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wsiej co¥ do ziemi
na ziemi postawisz dom
przecieº masz ziemiæ
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Bajka o znakach zapytania

Aby nareszcie zrobiì co¥ trwaÆego
dla bezpieczeñstwa ludu, oraz gwoli
jasno¥ci sprawy – uszczelniono
granicæ miædzy zÆem a dobrem

O, nie zabrakÆo znawców, którzy szybko
odsiali jedno od drugiego
ani tych, którzy usunæli wszelkie
przypadki wåtpliwo¥ci

Dla znaków zapytania zbrakÆo miejsca
– to wygibasy byÆy zbyt wulgarne
to znów dawaÆy zbyt duºo do my¥lenia
– zrobiono z nich cegÆæ na graniczny mur

Odkåd juº kaºdy pewny siebie byÆ na swoim,
niektórzy z dobrych kryli siæ ze swå dobrociå,
a przez to siæ doskonalili, przy nich inni
stawali siæ chcåc nie chcåc ciut mniej dobrzy

áli za¥, nie zawstydzani dobrem, prze¥cigali
siæ w swojej zÆo¥ci, wiæc zwyczajnie ªli
nie robiåc nic stawali siæ nie aº tak straszni

Dorastajåce osobniki jæÆy pytaì
skåd siæ wziæÆy,
co jest po tamtej stronie
i czemu tu tak nudno

PowstaÆy dziwne zapotrzebowania
– na trochæ zÆa u dobrych, i na odwrót

ZaczåÆ siæ przemyt w obie strony,
pociekÆy strugi czego¥ przeciwnego
na wskro¥ granicy, z której wylegÆ czy siæ wylågÆ
i jak króliki jåÆ rozmnaºaì legion
wciåº bezczelniejszych znaków zapytania
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W obu krainach powstaÆ ferment
bo „miaÆo byì czytelnie”

Po wielu akcjach porzådkowych
druºyny komandosów z obu krajów
z dziwnå koordynacjå jak na przeciwieñstwa
wysadziÆy w powietrze mur graniczny

Bezdomne znaki zapytania
wzbiÆy siæ w niebo,
spadÆy z deszczem
i uºyªniÆy ziemiæ

sierpieñ 2006
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Zgubiony

Kogo nie natchnåÆ wydech
co wÆa¥nie wypowiedziaÆ sÆowo sÆowo

Kogo nie ol¥niÆ
promyk, co odbiÆ siæ od fali daleko na jeziorze
I komu twarzy nie rozpaliÆ
ksiæºyc blado na¥ladujåcy co¥ wiækszego

Kogo nie porwaÆ
podmuch, wicher skrzydeÆ motyla
I nie odurzyÆ
zapach róºy w ogrodzie niewidzialnym ståd

Kogo nie wzruszyÆ
kamieñ pod którym bije serce

– Ten
jest zgubiony

sierpieñ 2005
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Bardzo dziwne

I

Niektóre rzeczy na tym ¥wiecie
så nie po ludzku wycyzelowane
– ich piækno nie jest im potrzebne do istnienia
ani peÆnienia swoich ról.

Weªmy kwiat fuksji – on nie musi
mieì podejrzanie wymy¥lnego kroju.

Præciki – czemuº mimo dziwnej liczby
bocianim lub patyczakowym ksztaÆtem
udajå nóºki w maÆych sabocikach?

Brzuszek nie musi skÆadaì siæ z niepokalanych pÆatków
poukÆadanych i zwiniætych w biaÆy korpus ptaszka.

GÆówka nie musi byì wci¥niæta caÆkiem
w gÆåb wysokiego kapelusza.

Po co kapelusz jest spiczastå rurkå
na dole rozkrojonå w cztery fantazyjne ìwierci?
Nie mógÆby byì – jak okrågÆy póÆnaparstek na ºoÆædziu
– trywialnym wieczkiem, przykrywkå udajåcå czapkæ,
jakå na drutach robiå chorzy dla terapii?

