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cytat z listu
wiatry pustyni niosą słowo w kierunku zero
długości i szerokości geograficznej.
na ciele madame niekoniecznie w filmie o Johnnym Utah
czekałem na słowo: „baja condijos”
ale nie stanąłem na twardym kamieniu
— finalnie
odcięła mnie fala od słońca, od sztormu
uklęknąłem i spojrzałem w górę
— tam wywiad hiszpański
w Meksyku też mówi się europejskim żargonem
nawet jachty cumują w portach uznanych,
ty — dama percepcji jesteś odyseją śpiewu
nieba
łączyć pracę z życiem prywatnym to bardzo trudne
ale front niesie przeklęte pory roku
„szukam cały czas swojej drogi i tak odbijam się od parapetu
do rynny. i tak niewiele przyszło mi życia
i chyba już wpadłem w chorobę wieku…
byłbym bardzo
wdzięczny gdyby wystawił mi Pan diagnozę.
pochwała przypadkiem pierwszym, liczbą mnogą.
starzeję się razem z wierszami, senne Delfy, one są moim
wyrokiem — arbitrem?”
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uparty włóczykij rośnie jak róża
w twoim ogrodzie mgła wykłada baśnie
ogół dzieli na pół krople
do zobaczenia w następnym życiu
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O poezji Arnolda Samsonowicza
słów kilka
Do Arnolda Samsonowicza

Są pewne pęta, okowy, które oplatają nasze sposoby postrzegania;
ogłuszają naszą i tak silną wolę muzykalności. Jest ona dobrze
osadzona w tradycji, obyczajowości, skrępowaniu przez nadrzędne
instancje. To „Ona” reaguje na rozmach, dalekosiężność i rozum oraz
brak sugestii względem różnobarwności codzienności, codziennego
traktu po kładce w stronę mniej znaną albo spychaną na margines
codziennej percepcji. Kultura, jak powszechnie wiadomo, powinna
być utylitarna i zaangażowana zarówno w rozwój jednostki, jak
i ogółu. W poezji Arnolda Samsonowicza urzeka mnie sposób postrzegania poszczególnych pięter, warstw wznoszących się w coraz
wyższe — nieznane tony umysłowości, mentalności w czystym
intelekcie przyrody. Opisana z wirtuozerskim zamysłem i zmysłem
pozwala prowadzić się po tych ścieżkach i tropach interpretacyjnych,
w których każdy koneser sztuki powinien dostrzec piękno i wyrafinowanie. Swoiste parentezy w kontekście z całością są wyrazem
rewolucji, która nadaje nam swoje koloryty wtedy, gdy uzupełniona
staje się osadzona na filarach kultury śródziemnomorskiej, tworząc
przy tym nastrój sielskości i błogości. Piętna, jakie autor wyciska na
Czytelniku, są nieposkromione, bo przecież nieważne są marzenia
niedoszłe, tylko te, które pozwalają nam chociaż na chwilę zatrzymać się na moście i poczuć unoszenie — gdybyśmy chcieli choć na
chwilę zrzucić się i nie poczuć nic poza aktem twórczym, genialnym
sposobem konstruowania wszechrzeczy, jakby miało to być u zarania
mementa architekta, jakże obecnego w dążeniu do doskonałości.
Tak odczytuję poezję Arnolda Samsonowicza, nieustanne, ustawodawcze dążenie do doskonałości słowa, wyważenia go w połączeniu
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z synestezją natury. I tak od zera do klucza materii, maestrii, która
towarzyszy mu w każdej chwili konstruowania rzeczowości w sposób
seraficzny. Czy słyszysz „sejsmicznie odebrany sygnał/ późny świt/ co
za złoto/ blask/… rezerwat ptaków”? Zostawiam czytelnikowi furtkę
własnej akceptacji tego wyważonego rezerwatu słów wekslujących
tę kopertę, która otwiera się zaraz na początku studium schorzenia, o jakim mowa, schorzenia, polisemicznego. Moim zdaniem nie
brak tu pięknych opisów, sentencji, aforyzmów, złotych porzekadeł
utożsamionych z samym autorem, albo być może tylko z podmiotem
lirycznym, który jest tak blisko rzeczywistości, że to aż boli. Możemy
doszukać się tu „przełęczy”, „turni” górskich widoków, stoków, po których turla się nasza ekspresja wywołana wrażliwością autora. Jest to
temat na kolejne rozprawy, „TAM”, wśród „żywiołów”, które oplatają
nas w codziennej tułaczce.
Bibliografia
A. Samsonowicz, Ósme stanowisko, Kraków 2005.
Tenże, Modra Kaliope, Kraków 2012.
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Człowiek Awangarda,
o Arnoldzie Samsonowiczu cd.

