wcià˝ by∏o ciep∏e.
Wdowa nie wierzy∏a, ˝e umar∏.
OstrzegaliÊmy, lecz otworzy∏a trumn´
na pogrzebie:
ka∏u˝a. – Zygmunt – wy∏a kobieta.
– Zygmunt, co ci si´ sta∏o, co
si´ z ciebie zrobi∏o!
Ale zdarzajà si´ ∏agodniejsze
twarze czasu i Êmierci. Oto
spotykam na ulicy po latach
osob´,
w której si´ kiedyÊ ba∏em zakochaç,
by∏a tak pi´kna, mia∏a lepszych.
A teraz idzie ku mnie, uÊmiechni´ta.
Olu, Olu, co si´ z ciebie zrobi∏o.
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Wybra∏em

Moja wizjo Êwiata, moja
nieuchwytna, wieloznaczna, pe∏na
sprzecznoÊci ideo – wybra∏em ciebie,
b´d´ wierny.
Wybra∏em, w wolnych
i niewymuszonych rozterkach,
wybra∏em, ale doprawdy
straszliwie ma∏à wi´kszoÊcià
g∏osów wewn´trznych.
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Ale nie na pewno

„Gdyby nie ból, ˝ycie
by∏oby pustynià.”
W. Gombrowicz

Udr´ka.
I tu ju˝ trzeba byç
nieust´pliwym
– nie przepraszaç. Nie
czuç si´ winnym... CoÊ
musisz mieç.
Udr´ka. Jedyna,
ju˝ ostatnia moja metafizyczna
ostoja. A choçby i
pu∏apka
na to wszystko.
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moja stara, naga
maszyna do pisania

Bajka o kózce i wilku

Nie tylko to, co ju˝ wiesz,
nie tylko tak, jak ty chcesz,
moja kózko;
nie tylko z twojego okienka
widaç podwórko, z mojego te˝.
Ty widzisz budk´ z liÊci, i
wilka z zielonà sierÊcià, ˝ràcego
dymiàcà traw´ i jakiÊ b∏yszczàcy
klejnot...
z∏ote rogi a˝ mu si´ trz´sà.
nie tylko to tam straszy,
moja kózko, nie tylko to, co ty
uwidzisz przez swoje okienka
w bia∏orudym futerku! Nie tylko to
i nie tylko tak, jak myÊlisz.
I nie tylko po to
zjedli ci´ wczoraj Indianie.
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Przesàdy i zabobony

Dzieciak drze si´ w ko∏ysce,
mi∏y czarnul z niebieskimi oczami,
i bia∏y ojciec jest dumny:
oczy to ma po mnie.
Bia∏a matka upiera si´ przy
inkarnacji.
W obecnym ciele nie zadawa∏abym si´
z Murzynami, ale jakieÊ dwieÊcie
czy trzysta lat temu,
podczas safari, napadli mnie
i zgwa∏cili rozbójnicy z Kenii...
Stare dzieje, milcza∏am,
abyÊ nie rozgniewa∏ si´ na umar∏ych
przed wiekami,
to podobno przynosi pecha.
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Rokoko
„Na mi´kkim puchu bia∏ego pos∏ania
promienna ca∏a od s∏oƒca poz∏oty...”
K. Przerwa-Tetmajer Danae
(Patrz te˝ wiersz T. Ró˝ewicza Tetmajer)

Taras pa∏acowy. W cieniu
platanów, w jasnej, d∏ugiej sukni
z koronek,
markiza na szezlongu
przeciàga si´, zmru˝onymi oczami
spoglàdajàc pod s∏oƒce w stron´
podjazdu,
skàd zbli˝a si´ powóz.
Jej oddech przyspiesza, poruszajàc
cieniami liÊci na sukience, a uda
rozchylajà si´ jak bia∏e skrzyd∏a
∏ab´dzie
tam nad lustrem jeziornym
w g∏´bi pejza˝u.
Lando, m∏ody panek,
stangret i s∏u˝àcy, siwe, spienione
konie...
– Czy JaÊnie Pani aby
nie przesadza? – mruczy pod nosem
zaufana dziewka.
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Kret

Jasne, w stylu Empire, salony
wysokopiennego lasu jesienià;
pomi´dzy Êwiecznikami i kolumnami
drzew przechadza si´ s∏oƒce
w d∏ugiej sukni i
my, ca∏kiem siebie jeszcze
niepewni.
Nawet kret na Êcie˝ce przez chwil´
nas si´ nie boi.
CoÊ jednak zapewne us∏ysza∏
z naszej rozmowy, bo gwa∏townie
zakopuje si´ w ziemi´,
rozgarnia ∏apkami, grzebie nosem...
a˝ wreszcie znika w czarnej dziurze
poÊrodku salonu;
czerwienisz si´: nasz spacer
wcale nie jest taki niewinny.
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Perpetuum mobile jest jednak niemo˝liwe

Wiatr w∏óczy krajobraz,
wypycha go za horyzont.
Ile˝ tego wiatru marnuje si´.
Taki podmuch móg∏by
uruchomiç tysiàce wisielców
na szubienicach, ciàgnàcych si´
stàd a˝ po staro˝ytnoÊç –
a pcha tylko widoki i
ob∏oki,
zamiast dziejów.
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S∏owo si´ rzek∏o

Co za pi´kne dziecko,
takie nie po˝yje d∏ugo;
i Bogu coÊ si´ nale˝y.
To ju˝ widaç – jej oczy
i w∏osy tak szybko rosnà,
chcà zdà˝yç; ca∏a
w rz´sach...
Moja ty sierotko biedna,
chodê tutaj, dostaniesz cukierka.
Rodzice ˝yjà? Nie
dobrze! Oddaj cukierka,
nie przeznaczony by∏ tobie.
Ale s∏owo si´ rzek∏o, sierotko.
Chyba b´d´ musia∏ twoich
starych zastrzeliç.
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Ucieczka

Chyba nie umarliÊmy,
a nikt nam w to nie wierzy. Tylko
dlaczego Êcigajà nas krety?
JeÊli uciekaç stàd, to
tylko do góry. I szybciej od wikliny.
Samolotem! Lecimy, robi si´
coraz wy˝ej. Pilot
raz po raz wychodzi pytaç
o drog´.
A Nieba jak nie ma, tak nie ma.
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Kirke

Wiersz dope∏niony po latach

Kwiat, który wtedy jej ofiarowa∏em.
Kwiat jà rozpoczà∏.
Kwiat, który umia∏em.
Nie zdo∏a∏bym jej zauwa˝yç;
zbyt pi´knej, wi´c oddalonej o tysiàce
wzruszeƒ nigdy mi dotàd
niedost´pnych – gdyby nie kwiat,
˝aglowiec.
Mo˝e bym wtedy nawet nie przystanà∏
przed tà samotnà w t∏umie ludzi falà.
Nios∏em jà póêniej w oczach
na wskroÊ spi´trzonego wieczoru.
Oci´˝a∏à. Podatnà. D∏awiàcà
jak pocisk.
Zgina∏ si´ na niej ka˝dy promieƒ.
Ta dziwka – by∏a ze szczerego
o∏owiu, który si´ wolno we mnie sàczy∏,
a˝ zastyg∏ w balast i wewn´trzny pomnik
ciemno spe∏nionej kobiecoÊci...
DziÊ wiem, ˝e wtedy te˝ wiedzia∏em,
i przez szczelin´ kwiatu to widzia∏em:
by∏a w cià˝y
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Kirke
J.
Ca∏e dwa dni by∏o nam dobrze
ze sobà. Zakry∏aÊ si´ ko∏drà po oczy,
nie mo˝esz sobie darowaç;
nie pokocha∏aÊ nas, Kirke –
to zawsze boli. Wspó∏czucie
przes∏ania mi mojà udr´k´ i haƒb´;
kocha∏em, by∏o mi nieco l˝ej.
Kirke, spróbujmy raz jeszcze. Dowiod´,
˝e czar Twój dzia∏a.
Spij´ si´, nie pójd´ do chorej matki,
wyg∏upi´ publicznie... Odczujesz
swojà si∏´, czarodziejko.
Kirke, m´czennico kocham Ci´
chyba za ma∏o, bo wcià˝ mnie nie staç
na ka˝dy upadek.
Nie zadr´czaj si´, czekaj
spokojnie, anio∏y ju˝ moje gnijà, powoli
ale przemieniajà si´ w wieprze, zwyci´˝ysz
na pewno. Nie p∏acz, staram si´, Kirke,
boginko z wyspy Ajaja.
1992
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Ona jest tak˝e

Nie ufaj, ani
jej westchnieniom, ani jej
przyjació∏kom.
Te zamglone uÊmieszki, nag∏e
zamyÊlenia... Ona nie k∏amie, ona
odwraca i swojà uwag´ od tego,
co chce prze˝yç si´ samo.
Tak delikatnie wzdycha, ˝e
tylko jej cieƒ jà s∏yszy. Nie wytrzymuje
– wype∏za ponad traw´,
jak poduszkowiec, albo wà˝ biblijny.
W rozb∏yskach termojàdrowych eksplozji
lipca jej cieƒ s∏oneczny sunie ponad
zio∏ami...,
ona zas∏ania go nagoÊcià.
Popatrz, ona tak˝e
jest rzeczà.
PowinieneÊ to uszanowaç.
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PrzebiÊnieg i przylaszczka

Spotka∏em, o Êwiecie, w ogródku
dwa s∏owa nies∏ychane, jedno bia∏e,
a drugie niebieskie – przebiÊnieg i
przylaszczka; przebiÊnieg, i
przylaszczka.
Nie sà to, wbrew pozorom, imiona
kwitnàcych dziewczàt, których mi
wszyscy zazdroszczà; przebiÊnieg i
przylaszczka.
To raczej sà nazwy jakichÊ
tajnych aparatur do skomplikowanych
zadaƒ w dziedzinie przedwioÊnia:
przebiÊnieg oraz przylaszczka.
Szamoczà si´ teraz i ha∏asujà
w wazoniku na stole.
Ma∏y kwiatku, nawet ciebie
nie jestem godzien. Wypchn´∏y ci´
na Êwiat, na chwil´ ciemne si∏y
telluryczne – zakwit∏eÊ... i
spe∏ni∏eÊ co do ciebie nale˝a∏o.
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Dwa b∏´kitne s∏oƒca
nad lodowcami. Gigo, to
nie jest nasza planeta.
Twój szloch roztràca
po pustkach, niby – bezsenna
noc pascalowska.
U ciemnych wie˝, pod
zaçmionymi gwiazdami i oÊlep∏ym
okiem OpatrznoÊci,
szamoczàc si´ wÊród pytaƒ
nierozstrzygalnych:
dlaczego, dlaczego p∏aczesz ?
Byç ci potrzebnym, Gigo,
nie jest to proste jak tyka
grochowa,
wzd∏u˝ której piàç si´ ma
w gór´ byle jaka twoja
rozpacz.
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Cztery izdebki...

Cztery izdebki, ksià˝ki,
sprz´ty, wieczór z p´kni´ciem
ksi´˝ycowym – mój biedny
Titanicu.
W radiu muzyka taneczna.
Wokó∏, jak si´gnàç
pami´cià i wyobra˝eniem, faluje
wzburzony Los.
Moja góra lodowa
le˝y ju˝ w ∏ó˝ku;
zakryta, jak nale˝y, po
czubek g∏owy.
Zlodowacia∏y ogrom
jej samotnoÊci pogrà˝ony
jest w Êlepym ˝ywiole
i niewidoczny.
Titanicu, nie mia∏eÊ
tu ˝adnych szans.
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Jeszcze przed Êwitaniem,
oby cichutko, aby nie zbudziç
dzieci i utyskiwaƒ ˝ony,
nie p∏oszàc wiernego krzes∏a,
co dotàd czeka∏o przy biurku,
a˝ zdrzemn´∏o si´ w drzewie,
wstaç i podejÊç do okna i
dotknàç ciemnoÊci.
A potem zawróciç do lustra
i zobaczyç w nim – t´ pustà noc,
i pokój, i w jego ciemnych oknach
za sobà jarzàce si´
Êwiate∏ko.
I tak staç, nieruchomo,
jeszcze przez chwil´,
niemal wierzàc,
˝e lustro si´ zabliêni.
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Park ksi´˝ycowy

Ku jakim làdom nieznanym,
nad jakie g∏´bie, w jakie niepoj´te
ukrainy przysz∏oÊci...
prowadz´ was teraz za ràczki,
dzieci moje?
Wzesz∏a wiosna, niedziela, okienko
s∏oƒca uchylone, furtka wiatru otwarta
i Êwiat wydaje si´ nieco wi´kszy...
Pójdziemy do lunaparku. B´dziemy
si´ bawiç. Poka˝´ wam karuzel´,
huÊtawki, gabinet krzywych luster,
graniaste ko∏o, wypchanego rekina,
kar∏a, kobiet´ z brodà...
Patrzcie uwa˝nie, o wilczki, kiedyÊ
b´dà to symbole i straszne metafory.
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Ona to milczy

Nie ustrzeg∏aÊ nas, pelargonio.
A uwiàza∏am ci´ na stra˝y u okna.
Naznosi∏ tu zegarów i luster
i podziurawi∏ mi ca∏y dom.
Jak ja mam ˝yç w takich przeciàgach
czasu i przestrzeni,
wcià˝ widzieç i s∏yszeç, ˝e jestem
i min´?
Po co mi to jeszcze
wiedzieç, pelargonio? Sp∏oniesz
za kar´ na stosie
kwiatów.
Naznosi∏ luster i zegarów;
nie b´d´ ich czyÊciç i nakr´caç,
niech Êmierç pomyÊli,
˝e nikogo tu nie ma;
lepiej byç tylko troszk´, ni˝ ca∏kiem
umar∏à.
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Âpiew Êniegowego ba∏wanka

„...wi´c to nie by∏a ∏za.”
C.K. Norwid

Poniecha∏yÊcie mnie. Czemu,
tak pierzch∏yÊcie przede mnà, bez po˝egnania?
A mo˝e jestem ja trawa – ∏akn´
rosy ? By∏yÊcie garstkà przepiórek
– sia∏yÊcie si´ nieopodal.
A˝ umkn´∏yÊcie. Ukradkiem.
Nawet nie budzàc ∏kaniem. A mo˝e
jestem ja s∏owik i potrzebuj´ nocy ? By∏yÊcie
kluczem ˝urawi, co otwiera wieczory.
Porzuci∏yÊcie mnie. Czemu? Pod
stromà Êcianà p∏aczu.Wy, moje ∏zy
ostatnie. Przewodnik i powierniczka.
Gdy nadà˝a∏em za wami, zwraca∏yÊcie
mnie Êwiatu.
Wy. Moje ∏zy ˝eglowne. Czemu
mnà pogardzacie, jak gwiazdy
za horyzontem?
Wyprzedzi∏yÊcie mnie? Dokàd?
Zatarte Êlady. Czyim jesteÊcie dziÊ deszczem,
czyimi rzekami? A mo˝e jestem ja
ryba – nie wydepta∏em Êcie˝ki? I zb∏àdz´
bez ∏ez.
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Przyj´∏o mnie ˝yczliwie,
acz bez ostentacji, gdy przyjecha∏em
z dzieçmi na ca∏e lato.
Nie b´d´ ukrywa∏,
liczy∏em na coÊ wi´cej. Bàdê co
bàdê, morze, napisa∏em ci
kilkanaÊcie wierszy, wiesz
nieco wi´cej o sobie.
Ta moja ma∏ostkowoÊç;
musia∏o minàç lato, abym zrozumia∏:
nie zwraca∏oÊ na mnie uwagi,
˝ebym si´ przyzna∏
do Êmiertelnego grzechu
samotnoÊci. Morze, dzi´kuj´.
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Zaçmienia...