II

To wszystko nie musiaÆo byì aº tak bogate
prze-urozmaicone, niemal rozrzutne
w barwach, formach i materiaÆach.

Tyle samo zapachów, pyÆków by rozesÆaÆ
byle purchawkowaty grzdylowaty szary gruczoÆ.
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A tutaj – maÆe arcydzieÆa
wypracowane z kunsztem, jakim umiaÆ siæ wykazaì
¥redniowieczny zÆotnik.

Wiemy, rekombinacja, mutacja, ewolucja
– kolory i zapachy så funkcjonalne, a nie finezyjne
– pÆatków lub præcików mogÆoby byì mniej lub wiæcej
– kapelusz mógÆby siæ dzieliì na piæì, trzy lub innå liczbæ zåbków.

Jednak niepokojåce jest pytanie
do czego byÆo to potrzebne
ºeby ten kwiatek jako utwór
byÆ tym rozbrajajåcym pajacykiem
o nóºkach cieñszych niº patyczki
z biaÆym pierzastym brzuszkiem
i gÆówkå wbitå caÆkiem w czerwony kapelusik.

sierpieñ 2005



Dym

Zapach, jakiego dym papierosowy
udziela wszystkim, którzy go wåchajå
rozplata wståºki jeszcze czego¥
co da, pokaºe tym, którzy go bædå czuì

Dym dobrze widzi ciaÆa, które
caÆe owiewa, niby natarczywie,
a zgoÆa ustæpliwie

Umie dotykaì – nikt
nie gÆaszcze z takim
wnikliwym wyrafinowaniem

•

Nikt nie zatañczy równie secesyjnie
trafnym zbaczajåcym krokiem
– nawet wiatr jest w tych rzeczach
do¥ì toporny

•

Jest w dymie smuºka smaku
tytoniu jeszcze nie podpalonego,
skóry której dotyku musi doznaì
aby siæ speÆniì w zapaleniu

To o nich – czystych wÆóknach
i nietkniætych dróºkach,
czekajåcych rzeczach przyszÆych
szepcze dym gdy ledwo sÆyszalnie
¥pieszy zgæszczony do wylotu

wrzesieñ 2005
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„Krajobraz zimowy z puÆapkå na ptaki”
(Piotr Breugel MÆ.)

I

Juº niebo peÆne róºnych mgieÆ
i postawiono bryÆy domów
nad rzekå, która na dobre juº zamarzÆa

prawie na wszystkim spoczåÆ ¥nieg
znikåd nie prze¥wituje juº nic z dawnych
niepokalanych prawd traw

juº po tym, jak spadÆ ¥nieg, kto¥ zdjåÆ z zawiasów drzwi komórki, zaniósÆ
je do ogródka miædzy domem a rzekå, poÆoºyÆ je za drzewem
jeden ich koniec uniósÆ i podparÆ go patykiem –
je¥li siæ on przewróci, to drzwi spadnå,
i przygniotå wszystkich,
co nie zdåºå
z b i e c

II

Jeszcze z tej wioski nie prowadzi droga
do miasta w dali, koÆo dachów, wyglådajåcych
z doliny rzeki, która ruszy w tamtå stronæ
gdy tylko uwypukli siæ jej drugi brzeg

we wsi nie ma ºywego ducha
czy wszyscy så w ko¥ciele?
wåtpliwe, nie ma tam wcale okien
wieºa bez dzwonów wymaga jeszcze pracy

siedzå w domach? a jak tam weszli, skoro w ºadnym
budynku nie widaì jeszcze drzwi

poszli siæ ¥lizgaì? lód, owszem, zryty i zdeptany na nim ¥nieg
lecz musi wyschnåì, nim siæ zaroi od Æyºwiarzy
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i choì to zima, wnet wyrosnå z drzew gaÆæzie
bædzie musiaÆ spa¥ì na nie jaki¥ inny ¥nieg

jeszcze nie przeciågniæta szewska niì
z okna w komórce do kija pod puÆapkå

III

Bez wszystkich tych detali
w obrazie bædå dziury
– scena oºyje, gdy kto¥ sypnie
Æopatkæ ziarna z plewå pod puÆapkæ

zlecå siæ do ogródka ptaki
zabarwiå blady ¥nieg
rozdªwiæczå gÆuchå mgÆæ
rozhu¥tajå gaÆæzie drzew

tak zacznie siæ ten obraz dziaì
i bædzie trwaÆ tak dÆugo,
aº skryta ræka szarpnie
niì

listopad 1999
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Deszcz
(dÆuºsza historia)

