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Dla wydawców żaden autor nie jest geniuszem
Heinrich Heine
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Notatki na kartkach z pawlacza

powiedzmy, że twoje usta nie były echem
dziś bez wiersza: 

– pojawiła się na niebie po potopie, znak
nic to! dziś wiersza nie będzie 
a moje dane osobowe przesłane wraz z propozycją będą przetwarzane 
trzymam glob jedną ręką, w drugiej szala przechyla się 
w sposób sfingowany

stopę położyłem na księżycu 
będę tylko łobuzem od historii, który: 

słucha – troszczy się – nie zapomina – łamie procedury – ale nie łamie 
obietnic 
bo jak mistrz Krynicki mógłby dostać anonim o braku sensu istnienia 

jego góry nie są jego górami a architekta 
jego horyzonty nie są horyzontami odkrywców a pigmejów 
jego cień nie jest jego a zwierzęcego mchu

będę wspólną busolą kiedy pokocham: 
półokrąg będzie okręgiem, piękna długa noc – będzie pięknym długim
dniem
twoje życie ofiarowane potrzebie modlitwy – będzie zapierającym dech 
w piersi wschodem 
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życiem wygranym a mój wysiłek 
nie będzie daremny
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Wstydzę się rozwiązanych sznurówek

Mróz doświadczył mnie bez kropki. Skrępowano ręce, by zamknąć 
historię w jeden dzień bez tabliczki mnożenia. Będą jeszcze trzymać 
słowa w pudełku, tak niechętnie zaszczepione na trend. 

Wolą nas jaskółki z gniazda południowej Polski. Pochowałam przy-
jaźń do wiatru i księżyc zmęczony mieścił się w aktówce. 

Wejdę na drzewo o dwu konarach, jeszcze żyjące żebra: wertuje 
pestki, bo olanie całego świata to pestka, pod jednym warunkiem, że 
obok jest ważna osoba. 

Już nie zgłębię domysłów wiosny. Pomiędzy jest najbardziej rze-
czywiste. Tu żyją marzenia… I choćby zamarzł ocean, będę pierwszym, 
który pobiegnie do ciebie.

Wiersze są tylko odskocznią, bo żyjemy pomiędzy wyrazami, 
w międzysłowie własnych zdań. 

Koło ratunkowe: nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć 
wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie. Między „lecz” 
a „nie”? Nakładem weny.

Świat wydany przez ręce głupców. 
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Ze świeczką

Za owoc zapłaciłem ogniem, powietrze było głęboko szczęśliwe. Śmierć 
dmuchnęła mnie dymem w twarz – dam jej szansę, pójdę. 

Tam, gdzie spadła gwiazda, odtrącony przez zwierciadło zrywa noc 
z dniem, zrywam stosunki z łukiem tęczy, nadepnę na kroplę z cudzej 
powieki, dreszcz, jak bagaż uchodźcy, który już spakowany, bo odejdą 
od nas zeszyty i strony.

Wieczór z szeroką gałęzią, której liście wolą ucieczkę na drugi 
koniec świata. 

Obłęd rąk trzymających zdania. Oddam życie bez zastanowienia, 
byś wytłumaczyła, jak napisać opowiadanie. Jestem lepszym człowie-
kiem, choć nie idzie zgodnie z planem. 

Dziura w moim sercu ma twój kształt i nikt inny do niej nie pasuje. 
Następne wiersze mogą albo i nie? Słodycz moim spadkobiercą.

Zadzwoń do mnie za kilka lat!
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Korespondencja

list leżący na śmieciach
stracił adresata

który woli mniejszą łyżeczką słodzić herbatę

możesz tylko podejrzewać
plama ta – nieosiągalna czystość poety mającego skrupuły

to wyraz jego komplementu 
bo jeśli bym swoje emocje zapisał 
na kartkach 

brakło by drzew
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Po drugiej stronie

Po drugiej stronie jest język słońca, dzieciaki Kazimierza Wielkiego 
mają w sobie żar tajemnic, perły na ślubie – nie umiem mówić. 

Zabłąkany w piosenkach, których nigdy nie słyszałeś, ale je znasz, 
bo zapadają się w sobie, z próby głosu i tremy na obrazach Wita Stwo-
sza, których się nie zapomina. 

– Pytań, których się nie zadaje? Przymiotniki, których się nie stop-
niuje. Myśli, których się nie zdradza, nawet niezapisanym kartkom. 

Bo ile wśród nich jest liczb nieparzystych?
– Nie myśl o zwątpieniu, przebudzenie w środku dnia 
niesie wiosnę i bursztyn na piersi, bębny wystukują Mendelssohna. 

Dwie krople rozbijają się o widokówkę z przysięgą! Miesiąc miodowy 
jest historią, a ta – pisana przez zwycięzców – świadkiem czasów.

Światłem prawdy, życiem pamięci, nauczycielką wymagającą, kiedy 
świat staje, kiedy wołają nas serca i jedna wodospadowa fala, przeczy-
taj to!

Jedenaście epok, po dwunastą sięgniemy już razem. Wrzuceni 
w ogień naszych przodków. 

Papierowe źródełka inklinacji.
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Kropla: bajka angielska
Inspirowane przez Zbigniewa Mirosławskiego i jemu dedykowane

Poszedłbym na koniec świata, gdzie nie ma ścian, a herbata parzona – 
jak reszta – leży zupełnie w Waszej sugestii… 

Brzeg czarnej ziemi i to wszystko psu na budę bez miłości, i trzecia 
Wojna Światowa, dla przemawiających traw, nic nie zabłądzi między 
korzeniami; bo niewolnicy zapożyczonych natchnień stoją w sze-
regu, jak konary. Dialog Słońca z Naturą mówi o tygodniu, w którym 
chmury dały mu spokój.

Nieśmiało poruszając cokoły i fundamenty, dla zaklęcia w biurku 
całej historii, bo mają nasze pokoje jeszcze biurka mosiężne i grzeszne 
w zmowie z morzem, pukają trzykrotnie, ale nikt nie otwiera?

O skały uderza spieniona woda, na końcu świata jest ciepło dłoni 
rozdawane przez pomologów i geologów. 

Trzy łyżeczki tolerują synów tej ziemi, ale wsłuchany w stronni-
czość szczytu, łączę obraz z pismem, waga przechyla szalę negatywu, 
który zostawił ślad na zawsze. 

Stolica w ustach łyku wody odbiera nam pożądanie. Nawet słoje 
z miodem nie zmienią drżenia głosu.

Bogaci spotykają się w drodze, między skrajnościami powstają 
fantastyczne kamienie milowe i gabaryty. Kochać tęczę – rzeczy, które 
robią najbogatsi.

Nie zabieraj mi skrawka biurka, położę na nim filiżankę, trawa 
powoduje blizny – świat się wali, a ty w swoim kraju dajesz obywatel-
stwo, które obejmują właśnie one, mówisz po angielsku. 

Cicho, w rzece czasu się przeglądam. 
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Inna pogoda

dla Elizy jestem w stanie pomieszać zmysły
w grozę wieczoru wnieść kometę,
 kiedy przelew zje kilka żywych serc, a ja nie napiszę już nic 
o urokach miasta – wolniejszego, kiedy idę
 od pnia po koronę, w wiecznym uścisku zegarmistrza 
zbiegł mi wiek w tramwaju zakrztuszony ceglanymi
 ranami Warszawy, upuszczę bilet, by zaadresowano 
na nowo konstelacje. o pół godziny starszy od ognia,
o dwa dni ocalony milczeniem, kropla jak 
śmierć – zapatrzony – wierzysz,
 że to ból rozsadził język, 
a plamy na sukience każą zatamować wszystkie oczy?
abecadło! kiedy urwiesz uchwyt od kubka?
 wodospadem, koniec świata ziewa szeroko, śmiejąc się 
z tych, którzy zawiśli w górach, a srebrna waga rwie
syte sierpnie pieszczotą fletu. życie, o cały świat od 
dziecka starsze jakby nigdy nic
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* * *

Książę zagubionych liści, od dawna już wiem, że miłość i nienawiść 
sypiają ze sobą: jak prawo i domowe trzęsienia ziemi.

Od przypadku do przypadku – łacina kuchenna zawiera wszystkie 
martwe rodzaje chmur. Uniwersytety – zwolennicy zgody są pewni co 
do jednego: 

„Smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a mądrzy tak pełni 
wątpliwości?” 

Dałeś mi czy zdobyłem to larmo i brak przeprosin deszczu? Jak 
zginął mój list i CV?

Wszyscy jesteśmy pewni rozmów międzyludzkich i to by było na 
tyle. Przepowiedziana przyszłość mieści się w Nowej Soli. 

