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Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia.
Najpiękniejsze, co jest na świecie, to pogodne oblicze.
Albert Einstein

Morze. W zasadzie wakacje

Morze. W zasadzie wakacje.
Moja lipna koszulka kupiona na molo
z napisem: „Do Laury”.
Skąd wzniósł się ten sonet, odarty
z formy, stylu i obłoku?
Moja koszulka kupiona w Warszawie,
moje morze – brudne i duże.
Moja wieś – brudna i mała.
Pierwsza miłość oddychająca jodem.
Jak wilk morski puszczam
dziś boję wyobraźni, by oblec
w treść litanię trójpodziału
gatunku. Jakość, bo z Warszawy,
najwyższa jakość, bo z morza,
najwyższa jakość, bo na horyzoncie
jedna kochanka – zhołdowana,
bo z katechizmu, jak fala zza
podmiotu wiara i igliwie po
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żegludze nocy – jak niedojrzałe grona owoców morza,
to, co wilgotne kreślę patykiem.
Przygoda z naftą, jak.
To medyk, co zapomniane, to
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Niedopowiedzenia (proza poetycka)

Z niejednej róży betonu zostawał suchy narcyz
Adam Te-Tris Chrabin
– włożyłem w poezję przenośnię, symbol i ironię. skazany na ejrene
w sercu,
kochałem się w twoich oczach. rogiem obﬁtości poranka i gałązką oliwną
nocy, ściętą jak cień – niewyraźny graﬁt pokoleń. skazany na gwiazdę
– obwieszczałem narodziny dzieciątka, by ﬁnalnie orzec, iż moje sny
są tylko freudowskim instynktem. – zaczarowany w formie, gdzie biologia
stanęła na najniższym szczeblu ewolucji, pragnę zatrzymać swoje krawędzie. ostre i szpiczaste jak ﬁnka z harcerskich czasów. – jestem małym
bohaterem, grafoman od życia! za to poeta wyniesiony na plateau. koniec
– z wiekiem wszystko przychodzi łatwiej, nawet śmierć wydaje się mniej
straszna, kiedy puka do strun skrzypiec, niwecząc wszystkie teorie.
– moje proste stwierdzenie czyni ze mnie artystę. jestem jak pies rzucony
w cudzy dom, wywiedziony od matki – jeszcze tylko dzień, jedynie
tylko minuta i będzie o pięć zębów mlecznych mniej, ale nie bój się, mój
świetliku, nocą miasto kłamie bardziej – pójdę po papierosa, ty wylejesz
za kołnierz ostatnie resztki mleka, jakbyś chciała zabić mleczną drogę
– jednak wiedz, że kocham cię miłością absolutną – ﬁlozoﬁo – wybrana…
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Wolny wiersz

akustyka, kiedy rozmawiałem z falą, niosła mnie w meandry sztuki
najbardziej oczekiwanego dramatu. tej nocy przyjdzie po ciebie kot
oraz bzy psychicznie chore, jednak ty będziesz merytorycznie
przygotowana do tej oboczności jak szach i mat kończący spektakl
dziś jako Hermes – przyniesiesz mi ogień wylany ze skrzypiec
Bóg spisek rozpocznie, a pionki i królowie złożeni zostaną morzu
szwacz czy tłumacz orientalnych
literatur jest jedna taka głowa w której
mieszczą się wszystkie przypadki
liczby i rodzaje głosy i obrazy
a myszy płaczą „świecie nasz, świecie nasz…” obywatele świata
wysłani z myślą krzewienia żaru, w imię wzniosłych ideałów
i lepszego jutra, twierdzą, że choroba to nie wybór, ale wytwór wyobraźni,
że rzeka płynie jednym korytem, a horyzont to wola i życzenie
prawda, iż „szachy są miarą intelektu”
i „wojną rzeźbioną w drewnie”
na najwyższym stopniu masztu
dziś chcę być z tobą
w zmowie zgubę weź, a prawdę
wyjaw, co ci dam, ja – zapisany
myślą kwiatu na wariackich papierach,
gdzie koty i brzozy po mnie płaczą,
a mrok parzy, składam u twych stóp
ten wolny wiersz
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Do gentlemana Terleckiego
(poemat)

