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Artyci

Artyci w dawnych czasach, mo¿e o tym wiecie,

chodzili w pelerynie i w czarnym berecie.

W palcach krêcili lask¹ lub srebrn¹ dewizk¹,
a do wód wyje¿d¿ali z skórzan¹ walizk¹
zwan¹ te¿ sakwoja¿em, choæ w pugilaresie
nêdza jak mysz piszcza³a. Fama dzi siê niesie,
¿e pili okowitê, absynt oraz alasz,
czym przeszed³ do legendy pewien z Boya malarz.
Mieszkali na poddaszach, w suterenach, norach
i budzili siê raczej w przedwieczornych porach,
opium ich odurza³o, a tuberkuloza
wywozi³a w g³¹b zimy na kaszl¹cych ³ozach
Du¿o wiemy, a jednak zbyt wiele nie wiemy
o udrêce tej pijanej swym bólem bohemy,
jej waporach, smêtnicach i nocnych koszmarach,
które ni³a za ¿ycia prawie jak na marach
i tylko sen ten osta³ siê po nasze czasy,
a oni ju¿ za gór¹, ju¿ za siódmym lasem.
My dopiero idziemy, rozdra¿niaj¹c piórem
w lepej logice losu nielogiczn¹ dziurê
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lub pêdzlem wytyczaj¹c na p³ótnie materii
cie¿kê, która nas wiedzie do antymaterii,
albo sonatê tworz¹c, zgo³a ksiê¿ycow¹,
chocia¿ nawet pod sufit nie siêgamy g³ow¹.
Pan Bóg z góry siê patrzy i grozi nam palcem
za te ma³o taktowne, heretyckie harce.
Ale jak wierzyæ w Boga, w Sztukê, w Niemiertelnoæ,
skoro wszêdzie mrok, pró¿nia i licha przyziemnoæ
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Rana wiersza

Wiersz jest czasem jak rana. Nie chce siê zagoiæ.
Krwawi. Sinieje. Boli. W nocy rwie i swêdzi.
O, zlitujcie siê nad nim wszyscy wiersza wiêci
i pozwólcie mu w druku piêknie siê podwoiæ.

Wykwitn¹æ z rany ró¿¹, wykrzyczeæ milczeniem,
drzazg¹ wejæ w czyje serce, nie zamilkn¹æ noc¹,
nad ranem niech siê po nim jak w piekle szamoc¹
zachwyty i koszmary, lêk i przeznaczenie.
Czasem powinien umieæ wspi¹æ siê po drabinie
i gwiazdy zrywaæ z nieba prosto do koszyka,
potem je pleæ w sonety, póki srebrnoæ p³ynie
jakby Bóg gra³ na fletni lub na okarynie,
która w bezduszn¹ ranê s¹czy siê, przenika
i tam zastyga per³¹. Wtedy wiersz nie minie.
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¯niwa

Siedzê na wsi. Ju¿ sierpieñ. Dobiegaj¹ ¿niwa.

Dom, ¿ona, dzieci  z dala. S³oñce opowiadam.
I pojawia siê w blasku ta litewska grzywa
Zaraz potem Ró¿ewicz. I Ziemianin Adam
Styczeñ zakuty w dyby. Kawiñski z liwiakiem,
Bursa, Wojaczek, Ratoñ, Jerzyna, ¯ernicki,
Stachura pl¹sa z Brunem dziwnym kujawiakiem
Górec z Nikosem Herbert chocho³ i Krynicki.
A za ¿niwnym kombajnem w sukmanê odziany
kroczy Urgacz. O!, jemu k³aniaj¹ siê nieba!
Potem Norwid i Lemian. I polskie bociany,
które licz¹ na okruch ojczystego chleba.

S³opsk, 10 sierpnia 1996
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Psie gwiazdy

Sierpniowa noc. Ju¿ lato ma siê ku zmierzchowi.
Syriusz, psia gwiazda, znika podkulaj¹c ogon,
kot Stefan jednym uchem granie wierszcza ³owi,
pies pi Cisza. Na stole ledzie i samogon.

Ciê¿ko zwisa ma g³owa. Od bezbrze¿nej pustki
zaraz wyeksploduje niczym supernowa,
lecz w deszczu pijanych komet, w srebrze rybiej ³uski
nic ju¿ siê nie rozjani. Bo wiat³o siê chowa.
G³owa z hukiem wzlatuje, hen, ku czarnym ³¹kom
w pocigu za gwiazdami chy¿a jak pies goñczy.
Oto jest mej codziennej kosmogonii obrzêd
póki wódka na stole i led siê nie skoñczy³.
S³opsk, 19 sierpnia 1996
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Koniec lata

Jeszcze jeden wiersz latem pisany na stole.