Gdzie śpią dziady?
Cena smaku życia jest podobna. 
A jeśli nie wrócę, zaśpiewaj mi proszę od serca.
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Zapiski z martwego biurowca

A jeśli by tak swoją aktywność pokierować na dziedziny bardziej eko-
nomiczne? Bo w źrenicy tak pełnej żywej mgły nie ma nic. 

Sądne niewystarczenie, niepodważalne sentencje zachłannych księ-
życów, które wciąż pytają o urodziny.

Skutkują kosmicznymi konsekwencjami.
Rzuciłem kamień szlifierski w pantoflową pocztę z sąsiedniego pań-

stwa – listy zimowej desperacji będą wołać żywych poetów. 
O dobro dla pióra, które trzyma ręka, jak bon towarowy, a przecież 

anonimów nie drukujemy?
Dla dobra zbiegów cieni przekroczę granicę i nie zapytają mnie 

o pochodzenie choroby wiatru, wolnego nurtu, które na obrazach stoją 
statycznie, a jakby się ruszały – w imię miłości do lewego dopływu 
Wisły. 

Tendencja z tomu: „Wiem, że to niesłuszne” i „Korekta twarzy 
z wyprostowaną Syreną”.

Dajmy rzekom święty spokój, lżejszą pracę architektom świata, 
którzy też kiedyś krzyczeli, krzesząc ogień. 

Z miastem wyszedłem na zakupy.
Podniesiona z progu gazeta i trzykrotne spojrzenie przez ramię, 

padł na zawał razem z kurzem, będziemy gderać na świat i jeździć za 
plecami kobiet ze związanymi dłońmi, stopami mokrymi od wódki. 

Węzeł buchta.
Przełknąć ze śliną linijki, o które walczyłeś, z krupierem tysiąca 

słońc. Strzępy, które nic nie muszą, wstając z łóżek, mając trzy zegary 
w pokoju i resztę, bo czasem trzeba być ślepcem. 

Na kulturalnych motywach książki powstałaś.
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* * *

Żebrak przy stole
zgasił świecę
zapadła się dziura w ranie
zapadła wieś 

nie ma boskiej komedii
w rumianym uśmiechu twojej córeczki
a pamiętam, że chciałeś syna

tak czy inaczej oboje
dobrze wiedzą, że piekło i niebo 
są karteczkami pozorowanych

uprowadzeń
uprowadzeni znają tylko jeden numer 
niestety Bóg ma wiele tysięcy uszu,
żeby dosłyszeć głos zza 

siwego włosa 
dziś jako dziadek wiem,
że wolę jedno życie z tobą 
niż samotność przez wszystkie ery 
tego świata

30 IV 2018
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Bez jutra

Jest takie pismo wołające źródło, kości będą szukać się po świecie. 
Rozczarowana matka pojawiła się we śnie, mówiąc: „Szanuj wszyst-

kie końce świata”, do oczu z tej samej gliny wpadła mucha, będziemy 
błądzić w słońcu, by wstawać dla ciebie co dnia albo by jak księżyc 
zasypiać z tobą co noc, kraść szkolne podręczniki, aby wiedza wykra-
czała gdzieś poza ramy chronologicznie wymienionych epok. 

Śmieszny jest dziecinny wiatr i przecinek między ostatnimi 
starożytnymi a pierwszymi nowożytnymi igrzyskami olimpijskimi, 
między pierwszym a ostatnim zdaniem eseju, przekleństwem 
a uznaniem. 

Między poczęciem a westchnieniem, między odwagą a szaleń-
stwem – szukam południa w olbrzymich pęknięciach uśmiechu na 
starej fotografii – jest cena wiatru i niedająca zasnąć gorączka złota? 

Który kartkuje książkę, by zamknąć odpowiedź na pierwsze pytanie 
postawione ostatnim węglem i mrugnięciem powiek?
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Asystent, demon

Uwięziono dwa końce świata w źrenicy tak pełnej mgły – nie ma nic 
niemożliwego. Stygnie obiad dla zwiedzających świat. Zabieram zapal-
niczkę na dłuższą niepewność. 

Jestem w stanie spoczynku względem Ziemi, w ruchu względem 
ziarna. Dano mi trzy aktówki z tatuażem.

Na drugim świecie są krzesła bez oparć, herbaty z parasolkami, 
randki bez seksu, noce o kanciastych ramach, w których zima przej-
muje władzę po śmierci papieża. 

Parapety z wolnych snów wołają o kaszel karabinu i niestrawione 
promienie, przypłyńmy łodziami – drzazgi wbite w sedno księżyca…

Upijają się pustelniczo, ale na tej ziemi. Wyciągnąłeś kwiaty o wpół 
do piątej rano, by to nie mieściło się w głowie? Wartownik złych nie-
śmiałości. Z deszczem zaprzyjaźniony na fotografii.

W jesionce fragment gliny, fragment wiersza. W tym momencie 
szczelnie zamknąłeś łączące dwie półkule „i”.

Bolą mnie wyrwane szmuglerom zakładki złotych stron. Słońce ma 
asystenta.

Historia sandału mówi, że i tak nie zrozumiesz? Czarne karty, 
niczym podeszwy wytarte uśmiechem ziemi. 

Zasadą, na której zbudowano dom, była miłość. O dwóch nogach, 
ustach i podmiocie lirycznym, bulwarowym i rzecznym. To jest nasz 
dom z krwi, kości i metafory. 

Ostatnie światełko w tunelu nakrywa do stołu, ostawiając jeden 
talerz dla nieznanego poety.

Pochłaniają nas wyobrażenia wynoszonych przed dom kubłów 
ze śmieciami. Przejście przez granicę jest rozpaczą dwóch takich, 
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co ukradli…, warto dać łapówkę gwiazdom śledzącym nasze wojny 
z papieru. 

Z poważaniem obywatel ogniska domowego.
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Bóg nie da ci krzyża

Wygnany przez wszystkie mosty z jednego kąta świata w drugi, pod 
nim złamała się kładka, pod nim przepaść samobójców. 

Synowie nowych tysiącleci – pijani powietrzem, im więcej przepu-
ścisz wody przez palce, tym bardziej ziemia zaskoczy cię. Za chwilę 
wyjdę i przecudowny stworzę wiersz, na straganie sprzedadzą dobre 
i złe opady, bez marynarki odejdę w morze. 

Dowodzeni przez iglaste lasy.
Twoja uczoność może być żywiona czczymi słowy, długimi na szero-

kość rzeki. 
Ci, którzy spoglądają w jej lustro, wiedzą, że tak być nie powinno, 

że przepaście wolą echo niż dnie niedokończone, bo nie poddać się 
znaczy zwyciężyć, bo nie podać się to pamiętać o włóczędze. 

Idź wzdłuż szlaku, zawsze.
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Czerwiec, msza za pajęczynę

Bądź zdrowy: Czerwcu urodzony z Fredrą. Nie odpowiadaj na pytania 
komunistów, generalnie uliczne twoje pochodzenie zacieśnia więzi. 

Stanisław August Poniatowski zakołysał się na księżycu, by order 
Virtuti Militari nie spadał na ludzi małej wiary, dwoje takich ukradli 
tajemnice „Ewy”.

Są jeszcze dnie dłuższe, pewnego dnia jest Dzień Dziecka i Dzień 
bez Alkoholu. Noc Kupały rozświetla wsie, o! biada tym, którzy 
poszukiwali na mokradłach kwiatu paproci, wróżącego pomyślny los; 
w trakcie której sąsiednie miesiące zazdroszczą potoczności i dłoni, 
która może być garścią, ale może być także pięścią, och! zapomnijmy 
o śniegu.

Widokówki z tego świata – kąpiel po zmroku i przed wschodem 
słońca leczy rozmaite dolegliwości, woda poezji nachalnej, była uzdra-
wiającym żywiołem należącym do księżyca.

Imieniny moich idoli: Ferdynanda, Anny, Władysława; urodzeni: 
Marilyn Monroe, Sokrates, Lech Kaczyński, Czesław Miłosz, Matejko – 
dajmy im słuszną podróż do gwiazd? 

Pisklęta zachłysnęły się sobą, jednak przedwczesność bywa 
niedogodna.

Dziewczyny, miejcie się na baczności – chłopcy, myjcie uszy i nogi, 
bo nie wiecie, kiedy gotowi… Bądź zdrowy: Gerwazy! Trzymający 
tajemnicę jak policyjną pałkę. Uważajmy na żmije, stworzenie z pogra-
nicza! Zabierzmy odpowiednie obuwie w podróż, bo nie przeszedłbyś 
yardu w moich butach, po lasach i wysokich górach. 

Wiem, że Polska to kraj bólu.
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Sprzymierzeni z piorunem burzy, uderzamy w stół – niech szklanka 
do połowy pełna wyleje ducha i moje prywatne powieki podniesie, jako 
ciężar dochodzącej trzydziestki-dwójki. 