Zaçmienia s∏oƒca, zaçmienia ksi´˝yca...
Jak˝e ja wam zazdroszcz´, cia∏a i s∏owa
niebieskie
– krà˝ycie, oddalone przestrzenià ÊmiercionoÊnà,
ka˝de osobne, jak cz∏owiek,
a przecie˝ obejmujecie si´ co jakiÊ czas,
powierzacie si´ sobie,
wasze cia∏a i cienie majà coÊ wspólnego.
Moje s∏oƒce i ksi´˝yc w∏aÊnie
popija kaw´, i mknie samotnie poprzez
karciany zodiak pasjansa,
tak ca∏e dnie, od wielu lat. Jej cia∏o
i jej ˝ycie
uchylajà si´ przede mnà. Potem p∏acze.
Przeraêliwa jaskrawoÊç
wzajemnej samotnoÊci – dotyk bez czu∏oÊci
i rozmowy bez zwierzeƒ:
zawsze obok. Zaçmienia s∏oƒca, zaçmienia
ksi´˝yca. Jak˝e zazdroszcz´ wam, cia∏a, s∏owa
i milczenia niebieskie.
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Chipsy
podpite
dwanaÊcie lat
mojego ˝ycia
chichocze w kuchni
z kochankiem
móg∏by byç troch´
lepszy
facet
przynosi moim synom
chipsy
i ch∏opcy
nie chcàc obra˝aç matki
jedzà
a nawet
nieÊmia∏o próbujà
mnie cz´stowaç
w∏aÊciwie nie chc´
wiedzieç jak mam si´
zachowaç
niezbyt to mnie ju˝
dotyczy
wygna∏em go kiedyÊ
ale dwanaÊcie lat
mojego ˝ycia Êmiejàc si´
p∏aczàc – krzyczy
˝e by∏o ze mnà
samotne
to akurat wiedzia∏em
jeÊli ktoÊ kocha nie
jest samotny
bywa nieszcz´Êliwy
a nawet Êmieszny
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Co byÊ nie mówi∏...

Co byÊ nie mówi∏ –
one naprawd´ cierpià, cierpià
strasznie;
cierpià, bo ich nie kochasz
tak jak tego pragnà – a umrzeç za nie,
to najmniej co tu mo˝na zrobiç...
Nie ma szcz´Êliwych kobiet.
Co najwy˝ej, udaje si´
je zaspokoiç, a i to zaledwie
na chwil´.
One cierpià. Cierpià, kiedy sà porzucane
i kiedy same odchodzà. Kiedy bywajà zdradzane i
kiedy muszà zdradzaç.
Cierpià, dr´czone, bite, l˝one
i upokarzane. Cierpià, p∏awione, palone
na stosach.
Cierpià, k∏ute no˝ami, duszone,
przebijane osikowym ko∏kiem...; naprawd´
cierpià, wtedy te˝ cierpià.
I nie warto tego sprawdzaç.
I tak niemal nas nie zauwa˝ajà.
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Po∏czyn Zdrój

(Hieronim Bosch, geniusz, uszczknàwszy co nieco
Duchowi Âwi´temu nigdy nie umrze. Bóg, chcàc nie
chcàc, musia∏ przyjàç go do swojej chwa∏y. Hieronim Bosch ju˝ nie maluje, ale pozostajàc w sferze
Mocy Stwórczej nadal p∏odzi swe stwory.)

Piàtkowy wieczór w niewielkim uzdrowisku,
kolacj´ mo˝na zjeÊç jedynie w restauracji
z dansingiem.
CiemnoÊç, t∏ok i wrzawa; na podium
coÊ, co mo˝e przez lornetk´ przypomina
orkiestr´. Âpiewa miejscowa diva...
Kuracjusze i kuracjuszki taƒczà
taniec godowy. Przy stoliku obok weso∏e
panienki przekomarzajà si´ z uwiàzanym
na z∏otym ∏aƒcuszku w∏aÊcicielem
kantoru...
Nie ulega wàtpliwoÊci – ktoÊ
nami si´ bawi. JakiÊ Bosch.
Nie wyró˝niam si´ na tej sali, podpity
i samotny. Na mnie te˝ nikt nie czeka.
Moja cz∏owiecza n´dza
polega i na tym, ˝e chyba nie mia∏bym odwagi
zakochaç si´ w którymÊ z tych ˚alów i
Determinacji.
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Zmierzcha si´. M∏odej jesieni
do twarzy w tych tiulach.
Cisza na Êmiech kobiety
o zielonych êrenicach. Tak, o to
zdaje si´ chodziç tej porze dnia
i roku.
PoÊród 86400 sekund ostatniej
doby jest to jedyny moment,
kiedy nak∏adajà si´ –
moje t´tno i t´tent rzeczywistoÊci.
Widz´ wyraziste, niestrawione
Êwiat∏em dziennym u∏omki snów
z minionej nocy
– mo˝e jeszcze zdà˝´ je do˝yç,
zanim Êwiat nie odtoczy si´ dalej.
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Ju˝ umie...

Ju˝ umie nie winiç
swoich kobiet. Mi∏oÊç,
bez urazy i nadziei.
Zgorzknia∏y, o posmaku
poranka, po nie dajàcej si´
domknàç nocy; za du˝e, niepor´czne
sny, papierosy...
Ma doÊç. Chce pogodziç si´,
ju˝ nie wystawaç z zu˝ytego
˝ycia,
ani na zewnàtrz, ani
do wewnàtrz (Tao ?).
Cienki, t´tniàcy jak puls
lód – pokrywajàcy wody ciemne
na jeziorze w górach; o nim
marzy –
godzina popo∏udniowa, mo˝e
ju˝ wieczór, kiedyÊ to trwa∏o tydzieƒ;
pi´kne udr´ki.
Ach, bez ˝alu.
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Og∏oszenie matrymonialne

...a wi´c i ja doÊwiadczy∏em, i to na raz,
obydwu ironii Cypriana Norwida:
ironii wys∏owienia i ironii zdarzeƒ.
W∏óczy∏em ca∏y dzieƒ po mieÊcie
rzeczywiÊcie nierzeczywistym (tak nic mnie
z nim nie ∏àczy∏o!, poza ewentualnymi
zjawami...);
w∏óczy∏em si´, rozsiewajàc
po zau∏kach i skwerach i ukradkiem
swój czas sprzeniewierzony,
niby ulotki antypaƒstwowe lub bluêniercze,
bo szukaliÊmy siebie nawzajem,
lecz mój sobowtór gdzieÊ mi zapodzia∏ si´
w t∏umie, dr˝a∏a za nim jeszcze szkar∏atna szrama
neonu...
I przystanà∏em przy s∏upie z reklamami,
gdzie wÊród nalepek i kartek znalaz∏em
og∏oszenie matrymonialne:
„nekrofil poszukuje partnerki”.
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Trywialne próby pojednania

Wytworny lokalik; intymnoÊç
z odrobinà perwersji: muzyka,
na sto∏ach Êwiece, taƒczà taniec
brzucha...
Aby uratowaç co jeszcze si´ uda
wybraliÊmy si´ tutaj. Te˝ taƒczymy,
obj´ci, przytuleni, ale nie mamy sobie
nic do powiedzenia,
nawet si´ nie spieramy.
Nasze cia∏a te˝ nie milczà ku sobie.
Jej spocona skóra nie dymi,
to si´ nie rozpali. W tym piecu diabe∏
dla mnie ju˝ nie pali. JeÊli nie b´d´
trywialny, wybiegn´ z tej sali.
1993
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Ga∏àê

èle ci ze sobà ? To si´
wymieƒ na innà ga∏àê
tego drzewa:
korzenie (w gwiazdach), ziemski
pieƒ, konary w wietrze,
liÊcie, kwiaty..., (pszczo∏y).
Odetnij siebie, jeÊli ciebie
boli kilkudziesi´cioletnia odroÊl;
zmieƒ.
WymyÊlisz sobie nowe
liÊcie, w innym mieÊcie, i powios∏ujesz,
znowu..., w czas a w przestrzeƒ;
w kobiece, w ciemne.
Siebie od siebie – odràb,
gdy si´ nie chcesz.
I nie zwi´dniesz.
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Gemmy
w koÊci policzkowej

Na Êmierç Êwinki morskiej

Jedno jest pewne, staruszko
– sta∏o si´ zimniej i ciszej. I
nie mam do kogo piszczeç.
Co nie oznacza wszak˝e, ˝e
reszta ju˝ b´dzie milczeniem.
Przeczy temu chocia˝by
ten wierszyk, staruszko, i twoje –
„mo˝e”!
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W ogrodzie

Wieczór; stolik w ogrodzie,
do talerza na owoce skapuje
noc.
Nie jest czarna, nie jest bia∏a,
nie jest t´czowa; jest niewidzialna.
I skapuje. Skapuje. Talerz
ju˝ pe∏en nocy. Czas iÊç spaç.
Chodê ze mnà.
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Z Grecji, gdzie nie by∏em

Wiatr uderzy∏ od làdu,
trzy feluki prà w morze,
jak dzieci w ˝ycie.
S∏oƒce zachodzi. Na horyzoncie
b∏ysnà∏ ˝agiel jak list; raz i drugi,
a˝ umilk∏ na zawsze.
Sam. Na bia∏ym urwisku.
S∏ysz´ kroki. KtoÊ nadchodzi,
po stromych schodach,
od strony cmentarza i cyprysów.
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Irek Iredyƒski za˝àda∏, aby go spaliç
po Êmierci
„oportet omnet iquem probari
quicum que ad padadisum redive desiderat”
Êw. Ambro˝y

Irka Iredyƒskiego,
który umar∏ by∏ prawie rok temu
– spostrzeg∏em dzisiaj rano
w p´dzàcej taksówce.
Jakby tam na górze
nie zaliczono mu tej podró˝y
i – aby Bóg nie poniós∏ strat –
t´ jazd´ Irek
musia∏ powtórzyç.
A zatem znowu – i to dwukrotnie! –
przebyç ogieƒ.
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W przerwie na papierosa

... Anio∏,
oÊlepiajàcy jak tysiàce
s∏oƒc – przysiad∏
na roz∏upanym kamieniu,
nieopodal miasta,
co p∏onie.
I czarne skrzyd∏a roztoczy∏
na piasku.
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Sypie Ênieg,
stara, nieuleczalnie chora kobieta
poprosi∏a o papier i pióro
i pisze do swoich jeszcze ˝yjàcych
znajomych list za listem:
umawia si´ na wspólne, dalekie wycieczki
zaraz latem, albo
wczesnà, ciep∏à jesienià.
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Sroka

Puzderko z pamiàtkami:
jakieÊ pierÊcionki, spinki, szpilki do
w∏osów: b∏yskotki, które kiedyÊ
ukradnie sroka –
dziwny ptak, z takim d∏ugim, drgajàcym
ogonem.
Niekiedy wydaje si´, ˝e ona lata
do ty∏u!
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PrzedwioÊnie

PrzedwioÊnie. Rzeczko, kra
sp∏ywa ci po policzkach...
P∏acz, ale tajaj.
Kobiet´ doznaje si´ po jej p∏aczu.
Jedne brzydnà, inne pi´kniejà.
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O Ty, otaczajàce jaskini´ platoƒskà,
zatem ofiara odrzucona:
m∏odoÊç, marzenia, talenty, czu∏oÊç
i cierpienie...?
Murzyƒski bokser walczy na Êcianie;
nie umiem si´ pogodziç.
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Nocna ucieczka

Nocà, na oÊlep, w g∏àb
szosy, wÊród drzew, w bia∏e
smugi reflektorów... jak
pomi´dzy jej uda i chrapliwe
okrzyki, jakby nie jej, ale
tego ciemnego lasu wokó∏ i jego
luster.
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***

A wi´c to jest to owe s∏ynne
jutro?
To jutro, kiedy wszystko mia∏o si´
nareszcie spe∏niç?
To jutro. Kiedy to zaczniemy
traktowaç si´ ze swoim ˝yciem
powa˝nie?
Jutro,
ju˝ jest jutro.
Jutro, czyli za póêno!
Jutro by∏o wczoraj.
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***

Przeglàdam swoje dawne s∏owa. Pe∏nio
ksi´˝ycowa, a jednak mnie te˝ zamordowano.
˚yj´, ale moje ˝ycie mnie prze˝y∏o.
Nikt ju˝ nie chce ode mnie za du˝o.
Ty te˝ nie, ale z czu∏oÊci.
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Gorgona, mamka bogów

***

Jak dotkliwie, doprawdy,
jak wspaniale nie udaje mu si´
˝ycie;
ta przepaÊç jest nie do zasypania.
Wcià˝ nie potrafi usprawiedliwiç si´
z narodzin,
nawet przed sobà, nie mówiàc ju˝
o kilku bliskich mu osobach,
o ludziach na ulicy, o Ojczyênie;
o liÊciu, o trawie, o zwierz´tach,
o ksià˝kach i o gwiazdach...;
wcià˝ nie nadà˝a z domykaniem
tych niezliczonych, z trzaskiem
otwierajàcych si´ wokó∏
drzwiczek i drzwi.
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Krople
woda krew limfa pot ∏zy...
w ka˝dym bàdê razie jakiÊ p∏yn
kapie na mnie z powa∏y
jedna kropla na dob´
staç mnie co najwy˝ej na jednà
minut´ rozmowy
a potem (to jednak pot) ten ktoÊ
zamienia si´ w coÊ, w s∏up soli
jakbym by∏ z Sodomy i Gomory
jeden telefon na dzieƒ
zwykle urwany w po∏owie bo
akurat przypala si´ woda
w kranie albo nikt do drzwi
puka
dwa wys∏ane listy na rok
na kilkaset pi´knie nienapisanych
i troch´ ogryzków wierszy
pozosta∏ych z deszczu we Ênie –
schnà teraz w porannym s∏oƒcu
i we wszystkich naszych dziennych
sprawach jak ka∏u˝a
parujà czyli uduchowiajà si´
i taplajàcy si´ radoÊnie
w tym maleƒkim liczàcym dwie
albo trzy fale morzu bia∏y
wieloryb w-zdycha
84

Go∏´bie

Brudny, topniejàcy Ênieg
na chodnikach. Patrz´ i patrz´.
A jednak, Êniegu razem musimy
coÊ znaczyç!
Idzie przedwioÊnie, i Ênieg
ju˝ rozwiàzuje si´.
Ale chyba rozwiàzuje inaczej,
ni˝ rozwiàzujà si´ pierzchajàce mi
spod stóp trzody go∏´bi;
inaczej, ni˝ nieczytelne ju˝
supe∏kowe pismo moich ∏aknieƒ.
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Historia naturalna pewnego poj´cia

Taƒce, taƒce w najstraszliwszej
z masek, z piór kolibra. G∏az
totemiczny, jeszcze bez rytów
liturgicznych.
I wilk, nasz brat w Êmierci
obustronnej.
S∏oƒce, gwiazdy, wichura..., bóle
g∏owy, rzeka i w∏osy; strach przera˝ony
wiedzie to wszystko kraw´dzià
ju˝ przeczuwanej NicoÊci (jeszcze nie
o ˝ycie tu chodzi).
Posàgi w ukryciu, wewnàtrz
g∏azów. Posàgi w ogniu. W morzu.
Âwiàtynie, o∏tarze, Arka Przymierza...
Runy, kamieniste tablice, ceg∏y
z bliznami, zwoje, papirusy, Ksi´gi Êwi´te...
choràgwie,
krzy˝e, pó∏ksi´˝yce, smoki; zakl´cia,
modlitwa, sakramenty...
A˝ wreszcie –
ów niezbywalny horyzont dialogowej
natury mowy, a wi´c i umys∏u...
KtoÊ, kto nawet milczenia
wys∏ucha.
Wierzàcy wszelkich krajów,
taƒczcie si´.
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Jàzykoznawstwo na poziomie elementarnym

Zaprawd´, powiadam Wam, tam
w dzieciƒstwie; a nawet w m∏odoÊci, wÊród
przymiotników i przys∏ówków niema jeszcze
rzeczy i ludzi.
Z widnokr´gu rodziców, których zobaczymy
najpóêniej, wy∏aniajà si´ – rodzà si´ w bólach
rzeczowniki: laska ze srebrnà ga∏kà – czyli ciotka,
o∏ówek i okulary z nauczyciela, Tadzik to pi∏ka,
Agatka – p∏acz z piegami...
Z czasem wszystko staje si´ coraz mniej
niewinne. Âwiat zaczyna poruszaç si´. Czasowniki.
Goni nas miejscowy osi∏ek. Adiunkt zezuje.
Krystyna stale si´ spóênia. Pomiƒmy, dyszàcà,
podstarza∏à, stale podpità Wand´, z jej rozpalonym
do bia∏oÊci brzuchem i jej czasownik.
Bardzo, bardzo mozolnie lepimy
coÊ sensownego z tych cz´Êci mowy. Toporny
Golem wcià˝ sprzàta nasze podwórko, donosi
wod´ i bywa, z braku kogoÊ lepszego – kochany...
KtóregoÊ dnia ca∏y ten wszechÊwiat
nagle si´ zapada. Wracajà do s∏ownika,
który by∏ na poczàtku – nasze mi∏oÊci,
ma∏˝eƒstwa, dyplomy, ordery, choroby,
l´ki i urazy. I odzyskujà porzàdek
alfabetyczny.
Idziesz potem zat∏oczonà ulicà, rozglàdasz si´,
patrzysz na pomijajàcych ci´ ludzi... I zagarniajà ci´
nieodparte abstrakcje: odraza, litoÊç i wspó∏czucie.
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Strzegàce chaosu Êwiata...

