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******

łodygi estragonu z podmiejskiej alei zasłużonych

Przechodniu - gdybyś spotkał kiedyś

(co zaniedbała się i czosnkiem, i słonecznikiem

podobnego do zapisanego tutaj lub tożsamego

także makiem, lecz nie zawsze dla morfiny czy papaweryny)

konia
daj o tym znać krzewom wszystkim i ptactwu

Koń to narkotyk

dotykaj ludzkich skroni wypowiadając prorocze myśli

wymaga więc zwiększenia racji logicznych

o władcy wszystkich władz

dla nazywania rzeczywistości zwykłością

tak prośby, jak i kolczugi żelaznej

i negowania niezwykłości
tak przydatnej w samotności stajni

I pamiętaj

którą ty, przechodniu, uogólniasz

słowo wypowiedziane w proch przemienione będzie

zderzając się z podobnym do zapisanego tutaj

przez wieki ciał palonych w ołtarzach cywilizacji

lub tożsamym

i na freskach barbarzyńskich domostw
(gdy wino darowywane Dionizosowi skamieniało
w dziękczynną płaskorzeźbę
a niewolny gladiator stał się pierwszym kapłanem
wiecznego miasta)
tak właśnie postąpi lud ciebie słuchający, jako gorliwy
jako niepewny przemijania wiary
którą oddziela od jej przeminięcia
pragnienie osiodłania konia
Widzisz, bo wszystko to może zdarzyć się
zaledwie w jednym człowieku
którego koń wita lekkim drżeniem brzucha
i z którym nie powstrzyma się przed kradzieżą
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Koń, koń! - jak pajaca go ubrali

Koniu galopujący w porannym cieple skóry

patrzcie, patrzcie! skrzą się guzy na uprzęży

wysłuchaj mnie

i pod gardłem umocowane powrozem
skrzą się brunatnych pajacyków gardła

Koniu orędowniku łanów zbóż i grzyw

patrzcie! koniska-ludziska i dziwujcie się na te cuda

bądź mi łaskaw

cudeńka
na te błyszczące oczy, co są upstrzone insercjami

Rozmowa z tobą nie jest roszczeniem

albo na te dorodne z podbrzusza kaktusy

biorącym przewodnictwo pośród marzeń sennych
od myśli wysuszonych na łące płóciennej

A co by było nie po waszej myśli

z której twój furman skradnie nieco na lichą siermięgę

nie po słowach wiernych i czynach publicznych

by i ciebie w siermiężną odziać metaforę

- doczepcie na doczepkę, nie bójcie się skargi
doczepcie jakąś śmieszność, jakąś mądrość sprzeczną

W nieskończoności twojego kłusu widzę

dorzućcie coś podłego, by się krwią rozlało

skromność twych mięśni wznoszących się i wznoszonych

to świństwo końskie jak drukarską farbą

ponad kark drogi rozstajnej
gdy stępa czas wymijasz, czujnie uchem strzygąc

Krzyczcie, krzyczcie! zabawiajcie tłumnie

w mą nikłą przestrzeń dowolności

gdyście głupcy lub grajcy nieświadomi

jakże dowolny jest z tobą czasu ogrom

Epikońscy w wysokich butach ciemnej maści

Nie jest roszczeniem ta rozmowa o wyłączność w kreowaniu

kiedy przyjdą, jęczał będziesz jeden z drugim

świata

żeś ty prosty jak koń

(co mąż Arystoteles czynił nazywając ciało
‘Diafragma jest w pobliżu żeber więcej umięśniona i silniejsza;

Konina! padlina! jeden z drugim

służy do oddzielenia okolicy otaczającej żołądek od części

i prości dwaj jak koń

okalającej serce, aby osłonić naczelny organ duszy zmysłowej
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przed jakąkolwiek szkodą’)
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Koniu przeczuwający traw zapomnianych soczystość

Nazbyt nieznane jest mi końskie wnętrze

wyzywam cię
Nazbyt nieznane jest mi końskie wnętrze
albowiem twoje wizerunki z drewna lub kamienia
wizerunki z metalu czy z żyjącej kości
w wielości swojej jedne i jednakie podobieństwu ciebie
Więc nie jest roszczeniem rozmowa z tobą
o wschodzie Słońca kiedy świt nadchodzi
właściwszy od zachodu
bo wówczas raźniej schylać nozdrza
po zapach ziół przydrożnych
w wędrówce wiecznej pielgrzyma
Ty, kiedy będziesz umęczony kurzem pragnień nieziszczalnych
w drodze
wtul się w samotną pieczarę, w jej szantung
i krocz w nieskończoność wyobrażeń
aż do zmroku
Gdy nazwą cię pustelnym koniem
zbierz okoliczne głazy, by w ich kręgu wzniecić ogień czerwony
zwiastujący świt
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Kiedy wygrzejesz się już do syta
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- do swojej wiecznej stajni ruszaj

Słuchaj już jako źrebię!

bo zmierzch bliski jak batem sięgnąć

gdy wypełnione nauką
ułożone dla oka

Rozmowa z tobą bywa roszczeniem:

w takt panfletu

Koniu, bądź wolny! Ruszajmy

madrygału
objeżdża cztery kąty pola
Realistycznie patrz na przeszkody
których nikt dotąd nie pokonał
a choć jeździec nie postawił na ciebie
nie zwlekaj
Zwyciężaj
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nie świetlana

Znam dwie końskie pory roku
Znam dwie końskie pory życia
Pierwsza pora od anioła, co skrzydlaty jest jak wróbel

tę przed nocą

zmykający przed złym niebem, ciemniejącym i skrzypiącym

i bezsenną

gradem chłodnym, oziminą
rżysz ty wówczas między rżyskiem za zajęczym słupkiem szarym
lecz wiatr smyczkiem zagrał szelest
usnął zwierzak w kępie olszyn
ptactwo klucze zrabowało do ciemnego horyzontu
sam zostałeś pośród liści, tak bogaty, jak ubogi
mróz już opadł na kark zgięty
Pierwsza pora od anioła - pora czysta
znojna trudem
Druga pora od szatana, jest kudłata i wesoła
w polu rośnie zboże jare, w sadzie owoc huśta drzewem
z fury jarzyn marchew zjadasz, wronom dajesz uszczknąć niwy
placków z gryki, ze szmat stracha
diabeł stary jest, zleżały - pot mu cieknie po ogonie
nie ma mocy ludzi straszyć, kiedy w nocy śpią przy tobie
wszystkie lasy, wszystkie pola o tej porze śnią w twej furze
nie o truflach i szarańczy, o miękkości śladu w ziemi
Druga pora od szatana - pora widna
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Gdy ciebie fakir żebrzący
derwisz, pokutnik ascetyczny
oddający się praktykom kuglarskim
rzemieniem swoim dosiadł i myślą
gdy, grzeszny i nie baczący na symbol podkowy
potomków twoich chce w inkubatorze wychowywać
na małe, potulne, kieszonkowe stwory
Ty wówczas, ty teraz upodabniasz się do wędrowca
szukającego nie spalonej trawy
Jeśli znajdziesz twarz człowieka
pomiędzy mchem
to tylko ze zjeżoną sierścią uniesiesz
chrapy gąbczaste i dwa rzędy zębów
rozewrzesz w pysku na
podobieństwo swojego przerażenia
Lecz przerazisz się jedynie ty sam
a nie zbudujesz z tego ni prawości
ani życia na podobieństwo moje
Żebyś chociaż tratować umiał pancerną podeszwą
kowadło, kuźnię
kowala
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******
Czemuś nie przyszedł nigdy
do matki w izbie, do ksiąg, do maluczkich
lasów i łąk, co pod okno chaty zbiegły się zziajane
ale jak pulchne ciekawością, jak spęczniałe szumem
co gada takie różne, oj, gadania
gdy ty nie bajasz
Matka z dala czekała, obfita
- jak łąka karmiąca rosą gęste kosze
na przybysza zza mostu, jeśli przęsła stoją
lub, gdyś oczyścił sumienie przyrzecznego brodu
- tak kazałeś jej słuchać strumienia-szlifierza
któremu żaden kamień nie stawił oporu
skutecznego
(choć szlifierz rzeczny nie jest filozofem)
Myślałem, że serce, wielki lepki mięsień
co ciebie wprawia czasem w kres szaleńczy czynu
że ten mięsień pomoże w ucieczce przed niebem
Znów zapragnąłem rozmów w cichej chacie, aby wypełniać
lekami zielnymi kruchą strukturę życia
Lecz nie przyszedłeś zwyczajnie
do chaty z matką, świętymi księgami
12