Jest w tej poezji pewien magnetyzm słuchu, piękno wymowy, która
wdraża się w życiowy plan. Pewna maksyma zodiakalnych planów
usiłująca stanąć na czele reformy słownictwa, leksyki i semantyki
znaczenia białej strofy. Niczym wiersz zanurzony w paraboli niewłaściwie odczytany przez pokolenia może przynieść nie lada problemy.
Wyzwaniem poety Arnolda Samsonowicza jest poszukiwanie nowych
dróg, drzwi do mitologicznych światów, nierzadko wyimaginowanych
czy uzurpowanych przez gorzkiej sławy element czystości formy i ducha. Otóż czy to w Krakowie, Kopenhadze, czy Łodzi, wszędzie łączą
nas relacje interpersonalne, zażyłości ducha. Jesteśmy tylko cząstką
poruszającą się w ferworze wichru, wschodu i zachodu, który może
ale nie chce zmienić kierunku wiania, dyscypliny, kanonu, etosów, nadając nam etykiety przez los narzucone każdemu w drabinie hierarchii społecznej. Często gromadzą się wiatry w wysokich górach, ale
też często wybucha wulkan w centrum światowej metropolii. Czy taki
stan ducha zaspokaja poetę? Otóż nie — pozostawia on pole do interpretacji Czytelnikowi, nie ważne, czy jest on intelektualistą, czy ślusarzem, nie ujmując oczywiście wadze słowa, które na szalę codzienności rzuciło życie jednostki zbuntowanej, nieraz wyalienowanej, ale
z ugruntowaną wiedzą ku własnym uczuciom, emocjom i wartościom
równorzędnym, jakimi powinien kierować się poeta. W dorobku
intelektualnym nie mieści się etykieta zdrowego na geocentryczne,
amoralne ciało umysłu, ale pokój ducha nieraz odosobnionego, wybitnego, samotnego artysty — człowieka, który rzucił świat na kolana
swoim pacholęcym wdziękiem i wrażliwością, a przede wszystkim
powściągliwością poetycką. Wkraczając w tę sferę poezji, czuję się
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jak barbarzyńca w ogrodzie, wśród piękna gatunków. Ich kwiatów.
Ten człowiek to Człowiek Awangarda.
Bibliografia
A. Samsonowicz, Aris bóg Danii, Black Unicorn 2015.
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Rzeczy słowom się dziwią
Na podstawie Tych piękniejących nagle twarzy
A. Międzyrzeckiego
święty Stanisławie Szczepanowski, módl się za nami! święci Świeradzie
i Benedykcie, módlcie się za nami! święta Kingo, módl się za nami! wszyscy
święci i błogosławieni, módlcie się za nami! wymieniony na przecinek
w zdaniu gorszącym. odmieniony przez przypadki, rozebrany fonem za
morfem, morfem za fonem, dna mamy bogate w walkę i gniew. papier mi
świadkiem upadać —
powstawać ogień, który zagasiła rozkochana woda dla lepszej widoczności
— dla lepszego atawizmu, w ferworze braw i dwójkowej systematyce
konsternacji, jesteś piękna modlitwo, walko żywiołów od wieków
granicząca z cudem nad ziemią i niebem wzlatują twoje gołębie z białą
chorągiewką w dziobku twoje obłoki, jaki żal i smutek ziemi, obłoki białe
i pyszne, najpiękniejsze farby zakryły
prawdę, ach obłoki nad wami czysta aureola, tytułowa główna figura
i charakter dygresja, która weszła w margines dla dobra publiczności.
jestem skłonny do występku siódmemu przykazaniu — boso zabić muchę
klapką, zatamować całą krew z Biblii, która w tak spiętrzony sposób
wsiąkła w ziemię i zmieniła jej oblicze gruntów poezjowania, kupionych za
bezcen na nierówno ubitej
drodze, którą idę dziś śladami Księżyca, zapominając czym były dieta
i obżarstwo? ile warte głosy filozofów, chodzi mi, tak jak każdemu
wielkiemu filozoficznemu gadule, nie tyle o prawdę, ile o brzmienie mojej
prozy: niech zstąpi wiersz, w białej szacie z krzyża południa, po trzeciej
próbie runąć w świat książki dla filatelistów — zazwyczaj jest to sztuka,
czasami włosy Kaina?
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nocą Kraków
Tak sobie myślę, że chciałbym się wybrać do Krakowa, pozwiedzać,
poodwiedzać stare miejsca. Przyczółki konotacji moich odnośnych
miejsc. Od czasów studiów dużo się zmieniło. I tyle razy z wagi słowa
tam byłem, ale nie z sentymentu, tylko wymogów świata. A czuję,
że to moje miejsce, bliskie miejsce; bardzo światowe ulice tu są, jak
turnie górskie, które zdobyć to jak zakochać się na nowo w melodii
i obrazach codziennej poniewierki. Myślę, że bez niemożności,
możliwości odwiedzenia tego miejsca nie czułbym się szczęśliwy.
A tułaczka po znanych mi tropach pomogłaby mi wznieść się ponad
przeciętność tekstów pisanych porą nocną. Nocą Kraków smakuje
najlepiej.
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Wszystko opiera się
na talentach
Nie martw się o wrześniowe premiery, liście
przemycają niecierpliwość. Wściekłość, jaką
się czuje, upodobanie w słońcu, złotym dźwiękiem
wygłaszanym na wieży manichejskiej,
jest tu morze, kiedy na drabinę śpiewu wchodzimy:
my, którym słodycz dnia przenika do płuc.
Wyrazy uznania, ekspresje, dyskretne spotkania
z czytelnikiem, których udzielamy, to
ścisłe przepisy. Woda jest dziś stanem skupienia
szklanego strachu, grozy czasu, który staje
na rozkaz cywilnego rozdziału — Tak orzekłem,
a przecież nie olśniło mnie miasto, degradując
skalę nieszczęśliwych śmierci poetów, urazy
w imię Uniwersum (wyrwanych chwastów. Zbiegłem
z miejsca przestępstwa, nie czując kolorytu
tej poezji). Wlany do butelek, opieram rękę
na walizkach, majacząc, tylko w drodze mając
stałe priorytety (czytając poezję, nie wchodź
do piwnicy, płynny przecinku), korzeń i liść
współdziałają, dąb przeżywa początek, mantra
zgubionych pokoleń. Gdzie leżą butle gliniane
win odpuszczonych? A dom nasz to otwarte serce
Descartes’a, nienormalność sztuki budzi dziś
wątpliwości (wszystko opiera się na
talentach).
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Echo pierwszego płaczu śmiesznego
człowieka…
Śmieszny człowiek zadał pytanie, fortuno; a ta nie odpowiedziała ni
słowem. Dlatego lepiej byłoby zadać pytanie, czy pytał fortunę, czy
to ona okazała się owocem, strąkiem, który rośnie na gałęzi, byś mógł
poczuć w porze zbierania plew smak świata. Z posad ruszony, pędzisz
w dalekie kraje, jakbyś nadal szukał schronienia, a azyl jest w naszych
głowach i sercach, a nie w dłoniach, które niosą złoto, ale w dłoniach,
które chcą pomagać podczas żniw. Jak wiemy, kośby to okres wzmożonej pracy, a ja jestem z zawodu tylko zwykłym człowiekiem, rodzę
się każdego dnia i zadaję pytania, jakby zdziwienie leżało u podstaw
mojego istnienia. A tu chodzi o sztukę, tak, nie wiem, jak ona wygląda
— czy jest ładna, czy nosi buty na obcasach, czy trzyma w ręku pióro?
A nawet jeśli, to jest to tylko sztuka — nie pomoże mi w codziennym
życiu, nie zapłaci rachunków, nie wstanie w zamian do pracy, ale
może pokrzepić moje serce, pisana, malowana, śpiewana, może uratować brzaskiem, który nie wiadomo czy wzejdzie, bo przecież jest
ta retoryczna, ale w niej są pokłady miłości, prawda i sprawiedliwość.
Historię chciano wymazać z naszej pamięci, odkupić winy srebrnikami jak Hakeldamę i co z tego, pytam, co z tego? Że ziemia rusza
się w astronomicznym pędzie. Kiedy na rękach jest zmęczenie, a dokonujący się przewrót to tylko syzyfowe prace. Kiedy miód staje się
miodem, trudno dostrzec pracę pszczół, a później leży on spokojnie
w sklepie na półce i czeka na twój gest. Pamiętaj! Tutaj jak w ulu może
spotkać cię pomyślność, bo to ona jest zaczątkiem wszelakiego porządku i zgody. Słodkiego smaku triumfu, ale i goryczą załamania. Jak
myślisz – czy spotkanie z drugim drwalem może być właśnie tym krokiem ku lepszemu jutru? Zraniony człowiek może zniechęcić się do
pracy, kiedy tęsknota i ból zawodzą. Jesteśmy sami, ale tylko w miejscach, które budzą w nas lęk, jesteśmy w parach, kiedy przychodzi
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dzień sakramentów. Śmieszny człowiek to cynik albo wariat, mówią
ludzie. Czy wytrwam do końca mej drogi? Lato upalne, będę czekał tu,
będę czekał tu. Wyjęty z historii literatury pragnę, aby zapamiętano
mnie za serce, intelekt i dobro. I choć „kończy się mój wiersz i już
tylko krok i krzyknę niech żyje życie, bo stanąłem na początku, bo pociągnął mnie Ojciec i stanę na końcu i nie skosztuję śmierci…” Umrze
moja wygrana, by na nowym placu Zwycięstwa „bunt wzniósł słowo
poety”.
Pogórska Wola, 18.05.2017
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Porzekadło
widziałem swoje życie z lotu ptaka.
zachmurzyło się niebo nad domem,
wielka tajemnica otworzyła tropy,
drzewa załomotały w oknie
— od bolesnej wolności błyskawica
jak piorunochron rozświetliła hotelowe pokoje.
zacisnąłem powieki,
dorabiam w dziedzinie
formy i treści, żeby utrwalić teorię,
dobra zmiana spotyka opór w prasie?
— obyśmy nie musieli żebrać pod kościołem
całować bruku, po którym chodzili wielcy.
zapominając prawdy, wchodzę
w — exodus — płuca pozbawione znaków diakrytycznych
wyrwany ziemi ból natury i piasek
nigdy już nie zazna spokoju.
ikar zapytany o szerokie morze,
prawdę i słońce
— biały, wysuszony czy mokry.
w tym mieście nie ma dla mnie miejsca
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Ja ogień, ty spiętrzenie. Ponad
metafizyką, jest róża i dołeczek boskiego
zamiaru
O sobie samym

Jeżeli jeden z dziesięciu, to tylko jako attaché kulturalny w danym
kraju. Biegłem po wzgórzach, dolinach, wąwozach, napotykając tworzywa literalnopodobne. Jest w górach pewna moc, pewien ogień,
który nie powali żadnych ekstrem instancji, ich pochodnych, by utonąć w idiomie; która sprawuje władzę nad florą i fauną. A kilka gatunków jest zagrożonych wyginięciem, dajmy na to poeci albo astronauci
— borykający się na co dzień z chorobą popromienną. Mówią, że najlepsze wiersze zabiorą w Kosmos, ja im nie wierzę, do tego potrzebna
by była imponująca, kolosalna wiedza binarna, a ja tylko wiem, ile
jest dwa plus dwa, bo jestem humanistą z pradoliny. Łożysko matki
wypchnęło mnie na świat, nie wiedzieć czemu albo po co, skoro mam
żyć w nędzy słowa, opartego na synonimie szaleństwa. Eviva l’arte,
krzyczą towarzysze, ale ja już dawno odpuściłem walkę z polityką,
jest mi obce stwierdzenie, że „wszystko, o czym mówią, jest prawdą”.
Dałem dwa grosze bezdomnemu, dziesięć żebrzącej Cygance. Złotówkę ślepemu, resztę zabrał Hermes, wynosząc na orbitę moje
wiersze. A jest ich już dużo. Dzięki tobie dokonałem najistotniejszego
odkrycia w życiu — jesteś dla mnie „przyczyną i początkiem”. „Impulsem i końcem”, kiedy patrzę na ciebie, widzę zieleń błękitnej planety,
bo żadne miejsce na mapie, żaden globus nam nieobcy, żadna filozofia
i żadna uliczka w tym zasranym mieście, które często ma na imię „Doskonała”. Granica, o której mówił Herbert, już dawno przekroczona.
(We śnie nabyta ogłada.) Jeśli chciałbyś zamieszkać we mnie, poszukaj choć jednej myśli wspólnej, która złączy dwa bieguny, poszukaj
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jednego wspólnego morza, do którego spłynie krew z aort, poszukaj
jednego tomiku, który odda Ci sugestię i powinszowanie? Jestem
czeladnikiem swojej kultury. Aeronautą statuetki kapituły. Jestem
jedynie trawestującym rzeczywistość. Jestem jedynie… właściwym
pierwiastkiem w skali.