I

Mówi siæ: idzie deszcz

A deszcz nie idzie
dåºenie dºdºu jest
wysublimowane

ByÆo osobnå molekuÆå
spotka drugå czåsteczkæ
by staì siæ odrobinå wody
ulepiì wiæcej wiækszych kulek

Gdy jest u celu tak naprawdæ
nikomu nie zajmuje miejsca
a ºe siæ wokóÆ robi pusto?
– wielu po¥piesznie przed nim zmyka

Przebiega duºo dróg – a wszystkie proste.
Jak maratoñczyk gna – do upadÆego.
Ustaje kiedy wyda z siebie
o-
statniå kroplæ

II

Mówi siæ: grozi deszcz

A deszcz nie grozi, deszcz
lituje siæ nad dziobkami zziajanych
ptaków
nad ogorzaÆå twarzå zgrzanej ziemi
nad przepoconå sier¥ciå pól

Czule zakrapla zaprószone
modre oczæta niezapominajek

15
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po tysiåckroì obcaÆowuje
buªki róº

III

Mówi siæ: strugi deszczu

– To akurat sÆusznie: z lotu ptaka
napatrzyÆ siæ na krajobrazy
sam potem stwarza rzeczki które pÆynå w inny sposób
jeziorka których nie widziaÆy ludzkie mapy

To ºe siæ rzeczkom zdarza co¥ zatopiì
nie jest juº winå deszczu
gdyº deszcz jest deszczem
rzeczka rzeczkå

IIII

Ogólnie deszcz bioråc – jest niedoceniany
pomimo caÆej gamy swych umiejætno¥ci

A wiele rzeczy umie robiì
z beztroskå dla nas wræcz nieosiågalnå

Obrus uÆoºy tak na stole ºeby siæ nie marszczyÆ
i ºeby wiatr go nie zdmuchiwaÆ a nawet nie zawijaÆ

Rozwodni sobie kawæ, rozsmakuje siæ w cukrze,
obliºe ciastko – co jest prawem kaºdego go¥cia
zwÆaszcza gdy wszyscy poszli i on zajmuje sam
krzesÆa pozostawione na tarasie

Jest wszædzie dobrze znany
i tak obznajomiony z kaºdym domem
nad którym siæ zatrzyma
ºe niemal jak póÆ domowe zwierzæ
zna kaºdy kåtek, kaºdå dziurkæ
z jej zawarto¥ciå, gÆæbiå, dnem
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Jak nieproszony go¥ì zakrada siæ
do zakazanych komnat
w¥lizguje, wnika, wskro¥ przesiåka
Ale czy kto¥ lepiej od niego
sprawdzi i wypróbuje
dach, okna, parasole?

Gdyby nie byÆo to niegrzeczne
mógÆby powiedzieì kto¥:
Deszcz spala siæ w dziaÆaniu.

IIIII

Z drzew i gaÆæzi umie skrzyknåì
naprædce zespóÆ harf eolskich
które zmieniajå siæ w swój dªwiæk

Rozzuchwalony rozegnaniem Tych
Co Pouciekali
– psoci i psuje. ZgasiÆ radio. Szkoda,
lecz tak naprawdæ czymºe jest zgrzytliwe radio
je¥li perli¥cie gra – tu wystæpujåc jeden raz
tylko dla ciebie, tylko tutaj, tylko teraz
– duºo dzwoneczków, bæbenków i banieczek?

