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* * *

Błędne długie dłonie 
Na niebie z włosów anielskich 
Jakaś bajka, która wstaje 
Kiedy zachodzisz i odchodzi nim świta 
I ty złożysz jeszcze raz
Wyrazy pamięci, bo z wyrazów 
Najlepiej ułożyć wieniec 
Albo bukiet do samego Demiurga,
A ciężar przesłania jest zawarty 
W liście sprzed tysiąclecia 
Mając go w rękach – masz wszystko 
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W niebie

Śniadanie 23 maja ‘97 roku 
czy spożyć czy poczekać 
a może oddać w ręce potrzebujących  
Nie wybawiaj mnie świecie  
który nocą po drugiej stronie 
równika świecisz  
Jak księżyc promieniem odbitym  
zwabiony w rymy zbawienia  
o nurcie rzeczowym  
Pragnę żyć świętobliwie 
umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość  
Jeśli karą za akt twórczy będzie 
 
niedostatek 
Ocieranie cudzych łez bywa 
korespondencją między wnętrzem a zewnętrznym
 przejęzyczeniem
bo na językach nas mają płyty kontynentalne  
Posiłki w cenie życia  
– zimne ciepłe – ty nosisz na sobie spojrzenia narodu 
A moneta pada reszką na stół 
by nie budzić pokoju ptaków

Nie mów do mnie przepiórko 
Kochaj mnie żywiole miłości
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„Chcę to powiedzieć publicznie:”

już Cię nie kocham.
Na gali wszystkich słów – jednego już nie wspomnę.
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Dobry czyn

Czy kochasz mnie miniaturą?
Czy wierszem klasycznym?
A biały związek, to my u progu
Niepodlegli, a zarazem podlegli 
Obcy, a zarazem bliscy –
Świat nas nie widział – świat nas zobaczy!
 
Bezimienne i zapomniane akty.
Lekarz i pacjent 
A może w najbardziej nieproszonej chwili
Najbardziej wyproszone marzenie?
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Dziecięctwo

palcem wyznaczyła granice – od sentencji do wierzb, 
od których pobieram lekcje śpiewu – od kuli ziemskiej 
po palec niezgody biorę do ręki jakiś udziec 
i smakuję jakbym miał już nigdy nie jeść, nie pić, 

nie pożądać, ani tego, co ludzkie już zawsze traktować 
jako obce, nie! bo mam nadwrażliwość w pewnym 
wierszu, o którym mówić nie chcę – chcę by on mówił, 
chociażby znawca wyciągnął jeden motyw 

a na podstawie niego stworzył jakąś dramę, by napluł 
na stronę, zyskując bardziej autentyczność, by rzec raz 
na zawsze, że obce strefy mają obłość i rozmach… 
pochodnie płoną jakimś dopełnieniem, zamach na głuszę,

a szans pozbawiono  mnie na starcie; pobieram jeszcze 
lekcje, choć życie czasami znośne? to właśnie życie
weryfikuje wiarę w echo odpokutujące, między granicą 
wschodu, kiedy dano mi litery już wiedziałem, że to 

moja jedyna szansa
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* * *

Głos  
Serca

Iść  
Z wysokości  
Mostu

Przewodzi  
Grzech  
I modlitwę 

Czasem  
Szept jakiejś  
Włóczęgi 

Bije 
Nawet jeśli  
Alarm 

Kończy się  
W zapomnienie 

Jeśli echo  
Zbawi  
Mamy w planach 
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Kilka wierszy 
O podwalinach 
Betonu

To nic 
Że karmi je 
Woda i chleb 

Pielęgnuj  
Żyły dróg  
Twojego kraju

By przetoczyć  
To o czym 
Mowa

Owoc 
Żywota 
Pierwsi
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„Imieniny ojca” 

Chciałoby się nazwać dzień 
Ojcem wszelkiej mądrości 

Rzuć palenie w dniu równonocy 
Ojczysty język wypala jak promień, rzucając 
Go za siebie 

Chcę godnie zakończyć romans z nocnym Markiem, 
Mówi: Maria i odrzuca w Dzień Zaduszny światło