On bêdzie o jesieni. Bo jesieñ u progu.
W oborze grube winie, po¿niwne w stodole
I ja  gdy noc zapada  w pijanym bar³ogu.
Wiercê siê z boku na bok i zasn¹æ nie mogê,
niebo wielk¹ ³opat¹ zrzuca na mnie gwiazdy,
próbujê z³apaæ oddech pod z³otym obrokiem
i ruszyæ z piskiem opon toyoty lub mazdy,
lecz za pierwszym zakrêtem niebieski policjant
ka¿e mi dmuchaæ w wrzeniowy balonik.
Lato pêka! I pêkam  nêdzny koalicjant 
ja, który z latem pij¹c, zimy nie dogoni.
S³opsk, 31 sierpnia 1996
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Sonet

Sonet powinno siê dziergaæ szyde³kiem,
Laurê powinno siê pieciæ modlitw¹,
to tak, jak gdyby czu³y fryzjer brzytw¹
ostrzy³ sw¹ sztukê o skórzan¹ szelkê

lub szklarz, co w szybie rzebi bia³¹ ró¿ê
w pe³ni rozkwitu na zimowym stoku,
któr¹ zobaczy³ kto w sennym widoku,
komu siê ni³y zamorskie podró¿e
i z dala dziwna, niebiañska latarka
kaza³a mu iæ a¿ do kresu nocy
za cieniem Laury, który koronczarka
snu³a z pajêczyn. Lub jaka malarka
tknê³a w ekstazie dotykiem proroczym
majak nadziei Saluto, Petrarca
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Canzona czarna

Usi¹d przy klawesynie, moja piêkna damo,

poæwiczymy canzony nieco nostalgiczne,
tu, w Weronie, z balkonów piewa siê to samo
co zawsze, byle by³o skoczne i liryczne.
Najpierw canzonê bia³¹ niczym niegi w Alpach,
co prósz¹ siê na rzêsy, sch³adzaj¹ krew w ¿y³ach,
gdy ju¿ zechcê siê wspinaæ po twych stromych skarpach,
canzona siê zakoñczy ocalejesz, mi³a.
Potem graj karminow¹. Ró¿a p¹sowieje,
oddech mój jak szalony b³¹dzi po twej sukni,
palce jak psy myliwskie Zanim posiwiejê
ty mi z owej ob³awy czasami nie umknij
Teraz canzonê czarn¹. Koniec polowania!
Ju¿ zagoñczycy losu nios¹ mnie na dr¹gu;
bêdzie bigos i wódka; las siê wokó³ s³ania,
a po stypie Pan czeka w pijanych gwiazd przeci¹gu
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Wielkanoc 2007

Kwitn¹ na wierzbach pierwsze bazie,

baranki kwietnia pas¹ siê na niebie,
popatrz, kochana, jak w ekstazie
pisz¹ siê wiersze te moje dla ciebie.

Popatrz, jak kluj¹ siê po nocach,
aby na jutrzniê byæ gotowe
i przejrzeæ siê w twych modrych oczach,
i wiankiem spowiæ twoj¹ g³owê.
A ja obgryzam paznokieæ o³ówka,
by jego grafit po kartce siê toczy³,
z ziemi podnosi siê piachu makówka,
w niej ju¿ dojrzewa czarny brokat nocy.
W palcach ju¿ wschodzi d³ugopisu w³ócznia,
w mój bok siê wbija, aby krwi utoczyæ;
zasuñ firany, niech nie patrzy jutrznia
jak mi posypiesz tym piachem na oczy,
jak wemiesz moj¹ g³owê na swoje kolana
i grzebieñ d³oni wsuniesz w rozwichrzone w³osy,
moja Euterpe, moja ukochana,
biegnê do ciebie prze ogrójec  bosy,
z gwodziem w ródd³oniu, z cierniem w skroni,
z kropl¹ pio³unu na spêkanych ustach,
przytul mnie, Muzo, we w ko³yskê d³oni
k¹kol mej g³owy, pó³mrok mego lustra
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i owiñ moj¹ nicoæ czerni¹ swoich w³osów,
a potem ko³ysz, Pieto, swego wierszokletê,
niech wierzby roni¹ bazie, wiosna wschodzi z k³osów
i z obumarcia wskrzesza do ¿ycia podnietê.
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Psalm weselny
(naladowanie Tadeusza Nowaka)