No wiæc zazwyczaj gra w orkiestrze
i mru-bur-mruczy w chórze
o do¥ì nieprzemy¥lanym skÆadzie
lecz przecieº brzmienie tej gawiedzi
pod chaotycznym kierownictwem wiatru
– najrozczochrañszego z wielkich dyrygentów
jest dosyì harmonijne a gdy cichnie
wtedy dopiero sÆychaì, jak wybijaÆ rytm
czuÆy metronom
czysto wystukujåcy
kap
kap
kap
kap
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IIIIII

Choì nañ spadajå obowiåzki, deszcz niemaÆo czyta.
Nie umie stron odwracaì i mu pomaga wiatr
który sam nie ma takiej cierpliwo¥ci
i zadowala siæ pobieºnym kartkowaniem

Acz nie z zapaÆem, za to jak wylewnie,
bæbniåc czasami w stóÆ, wczytuje siæ wnikliwie,
jakby literæ po literze z kart papieru
zlizywaÆ, spijaÆ, wræcz poÆykaÆ
zabieraÆ z sobå w dalszå drogæ

Doszczætnie zaczytuje kaºdy zapisany strzæpek.
Lektura deszczu jest gÆæboko twórcza
albowiem stwarza duºe pole wyobraªni
– wprawdzie po tym, jak on skoñczy, czÆowiek
coraz mniej odczyta
lecz za to coraz wiæcej siæ domy¥li

Widzåc tak zaczytany tekst nie sposób orzec
czy deszcz wnikliwie czytaÆ
sylabizujåc przy tym niewyraªnie
czy ¥cieraÆ tekst i po swojemu wszystko
na czysto przepisywaÆ
– atrament coraz bardziej blady
i zapis subtelnieje

IIIIIII

Nie obraºajcie siæ ºe wam przerywa
drzemkæ na plaºy

Czymºe jest dreszcz spalonej sÆoñcem skóry
wobec powagi przyczyn jego objawienia
niezbadanego celu jego lotów

No, wyobraªcie sobie ¥wiat bez deszczu
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Albo pomy¥lcie ºe on mógÆby byì
brunatnå, lepkå i cuchnåcå wstrætnie
maziå –
przyjemnie by wam byÆo?

IIIIIIII

Warto polubiì i rozumieì deszcz:
póki mu starczy kropel, musi gnaì
chwiejnie skupiony
do zadañ niecierpiåcych zwÆoki
– przywróciì do ºycia jeszcze trochæ
much, ºab, traw, drzew
gasiì poºary i pragnienie

tutaj przyciemniaì
ówdzie schÆadzaì

IIIIIIIIII

A przecieº mógÆ pozostaì tam
gdzie go karmiÆa, niosÆa, koÆysaÆa
mama
w powiewnej biaÆej sukni

MógÆ poszybowaì wzwyº by wie¥ì
istnienie czyste wzniosÆe niewidzialne

A on podåºyÆ tu
do brudu ziemi, na zagony ojca
ºeby siæ zwróciì ich wilgoci
skåd siæ oderwaÆ kiedy¥
zwyciæºajåc
ciæºkå wiæª

sierpieñ 2005
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Kiedy

I

Kiedy zaledwie jest zapachem
dajåcym siæ rozpoznaì lecz nie nazwaì
barwnym jakby wÆókienkiem w szarym piórku
grudkå czego¥ chyba nowego i moºe gotowego do powstania
– nic szczególnego nie rób, tylko siæ nad niå skupiaj
wciågaj z powietrzem
oglådaj w róºnym ¥wietle
dowiaduj siæ skåd nadleciaÆa
dokåd poleci

�

Kiedy jest pierwszym listkiem
– nie musisz wiele robiì
bådª blisko
szanuj czystå lepko¥ì
patrz skåd wyrasta
pij pragnienie

�

Kiedy jest drzewem którego nazwy
dÆuºej nie moºna nie znaì nie wyznawaì
– wtedy opisuj krægi, leì, obejmuj
obiegaj pieñ i szybuj
wystrzelaj w góræ po tym pniu
i odpoczywaj w jego nachyleniu