a jednak mam żonę a kochankę
mam od książek schody aż do gór widoczne
to „czuwanie” jest gdy
król z prezydentem pali cygaro
wytrawny rytuał imperatyw ognistego morza
mają się do siebie jak krzyk
nierozmyślnej katedry jak olbrzymie nogi
drapaczy nieba w San Francisco
dziś kiedy upał przechodzi w słotę
most twojego cierpkiego pojednania
oznajmia porę spowiedzi –
w obawie przed światem składam
dłonie rozkładam skrzydła
ja wierny tułacz towarzysz
iberyjskiej podróży kronikarz
dobrej swady w ferworze trudu obudzony
z nieistnienia
obarczony wendetą
niczego bardziej nie pragnę
niczego bardziej się nie lękam
niczego bardziej nie pożądam
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prócz bulwarów dzikich jeżyn miast
i owoców morza ﬁest
z cyrkonią na uchu i z bojaźnią
w garści pisaku zatańcz
dla mnie ostatni
raz ostatni taniec na usługach
wyżu niech spalę się jak temperament
o J. przekraczam swym życiem
barierę dźwięku tego który
zgrzeszył wyjeżdżając na najwyższe
piętro troski
a na krzyżu twych ramion
błękitne krople krwi –
czuwam lotem gołębia zatańcz
(świadectwo dojrzałości zacznie się
od incipitu)
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Instrumentacja szczęścia

Zabrakło dla mnie miejsca
i radości epoki
Moja krew przetaczana każdego lata
dostała się w żyły nienarodzonego dziecka
oddychać moim słowem
rzucanym w różne ramiona sztuki
pragną już tylko publicyści
Ja chłopak odzyskany zza miedzy żądam
dziś paktu o nieagresji
bo w stosunkach międzyludzkich jestem
tylko pionkiem
W stosunkach między Warszawą
Waszyngtonem a Krymem
pada jedna salwa honorowa
Dyskusje na innym poziomie
są jak ustępujące wiatry
dlatego kołysany pragnę zwrotki
– ostrożności – nim dojdę szczęśliwie
drogą codziennego renesansu
do sedna epikurejskich ideałów
Do granicy z aksamitu
do wody krynicznie czystej
jak pismo odręczne
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Zapowiedź, objaw, znak

czytam ciebie pisaną lękiem
w podróży przez języki kolory skóry obyczaje
we wspólnej wierze jest nasza przyszłość
dlatego oskarż mnie o ponaglenie
w tej purpurze ważą się splendory
zmiennego wiatru
bez orzekania winy
nazwij mnie prekursorem małych kroków
bo tylko na tej przystani może osiąść
nasz podmiot
bywało i tak że głowę odwracałem od krzyża
bywało i tak że spałem z obcą poezją
na łóżkach wystawnych i sutych
będziemy kłaść do snu glicynie
i współodpowiedzialnie kneblować usta
na naszych oczach umierają komety
i rodzą się świadectwa
na naszych oczach arbitraż całego życia
zamienia się w chwilę

12
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Z raju

temperatura miłości przypomina temperaturę
wrzenia bóg ojciec burząc oceany
i świątynie wzniecił płomień nadziei
w ludzie spragnionym cudów
a ty jesteś siódmym cudem świata
moja ewko wygnana z raju nasze rozłąki
dzielą nasze zbliżenia łączą na pół
gorączkę sobotniej nocy w niedzielę
odpoczywać kazano a ja wolę
upajać się wodą gorącego ﬁrmamentu
i choć brakuje nam
trzeciej osoby jesteś ty ja i pomiędzy
nami chemia wymownie może pozostać
tą postacią na zawsze
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Magia, czar, urok

mówią o tobie: mujer
wszystkie stacje dworce kolejowe lotniska
i porty
na usługach wiatru przemierzasz
cieśniny mego zagubienia
twoja wewnętrzna walka
w warstwach psychiki wyzwala się
z ram czasu
zagubiony bilet po splendor
wraz z osoczem wpływa na
zdrowie psychiczne, samą podróżą
rysując wedle skali mojej
tęsknoty. pragnę cię dotknąć jak
wody powietrza ziemi
choć raz zatracić się w żywiole
i zgasić język
wyryty włoski znak nadchodzącego
życia w aorcie oazy pień
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niezgodny z duchem epoki
nie dbasz o siebie ale zadbaj
o wiatr
z protokołu mojej czarnej skrzynki
bierze się czas
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Serce