B

iegnê przez pole skoszone o jutrzni,
za mn¹ psy nasze ju¿ dawno zjedzone,
Herod siê mieje oparty na w³óczni,
Hiob popió³ sypie w lata me stracone.
Biegnê do ciebie w brzozach bielej¹cej
przez sen, przez piasek pod oczyma kruchy,
za mn¹ pod¹¿a niedwied kulej¹cy,
sarny, daniele, borsuk i dwa kruki.
To moje druhy, moje wierne dru¿by
twe d³onie id¹ wk³adaæ w moje d³onie;
jest i wiewiórka, ona nasze wró¿by
zaplecie w wianek, w³o¿y ci na skronie.
Bêdziesz trzyma³a mnie za praw¹ rêkê
i tak pójdziemy w progi twego domu.
Tam czeka ojciec; widzisz tê udrêkê
w jego renicach pi¹c¹ po kryjomu?
Widzisz jak matka za jego plecami
zagryza palce i ociera oczy,
i prosi Boga, by wraz z anio³ami
zabroni³ ojcu tak w tym bólu broczyæ?
A on ciê wiedzie ku mnie, choæ siê wzbrania,
choæ tak oddaje, jakby w jakie wnyki
matka twarz twoj¹ welonem zas³ania
który siê zmienia w chustê Weroniki.
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Lipiec 2007

Licho nas sma¿y na patelni lipca,

z nieba siê leje roztopione z³oto,
struny pêkaj¹ na pogody skrzypcach,
kto prószy ogieñ. Lecz nie pytaj, kto to.
Mo¿e to jaki pos³aniec nieziemski
roztapia lody skute w naszych duszach
albo frigidy na balu panieñskim
tak chy¿o tañcz¹, ¿e kra wszelka rusza
lub Pan Bóg pêdzi na rydwanie s³oñca
i w³óczniê wbija w twoje serce z góry.
Poddaj siê jemu, z rêki tego Goñca
skruszej¹ w tobie ch³ody i marmury.
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Wiersz o bo¿ym nie

Tam, w tej starej cegielni przed wieloma laty

tamtym ch³opcem niemia³ym, co ciê tkn¹³ niechc¹cy,
to ja by³em, a potem zrywa³em ci kwiaty
na wielu ³¹kach ¿ycia jak królewnie pi¹cej.
Myla³em, ¿e nie wstaniesz z zaprzesz³oci swojej,
zimny sznur zapomnienia ciska³ moje gard³o,
ucieka³em przed siebie od nicoci twojej,
nie by³o mi ju¿ kwietnie, nie by³o mi hardo.
Pozwala³a przestrzeni za mn¹ siê pomna¿aæ,
zanim g³osem skruszonym zawo³a³a: wracaj!
Obróci³em siê  piek³o nie umie siê zdarzaæ,
tak jak zdarza siê staroæ, która przestrzeñ skraca.
Role siê powtarzaj¹, dobiegniesz do mety,
lecz nie po prostej ¿ycia, a po kole losu,
ja bêdê mia³ przed sob¹ ju¿ tylko komety,
cigaj mnie, cigaj, zarzuæ lasso w³osów
i poci¹gnij do ty³u mkn¹c¹ brykê wiata
oraz lata zgubione. Gdzie na wierchowinie
legniemy sobie w trawie, w niebieskich zawiatach,
Bóg po³o¿y siê przy nas i z zachwytu przynie.
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Nieko³ysanka

Nad ogrodami ca³un mg³y

porann¹ ko³dr¹ siê po³o¿y³,
pi jeszcze kogut i pi¹ psy,
sen siê nasili³ i pomno¿y³.
Jeden siê tylko ockn¹³: s³owik,
ale by do snu siê u³o¿yæ
i zwolniæ miejsce skowronkowi,
bo ten te¿ musi sztuk¹ po¿yæ.
S³oñce przebija siê przez chmury,
lecz jakie blade tego ranka,
jakby zasznurowane w sznury,
md³e  jak kochanka bez kochanka.
Skowronek w gardle trele zbiera,
idzie mu ciê¿ko, jak po grudzie,
s³oñce szamoce siê, wyziera,
czy zd¹¿y, zanim wstan¹ ludzie?
Ale i ludzie siê pospali,
le¿¹ pokotem z g³ow¹ ciê¿k¹,
jakby g³az znoju ich przywali³
lub mieræ dotknê³a sw¹ przylepn¹ rêk¹.
Szybciej, hej, wiecie!, szkoda czasu,
wstawaj zmursza³a ziemska kulo,
dzieñ siê odwleka, zza at³asów
Pan Bóg siê dziwi pi¹cym ulom.
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Lecz wiat nie wstaje. Ani drgnie
i z boku na bok siê przewraca,
przyni³o mu siê w b³ogim nie,
¿e ju¿ nie musi na wiat wracaæ.
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Czarne tunele
Pamiêci Zbyszka Hreczkowskiego

Wspina³em siê pod s³oñce do ciebie, kuzynie
(los, choæ chromy i lepy, nikogo nie minie).