II

Broñ tego drzewa bo
siæ moºe drugiego nie dochowasz

Odpædzaj drwali, podpalaczy,
pÆochych zÆodziei szyszek
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Nie pozwól ºeby zanikaÆo
co w nim pulsuje

Dbaj o nie jak dba dobry deszcz
zakraplajåcy li¥ì po li¥ciu
przenikajåcy w ºleby kory
niosåcy wiæcej niº zabiera

A rozdzielenie was siæ stanie jak wydarcie
konarów z pnia
korzeni z ziemi
– nie do wyobraºenia

lipiec 2005

( Jurkowi i Oli)
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Piosenka

dla Wandy Warskiej

CzÆowieka dobrego spotkaì
nieÆatwo jest

a jeszcze chcesz ºeby byÆ
wprost doskonaÆy
miaÆ mådre ciaÆo

íeby miaÆ gÆos jak ¥piew
i ºeby nim ¥piewaÆ

i by przepraszaÆ gdy siæ gniewasz

I ºeby w rysie jego warg
widzieì jak trafnie moºna milczeì

i ºeby serio mówiÆ: Przyjdæ!

A zapytany: Jak mi w tym jest?
wyraªnie mówiÆ: Bardzo Æadnie!

I podpowiedziaÆ co¥
gdy nie zgadniesz

I ºeby dotyk miaÆ jak deszcz
i ºeby nim chÆodziÆ

a kiedy powiesz: Jeszcze bådª!
– by nie odchodziÆ

I ºeby u¥miech miaÆ jak wiatr
co bawi trzciny

I ciæ na sze¥ciu skrzydÆach niósÆ
Jak serafiny

– Ale nie wszystko mamy, no a juº
Ale nie wszystko mamy, no a juº

Dobroì czyja¥ jak wino jest i jak chleb
– A czym jest brak ty wiesz ty wiesz
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Rondo

Dla J a d w i g i: Tobie
Ten kwadratowy walczyk
íono PszczoÆo

KoÆo,
Tobie ten wiersz:

Kwadrat –
Wpisz siæ tu, wejdª.

Ramiona
Otulcie jå.

Kåty
Dajcie jej schron:
Z niewidzialnych
Podniesieñ wzwyº

Niewykre¥lny
Egipski krzyº.
Antropozofio

Arytmetyko ciaÆ,
Nie odejmujcie
Nieparom par.

KoÆo,
Tobie ten wiersz:

Kwadrat –
Wpisz siæ tu, wejdª.

Gandawa, 26-30 stycznia 1983
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Królestwo muzyki

Na napis Pro Rege, Lege et Grege

w Sali Balowej

Zamku Królewskiego w Warszawie

Juº nie ma królów – dzi¥ w paÆacach
panuje miÆo¥ciwie
nammmuzyka

Moºe tak byì, gdyº tylko ona
królowaÆa zawsze prawdziwie,
dziæki temu, ºe jej
królestwo nie jest z tego ¥wiata.

13 listopada 2005

( po koncercie muzyki dawnej )
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Koncert w galerii rzeªb

Pod ¥cianami stojå rzeªby bez gÆów
A znad ¥wiec ulatuje rozgrzane powietrze
– ich odbicie odróºnia gips od marmuru
I ulotne ºycie dªwiæków od zakucia w konkrecie.

Kiedy siæ wieczno¥ì rzeªb przeplata
Z muzykå w napowietrznym przelocie
– To najcichszy ze sÆuchaczy juº wie
íe gdy siæ straci wiaræ w sens
Naleºy poznaì græ na skrzypcach
I graì w kwartecie.