pleśnią się oblekł mięsień lepki
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szły tu pielgrzymki ślepców

Na przykład małżowina

jasnowidzów
by leczyć się dotknięciem serca

Biegałem nierzadko w kółko by

a kiedy pleśń nie łagodziła, na głowy spadał ciężki grzech

dociec otworu dźwięku, tego tajnika

lasy gorzały czernią, łąki bólem

rżenia

maluczcy w matce, jak anioły

pamiętasz? ty także z wolna i nieodzownie
udoskonalałeś kierat
potrzebna ci była energia, jej wielkość lecz
i ona nie wyzwoli sterczącego ucha
z gawiedzich pokrzyków wron, kruków
przyjaciół głuchoty na stukot podków
Wiem, wiem - nie ulecę, nie ulecisz choć
doprawiają ci skrzydeł dwakroć więcej ważących
od sterty konopii
i krzyczą uradowani świętobliwi pegaz
A na spiralnych krawędziach
spoczywa sucha zmarszczka rzemiennego bata
by panienki i przemilczani kuglarze w kieracie areny
nie podupadli
Z twojego galopu lub kłusu wprost
w małżowinę uszu
spójrz, jak one ci sterczą
13

14

******

******

Rzezie czy lubisz

Gdy orzesz

lub - będąc poddanym, czy zwyciężyłeś w walce

płuca twoje wdzierają się w opary

wrogów wroga twego?

bruzd
zachłystują potęgą wolności

Zrywałeś się już nieraz w wigorze kartaczy

skiby jednej

do czynów mężnych, nikczemnych zarazem

potem następnej, następnej

(tak tratowałeś pielgrzymów poezji)

umysł niebywale napręża swoją uprząż

i nie raz jeszcze wstaniesz z zadem krwawym

a ona zapłakana rosą przyszłego owocu

na łące, której trawę skryły cielska pogodzonych

sieje tak zwaną wolność w czasie i przestrzeni

byś dla nóg swoich nie zdołał odnaleźć

przemijania ugoru

wsparcia na ziemi
Skibę wszelkie ptactwo poniewiera
Ból, gdy jest pobojowiska cząstką ostatniej modlitwy

glisty krwawe łowy na ideał bruzdy popełniają

niczym służby polowej psalm o świcie

i ty jedyny tylko w to wszystko wstępujesz

ból taki, co nie urwie się za chwilę z braku serca

zmęczonym posłuszeństwem

lub z nadmiernego ciężaru żelastwa i złota
w przeciwieństwie do tego, który kona właśnie zaskoczony

A gdybyś miał ochotę biec na przełaj

zmierzchem śpiewającym

nie zważając na bezduszność i ograniczoność gleby
i gdyby nikt nigdy nie ustalił

A może ból ten broni cię przed innych bólem wiecznym

tożsamości twych kopyt
(pytasz: po cóż biec, spieszyć do kogo, do czego

Kiedy pytam, czy rzezie lubisz

na przełaj dlaczego?

ty długo milczysz - spienionym pyskiem czoło chłodzisz

no właśnie)

powalonego śmiertelnie pielgrzyma

lub, gdyby nikt nigdy nie dogonił

twoja pokora jest boleśnie dumna

zapachu twojej skóry
15

Kiedyś skarżyłeś się u źródła
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że nie wiesz, czy orząc użyźniasz

Tyle razy widziałem jak

czy też wyjaławiasz

stałeś lśniący w strudze deszczu

- a biegnąc - czy obraz twojej podobizny w twarzy wody

i w ciężkim oddechu piorunów

cię przyciąga, ciebie gna
że nic nie wiesz w sprawie autentyczności

Odgadnąć twoje myśli nie sposób

tego jedynego, obok snu

a jednak

uprawiania

widziałem jak
biegłeś w rydwanie ognia i popiołu

- I niech cię moje milczenie nie potępia

Anaksymandra wiarę wzniecałeś z gromem

oraczu

na poły koniem byłeś i herosem
bogiem
żadna niejasność chmury, konsystencja wody
nic nie mogło oprzeć się twojej mądrości
Gdy tak stałeś pod gołym niebem opuszczony
dumny nieomal
z tragiczności stania bez woźnicy lub może z deszczu
niszczącego stare filozofie
gdy tak stałeś nie wyjaśniony
na miarę pomysłu
imitacji trojańskiej twojego wnętrza
zdawało mi się chwilę, że biały język nieba
wybiela twoją sierść żywą i kości
(a to liść jedynie zwiędły pomylił kark twój
z jesienną zadumą)
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twojego stania

Pamiętasz?

Patrz! odnalazł się woźnica w deszczu

Dawno temu - nie opodal dobrego miasta pasł się

by batem przypomnieć o roli ruszania

nienagannie biały rumak

czy wiesz, koniu, o czym on myśli, twój woźnica?

któregoś wieczoru ludzie przedmieść pytali

o rozumianym rydwanie ognia i popiołu

na łące cóż za płomień jak piekielny zwiastun
i zaraz szereg gromnic, pochodni, kaganków
i przestrach twarzy palonych pokorą
w rytm klekotek wyruszył pod tak dobre miasto
gdy doszli, ujrzeli konia stojącego w nowiu
we krwi skrzepłej całego, bez skóry, bez łba
Lecz wśród tysięcy wiernych nie było choć jednego
który by z siebie wyrzekł myśmy to przecież
białego rumaka za czystość w nowiu obnażyli
Nazajutrz ze skóry białej konia
garbarze i mnisi narżnęli rzemieni
żeby wieszać zuchwałych, co by tak czyści byli
i niezależni
jak wszyscy spoza szumnie dobrych miast
I jak tu druhu nie być bezradnym
na bielmo dnia i noc pokutną
trzymaj się z dala pamiętnych wieczerzy
17
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Więc nie wyrzekaj się milczenia

