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Wiedzieć i nie mówić:
tak się zapomina.
Co jest wymówione wzmacnia się.
Co nie jest wymówione zmierza do nieistnienia

Czesław Miłosz
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3 i ½

Czy deklarujesz
swoje przybycie na nieznany ląd
tam gdzie dociera tylko twój szept
i mój czuły dotyk naprężając
tę linę do swoistego momentu
drżenia?

i w magnolii uczuć jak wielki
pisarz poeta pieśniarz dotykam
spraw doczesnych i trwałych
od wierteł współczesnego klucza
zdobyczy techniki

dla na mnie zjawisko teorii
równoległych wszechświatów
między twoim drżeniem wargi
a moim urastanie do rangi
drwala poetyki

mówię ci na ucho słowo: kocham
za swojego życia nie proś mnie
więcej o kwiaty i owoce jarzębiny
nie proś o dziką jeżynę bo ja
przecież ja ten błazen na poletku

życia odbieram sobie możność
do rozwarstwienia papy i gontu
bezkształtna manna spadająca z
nieba odbiera mi oddech wolności
z myślą lekką jak strzała
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wbiegamy na Olimp widzenia
w stopniu animuszu biegnącej
z mojej powracającej życiem
tęsknoty jestem na zachód
zapatrzony

w zamachu miłości obóz solidarnej
przyjaźni całą treść podrzędnie
niżej podpisany legitymujący się

dowodem wypowiedzi
upoważniam poetę jak
Dawida z Goliatem na tej planecie
ja – wybraniec archeolog rzucam
akcenty planetą w ironię
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Ż – Dzwonię do ciebie dziś

Po la ły się łzy me czy ste, rzę si ste
z ust zamkniętych na wieki wieków, Amen
Przybrana maska na balu poetów – nie było tak silnego porywu
wiary i wiatru Dano nam dwa kamienie w usta
– odłamane z muru, którego skład nie jest jednolity,
Uzasadnień, bym obracał je fizycznie i wbrew sekundzie niczyjej
Nadając im znaczenia, bo nie wierzę, że przynoszą szczęście,

a między nami tylko metafizyka
Oszustwem byłoby mówić o jakimkolwiek kochaniu
bez podróży w gniew byłych kochanków
są naszą zgubą niedomknięte drzwi – jednak przez szczelinę
wkrada się słońce i czyste powietrze

Wiesz, góry mogą ustąpić i jeziora wyschnąć jak powszednie
dni, dni niepowszednie zameldowane w kalendarzu
jako nasze poznanie w dobie niezbyt poetyckiej…
– dla sztuki to tylko rama, dla nas zespolenie pewnych trybów,

gdy ty rozkazując – a ja przypuszczając,
że w tym momencie jest świat, że ty wiesz, że ja nie wiem
o tym, kiedy deszcz wsiąkł w ziemię, o ujarzmieniu żywiołu melancholii,
w jego oczach, ten ogrom pacierzy, ów groch, ta miara pokutnego dzieła
Są tu patrzące na nas gwiazdy, które choć stoją, to ciągle w ruchu
są piękne pióra zapisujące historię serc wiosny i jesieni
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A zanim powiesz: A – wiedz, ze mną można tylko pójść na wrzosowisko 
i zapomnieć wszystko – ech prawda to, nie grzech
mieć tremę przed pierwszym spojrzeniem – a czy godzina kończy się,
a jaka zaczyna? Mam pakt z wiatrem – on powstrzyma sztorm,
nim do ciebie popłynę za drzwiami spory

o nasze rumieńce i to czy jesteśmy razem, czy nie?
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Modlitwa (poemat)

zbuduj mi nowy świat, bez słowa,
gdzie oaza w katolickim kraju afrykańskim
codzienny przegląd prasy, w przestrzeni
międzygwiezdnej, która była na początku
jak echo dalekie, padam twoim

krystalicznym językiem nadrealności
na twoje wysmukłe ciało, to najlepszy
dowód, kiedy żyjąc i czując, czując
i świecąc (nie święcąc), jak trudno jest
pojąć czystą ideę?

i smak owocnego spełnienia, w chaosie
dnia trzeciego. nigdy nie czytałem historii
rpa, która była deszczem obmyta w pra-
-wodach na początku. woda i ogień dnia
czwartego na firmamencie błękitu, więc
niech ci się przyśni szklane słońce,

niech ci się przyśni pereł sznur, niech
obwieści gołąb wolności trudny start w historię…
literatury w zagajanej tożsamości dnia
szóstego. podpowiedz mi, bystry, najmądrzejszy,
jak i gdzie postawić dom, utwierdzony
na skale i piasku z wysokopiennym listowiem

winorośli, aby doń nigdy nie zagubić drogi.
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zamknij przede mną jawę dnia i prozę nocy,
bo jeszcze mam odwagę walczyć o ochronę
przyrody w ten święcący dzień niedzielny,
ale także i ona, dochodząc do władzy, odbiera
nam władzę w rękach, nogach, umysłach

i sercach, sercach z betonu, poświaty w
kraju trzeciego świata.
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Z jednego kąta świata w drugi

Dziś matka na czole zaznacza ci krzyż dla dobra osobistego i tego 
powołanego z kartoteki, wołając sny zza gór: i widziałem anioła, 
a miał w ręce swej książeczkę otwartą, a ogromny bywa nurt strumienia 
spływającego do morza. Nie potrzeba mi niewiary i udręki snów, o wielkich 
zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna 
decyzja i postawił swoją nogę prawą na morzu, a lewą na Ziemi, a gdy Bóg 
zszedł z kroplą i otworzył okno, zapukał gość o nieznanej – starej baśni, 
ze zmęczoną twarzą zaczerwieniłem się: i ruszyłem w obce kraje,

księżyc osunął się na ramię, w pełni trzęsie się ziemia. Teraz ja  
wymówię: błogostan, szczęście. Powtarza się gust z depeszą 
z jądra ciemności, ty: biegniesz w szalonym tempie za tym jedynym, 
zostawiając swój diariusz i kilka ośmiotysięczników, bo piękna ty – 
a natura mówi, że mam morze pewności, o ciebie będę walczył z odyseją 
mego przekleństwa, bo wspaniała jest, doskonała jest. Kiedy umrę, 
zobaczę podszewkę świata. – Inne ziarno zebrane w dziesięć pojęć? Takich 
samych, a jednak zaledwie ludzkich (bo nie znam nikogo, komu warto byłoby 
zazdrościć, mawia Ten, którego skrzywdziłem).