Choć obyczaj stary każe nieść bukiety 
I śpiewać młodej czy starej parze

Dwa momenty: Moment wieczny 
I moment doczesny napada na nas średnio 
Co dwanaście godzin 

Raz żywioł ciemności, raz ludzka godność

Mam z dnia nic, choć wszystko spełnione 
I z nocy wszystko, owocne są nasze nocne wypady na księżyc
Przy tańcu świetlików, a wotum było, jest i będzie

Pisanie jest rzeczą intymną… Więc 
Szumcie nam jodły ukochane piosenkę
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Kiedy wracam 

Wygnani
Przez wiatr
Na wszystkie 
Strony
Jakie znasz
I jakich 
Nie poznałeś
Tu dotyk
Tam spojrzenie 
Między nami
Chemia 
I zapaść 
Pór roku 
Odbędzie 
Się spektakl 
Kiedy 
Biały papier 
Zżółknie 
Nie 
Dorośliśmy 
Jeśli 
Miłość 
Zza kotarą 
Świata 
Jeśli
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Zderzenie 
Światów 
Jeśli 
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* * *

Liście,
Które 
Uderzyły
O beton 
Znają smak 
Ludzkich kroków
I znoju  

Liście,
Które wiszą
Jeszcze 
Po wiszą
Ale sam 
Akt  

Jest, jeśli między 
Zatwierdzić 
Porządek świata 
To zeznanie 
Za i przeciw

Obarczy 
Konar
Koronę 
I korzenie



20

Absolut 
Drgania 
Niebyt 
Wstrząsu 
I wahania barwy, 
którą zmieniasz

Nic więcej 
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* * *

Mam kamienny 
Wyraz  
W ustach 

Które mówiły  
Że piękno  
Poezji 

Równa się 
Pięknu  
Milczenia 

W tym  
Domu 
Leżą jeszcze  
Na półkach 

Książki  
Ludzko  
Otwarte

Z jednej  
Strony ziemia 
Z drugiej  
Cały kosmos 
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Budowany 
Na obraz 
I podobieństwo 

Gdzieś 
Początek  
Gdzieś  
Koniec 

Na stronie  
Nieznanej  
Interpretacje 

Drukiem 
Ochrzczone
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* * *

Pomiędzy  
Wewnętrznym 
Słowem 

A zewnętrznym 
Milczeniem

Jest 
Krew 
Pot 
Łzy 

I wiersz
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* * * 

Bezbłędny 
Wiersz 

To 
Taki 
W którym 
Jest zmowa milczenia 

I jawny wyrok

Zero pochodne 
Wątpiące 
W nową jakość
I zero absolutne
Gdzieś demokracja ciszy 

Do siebie 
I ludzi 
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„Rzecz pospolita”

Macie co chcecie, bo mieliście do wyboru:
wojnę lub hańbę.

Jakąś poprawkę nad westchnieniem
podczas obrad nad spiskiem Wszelkiego Dobra 
albo donośności głosu.

Gdzieś na obrazie artysty, 
który płakał nie z doboru palety barw 
ale przykazania, którego nie chciał złamać
ani kroku w tył już postawić, 

bo bohater idzie do przodu.
Tu jest rzeka żalu i szal jej delt –
dalej nie znam wszystkich er, ale tysiąclecie mi świadkiem, 
że literę A poznałem, jak czarodziejski pył. 

Muszą lampy być zasilone pierwotnym
żarem, bez jakiejkolwiek maniery.

Nasz błędnik poruszy ramy 
być może świata, 
być może poezji, 
być może jakiegoś człeka w średnim wieku.
Porwany echem długiego patrzenia 
upominam was, którzy pospolitą rzeczą władacie…
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* * *

Siedzimy  
Na grzechu 

By wstać  
Świtaniem  
Wiersza

Naiwną  
Rutyną  
Los  
Aniołów 

Czasem  
Szept  
Wyspowiada 

Z nowiu  
Na niebie  
I ziemi

W pustce  
I pełni jałowego 
Ręcznie  
Pranego ręcznika 
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Znaki  
O których  
Mówią 