Nie wyrzekaj się śladów swoich, nie wyrzekaj

ono pomieści w sobie ślad

wiatr je zetrze z pamięci biednych i niepamiętliwych
i nie osłaniaj oczu piaskiem sypkim
i nie zanieczyść źródła ciernią słowa
nie jesteś ty refrenem pieśni z Salomona
nie jesteś przecież murem jego i pałacem srebrnym
A nie wyrzekaj się, śladów moich nie wyrzekaj
bo moje wzloty wielkie i nad nie spadki moje
i ze mnie przenajświętsza magia liczby siedem
zza gór i lasów - za eden bajeczny
bo nie dojrzysz, co mógłbyś dojrzeć
- więc nie napinaj szyi na kształt żyrafy płonącej
w tabernaculum ogrodu przyrodniczego
(Lub, gdy Hektor żertwienny ołtarz tobie pozostawił
nie wyrzekaj się trojańskich ciał)
A nie wyrzekaj się śladów braci i sióstr pytających
odpowiedź zmarli znają i nie narodzeni
i nie oczerniaj myśli czarną myślą
ani oddzielaj głowy od serca piersią
gdy jesteś w swoim kształcie
lub, kiedy na przedpolu milczysz
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Pytasz jak żyć

Nie trać już więcej

gdy wokół orężna bitwa

stojąc po stronie Goliata
choć przecież nie jesteś wcale

Wsłuchuj się w żywioł Dawida

filistyńskim koniem

utkany z drobin pisku

patrząc na wojowników

przed zmierzchem użyj serca

nierównych w krótkiej walce

czas nagli

zachłysnąłeś się pięknem
skazanym na szybką śmierć
Rumaki nabrały rozpędu
a ty czujesz w swoich żyłach
ich krew
Lecz nie lekceważ młodzieńca
króla polnych kamieni
bez którego nic więcej nie może się
wydarzyć
Czy nie wstyd ci wyborów
przeciw potędze przyszłego monarchy
W słońcu pustyni
twój rydwan z dala błyszczy
otwierając pochód dwukółek
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Tak niepokojem drżący czekasz przyszłych wrażeń

Sen, patron twojej abstrakcji

usypiasz dziewczę na stajennym stryszku

zamyka wrota stajni, zdawałoby się, szczelnie

tylko siano koi wasze poróżnienie

a jednak trzeszczy stale moc tajona furtki
i dziurkę w stajennym sęku długo drążą twe instynkty

- Jutro nie znajdziesz stryszku, las ci nie zaszumi

i myśli

jutro siano przesiąknie widocznym wspomnieniem

w desek strojne sosnowych forpoczty
- Nie znajdzie źrebię matki, myśl płocha języka
słowo nie będzie wierne a przedmiot kulisty
To sen właśnie daje ci nieporównanie więcej prawa
do bezkarnego przekraczania ceny
(nóż gładki, rzeźnicki, w krtani)
za zdarzenie
w odpustnym skupie wizji
- Gdy senne ciebie przyobleką miary
nie uwierzysz w logikę zielonego słońca
Czasami nie śpisz jeszcze, wyglądając szparką
w przytulne ściany lasu
i czasem cię ożywi, gorącem i pędem
smukła postać dziewczyny na przyleśnej łące
niesiona na twym karku, wtulona w krzew grzywy
korzeniami hiacyntu
22
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W tobie, wiedz

Jesteś czasami dziecinny, wprost drewniany

sto pytań bez odpowiedzi

gdy tulą twoją pierś bujaną na biegunach

a tych sto w pytaniu

maleńcy powiernicy zabaw

jednym

i jesteś wówczas kolorowy
zmieniasz się w smoka
w antylopę
zamieniasz w dywan latający u pustynnych stadnin
iskrzysz podkową złotą
prósząc diabłu nieziemskim ogniem - dziecięco jesteś
w antypodach siebie
A jesteś często nazbyt skory
do gonitw wielkich i odwiecznych
obnażających nikłość instynktu ludzkiego
w typowaniu na ciebie
tu nawet repasaże nie są w stanie
oddalić niebezpieczeństw życiowej przegranej
ten wyścig z tobą o ciebie
przecież bez twojej aprobaty, bez twojej obecności
jak dognać ciebie, w galopie osiąść i wspólnie wyrwać
furtkę boksu? wspólnie wyzwolić przestrzeń wolną?
Bo jesteś także zwykło-szaro-dzienny - więc jaki jesteś
gdy się wyjaśniamy

23
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Ty kręcisz już piruety

A kiedy miniesz już czas miniony

pod łukowatą kopułą świata

i lustro łąki nie pokaże

(a zapożyczony nie obronisz się

cienia lub szkicu twej postaci

przed zarzutem wtórności czy eklektyzmu)

ani poruszy się wspomnieniem

depczesz brutalnie po urwanym

pod myśli wiatrem świeżym

słowie
narażasz się zachwytowi lub

Ty smutny jesteś

o śmieszność siebie posądzić możesz

dreszcz cię deszczem rosi
jak południowe stoki połonin padalce

Gdy wola twoja będzie w końcu wolna
a wolność tylko marzeniem świadomym

Gdy poznasz już drogi, zdałoby się, znane
a nie odnajdziesz Dedalowej ścieżki

Nie będziesz miał większego

(byś mi nie pomarł z moim w oczach bladych

ponad niewiedzę swoją

doświadczeniem)
bo drogowskazy w głąb ziemi wskazują
bezdroża znacząc i trakty cmentarne
- jak gniazdo orła nad kanionem śmierci
znaczy miejsce bezpieczne
trwać będziesz
Ty łeb opuszczasz, suchy grunt roztrząsasz
jakbyś chciał studnię znaleźć - skrytą ugoru
rozpustnicę
Gdy myśl twoja dorówna wszystkim wyrażonym
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Koń, gdy miłuje kochaniem zwyczajnym

Kiedy tak zawsze jesteś koniem swojego jeźdźca

smak kukurydzy, zjeżoną pszenicę

to nie pomoże duma pastwisk kordobańskich

jest łagodniejszy od ptaka i ryby

- tam konie jeżdżą, gdzie jeździec pospiesza

Ty też wiesz o tym, boś studiował siebie

Na nic twoje kopyto

dokładnie włos na skroni i tętnice źrenic

jego odbicie, ślad

ptaki dawno powiędły, a ryby łakomsze

choć ono wszelkiej wody źródłem i wody wszystkiej

i tylko mandragora rozsadza twoje myśli

studnią

Nie jesteś dzisiaj perszeronem śniadym

I chociaż pamięć twa nie zoczy

u wrót wozowni skulony ciężarem

jeźdźca Glaukosa z jego kobyłami

dzisiaj szybujesz czerwonym ptakiem

i klacze królów zżerające w rydwanach królów świętych

- Bellerofont już upadł ci do nóg

rdzawych handlarzy cygańskie zapędy

i nikt nie trudzi stąpania po trakcie

by rtęć do uszu twoich wlana nie podważyła entuzjazmu
kupca

A miłowanie jest jak organ czysty

podczas pokazu szlachetności życia

próbuje unieść z tobą światło wiosny

gdy ciebie zechcą cenić na konia twojego jeźdźcy

leśne ciernisko
nocne czuwanie polany

Może kto inny Grób Konia przeskoczy

Zwykły miłujesz kochaniem zwyczajnym
wszystko dokoła płynie z Hippokrene
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ramion dla siedmiu lamp

Nie dorównasz ogrodom Niniwy

a z twojej złotej zbroi

kamiennym placom Syjonu

form

nie wspinaj się na Bawel

na kapłański chleb

schodami ponad chmury
bo stracisz oddech
Choć przemierzyłeś cały świat
twe doświadczenie jest zbyt nikłe
żeby woźnicy narzucić fałsz
milionów martwych bożków
Koń nie zrozumie końskiej doli
jeśli zamyka się przed szczęściem
wystukiwanym miarowo na traktach
Zbójcy czyhają na swój łup
w gajach oliwnych
zagrodach poroślach
by się wzbogacić dziś na tobie
jeśli podejmiesz kolejną próbę
logicznej argumentacji
Wysłuchaj baczniej słów proroka
który zakreśli nowy czas
odlania w czystym kruszcu
28
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Część druga