20

Maksymilian Tchoń Rezerwat znaków przystankowych

Idee nieobyczajnych zjadaczy chleba,
ciążenia ku gwiazdom
oddam Ci dzisiaj, góro graniczna
Idąc skarpą, spadzistością fali, spotykam psyche i wiem, że niewiele
mam w sobie żądz, kiedy zmysł mówi, że zapach bryzy unosi się nad
połoniną, a smak niewiar utnie mi drogę do niwy, gdzie spędza całą
wieczność moje pióro w rękach Tantala. Jestem narzędziem w rękach wnuka, który urodził się pod znakiem astrologii, bo ja nie snuję
przypuszczenia, czy pierwszy był zachód wtopiony w obraz, czy
najpierw ziemia ustąpiła wodzie, na bazie której powstają płótna.
Kreśląc azymut, wyznaczam tendencje dla owiec jeszcze nie należących do żadnego stada, a przecież wygony pełne łez czekają, aż
ptaki wczepią się w batog na gałęzi, której kruchość świadczy o niepewności względem Boga, jaką na przestrzeni dziejów wypracowała
tułaczka. Wysłany na poniewierkę zapewniam cię, że długopis nie
straci wkładu przed ostatnim podniesieniem mostu, a dla nas to
przecież tylko aorta, która udrażnia wszelkie stoki, trasy, turystyczne
szlaki, dojdę do braku sensu, a nim dadzą nam zeszyty, trzeba będzie
podzielić się ogniem i wełną, nie tylko dla lepszego zrozumienia snu,
ale przygody względem historii, która oceni nas tak samo, jak ocenił
nas wschód wstający dla ciebie każdego ranka, jakby chciał dodać
ci otuchy, że tylko to, co nieznane, jest jeszcze ważne, że to, co jest
jeszcze przed nami, może determinować i implikować cały majdan
naszych włóczęg. A przecież należymy do tej samej kwestii, partii,
mając na oku już tylko życie wieczne, ubolewając nad zagadnieniem
wydobycia istoty z serca gór, gdzie kiedyś utkwiło na zawsze — nasze
członki już oddane naturze, życie po śmierci na Evereście bywa małą
rolą do odegrania w teatrze pięciu minut, które dostałem od losu.
Nasze członki zamarzły gdzieś w cywilizacji, czekając, by odkryć na
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nowo oportunizm i kwestię hibernacji, dla Boga i tak wszyscy jesteśmy równi, więc odkryj przede mną tę tajemnicę, gdzie pozbawiony
tlenu, oślepiony, niezdolny do samodzielnego zejścia ze szczytu przeżyłem przełomową noc, nie prosząc łotra o granicę dobra nad złem
i wyższości Ojca na barankiem, ono i tak we mnie przejdzie wszystkie
szczeble. Dzisiaj w białej pościeli, z poszwą najlżejszego sortu, w baraniej myśli, gubiąc idee, jak paciorki krwi atramentu, konotacji słowa
dom, zostawiam ci relację, którą trzymasz w ręku.
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Pitagoras, kawałek ciężkiego chleba
wyrzucam szczurom
kreślisz koła pośród sinusów
i trójek na szynach
słowo powstanie z piasku, w męskim piórniku
kątomierz, linijka, ołówek Boże, czy tyle przyborów
wystarczy ku początkowi stworzenia?
do tajemnicy Trójcy św. nie zaglądam
pole powierzchni Trójkąta Bermudzkiego
obejmuje pół nieba
obliczam objętość, czy zmieszczę w nim swoje ego
czy zaostrzy się mój apetyt do pni i kamieni?
osadzonych w drugiej warstwie
drugie dno, poetom, w których jest także moja ślina, krew i pot
w trójkącie prostokątnym suma pól kwadratów zbudowanych
na przyprostokątnych jest równa polu kwadratu zbudowanego
na przeciwprostokątnej
a może zdana matura
to był tylko przypadek?
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Fragmenty pracy
Twórczość „Nowej Fali” w kontekście
przemian ustrojowo-społecznych
Ryszard Krynicki
Nie ulega wątpliwości, iż Krynicki, konstruując swoje miniatury,
wspina się na wyżyny własnego talentu, a zarazem na najwyższe
w hierarchii miejsce składni języka polskiego. „Z ufnej wiary? z nieufnej wierności?” — słowa te mogą świadczyć o wyżej wymienionym
kunszcie. Porównania, które stosuje Krynicki, a przy tym również
metafory, idąc dalej — synekdochy ogarniające treść semantyczną
utworu, nadają mu znaczenia i symbole, jakich w poezji polskiej
nie jest wiele. Poeta ten świadomie koresponduje z cywilizacjami
kultur południowoeuropejskich, np. z kulturą grecką czy doktryną
socjalistycznego ustroju gdzieś na wschodzie Europy, czy w ogóle na
Wschodzie, w Azji. Znajduje on język, który na tle propagandy przebija się poprzez ręce cenzury — dlatego że swoim kunsztem tworzy
doskonałe obrazy, których znaczenia przenoszą nas w przestrzeń
baśniową języka, czasami nawet irracjonalną, ale zawsze mocno zakorzenioną w tradycji. Owa baśniowość to obszary poezji, w których
język zawsze zwycięża nad formą, w jakiej się znajduje. R. Krynicki,
bawiąc się nią — używając dłuższej czy krótszej frazy, metafor wprost
z wyobraźni, która porusza głęboką strunę wrażliwości u Czytelnika –
demaskuje paradoksy rządzące światem ludzi czy porównuje je ze
zjawiskami, jakie zachodzą w świecie roślin czy zwierząt. Nie są to co
prawda odpowiedniki ludzkich zachowań, ale w pewnym stopniu ich
strategia może wpływać jednak na jakże konkretny i zamknięty łańcuch pokarmowy. Porównania np. w wierszu, pt. Któż lepiej zrozumie:
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Któż lepiej zrozumie twoje poczucie równości,
jeśli nie twój rasowy pies?
z tomu: Nasze życie rośnie, 1976.
Są to słowa włożone w kanony takiej sztuki, jaka przemawia do nas
jakby wprost i porusza istotne kwestie ustrojowo-społeczne albo
światopoglądowe. Równość, jaka obowiązywała w systemie socjalistycznym, przedstawiona jest tu karykaturalnie. Żaden rząd i żadna
władza nie może opierać się na kłamstwie, represjach czy terrorze,
ponieważ wtedy długo się nie utrzyma i biorąc na swe barki zniewolenie jednostki, staje się wrogiem samego siebie. Tylko bowiem
demokratycznie sprawowana władza może dać prawdziwe poczucie
wolności zarówno jednostce, jak i ogółowi społeczeństwa. A pies jest
tu tylko symbolem owej ideowej polemiki. Taka gra słów jest znakiem
charakterystycznym dla R. Krynickiego, który przywołam jeszcze
później.
Są takie utwory, w jakich autor sięga do sfery sacrum i liryki miłosnej
w niej zakorzenionej. Uczucie miłości jako „podmiot”, a nie „przedmiot” jest w wypadku jego twórczości wyniesione do rangi komendantury, czyli rangi najwyższej. Może o tym świadczyć wiersz Strzępy
listu miłosnego. Przywołajmy ragment:

gdziekolwiek ciebie spotkam na wysokich słowach
cholera jasna gwiazda
słowa brzmią nocą ostrożniej niż stąpanie
po schodach (…)
jasna gwiazda w śniegach w srebrnej sierści szronu
nad gałęziami pożaru
(kocham nie ciebie lecz myśli o tobie)
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szczęśliwego nowego głodu
szczęśliwego nowego bólu
Ryszard Krynicki, Strzępy listu miłosnego,
[w:] Akt urodzenia, 1969.
Miłość jest tu personifikacją żywiołów, a wręcz nieszczęścia. Ostrożność w podejmowaniu takiego ekwiwalentu jest tu dobitnie ukazana
w metaforze „głodu”. Nieurodzaj codzienny jest miarą wszystkich
plag. Plaga, która spotkała żądnego i łapczywego miłości człowieka,
jest tylko, a może aż karą za tajemnice — „zwierzenia”. Jak wiadomo,
bliskość dwojga ludzi opiera się na bliskości intelektualno-emocjonalnej, czy stricte emocjonalnej, to ona jest w stanie przezwyciężyć nawet najtrudniejszy problem. Bliskość intelektualna jest wtedy, kiedy
obie strony przeżywają dane zjawisko teoretyczne podobnie, czy
nawet tak samo. Bliskość to spoiwo, które łączy dwa byty, można by
tu iść za teologicznym tokiem rozumowania, że byt doskonały to ten,
który składa się z dwóch połączonych węzłem miłości jednostek. To
współistnienie nie może być wyłącznie na tle doczesnym, musi znajdować odzwierciedlenie w bycie irracjonalnym, empirycznym. Wiersz
ten to swoiste wyznanie podmiotu lirycznego, który przez semantykę
organizacji naddanej tekstu wskazuje na ontologiczny pełnostan.
Jest on ostatecznym ogniwem na ścieżce teologicznej drogi do Raju.
Krynicki, mówiąc: „kocham nie ciebie lecz myśli o tobie”, przekazuje
w sposób subtelny i delikatny całą swą wrażliwość nakierowaną
na drugą jednostkę — kobietę, która jest idealnym tworem jego wyobraźni. Jest wyobrażoną istotą, ale zarazem jakże realnym podmiotem w hierarchii wiary i zaufania do własnej wrażliwości i stosunku
poznawczego.
Wiersz ten rzeczywiście ukazuje nam się jako strzęp listu miłosnego,
jest nierównomierny, zwiewny, ulotny, ma cechy najbardziej niewinne
w swej prostocie, jest „bólem istnienia” tego, który go napisał. Jest on
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ewidentnie zaadresowany do określonej osoby, postaci, która może
być wyobrażona i nierealna, ale również może być bardzo mocno osadzona w realiach tu i teraz, w końcu może chodzić o tę wymarzoną —
wyśnioną miłość autora. Słowa: „szczęśliwego nowego głodu/ szczęśliwego nowego bólu” są nawoływaniem do napomnienia, że istnieje
świat możnych i biednych, wykształconych i prostych, mądrych i tych
mniej. Jest to bardzo istotny punkt w poezji Krynickiego. Powinniśmy
pamiętać, że są różne rodzaje miłości: miłość matczyna, miłość do ojczyzny czy miłość do kobiety, mężczyzny. Każda z nich jednak kieruje
się dobrem drugiego na wszystkich jej płaszczyznach. Zdrowie i równoważne zdystansowanie się do niej może przynieść same korzyści —
wpłynąć na szerokie wody w jej spełnianiu i okazywaniu, ujawnianiu
i zawierającej się w niej nutce tajemniczości, w końcu dochodząc do
jej ostatecznego spełnienia. Krynicki jest poetą bardzo świadomym,
zrównoważonym zarówno w treści, jak i w formie. Lingwistyka
u niego ma charakter sakralny, jest czymś, do czego dąży w sposób
subtelny, delikatny, czasami nieco minimalistyczny, ale metaforyczny
i subtelny, czuły. Wiersz ten pomimo swoich miłosnych konotacji jest
też suchą analizą świata, który narzuca nam swoje ograniczenia, by
zniewolić i upokorzyć jednostkę, ponieważ brak miłości (ból) i głód
to dwie przeciwstawne kategorie, które potrafią doprowadzić człowieka na skraj załamania fizycznego. Byt istniejący sam dla siebie
jest bytem straconym, skazanym na smutek, nihilizm, spleen. Dlatego
powinniśmy, czerpiąc ze świata dobre jego aspekty, otwierać się na
drugiego człowieka, podając mu pomocną dłoń czy wsparcie emocjonalne, doczesne czy duchowe.
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Ja, cząstka elementarna,
errata telegraficznej czcionki
Ja, cząstka elementarna, errata telegraficznej czcionki, biegnę dziś po
atletycznym ciele — łza porzucona przez huragan; nie stać nas na wehikuł od konduktora tego pociągu, a kiedy wymawiam to słowo, już
staje się przeszłość wygrawerowana na węglach. Wyobraźnia równa
się z anielskim włosem wyrwanym Panu Bogu w alei poliglotów na
słonecznej wyspie sentencji. Jeśli kiedyś zapomnisz języka w gębie,
przypomnij sobie pismo klinowe, dawno już martwe języki. Jeżeli
poznasz choć jeden, barwa tych liści zmieni się w zastraszającym tempie, uschną wszystkie odporne na żar rośliny, a talent pozwoli wywalić się przyszłości pod twoje stopy. Jego niewiadoma zagra w wielkiej
grze, jaką jest miłość i odnośna tyłu, lata chowana za fotelem w przedziale klasy drugiej. W krajach wysoko rozwiniętego partykularyzmu
trzymających wodę roślin. Nasz mistrz cienkiej riposty wysypie
weksle niczym daty, od dawna skierowane na poetę, a on śpi na walizkach. Pojazd pokonujący mile. Poszukaj drugiej połówki w ramie dnia,
który jeszcze trwa i nazywa siebie wynalazkiem, odkryciem. Wiek
Pary dał nam chwilę do namysłu, złoty środek i taniec poezji. Dziś łza
utonie w morzu, na czele z antykiem, atletycznym ustrojem. W zbroi
konia, ofiarowanego, nie zaglądaj w zęby. Tyle upomnień jeszcze nikt
nie widział… Nie przebył dróg nieprzebytych. Lądowych, morskich,
powietrznych. Czcionkami Worda ewoluując na przestrzeni lat
w zdjęcia. Nie targował się z organami wewnętrznymi.