Filozofie 
O godzinie  
Zero 

W granicach  
Tolerancji 
Pewnych dni 

Które 
Zaniemówiły
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* * *

W pierwszym szeregu stoją: 
Reumatyzm i Starość  
A na koniec pomieszanie zmysłów  
Tak podobni do konstrukcji  
Jak żywa legenda umarłej  
Publiczności 
Bo dla puenty jestem w stanie  
Żyć w próżni  
I w kałuży widzieć światło bez ciebie  
Mając tak dalekie kurtyny 
Cień i struna w dokumentach sceny  
O które zawsze uderzy  
Potoczność i Patos, Wina i kara 
Pokusa i święte śniadanie  
Na kolację
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* * *

Wesprą
Wiatr
Za 
Horyzonty
Przez 
Miasto puste 
I liryczne 
Odpowiadają
Splecione ręce
Ręce czułe 
W swojej 
Ludzkości
U – piecze się 
Nam 
Podczas 
Gdy 
Kneble
Podszywają 
Się
Za ogół 
I szczegół
Żywioły 
Tego świata 
Dajmy im
Publikację
W piśmie 
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Znaczącym
Więcej 
Niż
Jakikolwiek 
Brak słów 
O sens 
Przecinku 
Czy kropki 
Zadba 
Poryw 
Spekulacji 
O krwiobiegu 
I przebytej 
Drodze
Żywiołu 
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* * *

Wolno mi 
Wolnością
Nadawać imiona

Takim samym 
Białym 
Czarnym 
Żółtym 

Kolorem 
W dowodzie tożsamości 
Moja tożsamość: 
Światowa 
Przynależność:
Do idei 
Dobór słów:
Omylny 
Język: miłości i nadziei

Zestawiony 
Z prawdą 
Sojusz 
O wadze niebagatelnej
Dla możnych
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Czystość: sumienia 
Na wadze 
Słowa 
Na wokandzie 
Jakiegoś okręgu 
Bez wyjścia 

Sprawiedliwość 
I prawo 
Teza uczciwości 
Od kołyski 
Od tysiąclecia 
Po ostatni dzień

Wolność: 
Słowa a niewola 
Pokusy

Zamilknę
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* * *

Wybrani
Kluczowym
Elementem
W
Granicach 
Formy 
Jaką
Trzymam 
Od wieków
Przysięga 
Obowiązuje
Całe 
Stworzenie
Duszą się 
Dusze 
W słuchowisku 
Wiatru 
I widowisku 
Słońca
Księżyca 
Zgromadzone 
Przed narodem
Pępki 
Psychologicznej 
Warty u stóp 
W państwie 
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Środka 
Tłumu 
Pierwszej 
Pomocy
Powiążą 
Nam ręce 
Planami druku
Umartwiony 
Dłutem budowniczy 
Domu 
Od dymu 
Do skały

Zaledwie 

Mając jeden 
Język 
Promienia 
Słońca
Do pomocy
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* * *

Zaklinacz  
Oddechów  
Zaparty  
Poezją 

Niepodległy 
Powojennej 
Sprawie  
I nikomu 

Czyli złożony  
Z przekory 
I lirycznego wyklęcia

Niepoprawny  
W rytuale  
Zżycia  
Na językach  
Świata 

Język 
Niczego  
A w kajutach  
U Magdalenki  
Order przyjaźni 
I sztandar 
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Pracy dziś  
Nie brakuje  
O poezję  
Się nie troszcz 

Zatrzymamy  
To  
W Pędzie pogoni 
A pióro rani 
Na wieczność 

Ich dusza  
Została  
W Ziemi Świętej  
Posypana 

By jeszcze  
Pamiętano  
O niskiej cieni  
Nieszkodliwości 

I przynależności  
Do świata  
Publikacji  
Prawa i zapierającej 
Dech w piersi

Sprawiedliwości
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* * *

Zdobędziemy  
Pełnię księżyca  
I niepełnię zdania

By odblask był 
Dwustronny  
To jest: za darmo 

– I za bezcen  
Bo kiedy Bóg nie 
Rozumie 

Postęp trwa  
Kiedy dorastamy 
W dniu bojaźni

Podstawowe zasady  
Pieczęć na sercu  
Zostawią

Kiedy papier  
Płonie to z wyboru  
Nie przymusu 
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Myjemy dłonie  
Aby to o czymś  
Świadczyło