A jednak tu kończy się wąwóz – Anioł Pański o nowym śmiechu o słowie 
zawstydzonym w ustach.

Po przełęczach walczy jak góra z górą z nurtem czasu, truchtasz 
naznaczony do tego szaleństwa, zapukał gość do powiek ze złożoną 
kartką tak, by dosięgła księżyca. Czas odmierzony falą. O dajcie 
wytchnienie! wódce i zakąsce, są to nazwy puste i jednoznaczne, dla których 
świat nie nazywa się pomostem, a przepisanym na rodzinę dymem:
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dostrzegnij to! z dzisiejszego zła wzniesie się kamień o ciężarze raju, 
o przyjaźni człowieka z falą i zagłuszającą ją ciszą w przedpołudniu 
zamkniemy się i wyrzucimy klucz byle gdzie. W szczelinach – chcąc 
gwieździsty pył rozsypać na ziemię! Jutro natura mżawką Cię obleje cicho, 
piskliwie ziemia niby poemat, zagrasz ze skrępowaniem o warząchew 
marcepanu?

Na twoich papilarnych liniach, z nazwiskiem nieznanym intonując imię, 
oznajmią: jest! A my zejdziemy się i rozejdziemy – walka wątpliwości 
skończy się Epilogiem burzy, ma to swoją nazwę: budulec dziejów. Jestem 
tego świata atomem.
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Zbudujemy łódź

Zbudujemy tę łódź rękoma wszystkich tubylców. Rękoma drżącymi 
od starości i sytych Przekreślonym początkiem. Mają się w nas uczucia 
pewne i nagłe. Oni poznają języki, my poróżnimy się – my wyprzemy 
się, oni poświadczą, choć podpisać nie będą w stanie i może nie najlepsze 
wystawią nam świadectwo – życia, które jest cudem, nie będzie trwać 
wiecznie. Na palisadzie częste tabliczki z napisami: to miejsce jest 
strzeżone…

Ołówka to postawa i stanowisko – zasnąć zechcą wszystkie kochanki 
Norwida. Na przyszłość zostawimy dziedzictwo Człowieka barbarzyńcy 
i myśliciela dnia powszedniego. Tutaj, właśnie tutaj sól krzepi ziemię 
i Burzy, i naporu jest romantyczną wedetą?

Tego małego ogniwa, w domu pojęć pragnę przypomnieć, że wszystko 
płynie, że w chaosie nic zbędnego… Natomiast kto zaufał, kto był blisko, 
powinien otworzyć serca na znalezione aktówki, gdzieś w miasteczku 
bardzo skromnym, mam różne języki miłości. – Nie dano mi róży 
wytatuować na ramieniu, za to Bóg i tak zapatrzony we mnie… 
Zapatrzony.
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* * *

ja fanatyk wersu, heretyk słowa, uwodziciel drukarskich
czcionek – leżąc obok chorego na raka człowieka,
pytam, czy chemia między mną a papierem doprowadzi
do ugody słońca z małym karłem? milczę w sprawach
państwa i ludzi, linijka po linijce, zżeram kolejne rady

dane mi przez ministrów, bo w kwestii stylistyki
i wartości literackiej jestem omylny. wybacz mi, ręko, wybacz
mi, głowo, nogo, czy wszystkie gałęzie znanych poetyk
postawią mnie na nogi? zniechęcony ciszą Adriatyku –
zbity dechami, powstrzymuję – czy wszystkie wygnane

zarazy, kobiety, powiastki będą ścierać się ze sobą jak
prądy obcych mas (obiecująca diagnoza i poliglotka pokrzywa
dowodzi, że przetłumaczony i wypchany w świat na
kilkanaście języków stanę się nieśmiertelny). a reszta?
będzie po drugiej stronie Wisły prognozować wiatr i burzyć,

odbudowując dzień na gruzach nocy…
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20 £

Ja wygnaniec mowy, uciekinier szeptu
zwracam się do ciebie, roztropna
tęsknoto, czy kiedykolwiek wierny –
byłem wierny tobie, czy kogokolwiek

zdradzałem – zdradzałem ciebie?
Jeżeli już nadszedł kres długów mądrej
Wymowy, rozdziel nas, niechaj wzejdzie
rzeka między nami i zamieni się

w potok, w którym kamienie to popiół
jesiennego deszczu, i powróć w bólu
do naszego wiotkiego syna matki ziemi
– pierworodnego deszczu, nad nami,

słuchaj! To grzech nocy letniej i odkupienie
wytchnienia nieprzeczytanej nocy
nad miastem milczenie i spór o synów
pór roku szlifowany język braterstwa

i twój intymny dotyk.
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Dla iskry każde

Miejsce urośnie blizną po wyplutych na Wszechświat
synkopach planet – wedle akompaniamentu galaktyk. A tam nic
– starego poety, śladu popiołu, niemieszczącego się
w żadnych granicach miłości; Niewyrażalnego w minutach

dziecięcego głodu, rachuby czerwonej jaskółki – zwiastunem
równych szans na legendę zamkniętą w skrzynkach. Ręce
zdziwienia o nieludzkich wymiarach, przynajmniej jakaś
samotność, albo mężczyzna z blizną będzie tym, który może

się skończyć w każdej chwili. Zapytany, dlaczego nie ma
tatuaży w delcie… U progu Nowej Wiedzy. Mam pewność,
że zdradzisz konwencje i żar, swoje bankierskie – Judaszowe
imieniny obchodzą wszyscy, którzy wygrali ruchy i drżenie

strun. I ty zostaniesz, jeśli przypadnie kolej Dziś, jako Maj
żądam poezji o wielkiej czystości głosu, podziwu dla rzeczy
godnych podziwu, wierności wyższej, czarnego chleba,
która neguje bogów i podnosi z drogi szlachetne kamienie?
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* * *