Szalerek

******

otwórz swe serce i zrzuć z zegarów czas

Popatrz!

płyń w górę rzeki do samego źródła

tańczy dla ciebie niebo w białym puchu

rozgrzej je szybko twym przesłaniem

parowiec wynosi je dymem ponad słońce

roznieć rozumnie i rzuć po horyzont

sen nie jest marą jawa parzy palce
garść chłodnej wody obmyje twoje ciało
Patrz! rozpacz dziecka rozrywa płat chmury
malec zmoczony srebrem
dzielnie niesie ciężar
płetwy parowca płoszą pstre latawce
skrucha i trwoga wyczekują w księgach
A dalej! popatrz na tę postać prężną
parowiec to dla niego niegroźna igraszka
papaweryna jest dobra bo jest tylko środkiem
patrz! jak wyciąga dłonie bożków dumnie strąca
w milczeniu dają głowy
Co później widzisz? ślepy pieści członki
każda miara budowli budzi wątpliwości
brak tu latawców, srebra, komin wpadł do studni
parowiec na dnie świata orze nie zorane
i każda rzecz za ciężka jest dla starca
Nie śpij, poeto! - pełne blasku wracają latawce
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Słowa, których masz nadmiar

Gdzie każdy wiersz ma białe płótno

to ptactwo bez ptasznika

wsparte o sztywne belki stryszku

ptak jeden drugi w locie

pierwsze młodzieńców wytrwałe kochanki

Nadmiar nadaje twym uszom

Skrzydlaty wróbel i chłopiec z podwórka

kształty płaskie i puste

tam gdy spotkają się w krochmalu

przestrzeń nadmiaru za ciężka

karmią poddasze ziarnem i miłością

by stałe twe ciało mogło
w nią wniknąć i wyżyć z ciężarem
Słowa, niechciane z nadmiaru
jak bór z wydrążonymi pniami
pnie pozbawione duszy
Zmieniają się w ptaka, w drzewo
złodzieje twojego jutra
ty - ptasznik, bór, siekiera, łuk
i słowa, których potrzebujesz
by nazwać nadmiar i nazwać brak
Słowa, których brakuje
są najważniejsze
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Jesteś prastarym światłem
jak metafora panna czysta
twoja łagodność rączość twych dłoni
jesteś snem ciszą świata
To, czego nie da się powiedzieć
jak sploty dźwięków jednobrzmiących
dźwięk się ze słowem skrycie splata
wplata w cielesność bierze jak kobietę
Ból światła jasność światła
ból potężnieje i mury rozsadza
jasność rozum otwiera i serce otwiera
w dziewiczych zakamarkach
Tak malarz zostaje poetą
myśli pasażem dźwięków
światło miarą misterium
kobieta wdzięcznym hymnem
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Prostoto dosięgnij mędrców

Czerń malarz kładzie innymi barwami

lekkiego anioła ptaka lekkich bieli

paleta stu kolorów wabi pyszne oko

półciemne traktów i kaplic zakola

pełne kosze półcieni zsunięte za płótna

po prawej towarzystwo doskonałej sztuki

światło widne w bukłaki i drobne flakony

bogowie wierni sobie nakazują wiarę

tylko czerń ona jedna z rzadka tak bezwstydna

(‘bo naprzód trzy były płcie u ludzi, a nie, jak teraz,
dwie: męska i żeńska’)

(Nie było nigdy słowa, które jej dorówna

sami czarują lirę u stołu Platona

bez czerni malarz cienie tylko mawia)

po drugiej bunt, chorągwie, piersi nagich kobiet
ptaki opadły cięższe od powietrza

Muzyk swoje dźwięki kładzie w czystych wypukłościach

język metafizyki zamieniają na wolności słowa

rozbija stare sztychy strzelistą symfonią

muzyk kosmosu zamilkł, nic mu po gawiedzi

muzyka, niczym forma jak najdoskonalsza

uszy wprawne w marmurach, brązach i blejtramach

niczym materia podatna na formę

tylko poeta wsłuchany w ciszę sfer odległych
bliski instrumentowi podziwia muzyka

(A gdy poezja grajka dobiegnie do krańca

duch i ciało - mężczyzna i kobieta

nie ma takiego dźwięku, który to opisze)

kobieta bez wytchnienia zdziera ciężkie szaty
spełniana cichą wielkością przez ciebie poezja

Cóż poeta? bezradny, zbyt dużo w nim grzechu
grzech ten nocą pęcznieje i w słowo dojrzewa
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malarzowi co zasnął przy akcie z boginią

Przekraczaj przykazania jeśli znaczą zgliszcza
dym pożogi wypala tajemne przestrzenie

Zielone zgliszcza pijane gołębie

kruchtowe nisze napełnia goryczą

rewolucyjny zamęt znów miesza idee

rozpacz z gniewem się miesza i oślepia oczy

i tylko rzeźbiarz trzyma skamieniałe dłuto

tajemna przestrzeń zwinięta w rulony

tylko poeta goni dźwięki struną

papirus żółknie od hałasu broni

kobietom w cieniu układa piosenki

zdumiewa tylko zaduma poety
Poeci przekraczajcie cielesność swych kobiet
Poeta czyta ciszę przytyka swe ucho

poezjo ześlij im lekkie nagości

kładzie przy wietrze nozdrza dla czarownych woni
dłonie poety biegną strunami prostymi
struna przy strunie cieszą ciało graniem
myją przybyszom stopy i karmią żołądki
przyciągają kobiety kuszą czystą duszą
Każdy dźwięk po horyzont przekracza horyzont
twarze kobiet jaśnieją na przekór ciemnościom
głębokie studnie oczu znów wypełnia wilgoć
piersi kwitną w domostwa bezdomnym mężczyznom
Jeszcze tylko poeta do domu nie wraca
chce nakreślić ulice place i fontanny
rozumie że pomniki miejsca ciemnych schadzek
trybuny lichym kłamstwem rozsadzają mózgi
wie że nie wystarczy na znaki kolorów
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słowa wyrywać dłońmi z rannego podwórka

Poeci bierzcie cięższe słowa

rzucać do nieba

wasza niewiedza urodzi milczenie
poeci ulicznicy sadźcie wonne zioła

Poeci słów poeci modlitw

leczcie woskowe twarze i woskowe karki

zaświadczcie wiedzą pamięcią wierszem

słowom każcie roztopić co podle zastygłe

odkryjcie w rytmie najważniejsze miejsca
i krzyk zamieńcie w miłowanie piękna

Poeci brzuchów kalecy i głusi
strwożeni z trwogi nie patrzą oczyma

Poezjo poddaj się poetom

nie widzą sercem kurczą swe sumienia

poezjo prawdy i prostoty

drętwe ich dusze a mózgi wytarte

poeci bierzcie wiotkość waszych kobiet

ręce świeżo robione ostre jak naboje

kobiety są jak zapomniane zioła

toczą armatnie kule kulawe armaty
poeci prochu poeci służalcy
Poeci igrzysk twardzi pancernie
wodę święconą mieszają z szampanem
często się myją i robią w klozecie
czasami w nocy wiedzą że to koniec
próbują spisać słowa miłowania
a w ten czas późna wiedza spóźniona nauka
prorok fałszywie sensem nazywał burzenie
Przecież wystarczy żyć z życia ulicy
a przecież starczy sadzić wonne zioła
nie zapominać śpiewać pieśni życia
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oni gotowi są zabić