A koniec lubi  
Zataczać krąg  
– Czytać

I spekulować  
O puencie 
Bez wyrazu

Coś o czymś świadczy 
I bez świadczenia 

Przeciek  
Między płótnem a 
Wolny i bez wolnego dnia 
I Celu Działania
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* * * 

Znam 
Wszystkie 
Opory 
Życia 

Znam 
Drogę swą

Wysoka 
Tolerancja 
A niskie 
Konsekwencje 
Są przyczyną
Pata 

Mój 
Metabolizm 
Dba o 
Całokształt  

A każda 
Faza 
Daje szacha
Choć król 
Na wygnaniu –
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Choć 
O wspólnym 
Mianowniku 

Może kopnąć 
W tyłek
Wyładować się  
Alternatywnym
Biciem 
Podczas 
Strajku  

Idziemy 
Pod 
Prąd skazani 
Walka o wpływy 

Na siebie 
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* * *

Coś się ze mną stało –
nie jestem podmiotem, nie jestem przedmiotem 
mam choroby pełne serce 
czerwień i biel, czystość i miłość.

Pomyśl moja kochana nie tylko o sobie, 
pomyśl o mnie wierszem nienagannym,
łzą czystą, bym samotności czekał nie w pojedynkę, 
była warta – kiedy padnie promień i wznieci bunt na placu, 
gdzie inne barwy ma przyczyna,

a żyłem dla niej, bo
w miłości wszelkie logiczne przyczyny.
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* * *

Będziemy biegli o obliczach sławy 
Zakochiwać się w końcu 

Pozbawiona początku – zadłużona  
W milionach poezja pustym zdaniom nadaje sens 
Niepierworodny – tak wiele chcesz o niej wiedzieć
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* * *

Dla mnie 
To stek 
Za mądrość 
Płacę 
W gotówce 

Za głupotę 
W naturze 
Innych bogów nie mam 

A chciałbym 
Chociaż 
To znieważyć 
I nazwać 

Błędnym kołem 
Szukać tam, gdzie szukano 
Szukać tam, gdzie nie szukano 

Nie będę brał 
Złej sławy 
I reputacji 
Za dogmat 
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Ale wiem,
Że to co Powiedziałeś 
Jest święte 

Jak Słowo w akcie 
Tworzenia 
U stóp 
Czarodziejskiej góry 
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* * *

Donoszę ci szczycie 
pieśń, bo gdyby dolina umiała mówić 
zabytkiem wskrzeszonym –
nazwałbym naszą gościnę w sobie 
jako: wicher i głusza, tulenie i kuszenie 
A i Z – nigdy to już zawsze

Gdzieś wola boża ma imię
skryte, bo światu nie chcę pokazywać
prawdy – jak mocno uderzasz mnie 
w serce, jak bardzo otępiasz umysł 
– jak bardzo krępujesz dłonie 

i ciało stykasz w uścisku
Mam wieść z końca świata:
Ty i ja przeżyjemy dziś renesans 
a świat nawiedzi trzęsienie 

bo tylko wtedy mogę współistnieć 
w Słońcu, którem jesteś –
bo tylko wtedy możesz dobijać
do wierchu i iść w swoją stronę,
która też jest moją…
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* * *

Kocham cię Boga tajemnicą  
Kocham cię dojrzałości świadectwem  
Kocham rymami, których nie uprawiam  
A z tobą mógłbym  
Poruszać karty dziejów

Historii pomników ożywionych i nieożywionych  
Słusznych i nie słusznych  
A nad to wiekowy mój ojciec 

Obserwator kilku zjawisk niewyjaśnionych  
Wie, że kocham cię: myślą, mową, zaniedbaniem  
Ugodzony w serce odchodzę

Bo wiatr o sile tytanów mnie goni

Bo jeszcze nie czas na prawdziwą poezję 
Ty powściągliwa, ja ekspresyjny 
– Jeszcze nie czas