1972
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Pantomima
dla dwóch drzew

I

CymbaÆ brzmiåcy i wrzask
rozkoÆysanie, trzepot, skoki
splåtanie, kroki, sploty
salta, fikoÆki i przeloty
tak orgiastyczne, a tak bezowocne

Aby pokochaì, trzeba siæ zatrzymaì

Wybadaì grunt, czy siæ nadaje
ºeby zapu¥ciì w nim korzenie

Grunt to så punkty – blisko siebie
– bo je¥li chciaÆoby siæ byì
tu jednym drzewem, trzeba w sobie
pomie¥ciì dwa zro¥niæte drzewa,
tak aby kwiaty mæskie
byÆy blisko ºeñskich
– inaczej to nic nie da

íeby to siæ udaÆo, tak siæ staÆo
muszå dwa ziarna wykieÆkowaì
w jednym miejscu

II

To co kieÆkuje z ziarna, to nie przyszÆy pieñ.
To jest korzonek, co zaledwie wzejdzie
od razu daje nurka w ciemnå wilgoì
– zagÆæbia siæ i zmienia w korzeñ

Gdy juº siæ pewniej trzyma w gÆæbi ziemi
rozprostowuje siæ, wydªwiga wzwyº do ¥wiatÆa
dwa pÆatki, które bædåc ziarnem go ºywiÆy
– to pierwsze li¥cie

No i tak dalej
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III

A kiedy dwa robiå to samo
robiå to wzajem: kieÆkowanie
nurkowanie w ciemnå wilgoì
wychyniæcie do ¥wiatÆa
a potem juº wy¥cigi w zasysaniu
wbijaniu siæ w siebie nawzajem

Nikt nie wie, jak to robiå
Te sprawy så ukryte miædzy nimi
Widzimy tylko co wynikÆo

Drzewa przybywa, wciåº gæstnieje
bo siæ w nim wpycha jedno w drugie,
osiåga twardo¥ì rdzenia w pniu,
równowagæ ko¥cisto¥ci i miækko¥ci
która mu umoºliwia peÆniæ ºycia, czyli ruch
– swobodny ruch w czterech kierunkach

Bo tylko wtedy jest moºliwa peÆnia ºycia
– to jest rozkosz i rozpacz
gdy ciaÆo jest zarazem w pionie i w poziomie
stoi na nogach i na rækach
oraz wskazuje róºne strony ¥wiata
jak to potrafiå czyniì czæ¥ci
doskonaÆego, zjednoczonego drzewa

Jednej osobie trudno to osiågnåì
musiaÆaby podzieliì siæ na dwie,
co bywa groªne

Trudniej samotnym drzewom
– choì nie zÆåczyÆy
w sobie drzew dwoi¥cie
udajå
ºe tak jest

IV

Drzewo ma siÆæ, gdy nie jest jednodrzewne
ale jest parå posplatanå ¥ci¥le

27
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– tak ºe nie widaì granic miædzy dwojgiem
i tylko z bliska dojrzysz w takim drzewie
istoty dwie spojone wznio¥le
umocowane w jednej ziemi

£atwiej tym zespolonym ºyì, ale i one sÆabnå.
Kto tego nie wie, niech przypomni sobie
jak drzewo
w uciszeniu upalnego dnia
w mroªny czas

stoi w bezruchu

Aº z lekka zakoÆysze siæ gdzie¥
górna gaÆåª

Aº bez powodu siæ zesunie
czapa ¥niegu

Tak præºnie ºyje drzewo
które jeszcze ma
swojå dwoisto¥ì

To w takiej chwili
w jednym z nich
jedno z tych dwojga
mocniej siæ tuli do drugiego
albo siæ chce nieco odsunåì

Moºe to w takiej chwili drzewo traci
swojå dwoisto¥ì
i od tej pory dÆugo nie postoi

V

ZmarzÆe, po deszczach, od wichury, uschÆe,
– niekiedy widaì jak majestatycznie u-
pada – tak powoli, jakby tylko
skÆadaÆo dÆugo pokÆon
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A to siæ jedna czæ¥ì zÆamaÆa
i jaki¥ czas drugi krægosÆup
na sobie niósÆ ciæºary dwojga
a w koñcu
im ulega

VI

Jak drzewo traci póÆ swej siÆy?
– Nie zawsze widaì to od razu
czasem dopiero po
upadku
odsÆania siæ przyczyna:
poÆowå pnia szÆo
z doÆu wzwyº
pasmo spróchnienia
chociaº pod korå nic
nie byÆo widaì

VII

Niekiedy wcze¥niej znamy
przyczynæ póªniejszego losu:
duºa dziupla jest wiæksza z roku na rok.