Poezja nie jest opium

za metaforę

łamiącym ludzką wolność
Wsłuchuj się w szepty kobiet
Poeta niesie srebrny deszcz

by w porę wyczuć niepokój

w mansardy wykusze sienie

wyprzedzający kolejny atak

wzbudzając w nich nagłe piękno

pancernych kolumn

zwiastuna doskonałej proporcji
Słowa na stromych dachach
wśród świetlików gąsiorów
rozpalają w kominach
starymi dekretami
Ogień zajmuje domy
odurza blaskiem tłumy
w zaułku kapuś z szują
spisują listę imion
Poeto! Nuć swoją strofę
na wszystkich rogatkach miasta
jej dobro kiedyś rozgrzeje
ten podły świat
Unikaj bękartów wolności
pochlebców i nieuków
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Twoje słowo zostanie zniszczone

Używaj wszystkich zmysłów

tłuszcza podepcze je ochoczo

szukaj dźwięków, smaków i barw

zasiedlając każdy kąt domostwa

atawizm nie powinien być ci obcy
Bóg ukrył twoje archetypy

Stracone wiersze bez wolności!

w świetle i wodzie

przestrzeń utkana z nienawiści
wykreśli takich jak ty na zawsze

Nie podwijaj wysoko nogawek

a doskonałe zniewolenie

gdy brodzisz w rzece życia

codziennie będzie ci wtłaczać w głowę

doskonałość nie musi być abstrakcją

slogany z wrogiego świata

lilie, które trzymasz w naręczu
nigdy nie umrą przy tobie

Lecz ty pamiętaj o poezji
wiersze pomogą wszystko zmienić

Nie czekaj aż przyjdzie wiosna

wchodząc z muzyką w tajne związki

by mnożyć ludzkie wrażenia

- a kiedy będzie już po wszystkim

w przybrzeżnym sitowiu

zaproś do domu ulicznicę

bo wiosna może nie nadejść

pierwszego świadka twej wolności

nie bacząc na twoje zdziwienie

Słowo za słowem ułóż w pieśni

Pamiętaj o małej rybce

krągłe jak puklerz jej warkocza

rządzącej całym światem

przewyższający zapachem każdą muzę

którą Bóg tak jak ciebie posłał
z misją trzymania w ryzach
szaleństw nieokiełznanej natury
Nie potępiaj wszystkich w czambuł
42

taka droga nie musi być twórcza
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tradycja jest kosmosem w twojej głowie

To, co jest ponad wierszem, łatwiejsze od ciała

utkanym z wielu Boskich idei

ciało często tak wiotkie nie jest nazbyt trwałe

nierozpoznanej prawdy

nie jest dość jednolite, by nie być przeszkodą

Odrzuć obłudę i fałsz

Milczenie pochłania ciało jak niebo wrzącą wodę

sercem i myślą pokaż kanon piękna

krople ciała zbyt lekkie nie stawią oporu

rozsadzający prostotą zło

kałuże wokół serca nie ostudzą wrzenia

pisz lewą i prawą ręką
w lewą i w prawą stronę kartki

(Twój krzyk, przyglądam się krzykowi
z nabrzmiałym krzykiem dłubiesz palcem w sercu
ciało często za wiotkie teraz zesztywniało)
To, co jest ponad ciałem i co ponad tobą
poezjo, wracaj! stamtąd się nie wraca
poeto - wspomnij jutrzejsze dziewczęta
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wypełniają je prochem palnym

Byłem na twojej ulicy
na próżno wyciągasz swoją szyję

Pokolenie bez pokolenia

na próżno naginasz karku

na światłych akademiach

milionowy poddany

cieszy się miałkim zdrowiem

miliardowo palczasty

nosi paradne krawaty

na próżno mylisz krok

bezpłodne myśli i czyny

Poezja bez poetów

Tylko ty na próżno dałeś głowę

tuli się w poły murów

jestem teraz na twojej ulicy

w lśniące warkocze rynien

widziałem jak ginęła płonąca żyrafa

wrasta żelazną pieśnią

słyszałem twój ostatni krzyk

przytula piwniczne okienka

muszę tylko przeskoczyć za ten parkan

jedyny ratunek przechodnia

podzielę się twą myślą - będą składać pieśni

Zaraz zielone rzędy wierszy
korzeniami rozedrą powłokę miasta
i tamta brzemienna kobieta
zedrze z siebie szczęk gąsienic
zrzuci z gardła przeznaczenie
by raz jeszcze rodzić bohatera
Poeci bez poezji
pijani urokiem śmierci
rzeźbią symbole i mity
hodują szerokie kobiety
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twój nauczyciel czytywał Platona

Myślisz myśl, myślisz wiersz

odkładał wówczas na katedrę trzcinę

myślisz obraz

a od greki w całej klasie czuć było

leżysz na drodze

zapach kosmosu

pooranej gąsienicami pomarszczonej

aż pewnego dnia wszedł oficer armii

(śnisz o kobiecie

i nasza klasa zapadła się pod ziemię

gdy tymczasem zajęli już pierwszy dom)
Poezja nie jest wymyślaniem słowa
Parę zagubionych dusz

poezja to rozmowa ze ścianami światła

twoich przyjaciół

światło szybko jak myśl dobiega krańców

przyczaiło się w rowie

i myśl jak światło jasno rozcina w głąb

są blade i bezradne ich kształty

bólu

przypominają krzyk

(ta kobieta jest ci niezbędna

- przestrzeń ogranicza historia

widzisz ile zajęli już domów)

zamordowanego życia
Twoja myśl mogłaby nie być umieraniem
Uważaj! właśnie mija cię elegancki

musiałbyś iść i powstawać

pan w różowych rękawiczkach

i zmieścić w sobie całą dynię pestek

dobrze skrojony biały uniform w różowe

trzeba by pomordować szatanów i bogów

krwinki

zmienić świata prawości i prawdy

uważaj na myśli

i umieranie

które wyrywają się w krainę samych możliwości
uważaj na ręce nie odcięte oczy nie wykłute

Tymczasem twoje zmiażdżone nogi

na głowę broczącą

nie odbiegają od schematu

Pamiętasz
47

48

******

******

Nie pisz jak rodzi się wiersz

Wszyscy

wtedy jest już za późno na spełnienie

których krzyk nie jest zbyt donośny

niemoc poety nie istnieje

zamordowani w pojedynkę

dzień i noc się podzielą twoim szczęściem

senni od cichej śmierci

jeśli rozpłatasz swoje serce przed porodem
Modlisz się o to poeto
Pochyl się więc po pył spod stóp

by wybaczyli poezji jej niemoc

i rozrzuć dłonią garść okruszyn ponad myśli
zaraz siedem wężowych postaci

I dzisiaj ty

wyruszy w gibkim tańcu szukać rytmu

czarny orliku, myszołowie

a blask twych oczu oślepi wielu śmiałków

gdy celnie spadasz na płat pleców
duszy nie chwytaj choć byłbyś aniołem

Drugą dłonią schwyć ogon młodej płaszczki
by wzburzyć fale w żyłach
idź dołem oceanów idź przed siebie
na końcu drogi są bramy Edenu
skradnij z nich tuzin szlachetnych kamieni
Strzeż się! strzeż przemijania
zechcą próbować zabić cię przed czasem
twój wiersz nie może czekać do narodzin
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Miejmy odwagę płakać