Poruszę struny teorią, by spadła gorączka 
W jakiej budowałaś spełnienie… 
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Lista kamieni imieninowych

nim het rzucą stal, jakby wszystko było z chrustu 
zagaśnie to, co naważysz, a widzę już źle
twoje serce obrosłe miedzią inspiracji – walcz 
z ostatnią strofą, koło nenufaru wiją się pszczoły
 – gwiazdy. z niczego znów kamień zakończ
kopalnię, szyb z  kołysanką. dasz fundament
szeptom. dasz ręce czyste 

zaparty o to,
nie chodź moją ulicą, nie lataj po moim niebie?
nie nazywaj tego, co już nazwałeś, a nawa ta jest błaha, 
bo nie wskrzeszę imienia panieńskiego przekleństwa,
które da oddech księżycowi, by murarstwo 
stało się fachem na miarę. po wiek
 – lubiący warkocze komety, za nim nic tylko nazwy coraz 
trudniejsze 
i krótsze

– uroczysko, ustronie. zechcesz zacisnąć wargi, 
nawet gdy wyzwą świat,
o dwa dni, o kroplę potu zmierzającą w kalderę 
absolutnie nie uderzy o „poradlone czoło”, romans fizyki z 
humanistyką
schylam się po heksametr… brawo! biję, by 
zerwać z ciszą, bohaterką ludzi ogniska, strażnikiem 
jutrzni świtania i zachodu na miarę zachodu!
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jakby napisałaś mi na zorzy list,
Post Scriptum
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Nade mną, we mnie

Niezłomni zaczarowali 
kołysanki oddając najważniejszą misję 
Bogu i człowiekowi  
Chociaż naszymi słowy szukają wyjścia 
z przyczyn padającego deszczu
marszu ognia w głąb 

Rodzice wszystkich wschodów 
miejcie się na baczności
to czasami zegar spóźni 
to papieros wypali się bez zaciągnięcia 

Dług spłaciliśmy naszej kuli 
wybuchając jak poeta kiedy cisza nic nie wie
a krzyk boli bo to nie są słowa puste
ani kości od czasu zmurszałe – 
bo widzę rzeczy nicości (czasami)

Ale każdemu młodość 
coś daje i coś odbiera 
im tylko zapłakanie tęsknota poryw / zachwyt
szept ogień i lód 

i zbawienie – komenda u boku 
nocy z gwiazd rodzącej przemyślenia  
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Sztuczna łza

od mojego wara 
bo w twarz napluję jeśli powiesz, że to nie jest autentyczne
dla ludzi, dla wielu kontynentów
tworzyłem najmilsze ci wersety, a poezja posłannictwem 
poezja rolą i obowiązkiem 

twój plan jest złem wypełniony i łza uroniona 
katastrofy wywołuje wewnątrz i na zewnątrz 
dzisiaj spełniam testament świadka słońca, 

bo on wie

trzymaj mnie za rękę, i od mojego wara 
bo zadam kilka lekkich muśnięć wiatru 
w zasiedziałym od wieku – od wieku oszustwo 
półprawdą jest, że kochałem ojca, całą prawdą jest, że kocham 
ojca

mój dom, więc od mojego wara i zapamiętaj: słowo jest granicą…
kocham rodziców, a pomiędzy nimi granica – mur 
wstydzę się powiedzieć, gdy odejdą wschody na rzecz 
zachodów 
kląć będziesz na niebo, bo tu chciałeś je mieć

tutaj są jakieś trawy szepczące o naszej miłości 
a z góry na dół słowo spadnie jeśli powiesz, 
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że już, to teraz, a kiedyś to
moje westchnie będzie ci uprzejmością 
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* * *

pisklę 
piórem matki 
rwie chmury 

akwarela zastyga 
w perkusji aury
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Poezja żywa

Spóźnieni o muśnięcie warg
zapatrzeni w miarę zbiegów okoliczności 
mamy przywłaszczone serce 
o dwu korzeniach, o dwu koronach 
a pień strugany na potrzeby listu
o którym wie niebo z innej frazy wiersza szyte 

Chcę zobaczyć przed śmiercią
swoich synów dzieci świata o językach 
z liści, o językach państw z którymi zdradziłem ciebie 
walcząc o suwerenność choroby: poezji