Jeszcze chwila
Jeszcze ostatni krok
Stanięcie na palcach
A runę w czasie przeszłym
I przyszłym
Jeszcze dzień życia
I dzień śmierci
Tylko jedna noc złamana przykazaniem
Oddajcie porządek
Słowu

Na palcach wyliczę
Ciosy zadane niezdecydowaniem
Dajmy tym którzy przyjdą
I tym którzy odstąpili

Upaść i wstać upaść i wstać
Upaść i wstać
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* * *

Wyrzuceni
Za burtę kosmosu
Nazywamy się widzialni
Nazywamy się słyszalni
Nazywamy się dziećmi świata i nimi jesteśmy

Niepotrzebne nam wielkie sumienia
Jesteśmy w kontakcie
Za a nawet przeciw
Poznaniu wszelkiemu

Od początku oferują adresy
Wielkiego gówna
Adresy kanoniczne
I miejsca wiecznego spoczynku
W sieci pająka
Pojąłem jak używać
Poprawnie języka
Za granicą są kraty

Wyjść poza nie to nazwać czego nie da się nazwać
Tak by było jasne
Oblicze paru dowodów
Odstąpionych
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Ziemia się zatrzymała
Zestarzała
I podniosła się jej temperatura
Wyrzuceni wiemy
Że została stworzona z rąk do rąk
Z ust do ust z wyrazów szacunku
Dla wyrazów drwin
Z płaskiej wyobraźni
Dla obłej komety

Która widoczna gołym okiem
Zaprowadzi nas do Ciebie
Tego Konstruktora Wszechrzeczy
Który dałeś moc

Architektom świata
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Sacrum i Profanum

Jestem pewny
Wiersza
Jestem pewny
Słów

Ta chwila może być
Innego Autora

Np. zdarta koperta
Sprzed lat
A tam sprzed lat miłość
Sprzed lat wiedza
I sprzed lat charakter

Który ponoć się nie zmienia
Sprzed lat zejście się
I sprzed lat rozejście

Kartki tracą swą świetność
Jednak sprzed lat
Śmierć której lepiej żeby nie było
Ale jest po latach postawiony dom – owocuje
Drzewo rośnie też owocuje
Syn jest pisarzem

I wie że po latach nad stosem dymiącym
Wyją psy które też mają artystyczną duszę
Woląc przyjrzeć się swojemu sumieniu
A zasady tresury znasz:
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Jestem pewny że zdobyty świat
Przeniesione góry
Dają z siebie wszystko
Na własną odpowiedzialność dosięgamy
Gwiazd kiedy sprzed lat
Jakaś wygaśnie
A po latach odkryjemy nową
I damy jej nazwę po prababci Scholastyce
I nawet słowo nie odda tego ile waży strata
A po latach pies podbiegnie

I zrzuci kaganiec
Który przed laty darował mu życie
Na wygnaniu
To jednak miłość

Była jak dwa słowa
Przed laty i po latach
Dziś pełnią wartę przy nas zamiecie i pożary
Opóźnione awizo
Domem dla wszystkich gatunków sfer i podań

A na tamten świat nikt się nie spóźnia
A wręcz wszyscy są przed czasem
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Spragnionym szczęścia jedna chmura 
na niebie

Wiem kiedy bijesz się w pierś

stare i nowe
przepowiednie senne
coraz mocniej powracają
z biegiem lat galopadą

a ty całe życie w jednym łóżku
jakby miłość wierność i uczciwość
potocznie mówiąc

wyszła z lekcji religii
na temacie o łamaniu tabu

wyśpij się po dniu pełnym
tworzenia i prawa…
czy wiesz że dziesięć części piękna zstąpiło na świat
Jerozolima otrzymała dziewięć
a jedną reszta świata
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* * *

Szaleni w warstwach,
których nie da się wyrazić.
Szaleni – bogaci w duchu,
a mam pewne wątpliwości…
Nie zapisano im kartotek,
za to dano pseudonimy.
Posługujący się językiem miłości
albo nienawiści –
zostali w warstwie najniższej?

Dla utwierdzenia
swojego wyboru,
dla wpisania życia w biografię
od bliskiego mi Wschodu
do dalekiego Zachodu
bywa pauza w szepcie ptaków,
nurcie potoku – uchodzeniu gazu.
Śpimy na ropie
i śnimy o domach, w których nie ma różnic –
między wiersze!

Albo podpisany
lustrem źrenic.
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* * *

Widzę księżyc
Oczyma mego Taty
Widzę księżyc
Chłopięcy i męski, wciąż niezdobyty
Dowód
Na to, że czeka mnie
Lektura
Przy świetle odbitym
Zazdroszczę Walca takiej nocy
I kroku wielkiego, tyciego – choć?
Ja, ojciec Ziemi, ty, syn świata
Prze-Sądzono, że
Związek na odległość
Nie ma szans
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Minimum słów

Proszę Cię serce 
Nie stawaj 
Zanim ja odkupię Cię za swoją sławę 
Zanim usłyszę zarzut 
Że byłem prawy, dobry wydajny i pomocny 
O godzinie najbardziej nieczytelnej 
Pozwólcie 
Odejść pasji tam 
gdziekolwiek jesteś moje pragnienie 
Moje komentarze pod 
Rzeczywistość 
Będą blokowane
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Obraz początkowy

– abyśmy choć jeszcze trochę pożyli.