Serce wypadło ze swych ram
niwecząc funkcje
bije dzwon
na alarm wigoru
pożar rozlegle
obejmuje ciało
czerwona armia wkracza
w słowo
ty – starasz się milczeć
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Felicidade

szukam natchnienia w pięknych kobietach
– piękno rozumiane dwojako
rozwarte jak pień po burzy
z którego dobywa się żywica
5

kropla po kropli
wiersz po alfabecie

naskalne malowidła
– idąc z duchem czasu
i wiekiem pary
istotna jest płodność
10

płodność
i słój pełen miodu
za Mickiewiczem
rzecze ojciec Twardowski

mistrz czarnej magii
15

osadzony w niewolę
leśnej kruszyny
odprawia literalnie
poezja poezja epos
etc.
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*** [majstersztyk formy]

majstersztyk formy
doświadczenie kontra bunt
na retuszu kliszy
odbicie starca sfałszowana
pointa

18
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Strofy o złocie

strofy o złocie – ja człowiek szlachetny
metal domagam się działki w kanonie
wygrawerowany przez boga istotą
iluminacji – zapytuję skazany na
wyrzucenie oraz dymisję
upraszam was wielcy sprawiedliwi
czy będę w prasie sławić damy
jak Węgierski w „Portretach”? na
wyciągnięcie ręki w marginesie ukradkiem
wysłanych telegramów z całusem na
boży dzień
wielkim zwycięstwie brać za wzór
żywą legendę poeto? bluźnić poeto
czcić przeciekać przez palce
alegorią nieba tworzyć pean
sprzedając za bezcen talent poeto
w swej duszy układać w logiczną
ﬂorę i faunę twój żywy i martwy
– dług gdzie ja co dnia z posągową
urodą na ekspozycji przetapiam
swą współczesność

Maksymilian Tchoń W osierdzie

19

*** [wolny wybieg]

wolny wybieg dla poetów
i szaleńców – na trawie
czystej pościeli z aksamitu
cokolwiek w aspekcie bożej
iskry płomień wzniecony
dla banału przez sztywne
ramy epok moja klauzula
prywatności nie pozwala
za daleko wybiegać w świat
twoje oszustwo nastręcza
powikłań z dala od chorób
stoję ja kulturalny attaché
orientalny wytwór wyobraźni
dopytując się o ostoję i
skałę minaretu z wolnego
wiersza by napisać wiersz
ku pokrzepieniu serc by napisać
wiersz ostatni synonim
wyjątek z dziejów ubrać w
słowo na cztery strony świata
wysłane do więzień wraz z
newsem z ostatniej chwili

20
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Kosmogonia

pędzę do nieśmiertelności gdzie
jedno niebo połączone z ziemią
mostem metafory
obwieszcza dziś notę biograﬁczną
boga a jest ona bogata
w formę i treść
a jest ona porządna z wartości
i upust dając
emocjom przenosimy się
w inne światy dając światu
kolejną spiskową teorię
jest taki wóz na niebie
jest taki krzyż na niebie
jest taka lakoniczna
opowieść o Stworzeniu
i niewiadoma wszystkich wiadomych
twój Mickiewicz okazuje się
mieć korzenie rośliny
jak drzewo genealogiczne ﬁlozofów
(i od nowa)
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Nienasycona jesień

nienasycona jesień
gołębi lot
rozum radzi: zapomnij
serce wierzy: miłuj
z ﬁlozoﬁą szaleństwa
jaką mieć alternatywę
w miejscu dobrze
oświeconym
czy to wszystko po
twojej myśli?
ogniku niespełnionej
nocy

22
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Krystian

Łuk Triumfalny łuk Kupida
łuk bandy i jabłka które
wychodzą z twoich oczu
Nie sądzę aby czekanie
na grzech było czymś
właściwszym – urodzony
aby zwyciężać obarczony
We wspólnym sadzie
twoje owoce rozleją się po
świecie twoje Jaskółki
pamiętać będą a stuletnia
grusza jeszcze rodzi obﬁty
rok Każdy początek to
przecież ciąg dalszy a pora
świtania jeszcze nie ta
odbity w lustrze spojrzyj
na mnie ostatni raz Będę
pamiętać że byłeś
Człowiekiem – tym listem
oddaję cię pasji
i czterem porom roku
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365

sztuka natchniona nie szuka paradygmatu
nie świeci jak planeta jest gwiazdą
w mandorli która wiedzie na cztery
strony świata w kwasocie
białka rozpada się w pył by razem
z cieczą lodem i powietrzem
oddać swą witalność tego dnia jest
zenit przesilenie i północ trzy
zjawiska na cztery strofy proszę
o chociaż jeszcze jedną proszę
o rozsądek przy wyborze miasta
z którego jeszcze biec dookoła
globu orbity i korzenia apostrofa
nie pozwoli ci zrozumieć dlatego
jeszcze jeden haust powietrza
w płuca i niech żyje bal przez 365
dni – niech żyje