Historia świata to nauka wysoce doskonała

nad zabitymi synami Aarona

jej doskonałość nie powinna być przypadkowa

nie jest to żadną zniewagą Boga

choć dzieje świata wypełnia przypadek

pytać o tamtą śmierć
Prawa powszechne pozostały nieznane
Strach zakneblował Aaronowi usta

zegar zapomniał o ważnej robocie

i jego czterem wiernym synom

mechanizm się zamyślił nad naturą czasu

do szczęścia było bardzo blisko

lecz Bóg nie zniszczył ułomnego świata

lecz dwóm ze strachu pękły serca
Prawdziwe dzieje świata otacza tajemnica
Może z miłości lub z pośpiechu

osłaniana szatami sędziwych kapłanów

ich ciała pokonały czas

którzy nie chcą ujawnić o niej prawdy

który zatrzymał się dla żywych
każąc nam milczeć

Pojęcia wszystkich nauk niewiele pomogą
uczeni umierają w pokorze lub w kłamstwie

Strach nie jest czymś wstydliwym

bardzo zmęczeni ustalaniem znaczeń

gdy Bóg wielkością nas otacza

od kiedy filozofię powiązano z czynem

kogo nie minął na swej drodze
ten nie wie nic o śmierci tamtych dwojga

Ludzki czyn nie dosięga myśli, jeśli tak - jest chory
wypełniony robactwem wypełnia nim dusze
czyn dla pożytku czynów jest nim ponad miarę
Tylko jeden poeta i jedna poezja
kładą starannie światło na leżące ciała
wierszy muzyką budzą dla ich zmartwychwstania
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Czas dotyczy raczej cienia

Historia jest tworzeniem wspólnego krwiobiegu
wspólnego serca muzyka i harmonii dźwięków

(Cieśle topory ostrzą

muzyk na Boga czeka i dźwięku dotyka

w dzień lirycznego patrona
stare wiersze smukleją

By włożyć w twoją duszę żywy czysty mięsień

przy dnach pękatych mis)

smukłe piszczały organów rozrywają ciało
lekki Bóg nie omija powiewnej poezji

Czerń, stanowiąc o tym cieniu

rozkwitać będzie noc miłego

zanurza w studni rozpleciony warkocz

Bóg tysiąca sposobów poezji dni i nocy
czasem przekracza sumienia i malutkie serca
poezja chroni serca daje je prorokom
Twoim oczom pomaga w oddechu
myśli na niebie zataczają koła
ciężkie owady usiadły na piersiach
bakterie toczą zagubione sensy
Poeta kul nie nosi
Bóg układa wiersze
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brzemienni burzą góry i dławią niziny

Kosmos twojego chaosu

ryby lecą do słońca

porządek przyszłego świata

ptaki na dno wszechświata

drobne poruszenie powietrznych lotni
wielka gorączka mchów po północnej stronie pni

(Kobiety drwali wybrały, poezja poetę)

(Drwale zaczęli plądrować samotnię)
Pustynne brzegi nie są widnokręgiem
nazwanie rzeczy nie jest samą rzeczą
piaski dopędzą światło i oślepią duszę
ciała twardsze od Boga czyścił będziesz w rzece
Starzec wykluwa jagnię na wieczorne
lotnia ścina kapłanom karki po podbrzusza
pnie rozwierają ciała krzykliwym dziewczętom
śmiertelni w korytach rzecznych bawią się wilgocią
(Kobiety wyczekują niecierpliwie końca)
Dobra nadziejo witaj dobre słowo
ból nie wynika z bólu jest katedrą czystą
z lękiem wzlatują żywi nad palety piękna
kują poecie słowa na ciążowe chmury
Pasterze z dolin idą, gwałcą złote kuce
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Nie zgadzaj się na przemijanie
rujnujące twoją wyobraźnię
Choć doskonałość jest ulotna
jej świeżość trwa niezmiennie
przez tysiąclecia
Kobiety znów pokryły oczy
siecią nieodgadnionych znaczeń
wzorowanych na wiecznej prawdzie
Ich dotyk dorównuje budzącym cię ze snu
pieszczotom
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Część trzecia

Edynburg, Edynburg
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W twoim życiu nie ma przystanków

Zagubieni w świecie pozorów

nie możesz odciąć się od siebie

biegnąc przez życie do góry nogami

by dalej żyć

szukamy zasad ponad światem

na próżno po kątach upychasz tamte sprawy
żadna z twoich historii nie zmieści się

Nasze oczy nic już nie mówią

w niedomkniętych pudełkach ze starociami

choć chcielibyśmy wyśpiewać dusze
usta pełne frazesów całkiem zbladły

To właśnie przez ciebie wszechświat ekspanduje
za ciasny na długie zwierzenia

Nagie członki wychudłych ciał
choć chcielibyśmy przemierzyć tyle ścieżek

Wstydliwościami

zwisają bez potrzeby i celu

rozsadzasz zbyt wiele wspólnej przestrzeni
i dlatego pretensje o kolejną oznakę miłości

Czytaliśmy o wstydzie i głębi wyrazu

komisja uczuć zmuszona jest odrzucić

poznaliśmy smak świeżej pomarańczy
dotyk wiatru niosącego drobne krople

Szlochy tu nie pomogą
nic już nie zatrze złego wrażenia

Cóż więc potem?

wywołanego skutkiem twoich żądań ciepła

potem był pierwszy dzień po końcu świata

które skrapla nasz maleńki świat

i wszystko potoczyło się inaczej

gdzieś w nieskończoności Princes Street
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wyrzucania studentów przez okno wolności

W kostnicy było chłodno
na kamiennym stole leżał człowiek

W kostnicy było bardzo cicho

który zginął zamiast mnie

chciałem poprzysiąc spełnić krwawą zemstę

jego ciało było źółtawe zupełnie bierne

nie wiem dlaczego tego nie zrobiłem

choć tyle w nim krzyku rozpaczy

kaci do dzisiaj chodzą do kościoła

tyle tęsknoty za braterstwem

spacerują pod rękę ze swoim biskupem

za kochanką z małżeńskiego łoża

w piersi wczepiają zaszczytne ordery

za traktatem o duszy Stagiryty

życie się toczy w zgodzie z ich planami
już jutro będą symbolami

Chciałem go przykryć

bezkrwawej rewolucji

lecz nie było nigdzie prześcieradła
z wyrwanymi nerkami skradzionym sercem
zacerowany wzdłuż i wszerz
co miałem mu powiedzieć w takiej chwili
zabójcy pomylili ciebie ze mną
sam nie rozumiem jak do tego doszło
taka pomyłka jest wręcz absurdalna
Obaj mieliśmy żony
ty małą córeczkę, a ja synka
ale to nie miało żadnego znaczenia
bo nieznanym sprawcom
musiał się zgodzić rachunek zbrodni
ważniejsza była egzekucja
kolejne ćwiczenie powtórka z historii
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Spotykałem na swojej drodze