że byłem żonaty.
i kochałem się w kobietach w habicie.
ci zakochani w tęczy, to zostało powiedziane
północ–południe tańczy.
innego życia nie będzie,

cierpliwi czytają listy do słońca i przed pracą
gonią języki, by łatwiej się odchudzić,

dziesięć przykazań – na Dworcu Przystanek –
odpocząć od próby umierania za kroplę krwi – Nieznany,
które stały się odstępem międzywojennym

Anna Wiatr, nic więcej
tylko laur konwalii
i czerń i biel, czerń i biel
żadnej ugody, choć miałem morze
w swoim zasięgu

i rysowałem siebie i swoją rodzinę w ogrodzie,
w którym żyliśmy pierwsi

niemi, a jednak języki świata we władaniu
w westchnieniu dojrzałej dziewczyny –
kochance:

etosów, symboli, archetypów
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Kaganiec

Kochałem świat i tatę, ale śmierć jest ważniejsza. Bo jakby 
obowiązkowa?
Bo nie chcę zawalić najważniejszej roli życia –
wolę umrzeć – wierzę, że tam, gdzie idę, już nie nagrzeszę, że jest 
sprawiedliwość. A ci, co gnębili, odszczekają kwestie nieokreślone.
I mój piesek, który daje łapę i jest jedyny na ziemi spośród przyjaciół, 
który kocha cię więcej niż siebie samego.
Nic to poetyckiego, ale poetyka się wyczerpała. Operacja miłość 
zakończona… Zubożało domu ognisko.
Niczego już nie rozpoznam, język stał się obcy a rodowity.
Nawet końca nie pozbawię nadziei, w oczach można unieść nieba biały 
tulipan
na prawach rękopisu.
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Wykonało się

wiersz i życie złączone pępowiną

– stawia na nogi poetów i cieśli,
którzy nie upadną na kolana
podczas włóczęgi po najwyższe
cele, a muzykę nucić będą
obczyźniani lektorzy, bogacze
z włoskich knajp savoir-vivre'u
jestem synem apokryfu i ojcem

parafrazy, zdrajcą mowy wiązanej
znaczeniowych arterii powszedni i prawdopodobny,
lecz nie do osiągnięcia
– pragnę ci złożyć na ręce daninę

z krwi, kości i symbolu
oddychając raz po raz i łapiąc
wiatr we włosy podczas
wewnętrznej introspekcji
– medytując o początkach słowa

bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary?
jam zwyciężył świat
wy jesteście solą ziemi; wy jesteście światłością świata
o jego końcu, a będę wybitny
drogą ubitą wędruję po kamieniach,
którymi we mnie rzucano

i powiem, że
– wulgaryzm i herezja wkradły się
w ten kwiatu wiersz
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Errato

– Ja zbieram okruchy dnia, łączę wszystkie w całość, słońce świeci 
dzisiaj dla mnie jak co rano, a ty staniesz się autorem jednej z wielu 
nienazwanych ulic? W tym przystanku, gdziekolwiek zawrócę, 
w jakimkolwiek usłyszę języku dźwięk talii rozsypującej po życiu 
swe karty. – Na stopach niesie wolność bruk spocony, gdzie jednym 
z dziesięciu okazuje się źródło. To twierdzenie i odpowiedź

– kamienia z lampką czerwonego wina schody zwalają z nóg, Łamią 
charaktery, ale spowinowacony z dokumentem, jak depczą osę pod 
rajską jabłonią. Niepojęte pastele na obrazach impresjonistów. – 
Moja wina, moja wina; między mną a jabłonią kraje, powietrze czyste, 
kto chce piękna, niech zapyta wiatr igrający z cieniami imion. Stany 
zjednoczone duszą w sobie incipity. Jedne z dziesięciu dla zbawczej 
misji

– naplute w ogień wiersze zaczynają się wiatrem, cień zagarnia 
architekturę. Poeta z Berkeley mówi: kołyszącym drabiną Jakubową 
oddam dzisiaj zadośćuczynienie, nie będzie świadectwa natury, żadnych 
talentów, win – ust pełnych uwięzionego żalu, na krawędzi stoi kropla, 
może spadnie i uderzy w podłogę, może z zazdrości stworzy morze 
miłości? ptaki budują ósmy cud świata na gniazdach z planet, wiatr 
to wprawka w poważne pisanie, utopione w kieliszku łagodne pasma 
górskie, duma mojego życia spoczywa w strzępach, jakie lądują na 
deskach teatru…

– Wiem, że poza prozą walizy z łamiącym się sercem, jak chlebem, 
bo nic nas przecież nie dzieli, a wszystko nas wiąże, deszczem 
przeszywając gryps na ruinie, bo dom złoty jest zawsze tam, gdzie 
ludzie, których kochamy. Bo budowałem przez trzydzieści lat horyzonty 
z żółtych liści, a nie dają mi lata – skorupki z orzechów i ich histeria, 
kiedy rozłupujesz nasze życie na dwoje… O dwóch językach spotkałem 
kiedyś czarodzieja.
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„Kto powiedział”

kto powiedział, że kot w pustym mieszkaniu –
kto powiedział, że wiersz bez tytułu –
kto powiedział, że czarni

i biali to jedna statystyka – wielka liczba?
odmieniana przez języki świata

myślę, że najmożniejsi tego świata
uwielbiają róże, to moja z wami jest rozmowa
Polsko zbyt mała, wierszu zbyt biały

pragnę twojej zguby, czarna pułapko
a w bezdrożach sztuki tylko black
and white. przychodzę z czystej ciekawości,