24
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*** [jestem aortą twego umiaru]

jestem aortą twego umiaru
nasz pęd wiedzie
w przypadki – przymiot
arystotelesa
domaga się świadków
w kompatybilności
ze światem współczesnym
rzucając na stół
japońską sztukę
barwa zależy
od pomyślnej karty
i myśli przewodnik po
mieście wysuniętym
najbardziej na wschód
– daleki księżyc
bohater tego formatu
swoje dane utrwala
w pamięci ﬁzycznej
czego domagać
się w czym tonąć? –
krzepnąć
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Daj świadectwo

daj świadectwo obnażony
z przybytku targasz idee
podszewka z aksamitu
przeciera się jak stopy
złożone na pniu
powracasz z doświadczeniem
mówiąc: eviva l’arte
obgryzione przez psy palce
zwielokrotniają płody
zaczynają puchnąć niebo
nadchodzi swobodnie czeka
mnie choroba mego
wieku – upośledzenie
i wybawienie
w lnianych pościelach
śpi czysty rozum
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Polepiony

podkładam drabinę do niebios
mysz obgryza słońce aby
nie padło z hukiem na ziemię
podpieram ﬁrmament – starzec
liczy lata
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Incognito

007 na schadzce z wiatrem
oko puszczonych westchnień
bezpamiętnie otwarte jak
księżyc w pełni
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Prawo do poezji do ciebie?

z tobą świat rozwijać może
jak diament najwyższej próby
ty – jedna na milion
w wyobraźni teologów
i górali bytu ostoja
na
grząskim gruncie jesteś
jak plaster miodu w garści pokoleń
złamany kreską nowego i starego
zapisu
moja hamadriado
tychże linijek
moja druga połowo – tychże podań
wypełnij się istotą mądrością
niech będzie wers między nami
niech będzie słowo i podstawa
edukacyjna
krwi bratnia – opiekunko
metafory twoja oś
od sensu niech będzie
i deska ratunku zabita szczeliną
w nowej erze niech
będzie
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Haiku 2 i ½

Odejść za daleko w książkę,
targając się na swoje zdrowie
– zgubić wątek.

30
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Czy zniosę tę pewność siebie?

Jestem upadającą oﬁarą rewolucyjnej piosenki, powracam,
żeby ustawić was, zdrajcy, z powrotem do pionu, i wszystko
w telewizji jest wytworem wyobraźni – chcę, żeby wszyscy
widzieli moją autopsję
Kendrick Lamar, HiiiPower
pragnę śpiewać, a potraﬁę tylko łamać gramatyki w imię języka
– jestem w stanie odejść od wiersza, zostawić go na długie lata,
by dojrzał pięknem wrodzonym. stać się orłem nad skarpą
i oﬁarą wybraną do tego świadectwa, nieugiętym prawem natury
– manifestuję holocaust, na mowie – żałosne spiski? odlatuję
ku zimie, nie ma mniejszości, pokolenie
stracone w necie. bez nazwy i tytułu, treści daimonionie
upadam przytłoczony gałęzią łatwych literatur, w torﬁe zmartwychwstaję,
ja dziennikarz – biorę za rękę powabne gardło inwokacji,
niejedne liście wydobyte spod gwiazd czy zniosę tę pewność siebie,
w walce na za i przeciw? spekuluje Pan Cogito.
Ars longa
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Rozważania telewidza

płaczą już nawet kamienie
i telewizory płaskim przekazem
listy i depesze wylane z kopert
dzielą się informacją o zamachu
gdzieś w Rzymie na obrzeżach
miasta didaskalia i główny
wodzirej – (bohater z drugiego planu)
święto włoskiego Papy czas
otworzyć
a na liście gości cały świat
dobranoc państwu państwo wybaczą
jeszcze parę stacji po chleb i wino
między nimi aorta miłości i żyła
przemocy
moja wina gdzieś w dali
słyszę to wołanie o pomoc
bladolica dziewczyna prosi o azyl
w kraju bez świeckich ulic
wielokulturowe serce bije dla
jednego człowieka – oto on –
wstaje by zostać zbawionym
za nim poeci szewcy piekarze
lekarze stróże prawa i naukowcy
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a każdy jednorazowy akt
linearnie zapowiada przyszłość
moja bardzo wielka wina
w ﬁlozoﬁi już niczego nie zmieni
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Figura retoryczna