W czasie dojrzewania i podczas ciężkich oddechów śpiących spotka 
mnie miłość na dyskusyjnym forum, z wystającym z kieszeni – bile-
cikiem do rymu nieba wyklętego. Po co gonią nas dni plujące sobie 
w brodę? 

Z laską idąc do ogrodu po tulipany, będę podstawiał nogę lipcowi, 
wyśmiewał sierpień – jesieni. Zachód nas dogania: mówisz.

Z drugiej ręki Pana Boga wiem, że spadają gwiazdy, jak na opolskim 
festiwalu. Trzymaj się ciepło jak najdłużej, żeby nie aresztowała cię 
zima!
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Ile znasz języków?

Nie wiem czy wytrwam do końca spektaklu
– mam tremę
– zapomniałem kwestii
– nie chcę się sprzedać miłości fizycznej 

w zamian za pisanie na kolanie, tego, co miało by być
– mam kreacje z epoki dramy 
i wymagam od siebie emocji ogłaszanych milionom 
– bywam dwa razy nieszczęśliwy w życiu 
– kiedy gram i kiedy nie gram

ale też mam umiejętność czekania, kiedy jeśli temu zaprzeczam, 
zawsze marzę o popularności, 
bo to jest oznaką, że mi się powiodło

– lubię światło, nawet w nocy, kiedy zbawia mnie owacja 
– mam nałogi: wariactwo i powaga 
– czasami muszę być dzieckiem, ale o tym nie mówmy…
– na usługach reżysera ścielę pościel
– mówię: dzień dobry i do widzenia marzeniom i grzechom 
– wierzę, że przyjdzie czas, kiedy oddzielę życie 
od sztuki

i wiecznie w drodze uczę się bywania, 
w rolach drugoplanowych, czasem nawet statystów,
bo człowiekiem się jest, a aktorem bywa 
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– jak się te czasowniki poprzestawia, 
może być niedobrze, mogą nam wzruszyć ramionami 
albo dać różę w usta, stawiając szampana 

wiedz, że 
– tyle razy jesteś człowiekiem, ile znasz języków
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Do publiczności

A jeżeli są domy, w których nie ma ciepła, góry oddychają głazami, 
poszerzając proces starzenia się w dolinie Pięciu Stawów.

Dwa dni drogi od chwili dostrzeżenia błyskawicy do chwili usłysze-
nia, każda świeca rodzi nowe powołanie, weź nóż, ukroimy księżyc, na 
osłodę nocy mogę przytulić całą drogę mleczną. 

Byś czuła tak niewiele z synekdochy, są jeszcze szczyty całkiem 
kochające wysokie obcasy i nic próżno iść na schadzkę z promieniem 
i tęczą, nie budząc marzeń ze snu.

Przez chwilę polubisz czytanie i dasz mu odpocząć w mozole i tru-
dzie przemowy, z roku na rok przywozimy te same kamyki cieszące się 
sławą Abba Agatona. Będę obracać je w ustach, zanim ziemia usłyszy 
w ognisku chrupiące ziemniaki. 

Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Włochy to kraj słońca, 
kąpielisk i teatrów.

Dajmy im szansę na komedię wbrew zapewnieniom, masz dobre 
buty – możesz pogrzebać w pogorzelisku, popielisku. Może znajdziesz 
wrota do Drugiej Przestrzeni? 

Zrozumieć sens rozpalania i zagaszania…
Kocham konary drzew, kiedy zaczynając budować, mam do dys-

pozycji tylko dym z komina i czerwone kamienie, które wołać będą 
o zachód, przynajmniej on jest zawsze za darmo, tego nauczył nas las, 
niewiele bym o tym pamiętał, który postawi konkretną kropkę. Wyda-
wało mi się, że śnieg ma inne imię.

Przy szlaku rys jej twarzy.
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Jedwabny druk na brzegu listów poleconych

Wróciłem na pieszo z igrzysk poświęconych samemu życiu. Morze 
rozwarło się przed nami, noc – angielski dyrygent, u podnóża jej stóp 
jest wielka myśl.

Myśl. «Nie chcę żyć w swoich dziełach, chcę żyć w swoim poemacie». 
Śmiałem się z gałęzi, opiekunki oczekiwania czarnego i białego. Zimno 
w ustach po tym, jak widziałem ptaka z niebem w oczach.

Cieszmy się, bo ci, którzy wciąż zastanawiają się, zanim uczynią 
jeden krok, spędzają życie, stojąc na jednej nodze. Jedwabny druk na 
brzegu listów poleconych, nadszedł czas ich rozstajów.

Bogowie umierają młodo, nawet wszystkie włosy na twojej gło-
wie są policzone, rozkoszuj się rozlaną frazą po ciele nieba, a dam ci 
to, czego pragnie twoje serce. «Chciałem oszukać przeznaczenie – 
maczałeś palce w wiecznym bałaganie». Moje rzeczy prowadzą 
konieczny tryb życia. Obiecaj mi burzę i mnie samego, który stał przy 
kropli z ostatnią stroną świata. Nieba nam nikt nie ukradnie, rzucam 
kamieniami w znaki zodiaku… 

Jesteś tak piękna, a do poziomu morza schodzą góry razem z kłam-
stwem ciągnącym lawinę. Wołać będzie – mordować i spuści psy wojny. 
Ten świat kocha mnie nitką przez dwóch mnichów. 

Reszta jest wrzawą głośnych rozmów na trybunie ludu, wokół 
jakiejś sprawy sensem jest głośne płakanie. Mogą nas straszyć krymi-
nałem – zęby mleczne. Zanim ukradniemy bilety, usnę, bo dzisiaj to 
wszystko, co mam.

Przedsiębiorczy, którzy za trzydzieści lat zrobimy to samo. 
«Uważam za otwarte wszystkie drzwi do Tak albo Nie?»
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Mowa pszczół

Wieczorem.
Zapomnij o przysiędze jaką dałeś wrzosom, 
kiedy mały gruby wróbelek podsikuje pień 
ziemia otwarta do połowy pyta 
o ciągłe teraz. Zdradzony z urzędu 
przez wieczór, poranek, głęboką noc 
odejdziesz z prawem natury, trzymając 
w kieszeni stęp listu dla łańcucha 
pokoleń. Nie ważne, jak mówią, byle mówili
o nieznanym świecie, w którym błysk 
dał daninę nocy czarnej. 

Rankiem.
Zapuka ktoś bez imienia i z urzędu odda
klucz do „Ars poeticy” i zbije dla ciebie las 
z kilku konarów, dając cokół miastom,
które nawiedzały nałożnice?
Nocą nauczę się języków obcych,
aby para z ust nie poszła w atmosferę, 
myląc senat z piosenkami i objawem zapalenia 
worka sercowego…

Dzień.
Odda dech pokonanym przekładom,
odradzając się jako beton partyjny wątpiący 
w swoje ułomności. Bo pewni siebie mają dwa serca.
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Na bruku leżą ogryzki jabłek, 
oddech cięższy od wrzeszczącej klatki 
schodowej, na której echo teraz obwieszcza 
koniec przenośni, a czekamy na gwiazdę, 
której być może damy spokój fotografią z zaprzyjaźnionej warty, 
o niźli czwartej sekundy kadencji.
O twoja mać!

Głęboka noc.
Dały się we znaki żylaki i krzyż 
nie mamy taktu, ale spieramy się o łan. 
Two three. Pięciolinia mówi: jestem miłością, jestem muzyką
księżyc odstąpił nam mieszkanie pod gołym niebem.
W godzinie „W” jest wytrawna szarża.
Olbrzymia ilość białych plam
wskrzesze literaturę. Smuga srebra
którego nie napiszę, a dam zamknąć się w winie. 
Sen zamknie atlas podtrzymujący firmament.
Wino czerwone chroni serce.
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Kulisy przepychu

Nie każ krzyżem mi spać, bo zasnę na odrodzenie kwiatu wbrew wieku 
dojrzewania. A są takie musy piórem mazane, są właściciele nieszla-
chetnych rys – powściągliwi mordercy w chorobie. 

Ręce ranne ptaki zdobywają nieba, jakby chciały utkwić w kadrze. 
Ziemia koloru zielonego, ziemia koloru niebieskiego. 

Dołem, polem spajam głazy rymów.
Ziemia koloru dobra i zła, i głos filozofa zza oceanu, którego sławą 

jest niedomaganie w formie, nie w treści.
Będziemy liczyć na belki, spostrzegawczo? Liczony trzykrotnie.
Inscenizacja zła, dobra i neutralności.
Chcę się wyspać, aby dzielić odechciane góry, rzeki, lasy; uskrzy-

dlony korepetycją, ewentualnie skradzione mogą mnie ponieść, mogą 
nazwać zegary bez miłości: czasem stołków i władzy. 