życie jest dla mnie jedyną okazją

bywasz czerwoną,
a szlachetność twoja zmusza do obycia
dlatego dziś jeden ty, ziarno piasku,

z gliny tej samej i wody ulepiony
oddaj mi sławę wierszu niegotowy

na wszystkie kontynenty rozlana
fala – umarłe widzę rzeki
i choć wszystkie karnacje nieprzebrane
miarą – będzie powiedziane, tak
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wiele słów, a żadne z nich nie złożą się
foremnie w zdanie proste

oznajmujące. ktoś komuś da różę
w imię miłości, drugi ukłuje

drukarską igłą, przełamie się
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Zwiastun Nowego Świata

wybawiony konturem w ręku nieśmiertelności 
porwany wiatrem z nocą dopytaj 
go o potęgę natury 
zażyłości z listem z frontu od momentu do epok przełomu 
naszkicowany rokiem założenia gospodarz pyta
(bo wie że wolą bożą jest wasze uświęcenie)

płaczcie pępki literatur
ujadajcie z mojej miski
na gospodarce jesteście jesteście jesteście
daj mi swoją odpowiedzialność
skrzydło zawierające dziesiątki piór
gdy w moim piecu wzrasta małym płomykiem
wasza reakcja na oświadczyny

dzięki łasce bożej
przeszywa mnie fizyka antymaterii
dmuchawce latawce wiatr w żywicy
wodospad znaków przestankowych
jeśli od dasz swo je pra wo w ręce sędziów
a swoją re ligię w ręce bis kupów

to właśnie będzie miłość na śmierć i życie
mój dar słów już raz naruszony
już szumem win oblany
Dunajec odpycha ludzi zanim go porzucą
– czy wydaje mi się dobrze?
– czy wierzę w rytmy hip-hopu?
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„Z tego się nigdy nie wychodzi. Nigdy1”

Było to razu pewnego.

– Nie wiem, czy to był szpital – nie pamiętam. Tyl ko żywi się liczą, 
usłyszałem w radio.

„Umiera się w by le ja kim miej scu życia. I dzieje człowieka za war te 
między urodze niem je go a śmier cią wyglądają niekiedy jak non sens. 
Któż bo wiem jest w możności o każdej chwi li prze mijającej pa miętać, 
by mogła ona być na wszel ki wy padek je go ges tem os tatnim? Śmierć 
nieraz chwy ta człowieka in flag ranti, za nim zdążył przed sięwziąć ja-
kiekol wiek środ ki ostrożności. Naj bar dziej lo giczny plan życia, najściślej 
wyp ro wadzo na for muła je go war tości roz pa da się nag le, gdy ujaw niona 
zos ta nie os tatnia niewiado ma2”.

Z daleka na wejściu już serdecznie dziękują ci za przybycie. Ich 
profesjonalizm i uśmiech zmniejsza mój stres. A to tylko dwie drogi, 
które każą trzymać jedną w jednej ręce, drugą w drugiej, i dziedziniec, 
na którym stał pomnik: Cudowny Lekarz.

Strefy zamieszkania. Nic, kompletnie nic w tej Polsce, nawet higienicznych 
toalet. Ale najważniejsze jest to, że częstowali nas słodkimi lizakami, 
wznosząc ręce ku górze, by już żadna Młoda Polska nie troszczyła się 
o egzystencję, tak jak jest w przypadku ostatnim, który dzieli życie na 
dwa stany: o śmierć, które jednocześnie pisze wiersz i aranżuje park, 
do którego klucz mają tylko Pielęgniarze o spodniach czystych jak biel 
i wyprasowanych w kant, jednocześnie wybawia człowieka od tykania 
zegara… Szanowne jury, znam sny XX wieku i w czyśćcu drewniaki.

Mówią, że ko bieta jest jak ze gar. Nakręco na chwilą – bi je godzinami.  
– Ufam oddechom paradoksu.

1 Zofia Posmysz.
2  Zofia Nałkowska.
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Można próbować przełamać poczucie, zdając sobie sprawę z pewnych 
faktów do-biegających na 120 decybeli z kuchni, w której niezniszczona 
jeszcze nadzieja na obrazach, dalekich od nieskończoności, ulatuje 
wraz z gazem jak powietrze z pochwy, i zainspirować się wewnętrznym 
krzykiem, najbardziej krytycznego głosu – swojego głosu, kiedy to 
deszcz czy śnieg, a może szron, naznacza nową wiosnę bezsensu przy 
pomocy sztuki (daje możliwość wyciszenia i nirwany)? Ale koniec: 
„najlepszy dzień, jaki kiedykolwiek miałem, był wtedy, kiedy nauczyłem 
się płakać na zawołanie3”?

Zduszeni między wierzbami, byliśmy jak wiśnie…

Nie mam odwagi już sam zgubić się w korytarzach, gdzie czwórkami szli 
do Turcji albo Dubaju (w dosłownie kilka minut), i rozwieść się z kawą, 
jedyną słodką – brzegiem wytartego łokcia jak u psa… Kochają mnie 
jeszcze bułaty, jak mówił Mickiewicz – „Ten kraj szczęśliwy … gdzie – 
po psie płaczą szczerze i dłużej”, matka z ojcem zawiedli, przeliczyłem 
się, oni nigdy nie zabiorą mnie do kościoła, dadzą szansę, sypiając na 
poddaszu na starcie, ale ja myślę: świadectwem mądrości człowieka są 
muzea, biblioteki i wiedza osób wykształconych. Psy mają swą mądrość 
we krwi!

– Siedziałem na schodach – odsiedziałem trzy semestry, patrząc na 
inne słońce; patrząc na zdjęcia umieszczone poniżej; uzupełnij zdania 
nazwami zwierząt – tak co dzień miałem czas na około 10 godzin snu, 
6, kiedy kazano mi kłaść palec na ustach, i dwie, o których mowa, to już 
nie tylko mowa, ale garść przecinków. Reszta wyrwana z życiorysu. Dusi 
mnie jeans, na blat rzucone cztery monety Top Secret, norma – 70 %4. 
Dano nam kilka pajęczyn kwadratowych metrów.