dzień dobry, halo, witam
hej, cześć, czołem
do widzenia, na razie
z bogiem, bywaj, żegnam
bądź zdrów, do jutra
kocham – nienawidzę
lubię, miłuję, pożądam
awersja stała
good morning – good night
buenas tardes – adiós
kalimera – andijo
rodzaj męski liczba
mnoga wstydzić się
za słowo jak błąd rzeczowy
w zdaniach bez podmiotu
– mało powiedziane
kocham cię odmienione
przez wszystkie języki
rodzaje, przypadki
niewymowne zostaje
w każdym tak samo
głębokie

34
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W domu wielkiego człowieka

niektórzy krzyczą,
niektórzy mówią.
inni nie mówią nic
nadchodzi schyłek wieku
– uparta na wymowę
pointa stara się zlizać
pochwę wytrawnych
wierszy,
ulatnia się twój szept.
ja naciskam folder,
ot tak! dwie roże
rośnie we mnie grunt

Europejczyk z obytym językiem

bóg, to dobry punkt
zaczepienia – kamień
milowy pisania
w biurze znalezionych
istnień: pycha,
chciwości, obżarstwa
czysta konsumpcja
poetyckich cnót nad
ypsylonem wzlatuje
ptak wojny, bóg zasnął
ale obudzi się słowo
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Wolny wiersz

akustyka, kiedy rozmawiałem z falą niosła mnie w meandry sztuki
najbardziej oczekiwanego dramatu. tej nocy przyjdzie po ciebie kot
oraz bzy psychicznie chore, jednak ty będziesz merytorycznie
przygotowana do tej oboczności, jak szach i mat kończący spektakl
dziś jako Hermes – przyniesiesz mi ogień wylany ze skrzypiec
Bóg spisek rozpocznie, a pionki i królowie złożeni zostaną morzu
szwacz czy tłumacz orientalnych
literatur jest jedna taka głowa w której
mieszczą się wszystkie przypadki
liczby i rodzaje głosy i obrazy
a myszy płaczą „świecie nasz, świecie nasz…” obywatele świata
wysłani z myślą krzewienia żaru, w imię wzniosłych ideałów
i lepszego jutra, twierdzą, że choroba to nie wybór, ale wytwór wyobraźni,
że rzeka płynie jednym korytem a horyzont to wola i życzenie
prawda, iż „szachy są miarą intelektu”
i „wojną rzeźbioną w drewnie”
na najwyższym stopniu masztu
dziś chcę być z tobą
w zmowie zgubę weź a prawdę
wyjaw co ci dam, ja – zapisany
myślą kwiatu na wariackich papierach,
gdzie koty i brzozy po mnie płaczą
a mrok parzy składam u twych stóp
ten wolny wiersz
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Negocjacje

Kochaj, jak mama przykazała, dieta cud działa cuda…
Tak pisać, by głodny myślał, że to chleb? Głodnego
trzeba nakarmić, a pisać tak, aby głód nie poszedł
na marne. – Strajk głodowy głosem milionów?

Słowo w tobie otwarte. Naiwna pointa w bochnie –
daj nam naszego powszedniego, jak silna jest wiosna
i obﬁty październik, w tobie zimą rodzi się prawda, a
pod drapieżnym słońcem łąki trójznaczeń cudownych syte.
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Kto powiedział

kto powiedział, że kot w pustym mieszkaniu –
kto powiedział, że wiersz bez tytułu –
kto powiedział, że czarni
i biali to jedna statystyka – wielka liczba?
odmieniana przez języki świata
myślę, że najmożniejsi tego świata
uwielbiają róże, to moja z wami jest rozmowa
Polsko zbyt mała, wierszu zbyt biały
pragnę twojej zguby, czarna pułapko
a w bezdrożach sztuki tylko black
and white. przychodzę z czystej ciekawości,
życie jest dla mnie jedyną okazją
bywasz czerwoną,
a szlachetność twoja zmusza do obycia
dlatego dziś jeden ty, ziarno piasku
z gliny tej samej i wody ulepiony
oddaj mi sławę wierszu niegotowy
na wszystkie kontynenty rozlana
fala – umarłe widzę rzeki
i choć wszystkie karnacje nieprzebrane
miarą – będzie powiedziane, tak
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wiele słów, a żadne z nich nie złożą się
foremnie w zdanie proste
oznajmujące. ktoś komuś da różę
w imię miłości, drugi ukłuje
drukarską igłą, przełamie się
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Chleb