Strzegàce chaosu Êwiata demony
Maxwella. I ˝ycie,
naruszajàce ten Êwi´ty chaos.
W ekosferze Êwiat∏o odchyla si´
na lewo. Prawoskr´tnoÊç strzyg
i upiorów? I Sztuka,
prowadzàca ˝ycie
– t´ szans´ sensu – pomi´dzy
nieskoƒczonoÊciami (ich granic strze˝e,
zdaje si´, sam Archanio∏):
w stron´ Losu. I Wizje,
przezwyci´˝ajàce Êwi´te
sprzecznoÊci mikro i makrokosmosu,
˝ycia i Êmierci, Dobra i Z∏a...;
hierarchie bogów, drabina niebiaƒska...;
a wreszcie, owe paradoksalne
dla rozró˝niajàcego Rozumu:
„Nic, poniewa˝ Wszystko!”–
i to w trzech, czterech, dziewi´ciu,
jedenastu, a mo˝e a˝ w dwudziestu
wymiarach... I czu∏oÊç,
a˝ rozdzierajàca: ods∏oniç w kropli
– ocean, i Ciebie w ∏zie, na którà mnie
nie staç.
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Fizyka

Przekszta∏cenia Loranza, równania
Maxwella, nied∏ugo potem Êwietlista
zale˝noÊç pomi´dzy masà i energià...
To jeszcze nie budzi∏o podejrzeƒ.
Ma∏a teoria wzgl´dnoÊci bez trudu
mieÊci si´ w granicach dobrego wychowania;
poniekàd je towarzysko umo˝liwia,
nie bàdêmy tacy puryÊci.
KtoÊ gra na skrzypcach podczas wrzawy
kwantów, mimo zasady nieoznaczonoÊci;
jest przeÊwiadczony, ˝e Bóg w koÊci nie gra
– mo˝e i dobrze, jeszcze by przegra∏.
W wolnym przek∏adzie na ˝ycie
codzienne w makroskopowym wymiarze,
gdzie mo˝na zaniedbaç sta∏à Plancka - sà to:
d∏ugie blond w∏osy, niebieskie oczy, dziecinne
usta, biust du˝a czwórka... i
ca∏kowita nieprzewidywalnoÊç mi∏oÊci.
Dopóki nie poca∏ujesz
nigdy nie wiesz, co b´dzie. Jest i nie jest,
nie jest i jest. JednoczeÊnie. Jak ów kocur
Schrödingera.
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Z∏udzenia...

Z∏udzenia, o szczelnej czasoprzestrzeni,
w której si´ nie jest samotnym;
z∏udzenia, albo na miar´ tego staruszka
Newtona,
albo naszych ukochanych màdrali:
Wis∏awy Szymborskiej, z jej wierszem
o kamieniu, odpisanym od Âwirszczyƒskiej,
która trawestowa∏a Êwi´te pieÊni Czarnego
Làdu..., o kamieniu, z którego nas wygnali;
albo Zbyszka Herberta, z jego g∏oÊnym
Studium – przedmiotu, którego nie ma, wi´c
nie istnieje bez s∏ów, co dawno temu ju˝ by∏
zauwa˝y∏ niejaki Cocteau...; cholera, ˝e te˝
znajà francuski.
SzczelnoÊç? To cieknie! Zasadnicza,
kwantowa nieciàg∏oÊç.
A któr´dy, u diab∏a, móg∏by
do nas przedostaç si´ Duch – owa NicoÊç
samo si´ wzniecajàca? Pojawiç si´,
aby wycofaç.
Nie trzeba gnozy, aby o tym wiedzieç:
wystarczysz Ty, kochanie i par´ haustów koniaku.
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***

Co te˝ wyrzuca na brzeg
morze wiecznoÊci?
Zerwanà melodi´, kawa∏ek koloru;
czyjeÊ cienie, wspania∏e miejsca
na ruiny Êwiàtyƒ, pi´kne puchary
z grobowców, ju˝ puste i bez ∏ez....;
oczyszczajàca moc materii.
Z tego wszystkiego my
biedni ludzie wnosimy, ˝e niegdyÊ
istnia∏ z∏oty wiek ludzkoÊci;
tak wnioskujemy z tych resztek
op∏ukanych z cierpienia i zgrozy.
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Mewy

Przyjecha∏eÊ nad morze,
porozmyÊlaç nad swoim losem,
nad swoim ˝yciem, jak ka˝de inne
zagmatwanym.
I zagarn´∏y ci´ – wi´ksze
od ciebie – przestwór, nostalgia,
samotnoÊç i s∏oƒce.
I nie majàcy poczàtku,
ani koƒca, niemal b∏yskawicowy obraz
kobiety w kawiarnianym ogródku,
coÊ popijajàcej przez s∏omk´.
Aby nieco och∏onàç, zanurzasz
twarz w morskiej wodzie, czujàc
jak wielka ∏za faluje.
Nie jest to, oczywiÊcie, rozpacz
na twojà miar´ – mimo wszystko; mimo,
˝e, niejako, jà smakujesz
Dooko∏a wzbiera ptasia zawieja i
pot´˝nieje skwir uràgliwych mew,
przejrza∏y twoje oszustwa.
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Na lotnisku w Rzymie

Turbulencje, wiry, zwoje i
pukle powietrza za startujàcym
odrzutowcem...
– jakby w strudze falujàcych w∏osów
ulatywa∏a stàd
Lorelei,
albo jakaÊ inna Marylin Monroe.
Przy pewnej wprawie w jàtrzeniu
zmys∏ów nawet w s∏oneczne po∏udnie
mo˝na dojrzeç niebo gwiaêdziste
i ciemne...,
a tak˝e mknàcà poprzez mg∏awice
pi´knà, m∏odà i nagà komet´.
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***

Plamista liszka na kamieniu,
pe∏znàca swojà wàt∏à, zielonkawà
granic´ mi´dzy ˝yciem i Êmiercià;
lub jakiÊ dziwny ptak, kozio∏kujàcy
tu˝ u wylotu wielkiej, chocia˝
jeszcze niewidzialnej ciszy,
a nawet tamci – lew,
albo tygrys: samoistni, osobni jak
uk∏ady s∏oneczne...
i wszelkie inne jednoznaczne
zwierz´ta na tle bezradnego rozumu.
Tak, hipoteza reinkarnacji
wydaje si´ byç jedynà etycznà zasadà
etyki:
jeÊli mo˝esz wczeÊniej obejrzeç
swoje przysz∏e wcielenia,
mo˝esz – wybieraç, a nie zgadywaç.
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Widno jeszcze...

Widno jeszcze; niski, jeszcze
m∏odziutki wieczór zaczyna tarzaç si´
w trawach,
a s∏oƒce szczelinami kwiatów
dopiero wcieka pod wzgórza,
na niebiosach – zmierzch
je rozczula – sunà chmury Êwiate∏,
kolorów i cienia...
ma∏y drapie˝ny ptak
prowadzi zawi∏à lini´ przez
wiatr – jakby to wszystko
rysowa∏, itd., itd.
Podejrzewasz,
to przepi´kna okolica, ale...
nie potrafisz przypomnieç sobie
malarza, który nauczy∏by ciebie
ten krajobraz zrozumieç;
czyli zobaczyç.

95

Wiry

Wiry nieskoƒczonoÊci, lej gwiazd,
loch ksi´˝ycowy, przepaÊcie ob∏oków;
do∏y spojrzeƒ, jamy rzeczy, wn´ki
s∏ów, nora cia∏a;
jaskinie wewn´trzne, nisze,
myÊli o mi∏oÊci i Êmierci, czeluÊcie
czu∏oÊci;
studnia z p∏odowymi wodami,
otch∏anie, chyba wczeÊniejsze
ode mnie...
Tak, jestem na dnie.
Ale jak tutaj wpad∏em ?
Chyba tylko przez ten Êwiecàcy
nade mnà otwór s∏oneczny.
JasnoÊç. Mroczniejàca, jeÊli
popatrzysz d∏u˝ej. Niknà szczegó∏y;
tak, tamt´dy.
Nieopatrznie, bosà nogà nastàpi∏em
na Êwiat∏o –
i runà∏em, wÊród b∏yskawic
i t´cz, w jednà z warszawskich
t´tnic.
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Chwila s∏aboÊci

„Ale co dzieje si´ z nieopowiedzianymi
zdarzeniami?”
Linie w´gorzy, barwy hien,
przestwór z s´pem, kruki i wrony...
– godz´ si´ na was, stada
S∏ów.
Wszystko, co czuj´ – po˝eracie.
Gdy po˝eracie – wtedy czuj´.
To nie jest tak, ˝e jestem
trupem. Boli go czasem, czasem
cieszy, coÊ mu tam ˝yciu si´
przydarza.
JeÊli nie mówi – nie istnieje.
Przyjdêcie i jedzcie cia∏o moje,
na tym polega Odkupienie.
Niechaj w tych pustkach si´
us∏ysz´, bywam jedynie waszym
echem; milczenia miewam
gadatliwe.
Gadam lub pisz´, nic mnie s∏yszy,
siebie od siebie si´ dowiaduj´...
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„PrzejrzystoÊç rzeczy” – tytu∏
pewnej powieÊci Nabokowa

A mo˝e rzeczy i przedmioty
po swojemu te˝ cierpià i wàtpià, bodaj
nieodwo∏alniej ni˝ cz∏owiek,
gdy˝ majà i kszta∏t i granic´?
A mo˝e ÊwiadomoÊç, która podobno
przysparza nam tylko nieszcz´Êç,
w rzeczywistoÊci – jest ulgà i obudzeniem
z koszmarów,
wÊród których pnà si´ i brodzà
roÊliny i zwierz´ta,
niemal szcz´Êliwe, gdy je zjadamy?
Albo ta bezsennoÊç materii!
Wyobraê sobie – kwarc za˝ywajàcy
Êrodki uspokajajàce, aby zasnàç i chocia˝
na chwil´ nie byç tylko sobà;
na mgnienie b∏yskawicy zaprzestaç
pustynnego czuwania; w jego sytuacji
nawet koszmar senny jest jak oaza
i cieƒ pod biegnàcà palmà.
Rzeczy i przedmioty. A Pró˝nia? A
Czasoprzestrzeƒ? A Pustki? A NicoÊci?
A Tamten?!
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Fonie i wizje

Psuç si´ zaczyna ten bo˝y
telewizor:
siedzimy przy kawiarnianym stoliku,
rozprawiajàc, powiedzmy, o sensie
istnienia...;
wy∏àcza si´ dêwi´k;
rozmawiamy nadal, niczego nie
zauwa˝ajàc;
cisza coraz rozleglejsza, przelewa si´
przez horyzont i zaczyna zag∏uszaç
∏oskot przesz∏oÊci:
jeszcze przez chwil´ dudni cichnàcy
lament dzwonów gdzieÊ z po∏owy
siedemnastego wieku – jakiÊ po˝ar, albo
nadciàgajà Tatarzy – potem cichnie nawet
milczenie...; wy∏àcza si´ dotyk:
cia∏o – nogi, r´ce, g∏owa... topniejà,
jakbym by∏ kukie∏kà z wosku i
niebacznie za˝ega∏ w sobie ogieƒ;
jestem ju˝ tylko oczami, samym
wzrokiem: widz´
puste krzese∏ka, nieco odsuni´te
od stolika, przy którym nadal trwa
wyzbyta ludzi sprzeczka; tak
ju˝ pozostanie.
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Nie ˝a∏uj...

Nie ˝a∏uj – jest, jak byç mia∏o;
na Êlepo, ale w koƒcu to ty
wybiera∏eÊ w tym, co ci dane...,
mog∏eÊ przecie˝ wystàpiç z szeregu
ocalonych;
selekcje jak przed komorà gazowà;
reszta twoich istnieƒ zgin´∏a, ca∏e
narody;
gdybyÊ by∏ kimÊ innym, te˝
móg∏byÊ ˝a∏owaç...
BuddyÊci ostrzegajà –
masz szans´ doÊwiadczyç
wszystkich swoich wcieleƒ.
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pasterz kryszta∏u
260

Cytaty

Noc. By∏em sam w mieszkaniu.
Siedzia∏em w fotelu. Nie myÊla∏em
o niczym. Nagle trzasn´∏y drzwi.
KtoÊ wyszed∏.
Us∏ysza∏em monotonny monolog.
Drzwi trzasn´∏y znowu. Zacz´∏a si´
rozmowa. I znowu mi kogoÊ uby∏o.
S∏ysza∏em ju˝ kilka osób. Jeden drugiemu
przerywa∏. Zapowiada∏a si´ k∏ótnia.
Trzask zamykanych drzwi. G∏osy.
Wrzawa. Ka˝dy o czym innym. Pe∏no tu,
a jakby nikogo nie by∏o.
O Êwitaniu wrócili, ci co odeszli.
Cisza. Zaczà∏em si´ modliç. Od powietrza,
g∏odu, ognia i wojny ...
A najstraszniejszà rzecz ˝eÊcie widzieli?
Mojà twarz, gdy jestem zupe∏nie samotny?