Na kolor erosa i psyche załapały się strofy. Uparciuchy lewego 
dopływu… Nie od dziś wiemy, którą stroną pada liść?

I krzykiem bez szytej opowieści, haust pod progiem przepłynę wieś 
do miasta, wieść niesie echa, które zawsze mówią cichą frazą: 

Urbi et Orbi –
„za życia pomnożyć talenty”.
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Modlitwy na trudne dni

Koronka na twoich śniegowych udach. Nie odmawiam pokuty złotej 
róży. 

Przegrani stoją na czele chmur, które piorą moje myśli, trzydzieści 
stopni schodów drewnianych, a nawet chaos w starym mieście bywa 
nieodliczony od podatku. 

Przychodzisz i odchodzisz, zdobywając pasma.
Jestem wulgarny wobec nieba, boksując chmury, jak worek.
Największą obfitość chaosu można znaleźć tam, gdzie szuka się 

porządku. 
Zamęt zawsze pokonuje porządek, gdyż jest lepiej zorganizowany… 

Zachorowałem na wczoraj, przeciwnik w dyspucie spogląda nieuzbro-
jonym okiem na spotkanie grupy autorów uniwersytetu. 

Spodobał mi się ząb wyrwany wiekom, skoroszyt niepewnych ran, 
chłopak, którego stopy są nieodporne na łaskotki.

Płonące gazety wiedzą, że dym to wariant książki z dedykacją. 
Jeżeli czasem przeminą – zastąpią je inne kolana, na które pada 
rodzina, dwudziestoletniej pedagogiki, a może także pochowanie 
syna?

Dla dobra obłoków wyrwały mi się z ust: pacierz i antyfona. Jeżeli 
kiedyś ktoś nadszarpnie mój spokój wewnętrzny – pragnę się modlić 
tak, aby zostać wysłuchanym. I oddać do nieba swoją duszę.

Wolą mnie źródła, po których chodzę w śniegowcach. 
Przeminęły z wiatrem wszystkie zimy, chcę chwycić chmurę za 

kroplę i znój, przed tobą życie. Z wyboru bohater o trzech twarzach, 
z powołania z powodu śnieżycy dookoła domu powstały ogromne 
zaspy śniegu należy się. 
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Bogowie nawracający u rzeźby ziemi, wracają, rozchodzą się i znów 
zrywają. 

Ja wiem, że to niesłuszne.
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Przyłączyłeś się do naszej ziemi

Przyłączyłeś się do naszej ziemi, gdzie papierowe kwiaty wzdychają do 
granic potopu.

Bo przyszła po mnie ucieczka i czekanie, między sławą a wierszami 
ze szkatułki, kiedy to będąc dzieckiem, pochowałem okruszek chleba 
zerwany z dusznego świtu słońca. 

Tylko licha kartka bez marginesu i linii, a chciałoby się być pierw-
szym dotykającym jej filigranowych kątów… 

Popatrz! na węzeł leniwej rzeki, która już coraz starsza, a jednak ma 
wciąż tylu kochanków, których nie ma?

Urodzony na deszczu – wiem, że nikt mi nie zapłaci za kraj z wiel-
kich liter pisany piórem, chciałem wielu rzeczy, które poplamiły ręce – 
jeszcze jeden głuchy pień odczyta tlen z walizy, w której mieści się cały 
akt stworzenia, brudne skarpetki i wiatr łamiący obcowanie świętych 
z nieświętymi. 

Kupię ci bułki i esencje bytu z T-shirtem, z napisem: „Wolna od 
podatku”. 

Dłońmi, których linie trzęsą światem twoim, mając na uwadze moje 
małe błędy ludzkości i kilka wapiennych skał.

– Perspektywa zdobywa nowe horyzonty. Zachodząc i wchodząc 
w ciebie, klnąc na tego, kto udowodni konieczność. Wyciszy wieść 
o obłokach, dam wam spanie i wielki palec. 

W końcu rozbiorę kraj i powiem, że to wina nieskończonych 
wierszy. 
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Współczulne

moje serce 
nie jest warte 
dawcy
byłem tylko 
biorcą
tego i owego
uzależniony

nie sługa
do niego tylko jedno 
wejście 

bez wyjścia 
czasami 
zastyga

jednak nie jestem 
mięczakiem 

czasami materia serca
dorównuje materii
słowa

wtedy klękają 
narody
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a prawo do miłości 
nie jest przedsionkiem

trójdzielny 
zadbaj o serce
rozum 
i dech nim ostatni 

złapię skrzep
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Świat porzucony

Na polowanie powinno się chodzić ze sprzętem lekkim, czyli na dziką 
różę z nieśmiałością… 

Wszyscy zmagający się z światem porzuconym, zapalmy świeczki, 
testament wymaga patosu. Kroplę zapowiadam kroplą. Kropli oddaję 
cześć. 

Mówię cześć każdemu, kto zadając odpowiednie pytanie, marnuje 
swój czas: dowiedz się, dokąd biegnie twoja panika? 

Na siedmiu ramionach olbrzymów jest sokół.
– Podajcie mi rękę z masy solnej, niech prawidłowo przełożona, 

będzie jedyną apostrofą do nieba. 
Chmury grają na odwilż, tory i dyspozytor mówi, że każda minuta 

jest na wagę złota. Bo gdy się śmieją rzeki, śmieje się cały świat. 
Z nie szuflady fundamentalna mrówcza masa. 
Prawda jest w winie tej hiobowej, a wszystko zostało powiedziane; 

na czele chmur stopy położą po lewicy Boga i uśpi wreszcie nas kulmi-
nacyjna fala.

Wśród chłopów utwardza powołanie synów i córek, stąd moje 
przypuszczenie, Makbet odrzuca wielkie odkrycia melodramatyczne 
i sensualne. 

Nie biegnij z nurtem o 6.30 rano, inni ludzie rządzą: to lud 
kupiecki – podadzą na Wschód swoje pragnienie władzy. 

Kropla poddaje się małżonkowi wiatru. Razem przegonimy teraź-
niejsze maksymy. Uparci mędrcy zza marginesu, ostatni niesprawie-
dliwi i wolna wola.

Jestem zdrów, a nadal utykam nad poezją.
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Tawerna, Rozbitek’, Gdynia

Walczą o niego dżudocy, walczą o niego zapaśnicy, w końcu trzy odbi-
cia w szybie, członkowie ruchu oporu dla domniemania iskier skrzy-
piących drzwi, a skrzypce jeszcze dalej na północ oddają się ascezie 
i modlitwie, by konkretem nazwano romans dwóch nocy z dniem 
przesilenia, a milczący sceptyk odejdzie do innego filmu, bo tu już jest 
spalony – mówi reżyser. 

Tną dna na mniejsze fragmenty obligatorzy kilku ziewnięć. Pyskaci 
znawcy pustyni i klifu. I kula w gardle milionowego liścia. Zapadli 
w śniegu – legendy o sowie, oddadzą nam Wilno i Lwów.

Inny wymiar, jak uszyć tulipany? 
Porwany przez gwiazdy uwalnia z rąk świata cały alfabet. Są miasta, 

w których kamień spowalnia starzenie się infrastruktury. 
Tango w Argentynie zdarło z nas szanty.
Szepczące mgły w naszej rodzinie – że odrzucenie anonimów… 

Nałoży sankcje klifom. Odwiedzili nas umarli, żebro statku i chłopski 
płaszcz, gdyż zagryźli wargi wolni strzelcy, u podnóża góry odbyła się 
uroczystość z okazji dnia śródziemia. 

I nic tylko pozazdrościć!
Tykają dyski twarde, obracając machinę współczesności, podatnicy 

szczęśliwych mrugnięć oka i deficytatorzy uronionej łzy z pogranicza 
drzew ogrodu E. 

Tutaj przyleci gil, kwiat z bibuły wchłonie atrament kleksa pozosta-
wionego dla wszystkich rodów. „Przekleństwo? Ironia?” „Głowę zwiesił 
niemy”.

Tłumaczony za plecami, a chciał tego, co można wyliczyć na pal-
cach. Nie znam żadnego języka, poza językiem obowiązku. 
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Dzięki ci, Albatrosa cieniu.
Z siedmiu kontynentów, wśród nocnej ciszy, piosenki ruin, skazę 

na paznokciu szlifować wodą. 
Zanim upłynie, wiele musi jeszcze się stać w naszym sercu. Choroby 

mitów są jak dmuchawce, latawce, wiatr.
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Światy równoległe

To miejsce, w którym zabito ląd stykający się z morzem jest takiej 
rozpaczy granicą i tu nie ma kropki, tu jest walc. Są zniesione święta – 
wydłużone sny; słabość w nogach, słabość człowieka w literaturze, 
słabość psyche. 