28

Maksymilian Tchoń Rezerwat znaków przystankowych

Tęsknota widzialnych pejzaży.
Krótki traktat wyrażony o marszrucie
Dla kogo jest przeznaczone „coś”, co wybiega poza ramy zwykłej
percepcji? Ubiera się w formę i nadaje tło dla pełnego wyrazu? Czy
jest coś w tym magicznego? Jakaś magiczna szychta, która porusza
fale morza niczym ptaki — dzieli je na pół i wskazuje szlak jesiennej
ucieczki? Przed czym uciekamy i dlaczego to kwestie poruszane przez
humanistów od wieków… Czy zwykła podróż może mieć charakter
pracy u podstaw? Narastającej dzień po dniu w naszej wyobraźni,
czy wiedzie nas po zakątkach jeszcze nie odkrytych albo spychanych
gdzieś na granicę, która może rozniecić w nas pasję (do lotu, do nadziei, do życia wypełnionego ukochaniem), a tak ukryta, jakby chciała
na zawsze zostać nieujawniona. Uwrażliwiać, wzbudzić empatię
czy zwykłą pieczołowitość. Poeci mówią: „słowo — słowo jest niczym
żywioł, jeśli będziesz chciał je wzniecić — może pochłonąć”. Jednak
czy życie poświęcone drugiej osobie nie jest prawdziwym darem
humanitaryzmu? Zaangażowanie poszczególnych bohaterów może
mieć wpływ na los populacji. Lecąc przez morze ku przeznaczeniu,
szukam czasem wielkich rzeczy, ukrytych w słowach i myślach; biorę
pod uwagę wszystkie pro i kontra, wiedząc, że prawdziwą siłą jest
tylko siła dobra duszy i intelektu, docieram w głąb wyspy i na niej
pozostaję, próbując określić własne warunki współżycia z przyrodą,
gdyż jej piękno czerpie inspiracje, pozwala odnajdywać się w kolejnych kilometrach drogi, która niekiedy bywa tułaczką i pasją, którą
wzbudzamy w sobie, będąc naprawdę wolnymi? Jestem tego zdania,
że należy w miarę możliwości budować w innych poczucie przynależności do małego świata, który często jest naszą Ojczyzną, odrzuca
wielkomiejski zgiełk i panikę, bieganinę, która nie wnosi nic prócz
nieśmiałości względem drugiego człowieka. Zazwyczaj biorę wtedy
do ręki książkę, czytając wersy — krok po kroku — odkrywam w sobie
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emocje, które jak korzeń suchego drzewa pragną deszczu. A przecież
nie zawsze jest piękna pogoda i pomyślna temperatura. Lecąc nad
morzem, przedzieram się przez chmury, bez siły wytchnienia i bariery
brzmienia ląduję na wyspie, która dzięki wierze, szlachetności i intelektowi nie okazuje się bezludna. Pomimo różnić — języków, wyznań,
kolorów skóry – zadaję sobie pytanie o powinność, która ciąży nade
mną jako Człowiekiem Emocji, Intelektu i Woli, biorę pod pachę książkę
i odchodzę w świat fantazji. Czasami kaprysów historii i fanaberii
bytu, przeciwności kolei życia, ale i scenopisu, który przygotował dla
mnie tę historię.
Pogórska Wola, 16.05.2017
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Z Mekki do Medyny
Dla Arnolda Samsonowicza
krzyż świecący i widok na perspektywę
w odleżynach świata brak przełomowej
narkotycznej nocy. spotkany o poranku
wychodzę z hotelu, by zdobyć przepaście,
jakie dzielą kulturę niską od wysokiej
— wspaniale jest być na dachu świata, u stóp
mając źdźbło trawy i liść osiki, która oplata
kamienne tablice. a może „to skarga
duszy narodów albo szept aniołów?”
— w agonii zimy naciśniętej pięścią do
bruku przyciśniętej stopy, jak nóż
wbity w skałę dla utrzymania balansu
noc wiarołomna — liczba pokoleń
na ciele orła padający cień — bandyci od
historii nie czytają psalmów, nie liczą
dni turystów — przybyłych do nieba
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Dokument in memoriam, wiem, tylko
śmierć może cię zatrzymać
Na podst. Zawilców A. Samsonowicza