Choì drzewo opatruje siæ opaskå kory
uszczelnia siæ róºañcem ºywic
zasÆania porostami, czuprynami
– wciåº samotnieje

Jak bohaterskie så te wydråºone
póÆ ºywe pnie

NiezÆomnie stojå szepczåc swe psaÆterze
poÆowå li¥ci, wÆókien i gaÆæzi

Samotno¥ì ich zdwojona bowiem naga
bez wsparcia, jakie da ºywa poÆowa

29
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O, dzielnie siæ sprawujå jak jednoræki rycerz
Ale gdy jednej ræki nie osÆania druga
je¥li tej strony nie podpiera tamta
– nikt nie przeºyje takiej

Asymetrii

lipiec 2005

30

Pani Cogitowa wspomina swego te¥cia

Pan Cogito nie mówiÆ o tatusiu,
chociaº zapewne o nim my¥laÆ
zgodnie ze swå naturå refleksyjnå

Dopiero ºona przypomniaÆa mu
jak stary Pan Dubito zgoÆa niedobitnie
obja¥niaÆ do¥ì pozornie radykalnie wsteczny
sceptyczny ultrakonserwatyzm
w rozprawie pod tytuÆem

Ta meta, ta fizyka

metam properamus ad unam

I

Trzeba siæ cofaì
ºeby siæ dowiedzieì,
czy warto byÆo ruszaì

lub ºeby znowu stanåì na rozstajach
gdzie siæ rozeszÆy nasze drogi z tymi,
co ªle skræcili idåc na manowce

albo by wróciì do wej¥cia tego labiryntu
przez który szli¥my dzierºåc kilka nici
teraz splåtanych

Trzeba siæ cofaì, gdy nam ginie z oczu
kto¥, kto siæ cofa, albo nie nadåºa
komu winni¥my jeszcze sÆowo
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[Trzeba siæ



Trzeba siæ cofnåì tak daleko
aº siæ pokaºe goÆa blacha nieba
jeszcze bez gwiazd
a gdy spojrzymy z tej wycieczki wstecz
to gwiazdy bædå inne
a moºe to juº nie bædå gwiazdy

Gdy ºadna z przyczyn nie skÆania do powrotu
cofaj siæ bo inaczej moºesz
za wcze¥nie znaleªì siæ na mecie

II

íeby siæ cofnåì, czasem starczy trochæ
gdzie¥ postaì
postaì
postaì i poczekaì

aº minå pewne my¥li, rzeczy i zdarzenia
i aº przebiegnå ludzie
którzy chcå jak najszybciej zajrzeì tam
gdzie my nie chcemy jeszcze byì
– za metå tej fizyki
za którå co najwyºej usÆyszymy:
Witaj w¥ród tych, co mogå wygraì

Jeºeli kto¥ naprawdæ nie ustoi w miejscu
albo siæ boi i¥ì pod pråd, to nawet
idåc moºe siæ troszkæ cofaì

to takie proste, trzeba
juº dzi¥ zrobiì
jeden krok
mniej:
o

marzec 2000
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Przyjadå albo nie przyjadå

Przyjadå
albo nie przyjadå

Przynioså kwiaty
albo nie przynioså

Zabiorå wnuki
albo nie zabiorå

Przyjadå, je¥li nie bædzie strasznie padaì
Przynioså kwiaty, jeºeli trafiå na kwiaciarniæ
Wnuki siæ zjawiå, je¥li nie bædå miaÆy imprez

Jednym sÆowem wszystko bædzie tak
jak za ºycia

sierpieñ 2002
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Matka

I

Jak bædzie wyglådaÆa ta godzina?
Kaºdy z nas my¥li o tym wiele razy,
ale nie wszyscy zdåºå siæ dowiedzieì.