Słabość i siła dolara? Mam słabość do planet! Ułożonych w bezho-
łowiu. Czytaj dla mnie na głos – serdecznie: na długie dni, na długie 
rzęsy spoglądają autorzy wielu myśli. Ci, których słowa są niezależne 
od praw i wiedzy o przyrodzie i wszechświecie. Milczenie i ignorancja 
to największy egoizm, który krzywdzi najbardziej; który rozwiał wiatr, 
możemy zlicytować łotrom zza kulis całe późnonocne spektakle! 

Gwiezdny żebrak zna z krańców i granic.
Tym, którzy powrócili zza morza, i tym, którzy prowadzą nas do 

źródeł wiedzy. Objaśnij mi świat, myląc narodziny ze śmiercią – bez 
fatygi kłócę się z gwiazdami o płatki i wszystko, co mnie otacza, sypa-
nych pod pióra poetów z wieczorów – spędów autorskich… 

To są ich gwiazdozbiory, tarło mają Ryby, to są ich gody.
Wezwij Boga, jeśli boisz się kręgów milczenia.
Wezwij frazę odpowiedzialną za sens. 
I próżnię! Gdzie chodziłeś jako jeden jedyny. Z teatru wypływają 

romantyczne dialogi. Repertuar zrzucony w ocean. Bagatela! Kobieto, 
zmruż oko, może astronom zapuka do twych drzwi! 

Nie posiadam nawet tytułu, zapach poezji liże ściany kamienia, 
skryci…, więc nie pytaj o scenariusz. 

Piszą o niej w gazecie – pani najbardziej elementarnego kurzu 
i pyłu, są różne rodzaje papieru, skał i miłości.
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Telefon zaufania 

Zabrał mi dwa słońca – spakował w kieszenie, guwernantka wyprała 
razem z cieniem i nic nigdy, oprócz szeptu od deski do deski. 

Aniołowie opętani zwrotami: cześć, dzień dobry, czołem Wielkiej 
Polsce. 

Porzucę ten kraj i wyprę się języka. Jest taki mały kamień, który 
woła o potknięcie się prawych, choć po lewicy kalendarze rzucają upar-
cie papierosy, aby czuć namacalnie życia cenę, wrzuciłem do ogniska 
oświecone racje – dzień niepodległości, wybierzemy Dom w zależności 
flagi. 

Będą nam dzielić świat, grę wielką zaczynając od nowa? Są takie 
kontrasty w kształcie liści. 

Przebudzenie gór oświadczy o dojrzałości Człowieka i jego jednym, 
jedynym argumencie?
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Zamknięta myśl

Wasza mowa: moja aprobata, wezbrane cumy wiatrów. Dam wam serce 
nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. 

Zakwitną skomlące rumiany i odbiorę kamienie gałęziom, jak nie 
cierpieć na astronomię literatury? 

Na które czekało lato – w spodniach chowając gitarę, jak przepustkę 
do innego świata. 

(Z tylu stron zerwał się wiatr, występujący na podeście walą w pnie 
drzew. Kuratorzy obligatariuszy wierszy zebranych w napięcie wykre-
ślają kwestie).

Ani trochę.
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Zmiąłem pustynię w jeden księżyc

Zmiąłem pustynię w jeden księżyc – ciepły krzyk zawetował to, co naj-
bardziej nas ogranicza w walce o cudze życie? Jest jeszcze taka miłość, 
jest jeszcze kąt na tej ziemi i parę wolnych i białych wierszy…

Wolę papierowe miasta, jedzenie na dowóz, koncertowe siły 
zbrojne, śpiewak z Odessy lubi wiatr, a moc ma czynną i bierną stronę. 

O czym to jest, poeto? Widziałeś wiele, widziałeś mnie, gdy nie 
widział mnie nikt. I uwierzyłeś!

To jest prawo, które mogą sobie wsadzić, to sztuka tego, co słuszne, 
wieczności udar postępuje w imię wyższego dobra. Tańcz, nie żałuj 
podłogi. 

Poszarpane uczucia z małym alibi dla bryły domu. Dom z podda-
szem tani w budowie. Korytarz – inspiracje socrealizmem.

Pewne jak gwiazdy na niebie, które zawsze będą nas kochać.
– Jak to wszystko łatwo powiedzieć.
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Węgiel się pali, wiatr czyta 

Czasami muszę przeczytać deszcz. Śnieg zmieszany z deszczem i wiatr, 
jak w dniu, w którym powiesił się Judasz – z braku alternatywy, nie 
wyrzutu sumienia.

Chcę być tam, nawet jeśli wejdę w cug dymu i pasji, rozbiorą mnie 
na koniec i przebiją, pomiędzy orzechem a jabłonią rośnie wino, 
kocham cię, Europo. 

Słuchaj mowy – organu strun, teoria, jak to zwykle wśród wilków 
przyjdzie chuć twym zapachem, nie obrażaj się na dobre? 

Dzieci Azji wolą modlitwę niż czystą kartkę.
Wyrwiesz nocy nerwy. Zatamujesz wodospad za jego błękitne 

włosy.
Dziś z wizytówką w kieszeni patrzę na świat, który wysłał pocz-

tówkę wiatrom.
Wiedz, że przyjaźń pięknej kobiety jest gorsza niż komunizm. Przy-

znaję pustyni kolor ostatniego zaklęcia i to, o czym sama wiesz.
Brzozowe schody pełne zmęczenia o wielkich rozmiarach. Przeży-

łem dwa przecinki i trzy znaki zapytania.
Pod krawatem przyjdą sny. Jakby chciały odszkodowania za szwy 

na czole i życie zgodne z dziesięciorgiem przykazań. 
Walczyłem o wizę do ojczyzny poezji. Ale konsul obłożył deporta-

cją. Ścieżką filozofów idą ołówki. Zatemperowane życiem.
Zaniosę słońce za góry. Razem rozniesie się wieść. Wieść o zwycię-

stwie Mahdiego.
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* * *

biegli w językach zrzucają opierzenie przed 
zimą karmiąc kota iskrą, nitki – strumienie 
zaszyte wąwozy między piersiami, mówić: 
o czarodziejach słońca, oni wolą równą ziemię

od doktryn zimnego wiatru, nic w kosmosie 
nie jest ciepłe, z papieru wszystko wywodzi 
się od wyrazu, zaufaj swojemu groszowi, który
wywodzi rozum i szlag, dla korzeni palonych

łez, które umieją umierać w Republice 
– przekreślmy je, dawną formą ust, wytrychem 
otwierając furtkę i skrzynkę na listy
pewnego anioła, by wejść na posesję ojca,

ostatnie pytanie przed tobą: gwiazda na ścianie 
jest otwarta na dwanaście pomysłów, 
zwiedziłem Frankfurt nad Menem, piękne 
drzwi miast, w których nakazane mi było 

kochać i tęsknić, złamany cień jabłoni pisany 
był od zachodu, po świadka dnia, milczenie 
cierpliwej krwi zadrwiło z atomu czynsz płacąc 
światu w terminie, kłamstwo z prawdą

spotyka się na progu
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Braterstwo krwi burzy

Ubrani w czerstwy chleb, łakomi sławy, dla której pożądają nas uni-
wersytety i kosmos wiecznie żywy. To nic, że ziemia ma trzysta sześć-
dziesiąt pięć dni, by obiec stół, przy którym zasiadło kiedyś dwanaście 
pocztówek i starodruków z Walchalii. 

Z raju czasami, z piekła, a czasem nawet z ziemi – tu są korzenie 
i oddech powstańca, zawsze świeży – mimo zaawansowanego wieku.

Otóż jutro przyjdą po nas falsyfikatorzy pojęć literaturoznawstwa 
i oświadczą, że lepiej jest bowiem żyć w małżeństwie, niż płonąć jak 
stos kartek ulubionych…

Miejsca ani Shirley, być jedynakiem w strumieniu, gdzie żal za 
drewnem jest większy niż fotografia kochań i rojeń snów. Wolę 
milczeć i sprawiać wrażenie głupiego niż mówić i rozwiać wszelkie 
wątpliwości?

Mam śmiałość do frazy.
Niby prace domowe odczytane zyskują wartość oczekiwaną w domu 

Boga. A jutro zakrada się do gniazd z hasłem: „Postępuj szczerze”, 
upadłe cykle platoniczne gwiazd, poruszonych przez nikczemność, to 
strata nurtu i dochód pierwszych słów, które wolą ciszę i dwa domy 
w słońcu.