Już nie walczę – czekam na transfuzyjną krew 
która wizę przedłuża w nagłych wypadkach 
cudze krwiobiegi spokrewnia 
gdy mam pytanie bez odpowiedzi i odpowiedź 
w głodzie jesieni natchnienie 
późne, późne zbiegi miłości a wiersze odczytane 

inną historią… 
Między nami – kilka płytek krwi i cudze ożywiasz wargi



54

Północ, Południe

mieszkam na wyspie 
oblanej miłością 
usta są kanałem
ramiona mostem zwodzonym 
uda portem 

w lustrze wody odbita
oczy widzą kres
zapach torfu i lobelii 
słyszę kumkanie żab 
i znowu zgrzeszyliśmy dobry Boże

oddając się bezludnej 
balladzie bo ona zawsze 
od kogoś dla kogoś 
mieszkam na wyspie

z różańca mając wspólne 
mosty i chyba zamknięty 
obieg ale na pierwszym paciorku 
odmawiam turystom
drugim paciorku życzę zdrowia 
na kolejnych rozważam 
czy jesteś zazdrosna 
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o moje pasje a morze 
wyszumiałaś się już 
a to co ja gwarantuję to 
stały ląd w pewnej odległości 
od wschodu słońca i zachodu
a nad to kilkaset dni 
powtarzanych zbliżeniem
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* * *

Jeśli zamknę oczy to wiedz, 
że bez winy 

Jeśli otworzę serce
to na wiersze i mojego wybawcę 

W twych oczach jest jakaś iskra, to czego szukam 
i nie znajduję,
bo odległość wielka między nami

i biel skryta pod opuszką,
i kolory od teraz do teraz
tkaninę życia bezpowrotnie zaoferowałem Słowu

nic w zamian?
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Mam 

Mam woń w sobie i opary jesieni 
upadek jakiegoś chamstwa
z upadku rodzi się zwycięstwo 
niedorzeczny świat 
wymaga pokrewieństwa 
pokoju i ognia 

a to niewyrażalne jak mowa migowa 
bo granica weszła między ludzi  
i zatarła pierworodny sens na projekt wiersza o wymowie 
żywiołu
jednak ślady zażyłe z kartami gwarancyjnymi
jakie dają nam śnieg woda dym 
i 365 razy obrócone w ustach 

Słowo
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Przypływ

~ budzi mnie świt tysiąca słońc
rozpiera wszelki zachwyt czterolistna koniczyna
na statku zwariowały przyrządy pomiarowe nawigacji
liryka już nie obejmuje skali,
 
bo dlaczego chłopiec staje się w jednej chwili generałem
broniąc racji stanu w jakim jest jego dziewczyna?
~ wszyscy wiemy, że chodzi tylko o ten jeden ~
pierwszy promień uknuty przez matematyka,
 
który jest zarazem architektem
wszechrzeczy, ścisłe prawo doboru papieru ~ pierwsze wyna-
lazki nadeszły 
razem z cywilizacją wylewów, jesteś zabawką w butelce 
~ statkiem zaryglowanym konkluzją, dziecko pyta 
 
~ w sercu oświecony umysł wie, że może 
jego słowo się wypełni, zanucę przyśpiew o marynarzu, 
który w każdym porcie wychodzi na świat… 
z matki karmiącej życiem, rozgrywa się przypływ 
 
(być może jakie książki czytałeś podczas rejsu ~
żegluga wymaga zdecydowania i nieustatkowania),
a może rumieńce piekła wyboru, bosmanie?
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Wierzę

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu
i wam bracia i siostry, 
że bardzo zgrzeszyłem 
myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem.

Wiem jak rozpocząć 
i wiem jak aresztować, skończyć –
pochwycić; 
nawet w płatkach róży jest jakaś 
tajemnica o dwu biegunach:

dobra i zła, 
święty i niezależny.
Pobożni, ich wyraz obiegnie cały świat,
ich świadectwo nagrodzone 

w pewnym sensie, 
w mądrości jaką poszukiwali miliony 
na walnym zebraniu.