Tyloma drogami mogłem pójść

pomocników śmierci

wyprostowany przed siebie

zapisujących daty i nazwiska mówców

szedłem skulony

profesorów na policyjnych etatach

jedną wąską ścieżką

odgrywających rolę mędrców

szczytem grani

uczonych piszących raporty

nad przepaściami

dla kościelnych tajnych służb
redaktorów wrażliwych audycji

Złośliwe uwagi gapiów

gorliwych w wybielaniu politycznych zbrodni

zakłócały wędrówkę

księży w jedwabnych pończochach

po ziemskim nieboskłonie

handlujących tajemnicą spowiedzi

miłość do nich

prokuratorów tworzących fałszywe dowody

uczepiona przesmyku

uzasadniające aresztowanie ofiar

urwała się nagle

sąsiadów gotowych mordować w biały dzień

moje serce pękło

jeśli Ojczyzna chciałaby się wycofać

rozerwane na strzępy

z zabicia mnie do końca

ich szyderstwem
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Jakiś człowiek

Mieszkaniec polskiego miasta

najmniejszy ślad jego myśli

podły i niechciany

(jeśli nie jest to myśl moja

jak informuje agencja prasowa

a tylko twoja lub kogoś poza tobą i mną)

właśnie donoszą na niego

złowrogi pomruk odarty z prawdy
w kolejnym objawieniu bez miłości

Poszukuje się listem gończym
za wysoką nagrodą

Siedzę cicho, posłusznie wypełniam ciszę

obywatela krnąbrnej narodowości

staram się być wyrozumiałym w najwyższym

o zbyt twardym karku

stopniu
nie naśmiewam się z błędów logicznych

Mieszkaniec kraju

rozumowania i słabości wymowy

proszę pań, proszę panów

nie oczekuję zgodności głoszonych tez

wszyscy jesteśmy zaproszonymi gośćmi

z codzienną praktyką

oto deprecjacja człowieka

lub choćby z motywami działania
znam przecież trudności

Oskarżyciel publiczny ocenia klasowość

uwikłania teoretycznego

boi się gett fabrycznych i własnej refleksji:
‘robotnicy jak rozjuszone psy rzucają się

Czasami wydaje mi się, że zmieniam się

na ideę’

nieodwracalnie
siedzę samotnie w pokoju, ćwiczę się w zabijaniu

Skazaniec z polskiego miasta

własnego cienia

i romantyzm

coraz mocniej parzę dłonie pełnym koszem lęku

romantyzm i zwykły człowiek
i pies z kulawą nogą

A wtedy on uśmiecha się złowrogo
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Opuścili cię wszyscy bliscy
diabli wzięli twoje boskie plany
szczytne cele poległy bez nazwy
przeczucie świetnej kariery cię zawiodło
patrzysz niemy na skrawki świata
poskładane przez ciebie niewprawnie
czas początku znów bliski
szukasz nowej energii w starych trzewiach
dotykasz zmiętych myśli skrytych znaczeń
wraca do ciebie rozpacz krzyk zwątpienia
widownia z tchem zapartym wyczekuje
na twoje pierwsze słowo przyszły ruch
dotykają cię ranią próżne ich spojrzenia
wypatrujesz choć jednej przyjaznej postaci
kobiety mężczyzny lub młodzieńca
nie umiesz ruszyć w drogę tak po prostu
jeśli to nie jest droga wprost do nieba
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Uciekłeś w ostatniej chwili

Uliczki, których nie znasz jeszcze

z twojego kraju

wypełnione inną historią

nikt cię dzisiaj nie śledzi

tętniące nie twoim życiem

niepotrzebnie odbierasz samotność

w bajkowym pejzażu nowego miasta

jako stałe źródło przygnębienia
Uliczne latarenki zdają się ci szeptać
Już tyle kamiennych murów miasta

wprost do twojego ucha legendy tych stron

zna szczegóły zabójstwa twojego Anioła

w nieśmiałym cichym półmroku

i bezkarność starych tajnych służb

kamiennych podwórców

musisz jednak pamiętać i o tym
że we wnętrzach tych kamiennych murów

Z oddali dostrzegasz North Bridge

ludzie chcą żyć własnym życiem

który swoim łukiem tworzy wrota
wypełniane serpentynami pociągów

Nie przypatruj się z taką uwagą

sunących ku Zatoce

oczom mijających cię młodzieńców
twój syn miałby dziś ponad dwadzieścia lat

Na rogu kobieta wyczekuje księcia

w cudzych oczach nie ma odpowiedzi

skłócona ze spóźnioną już mocno kwiaciarką

czy wzrok Anioła także byłby smutny

mężczyźni trzymający się za ręce

w knajpce przy Holyrood Road

kloszard budzący szacunek przechodniów

Nikt nie chce znać tej historii

Mroczne światła zaułków wezwały Druidów

choćby twe serce wybuchło w samym centrum

w oddali kapele dudnią stare frazy Celtów

tak życzliwego dla ciebie miasta

i kiedy słyszysz rytm potężnych bębnów
twoje serce wychodzi im naprzeciw
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Już nigdy nie odnajdziesz czasu

Będziesz miał wielu swych zabójców

w którym słowa nie zranią duszy

oni nie będą działać skrycie

nie ma już takich słów nie ma ludzi

ogłoszą wszem i wobec swoje plany

nawet ty nie panujesz nad myślami

powołując na świadków wszystkich tu obecnych

Zawsze szukałeś prawego świata

Gdzie mógłbyś uciec przed ich ciosem

sztuki otwartej na nieznane piękno

u kogo skryć się do wieczora

żądnych poznania wszystkiego przyjaciół

już wyznaczyli za ciebie nagrodę

choć ty sam coraz częściej przystawałeś w miejscu

w radosnym siódmym piekle

Nocne rozmowy do trzech razy sztuka

Korowód za korowodem

nic nie pomogły mimo dobrej woli

taneczne kręgi panien

odeszli wszyscy nie chcą więcej gadać

ich chłopcy będą malowani twoją krwią

po co mają zaprzątać tobą swoje głowy

tłum demoluje od nocy stragany

Musisz jeszcze raz to przemyśleć

Żądają głowy jeszcze przed obiadem

by nie było za późno kiedy przyjdzie chwila

nie zechcą czekać nazbyt to nużące

gdy znowu zastukają kolbami do drzwi

damy rozdają noże z podobizną

jutrzejsi wolontariusze bezmyślności

list gończy wylicza paragrafy

Nie wolno ci zapomnieć o historii

Twoja wina nie wymaga dowodu

twoja przygoda trwa już nazbyt długo

wyjdź z ukrycia nim cię zdemaskują

chcą ją zakończyć celnym strzałem w głowę

nabierz głęboko powietrza

rozkazy dawno wydane

żeby ci wystarczyło do końca życia
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Chcieli zabić twoją wyobraźnię

Tego samego dnia

zabrać z jej wnętrza dwa sekrety

ogłoszą cię pępkiem świata

bez których świat odchodzi

i zaraz zrzucą z piedestału

w nieznane zakątki bytu

nie wstydzą się dysharmonii
żyją tą jedną chwilą

Obrona nie mogła się powieść

której nigdy nie definiują

choć walczyłeś do samego końca
osaczony jak łowne zwierzę

Kim są bezmyślni sprawcy

w zapadlisku bezdroża

twojego rozhuśtanego życia
czy to nie ty sam dajesz im szansę

Pierwszą schwytali miłość

by istnieli przez ten krótki czas

wypełniającą sens twych dni

wyrywając ostrymi dłońmi twoje wnętrze?

a potem barwę głosu - bez której
partytura życia urywa sie w pół nuty

Zatrzymaj się na chwilkę
przypatrz narzędziom
gestom twarzom
jeśli uda ci się spojrzeć im w oczy
pomrą w hańbie
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Nie pytaj dlaczego złym ludziom