Chciałbym napisać taki wiersz — Kratinos z Ajgeiry. Oto odpowiedź
na fundamentalne pytanie: czym jest dla nas zdrowie? Opozycja do
najbardziej wstydliwej choroby, o czym pisał Ryszard Krynicki. Gdzie
coraz mniej słów — ale każde z nich ma coraz większą wagę. Nic tu po
mnie, wybrałem drogę długiego dystansu walki o ideały, które swymi
pędami wypychają na ziemię kruszce, rudy, kopaliny. Szukają ujść
i dorzeczy, na których mogłaby osiąść moja wegetacja. I tak choćbym
biegał w kółko wokół stołu z widelcem ku górze, wśród grona stoików
nie ulęknę się krągłości formy, którą wyrzeźbiono na ideologiczną
okoliczność. Mój partykularyzm zamyka się w stwierdzeniu, że historia kłamie na tematy stricte polityczne, chciałbym więcej tlenu do
respiratora podpięty podczas walki o życie, staję na nominalnej pozycji samarytan, okruszkiem ze stołu zdrapując paznokciem ostatnie
drobiny chleba, tego, który nigdy nie będzie przeciwieństwem godności i dorobku. A zaszczyty nie są mi obce, względem miasta czy wsi
— nie opieram się o firmament, żeby Bóg nie skarcił mnie niepogodą.
Złoty deszcz pada na każdego poetę w sile wieku — jednak ja sądzę,
że wszystko zależy od uwarunkowań, upodobań seksualnych, krzyża.
Małe miasteczka hańbią siebie prostotą, duże natomiast przesiąknięte gonitwą szczurów i kłamstwem oddają ducha, a przecież nie tak
miał wrócić do nas bumerang „męskiego błędu ery Człowieka z końca
XX w.” Idąc tropem Samsonowicza, poszukuję wartości, która stałaby
się anturium. Piękno flory i fauny oddaje nam wytchnienie w tematyce stricte ideologicznej. Biegnę za pajdą chleba do innego państwa,
żyjąc w obłudzie, że to, co nasze, to gorsze, a przecież wiem, że nic
nie przychodzi jak oliwki importowane z krajów wyżej rozwiniętych,
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a może tylko bardziej nowoczesnych? Dlatego dziś eksportuję Tobie
swój zachwyt, aby choć na chwilę zamknąć się w domku na drzewie,
zaryglować drzwi i poczuć zapach nocy oraz poranka. Dla tych awanturników skończył się w tym momencie sen, a zaczęło życie. W Tobie
ten sen się zaczął i trwa, splendor objaśni wszystkie odnośniki, przypisy, ja tylko zamknę książkę, aby już więcej nie doświadczać poezji.
Bo jest ona moim orzeczeniem.
Bibliografia
A. Samsonowicz, Zawilce, Kraków 1995.
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Pražský orloj
w piątek po 16, 2017 roku
wyszedłem z pracy, żeby złamać podstawę prawną kodeksu postępowania
administracyjnego: wejście w temat do szpiku kości, ofiara książki
zwrócona niebu. doczesny śpiew winno się wino pić czytając poezję,
pisać z sensem z sensem, żeby żadna późniejsza godzina nie zastała nas
w drodze do raju, a mój ojciec też kończy pracę w piątek po 16 i tak wolni
składamy
oficjalne podanie, które wydane bez żadnej zwłoki fundamentalne
pytanie — czy te godziny warto ofiarować swojej połówce jako stygmat?
bo nawet jeżeli ojciec świętuje to, co syn trzyma w ręku — jego dłoń zawsze
kierowana przez natchnienie nakreśla wyrazy i wersy trwałe. jestem
zwolniony z obowiązku przestrzegania kodeksu, „nie mogę uwierzyć
w boga,
palonego, który chce być chwalony cały czas”, dlatego „dusza — to dziura
w bycie… niektórzy wierzą, że można nią przejść aż na drugą stronę”
bądźcie mi kręgiem wszystkie podarte ściągawki. morale od niego zależy
charakter i erraty listu, z którym rozstaje się przed nocą — niemiecka
precyzja, hiszpański temperament, polska zawziętość — od zaraz!
„moje poglądy bliskie są poglądom filozofa: dałem ci lot albatrosa, podziw
dla piękna oraz wiarę w logiczną prostotę w porządku i harmonii”, „czekam
na czas, gdy zwykli ludzie staną się sławni właśnie dlatego, że są zwykli!
a często ostatnią rzeczą, której człowiek się trzyma, bywa czyjaś dłoń”
czeski błąd — wybierz sobie dzień, miejsce i godzinę
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Jak Zachód prowadził wojnę
ze Wschodem
Jest pewna przeszkoda, której krzywe i asymetryczne ciągną nas
w wyrwę, blask Słońca, który od lat spowija ziemię. Grunt albo opoka
nadają sens naszym wyrazom wymawianym prosto w jego oblicze.
Figura retoryczna zawarta w życiodajnych bodźcach, zahaczająca
o przyczynę, często przenoszona jest na drugi plan, który wymaga
głębokiej emanacji uczuć, emocji i skojarzeń dla dalszych perspektywicznych kryteriów i zobowiązań. Konieczność posiadania wolności
wewnętrznej wymaga od nas nie lada zachodu, a to przecież zawsze
w nim ukrywa się powinność drugiego dnia… Jakie ma znaczenie
rzucanie kamieni w niebo? Które później i tak spadną nocą — krople
Perseidów na ustach kochanych, wdrożonych w grę mimicznych
porzekadeł. A jeśliby tak język zmieścić na czubku szpilki, jak masa
Czarnej Dziury, całość w części, część w całości — unoszona w teatrze obytych rozczuleń. Dziś ja, leniuch, zbieram w sobie cząstki
humoru rzuconych w świat ręką Tytana. Zbieram w sobie okruchy
ziemi, nieba, wody i ognia dla ulepienia dyplomacji między pomostem dobrego nastroju a jurystycznym pędem ku wzniosłym celom.
Chciałbym czasami pobumelować, tak bez wierszy, ale prywatnie to
zasępiony ze mnie człowiek, chociaż stoję ponad wylanym mlekiem,
nie lubię oglądać wiadomości. Bo każdy skutek ma przyczynę, każda
niepomyślność powoduje upór w dalszym dążeniu do celu. Mówią –
karta się odmieni, ale czy nie będę już za stary? Żeby tak nic nie robić, czytać wiersze, pisać chmury piórem koloru écru. Albo zanadto
mądrość dziadków wykorzystać w związku miłosnym, który tak ciąży
nade mną, niepokoi jak wygasła gwiazda, której blask będzie docierał
do nas jeszcze przez tysiąc lat, a którą oddałbym za jeden dzień bez
wojen. Scena mnie już nie chce, bo wyrwałem jej cenzurę i metrykę,
o jakiej na Zachodzie dyskutują tylko uczeni. A Wschód pozbawił
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mnie narodu, ropy i złota, została mi latarka i „jasności promieniste”.
Roślinie czekającej syntezy dedykuję tę spadającą gwiazdę, wytrych
w dziedzinie astronomii, dziś upadam, żeby powstać, chcę odrodzić
się w figurze stylistycznej, tak bardzo zapomnianej przez masy. Wyrzucony za margines pobumeluję jako goły i wesoły człowiek, choć
wiem, że czasem brakuje mi ogłady; unoszenia brwi, oddam ci lśnienie, glans w głównym wydaniu wydarzeń, bo już nie chcę tam być,
drzemać w potencjale, nie chcę zobowiązań — poczekam, aż moje
dzieci zdejmą mnie same z czterech ścian pokoju, jak z czterech stron
świata wydarty, jak najbardziej nierówna kartka. Rzekło się słowo,
porzekadło znalazło swoje miejsce w świecie…? Jak poeta — świeży
trop? Będę błądził dziś w betonowym lesie.
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Nota
W ostatecznym rozrachunku i tak zawsze zwycięża prawda. Niech
pie***, że księża, że rząd, że mohery, tylko że nie ostoi się żadna władza i żaden ustrój oparty na krzywdzie wyrządzonej jednostce, żadnemu referentowi ani departamentowi permamentnie opartemu na
kłamstwie i wyzysku, to nic, że tak bolą rany. Szukajcie prawdy, a ona
nas wyzwoli, pisał wspaniały Karol Wojtyła. A ja sądzę, że po czasach martyrologii i zaborczej opresji Wielka Improwizacja, jaką bym
nazwał okres post… Liczy się tu i teraz, marzenia naszych dziadków
są środkiem płatniczym — były dla rządów III RP. Teraz należy się zadośćuczynienie ludziom tamtych czasów, choćby repatriantom i elektoratowi dobrych ludzi. Teraz i tu, jak duch, który zawsze pozostaje
w czystej postaci… Jak kropla miodu, z którego rzemiosła wyszła na
świat w trudzie i mozole Wykonawcy.
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Syndrom sztokholmski
świadkiem mi ziemia przed którą upadam na kolana
świadkiem z krwi i kości zostały rzucone, to ważne
— żądam wyzwolenia człowieka od schematów, alkoholu
i miłości jaką bóg obdarzył dziecię w imię czterech
stron świata wysłany po przypadek i sens z północy
wiozę szczyty gór z zachodu demokrację z południa
ziąb i zmarzlinę wschód nauczył mnie liczyć na państwo
— ale tylko policyjne dla dobra ogółu przewróć kartkę,
książki się nie starzeją, a może? będziemy podnosić
słuchawkę numerów alarmowych izabela poprosiła
mnie o kiść bzu z kraju gdzie epoka trwa trzydzieści lat,
jak długie życie jeden samochód na dwadzieścia lat
operacja na otwartym sercu, a może tylko proza dnia
gdzieś na obrzeżach rzymu pontyfikat zmiany o milę
od domu sprzedany politologom, w ferworze pogłoski,
bo tyle znaczy dla mnie dzień za dniem, śmiech zza
kurtyny płoszy aktora, a przecież to on łotr wezwał
na swoją prawicę i objawiło się słońce, zadzwońmy
do przyjaciela — może on będzie znał receptę na sukces,
dla was pieśń moja i łzy moje — zwyczajni, prości, uczciwi,
nieomylni wyjątek stanowi długość geograficzna 0°
wszystko tam piszą rozstrzelonym drukiem, jak
cyfry przepadłe wraz z polityką
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Zabawnie jest hasać po trawach
wyrwanych porządkowi przy St. Mary
O poezji Zbigniewa Mirosławskiego słów kilka
na dzień wydania ostatniego funta na arché.
„Zanim przemówią trawy”, story live

Jest to poezja polifonicznego wyrazu, którego każda egzema zanika
względnie w pamięci, by następnie narodzić się na nowo. By nadać
ton spadającego deszczu, stąpania butów po schodach i dreptania po
kamieniach prawidłowej wymowy, trzymanych w ustach dla lepszej
równowagi formy i maestrii z treścią. To tędy chodzą mistrzowie, zanurzając się w gradzie padającego deszczu, na obfity stół nakryty wykwintnymi potrawami. Dźwięk słów, które tworzą „nową okolicę”, są
biegunowo spokrewnione ze sobą, pomimo że to dwa odległe światy.
Jednak ziemia, słońce trawa pozostają takie same, wonne i odurzające, degradując współczesną rzeczywistość, poeta poszukuje momentu — spadku napięcia, ulgi, która pozwoliłaby mu na nowo odkryć
to, co już wpojone przez nauczycieli, mistrzów, rzemieślników. Bo
przecież poezja to także rzeźba, na której gruncie albo w jakim gruncie zawierają się najbardziej zbawienne minerały, ich dochowanie „tajemnicy” zahacza o punkt zwrotny w twórczości każdego wybitnego
pisarza, ja jako odbiorca czuję pewną namacalną obecność empirii,
które łączą padoły ziemskie wszystkich światów, są uniwersaliami
w zachowawczej, a nieraz wstecznej rzeczywistości. Świat londyńskich, oxfordzkich ulic to nie tylko pewnego rodzaju strumień łączący
genealogiczne dzieje dzieł minionych epok z tendencjami współczesności, ale także sensualność niosąca najbardziej radykalne duchowe
zasady. Poszukajmy więc przykładu: „a trawy szepczą cicho/ rozpoznając ślady./ Wieści niesie wiatr słaby,/ echo je powtarza”. Biorąc
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pod uwagę wszystkie repliki, mam tu całą paletę wydartą tęczy,
odciskającą się na kartce niczym znak papilarny po każdym użyciu.
Nie trzeba nas będzie eksportować z miejsc przybyłych do innych wymiarów w celu zapewnienia bezpieczeństwa i pokoju. Są tu sny pełne
lirycznych filtrów, gdzieniegdzie zahaczających o satyrę i pastisz, być
może celowość wprowadzania celtyckich znaków właśnie daje nam
przyzwolenie do sięgania głębiej, w głąb do drugich, trzech warstw
powietrza, które kształtuje nasz światopogląd, zapewnia powszechnie uznane widoki na przyszłość. W małej perspektywie „trawy”
to tylko chwilowa przyjemność, nadmierna plucha, jednak w kolejnych stopniach, stropach chmur mieści się archetyp poszukiwania
i ciągłego dążenia do eudajmonii. Chcąc unieść dłonie — finalnie
zdobyć ziemię podbitą, ale z każdym kolejnym razem odkrywaną na
nowo, szukajmy przejawów dźwięku: »Śmiejąca się do łez z pretensji
Hyacinth’y Bucket, bo »Co ludzie powiedzą?«”. Umiejscowienie w drabinie społecznej, ekonomicznym centrum, kulturowych różnic i barier
języka to tylko niektóre paradygmaty pytające o tezę naszego zrozumienia w adekwatnej osi filozoficznych myśli? Dla lepszej orientacji
byt staje się dualny, tak jak tomik polsko-angielski, angielsko-polski.
„Trawy” to przyjemność nie tylko w piątek wieczorem, ale także w barze „Pod Zdechłym Psem”, dla towarzystwa przyjaciół, w tawernie
Skipperów, w towarzystwie Wojaczka, Stachury. Wiersz powinien
bowiem ciągnąć w głąb, rozbudzać, ewoluować w nas jako cząstka
arché, którą trzeba podlewać metafizyką, aby żyła, obnażyć jej trochę
światła zza okna, perspektywy, którą trzeba zabić, aby obrodziła na
nowo, nowym plonem „pustki” po wszystkim.
Bibliografia
Z. Mirosławski, Zanim przemówią trawy, Tarnów—Oxford 2017.
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Złota myśl utopiona w kawie