cisza spotkała się ze słowem
wyrywając trójkąty
pod znakiem gołębicy
wzlatujesz nad gontami
nie dbając o materię
a surowiec z którego powstało
słowo jest bezczasowe
dziś głębokie morze wdraża
w tajemnicę uporczywie
rozlewając swoje meandry
wysokiej sztuki
w Europejczyka a mimo wszystko
obywatela świata
kradły moje sny pustynne hieny
precyzyjnie rozgryzione
idee
zbieram dziś do kupy
opuszczony chleb na ziemię
abyś choć okruszek
zabrał dla siebie z mojego
chleba
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Haiku

artystyczny strzał –
czerwone kaskaderskie sceny
miłość jak wymiana ognia
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Mój prezydent jest biały

mój prezydent jest biały. w białym
wierszu potraﬁ ocalić swoje wnętrze
a środowisko naturalne – oddajmy
ﬂorze. jako człowiek z rosy
ostatni z majętnością bluesmana
oddaję się pasji narracji, uprawiam
wersy w donicach i klombach
a jest jeden taki człowiek, który ma moc
białej ornaty. jego
plony zbiera cały
świat – Prawa Człowieka
i Organizacje Narodów
Zjednoczonych
obiecują mi głodne
historie. dałem tuzin
dobrych wierszy
a tańczące wschody,
lata i ery toczą
się niesprostanym czynem
do matki Zimy pytając
gdzie było lato?
mój prezydent jest
biały
i jako pierwszy, który widział nagą Ewę
może doradzić, jak ugryźć tak, aby
rano zniknęły puste łóżka z lazaretów.
dużo plonów, biały ojcze, wiem,
że kochasz mokre liście, na których
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śpią półżywe jeże. prezydent
biały, jako jedyny demokratyczny
może mówić językami
świata, stając nagą
stopą na runie
witając się z białą
synogarlicą jak
ze starą mogiłą
obrośniętą trawą
mówią: „bandyci
od historii
nie czytają psalmów”
a ja myślę, że
ty, mój prezydencie,
który jesteś biały
i masz rany, które
zdobią tylko
błogosławionych na
drzewie sosnowym
powieszony wpółnagryzionym
cieniem stajesz się gwiazdą Nowego
Lądu. mój prezydent jest biały
a mówi, walka o wolność to duma,
to 28 lat, gdy odchodzę od
lustra. przechodząc z życia
do świętości – mój prezydent jest
biały i gra na skrzypcach,
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jak dekadencja, rozstaję
się z tobą, języku, a twoja
idea zapisuje książkę
na kontynenty,
mówią po
angielsku, polsku,
francusku – tak,
śpiewałem razem
z tobą „Sen o dolinie”
umarł król, niech
żyje król – w
jerychońskich trąbach
– złoto tak,
mój prezydent jest
niebosiężny
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Raz serce, raz rozum (proza poetycka)

wyzbądź się mnie, nurcie rzeczny, sparaliżuj oko cyklopa
niech stanę w doli-nie! niech nie stanę na
najdłuższym lądzie, bo i tak cię odnajdę, wyspo wiecznie
szczęśliwa – wskazówko godzin pełna. stromym
zboczem nocy idzie list pocieszycielki, najgłębszy
list i najbystrzejsza pointa we władaniu
lasów, rzek, mórz i pustyń zatrzyma się dzień;
aby okiem bojaźliwego dowieść odwiecznego cyklu
doby. tak miną dni i noce, zanim dojdzie do
władzy najgłupszy erudyta, w pisaniu i czytaniu
ukoronowany hańbą! zapisane freskiem słowo
pocieszyciela na Drzewie Dobra i Zła skradnie serce
a w głębi rozjuszonych gałęzi – rozegra się pantomima
w której spopielali zbudują dramaty, postawią
cokoły minionych epok, na gruzie pastelowej
panoramy spod Girony rozegra się wewnętrzna
walka Dawida z artystą, inspirator przyjdzie
i Poezja osiągnie dojrzałość, ale czy nie będzie falstartu?
deszcz spod Etretat spulchni glebę promieniem
zrzuconym do pięt przez słońca?! niegodzien jestem
wierszem wchodzić we wieczorną toń, dlatego
rzucam te wiatry, rzucam pustynie, cały
krzykliwy świat, jednym pociągnięciem pióra zadaję
ranę, która tlić będzie w kontinuum… istniejąc
we wszystkim i dla wszystkiego piękni i młodzi
będziemy spacerować drogą nut, białych
kontrabasów i ﬂetni po ostatni krok niech zatrzyma
pieśń wygnańca rzucona biała chusta na ring
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69