Pamięć wie, że kiedy umrą legendy, przyjdą naoczni świadkowie 
i rozpętają burzę. 
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Cień i ślad wiatru

Dotykany przez wiele relacji Świata – nie jestem urządzeniem doty-
kowym, a mam w sobie mapy i dowodzenie na istnienie Syren, kiedy 
dzwonisz, ale ja nie wiem, w którym kościele.

«Zaczepiony przez człowieka epoki, codzienność drąży we mnie 
tunel ostateczności». Dla ciebie, mój kocie, jestem w stanie zostawić 
powszedniość. 

Nie chcę już, nie chcę dłużej czekać na piasek pod powiekami, na 
nadejście syna, w końcu na wiatr, co rozgoni…

Patrzę w rynnę, a tu ciągiem twoje siedem dni zlewa się w jeden. 
Jedyny taki domek, jedyny taki pierścień i egzemplarz? Taki duży, taki 
mały.

W miejscach, gdzie nie pada śnieg, są marginesy naszych 
możliwości? Wolałem przejść przez morze niż spalić wszystkie swoje 
najgorsze książki.

«I wieść wesołe życie staruszka».
Swoboda i wolność dla południowych melonów. Patrzę na świat, 

jakbym oglądał go po raz pierwszy, prawo nakazało im rosnąć w oczach 
Ludzi – prawo nakazuje, a nie decyduje. 

Stoję na maszcie i chcę, aby dotykał mnie wiatr, jakiś admirał woła 
chmury – to jedyny niewyczerpalny surowiec, który nie tylko: «brać, ale 
i dawać». Po framudze – pamiątki krajowe. Przed tobą wielkie morze. 

Woda mineralna, to między brzegami nastąpiło równocześnie nie-
szczęście ze szczęściem.

Jestem na bożej łasce wyrwany żywiołom płomień – trzech kropli 
w poradni językowej, w milionach 

wierszy. 
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Minuta z księżyca

Wybitni pisarze, na skraju jutra – załamują się nasze kartki, trzy odle-
głości listowej papeterii do księżyca, to spiskowca rozkosz. 

Z zawodu inżynier cudzych warg oś, dla celników, rybaków, 
wygrane wybory, do ekspedycji, na śmierć i życie, między ciemną 
a jasną stroną wodogrzmotu. 

Pilnuj własnego cienia! by kamień na szyi nie wyleciał z dziejów 
momentu pochłoniętych świec, bo księżyc nie pyta, choć pytań miałby 
wiele np. „Czasem podobny jest do dużej litery c, czasem do dużej 
litery d, a czasem do wielkiego o”. 

Księżyc wodzi małe gwiazdy na poruszenie weny i Jezus – solidarni 
w chorobie ziemskiej, pełni: stuk-puk,

bo wieczorem? Są jeszcze pytania retoryczne, którym ukradziono 
echo, a przypadek gasi dzień od stu tysięcy lat.

Jego hipokryzja niewyczerpana ma tylko jedną twarz, przy takich 
zachodach – nie ma niepoczętych mórz, gór, pustyń, a zawartość listu 
znają tylko astronomowie.

Nie pytaj ich o wiek, bo tylko się zbłaźnisz, a może najwięk-
sze z moich marzeń, to morze, napisana fala przez słabnących 
w ramionach.
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List

Powieść mi, 

wielkie tajemnice wątków, sens końca i początku, epopejo – zauwa-
żyłem stychiczne twoje sympatie, a w pociągu do cnoty literac-
kiej – kpiące ze strun światła, tajemnice drzew, które otaczają mnie 
permanentnie… 

Byłaś, ale zapominałaś, byłem, ale przemija postać świata i choć nic 
niewarte spożycia są czwarte kromki z każdego bochna chleba, to desz-
cze, które wsiąkły w treść – zostawią z dzieckiem, dzieckiem radziec-
kim wszystkie decyzje, które stały z domem pokrytym rosą; jedno 
kłamstwo – nieprawda może być miła, ale jej skutki przerażające, gdy 
pieniądze mówią, prawda milczy. 

To moja rozmowa o pracę. Ile wina w głowie, tyle prawdy w słowie.

Przepędzona jesieni, gdzie w atelier siedzi malarz i strzepuje pył ze 
skrzydeł pszczół, które oswojone unoszą zdania zgodne z gramatyką, 
jej nienagannością i myśli o chorobie, i śmierci. 

Czyja – wiem, władza to religia?
Myśli, których się nie zdradza, ciążą nam, zagnieżdżają się, paraliżują, 
a nie dopuszczają nowych i w końcu zaczynają gnić.

Wypowiesz wczoraj, do ciebie nie należy jutro, niepewne są trzy metry 
nad niebem, przepraszam za to, że złamałaś mnie, kochanie, choć cały 
rok był nasz.
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Swoją niezobowiązującą depeszą oddałaś zodiak, który wędruje 
i wielbi wyobraźnię. Całe twoje rozrzewnienie zamyka się w sobie. 
Jesteś moim aniołem stróżem!

Całuję rączki, bo wiem, że czekasz. 
Bo mogłaś odejść na zawsze/ by stale być blisko. Nie spieszę się 
kochać, spieszę się czytać…

Astrologia nie przepowiada przyszłości, jako wiedza nieustannie 
pokazuje mi, że świat jest cudem, przeznaczenie zaś jest poezją istnie-
nia, wewnętrznym rytmem, rozświetlonym tańcem w świątyni Boga. 
Astrologia jako zawód wymusiła, bym stał się jej godnym.

Bezrobocie zadeptało słowa – choć więcej ich niż:
Uśmiechu — zwiastuna porozumienia. Uśmiechu czułości. Uśmiechu 
— nieśmiałości uczuć. Uśmiechu — lęku słowa. Bo coś jest nie tak 
z moim wzrokiem. Jakoś nie widzę siebie w pracy.

Twarde życie nie zdusiło, nie przygniotło czterech ścian, stawy, rzeki, 
oceany spowinowacone z Księżycem nie zakładają rodziny, a ich eks-
pansja kocha maksymy, spekulacje? – Owszem, lecz bez ryzyka.

Całuję szyjkę, wydarty z powietrza
Kowalski 
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Wyraz świata

– O którym marzyłaś dwadzieścia lat? Swojego dorosłego życia: żadna 
różnica w nas – rówieśnicy mówią wiele, a słuchają mało. 

To nic, nie jestem im na porządku dziennym; walizki, jeszcze ciepłe, 
jak kraje zostawione za plecami, a nigdzie nie zagrzałeś miejsca na 
dłużej niż pół roku.

Bo talent do pakowania wszystkiego do jednego worka. 
Wolą nas bilety w jedną stronę, wolą upadłe reżimy, będziemy krew 

zbierać i zdobywać chmury, by szczęśliwie dożyć starości, zadzwonić 
i słyszeć sygnał, to takie budujące i nienaganne, łaknąc strony ksią-
żek – kropek, przecinków, o których uczono nas, że są potrzebne. 

Zakładki robione przez analfabetów. I nic nas nie przekona, że to 
najkrótsza noc w roku. 

Encyklopedie padną wraz z piątym brzegiem, a na ich stopach 
położą uniesienia brwi, wstydliwe próby złego wiersza, przez który 
realizm staje się podaną dalej jaskółką.

Nic mi z naruszenia stref lirycznych i najdłuższego wyrazu świata. 
Bo uwielbiam poczucie bycia anonimowym w mieście, w którym nigdy 
wcześniej nie byłem.



 53

Śmierć ukochanego pupila

Książka to skarb – gdziekolwiek bym nie był, jakakolwiek pokusa by 
mną targała, czerwone stołki wiosny rozłożone przed rozchodnikami. 

Uparta woń strumienia, argumenty cichej śmierci, która nie pozo-
stawia złudzeń. Jest nawet demokratyczna i godzina jej nieznana? 

Kamienie ułożone na sobie, po śmierci kota, który witał cię u progu 
drzwi, towarzyszył przy codziennych czynnościach, czasem pościł… 
Nazywał się imieniem człowieka.

Wyrastające z węzłów końcowe rozgałęzienia pędu dają nam to 
zdziwienie wszystkich warunków, u podnóża czytanych wierszy, kiedy 
odezwą się z chaosu lata przestępne i zranione przez łopatę krety.

Wiatry zachodnie, na południowej ziemi, żyznej; wkopany do 
zasady, że kochać należy się spieszyć. A kto widzi, sam nie przemija. 
Idź sam, kiedy upada promień w kanały, na warcie stoisz swego domu 
i nie pragniesz nic w zamian prócz głaskań. 

Ryzyko zachodu, przed wschodem?
Duch jego inne trawi już miejsca. Moją obronę Pana od przyrody 

oceni szeroki ład i cud życia w świętej pamięci. 
Byłem świadkiem koloru twoich oczu.
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Publiczny spektakl 

Kamieniu, wywiązałem się z Ciebie! Natura milczenia ma swoją war-
tość – widziałem słońce, które dało mi ciepło. 