Nie sądziłem, z przekory, że podbijanie zamorskich krajów ma w sobie tyle nacisku. Pomijając ucisk najniższych warstw społecznych, to
jest jak dzierganie na drutach, haftowanie poezji z materiałów często
tandetnych i niekosztownych. Idąc za namową przyjaciół poetów,
biorę na barki krzyż i idę po mantrę wepchaną przez buddyjskie,
hinduskie systemy wartości oparte na szczeblu pokojowej roboty.
Dziewczyny — hostessy i panowie — stewardzi, często spotykając się
w określonych portach, w dalekich redach na dworcach kolejowych,
lotniskach. Szukając miłości w nowo poznanych kobietach, z temperamentem anturażu. I nie chodzi mi o serial, z jakim mogą utożsamiać
się tłumy. Poezja często bywa najwierniejszym przyjacielem, dlatego
jestem z nią na ty. Opieram się o ramię bogów, jakbym chciał znaleźć
dla siebie lukę w historii literatury, kiedy już mnie nie będzie. Ale czy
dzisiaj jestem już gotowy dla świata? „Czy świat jest na mnie gotów?”
Chyba tak, bo mam „tę iskrę”, którą kiedyś wykradziono z rydwanu.
Szukam nowych projektów, zmysłów, stylów z bagażem na plechach
biegnę po rzekę, która ucieka coraz wyżej i wyżej nad poziom morza,
a przecież wypływa z gór. Depresja często utożsamiana jest z demonem, ale żadna religia nie opowie się za siłą sprawczą, która wywołuje zło. Jest jej paradoksem. Mówią, że poezja jest dla leniwych, ale
wstyd to kolokwializm w ustach mecenasa, wstyd to jest kraść. Czy
Świat jest na mnie gotów? Mógłbym zacytować Miłosza:

Wysokie tarasy nad jasnością morza.
Wstaliśmy wcześnie i zeszliśmy na ranne śniadanie.
Daleko, wzdłuż linii horyzontu, manewrują okręty. (…)
„Kiedy ranne wstają zorze:
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Ledwie oczy przetrzeć zdołam,
Wnet do mego Pana wołam,
Do mego Boga na niebie,
I szukam Go koło siebie”.
Całe życie próbowałem odpowiedzieć na pytanie: skąd zło?
Nie mogłem zrozumieć skąd bierze się śmierć,
jeżeli Bóg był i na niebie
i koło mnie.
Czesław Miłosz, Wysokie tarasy
Jest we mnie pewne przekonanie, że najmniejsza, najniewinniejsza
idea, etos, archetyp jest mową samą w sobie, spójrzmy w oczy politykom. Wolę, aby „moje imię wymawiano” we wszystkich przypadkach,
językach na mieście czy prowincji, ale zawsze z szacunkiem, jaki należy się twórcy. Czy jestem gotowy na Świat, czy druga przestrzeń zastanie mnie w chorobie wieku? Ale ja wiem – Poezja to nie rzemiosło,
ale sztuka, dlatego krzyczę, pamiętaj: „dotyk posiada pamięć”, Eviva
l’arte. Empire of the sun…
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Molowy wiatr
szklane słońce znów zwiastuje koniec wieku na tablicy klasowej
słowa: „precz z egzaminem” zdaję go każdego dnia życie upaprałem
w farsie przecinków i kropek — na murach graffiti kruszą się moje
myśli i pada promień w ślepe zakątki horyzontów bez perspektyw —
ona moja przyrodnia siostra
i czarna ziemia na której wyrosłem: „choćbyśmy byli najtępszymi
uczniami w szkole świata — nie będziemy repetować
żadnej zimy ani lata?” — mawia Wisława Szymborska
— a ja uczeń kontynentalnych ran w wyborze wierszy — zarzucają
mi brak wyobraźni z dbałością o każdy szczegół ściągam pierwsze
ceregiele z brulionu dla wielkości
— tylko ziemia domem dla ludzi dekadentów tych wygnanych z gór
i róż nie budźmy nocy natury cicho cicho bez viol otuleni szczytami
melodią mgieł nocnych
— tu w powietrzu kręgi toczą „stworzenia cudowne a finezja ich
ruchu budzi doznania niewymowne” podarte sztandary łopoczą
ochoczo czy stać mnie jeszcze na młodość? — siłaczu nie umieraj
mamy siedem dni tygodnia
— jeszcze zdążysz
w obawie przed świtaniem w obawie zimna to są prawdy
prawdziwości
na dwie trzy zimy przed ostateczną sprawą
— zbawienie mi w głowie pośród krzewów z poezją zapisaną czystym
spleenem wers wsiąkł w miasto z wód Bałtyku wyłowiona perła dla
brulionu? na kartach historii siódmy punkt z odbicia błyskawicy na
plastyce nieba
— wyjałowiona esencja rzeka która wykrzywia wagę świata
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słyszę łkanie lasów za zabite wsie dechami — jak plamy ekspresji
wybranki rzesz
— na płótnie zostanie dla nas przestrzeń międzypokoleniowa
i kilka słów rzuconych na wiatr
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epilog
a nawet jeśli zatarłbyś wrażenie odłożył do schronu mrugnięcie
oka język ciała wbrew wargom łaknącym pieszczoty wolałbym
zaspokoić głód bo kraje trzeciego świata wykarmią się same echem
wygranej na mundialu pierwszej okrągłej piłki gdy kości będą
zbierać z szańca duchy stołecznego odurzenia utracę świadomość
choć wiem, że w czyśćcu apetyt rośnie na wzór człowieka
czarnego jak noc czarnego czy masz zapałki? aby rozświetlić
horyzont mleko rozlane po niebie posmakuje przyszłym pokoleniom
zjedzie pewnego dnia księżyc i stare zegary zaczną działać tarcze
w nowej erze były lepsze prawem humanitaryzmu znak zodiaku
zaświeci o ucieczce mówi Berta do boga i spija rosę z księżyca, choć
dano mi kilkanaście miliardów lat kiedy dostanę anonim o sensie
istnienia zgodny z biografią Motsete, z drugim dnem ów człowiek,
napisał słowa do hymnu za jego muskularnymi plecami palił się
ogień a zero bezwzględne nie pozwalało zasnąć w pół słowa byleby
wiersz nie skończył się tragicznie za żelazną kurtyną też są schody
— ktoś wykręcił korki
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Pan domu mimozy zwanej Europą
Jeżeli sąd oddaje nam dogmat, droga Jenny, to żaden boski filozof nie
powinszuje państwa Platona, którego każde słowo jest osadzone na
fundamencie Orestei i bierze w posiadanie daninę, jaką składać nam
mogą tylko marginalni bohaterowie. Nie ogarania mnie mania, kiedy
widzę lot sokoła krążącego nad scholai lub diatribai — oczywiście poza
Akademią ateńską, ale nad siłą, jaką dała nam roponośna filozofia
Platona. W dzisiejszych czasach, kiedy oddaje się naród, wolność,
ropę i złoto za Rosjankę, buduje się we mnie przekonanie, że powołane do strzeżenia „świętych tajemnic” nie są tylko autorytety, ale
przede wszystkim simplex homo — prosty człowiek (prości ludzie)
— wywołany do napełnienia misją ocalenia największej filozoficznej
i nauczycielskiej tradycji, stanowiącą ogniwo „złotego łańcucha”
(chryze seira) „platońskiej sukcesji”.
Idąc za tym wywodem, twierdzę, że u podstaw wszelkich idei i myśli dziedzictw kultury stoją kobiece sylwetki, tak mało opiewane
przez doskonałość moralną. A jest nią z pewnością piękno kanonu
wystawionego na próbę bogów w delcie rzek, które płyną przez europejskie stolice. Jeżeli miałbym chociaż jedną świeczkę, rozniósłbym
płomień na każdy kraj, kontynent, mijając wody, miejsca wiecznego
spoczynku Plutarcha, Syrianusa i Proklusa czy — wśród boskich kobiet — Sozypatry z Pergamonu. Posiadam kilka rzeczy, mam mieszkanie i pożywienie, a nawet samochód, a jednak nie jestem człowiekiem.
Mam piorun w ręku… Jestem kimś, dla kogo druga strona stanowi
tylko przypływ prawdziwej drogi, osobistą świeżość i wyznanie teorii
teoretyk.
Nic więcej, moja droga Jenny, wolę rozstać się z kolejną rzeczą niż
mieć cień dualistycznego stosunku do operowania na żywym sercu,
narzędziem „ars pro toto”, dłutem najbardziej wytrawnym, cofniętym
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w rozwoju, dobrej passie do kultury boskiej szkoły. Boję się o twoje
zrozumienie, moja droga Jenny, ale wiedz, że nikt, kto biegnie od
wolności do wstydu, nieskrępowania, musi bezwzględnie posiadać
przy sobie jakiś narkotyk, którego inwersja, odchylenie daje poczucie
stabilności ugruntowanej wiedzy na często „oczyszczonej” przez religioznawcze instytucje białej karcie pamięci.
Jestem mało znanym krytykiem, ale wątpię w nieokreślone i niekontrolowane rozsiewy najbardziej znanych plantatorskich kwiatów. Nie
jestem dzieckiem — kwiatem, ale zostawiam za drzwiami materię,
która przecież wypełnia każdą cząstkę wysublimowanego świata.
Knot nadal się pali, a ja w europejskich stolicach wychodzę na ulice,
chcąc wzniecić myśl wolnomularską, wieczny głód powoduje ocalenie
tradycji, szukając takiego modelu życia, które byłoby ukontentowaniem dla wszystkich. Sporo tu słów, Jenny, posłuszeństwo moje
ogranicza się w schemacie miłości wspaniałej, ale nie wiem, jak i gdzie
znaleźć „złoty środek” dla zamożności i znamienitego pochodzenia,
prowadząc „spartański” tryb życia, ubieram się skromnie, nosząc
zwykle płaszcz filozoficzny.
Tribon, o którym mowa, to ekstaza, uniesienie wyrażane również
w całkowitej powściągliwości seksualnej. Nie zawarłaś nigdy związku
małżeńskiego, Jenny, i pozostałaś do końca życia dziewicą, co
przyczyniało się do upowszechniania przez uczniów opinii o twojej
świętości. Ale wiedz, że kiedyś cię znajdę i pociągnę eudajmonię, jak
pismo, które towarzyszy mi od wieków i krótki list zamienia w opowiastkę, i że nic nie mogłoby mnie skłonić do utrzymywania z nimi
kontaktów, kontaktów dalekich zbliżeń, ani ich niezwykłe bogactwa,
ani wysoka pozycja społeczna, ani wielka władza polityczna nie naleje
deszczówki do rynny ani mnie nie zbije z tropu, jaki obrałem, czytając Ajschylosa u schyłku życia. Dziś akcja dzieje się poza nawiasem
(sceną).
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racja stanu
talent to tylko drobina piasku ziarnko pustyni w wyłomie między
tekstem pisanym a tekstem mówionym jest woda która użyźnia
ziemię kult jednostki
w parze z przypisem stworzy odnośnik semantyczne przesunięcie dla
więźniów języka
— zbawienna rada w pierścieniach globu
w innym przypadku brak bryzy zmiany kierunku wiatru występują
zwykle w rytmie dobowo wywołane są różnicami tęcz w tempie
nagrzewania się pewnych racji
— głodówka i strajk nauczycieli oznacza brak jakiegokolwiek koloru
dietę dla monarchy a przecież o puchar patos pamięć i honor walczą
archetypy bibliograficzne puzzle jak suche powietrze znad lądu niesie
żywioł ognia i mrozu — fatamorganą cieszmy się póki istnieje —
ostatnia magia plagą narodu
wody
zmąconej przez brud rąk Piłata i myśli czystej
zbroczone ręczniki wygniatane
jak całun ekskluzywne wydanie przymrozki oddają wszystkie ramy
konkursów dla ciebie to spadek temperatury powietrza
przy gruncie poniżej 0°C jest jak rym dokładny daje tendencję
do wiersza sztywna niemądra wzmianka w gazecie wyrokiem
osamotnienia
— dekretem wygnania
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Jeżeli kiedyś zapytasz mnie
nieuleczalnie o pojęcie