Wyprosiłem brata Babuszkę z Warszawy czy Żor. Oddech Kussmaula to 
pewien stopień doskonałości. Spowiedź nie była uzewnętrznieniem, 
a fałszywym faktem. Pień to dom mrozu. I zagadka znalezionego – 
nie kradzionego?

3  Kurt Cobain, The finest day that I’ve ever had Was when I learned to cry on 
command (ang.), On a Plain.

4  Firma odzieżowa.
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We krwi mający mały promil szczęścia. Mea culpa.

Poza bałaganem związanym z rozlewaniem, a zarazem rozwolnieniem 
krwi na menażki, + dodatkowy bałagan związany z wrzuceniem różnych 
zakresów świadczeń do jednej umowy ryczałtowej, podpisałem aneks 
do umowy o samorodny tomik. Cienkie paznokcie potoczyły się wraz 
z piłką zachodzącego Słońca. Obarczony pięknem dwu biegunów…

Wstrzymano ruch.
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Wiersz biały

Laureat wielu wschodów słońca – 
chce czytać książki do setnej strony, 
bo alternatywy nie będzie,
bo góry mogą ustąpić i może to być dziś.



Maksymilian Tchoń Ziemia złych wyroków 37

Argument sławy

Róża – wewnętrznie pełna – zewnętrznie piękna. Serce, na którym 
zawieszono granicę twojego imienia, ze świeczką szukać. Dywersja 
pisma, przerzucając hałdy powietrza, docieram do półświatków, 
półcieni. Niepewność jest w kolorze lenistwa.
Wiesz, pióro nie może posłużyć do kradzieży czyjejś ziemi, w cztery 
złote minuty zbawił małe morze, duży format – góry świadczą o skali 
trudu. Śpiewam życia hymn – Pan Cogito – wieczne pióro. Bohater zna 
zasady wobec kogoś poszukiwanego – ktokolwiek widział, ktokolwiek 
wie o wyznaniu z czterech oktaw głosu, nadziei, o graniu na zwłokę. Czy 
jest tu taki ktoś, kto czuje jak ja?
Upewniony podwójnym oddechem jak Raportem z oblężonego miasta. 
Prowadząc drogami podskórnymi; nie ruszą nas z postumentu świata, 
ze świata gwiazd i nocnych łowców. Inna strona wiatru zaprzeczy 
oczyszczeniu.
Jest, jest. Tam wszystko, cośmy porzucili. Tam, gdzie nas nie ma, się 
spotkamy…
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Poruszenie

między koronami drzew nie liczy się świat
dam ci wianek i koronę z azalii świat nie liczy się
pierwsze kroki naszych podopiecznych wyznaczą
cienką granicę między jawą a owocodajną powszedniością

nabiorę haust powietrza by krzyknąć
zostawić życie lepszym niż zastałem
nasze tajemne domowe kryjówki

niech sens wypełni twoje dłonie i oczy
którymi tak bez skazy patrzysz a patrząc rzucasz
i niewinnie cicho ocierając łzę
rozbierasz mnie z nieprzychylnych wiatrów

ja ten sam pędzę w doli czy niedoli
po skarb by żyć by żyć weźmy kamienną filozofię
w dłoń witam cię krzewino początkujesz

kiedy rozmawiam
z echem zadłużonej frazy
wracają z nieba dzieląc z nami gwiezdne tajemnice
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„Nowy Świat”

Nazajutrz
spłoną w atmosferze serca,
wymuszonym cieszące się pierwszeństwem,
i już będziesz wiedział,
że oddały pasji tworzenia

wszystko z wikliny
wszystko z łaski,
a język mądrego jest w jego sercu,
serce głupiego – na jego języku;

nazajutrz –
jakby mi mało było dzisiaj,
były skrzynie z Synem bożym,
on otwierał się na języki świata,
on zamykał się w języku.
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Liczba księżyców?

Bałem się teraźniejszości jak ognia piekielnego
Jak ognia piekielnego

Żądam spekulacji
Wewnątrz istoty elementarnej
Oddajcie Bogu, co mu macie oddać

Synowie zapłakanego monsunu
Ognia córy rozgwiazdy
Wiatru w żagle rzucona nuta
Skwaru nasycenie skóry, jaką chcą mieć miliony

Wybita godzina na szczycie jutra
Długo warujące psy języka

Od razu mówić to grzech
Jednak cnota, bo i mnie dziś cięży łeb
wczoram pił – dzisiem kiep!

A podobne rzeczy zawsze się razem
Trzymają, od tego zakochania –
Świadkowie koloru twoich oczu
Niewiedzący o sumie zerowej – szerokość tezy

A może kiedy wieje wiatr
A nad nami przebój czerwieni wieczora
Wolna macierz łaknących



Maksymilian Tchoń Ziemia złych wyroków 41

Aktorstwa dnia codziennego –
Dajmy im zapierający dech w piersiach wschód
Co ucho nadstawia dla pocałunku przez kurtynę

Sufler liczby atomowej
By wysiłek nie był daremny
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Święta

Mam dwie kolędy
inne niż układy normatywne porozumienia zbiorowe
i mam wyobraźnię
która dyktuje mi że mam
dwa serca
I dwa warkocze
i z wiatru wiersz
podzielony
na dwa testamenty
ten jeden za życia
i drugi wpisany w płacz bliskich
Mam dwa etaty na miłość
wedle portów bo
życie mnie w świat wyprawia
Mam wiersze
i dwa złote klucze
do życia wiecznego
A miłość?
to dwa bieguny odległe
choć bliskie
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* * *

Jestem bo wiem że muszę
Jestem i dobrze
Jestem
Od czasów do czasów
Od świtu do nocy
Od muszę do chcę
Od zera do wiecznego spoczynku
Napisanej i nie do napisania
Tezy
A ty tu jeszcze jesteś?