Dotykałem wody, która mnie oczyściła, na końcu przyszedł czło-
wiek, postawił mnie w futrynie: skrzypnęły drzwi, spotkałem różne 
światy. 

Trwam w tym miejscu – ucząc się ogłady, zapadnę ci w kręgu, jak 
kamień z serca Wszechświata, „odczucia to moment, w którym, kopiąc 
kamień, przepraszasz go za to”?

Wielce obarczony winą i rosą. Pilnujący swych granic, nieoswojony 
dom sensu ciszy.

Darowizny, jak wielkie miasta, są fałszywym koncertem cienia, 
dzisiaj wystarczy.
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Muzyka kosmosu

Nauczyłem się patrzeć na ciebie Słoneczko
tak, że nic mnie nie oślepia 

– tyle lat nie było cię w domu zbudowanym z chrustu
każda chwila, którą muszę spędzić z dala od Ciebie
oddala mnie od etiudy. Czyżby sprawiły to twoje piękne 
słowa? bo w Twoje życie weszło moje życie.
 
Nic mnie nie powstrzyma przed kolejnym wybuchem –
Wielki głód odsunął nasze zaślubiny gdzieś na peryferie.

Ja mam wiarę, że wielkim wozem dojadę…
Ty masz pewność, że ten jedyny dźwięk, to 

My razem wchłonięci.



56

Dziesięcioro starców kupuje obraz 

Obudź mnie, listopadzie, w porze deszczowej: tysiąclecie, tysiąc 
odłamków ciebie i jedna noc, podczas której umarł jego liść zapisany 
w wilgoci i następnej stronie, której kupić nie chcesz? 

Kręgi, artyści z białych wierszy, związki wasze już zostały pobłogo-
sławione, wielkie wschody i zachody, gdzieś tam świadek wszystkiego 
sprzedaje widok masywu góry zza horyzontu. 

Są jeszcze nici, które wszyte do wysp i wypukłości retoryki wiatru, 
który przywiódł szczęśliwą łzę, dziewczyno z portfelu razem z panną 
z kagankiem oliwy weźmiemy wodę ze sobą, by nie być śmiesznymi… 

Wersety zarazem podsyca i gasi stworzona dla kasztanu, jedyna 
potknięta figura poloneza, który mówi o dziewczętach, które w progu 
mają stolicę; tego, co chce wiedzieć ojciec chrzestny i myśliwy nie 
bajeczna więź pionowa, szczęścia, które nie zna wagi wszechświata.

– Wciąż pisarze, przez których echo drżą gwiazdy i nie trwają 
w podziwie – imiona; „tak” i „nie”, kalkulatory źle interpretują puste 
lęgowisko.

Wychował mnie święty spokój i woda sodowa, rozebrałem cię 
z pychy nie rękoma, a myślą. 

Nadałem wartość, dziś wykluczam życie na dwa listy, szacunek do 
sadu „nie jest błędem artystycznym”, a wierzbową wyrozumiałością 
owocu. 

(Na ulicach lata, biega wariatka z wiadrami, zakochana w lipcu, 
pomiędzy farbą mularską a farbą: credo) jakieś kamienie… 
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Dwie twarze koloru żelaza 

wnuk obok dziadka, stryj obok ojca, matka i zięć pędziwiatr 
– na cztery strony wzruszone ramiona, meksykańska fala, 
całowanie w rękę i jeszcze papier, kamień, nożyce.
„wojenko, cóżeś ty za pani?” nie wiesz nic o deszczach, 

nie wiesz komu depczesz kwiaty, ptak ciernistego krzewu, 
mój Boże, czy to koniec świata?! zabierz mnie w kręgi
kulturowe, tam, gdzie różnica między Bogiem a historykami 
polega głównie na tym, że Bóg nie może zmieniać 

przeszłości, gdzie wiersz ma dać świadectwo kwalifikacji 
zawodowej, kiedy głód z apetytem szarpią patosem. czarne 
i białe, poczęte i zeskrobane, dzieci i ojcowie w spektaklu 
odgrywają rolę życia, w którym reżyser ma obowiązki ojca 

chrzestnego. trzy w jednej linii – skarby mistycznego morza, 
nie sądź po gwieździe? zdania oznajmującego, 
twierdzącego, przeczącego, pytającego i rozkazującego, 
na komendę serca – otworzono książkę, bohater: bandyta, 

spadła kurtyna, z korespondencji wynika, że ci już tylko 
tulą się do siebie
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Balonik

Dotyk popiołu i marzenia błędów ludzkości przeżywanych na nowo, 
„kiedy nieomylna uczysz się czytać i pisać”, w tym jednym powodzie 
do miłości – ogrzewają się dłonie krajobrazy serca, mam wielką moc 
czynną i bierną uwielbienia and I will always love You – pamiętam, 
kiedy z północy runął, jak wprowadzenie jutrzni w rozstępujące się 
zdania i hieroglify – łakoma reda, u stóp góry Ararat, oniryczny dom. 

Przechodząc na ty z przeklętym głodem, jeśli zapytają – 

odepchnięty przez świat, pouczony chrztem, rwąca rzeka przedmio-
tów – wybrane i nowe cztery twarze kwadransa – pięciu oceanów. Nie 
chcą nam oddać krwi ani szpiku…

powiedz, Rabbi ukryty w tobie epilog, krzyż – mówią kapitały, na tar-
gach, gdzieś w przyportowej starówce na bazarze, pomiędzy wiekiem 
nowożytnym a staroświecką tradycją? daj mi bliźniactwo czereśni…

Kiedy wiatry powiedzą, że jeszcze mogą się na coś przydać w momen-
cie zapatrzy się wiersz na drzwi zamykane tysiącem zamków. W progu 
pozostanie szczelina innej rzeczywistości i my, którym odjęto od nosa 
pokarm i cień choćby posmaku tłumaczeń…

Pośpiesznie zdejmuję linie papilarne z dłoni – orlich oczu – na cztery 
strony świata wysłany sygnał dobrej nowiny, kocham cię, rufo – od 
dziś będziemy udokumentowani – sumienie Wełtawy, a na brzegach 
kra, na niebie dym z komina i liść pewien swojego przemijania?
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* * *

Wiesz, że gniew poety dotyka nizin
– na społeczne zamówienie.
Cały człowiek w całym Bogu, 
jak w sali luster wesołe miasteczka…

Pieczęć, przez którą przechodzą samotnie 
w najlepszych warunkach, 
coś mnie podtrzymuje i znosi 
na kamienie o właściwościach magnetycznych.

Pozostaje pytanie? O cudzysłów świata.
Pędzel nie zostawi kreski na sumieniu 
– krojący chleb nie chcą reszty.

Złoto wabi się: sierota wiatru dziejów.
Gwiazdy na warcie wyplują żart 
z zielonej jabłoni.
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Krwawa epicka rozprawa

Wygrało przekonanie z rozumem i to, co włożyłaś pod poduszkę… 
A może kiedy zajdzie słońce – nie nastanie noc. Będą tylko kuleczki 
wydmuchane z długopisu.

I cała fala tuszu, którym okryją stulecia, że tego dnia z ławki 
grudzień wstawał z bladą zimną twarzą, dla potrzeb iskry wrzuconej 
w Tatry jej włosów. 

Będą wędrować całą dobę – od poziomu morza do szczytu pionu, 
upartego na wieczór ze sztuką wzlatującą nad poziomy podwórkowego 
oświecenia.

Nasycony brakiem opuszczasz piękne góry, w których kochałeś się 
pierwszy raz, jesteś pewna drzewa swojego snu? Jeśli tak, jeszcze tu 
wrócisz – obejmiesz go, on pamięta.

Blada twarz i zawrót głowy, kiedy padną pierwsze liście, osunie 
się po zboczu lawina, z epoką przyszły i odeszły prądy… Może jeszcze 
gdzieś na oceanie widać granicę stykających się mórz? 

A może to tylko prąd, Synu tej ziemi, Synu tego kraju i w końcu 
kamieniu, w którym zatrzymało się milczenie, naradź się, czy jeszcze 
chcesz powitać nowy dzień… 

Czy już masz wszystkie strony świata w aktówce zrobionej ze świń-
skiej skóry? W jej oczach widziałaś strach i odbity piorun, czekający na 
zemstę bogów gór, mórz, miesięcy i obłoków.