28.10.99
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Polowanie

Nasta∏y wielkie upa∏y, jakich
nie pami´tali najstarsi.Wyparowa∏y chmury.
Srebrzysty, ˝yciodajny py∏ przesta∏ prószyç.
Od razu topnia∏.
S∏yszeliÊmy jak z chlupotem si´ skrapla,
Êcieka, roÊnie, przepoczwarza... I nic na to
nie mogliÊmy poradziç:
dopóki Sp∏awa jest g∏odna i pusta,
bywa zbyt ruchliwa, aby jà dopaÊç
i sch∏odziç.
Na ma∏e Sp∏awy poluje si´ z przyn´tà,
a ta by∏a ogromna. O˝y∏a któregoÊ Âwiat∏a,
dojrza∏a i poch∏on´∏a pó∏ wioski.
Potem zacz´∏a uciekaç, ˝eby strawiç zdobycz
gdzieÊ w górskich cieplicach, przy których
si´ nie zestali.
Âcigamy jà ju˝ od kilkunastu ksi´˝yców,
w ich odblasku staje si´ widzialna. Cynobrowy
trop jest jednak bardzo niewyraêny.
JeÊli jej nie schwytamy, nasze zwojdy zdechnà,
zgasnà, i co b´dziemy jedli.
Ca∏e plemi´ ruszy∏o w poÊcig, nawet rodne
niosà naczynia z ciek∏ym azotem.
W koƒcu dotarliÊmy do wzgórz i roz˝arzonych
zaroÊli. Nie wiedzieliÊmy któr´dy iÊç dalej.
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Nagle –
tysiàce naszych maleƒkich postaci zamigota∏o
w liÊciach.
T´dy pe∏z∏a, krzyknà∏ szperacz, wskazujàc na
wpatrujàce si´ w nas krople rt´ci,
które Sp∏awa pozostawi∏a na krzewach,
cieknàc ku swojej jamie.
Wreszcie jà dopadliÊmy. Nie przedar∏a si´
przez uskok termiczny. Temperatura spada∏a tu
gwa∏townie poni˝ej trzydziestu dziewi´ciu stopni.
Gdy podeszliÊmy, zastyga∏a w∏aÊnie,
bezg∏oÊnie k∏apiàc zabójczà ssawà. Po∏upaliÊmy jà
na po∏cie, zamkn´liÊmy w termosach,
i ostro˝nie – oddaleni jeden
od drugiego na tyle, aby nie zaiskrzy∏a
i nie skropli∏a si´ z powrotem w bezdennego
potwora –
powoli wracaliÊmy do Wie˝y. Zwojdy dostanà
swój pokarm. Zacznà promieniowaç,
a nasze pokrywy i ∏uski znowu pi´knie si´
zazielenià.
I nikt nas nie rozpozna.
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Maszyna

Wysoki, kilkumetrowy kopiec
rozp´k∏ by∏ od uderzenia i przewróci∏.
˚o∏nierzy, robotnice, larwy i ca∏à reszt´
wyrzuci∏o na zewnàtrz. Zamrowi∏o si´
wokó∏.
˚o∏nierze na oÊlep szukali wroga,
robotnice wlok∏y larwy i jaja, ciàgn´∏y
jakieÊ êdêb∏a i grzybnie, zagania∏y
rozpe∏zajàce si´ nektarodajne mszyce
i zniewolone mrówki, próbowa∏y
ukryç w szczelinie na wpó∏ zmia˝d˝onà
królowà...;
jak w pa∏acu po trz´sieniu ziemi
lub podczas po˝aru.
WÊród gruzów kopca, ca∏a pokryta
ruchliwym, oszala∏ym t∏umem termitów
sta∏a, przechylona na bok maszyna
obserwator
i p∏aka∏a.
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M∏ynarz Jon

Jego dzicy przodkowie ˝ywili si´
jeszcze nieprzyswojonà, nie zmielonà
wodà.
Na samà myÊl o tym M∏ynarzem
targa suchy spazm obrzydzenia.
Potem, przez wiele, wiele Obrotów
wod´ obrabiano prymitywnymi t∏ukami.
Mia˝d˝ono jà, aby rozbiç
trujàce ∏aƒcuchy czàstek i niestrawne
wiàzanie wodorowe.
Trwa∏o to nieraz ca∏ymi Âwiat∏ami.
W koƒcu wynaleziono ˝arna. Struga wody
wycieka∏a z nich jeszcze ∏ykowata i pe∏na
∏upin, ale ju˝ nadawa∏a si´ do wch∏aniania.
Teraz mamy nowoczesne m∏yny do wody
i filtry destylujàce, a on jest M∏ynarzem
o budzàcym respekt przezwisku –
Jon.
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Ballada o Romeo i Julii

Ca∏owali si´, pieÊcili,
zaglàdali sobie g∏´boko w oczy,
jakby chcieli, aby im oczy si´ zros∏y.
Nie mogli byç z sobà zbyt
d∏ugo. Wiedzieli o tym. Byli chorzy.
To nader rzadka, sublokomocyjna
choroba, nieuleczalna. Zaczyna si´
zazwyczaj w okresie dojrzewania,
przydarza si´ jednak i starszym.
Jej objawy sà dziwne – chory
od miejsca, gdzie si´ urodzi∏ nie mo˝e
si´ oddalaç wi´cej ni˝ na kilkanaÊcie
sà˝ni.
Dalej s∏abnie, mdleje, zapada
w Êpiàczk´ Êmiertelnà.
Julia i Romeo poznali si´ listownie
i zapa∏ali mi∏oÊcià. Pisywali do siebie,
telefonowali codziennie, rozmawiali
poprzez Internet,
a mieli rodziców skàpych.
Rozpacz cuda czyni. Odkryli
aport telepatyczny.
Wpatrywali si´ w swoje fotografie,
i nast´powa∏ transfer.
I spotykali si´ cieleÊnie. Na ∏àkach,
w motelach, w koÊciele... Po godzinie,
lub dwóch cofa∏o ich tam, gdzie ˝yli.
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Sta∏o si´ kiedyÊ:
Romeo przyby∏ za wczeÊnie, i musia∏
na Juli´ czekaç. Za˝y∏ wi´c krople
nasenne, bo sen odwleka∏ Êpiàczk´,
zdrzemnà∏.
Julia myÊli: on umar∏. K∏adzie si´
obok, przypina do drzewa ∏aƒcuchem,
klucz wrzuca do studni.
Wtedy zacz´∏o ich cofaç i Romeo
si´ ocknà∏.
Unios∏o ich. Przykute ∏aƒcuchem,
cia∏o Julii nie mog∏o wróciç.
Romeo nie chcia∏ jej puÊciç.
Obj´ci, ko∏ysali si´ na ˝elaznej uwi´zi,
nim nie zapadli w Êpiàczk´. Ich oczy
si´ zros∏y.
Zastanawiano si´
póêniej, jak oni zdo∏ali odejÊç
tak daleko
od swoich domostw.
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Âwiecàc

Nowy Potop – który mia∏ wreszcie
wypleniç do szcz´tu niepoprawnych
grzeszników – znowu zdawa∏ si´ dobiegaç
koƒca. Kilkoro z nas ocala∏o. CzterdzieÊci
dni mija∏o, samice zosta∏y zap∏odnione.
Pierwiastki uspokaja∏y si´, poziom
promieniowania opada∏,
wypuÊciliÊmy z naszej szczurzej nory
najbardziej odpornego braciszka
(10 000 rnt) – karalucha,
aby zbada∏, czy Êwiat istnieje.
Wróci∏, ca∏y i zdrowy, niosàc
iluminujàcà ga∏àzk´, przypominajàcego
neon skrzypu.
Âwiecàc rozpoczniemy od poczàtku,
Êwiecàc.
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Yyell, pieÊƒ mi∏osna
O Kado, Kado, przybàdê
na Êwi´te wzgórza. Czekam na ciebie,
trzepoczàc z czu∏oÊci. To ja,
Yyell.
Czy˝ nie jestem ju˝ dostatecznie stary,
przejrza∏y, chory, czyli pi´kny i smaczny?
Przybàdê, Kado. I skosztuj.
PrzeÊmign´∏y dwa deszcze
jaszczurek. Kado, czemu je wolisz,
zamiast mnie?
Tak rozbrajajàco kaszl´, rz´zi mi
w skrzelach, jestem ju˝ gotowy, skrusza∏y,
jadalny. Czemu nie raczysz mnie
spo˝yç?
Przewia∏y skrzydlate stada ludzkich
szczeniàt, ∏amiàc ga∏´zie. Czy one sà lepsze
ode mnie? A wybra∏eÊ je, po˝ar∏eÊ
i wydali∏eÊ i opadnà na Ziemi´.
Kiedy wch∏oniesz mnie wreszcie? Kado, to ja,
Yyell.
Wype∏z∏em z ˝yznego morza
dla ciebie. Wspina∏em si´ tu, wÊród opuncji
i g∏azów, przez piaski. Kaleczy∏em p∏etwy
i czu∏ki, przeobra˝ajàc wewn´trznie.
Kado, ju˝ czas, poch∏oƒ mnie. Wnikn´
w twoje trzewia, zap∏odni´. Zniesiesz w chmurach
jajo i wykluje si´ zeƒ smok latajàcy.
A ja, Yyell Êciekn´ z powrotem
w strzegàce nas, wiecznie otwarte
oko morza.
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Rozmowa
Ewie
Mi∏a moja, to znowu ja,
nie bój si´, prosz´, b´d´ tym razem
ostro˝ny i delikatny.
St´skni∏em si´ za tobà,
i musia∏em zadzwoniç, aby ci´ troch´
mieç, przyrzekam,
b´d´ wciela∏ si´ najmniej
jak mog´.
Poczujesz co najwy˝ej zapach
lawendy, który przecie˝ lubisz, zjawi´ ci
ma∏y koszyk kwiatów na stole, nieco
przesun´ fotel, aby ci´ lepiej widzieç,
nic wi´cej, jakieÊ lekkie muÊni´cie
palcami po w∏osach, tylko tyle,
˝adnych obj´ç, poca∏unków, przyrzekam.
Nie odk∏adaj s∏uchawki.
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Równoleg∏e wszechÊwiaty Wheelera?
Zwidy? Albo jungowskie projekcje – UFO,
Matka Boska Fatimska...
Czemu ja tak si´ màdrz´?
PiliÊmy kiedyÊ w Mi´dzyzdrojach, akurat
kocha∏em si´ w KryÊce (bagatela, ciàga∏o si´
to naÊcie lat),
piliÊmy... a˝ poczu∏em si´ nimi i sobà
zm´czony, kupi∏em jakieÊ tanie wino,
wyby∏em na wydmy,
m∏ody, wysportowany, opalony osobnik
p∏ci m´skiej, autor kilku tomików wierszy.
Pi∏em z dzioba, na wszelki wypadek nie
otwierajàc oczu, bo wtedy raczej musia∏bym
wiedzieç co robi´, a
wola∏em nie wiedzieç.
Le˝a∏em wi´c, podpity, pó∏nagi i
Êlepy na piasku, usi∏ujàc nie myÊleç o
niczym
(wielkie zadanie; mistyka, bardzo rzadko
to mi si´ udawa∏o...)
Le˝a∏em wi´c, i popija∏em, w Êrodku
jazgocàcego s∏oƒca (màdrzy∏o si´, po swojemu
jak moja ciotka, która te˝ nie lubila, kiedy
chla∏em),
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gdy coÊ mnie zacz´∏o ca∏owaç po brzuchu.
Wilgotne, ciep∏e wargi pe∏z∏y po
moim ciele, jak s∏onie Hannibala przez
prze∏´cze alpejskie, zadr˝a∏em... ale
to nie by∏a KryÊka, jej usta moje cia∏o
ju˝ zna∏o, ani ˝adna z bibliotekarek,
u których mia∏em wtedy spotkania autorskie,
nie by∏a to nawet ta kucharka z Domu Pracy
Twórczej, która czu∏a ku mnie sk∏onoÊç
i wabi∏a schabowym.
Ca∏owa∏o mnie coÊ zupe∏nie innego. Wola∏em
tego nie widzieç. Ca∏owa∏o mnie,
cmokajàc, a ja popija∏em, z dzioba, poj´kujàc
z rozkoszy.
Potem odesz∏o, szorujàc cielskiem o piasek.
Dopi∏em wino. Policzy∏em do szeÊdziesi´ciu
dziewi´ciu. Otworzy∏em oczy. Wsta∏em.
Âlady czteropalczastego, szeÊcionogiego
stwora dochodzi∏y do morza.
Usiad∏em nad s∏onà wodà, zaszlocha∏em
nad sobà.
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pijaƒstwo
z rudà

Dureƒ z innymi durniami...

Dureƒ, z innymi durniami
chla∏em wód´ noc ca∏à, w dymie,
wrzasku, be∏kocie udr´czonego mózgu;
ka∏u˝e samoudr´ki, bulgotaliÊmy
noc ca∏à nie bez poczucia wznios∏oÊci.
Gdyby to nie by∏o nieszcz´Êcie,
nikt by si´ piciem nie zajà∏. Nikt
nie pi∏by za darmo, w∏asnym ˝yciem
nie p∏acàc.
Pieprzeni hodowcy ˝alu,
od kilkunastu godzin ∏zy rzeczy
wciekajà we mnie, ∏zy Êwiata.
JakiÊ dwudziestolatek po piwie
jedenastym spazmatycznie rzyga. Doprawdy,
wzruszajà nas te ohydne odg∏osy:
oto jak m∏ode i niewinne cia∏o
broni si´ jeszcze przed miazmatami
duszy.
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P∏aczàce matki

P∏aczàce matki, rozsierdzone
˝ony, zmarnowane okazje, os∏upia∏e
dzieci, pogardliwe uÊmieszki znajomych...
a w sumie – raczej zysk,
ni˝ strata, choç trzeba przyznaç, zysk
niezbyt uczciwy:
êle, to êle, za˝ywasz siebie.
Przestaç piç – to tak, jakbyÊ
ju˝ si´ przyzwyczai∏, i pogodzi∏ ze sobà
samym:
i patrzy∏ na siebie cudzymi oczami.
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W zwiàzku z Gogolem

Znowu pije. Jak mu swojsko
w przedpiekle. Nie jad∏ od dwóch dni
– spalona Êluzówka nie wch∏ania.
Alkohol jest samowystarczalny
i pod tym wzgl´dem. Nie tylko w udr´ce.
Nie je. A jego osobisty diabe∏
szeptem opowiada mu o nie byle kim:
o Gogolu, który podobno tak˝e
nie jada∏.
– Nie jesz – t∏umaczy zawistnik
z Niebytu – tylko dlatego, ˝e karmiç
ci´ nie chcia∏a ˝adna
z matek.
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AIDS

Zbyszek, uroczy, Êwie˝y
studenciak odgra˝a si´
ca∏kiem na serio:
gdyby staç by∏o mnie
na to – wykupi∏bym i spali∏
wszystkie magazyny ilustrowane
i kasety video z filmami
porno;
to nie do wytrzymania –
tysiàce pi´knych olÊniewajàco
kobiet. Dla ka˝dej z nich warto
by∏oby zmieniaç ten parszywy
Êwiat.
Umrzeç, a nawet zabiç.
A one na oczach wszystkich
tak si´ ∏ajdaczà.
Chyba przenios´ si´
na homoseksualizm.
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Flora

Flora, pijana i go∏a taƒczy
na stole i p∏acze, bo nikt jej
nie podpatruje. PorozsiadaliÊmy si´
w fotelach i oglàdamy mecz
w telewizji, chocia˝ obok jakaÊ
para spó∏kuje i te˝ domaga si´
widzów; mi∏a orgietka,
nastolatek, co tutaj si´ wprosi∏
g∏oÊno wymiotuje pod Êcianà, jakby
po raz pierwszy kogoÊ zamordowa∏
bez powodu.
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Pejza˝ z motylami

M∏oda kobieta z dzieckiem
na r´ku po raz trzeci
zaglàda do knajpy.
A my w∏aÊnie odnawiamy
porzàdek kosmiczny – na to
trzeba czasu, ona przeszkadza.
Pracujemy ci´˝ko kilka
godzin, m∏oda kobieta z dzieckiem
znowu przychodzi – czyli stary Êwiat
nadal trwa.
ZazdroÊcimy temu, którego szukajà.
On przykucnà∏ pod sto∏em.
Nie chce pójÊç tam, dokàd
my byÊmy pobiegli. Nie chce, i ju˝.
Chyba go pobijemy.
On jà te˝ pobije.
Tutaj nie ma statystów.
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Diabe∏ i ˝ycie

Diabe∏ i ˝ycie ˝yjà
w szczegó∏ach:
pojecha∏em do Gniezna, na spotkania
autorskie, gada∏em przez kilka godzin,
nie bez niewielkiego sukcesu u egzaltowanej
polonistki, która bardzo mi∏o ba∏a si´ mamy
i cià˝y,
a potem sàczy∏em do rana kubaƒski rum,
poprawiajàc wiersze miejscowego poety, bynajmniej
nie w duchu Fidela Castro...
spóêni∏em si´ na kolejny pociàg do domu,
wyjecha∏em, nie zachodzàc do Katedry
Gnieênieƒskiej...:
nic dodaç, niczego ujàç.
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Z wizytà