Co za księżyc!
Srebrem lśniące ciało i dusza niepoznana –
człowiek dwulicowy podbija ziemię.
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Heaven

W jednym z ciał
dogasa życie
Mleczną aortą pędzą
Wenus Artemida Atena
W jednym z ciał
dzieje się wiersz
A trzy osoby w jednym
tajemniczym Raju
zależnie od epoki
dają się nazwać
Bądź nie! Są dwa
światy i jedna jest
Szkoła jedna jest
szkoła jedna
i tak
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Wczoraj, dziś

wehikuł czasu
przeniósł mnie w epokę kamienia łupanego
w punkcie pierwszym godziny zero
nawet słowo nie oszczędziło mi dostatku
wybuchnąłem złością
zaczęła się walka o scalenie ziarna ognia i wody
jak odzielona od teorii praktyka
piosenka od ﬁlmu powieść od obrazu
zatańczysz dziś z cudzym wersem?
na stelażu pamięci nudnych odniesień
ﬁzyki z pogranicza szarlatańskich teorii
poeta bywa poeta jest poeta dąży do
chwili docenienia czy aby na pewno
umieszczając go na czubku szpilki
przemyciłeś życiową prawdę kto mu przebaczy?
kto zginie?
kto wyjdzie stąd z przesłaniem?
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Passé

słowo jak część garderoby
– poetycka moda
na wybiegu talentów
dobierana wedle życzeń i skłonności
dla wolnego ducha
sezon lansu i elementarnych trendów
lato czy zima ruletka
świata na gałęzi przemysłu dojrzewa jabłko
we wielu językach
odmieniana marka
– na głowach piersiach udach
stopach daleko dziś do domu
czekam aby wrócić
czysty jak materiał najwyższej
jakości z wolą przełożonego
po nowe ku początkom
spełnienia
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Iso

chciałem żebyś była Unforgiven
chciałem abyś lśniła na tle
nieba pokrytego amerykańskimi gwiazdami
chciałem byś śmiała się
drwiąc z najgorszych dramatów napisanych
piórem Isaaca Singera bo płakać
nie wskazano nawet wędrując Szlakiem Łez
przez „Master of Puppets”
„być albo nie być?” a ty nadal
chodzisz po świecie jakby tu łatwiej było
wierzyć w sny – wiatr gdy uderzy
zniszczy pokolenie tak rodzi się człowiek
niszczy i umiera jak kot Schrödingera
upajam się kolorem kwasowości
przegryzam cytryną fundament epoki i prawo
kanoniczne a bliskie są związki
i jakość wiersza w murowanej Warszawie
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Chapeaus bas

literacki szyk i francuski wiatr
wir wciągającej przenośni –
piórem pisane chapeaus bas
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Pokusa, tęsknota

nie chcesz jabłka
a przecież smak dwóch półkul
dzieli się na porę brania i dawania
siewu i plonu
równomiernie rozłożone siły
walczą jak superego i thanatos
na jednej kanwie
masz pewne wolność słowa
zabierze cię na pole
powierzchni pełnej znaczeń
do kwadratu
jestem ja i literatura
razem europejska polska francuska
odległa ponadczasowa
skuszony pięknem
dorosnę przy karmiącej
matce upadnę by
zostać zbawiony
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Cień kupiony za bezcen

okna otwarte na wiatr,
jak wiersze ulotne latawce.
handlujesz duszami, bo
łatwiej podeprzeć się
o atmosferę – prąd i wiersz,
który ma drugie dno –
często sprzedany za
bezcen i wydany w ręce
oponentów – nazywa
się epiką. w gałęzi gatunku,
rodzaju i odmiany, jako
jeden z trzech – ty, ja
i błąd w druku, otrzymuje
życie wieczne i sens
pór roku, z farbą, jak
miłość wariatka do
miłości szkieletu – dociera
światło z planet.
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Minimalizm