Wtuleni w szadź, pragniemy nocy, tak samo, jak i dnia. Pragniemy 
serc, które biją tak zachłannie!
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Wzruszenie poety 

Pomyślałem, że muszę mieć żonę  
i koniecznie swoje drzewo, dom w górach,  
by nie nadkładać drogi…

inne spichlerze z prawdą ostateczną
– w kolorze 48 stron
nie mając roszczeń wobec siebie 
udaję się na poszukiwanie kapitalistycznej choroby

płomień milczy o kropli poruszanej 
przez Posejdona 

dyplomacja to siła argumentu 
terwestyni włożą między nas Kruszec boskiego Amen  
i ślubną obrączkę z wnętrza słońca 
otworzę okno w pociągu – tomy obcych literatur,
które odpowiadają nastrojowi refrenu,

mistrzowie szeptu, odkrywcy 
drżący przed białą kartką tworzący
od niechcenia –

liście niemające stałego koloru – wyręczone śpiewem,  
z racji przywileju i obowiązku
świat uczesany grzebieniem, porami roku, 
ktoś właśnie przeżył wielką miłość: 
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„schodzę ze sceny, bo wiem, że ważne są 
tylko te dni, które jeszcze przed nami”

do domu deszczu i ognia, a śmierć jeszcze świętuje życie
podpalasz kartki „zakrwawiony nóż dźwiga całą samotność”
błagają nas lata przestępne 
o cześć włożoną między wiersze
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Wszelkie podobieństwo do prawdziwych postaci  
i zdarzeń jest przypadkowe

Jeśliby spadła gwiazda z wieży tysiąca
odrzucę idee i spowiedź złożę na kopcu z rys woskowych 
a porządek dorycki 
uśnie na barkach i postać stygnącej tajemnicy 
promień rozumu spali na wiele świąt mitów i zgrzytów
gdzie wiele hałasu o nic
odwrotność wypowie pacierze za konających 

wszelkim prawom zastrzeżonym 
„Lambro” znów odkrztusi 
białą mgłę z nicią w tej chwili o niejasnych ściegach 
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Dobry, zmarzliną wzywa świat
Arnoldowi Samsonowiczowi

Wyrwani z grzmotu 
zabraniamy!
domom z chrustu
opierać się na warkoczach komet

wargi przygryzać 
jako postscriptum 
przez różę i różaniec 
tak różny, że aż spoisty

bez kultury 
– żyć nie możemy, bo byśmy pożarli jedni drugich
bolących i lśniących 
w odbiciu ogniska 

wierszy, i tak dalej 
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tytuł

Nazywam się Milion 
bo dyplomacja każe mi mówić: 

kiedy Dyplomaci są użyteczni? tylko podczas pięknej pogody 
kiedy pada deszcz – toną w każdej kropli 
chcę mieć z tego świata pamiątkę

kropla bywa czasem w Polsce 
i z przecinkiem walczy o bilet Mam talent 

o maszynę do pisania, o watę cukrową 
choć pogląd negujący wszelkie zasady etyczne 

zadrżał niebem zaszeleścił czekiem 
żadna filozofia nie wyjaśni jak kochałem Cię 
chcę mieć z tego świata imię nie lada nocy, którą podszytą liściem 
kocham

mając do dyspozycji skałę 
w stronach świata tysiąc lat i nie zmieniło się nic 
bezstronne są tylko myśli gwiazd
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Zasłużony kulturze

zbliżam usta do słońca 
by rozgrzało żołnierski medal 

a wtedy poczuję pieśń pokolenia
wyklętego artysty 

każdy takt roztacza wojnę 
to wojnę to niewolę to ignorancję to siłę 

wiatru bez pamięci 
to jest czas zaprzeszły na tym świecie jesień 
musi przyjść po lecie

jak błogosławieństwo 
jak klucz do szczęścia 

jak ceremoniał 

osiągnęliśmy to w dobrej wierze
wiedzieliśmy że to 
wiedzieliśmy że trzeba umierać publicznie na oczach świata
przepraszamy 

ale zdążyliśmy przed Panem Bogiem 
uciec przed kulą 

to
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Służba wojskowa

wartość wrodzoną mam 
w pokój i wojnę

w pokoju tylko miłość 
na wojnie nie ma zwycięzców 
nie ma niewinnych 
ani nagród za drugie miejsce 

nowe horyzonty dają nam punkt widzenia 
a ten obcy każdego rozdziału 

kościoła od państwa
państwa od prawa 
miłości od śmierci i jadu
ludzkości i niezgody 

zimny pot zawsze ostoi się 
na krzyżowych ramionach
tyle tu przywar że nie chcę żebyś 
mnie urodziła
dlatego że już nie będziesz 
więcej mydlić oczu ust pośladków 
i wymagać powtórnego 

nawet

jeśli zapragnę rezerwy 
między słowami
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Romantyczne i naiwne

*
zabij mnie wietrze
niech wedle wyroków twoich

skłamię
niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa
niech nie mówią że to nie jest miłość
a może by na spacer iść przez świat w jeansach wytartych
niech nie ma statków puszczonych w morze
ani pełni nad nami

żadna scena bliskości mnie nie przerazi
a nowego dnia odkrycie jest większym błogosławieństwem niż zdoby-
cie nowego ciała
ty nadal wierzysz że drzemiesz w środku wszechświata

bo chcą z tobą rozmawiać wieczory
i pewnie rozmawiają

*
mitem jest iż mówiono że wiatry są boskiego pochodzenia 
dusza artysty zauważa iż zauważone zaćmienie księżyca może obronić 
przed wątpliwością 
reszta powinna dzielić liczby na:
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niepoliczalne i policzone
milczące i zeznające pod przysięgą nocy i dni
w obronie duszy ziemi i wierszy
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Prawomocna dobranoc

Człowiek z gitarą kończy apostrofę. Ziemia w dziele sztuki – są jeszcze 
kłamstwa, kiedy pamięć wypowie wojnę medalom, do których przez 
świat fizyczny, metafizyczny i urojony mnie wiodła droga. Muzyka 
jutra, gawęda sprzed stuk-puk w czerwony talerz.

Tutaj kwadrans, druga: księga wczorajszy próg drzwi. Nie grałem 
nigdy w kotka i myszkę, a ser pachnie jak ten z hamburgerów z rynków 
światowych metropolii. Biegnę po owoc, któremu dałem imię, a zara-
zem nie doręczyłem sekundy…

z siebie – odżałowana wina – moja wina, moja wina. Suchy liść 
na policzku płacze nieobecny sen – kandyduję do rady docierającego 
słońca. Pionier zamkniętej książki, nie zaniedbuj, przetłumaczony 
na jasną i ciemną stronę Księżyca – wiem, że świadkowie boją się 
urywków

z książek, prawomocna dobranoc, a miłość raz niebem, raz czyść-
cem, daleko idące publiczne piorunowanie. Chcę obejrzeć kilka kata-
stroficznych filmów, jak ten bezdomny, o rysach twarzy starszych niż 
nasze góry? A struny, w teorii są…
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Niewytłumaczalne

niebo 
nie tłumaczone
grabarzom, nieśmiałym, artystom, fotografom, duchownym, 

stewardessom, kanarom 
i astronomom 
także pytającym i tych, których pytania odrzucono, cisi – którym dźwięk 

rozwiązał ręce
a jednak znane we wszystkich językach świata
a jednak absolutnie pojmowane
a największym grzechem grzechu naszego czasu jest utrata poczucia 
grzechu
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Dla wschodów słońca zarwę noce

Muszę oddać witrażom sekundy, za które zapłacił świat poddanym 
jako feudał albo lennik. 

Jak ogryzek utkwić w gardle, bo wymagam od siebie nawet gdyby 
inni ode mnie nie wymagali, a może tam jest świat, który wzbiera 
falę; może tam jest świat, żeby nie nazwać go światem, tylko potrzebą 
jednego. 

Bo bolą mnie wszystkie członki odpowiedzialne za głos, wzrost, 
słuch, dotyk i mowę. Mam zwierzę, mam wstydliwy sen – mój kot leży 
gdzieś na ganku – a jego zmysły ukryte w śladach ptaków, ich rdzeń. 

Bo jestem tym, który zostawia impresje z odlewanych kogucików 
rodzi się, rodzi się niezwłoczna gleba – po której stronie staniesz? 

Stoję murem.
Może tam jest świat, gdzie poklask tłumów nie rodzi się z piękna 

ciała, a piękna duszy?
Nie uciekam od słów, dla każdej z kropek można stracić 

równowagę…
Chcę odlatywać na zimę i wsiąknąć w piach, kiedy przyjdzie czas, 

chcę nie przynależeć, ale posługiwać się pismem – tak, być kochanym, 
zawstydzony nagością szczytów. Absolutnie wyklęty, choć jestem 
ojcem tego lata, to synowie moich wschodów, fani ze studni, a może 
nocy.

Bo milczą pięknem przedsięwzięcia.



 73

* * *

Nie kredą życia,
a kredą Pra-przyczyny 
odstępuję od historii własnej 
na rzecz historii Wierszy.