Zachodz´ do sàsiada z wizytà,
a tam Êwi´to; baraszkujà
dzieciaki, ˝ona w nowej fryzurze
tort.
Pan Janusz ju˝ od dwóch dni
nie pije i nie pali, i nie b´dzie
nikogo bi∏.
Co za szcz´Êcie; chcà kupiç
nowe meble, a ja ich niemal
z nich okradam, milczàc. Bo˝e,
czy˝bym by∏ potworem? Na
myÊl o tym Êlina wzbiera
mi w ustach i po∏ykam ten w´giel.
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Cyborg

Zwierzàtko, bolisz mnie dzisiaj.
Czy ciebie te˝ bol´? Masz do mnie
˝al?
Tyle mi∏oÊci i tyle niemi∏oÊci,
zarywane noce, alkohol w oczach sowy,
niezapisane wiersze, które nie chcia∏y
powróciç...
i ten Ênieg za oknami,
stàpajàcy tak przeraêliwie cicho.
Wszystko to dêwigasz na sobie
zwierzàtko, moje serce, z t´tentem
sp∏oszonego pociàgu,
którym postanowiliÊmy uciekaç
od nikogo do Nikogo.
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Z albumu pijatyk

Moja dziewczyna ma
na imi´ Pada. Niewa˝ne
jakie nosi nazwisko – Ênieg,
czy deszcz, albo Ênieg z
deszczem.
Po prostu Pada. Pada,
dzieƒ i noc. Stale. Ale˝ tak,
Pada Padalec.
Oto wije si´ w powietrzu,
spe∏za z dachów i rynien
na ziemi´, czo∏ga wÊród
traw..., a˝ wsiàknie
w zieleƒ, czyniàc mnie
dojmujàco samotnym.
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poematy

Âwiecàce forsycje
Markowi Wawrzkiewiczowi,
poecie wspania∏ych melancholii
D∏ugo spa∏em, a potem przez chwil´ jeszcze
le˝a∏em z zamkni´tymi oczami, czyhajàc...,
ale sny ju˝ zdà˝y∏y powróciç do siebie,
wsiàk∏y jak Ênieg zesz∏oroczny,
niemal bez Êladu (jeÊli nie liczyç mgie∏ki
niesmaku w ustach) – albo jak Ênieg,
co jeszcze nie spad∏.
Dzieƒ zapowiada∏ si´ a˝ niepokojàco
spokojny jak na starzejàcego si´ m´˝czyzn´,
który si´ rozlicza z przysz∏oÊcià.
Zanim nie zaszczeka telefon na g∏os kogoÊ
obcego, nie wróci ˝ona i dzieci, nie otworzà si´
gazety i ksià˝ki i ich zat∏oczone dziedziƒce
– kilka godzin pi´knego „nigdy i nigdzie”;
nikt i nic nie czeka, nie wo∏a, cia∏o syte
i wypocz´te te˝ nie domaga si´ swego.
W radiu tli si´ cicha muzyka,
same znane piosenki, nie trzeba ich nas∏uchiwaç.
Czy jeszcze zdà˝´ ten poranek wspominaç?
Zaparzy∏em kaw´. UmoÊci∏em si´ w fotelu,
wypchanym morskà trawà (˝adnych skojarzeƒ:
˝adnych Syren i Najad...),
zapali∏em chorobotwórczym bogom trociczk´
bia∏ego cz∏owieka, papierosa o nazwie Carmen...
i czekam.
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Najpierw wesz∏aÊ ty, moja pierwsza
wielka mi∏oÊci; nie spodziewa∏em si´ tego,
od dawna nie myÊla∏em o tobie.
Stan´∏aÊ z boku, przy Êcianie – i nieco
zas∏aniajà ci´ wysokie krzes∏a i stó∏,
na którym pustoszy si´ wazon –
kurczowo uczepiona Êwiecàcych forsycji,
jak iskrzàcej pochodni, kiedy zab∏àdzi∏o si´
w lochach;
dziwne kwiaty, ˝ó∏te, bez liÊci, na czarnych
ga∏àzkach, jak z zaÊwiatów...
Rozpoczà∏em si´ dzisiaj znikàd,
od niczego i od nikogo, a tu masz – od razu ca∏e
czterdzieÊci jeden lat w prezencie. I znowu tyle
udr´k przede mnà. Dzi´kuj´. Nie wiem, czy
zas∏u˝y∏em.
Dzi´kuj´, ˝e jeszcze raz zmartwychwsta∏aÊ,
bo to przecie˝ nie ekshumacja. Ale papieros
dopala si´. Wracaj do swoich.
Rozwiej si´ z dymkiem ofiarnym,
który sk∏adam nowotworowi. Zniknij,
jak Ênieg przysz∏oroczny, niemal bez Êladu
(jeÊli nie liczyç m˝awki niesmaku w ustach).
Zbli˝a si´ wiosna, i wbrew wszelkiej
logice, wzorem barona Münchhausena, trawa
wyciàga si´ z grzàskiej ziemi za zielone w∏osy.
I s∏ychaç pukanie do drzwi, jakby
wykluwa∏a si´ kuku∏ka.
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Ekspedycje mistyczne...

Ekspedycje mistyczne: Orficy.
Odradzajàcy si´ jak ogon salamandry
Dionizos. S∏ynna
wyprawa Orfeusza do Cieni – powróci∏
z nikim, a przecie˝ nie zamieni∏o go to
w s∏up soli; zginà∏ póêniej, rozszarpany
przez przysz∏e wdowy po Minotaurze –
nie wybaczono...
JesteÊmy jak przew´˝enie klepsydry –
– labirynt zewnàtrz i wewnàtrz:
Odys wymieniajàcy wios∏o na ∏opat´
grabarza;
o zwyci´stwie Tezeusza jeÊli ju˝ coÊ wiemy,
to tylko dzi´ki Ariadnie, dzi´ki jej
rozwijajàcym si´ i zwijajàcym
jak u polipa w∏osom, ich pukle,
i labirynty, o duszo moja...
Spiralne w´drówki po Bar-Do.
Empedokles spacerujàcy po Polach Elizejskich
w jednym sandale, wyÊmiewany przez gówniarzy.
ZejÊcie Chrystusa do Piekie∏...
Pami´tna data; 8 kwietnia 1503 roku,
kiedy to Dante stanà∏ u wrót z napisem,
który wspó∏czesny Europejczyk zna
te˝ z innej bramy, te˝ otwartej, ju˝ ku niebu,
na Êcie˝k´ z dymu...
W kilkadziesiàt lat póêniej, gdzieÊ pod koniec
roku 1577, Jan de Vepa, zwany Janem od Krzy˝a,
wkracza w swe noce ciemne... Itd.
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Czy rzeczywiÊcie musimy
zaznaç si´ w swojej zgrozie, tam u korzeni,
u Matek, w ∏onie których przebóstwia si´
martwota materii, przestrzeni i czasu?
Po∏yka nas to, co niegdyÊ wyplu∏o?
O co tu chodzi? O z∏udzenia ludzkiego umys∏u,
który dojrza∏ i umie ju˝ pomyÊleç
straszne i okrutne pustynie Êwiata bez siebie?
O owà tajemniczà, elementarnà – ostatecznie
niepodzielnà – czàsteczk´ Bytu: Âmierç;
Êmierç, co na pozór nie ∏àczy si´ z nikim i z niczym,
nawet w hekatombie?
Âmierç zawsze osobna, a przynajmniej osobista?
Te˝ mi pocieszenie.
I to mia∏by byç ten wierzcho∏ek
góry lodowej, widocznej pod mikroskopem
elektronowym? Albo przez teleskopy –
tam, w tej ohydnej, nieskoƒczonej, puchnàcej ranie
czasoprzestrzeni?
A myÊl mia∏aby jà przemierzaç i
wype∏niaç?
Wielu z nas w to wierzy;
˝e wype∏nia – od poczàtku, teraz,
i na wieki wieków.
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Pobojowisko pod Faoh

GdzieÊ na Pó∏wyspie Faoh,
wi´c niezbyt daleko od Raju,
choç nieco póêniej, widzia∏em...
Ach, czego to ja nie widzia∏em
tam na tym Pó∏wyspie Faoh.
Jecha∏em wÊród gajów palmowych,
podobno najwi´kszych na Êwiecie.
Szukacie lepszego Raju? Na pewno
go nie znajdziecie:
lepianki z trzciny i gliny,
a starsze od Niniwy.
Ach, czego ja nie widzia∏em?
Ludzi, co dotàd tam ˝yli;
b∏´kitni, ale szcz´Êliwi.
Mija∏em wzd∏u˝ linii frontowej
puste osiedla i domy,
porozrzucane jak odzie˝. I cienie
palm daktylowych,
wyci´tych palm daktylowych;
i cieƒ ich jak Êlad bosej stopy.
Cienie widzia∏em puste,
widzia∏em oczy bezludne.
Ach, czego to ja nie widzia∏em
tam na tym Pó∏wyspie Faoh.
Widzia∏em pustkowie solne,
nawet wiatr tutaj nie roÊnie,
zorane ˝elazem i ogniem...
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ca∏ymi kilometrami – okopy,
nasypy obronne: pustynia
poÊród pustyni,
i m∏odsza, i starsza ni˝ cz∏owiek.
Widzia∏em zabite palmy.
Widzia∏em palmy bitewne –
– ca∏ymi kilometrami pnie
tu˝ przy piasku uci´te:
widzia∏em lasy trumienne.
Ach, czego to ja nie widzia∏em
w s∏onecznym pyle i Êwietle.
Zwiedza∏em obóz wojskowy,
armaty widzia∏em, anteny,
spotka∏em te˝ m∏odych ˝o∏nierzy...
Ach, czego tam nie widzia∏em?
˚o∏nierzy, którzy zgin´li.
Widzia∏em arabskie Verdun.
Widzia∏em w powietrzu krzyk
ludzki.
Ach, czego ja tam nie widzia∏em.
Widzia∏em – pustyni´
pustyƒ.
Widzia∏em – miejsce. Na mapie
wcià˝ to jest miasteczko Faoh.
Widzia∏em wi´c miasto bez
miasta, które tu ongiÊ istnia∏o.
Ach, czego to ja nie widzia∏em
tam na tym Pó∏wyspie Faoh.
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Zielone skrzyd∏a anio∏ów
rosnàce tu w islamskim Raju.
Byç mo˝e zabici ˝o∏nierze
w∏aÊnie daktyle zbierajà.
Ach, tego to ja nie wiedzia∏em
na pobojowisku pod Faoh.

135

Pierwsza klasa

Pierwsza klasa pociàgu osobowego
relacji Go∏dap – Warszawa. Godzina 21,35.
Wieczór przewozi si´ w przedziale baga˝owym
bez dodatkowej op∏aty.
Nawet doÊç luêno, minà∏ sezon turystyczny.
Pod oknem rozsiad∏a si´ miejscowa
pi´knoÊç, wyraênie pewna swego i roju absztyfikantów,
którzy zapewne dupczà jà gdzieÊ w krzakach
nad jeziorem, nie tyle dla seksualnej przyjemnoÊci
(chocia˝, a jak˝e, tak˝e), lecz przede wszystkim po to,
aby udowodniç swej ch∏opackiej chandrze, ˝e i
takie cudo mo˝na sponiewieraç, ub∏ociç mu
bia∏y zadek.
Cudo w∏aÊnie wybiera si´ na podbój Êwiata
(dzi´ki narzeczonemu, który wyemigrowa∏
i zdà˝y∏ ju˝ uciu∏aç troch´ grosza). Jedynie
dlatego jeszcze pozwala si´ woziç Polskim
Kolejom Paƒstwowym (które przecie˝ dla jej
wygody zosta∏y stworzone) –
– czuje si´ tak pewna siebie, ˝e nawet nie ma
wzgardliwej miny.
Cokolwiek przyt´ga. Niechaj nikt sobie nie
myÊli. A poza tym, starsi i bogaci faceci
bezpieczniej si´ czujà wÊród pulchnoÊci.
Lekka nadczynnoÊç tarczycy dobrze Êwiadczy
o nadpobudliwoÊci i mitomanii; co za raj
dla oszustów matrymonialnych.
Sàdzàc po stroju, musia∏a
przez kilka tygodni tarzaç si´ z w∏aÊcicielem
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komisu, jak je˝ nadziewajàc na siebie
co popad∏o. Wszystko to, oczywiÊcie,
te jab∏ka i liÊcie, w modnym kolorze blue...;
na oko oko∏o 887 dolarów.
I zupe∏ny, wspania∏y brak smaku. Choçby wi´c
ze wzgl´dów estetycznych, powinna byç skazana na
strip-tease.
Koszula, bluzeczka, bluza, p∏aszcz, pó∏kozaczki,
magnetofonik ze s∏uchawkami...: niby nic
nadzwyczajnego – ale blue.
A przecie˝ kosztowa∏o to wi´cej ludzkiej
inwencji i pracy, ni˝ wybudowanie Piramid.
S∏owiaƒska Nefretete nie zamierza ukrywaç,
ma na imi´ Anka. Ach, zakrad∏bym si´
do jej grobowca, nie zwa˝ajàc na klàtw´ faraonów.
To cudo naprawd´ jest wieczne. Ponadto
∏adnie pachnie. Od Bia∏egostoku naszego pociàgu
ju˝ nie ciàgnie parowóz. Ale ty – jak rzecze poeta,
niejaki Tadeusz Peiper – nadal paruj, Êlicznotko!
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Wakacje

Wioska w samej êrenicy lasu.
Co za cisza. Chaty wÊród malw. Strumyczek
jak zesz∏owieczna fujarka pastusza, ˝adne
tam tranzystorowe cudeƒko.
PrzybyliÊmy tu na wakacje, na wypoczynek.
I bardzo si´ staramy. Oto moja urocza
˝ona i dziatki.
Jak tu spokojnie. Chocia˝ miejscowi
pijà, bijà si´ i ˝rà, nawet o kartofle.
To nale˝y do natury. Tak samo, jak
odrzutowce, pe∏znàce na horyzoncie
po huczàcych górach dwudziestego wieku.
Jak tu bezpiecznie. Niezmordowane
pajàki codziennie na nowo uszczelniajà
krajobraz. Nic si´ nie przedrze. Ani z∏o,
ani dobre.
Demony i anio∏y kryjà si´ w wierzbach
i po wykrotach, archanio∏ bieli si´ w brzozie,
nie widaç wÊciek∏ej piany w rowach melioracyjnych.
ZatrzaÊniemy ksià˝ki, wyrzucimy gazety.
Nie w∏amiemy si´ do telewizora, ani do radia.
Zabawimy si´ w ludzkoÊç sami.
Nie b´dziemy podglàdali Êwiata
przez dziurk´ po s´ku, ani przez otwór
po zgubionych kluczach.
Na cmentarzyku pod wzgórzem
wszystkie wyjÊcia zosta∏y starannie zasypane
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i przywalone lastrikiem. A i kobiety
wyglàdajà na zaspokojone erotycznie.
Jak tu pi´knie. Przy stodole,
w stercie po∏amanych maszyn odnaleêliÊmy
dawne proporcje dzieci´ce;
a ju˝ zapomnieliÊmy, ˝e w ogóle istniejà:
synek ze s∏odkà zemstà w oczach
w∏aÊnie obsikuje pokrzywy; widzimy znowu
olbrzymie trawy, liszki, ˝uczki i mszyce...,
o coÊ, najwyraêniej, im chodzi w tej
krzàtaninie pod s∏onecznikiem, który kujà
szpaki.
Jak cudownie. PrzyjechaliÊmy rano,
tyle ju˝ prze˝yliÊmy, a dopiero po∏udnie.
Doprawdy, czas odnaleziony.
Jak˝e˝ tam w mieÊcie teraz bez nas
sobie radzà nasze rozterki i k∏opoty?
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Salwador Dali