W języku głodnych i sytych, 
w języku uśmiechniętych i tych, 
którym uśmiech zaniemówił słońcem wstającem. 
Kocham i wierzę,
w poezję co krzepi umysły.
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A – przepraszam
B – wybaczam 
C – Z – zbawiam.
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Talenty

zły na sto stron świata
odwiedzę może kiedyś: trzy, cztery
i za przyzwoleniem wiatrów, upałów, mrozu
mając aż trzydzieści lat
(i talentów zebranych przez lata)
odpokutuję lata chude i tłuste 

książkom odebrałem obwoluty
kiedy trzeba wstawać rano 
i spać chodzić wcześnie, aby z Mekki płynęła nauka 
kiedy dojdzie do odklejenia łatki danej przez świat
pamiętaj tylko – u dołu są przypisy

a tworzenie ich to tak, jak walka z Rzymem 
w każdym roku moja złość jest inna i znowu zgrzeszyliśmy Boże
jakoś łamiąc chleb, albo z chlebem idąc przez świat
w każdym miesiącu gorzkie żale 

budują struktury świętości 
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* * *

To nic że cię kocham 
jest jeszcze echo
które niesie jak poseł 
wiadomość 

Z drugiej strony 
odbicie lustrzane 
W równorzędnych 
zdaniach 
Jakichś zdaniach 
o drugim dnie
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Wydobędę z ciebie

szyszka, listek
widzę niebo, 
widzę i tęsknię

aliteracja złączyła nasze języki 
kiedy myślę dojrzale, 
tonę w falach oceanu Spokojnego 
– ta lampa ze spokojem
znosi swoje zaślepienie 

a moje dziecinne bolączki 
i tobie czytane wolne wiersze; 
jeżeli miłość nas przerasta
to co może poniżyć?

wierny niczemu, nikomu 
Sól Głębi jest naszą karmą –
pochłania naszą łajbę 
pozbaw mnie głosu Panie, pani, Kreatorze 
gdybym kiedykolwiek 
w imię jakiejkolwiek prawdy 

chciał się wywyższać,
bo martwię się jesienną dramą
która dodaje siły 
i wszystkich sił odbiera 
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w ziarenku piasku,
wokół nasiona urodzaju 
białego karła 
rozbłyśnie nowa iskra

i wyda się, jakby zeznać,
że pragnienie naiwności,
to bunkier jakiejś istoty
– drgań, tego, który Człowiekiem 

ze spojrzeniem inwestora 
pozostał
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* * *

zakochany 
w ramionach przesilenia 
biję się o noc równą

dłoń w śmietniku świata 
szuka prawdy walnej

nie poznałem kobiet 
w świetle słońca? 
poznałem kobiety 
w światłości księżyca 

a on jakby żołnierz 
w niewoli a ona jakby panna 
co ciągnie marzenia…

dwoje obcych
dwoje takich samych 
i nic 

oni starzy kiedy on 
nałożył jej pierścień na dłoń
oboje odmłodnieli 

za siebie zachodząc
implodują harmonijne 
zaćmienie 
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Zanim spóźnimy się

Zanim spóźnimy się na swoją śmierć
obwieje nas wiatr, kilka książek zatrzyma się 
w wyobrażeniu, a to już  dużo... 
Innej drogi nie ma, tylko: narodziny i śmierć 
– męczysz się przecinku, kropko spowalniasz 
i ty myślniku stawiasz nas w zakłopotaniu.

Zawstydzeni całym balem,
kiedy pytałem, każde istnienie ma osobną
gramatykę – łamana w żywiole tańca,
ognia, wody – następuje jak wskazówka
po sobie.

W tej sztafecie tylko to, co ziemskie
ma wskazanie i rację. Domagaj się!
Wszystko to, co pomiędzy zapomnisz, 
wszystkiego co pomiędzy doświadczysz, 
zostanie twoje, zaledwie –

na zawsze.
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Zasługi

Z miary człowieka:
– Nie wysokość nie
– Nie krępość nie 
– Nie krzepa nie 

A pełne wnętrze – jakichś wierszy? 
– Jakiejś muzyki 
– Jakiejś ciężkiej pracy 
– Jakiegoś malarstwa 

Przypomniana to słupek
Z priorytetami
Spojrzano i poślepło  

A na pierwszym planie 
– Miłość wariatka 
Która przełamała świat 
I światu dała owoce:
Mórz lądów i kosmosu 