44 Maksymilian Tchoń Ziemia złych wyroków

* * *

Powiedzmy, że zadomowiło się u nas
W domu kilka myszy
Drapią w białą ścianę – czystą tablicę
Swym zapachem uwodzą pana domu –
Kota
Ser wstrzymany w produkcji ze względu
Na ilość dziury w całym
Nic mi nie wróci lat dzieciństwa
Uwolniony od tajemnicy snu
Mam w sobie kryjówkę szczęścia –
Tam, gdzie nie sięgnie nikt
Tam, gdzie mowa ludzka styka się z milczeniem zwierza
I obopólne współistnienie
Każe być na baczności człowieka i zwierzęcia
Jakby decydowało, bo decyduje, bo rzeźbi
O krzepnięciu krwi
O przygarnięciu świata na bliską odległość
Powiedzmy im, bo bronią pierwszeństwa jak okruszków
Powszedniego chleba
I wiedzy
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Pulsar

Odebrano mi nadzieję spośród rzeczy, które najbardziej kochałem
i najbliższe były memu sercu, obym nie zgrzeszył na darmo?
Bo jestem smutny, bo stałem się bogaty, grając biednych, bo wyleczono 
mnie z nienawiści, za to dano pretensje
– wszystko dyskusyjne,
bo było ich tak mało, a mój dom już nie tam, gdzie ludzie, których 
kocham, a w tej rzece pod lodem.
Bo kocham ludzi, przyjaciół, których się znajduje w biedzie jak skarb, 
talizman, czterolistną koniczynę,
moją jedyną ojczyzną płynne granice.
– Bo nie tylko kiedy się wiedzie, a w sercu Boga próba – on jest lekiem 
bez recepty,
szept i choroba nie pochodzą od ciebie, ale od pierwszego wejrzenia. 
Mam w sobie poetykę drżenia, a tak przecież nią żegnam się,
by nie zaniedbać rzeczy najważniejszych, bo niebo bym przychylił 
samotnym, Panie – choć dałeś mi zdolności artystyczne,
to wiem, a wiedząc, jestem aktywną gwiazdą, pulsuję, że to właśnie 
miłość,
że kiedy wrócisz, to nie będzie przykład pustej wiedzy…
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Rue de Paris

miasto przyjęło cię zimno ale
nie w pojedynkę

te wysokie wybrukowane mury
żydowski język pokoleń
kamienice jako tworzywo języka
i tworzywo najbardziej trwałe

jesteś jego ostoją wierszem
miłością o łaknąca duszy rezonansowego
pudła jesteś moim
sarkofagiem milczenie

mam trzydzieści lat powodów
i łzę w oku kręcącą czy płonąca katedra
odda ducha ustom zeszytym
rękom związanym sercu w którym zastawa
jeszcze czekać mnie będzie zesłanie
do stóp ukochanej?

gdzieś w skamielinie nazwisko które wyrzeźbiło więź
czczę te oczy które nic nie widzą
czczę te uszy które nic nie słyszą
zapamiętując zawsze te usta które ściśle milczą
i czczę te słowa co gdy z ust wychodzą

wiersz mówi – szybko ale nie ulegając
strawieniu
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Droga do raju

mój dziadek przeżył Syberię wykonując 
rzecz niemożliwą do wykonania uciekł 
przez ucho igielne

wylądował na przylądku Praga-Północ 
gdzie w proteście przeciwko zdławieniu praskiej 
wiosny śmierć poniósł Jan Palach dokonując 
samospalenia ale w koło jest wesoło woła Roland

dzisiaj trzeba przyznać że trafił w ten 
Czterdziesty piąty na pozycji wyższego 
dyplomaty (wcale nie zdenerwowany) bo nigdy nie jest za późno
by szukać świata ze snów o mocy żywiołu życia 
skostniałe prawa są męką pańską
– jego kariera bierze rozpęd i ślubuje: miłość, wierność i uczciwość

a skończyłaby się katastrofalnie 
gdyby nie znacząca suwerenna pointa:

że w wyższych sferach życie płynie szybciej i jest bardziej 
pretensjonalne
niziny społeczne łatwiej zdobyć
będąc uczniem najtępszym w szkole świata
wydawnictwo dało mu cel a wydarzenia
Osiemdziesiąt dziewięć zapałek – przewrót bez poparcia
to dowód niepodważalny
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Pobędziemy

pobędziemy na pierwszym szczeblu
gdzie stanęła żądza o dwu twarzach
a zwoje poluzowane
brakuje mi fachowego spojrzenia
a trochę drzazg jest w tej książce

mając za nisko świat
który o mnie jeszcze nie słyszał
ale zaraz – echo niesie się wyżej i wyżej
świat ułożony w kolejności:

narodziny (chrzest)
ława szkolna ślub
zgon (ostatnie namaszczenie)
w zgodzie z prawem autorskim

dzielę się z wiosną i zimą
na pół dzielę metale i niemetale na podstawie ich właściwości
kiedy złamie się kolejność
niedogodna będzie droga powrotu
ale wyżej jest niebo (które istnieje naprawdę
z moich stron) są wygasłe gwiazdy

zbieram je do pary by
nie zapomnieć o grząskiej granicy
na której jest wiersz

o czym inną historię pisze wiatr
a inną zmęczenie kiedy jeszcze muszę
podnieść stopę (broń boże rękę)
na matkę ziemię
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Cóż dzisiaj

Wymagam od innych świadectwa
ilości przekartkowanych stron

– od dziecka namiętnie jedyną zachcianką było posiadać książki
te z górnej półki przykute łańcuchem do wielkości
mam w tobie pokój książko ale pokój w jednoosobowym łóżku
a leży ono na deskach
– bo zdrowiej i w trakcie snu można odłożyć na półkę noc
a chwycić dzień?