Salwador Dali, geniusz i hochsztapler,
kabotyn z hakami na merliny zamiast
wàsów. B∏azen.
Byç mo˝e jednak dzi´ki
jego fanfaronadzie mo˝emy zobaczyç
absurd, czyli nieludzkoÊç ludzkiego
losu.
Dlaczego to ma byç zaraz jakiÊ
antropomorficzny demon o trzech g∏owach,
z paszcz´kà brontozaura, w wieƒcu z czaszek,
z toporem i wagà,
albo koÊciotrup, czyli coÊ
w rodzaju pestki.
Wyobraêmy sobie, ˝e to w naszym
ogrodzie dzieje si´ ta p∏onàca ˝yrafa
z powysuwanymi szufladami i zegarkami,
co mi´knà i cieknà! Zgroza
nie do oswojenia. I obcoÊç.
A my przyzwyczajamy si´
do swego ˝ycia.
Mo˝na to malarstwo – zlekcewa˝yç.
Ale Salwador Dali umar∏ by∏
na nowotworowà chorob´, która
rozmi´kczy∏a mu cia∏o
– nieomal tak, jak on w swoich obrazach
odkszta∏ca∏ przedmioty!
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Krytycy – pisze Z. Ka∏u˝yƒski –
uznajà „pejza˝e nowotworowe” z lat 30.
za najÊwietniejsze osiàgni´cia Dalego.
To upiorne: protoplazma,
jej halucynacje i wizje artystyczne – nasze
˝ywe cia∏a, jako muzea i biblioteki
zrozpaczonej galarety, która przeczuwa
Êmierç;
jakbyÊmy nie mieli
swoich w∏asnych, ludzkich nieszcz´Êç.
I po co nam ÊwiadomoÊç molekularna.
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Ciàg∏oÊç bo˝ej kreacji, koniec

Ciàg∏oÊç bo˝ej kreacji:
cudowne wydarzenia, zawsze pod pràd
przemijania, przeciw entropii, naprzeciw
Êmierci...;
tu nie ma chronologii – Wielkie Tu i Teraz
(Byt nierelatywistyczny!). Metafizyczne
rozstaja ÊwiadomoÊci, która uciek∏a
z Egiptu.
Oto pierwsze zdobycie pustyni: jej horyzont
staje si´ czymÊ w rodzaju Boga: wszechobecny,
nieosiàgalny, tyle wyzwala, co osacza;
ró˝e jerychoƒskie, z podkrà˝onymi oczami,
toczà si´, jak Androgyne, na ∏eb, na szyj´,
szukajàc wiatru; stado wielb∏àdów ∏ata
przestrzeƒ...;
trwa∏o to podobno lat czterdzieÊci.
Plemiona, mordercze wojny religijne
o sprawczà zasad´ materii... a wi´c
wszystko jeszcze w obj´ciach Wielkiej
Matki;
potem granicy mi´dzy Naturà a
krainà Duchów zaczynajà broniç – Wielki
Mur chiƒski, rzeêby Azteków i Majów, maski
taƒczàcych dzikusów...
Tytani, wst´pne próby synów
bo˝ych, na greckà miar´ Prawdy,
która pochodzi z przemocy.
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DwanaÊcie prac Herkulesa,
DwanaÊcie przygód Odysa,
Dwunastu Aposto∏ów...
KtoÊ rysuje patykiem (ju˝ by∏y!)
na piasku (ju˝ by∏!) – ryb´, która o˝ywa;
to o Ewolucji w Ewangelii.
Bóg si´ ucz∏owiecza, co by
to nie mia∏o znaczyç. Rozstaje, ale
z drogowskazem Krzy˝a.
Potem rzecz jeszcze z boskich geologii:
góra przybywa do Mahometa.
Cesarze, demokracje, dyktatury...
usi∏ujà wynaleêç samoistny Êwiat
ludzki. Dzwony wykrwawiajà si´
na Êmierç króla za królem...
A upiory nie da∏y si´ przep´dziç.
I ˚ydom nie uda∏o si´ po raz drugi
przejÊç bezpiecznie przez Czerwone Morze.
Krew. Ogieƒ. Nadpalone Przymierze.
¸una Êniegu. Koniec.
W Raju b´dziemy znów mieli dwanaÊcie,
po szeÊç u ka˝dej r´ki, palców, jak
Kosmici.
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Ba∏kaƒskie s∏oƒce, trupojad

(Notatki do reporta˝u z podró˝y
na Wieczory Poezji w Macedoƒskiej Strudze)

*
Srebrzysty odrzutowiec startuje: wspina si´, zamarzni´ta fontanna,
wschodzi jak ma∏y ksi´˝yc o Êwicie; unosi jak miecz olbrzyma, zdolny
do odci´cia przesz∏oÊci...; poc´ si´, o coÊ takiego mi chodzi – skropliç
si´: chwilo, trwaj: lemury...
widnokràg, znany dotàd z profilu, z wolna obraca ku nam twarz...
Gorgona, mamka bogów? Wyrywamy si´ z niewidzialnych macek,
p´powina grawitacji pulsuje... Lecimy:
odwieczne marzenie LudzkoÊci; w metalowym pudle pe∏nym nafty
i bia∏ka – zrozpaczona wiara w cywilizacj´: grona bo˝ego gniewu –
Guernica, Coventry, Drezno, Hiroszima, Nagasaki (teraz, po latach,
kiedy to przepisuj´ – naloty NATO)... Lecimy –
d∏awiàcy zachwyt, ucisk na ˝o∏àdku; WszechÊwiat, jak Bóg, naprawd´
myÊli fizycznie – ta podró˝ ma byç wyznaniem..., ale czy Mowa to
strawi?
jakiÊ staruszek o ogorza∏ej twarzy i spracowanych r´kach, rolnik
zapewne, patrzy przez iluminator, chichocze nerwowo i wykrzykuje:
„to tam, tam poÊród tych pude∏ek i patyczków m´czy∏em si´ ca∏e
˝ycie?”; udaj´ si´ –
na festiwal poetycki, nad wielkie, jeszcze nie ska˝one jezioro;
b´dziemy rozprawiaç, jak to wszystko opisaç; by∏em tam ju˝ par´
razy...

*
Lecimy. Nie widaç ludzi. Malarze abstrakcjoniÊci rozwin´li swoje
rulony; cézanne’owskie po∏acie Podkarpacia, geometryczne plamy
S∏owacji – widaç ustroje spo∏eczne; nieca∏a sekunda dwudniowej
wycieczki w Tatry sprzed lat; teraz –
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te˝ ponad chmurami, ale ju˝ nigdzie, w Niebie, jakby po Êmierci; myÊli
bez korzeni, wszystko o wszystkim, z samego siebie; wiersze?,
(w koƒcu lec´ na festiwal poetycki); komu ty lecisz? lec´ ksi´˝ycowi...;
medytacje i wizje –
w powietrzu, na wysokoÊci oczu wyrasta ga∏àzka – kwiaty, owoce, pàki,
m∏ode i uschni´te listki..., szron i kropelki rosy: wszystko naraz –
przelatujemy gdzieÊ w pobli˝u wiecznoÊci (sam na sam ze sobà),
albo mam zaburzenia wzroku na wysokoÊci; to trwa; od-tworzenie:
cia∏o staje si´ s∏owem? Stewardesa i jej pejotlowe oczy ... –
d∏ugonoga gejsza dzi´kujàca za mi∏à podró˝, islamscy wojownicy
i hurysa...; czas wraca! Zaczynamy làdowanie: Ziemia otwiera si´,
coraz szerzej, g∏´biej - rozk∏ada ∏ono, jej wch∏aniajàce wn´trznoÊci...
przypomina to jednoczeÊnie - pogrzeb, kopulacj´ i poród;
tym razem uda∏o si´, Anteuszu...

*
Niewielkie lotnisko na po∏udniu Europy; oniemiajàca panorama –
gdzie spojrzysz, nadlatujà krajobrazy i t∏oczà si´ na betonowej p∏ycie;
przedpo∏udnie, s∏oƒce jeszcze przybiera i cieƒ u twoich stóp topnieje,
jak kra – dobroduszne oszustwo ma∏ych demonów;
nic z tego: paszporty, wizy, celnicy, podejrzliwa sta˝ graniczna, wielkie
armie czatujàce na rubie˝ach..., a kl´ski i k∏opoty zawsze dadzà si´
przemyciç... – Twoja pami´ç!, jakby tutejsi nie mieli doÊç swojej.
Pu∏apka oczu: szamoczesz si´ w otaczajàcym ci´ t∏umie krajobrazu,
a myÊlisz to, co niewidzialne: nieszcz´Êliwe, pi´kne, romantyczne
Ba∏kany, w sam raz dla salonowych powieÊci z dreszczykiem –
olÊniewajàce pejza˝e i malowniczo okrutny los ludzi...; góry zamykajà
okolic´ za okolicà, horyzont czasu ginie w pomroce...
nawet Aleksander Macedoƒski nie przecià∏ tego w´z∏a: Pers,
w rzymskiej kohorcie, pod tureckim pó∏ksi´˝ycem, w greckim mundurze
bu∏garskiego carewicza, w albaƒskim kepi albo w he∏mie niemieckim...
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a ponadto – Serbowie, Chorwaci, BoÊniacy, Czarnogórcy, S∏oweƒcy, resztki
Turków i W´grów...: dwa tysiàce lat kostiumowego balu sztyletników;
ba∏kaƒskie s∏oƒce, trupojad...
Âmierç i nieÊmiertelnoÊç...: ma∏y domek z czerwonà dachówkà wy∏ania si´
ze stoku jak g∏ówka noworodka z krwawiàcego cia∏a rodzàcej niewolnicy –
zauwa˝y∏eÊ to dwadzieÊcia lat temu, kiedy przyjecha∏eÊ tu po raz pierwszy;
teraz zobaczysz tak˝e swoje ˝ycie w starych, przydymionych lustrach
czasu; zapewne nic przyjemnego.

Popo∏udnie, twój rosnàcy cieƒ ba∏kaƒski zaprasza na powitalnà rakij´.
To, co istnieje, ustanawiajà poeci – zapewnia niejaki Heidegger. Podobno
zaproszono mnie tutaj, abym zostawi∏ kilka metafor. GdzieÊ niedaleko
stàd znajduje si´ pustelnia, gdzie sporzàdzono pierwszà w Êwiecie
cyrylic´. W ogóle jest to m∏odzieƒczy kraj pradziadów.

*
Tylko nie tutaj, nie tutaj, nie podczas tej podró˝y pociàgiem z
Belgradu do Bari. Wiadukty i tunele. Dzieƒ i noc. Noc i dzieƒ.
Przez kilkanaÊcie godzin tyle nocy i dni. Co kilka minut nowy
dzieƒ i stara noc... Nie do wytrzymania. Strach, zmarszczki,
plamy wàtrobowe pe∏znà po r´kach. Kiepskie dowcipy o tunelach:
„weê pan t´ r´k´, nie pan, tylko pan..., wchodzi Murzyn, o bo˝e,
znowu tunel...”. Postarza∏em si´. Wsz´dzie, byle nie tutaj.

*
Znowu w podró˝y, w aluminiowej czaszce autokaru, poprzez doliny
i góry Macedonii – miejsca i pustki, tysiàca oczu za ma∏o... wokó∏
autostrady (przychodzi na myÊl Piramida, rozwleczona na setki kilometrów) ods∏aniajà si´ resztki starej Planety, z czasów, kiedy,
jak wieÊç niesie, jeszcze nie by∏o ksi´˝yca...:
ludzie zdajà si´ tutaj przynale˝eç raczej do natury, mimo ˝e - jak rzecze
Rimbaud - od wieków nie umierali w porach roku; Historia jest tu zjawiskiem
przyrodniczym; bli˝ej tu do niemego nieba, ni˝ na równinach Mazowsza.
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Domki, suszàcy si´ tytoƒ, wiàzki papryki, winograd, kwietna ∏una,
kosmiczne pojazdy zapory rzecznej, kamienio∏omów..., ogrody: lato w∏aÊnie
przemija, w sadach jab∏ka wracajà na Ziemi´, mi´dzy grzeszników...
m∏ode dziewcz´ta idà skrajem szosy, ich kazirodcza mi∏oÊç do ró˝ i
powoju...;
przydro˝na restauracja; ser i rakija: dwa poca∏unki; zrywam Êliwki zza
p∏otu, nikt na to nie zwraca uwagi, s∏odycz i goryczka ich p´kni´tych warg;
i po co ja tu jeszcze raz przyjecha∏em ? fioletowe Êliwki, gorzkawa s∏odycz
ich Êliny; zwidy, nikogo wi´cej, same wargi, soczyste... przepad∏o
na zawsze;
zakwefiona kobieta w czarnej chuÊcie przystan´∏a przy bramie, czeka
a˝ podniesiemy kamery i gwa∏townie odchodzi – pokusa i odmowa,
zaspokojone;
ma∏a wioska, a obrazek godny filozofa; jakiÊ Leibniz w podartych d˝insach
i kraciastej koszuli przyglàda si´ arbuzowi; monada samoistnoÊci;
soczyste, ukrwione wn´trze arbuza... przedsmak po˝àdania: ch∏odne
cia∏o wyodr´bnia si´ z upa∏u, jak topielec ze Êlepej g∏´biny...; dalej,
dalej –
niemal nieprawdopodobny obóz cygaƒski nieopodal Bitoli, nie wiadomo,
czy to przesz∏oÊç, czy przysz∏oÊç: chatki z odpadów – p∏aty karbowanej
blachy, dykta, tektura, beczki po benzynie, opony... jakby po ostatecznej
katastrofie zacz´to budowaç Êwiat od poczàtku, od wielkich Êmieci. Co
zapami´ta∏a ta prastara rasa ?
przedmieÊcia; znowu wielkie problemy, widzialne jedynie w szczegó∏ach:
rzàd okien pozaklejanych gazetami...; albo – nie majà na rolety, albo – ca∏y
dzieƒ chcà czytaç stare wiadomoÊci sportowe, albo, po prostu – samo albo;
co nie daje si´ wypowiedzieç, trzeba milczeç – mówi niejaki Wittgenstein i
hordy uczonych lekkoduchów i pó∏g∏ówków majà alibi w platoƒskim paƒstwie poetów; milczymy, ale jutro b´dziemy o tym mówili na naradzie
hodowców j´zyka, o który tutaj wiodà mi´dzynarodowe spory, jak greckie
miasta o Homera...
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*
Skopje, by∏eÊ tu nie raz; idê, zwiedê swoje wspomnienia:
s∏awetne pasmo wzgórz unosi si´ nadal nad miastem, geologiczna eschatologia. Trz´sienia ziemi; upadki imperiów, staro˝ytne i nowoczesne gruzy,
staro˝ytne i nowoczesne budowle... to zapami´ta∏em, to jeszcze da si´ powiedzieç: zegar na zniszczonym dworcu kolejowym (ruina jest Ca∏oÊcià,
pisa∏ Norwid; zapewne jest – zna swój poczàtek i koniec; nie to co ty,
biedny cz∏owieku...) wskazuje wcià˝ t´ samà wiecznoÊç;
oto zamieniona na muzeum cerkiew Âwi´tego Spasa, z marmurowym
grobowcem m∏odego rewolucjonisty w podwórzu, w zadziwiajàco naturalnym przymierzu; równowaga rozbie˝nych nadziei, a wi´c to nie tu...
w podziemiach cerkwi wspania∏y drewniany ikonostas – ca∏e stulecie
˝mudnej pracy, wtargni´cie w Êwi´te wn´trze drzewa: kolumny, postacie,
tablice... wyci´te z jednego pnia; doprawdy, rzeêba na zewnàtrz korony
cierniowej; s∏ynne Z∏ote Wrota, tyle ˝e ju˝ mi´dzy nikim i niczym;

wieczór, latarnie i ha∏aÊliwa muzyka w krà˝àcej nad miastem starej, zniszczonej twierdzy tureckiej, rodzimy si´ i taƒczymy na mogi∏ach; i pomyÊleç –
stulecia pó∏ksi´˝yca, rzezie i bunty, menstruacje narodów, pieÊni wdowiego
matriarchatu; matko, matko...; niebo nocne z sierpem, jak dziejowa
pogró˝ka;
w starej dzielnicy bawià si´ turyÊci: Êpiewy, wiwaty, dym z pieczonego
mi´sa snuje si´ po uliczkach, dym w oczach, w ustach, dym szukajàcy
swojego ognia, dusimy si´ nim, jak bogowie...: dawni zdobywcy pierzchli,
ich czas p∏onie wolniej, ale tak˝e – widz´ mu∏∏´ szarpiàcego si´ z upartym
motorowerem...;
wcià˝ nie odnajduj´ w∏asnych Êladów: obce miasto, wÊród obcych wspomnieƒ obcego cz∏owieka...
ale oto – jakiÊ nieznajomy przechodzieƒ przystanà∏ poÊród platanów,
zwyk∏a scenka, a jak – zapytanie: czy komukolwiek, gdziekolwiek teraz
ciebie zabrak∏o? Czy ktoÊ si´ martwi o ciebie nieco wi´cej, ni˝ ty
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o tego nieznajomego pod platanem?! Tak,
to jest to miejsce, którego szuka∏eÊ. Stara samotnoÊç ci´ rozpozna∏a.
Witaj, powiada, witaj po latach, czeka∏am na ciebie.
Witaj, ojcze, synu, bracie, sobowtórze, witaj – odpowiadam. O jednego
z nas jest teraz na du˝o, jak w Ênie o sobie; mostem nad Wardarem
przechadzajà si´ córki kobiet, za którymi kiedyÊ si´ oglàda∏em...;
ale ani mnie, ani ciebie ju˝ nie zauwa˝ajà, czyjeÊ sny widujà jedynie
bogowie...,
jedêmy ju˝ na ten festiwal poetycki.