kłamstwo tego świata trzyma grawitacja.
a głos człowieka – serca, które bije
ciąży nad drugim, przecząc dobitnie
wszelkim naturalnym prawom.
o z wnętrza! uśpij moją czujność.
niech będzie światło na dłoni.
wróżko! pochopnie znużona regułą
– zabij we mnie światło początku
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Oczekiwana –

oczekiwana –
przeszyta do szpiku kości
nowoczesność
patrzy na mnie oczyma
pauzy – szarpiąc
zaawansowaniem durowy
akord strunę ciepłego światła –
obracając wniwecz
wszystkie zakłamane
pointy
obok jej walizki. siedzi
na łóżku, uczesanie jej nienaganne
kim jesteś? – nikt nie zapyta
albo pytając nie czeka
odpowiedzi
zbyt napięta, roztropna
utopijna – zbyt
dawczyni. ostatnie amen
dla ciebie łżę
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Kłopot od pierwszego wejrzenia
(piosenka)

rzuć między nas najszerszą z rzek
wersy ludzi tytanicznej pracy
bóg chodzi po tatrach można
go spotkać ale tylko na szlakach
– nie zbaczaj z kursu bo
ci pieśń nie wybaczy
czy wers sromotny nie zbaczaj
sława ściśnie cię za gardło
Ref.
a ty zdepcesz źdźbło wyrosłe
na twoich barkach
wsiądziesz i dopłyniesz
do szczytu gdzie rzeki zawracają
swój bieg a korona drzew kłania
się jemu dajmy spokój bożemu słowu
nie w teorii ale w praktyce
spotkamy się dziś oko w oko face
to face kiedy osuwam się z grani
a mój przewodnik łamie wszelkie
normy bezpieczeństwa…
rozwiązanie może być tylko jedno
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Ref.
a ty zdepcesz źdźbło wyrosłe
na twoich barkach
wsiądziesz i dopłyniesz
do szczytu gdzie rzeki zawracają
do ruczaju słowa bo wiara
to nie nauka ale doświadczenie
puściły wszystkie zabezpieczenia
dopuściłem się zła: myślą mową
uczynkiem i zaniedbaniem – w obliczu
niespodziewanego racz mnie
uniewinnić jak łotra bo nic ze mnie nie
zostanie tylko puder z twarzy
Ref.
a ty zdepcesz źdźbło wyrosłe
na twoich barkach
wsiądziesz i dopłyniesz
do szczytu gdzie rzeki zawracają
oko puszczonych westchnień
zabierze księżyc we wieczną noc
– barbarzyńskie pytanie –
ustępuje z dolą człowieka
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czy będzie to noc polarna? a
może sen tetmajera? pewność
nieśmiertelności – wydartego
boga z ram epoki i dziecko które
przyjdzie niespodziewanie
powiesz głuptasie – jestem twoją
nową kartką gwiazdą nadaj
sens niech zrodzi się tabula rasa
(i znój wędrówki)
Ref.
a ty zdepcesz źdźbło wyrosłe
na twoich barkach
wsiądziesz i dopłyniesz
do szczytu gdzie rzeki zawracają
a ty zdepcesz źdźbło wyrosłe
na twoich barkach
wsiądziesz i dopłyniesz
do szczytu gdzie rzeki umierają
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Mąż stanu

widziałem, jak najmłodsi odchodzili pierwsi, Jezu, tuląc twoją głowę
– ranny w ręce wśród wczesnej godziny odbijam się od sedna bytu.
Nasze wariackie uczynki doprowadziły do obrazy religijnych uczuć.
Wyklęty – ubogi ciałem, choć bogacz w sercu, dochodzi dygresji
ucieczki w turnie wysokogórskie, nasza pasja połączona autorskim
prawem, wydanie drugie, poprawione – stacja w drodze do
obłoków, widziałem starców spisujących juwenilia w przyzwoleniu
z prawdą. Nieść światło, Jezu, który nie brałeś pióra do ręki, a stworzyłeś dowcip – nie uciekniesz, a pot z czoła pocierając po iskrę.
Ślepa jest ziemia, a wszechświat widzialny, dla nas zostawi białe znaki
– na urodziny języka – jak słońce, orﬁcka racja stanu i dorobek
twórcy z gliny. Milczy, kiedy słucha i przebacza – a nie gotowy?!
Bo boski
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