Jeżeli kiedyś zapytasz mnie nieuleczalnie o pojęcie, nie wiem, czy
zdołam się jeszcze zmieścić w pudełku. Doświadczenie zaproponuje
mi suflera, noc się skończy. Pryśnie element graniczący z nieostrą
wizją dnia jutrzejszego. A przecież będę tak bardzo niecierpliwy, bo
to, że żadna ludzka przypadłość nie ugryzie cząstki Słońca ani tym
bardziej srebra kruszcu sąsiada na podium, czy w ogóle w atmosferze,
nerwowo zanurzysz palce w próżni, odcinając się od ziemi, a myśli
namiętne to tylko pytania rzucone w przestrzeń, jaką wyznaczyła
nam literatura — czysta afektywna choroba serca, żadne zawały, zatory, wylewy. Co najwyżej wylać mogą rzeki, morza. Przylegające do
brzegu często spowite mgłą myśli namiętne, kiedy pustoszy je żywioł.
Wtedy brakuje mi słów, nie domaga się „wszystko” cech osobowych.
Myślisz, ale się mylisz. Bo nurt to początek, źródło to szlak, morze
to wyimek z partykuły nadający wypowiedzi odcień przypuszczenia,
wahania, osłabienia. A przecież wahasz się za każdym razem, kiedy
wracam, by być w tobie. Oddając tęsknotę wiatru, dziś połknę całą
ideę, byś poczuła żal, że głos milknie wraz z odchodzącym dniem, ale
to noc tworzy niezależną kulturę. Jestem po to, by zetrzeć z twoich
ust najmniejsze ślady dnia. Dla najmniejszej chwili przeznaczony,
zapożyczony na wieczne oddanie zachwyt brzasku, szept, byś mógł
wytrącić z oczu żywioły, jak pada na nie światło i wzbudza tembr. Jak
buduje się dom w kategorii tych trwałych, na lata poprzysięgłych.
Słowo — daremna materia, klauzula i trajektoria lotu planetoidy.
Dziś utopmy się w mleku rozlanym po niebie. Zaśpiewa nam szum
morza i filozofia nada ocenę — czy było warto walczyć o siebie, nawet
w szumie muszli? Waham się jeszcze, ale bryła zataiła w sobie pamięć
świadectwa.
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Żadne źródło,
szansa dla zmysłu obłędu
Rozczarowany goryczą spotkania z pustynnym wiatrem, oddaję
się piosence, która niesie echo wód wśród daleko idących tubylców „nieobjętej ziemi”. I śni mi się źródło — jakby pochłonęło cały
Czyściec, dla tolerancji, wedle tajemnicy przed dziećmi z okruchów
pozbieranych z pieczywa. Mam mały problem, bowiem wszelkie wielkie tajemnice mieszczą się w moim kubraku, ale to nic — ta kobieta
i tak wybaczy mi zawód na literach? (Nawet ty, Kaliope, odpowiedz
twierdząco, kiedy zapytają o przyczynę, a jesteś istotą wszystkiego.)
Promieniu z Norii, chłodzie z Norymbergii, oddalony od dziedziny,
z jaką zmagam się kolorem nocy i parcianą iluzją słońca, a żaden
imperialista nie narzuci mi materializmu, bo ten jest nad wyraz dialektyczny. Otóż bieg po alei wzgardy i ignorancji ze świadomością
wybuchu kolejnej wojny — biorę na swoje barki świecę, rozpalam
własne ognisko, bo w domu mojej matki nie mogę liczyć na czysty
altruizm… Skonsultowany ze stygmatem, na tematy wiary brakuje mi
elementarnej wiedzy, ale gwiazdy nade mną wskazują drogę jak dwa
tysiące lat temu, idę oddać fundamentalny artykuł, w biurach poezji
zagubionej, popadam w całą zależność od Państwa. Jest to twarde
oponowanie w kwestiach własnych… A kim ja jestem? Promieniem
Słońca, wiatrem żywiołu? Podzielonym na dwie płaszczyzny: wiary
i materii. Świadomość to segment w murach wzniesionego gmachu,
w trzy dni odbuduję zaufanie do akapitu. Zagasi się moje światło,
jednak żadne jawne sentencje nie roszczą sobie prawa do opieki
nad światem, choć od dawna już wiem, że zmienić go nie zdołam,
bo inni dali mi pretekst do zwiedzania dali; góry oddane melodiom,
morza wydarte prawdopodobieństwom i wahaniom, ale chciałbym
opisywać go wersem, po trudach i znojach. Podających łyk wody,
a miałem być poetą. Lecz to wszystko mnie tu trzyma, na świecie jesz-
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cze gorycz, słodkość i gorąc piasku przesypywanego na budowach.
Jestem, dlatego oddycham sentencjami. To pewnie martyrologia jest
wypadkową cienia, jaki pada na fatamorganę, jest oddalona jeszcze
od końca pewna przestrzeń, jakby druga, precedensem zbudowany
brzeg — podzielony na werbalną i niewerbalną mowę, rzeka każdego
roku osiąga coraz wyższe granice, a miłość to pewna składowa,
ukradzione szczęście, złożone do grobu, bo tak bardzo chciałem być
na pogrzebie synonimu. Na pustyni umierają śmiałkowie i wybitni
kreatorzy. Zwykli powinowaci są zdolni do wielkich czynów? Sądzę.
Czasami muszę paść jak promień na ciemne przestrzenie. Wielbłąd
zapomniał o swoim fachu, dajmy mu wody, nich obmyje serce, ranna
rosa jest jak hipoteza… Żadna nie podlega falsyfikacji. Stwierdza
spodziewaną relację w danym kontekście sytuacyjnym, ma naturę
związku. Związany relacją stopnia pokrewieństwa, wypalam się hipotermicznie. Odchodząc do domu drogą sfery wypalonego jak przyjaźń
pudełka samowystarczalnych zapałek.
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Barwa słów i koniec
zasłaniasz oczy czapką
wstydzisz się spojrzeć na dobę obecną
dziś twierdzę że nic mi do tego jutro powiem że to cały mój świat
mam fart że za duży jest zasięg patrzenia na czarne
albo białe
wyryte w korycie łyżeczką podczas górskich wędrówek
na nanga parbat samotny stromy szczyt górski
i podejście pod kanwę wymijające dyplomatyczne oględne
bezwzględne lute ale czytelne
zostaw dla mnie serce w lodzie może za tysiąc lat
na nowo odkryją jakiegoś jezusa
który przegnany z ostatniej
poczekalni stanie na szczycie choćby lody topniały
drzewa czytały rue de poitiers ryszarda krynickiego
a może woda pierwsza oliwa ukryta w dwóch znaczeniach
jedno — semantyczne drugie — językowe
bowiem dziecko dotykając lodowatą szybę
przykleja język ucięto go wielu wybitnym
przebito bok widoki na przyszłość są niesamowystarczalne
od żywiołów waty językowej ku epistolarnej literaturze
jeżeli otworzysz ten list rzeczy najpierwsze wyjdą z poczekalni
i zwinie się wiersz poleceń
jak dziesięć przykazań
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Urosłem do rangi Gwiazdy
A może by tak rozszerzyć nasze pole widzenia na oko kosmicznego
spektaklu, który rozgrywa się najdłużej, bo od kilkunastu miliardów
lat, w swojej obsadzie trzyma granice widzialnych rządków, po przecinku, domniemanych fraz, idiomów ewoluujących długo i bez pośpiechu w trzech rodzajach — tłem dla chóru, didaskaliami dla potomków
Homera i Czerwonych Karłów — najliczniejszych we Wszechświecie,
a niebo przecież jest dla wszystkich. Wytrawną paletą na drodze
eliminacji, z narzuconą koniecznością wchłaniania słabych, szukam
chwili toksyny w daniu najbardziej wytwornym. Szukam gatunku
silniejszego od lęku przed nędzą i śmiercią — głosem sumienia, które
pozwala otwierać się na nowe obszary, jeszcze odległe od finalnego
efektu w postaci książki? Mój synu, mur wali się tu, na ziemi, ale
w kosmosie nie ważne są prawa grawitacji — nieważkość broni cię
przed upadkiem na rosnące ego boskich filozofów, dla których przyczyną była woda albo ogień, w każdym calu temperatura gra ważną
rolę. Odpocznijmy od zera bezwzględnego, zajadłego plonu, brońmy
wolności, która daje szansę indywidualizacji, a to przecież na jej
kanwie opierały się dzieła pierwszych myślicieli. Burza kosmiczna to
coś więcej niż spotkanie z gniewem Boga na Parnasie, a tu przecież
gromadzą się książki, nagrody kapituły, semantyczne krytyki. Daj
szansę grawitacji, chciałbym, żeby ludzie zobaczyli sens w czytaniu
imion od tyłu, jak nazwę „ambulans” — ten tytuł nie dany został raz
na zawsze, serca, które płoną, wymagają szybkiej interwencji, bo
przecież życie ludzkie jest dobrem w sądzie najwyższej instancji.
Didaskalia, komentarze, jak synonimy — słowa bliskie do gwiezdnych nazw, najczęściej nazwanych ku czci odkrywcy? Daj im szansę,
może życie też zagości na łamach najdalszych planet, oddalonych od
czasu do czasu w tendencjach kosmicznych stwierdzeń, twierdzeń,
równań, bo w niezgłębionych równaniach miłości jest wszelki sens
i praprzyczyna. Wolność daje szansę na bieg w stronę słońca, broń jej,
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„zanim zgaśnie”. Może ty będziesz pierwszym ochrzczonym wujkiem
tej planety, widzialną kropką w alfabecie, wnukiem ojca Galileusza,
dziś kruszysz mur, chcąc zamknąć książkę w sposób wewnętrzny,
ale prywatne punkty widzenia zasłaniają pola do kreatywnego milczenia. Wedety wolą beż i żółć. Cały Kosmos milczy w obawie przed
Człowiekiem — instrumentalistą? Daj mu szansę, może gdzieś tam we
wnykach Uniwersum odezwie się jakaś bystra, płomienista, gorejąca
cywilizacja i jej żyjący duch. Jako wnuk Prometeusza w biegu proszę
o iskrę, abyś zapisał krwią wiadomość, jak chleb wypieczony powszedni, której już żadna ludzka ręka nie wymaże.
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Z knajpy do knajpy
Podobno w 1993 roku, gdy laureat Nagrody Nobla wrócił na
stałe do Polski (od 1951 roku przebywał na emigracji, a jego
twórczość do 1980 roku była obłożona cenzurą), udzielił wywiadu młodej dziennikarce. Gdy ta zapytała Miłosza: „Co pan
sądzi o przemijaniu i śmierci?”, pisarz odpowiedział jej jednym
zdaniem:
„Jestem przeciw”.
Miłosz w wywiadzie o śmierci