Pomyśl czy idziesz dobrą drogą

żyje się lepiej niźli tobie

twoje wybory są za tobą
otacza cię złowroga pustka

To pytanie zrodzi deszcz

niszcząca życie

z którego wzrośnie tylko piołun

pałace złocą się w oddali

zatrzaśnie przed tobą świat
na który czekasz od tak dawna

Warowne zamki ponad głową
- znowu ocierasz ukradkiem łzy

Zapytaj proszę czyś ty gotów

poległy w tysiącach bitew

ściskając w dłoni kwiat etrogu

rozerwany na strzępy historii

odnaleźć świętą drogę życia

osaczony samotnością

mistykę wiecznej mądrości
Twoja droga nigdzie się nie kończy
Twoi oprawcy tam wstępu nie mają

edynburska fontanna chłodzi

to jest droga ofiarna przez sam środek nieba

spracowane dłonie pielgrzymów
wodotrysk odmierza czas
w poszukiwaniu przyszłości
Ty również o tym myślisz
dostrzegasz oddalający się port
nienazwanego świata
obdarzanego przez ciebie tęsknotą
spełnianego twoim ostatnim snem
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Poczekaj jeszcze dzień, dwa

Tysięczny bar kusi dzwoneczkami

na przyszły sen twojego życia

Eutydem zaprasza u drzwi

ucieczka, którą śnisz co noc

przednie gatunki trunków leją w gardła

nie chce opuścić nocnego czuwania

zalotnicy Kleinasa

Motyw zapamiętany z dzieciństwa

Dostojnych żyraf dwa ogony

tak namacalny, tak realny

ostre jak naręcz dźwięcznych nut

rozciera na twojej gładkiej skórze

miasto układa pieśń wolności

zlęknione drobinki potu

każdego świtu od początku

Nie pomoże ci przystań

Za dnia wędrowiec tu przystanie

skok straceńca za Morze Północne

choćby żyrafy sfrunęły na sannę

nowy czas jest już bez znaczenia

tylko ty nie masz dokąd uciec

w twojej głowie zabrakło nań miejsca

wcześniej czy później dopadną cię kaci

Ustąp zatem, zrezygnuj ze snu

A wtedy czas zatoczy koło

idź na falochron w sztormie

budząc na powrót wulkan Arthur's Seat

na granitową koronę miasta w wichrze

by rozłupanie twojej piersi

do pubu tuż za rogiem z nieznajomą

nie oznaczało śmiertelności duszy

Czekaj ciepłego świtu

Odszukaj szybko tę jedyną drogę

na moście za sto pensów

niedostępną dla żadnych oprawców

stamtąd już nie uciekniesz

staraj się złączyć wszystko

od przypływu Zatoki po twoje obcięte stopy

w najświętszą całość
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zaraz będzie się rodzić nowe życie

Młode kobiety wieszają białe płótno

u boku ruin królewskiej kaplicy

ich śmiech góruje nad uliczką

na przekór wszystkim czasom

wpięte we włosy zawilce zwiastują noc

czy potrafisz zrozumieć to przesłanie?

młodzi mężczyźni czyszczą trzewiki
sztywne koszule surduty i fraki
nowożeńcy wybiegną jutro na ulice
miasto ich przyjmie otwarte na oścież
lecz dzisiaj snują się jeszcze nago
środkiem starego miasta od knajpki do knajpki
Wracasz pamięcią do oskarżeń i aresztów
do wieców prowadzonych przez złoczyńców
i śmierci przyczajonej w bramach domostw
twój syn byłby już dorosłym mężczyzną
pewnie pisałby wiersze o wolności
niecierpliwie kochając kolejne dziewczęta
jego zabójcy rządzą twą Ojczyzną
bezkarnie wyrokują o przyszłości
skrywają pamięć w kolejnych łajdactwach
podszytych welonem demokracji
Latarnia zamrugała jakby to było serce
ona jedna wysłucha cierpliwie skargi
druhny druhowie mijają cię w pędzie
burząc dostojną ciszę w pobliżu Holyroodhouse
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Żyjesz na uboczu świata

Źli ludzie wezmą dobro świata

historia zmieniła się nagle

w niewolę strachu i podłości

i nie dostrzega sensu

uwięzią wiersz, który teraz piszę

w dobijaniu takich jak ty

na czas aż nazbyt długi

Przestań więc krzyczeć o przeszłości

A kiedy nie wiedzieć dlaczego

która zniknęła z oczu wielu ludziom

umrę i nie doczekam Ciebie

bo zachowa się z twoich skarg wina

nie będzie dla was nic ważniejszego

obciążająca wyłącznie ciebie

od szczebioczącej w ogrodzie nadziei

Nikt nie zrozumie dziś uporu
z jakim mozolnie wznosisz mur
pod którym zechcą cię rozstrzelać
za przekształcenie pejzażu miasta
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Appendix

Opis ilustracji

1. Na stronie tytułowej i 79: Afrykańskie wspomnienia,
‘Shella Hale’ - ‘Idź w pokoju”, olej na płótnie, 1985-1986
2. Na stronie 5: Nie zapomnij, olej na tekturze, 2012
3. Na stronie 9: Miejsce spotkań, olej na tekturze, 2012
4. Na stronie 11: Afryka I, olej na tekturze, 2012
5. Na stronie 12: Widok wysp z lotu ptaka II, olej na
tekturze, 2012
6. Na stronie 14: Nagroda, olej na tekturze, 2012
7. Na stronie 18: Widok wysp z lotu ptaka I, olej na sklejce,
2009
8. Na stronie 21: Wybór, olej na tekturze, 2011-2012
9. Na stronie 24: Kolory Walta Disney’a, olej na tekturze,
2012
10. Na stronie 27: Camping, akryl i olej na tekturze, 2012
11. Na stronie 29: Prąd wody, olej na tekturze, 2012
12. Na stronie 32: Metropolia, olej na sklejce, 2012
13. Na stronie 34: Podróż, olej na tekturze, 2012
14. Na stronie 36: Deseń z lat 20-ych, akryl i olej na
sklejce, 2012
15. Na stronie 39: Sąsiedzi, olej na sklejce, 2012
16. Na stronie 41: Farmy ryb, akryl i olej na sklejce, 2012
17. Na stronie 44: Duże jabłko, olej na płótnie, 2012
18. Na stronie 45: Poręczne flagi, akryli i olej na płótnie, na
79

sklejce, 2012
19. Na stronie 48: Afryka II, akryl i olej na sklejce, 2012
20. Na stronie 52: Afryka III, akryl i olej na sklejce, 2012
21. Na stronie 54: Źródło wody, akryl i olej na sklejce, 2012
22. Na stronie 58: Długi eksperyment, olej na sklejce, 1997-2012
23. Na stronie 61: Dżungla I, olej na sklejce 2012
24. Na stronie 63: Pragnienie, akryl i olej na sklejce, 2012
25. Na stronie 65: Bitwa, olej na sklejce, 2012
26. Na stronie 67: Wybór Angeli, olej na płótnie, 2012
27. Na stronie 69: Balet, olej na sklejce, 2012
28. Na stronie 71: Szkoła podstawowa, olej na sklejce, 2012
29. Na stronie 73: Czas zabawy, akryl i olej na sklejce, 2012
30. Na stronie 75: Dżungla II, akryl i olej na sklejce, 2012
31. Na stronie 77: Inspiracja, olej na sklejce, 2012
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