*
Staro˝ytna kraina, od miesi´cy trapiona przez susz´: py∏, dymiàce trawy,
dygoczàce powietrze...; patrz´ na okaza∏e, kamienne ruiny rzeki, nimfy
pierzch∏y, nieopodal szczàtki jakiegoÊ budynku sprzed wieków, wydajà
si´ mniej spustosza∏e; nawa s∏oƒca:
historia i przyroda w nag∏ej symbiozie upadku; raj odwrócony? Starzejàca
si´, t´ga, pisujàca egzaltowane wiersze kobieta przysiad∏a na z∏omku marmuru z ∏aciƒskà inskrypcjà. PrzepaÊcie Êwiata pomi´dzy cia∏em i umys∏em.

Wchodzimy na coÊ w rodzaju dziedziƒca rzymskiego atrium, wy∏o˝onego
kamiennymi p∏ytami – poziomy mur, pomi´dzy... Niebem i Piek∏em?
To miejsce w jakiÊ sposób przypomina zaciÊni´te usta, w których miota si´
krzyk sprzed wieków wcale nie ∏agodniejszych od naszego stulecia, którym
tak ch´tnie usprawiedliwiamy si´ przed sobà;
na zboczu wzniesienia zaniedbany, zgodnie z religijnymi nadziejami
pozostawiony na pastw´ wiecznoÊci – rzek∏byÊ: ofiarny – cmentarz mahometan; minarety czekajà na kosmodromie.
Pi´kne miasteczko u stóp wysokiego jeziora: Ohryd; b∏àkamy si´
po wàskich uliczkach jak uciekinierzy z Labiryntu; proporcje mi´dzy
cz∏owiekiem i Êwiatem sà tutaj jeszcze zachowane...
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Tawerna. Cia∏o chleba, krew wina, pot i ∏zy; na stole, mi´dzy naczyniami rozp´kni´ta brzoskwinia; srom m∏odej jesieni...
Maleƒki placyk, zamkni´ty Êcianà z g∏azów; koniec drogi. Podejdê.
Przejrzyj si´ w tych staro˝ytnych kamieniach. Widzisz zapomniane
wcielenia? No i co - jesteÊ?
Jestem. Ale jeÊli teraz zabij´ ci´, Minotaurze, do koƒca ˝ycia pozostan´ samotny. Jej z∏ociste w∏osy zsiwia∏y i wypad∏y, goràcy dotyk
minà∏, wysch∏a stru˝ka s∏odkiej Êliny... – wszystkie nitki Ariadny zerwane –
dusza moja, nie mam gdzie wracaç;
jestem gotów pos∏uchaç wybitnego poety w∏aÊnie recytujàcego wiersze
w Âwi´tej Sofii z Ohrydu; mia∏ taƒczyç, tymczasem potyka si´ o s∏owa,
taka nowatorska maniera....

*
Wielkie i czyste wody ohrydzkiego jeziora.
Nie màci ich nawet granica paƒstwowa.
I co mnie podkusi∏o, po co ja tu znów przyjecha∏em?
Czemu mi nie starcza∏a pi´kniejàca pami´ç?
Miasteczko Struga jest teraz kurortem. Wytarzani
w s∏oƒcu m∏odzi ch∏opcy nadal nurkujà w kaskadzie.
Ale m´˝czyzna wsparty o balustrad´ nad groblà
patrzy na mnie z rosnàcym przera˝eniem,
jak na zjaw´, nagle przestaje mu smakowaç
ca∏ujàcy go w usta krwawy owoc granatu,
soczyste usta jakiejÊ pi´knej zmar∏ej, nagle
zamienionej w wampira.
Chuda starucha pojawi∏a si´ na pla˝y,
idzie powoli, splatajàc i rozplatajàc warkocz
z trupich i z∏ocistych w∏osów...
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I po co ja tu znów przyjecha∏em? Wysepka
Âw. Nauma; piknik stu poetów – ludowa kapela, beczki
z winem, mi´so jagni´cia... Marta Nowosad wcià˝ taƒczy
swoje ostatnie lato, Ostrom´cki i Sprusiƒski dyskutujà
zawzi´cie, Miron Bia∏oszewski zamknà∏ si´ w hotelowym
pokoju; czeka, a˝ jasna smuga dziennego Êwiat∏a w szparze
pod drzwiami znudzi si´ i odejdzie...; starzy poeci umierajà,
las przed nami rzednie. Czy ja to wszystko musz´
prze˝yç raz jeszcze?
Wybacz mi, sobowtórze, bliêniaku o tyle lat
m∏odszy; twoje m∏ode cia∏o p∏acze we mnie;
mam czego chcia∏em. Zanurzam si´ w wielkie
i czyste Jezioro Ohrydzkie po raz ostatni, jak
w wody p∏odowe, jakbym si´ mia∏ odrodziç;
chrzest ca∏opalny... górzysty krajobraz w roli
Jana Chrzciciela;
wspó∏czujàce roje maleƒkich rybek, symbol
Chrystusowy, podp∏ywajà, tràcajà pyszczkami,
jak topielca, którego od dawna znajà;
pi´kne po˝egnanie, Strugo, nie wiem, czy na nie
zas∏u˝y∏em. Zmarnowa∏em ˝ycie, jeÊli dzieli mnie
ono, miast ∏àczyç...;
odnaleêç si´ w swoim ˝yciu, có˝ mo˝e wi´cej chcieç
cz∏owiek. Co z tego, ˝e musia∏em czymÊ karmiç
nienasycone wiersze.
Moja m∏odoÊci, tu∏ajàca si´ tutaj, w tym – rzek∏bym:
wspania∏omyÊlnym – pejza˝u, jak cieƒ w otch∏ani;
w ka˝dym razie, któryÊ z nas umar∏, syjamski bracie...
byç mo˝e po to w∏aÊnie przyjecha∏em: otworzyç
groby i sprawdziç. Na brzegu sobie stoj´, kopi´ do∏ek
w jeziorze...
sierpieƒ 1987 - styczeƒ 1988
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Bo˝e, Bo˝e, i po co ja to napisa∏em?
Te wizje czai∏y si´ we mnie; niby d˝in w butli z rakijà.
A rzeczywista krew, gwa∏t i mord tli∏y si´ tam ca∏y czas,
niewidzialne w jaskrawym s∏oƒcu...
Piszàc, ∏udzi∏em si´ zapewne, w pysze w∏asnej udr´ki:
to tylko ja ˝egnam si´ ze sobà, to tylko mnie nachodzà
moje prywatne upiory...
A przemawia∏ Duch Miejsca!
I owe, tak dojmujàce, wra˝enie ostatecznego po˝egnania,
którym si´ tutaj bezkarnie zach∏ystuj´...
A to tam, na Ba∏kanach ju˝ wtedy si´ coÊ koƒczy∏o.
kwiecieƒ 1999 r.
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zamiast dedykacji

A...
A jednak szkoda, moja pi´kna,
m∏oda przyjació∏ko, ˝e jestem stary
i nied∏ugo umr´, a mój cieƒ b´dzie
nosi∏ innego w∏aÊciciela.
Na tym Êwiecie ˝yje tyle prze˝yç,
o których nawet nie Êni∏em. ˚ycie
wi´cej mia∏o mi do zaoferowania, ni˝
sàdzi∏em.
Zawsze chcia∏em byç lepszy,
ni˝ by∏em. A przecie˝ mog∏em,
a ju˝ nie zdà˝´, chocia˝ bywaç inny!
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Andrzej Zieniewicz