– Z tej samej gliny 
CZŁOWIEK z okularem 
Który czeka na wszystko 
Czego nie miał…
A pragnął tylko cudzysłowu – nie
Gdy stanie się popiołem 
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– Nieprzekraczalnie 
Zasłużył
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Świadectwo

Dostrzegam światy obleczone serpentyną 
naiwne i roztropne  
bo innego nie będzie warte szukania drugiej półkuli  
a z tej rany, którą stworzysz  
nowe uczynisz dobro, bo ono było pierwsze 

Z nieba widać, to co na ziemi  
a ziemia tylko przystankiem, więc… 
Pluj póki możesz – kiedyś będzie to wyrazem 
kiedyś dojrzejesz na sto różnych wyznań

będzie to, co kochałeś najbardziej i to, czego nie kochałeś 
Bo będzie ci dane odpuszczenie  
bo ze stu ostanie się – jedyna, którą kochałeś 
a życie nie dało ci wyboru
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M1

Żądamy: płatków róży  
w miejsce śniegu?  
W gniewie miłości, która spada na nas  
nieoczekiwanie…
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* * *

Zamknięci 
Wpół do wyjścia 
Mamy 
Zamiary 
I rezultaty 

Niepewność wrodzoną

Polityczna poprawność 
Budzi nas 

Zasypiamy 
W środku poglądów 
A racja zawsze 
Po środku 

Za pół miliona 
Laureat wielu
Wschodów słońca 
Kultury jesieni i arogancji
Przedwiośnie 

– Zawiało liryką

Między 
Bogiem a prawdą
Twórcze uniesienie 
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Ziemia Obiecana

Tchoń nie znasz jeszcze tej ziemi – 
na naskalnym monumencie – ryciny:
„bądź mi pochwalon kłębek bólu” –
przyczepiłeś się do mnie ale nie dam się
twym szczękom

na dalekich otchłaniach,
w ciszy, gdzieś pomiędzy Utopią, Dunajcem
a Ziemią Obiecaną w parzystej liczbie
zachowanej wyłącznie dla dwojga
obnażyło się intymnie owłosione 
zwierzątko porannego słońca

twój anioł i kusiciel wedle promienistych jasności 
wujek wyjmuje zza marynary tajemniczą księgę

„upadam by powstać, wstaję, żeby biec” –
na cmentarzach toczy się ogólnopaństwowa
walka pokoleń, nie z powodu mgły nad kartką
ale ubytku po mnie – znam sposób, 
żeby rozwinąć ten dywan w poemat 
po którym pójdziemy niczym fale za pełnią
oddałbym wszystkie sny za jedną teraźniejszość 

w ramionach walca do których tańczył Tuwim
„po malutku, mimochodem przechodząc 
z biegiem czasu w lawinę...”
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Uczyniłeś mnie, człowieka  
zarządcą stworzenia

Zbudowałem świątynię
z serca, które u człowieka 
zaś u zwierzęcia bywa mniejsze 
lub większe – mieszcząc echo 

od zmierzchu do świtu 
od zwierząt do bogów 
od cierpienia do szczęścia 
od długu życia po wolność śmierci 

Zebrane tutaj kwestie 
pozostaw Bogu, wdzięk między 
dźwiękami zachłysnął się 

słońcem,
– jak z jego darów cień nuty
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* * *

Mam dwa wyrazy 
i ani jednego więcej
– przykazania miłości,

bo mam ich milijon 
w mojej sile wyrazu.
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Pogląd

Mam prawdę
W dwu oczach 
I kłamstwo
Na języku 
Jak na ironię: 
Twój 
Światły umysł gasi pożary łez 
Żołądek miesza 
I trawi 
Oba przymioty 
Nic nie wydalone 
Z kraju wielowiekowej  
Dojrzałej
Demokracji 

Rządzący i opozycja 
Wolą miękką zakąskę
Ja ma to, 
co –
co dzień:

Wybory, racje,
Veta 
A także oczekiwania 
Bo sam inne imię 
Przybieram co dzień 
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Jakiś dystych 
Przypomina 

O pamięci, Bogu 
Lepiej nie mieć dziesięcioro przykazań 
Za dogmat 

Lepiej mieć
Zdrowy organizm,
Który nie oczekuje 
Lecz wymaga 

Kilku wielkich kroków
Małych stóp 