Ty nie zdåºyÆa¥, ale ja juº mogæ
powiedzieì ci, jak byÆo ci pisane
umrzeì: To miaÆ byì piækny
ranek w maju
Po ¥wicie, kiedy ptaki budzå w chorych
nowe nadzieje

MiaÆa¥ siæ zaczåì krzåtaì jak to zwykle rano
wyj¥ì do Æazienki, umyì siæ i uczesaì
I juº porzådnie wyglådajåc
miaÆa¥ siæ znów poÆoºyì
ºeby byì trochæ zdrowszå i gotowå
kiedy siæ wszystko zacznie

Wszyscy prócz ciebie mieli jeszcze spaì
i wtedy miaÆ po ciebie przyj¥ì ten kto¥
kogo jedyna ty by¥ mogÆa widzieì
gdyby¥ nie spaÆa

Ale zasnæÆa¥ jeszcze i gdy przyszedÆ
– nie spotkaÆ twego wzroku
i po¥pieszyÆ ºeby ciæ odebraì
przy drugim wyj¥ciu poza bramå snu.

II

A potem wszystko byÆo tak, jak dobrze wiesz

Synowie ci wybrali trumnæ, ºeby ciaÆo,
z którego wzro¥li, nie zaznaÆo losu
gorszego niº ten zgodny z biegiem rzeczy.
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Synowe ciæ ubraÆy tak, ºeby¥ siæ podobaÆa
kiedy siæ spotkasz na zielonej Æåce
z tymi, co tam od dawna ciæ czekali.

Wnuki – ach, wszyscy byliby
niepocieszeni gdyby wnuki
nie przytulaÆy tak dojrzale starszych.

Floksy w ogrodzie, chrzan,
ogórki bædå siæ nazywaì twoje,
dopóki same bædå ºyÆy.

Szafka, szufladka, etaºerka
bædå trzymaÆy twoje igÆy
róºaniec, krzyº, guziki, spinki,
aº inne ræce je zabiorå
i zÆoºå w innym miejscu.

maj 2000
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SkrzydÆa

I

SkrzydÆa så dane jako przykÆad
råk, które nie mogå krzywdziì

Los je uchroniÆ przed zamianå w ræce
w¥ród czæ¥ci ciaÆa ta zawsze jest niewinna

Juº tylko one dwa så tym, co ma wspólnego
czÆowiek z anioÆem, no i moºe z wiatrem

Bo ºaden czÆowiek nie zapomniaÆ skrzydeÆ
i lata na nich wciåº w sennych marzeniach

Nie szczædzi tam wysiÆków, macha macha
kråºy i wzbija siæ pod sufit

Ale na jawie co podskoczy to upadnie
gdyº jest jak gÆupia kura co nie zdoÆa nigdy

zrozumieì wiatru

II

Wiele jest odmian i sprawno¥ci skrzydeÆ
i wszystkie nas potrafiå dªwignåì
z ciemnej ziemi

SkrzydeÆ przylatujåcych
lot poziomy
niesie otwarcie
przytulenie
przykrywanie

SkrzydÆa odlatujåcych
potrajajå plecy
i wykradajå twarze
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dajå stratæ, odwrót
oddalenie

SkrzydÆa lecåcych wzwyº
wspieramy swym podziwem
czujemy od nich wiatr
i w my¥lach powtarzamy
jego namowy

III

Ach, skrzydÆa spadajåcych: szybko
za szybko siæ skÆadajå, gdy za wcze¥nie
lotnik porzuci my¥l o locie
lub my¥lå zbyt wyprzedzi skrzydÆa

i karkoÆomnie

rade dalej

kaºde daleko od drugiego
i karmi siæ swym skosem

Nieraz jednemu caÆkiem siÆ brak – i –
wtedy drugie heroicznie zrzuca balast
– wszystko, aby osiågnåì mogÆa cel
choì my¥l o locie

sierpieñ 2005

(pamiæci Bogdana, †16 VII 1972)
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Je¥li stal pækÆa
I odÆamaÆo gaÆåª
Czy urwie siæ wÆos
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