mam wszystko czego mi potrzeba do szczęścia — talizman na piersiach,
żołądź dla spełniania się długofalowych celów, podkowę przybitą pionowo
nad drzwiami wejściowymi do raju. siódemka kier — szczęśliwy numer
w wielu kulturach, w starożytności utrzymywano, że istnieje
siedem planet, to siódemka jest liczbą doskonałą siedem mórz i siedem
czakr. siedem kolorów tęczy i siedem dni zaklętego tygodnia uskrzydlona
Iris wszczęła tęczę do podróży między Olimpem a ziemią ujrzysz mnie
podwójnie, a podwoi ona twoje szczęście. kot z łapą czyhający jak okupant
nad ofiarą — pomyślność w kulturze japońskiej, to kot, który zaprasza
dobrobyt do twojego domu czy firmy kiwaniem uniesioną łapą, jak tomik
przemilczany, ziemia mówiąca i brewiarz na stole z cytryną, bo życie nieraz ma cyniczny apetyt…
pszczoła. siódmy dar natury — jeżeli wolisz być „szczęśliwy jak skowronek”
nad czterolistną koniczyną rozgrywają się światowe wojny — dla jubilera
nic to. przyzwoity człowiek wie, że Bóg jest z nami, by godnie żyć w świecie
mody i dobrego smaku. moja ręka jeszcze pracuje, oddającym się lekturze
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Vanitas, podającym łyk wody, ubierającym do pożegnania. maksymy, bo
każda odpowiedz je zabija. nie bardzo zrozumiałe?
co robić, nie do takich rzeczy przyzwyczaja się człowiek. fart jest przełożony z języka świata na nasz chleb powszedni
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Orzeczenie
zęby zacisnąłem, żeby wyeksponować świat
powieki żądają widzenia z horyzontem,
któremu stawiam sprzeciw. moje serce bije,
chociaż odeszło z inną falą, rozgryźć jak
orzech, kiedy będziesz jeść — dystans między
dotykiem a pieszczotą zabierze motyl,
którego życie trwa z goła tydzień, a przecież
siedem stacji przeszedłeś bez mrugnięcia
powieki, woda czysta jak sztorc. odległości
między miastami w europie — identyfikują
się z potomstwem, nasza wychowawcza rola
ogranicza się do spisania wiersza, w mieście
w którym zatrzymują się kolejne wcielenia
— języka ognia. sny mam potępione, jak tytuł,
siła wyrazu, którego nie ośmielam się używać,
nawet w liście do „ziemi nieobojętnej”,
nieobjętej, a na straży stoi kometa, przełożył
ten, po którym można by się spodziewać
tylko jednego źródła. nie człowieka, to rzecz
— a stołu sytego — przystąpmy do
wieczerzy — my, zbrodniarze na rozprawach
w sadzie, sądzie, by zamieszkać w zdaniu,
przy pięknej ulicy, kolorowe kredki kreślą
światło odrzucone… przez kolor mebli
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Makulatura,
dzieci — niweczą pomysły na przyszłość

gdzieś na dnie — nie ma słońca, a ziemia jest okrągłą rocznicą daty
wydania najgorszych historii, gdzieś na dnie — leży książka z minionego
wieku, kiedy w popielniczce płonie rękopis zmienionej koszuli zmięty,
otrzymał nagrodę kapituły i męczeństwo gapiów, bo mam ich sporo — dzieci —
niweczą pomysły na przyszłość, zaś wiersze umierają samotnie w
podręcznikach do języka polskiego, a trudno jest unicestwić pożar, jaki
wywołała Moskwa, w czterech porach roku, tu, gdzie jestem, nie ma
słońca, a jest tylko kosmyk włosów kobiecych między listami — uparta
rana współczesności, aż po rzemień naszych sandałów przywołuje
histerię sprzed dwu tysięcy lat, to błąd, że przystało mi kochać dwa słowa
oddzielone przecinkiem lęku i bólu, fikcją byłoby pisanie wiersza dla
potomnych, zadbam więc dzisiaj o siebie i może być, ale ja naprawdę
chciałem być częścią tego splendoru, który spotykał mnie po życiu,
tam, gdzie rosną kwiaty najpiękniejsze, a echo odbija się jak słowo
„Ratunku” wykrzyczane we wszystkich językach, mój pokój obumiera
zimnem — skryję się w kącie?
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