Intruz niezb´dny

JeÊli prawd´ mówi zwrot, ˝e wiersze si´ uk∏ada, to Krzysztofa
Gàsiorowskiego ulubionym sposobem u ∏ o ˝ e n i a tekstu – niby
w ko∏ysce – by∏aby chyba figura „zdumienia, ˝e jest przeciwnie”.
Przeciwnie ni˝ nam si´ wydaje – bo to my wydajemy si´ komuÊ (Bogu?,
nieskoƒczonoÊci?), przeciwnie ni˝ wyglàdamy „na pierwszy rzut oka”, bo
dopiero zrozumiane jest naprawd´ zobaczone, przeciwnie ni˝... przeciwnie
ni˝...
W rezultacie – jak poeta powiada w jednym ze szkiców – poezja to
wyprawa ratunkowa do zagubionego sensu. Bo wiersz jest wyspà
oczywistoÊci na oceanie rzeczywistoÊci.
Jakiej rzeczywistoÊci? Historycznie zdumienia Gàsiorowskiego si´gajà
poczàtków lat szeÊçdziesiàtych, kiedy w artykule Koniec czarnego poloneza
og∏asza∏, ˝e ÊwiadomoÊç powszechna rozwija si´ skokami, co mia∏o
znaczyç, ˝e on i ca∏a formacja (mowa o Hybrydzianach) nie bedà kruszyç
kopii w walkach politycznych, poniewa˝ sà od stu kilkudziesi´ciu lat
pierwszym pokoleniem, które wypad∏o z czarnego korowodu naszej
narodowej tradycji. Co prawda ich historyczna stabilizacja wkrótce okaza∏a
si´ ma∏o stabilna, ale s∏owa o skoku ÊwiadomoÊci by∏y wa˝ne, poniewa˝
deklarowa∏y ch´ç odkrywania nowych, nieznanych dotàd potrzeb literatury.
Jako˝ w∏aÊnie u poczàtku szóstej dekady w Polsce z oceanu polityki
wy∏ania∏a si´ wyspa nieznanego. Nieznanego egzystencjalizmu i nieznanej
fenomenologii, nieznanych t∏umaczeƒ Cendrarsa i nieznanego Eliota, a
tak˝e Beatlesów i filmów Felliniego.
Komu to jednak by∏o nieznane? Ano nam – ludziom urodzonym w latach
trzydziestych i czterdziestych. Chc´ rzec, wczeÊniejsze roczniki (np.
Bia∏oszewski, Herbert) mia∏y z „nieznanym” inne uk∏ady. Pami´tali dobrze
albo s∏abo czas przedwojenny, PRL by∏ dla nich konsekwencjà Ja∏ty, a nie
realnoÊcià, w której wzrastali. GdzieÊ wysoko Mi∏osz czy Andrzejewski
rozgrywali swoje dylematy (wyjechaç czy zaakceptowaç?), Ró˝ewicz wcià˝
pyta∏, co zrobiç z poezjà po OÊwi´cimiu, Woroszylskiemu i Konwickiemu
literackà m∏odoÊç wype∏ni∏o hurramarksizowanie, H∏ask´ urzek∏y filmy z
Humphreyem Bogartem – a dopiero od Grochowiaka w dó∏ zaczyna si´
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demografia poetów, którzy (gdy wyciszy∏y si´ manifestacje Paêdziernika 56
i odwil˝ zacz´∏a przynosiç efekty) docierajà do nieznanych potrzeb literatury,
tj. do zagadnieƒ „niepotrzebnych” ani socrealistom, ani antysocrealistom,
i to oni w∏aÊnie: Gàsiorowski, Górzaƒski, ˚ernicki, Wawrzkiewicz, Jerzyna,
Bordowicz zach∏ystujà si´ filozofowaniem (piç ju˝ umiejà) w klubie
„Hybrydy”, a nie politykà i losami Polaków.
To by∏ czas Ubu króla, Mro˝ka i odkrywania Gombrowicza. Egzystencja
poprzedza∏a esencj´, czerwone krawaty (z w´z∏em na gumk´) butwialy na
dnie szafy. Po trzecim piwie zapytanie, jak sà mo˝liwe sàdy syntetyczne a
priori, wcale nie wydawa∏o si´ egzotyczne.
nasze myÊli i wyobra˝enia
po prostu same gdzieÊ si´ tam koƒczà,
jak ga∏´zie, ∏udzàc si´ ˝e napotka∏y opór
ObecnoÊci
– to tak jakbyÊ w ciemnoÊciach i
zadymce Ênie˝nej wyciàgnà∏ jak móg∏
najdalej r´k´,
i sàdzi∏, ˝e natrafi∏eÊ na Êcian´
schroniska
(*** Treny bo˝e)
W tak zmienionym klimacie literatury Gàsiorowski, wraz z innymi
poetami lat szeÊçdziesiàtych, odkrywa dwie zagadki naraz: zagadk´
Symbolu i zagadk´ ÂwiadomoÊci. Odkrycia te jednak dokonane zostajà bez
(lub prawie bez) wsparcia krytyki, poniewa˝ najpierw – formacji
„Wspó∏czesnoÊci” Hybrydzianie wydajà si´ wnucz´tami (vide znany artyku∏
Juliana Rogoziƒskiego), a po wtóre – w∏aÊnie wtedy rozwijajàcy skrzyd∏a
strukturalizm (Koncepcja j´zyka poetyckiego Awangardy Krakowskiej
ukazuje si´ w 1964 r.) nadrabia∏ zaleg∏oÊci i przerzuca∏ mosty do ty∏u, ku
Zwrotniczanom, Kridlowi, formalistom rosyjskim. „Do przodu”, ku
fenomenologii, hermeneutyce nie pracowa∏ wtedy nikt prawie (nieznane
potrzeby) i te doÊwiadczenia: kultury jako przestrzeni wiary, wspó∏-czujàcej
obecnoÊci drugiego cz∏owieka, ÊwiadomoÊci mi´dzy istotà a zjawiskiem,
osoby wobec transcendencji – znajdowa∏y sobie wys∏owienia poni˝ej
poziomu Historii albo Struktury, wi´c po trosze w narzeczach, jakimi mówià
pluszowe zwierzàtka Osieckiej, a po trosze w ciemnych konwersacjach
prosto z Dostojewskiego i Kafki. W kabarecie Êpiewano: bo to wszystko nie
tak, nie tak...
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Nowa wra˝liwoÊç zostaje wi´c sama, ze swoimi symbolami (magia
i mitologia ró˝y, ptaka, ryby) oraz udr´czeniami Ja – przede wszystkim o d d z i e l o n e g o. GdzieÊ tu jest ów skok, o którym mowa. JeÊli Bia∏oszewski
pisze (powojenne w istocie) ody radoÊci do przedmiotów (do szafy,
durszlaka), to Gàsiorowskiego par´ lat póêniej, rzec mo˝na, wcale nie
zaprzàta to, w jakiej socjalnoÊci uczestniczy (w jakim korowodzie plàsa) –
rzeczy odbijajà ju˝ tylko ÊwiadomoÊç i samotnoÊç. Trudno o kogoÊ, z kim
mo˝na dzieliç radoÊç.
Przejrzyj si´ w Êcianie,
Przejrzyj si´ w pod∏odze,
W stole, tapczanie, regale z ksià˝kami:
Przejrzyj si´ w drzewach,
które o Êwitaniu w ostrych profilach
przechowujà noc.
O drzewa – niskie Êcie˝ki do gwiazd.
D∏onie sà gwiazdà ledwie zabliênionà.
Jedyne czó∏no naszych warg na niewidzialnej rzece
Poca∏unku
W∏aÊnie odp∏ywa.
Nikogo nie ma, kto przyzna si´ do nas.
(Na ci´˝kim skrzydle...)
Takie w∏aÊnie by∏y lata szeÊçdziesiàte. W dominujacej dziÊ perspektywie:
aura symboli i porzucony mi´dzyczas. Po paêdzierniku, przed marcem. Nikt
si´ do nich nie przyznaje. Ani do okularników, ani do radia „Szarotka”, ani
do czynów spo∏ecznych. JeÊli wi´c Hybrydzianie naprawd´ sà wnucz´tami,
to warto pami´taç – z jak bardzo dysfunkcyjnej rodziny.
W czynie spo∏ecznym
sadziliÊmy na m∏odych gruzach
m∏ode drzewka
a teraz park wieczorny
tarza si´ w swoich roÊlinnych
wiecznoÊciach
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jak gdyby tutaj nigdy nic
si´ nie zaczyna∏o
(W czynie spo∏ecznym..., Kirke)
Jednà z trudnoÊci opisu poezji Krzysztofa Gàsiorowskiego jest taka
w∏aÊnie niepochwytnoÊç – przynajmniej w j´zyku szczeropolskich
uproszczeƒ – spo∏ecznego t∏a wiersza. Ta poezja tez nie zaczyna si´, nie ma
swoich miesi´cy. Ani wynika z 56 roku, ani z 68, pisze w∏asny kalendarz,
bli˝szy archeologii ni˝ gazecie. Gdyby jednak zapytaç, wedle jakiego
datownika Gàsiorowski liczy, to zapewne s k a l ´ jego rozmyÊlaƒ opisuje
zmieniona odpowiedê na pytanie Ró˝ewicza, czy poezja jest jeszcze
mo˝liwa? Gàsiorowski mówi: tak, jest mo˝liwa, bo choç pytanie nie straci∏o
wa˝noÊci, to zmieni∏o po∏o˝enie. Âwiat przetrwa∏, znowu jemy owoce, ale
tu˝ za oknem zwyczajnoÊci pozosta∏o tamto. Jak Ksi´˝yc kuzynki Anny, jak
Gemmy z koÊci policzkowej, jak groza objawiona nagle pomi´dzy spekulacjà
metafizycznà a dziecinnà pamiecià Powstania Warszawskiego. Teraz poeta
teoretyzuje to, czego si´ boi. Wiersz objaÊnia pewien porzàdek
antropologiczny, nieuniemo˝liwiony raz na zawsze, lecz o d b i e r a n y
przez ostatecznoÊci wojny i holocaustu. Na pozór wszystko jest normalnie,
ale...
Wieczór, stolik w ogrodzie,
do talerza na owoce skapuje
noc.
Nie jest czarna, nie jest bia∏a,
nie jest t´czowa; jest niewidzialna.
I skapuje. Skapuje. Talerz
jest pe∏en nocy. Czas iÊç spaç.
Chodê ze mnà.
(Chodê ze mnà, Gemmy w koÊci policzkowej)
Bardzo charakterystyczne dla Gàsiorowskiego jest to postrzeganie
ostatecznoÊci XX wieku wewnàtrz pewnej ogólniejszej zagadki
metafizycznej, która przez to zabarwia si´ grozà. Historia – ∏ody˝ka krwi, jak
powój pnàca si´ po Wie˝y. Ryby, dla których Potop trwa dalej, wi´c musia∏y
si´ przystosowaç. Przepych skrzyde∏ czarnego anio∏a, gdy przysiad∏ na
kamieniu w przerwie na papierosa. „Mo˝e” – jako epitafium na Êmierç
Êwinki morskiej... Ca∏a ta wiedza o czarnych wymiarach bycia, kosmosu,
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nieskonczonoÊci nieustannie pracuje na nasze utrzymanie (sensu istnienia),
to nià w∏aÊnie przepychamy si´ przez codziennoÊç. W (s∏ynnym ju˝)
porównaniu poety i d˝d˝ownicy Gàsiorowski zauwa˝a: tyle przebrn´, ile
prze∏kn´.
Ta postkatastroficzna (albo, jeÊli kto woli, wyprzedzajàca postmodernizm)
aura jego poezji wydaje mi si´ wa˝na. Otula c o Ê, co zasz∏o „za Gomu∏ki”
i nie zosta∏o nazwane. Poniewa˝ brak plam na s∏oƒcu szóstej dekady nie
oznacza, ˝e by∏o spokojnie. Przeciwnie – w∏aÊnie na ten czas przypada
powolne i ciche przeorganizowanie zbiorowej ÊwiadomoÊci. MyÊlowe
przechodzenie od Êwiata dalekiego ju˝ powojnia (tak˝e pozimnowojnia) do
realnoÊci, w której punkty fundamentalne nie zosta∏y wyznaczone, i ka˝dy
musi je rozpoznawaç na w∏asny rachunek. Nowa Fala zosta∏a potem
wypadkami wepchni´ta w kolein´ politycznoÊci, i niejako powtarza∏a znany
scenariusz – sytuacje intelektualne Gàsiorowskiego (niezale˝nie od tego, jak
sobie z nimi radzi) pod pewnymi wzgl´dami bardziej przypominajà
dzisiejsze lata: postmoderny. Spory i walki rozegrane; ich d∏ugi ogon jak
kometa rzucona na pó∏ nieba, ale rytm wspó∏czesnoÊci nadajà inne
zjawiska. Trudno orzec, jakie – lecz i wtedy, i teraz martwiejàca
w ogólnikach propaganda mia∏a swój negatywny odpowiednik w socjalnoÊci
najbardziej „sprywatyzowanej”; w Êwiecie pragnieƒ i wÊród najbli˝szych.
Ludzie sà ostatecznym adresem tej poezji; jak Irek Iredyƒski, rok po Êmierci
zobaczony w taksówce (na górze nie zaliczono mu... musia∏ powtórzyç), jak
nieuleczalnie chora kobieta piszàca list za listem (umawia si´ na dalekie
wycieczki), jak niekomunikatywnoÊç (Zwierzasz si´, a ja s∏ysz´ tylko to, co
chc´ Ci powiedzieç!).
Stàd charakterystyczny (∏atwo rozpoznawalny) j´zyk wiersza
Gàsiorowskiego. Niby konstruktywistyczny i spekulatywny, ale... Mo˝e
najproÊciej by∏oby powiedzieç, ˝e ta poezja w i e o Awangardzie
Krakowskiej, Przybosiu, lingwistach – z upodobaniem uprawia skrót
myÊlowy i dalekà metafor´ – lecz inspiracji szuka gdzie indziej, u Rilkego,
Wata, LeÊmiana, Ró˝ewicza, czyli wÊród filozofujàcych symbolistów,
i (przede wszystkim) na ciemnych scie˝kach k∏opotów z istnieniem, a nie w
zaufaniu do sprawnoÊci wiersza. Idiom Gàsiorowskiego organizuje sytuacje
zwierzenia, rodzi si´ z biografii, nie z techniki poetyckiej, i ustanawia (za
Watem) raczej jakàÊ odmian´ powagi s∏owa dotykajacego spraw
najwa˝niejszych ni˝ figury stylistyki zawi∏ej lub obliczonej na olÊnienie
odbiorcy. Im póêniejsze liryki, tym mniej w nich paradoksów i poetyckich
definicji, a wiecej: mówiàcego cz∏owieka, po prostu. Na przestrzeni tomu
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widaç jak Gàsiorowskiemu zaczynajà s∏u˝yç coraz prostsze s∏owa i uk∏adaç
si´ zdania otwierajàce c o Ê, dajàce jakiÊ klucz, ukryty nie w grach
semantycznych, ale jakby w personalnej narracji, w samym kontakcie
z kimÊ, kto zwierza si´ i opowiada. W czym znowu ∏atwo dostrzec klamr´
∏àczàcà lata szeÊçdziesiàte ze wspó∏czesnoÊcià. I tam, i tu Polskie Motywacje
od∏o˝ono do lamusa, co atoli od razu ujawni∏o jakàÊ bolesnà zdawkowoÊç,
czy niewystarczalnoÊç komunikacji spo∏ecznej, fikcje mówienia w pustk´ –
jakby zbiorowoÊç umia∏a porozumieç si´ tylko na kilka Wielkich Tematów.
JeÊli one nie wià˝à, tracimy orientacj´ na morzu przygodnoÊci – i w tym
sensie cenne staje si´ samo podj´cie kontaktu. Fakt, ˝e mówimy do kogoÊ
i oczekujemy odpowiedzi (jakbyÊmy chwytali za r´k´), bywa wtedy
wa˝niejszy od rewelacji, które mamy do przekazania.
A to znowu dziwnie przypomina szkice Gàsiorowskiego sprzed trzydziestu
lat o poezji jako wyprawie ratunkowej i wyspie oczywistoÊci na oceanach
„realizmu”. Wtedy umyka∏y uwadze; dziÊ zyskujà nowà czytelnoÊç.
Lecz zostawiajàc ju˝ sprawy pokoleniowe i metafizyk´ historii grozà
podszytej, warto podnieÊç kwestie mniej pos´pne, a wa˝ne. Gàsiorowski to
jeden z kilku (najwy˝ej) poetów dzisiejszych, których nie opuszcza poczucie
humoru. Najtrudniejszym sprawom jego tekstów nieodmiennie towarzyszy
wspania∏a dekoracyjnoÊç i vis comica. Autor Mojej starej nagiej maszyny do
pisania kocha pieknà fraz´, na niegdysiejszy ∏ad retorycznà. I kocha mówiç
o sobie stylem ironicznym, lecz ciep∏ym. Bywa H∏askà (pieprzeni hodowcy
˝alu) i Pawlikowskà (dwa go∏´bie temu), pokpiwa z deklamacji Herberta
i Êwi´tego chaosu nowej fizyki, pisze wiersze erotyczne, by im zaraz
zaprzeczaç, leje ∏z´, na którà mnie nie staç, albo (co wychodzi mu Êwietnie)
zamienia swoje podmioty w narratorów, ka˝àc im opowiadaç. O pijaƒstwie z
Rudà, o w´gorzach i hienach, m∏odych i nagich kometach – tzn. sposobem
Gàsiorowskiego na bogactwo Êwiata jest nie tylko refleksja, ale sylwicznoÊç
i fantazjowanie. Pasterz kryszta∏u to zupe∏nie niezwyk∏y tom poetyckich
science-fiction, których istotà sà najró˝niejsze „pozaludzkie” punkty
widzenia. Ksià˝ka prozy: Warszawa jako kosmos wewn´trzny zawiera
podobne „pozapolskie” przes∏ania: Dziwny kraj, pe∏en win (i zdrad) tylko
innych ludzi. Niewiele tutaj istnieje rzeczy i spraw prawdziwych poni˝ej
mitu... Lecz w∏aÊnie poni˝ej mitu – lub jeÊli kto woli, irytujaco powy˝ej tego,
co ∏atwe – ulokowa∏a si´ poezja Gàsiorowskiego. Jej autor mówi o sobie:
intruz niezb´dny.
Ale mo˝e doÊç tych zachwalaƒ. Na ile rzeczà prawdziwà jest niniejszy tom
wierszy, niech przekona si´ sam Czytelnik.
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Spis treÊci

a

Dwa go∏´bie temu
*** (Pomi´dzy, czyli iskra...)

6
7

Cztery tysiàce lat snów erotycznych
Cztery tysiàce lat snów erotycznych
Io
Kobieta z ró˝owych jaskiƒ
Chudy podlotek...
Aga
Kto to?
Âmierç jest kobietà
*** (W czynie spo∏ecznym...)
Âlimak na szosie

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Treny bo˝e
Treny bo˝e
*** (To tylko nasza skoƒczonoÊç...)
*** (Klejnoty królewskie...)
*** (Póêne popo∏udnie...)
Spó∏ka n.o.
Postaç w czerni
Starzejesz si´ stary...
*** (Âwi´ty Grzegorz...)
Wie˝a
Larwa
Kiri∏ow, czyli Wielkie Twierdzenie Gödla
Arka
*** (Ci´˝kie, miodowe z∏oto...)
My, Jego czu∏ki i parzyde∏ka
Nike z Samotraki
*** (Dlaczego nie zdo∏a∏eÊ...)
Zygmunt i Ola
Wybra∏em
Ale nie na pewno

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
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Moja stara, naga maszyna do pisania
Bajka o kózce i wilku
Przesàdy i zabobony
Rokoko
Kret
Perpetuum mobile jest jednak niemo˝liwe
S∏owo si´ rzek∏o
Ucieczka

38
39
40
41
42
43
44
45

Kirke
Wiersz dope∏niony po latach
Kirke
Ona jest tak˝e
PrzebiÊnieg i przylaszczka
*** (Dwa b∏´kitne s∏oƒca...)
Cztery izdebki...
*** (Jeszcze przed Êwitaniem...)
Park ksi´˝ycowy
Ona to milczy
Âpiew Êniegowego ba∏wanka
*** (Przyj´∏o mnie ˝yczliwie...)
Zaçmienia...
Chipsy
Co byÊ nie mówi∏...
Po∏czyn Zdrój
*** (Zmierzcha si´...)
Ju˝ umie...
Og∏oszenie matrymonialne
Trywialne próby pojednania
Ga∏àê

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Gemmy w koÊci policzkowej
Na Êmierç Êwinki morskiej
W ogrodzie
Z Grecji, gdzie nie by∏em
Irek Iredyƒski za˝àda∏, aby go spaliç po Êmierci
W przerwie na papierosa
*** (Sypie Ênieg...)
Sroka
PrzedwioÊnie

68
69
70
71
72
73
74
75
76
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*** (O, Ty otaczajàce jaskini´ platoƒskà...)
Nocna ucieczka
*** (A wi´c to jest owo s∏ynne...)
*** (Przeglàdam swoje dawne s∏owa...)

a77

Gorgona, mamka bogów
*** (Jak dotkliwie, doprawdy...)
Krople
Go∏´bie
Historia naturalna pewnego poj´cia
J´zykoznawstwo na poziomie elementarnym
Strzegàce chaosu Êwiata...
Fizyka
Z∏udzenia...
*** (Co te˝ wyrzuca na brzeg...)
Mewy
Na lotnisku w Rzymie
*** (Plamista liszka na kamieniu...)
Widno jeszcze...
Wiry
Chwila s∏aboÊci
*** (A mo˝e rzeczy i przedmioty...)
Fonie i wizje
Nie ˝a∏uj...

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Pasterz kryszta∏u
Cytaty
Polowanie
Maszyna
M∏ynarz Jon
Ballada o Romeo i Julii
Âwiecàc
Yyell, pieÊƒ mi∏osna
Rozmowa
*** (Równoleg∏e wszechÊwiaty Wheelera?...)

102
103
104
106
107
108
110
111
112
113

Pijaƒstwo z rudà
Dureƒ z innymi durniami...
P∏aczàce matki
W zwiàzku z Gogolem

116
117
118
119

78
79
80
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AIDS
Flora
Pejza˝ z motylami
Diabe∏ i ˝ycie
Z wizytà
Cyborg
Z albumu pijatyk

120
121
122
123
124
125
126

Poematy
Âwiecàce forsycje
Ekspedycje mistyczne...
Pobojowisko pod Faoh
Pierwsza klasa
Wakacje
Salwador Dali
Ciàg∏oÊç bo˝ej kreacji, koniec
Ba∏kaƒskie s∏oƒce, trupojad
Zamiast dedykacji

128
129
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133
136
138
140
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144
153
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