ja nie jestem święty ale mamo ty też zawiodłaś mnie

– kiedy
krępują słowa a czyny rozpętują burze

– kiedy książki mogą być wachlarzem dla ducha nieożywionego
(puste serca wzruszeniem; trudowi ujmuje ciężaru)
– tracę ostatni rozmach tym zamachem na twoją chorobę
niby nie do wyleczenia jest nasze współistnienie

– mamo nie jesteś w domu moim ale na wygnaniu przez wiersze
– mamo czy jeszcze kochasz mnie? choć nie wiadomo co się stanie

mam złote pióro i sądzę
że nie ma dobrych książek dla głupca
a mądry napisze ile mu życie pozwoli…
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Ognisko domowe

druga zwrotka
pomija fakt
że coś musi być pierwsze
na podium jeszcze
trzeci zawodnik

więc mamy trójcę
zbawmy
ulitujmy
tchnijmy życie

pozwólmy niebosiężyć
myślą uczynkiem mową
wiedzieć
co jest po i przed
wysyłając raport do gwiazd
o stanie ich wypalenia
bo swoją wartość
wydedukowaliśmy

bo
skończyło się
bo nie chcąc się zaczęło
bo w kubku jest dowód jednej kropli
w kontekście czajnika o jednej powiece
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jeśli kiedyś
zdarzyło się nam być
jeśli kiedyś to przeoczysz
bóg komediant – artysta argumenty
przepisze na rodzinę –
wedle tłumaczeń cnoty umiaru
wykopalisk róży korzeni

by tysiąclecie było rokiem
a rok przerywanym tysiącleciem

by prawdziwej wolności pocałunek
nierozerwany i poetycki –

pomiędzy
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Bis

Bańka mydlana 
Pękła 
Uroniona łza zatrzymała 
Strzelecki łów

W marzeniu i zjawisk niewyjaśnionych 
Cześć z poważaniem

Żegnajcie żegnajcie
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Szekspir

znam powód 
sensacji podniesienia do kwadratu 
płaszczyzn serc społecznych 
bo repetowałem w spisach treści 
walcząc od głupstw niemowlęctwa po starości 
rozwagę –

ława przysięgłych 
bywa zagraniczna, bywa narodowa 
hamlet współczesny na etacie w banku pewności 
biegły w kwestii romantycznej 
dla szczegółu i ogółu

zawinięty w papierek dziejów

maj budzi grzmoty balkon myli kwestie 
oczywiście są to błahostki – 
za dublera gwiazda zaranna

bo góry mogą ustąpić
i pagórki się zachwiać 
kontestuję ciepło ognia i lodowatość wody 
spóźniony klucz do literatury 
werdykt spisany rozstrzelonym drukiem

dywanik ze ściegu nici 
są grubymi szyte
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* * *

Prosta sprawa
Związać linie równoległe

Napisać parę wierszy
W parę sekund

Idąc po szczebelkach drabiny
Udźwignąć niepojęte

Złamać wszystkie przykazania
Miłością i szacunkiem

Bo jeśli istnieje prawda
To jest pośród nas

Zawód: pisarz
Wiek: współczesny
Obywatelstwo: świata
Stan cywilny:

Tutaj wszystko się zaczęło
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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 –

Choć 
O wspólnym 
Mianowniku 



56 Maksymilian Tchoń Ziemia złych wyroków

Może kopnąć 
W tyłek
Wyładować się  
Alternatywnym
Biciem 
Podczas 
Strajku  

Idziemy 
Pod 
Prąd skazani 
Walka o wpływy 

Na siebie 
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* * *

Na wadze 
Pewny niedosyt stanów zjednoczenia 
I oderwana pecyna na kadencję dobra

Własną odpowiedzialnością obleczone 
Wybory wśród domowej kuchni 
Między łyżką miodu a dozownikiem solniczki 

Bywa jeszcze reumatyzm Reduty
By uwypuklić to co powstanie za chwilę
A to najsmaczniejsze bo z autorskiego 
Wnętrza wypływa 

I nic bez epigonizmu ni nawet pagaja 
Nawrócona wierna – początek końca 
A jeśli zrobią miłość na poczekanie to ile 
Jeszcze gór stołowych i mórz martwych 

W jakimś kucharki rzemiośle 
Uwaga na tę damę 
Ona zna techniki dywersji w cudzych ustach 
Na moich ustach 
Na ustach świata –

My jutrzejszym spojrzeniem
Wygrawerujemy dzisiaj 
Na przeszłości złożonej z piękna poezji 
I smutku wojny domowej 
O wpływy przy parzeniu herbaty
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Spis treści

3 i ½ | 5

Ż – Dzwonię do ciebie dziś | 7

Modlitwa (poemat) | 9

Z jednego kąta świata w drugi | 11

Zbudujemy łódź | 13

* * *  [ ja fanatyk wersu… ] | 14

20 £ | 15

Dla iskry każde | 16

* * *  [ Jeszcze chwila ] | 17

* * * [ Wyrzuceni ] | 18

Sacrum i Profanum | 20

Spragnionym szczęścia jedna chmura na niebie | 22

* * * [ Szaleni w warstwach ] | 23

* * * [ Widzę księżyc ] | 24

Minimum słów | 25

Obraz początkowy | 26

Kaganiec | 27

Wykonało się | 28

Errato | 29

„Kto powiedział” | 30

Zwiastun Nowego Świata | 32

„Z tego się nigdy nie wychodzi. Nigdy” | 33

Wiersz biały | 36

Argument sławy | 37

Poruszenie | 38
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„Nowy Świat” | 39

Liczba księżyców? | 40

Święta | 42

* * * [ Jestem bo wiem że muszę ] | 43

* * * [ Powiedzmy, że zadomowiło się u nas ] | 44

Pulsar | 45

Rue de Paris | 46

Droga do raju | 47

Pobędziemy | 48

Cóż dzisiaj | 49

Ognisko domowe | 50

Bis | 52

Szekspir | 53

* * * [ Prosta sprawa ] | 54

* * * [ Znam ] | 55

* * * [Na wadze] | 57