Droga wi³a siê wê¿em po jesiennych wstêgach
(kto przemija, ten mroku przestaje siê lêkaæ).
W twych oczach zobaczy³em dwa czarne tunele
(kto umiera, b³êkitu ma w oczach niewiele).
W ustach czyha³y s³owa bolenie milcz¹ce
(tupa³y niczym g³uszce na kwietniowej ³¹ce).
W swych wysuszonych d³oniach zaciska³e pustkê
(jakby ¿ycie ucapi³ za pstrokat¹ chustkê).
Tak mija³y sekundy, minuty, kwadranse
(wlok¹c nas w ow¹ pustkê ciê¿kim kontredansem).
Siedzielimy naprzeciw, patrz¹c w os³upieniu
(ty ca³y w moim ¿yciu, ja w twym nieistnieniu).
Nie moglimy nadziwiæ siê sobie nawzajem
(dwa rarogi nad ¿ycia i mierci ruczajem).
Ale mi gdzie gin¹³e w tych mg³ach, w tych oparach
(twa bladoæ siê nurza³a raz w jawie, raz w marach).
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Teraz wracam do domu. Silnik auta wyje
(sny s¹ bredni¹, mrok  prawd¹, a s³oñce  niczyje!).
Lenica. Hospicjum, listopad 2008
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Nad przepaci¹

Stroisz mnie dzi lirycznie, stroicielko moja,

muskasz wszystkie me nutki, wszystkie moje tony,
a¿ w py³ siê rozsypuje ca³a moja zbroja,
gdy grzej¹ siê z rozkoszy twoje kamertony.
Po szkle twojego g³osu wspinam siê wysoko,
do górskiego kryszta³u. Ju¿ jestem przy ustach
Pozwól mi, proszê, pozwól odpocz¹æ w ob³oku
twych oddechów. Bo ni¿ej g³ucha przestrzeñ. Pusta.
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Rozmowa z ¿on¹

Ju¿ miêdzy nami mumie s³ów struchla³y,

s¹ jak liweczki suszone na blasze,
miech siê przestraszy³, a spokój jak ma³y
nietoperz cicho zawis³ pod poddaszem.
I ksi¹¿ki nasze na osobnych pó³kach,
sypialnie nasze na osobnych piêtrach,
czasem zapl¹cze siê ¿alu pustu³ka
i pohukuje niczym ³otr na mêkach.
W piwnicy s³oje od lat przedawnione
i balon wina ju¿ podesz³y octem 
nasze zapasy g³upio roztrwonione
i odstawione na czasu manowce.
£y¿eczki dawno zaniedzia³y
i bibeloty zasz³y kurzem,
s³ucham, pêkniêty i nieca³y,
nieistniej¹cych w nas wynurzeñ.
Staram siê czasem g³os wydobyæ,
ale na blasze skwierczy cisza
i lêk zaczyna siê sposobiæ,
wiêc z g³osu tylko bojañ mysia
wybucha hukiem nies³yszanym
niczym tunguski meteoryt,
aby powróciæ i nad ranem
znowu odprawiaæ swe nieszpory.
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Cienie, g³osy

Zesz³ego lata w Opatowie

pyta³a mnie, dlaczego milczê,
a ja z Jasieñskim w Klimontowie
dyskutowa³em czasy wilcze.
Poprzedniej wiosny w Ma³oszycach,
mia³a mi za z³e spleen i chandrê,
ja za widzia³em Gombrowicza
i jego oczy kpi¹co-harde.
Pamiêtasz, bylimy w Rytwianach
Radziwi³³owie szli za nami;
jesieñ siê ch³odem nios³a z rana,
i requiem s³a³a pod stopami.
A tamten piêkny tamaryszek
gdzie chyba w centrum Sandomierza
jeszcze do teraz w uszach s³yszê
jak moich przodków czas odmierza
Nie miej mi za z³e To milczenie,
ta nieobecnoæ, co siê zdarza,
to nazbyt czêste roztargnienie
i dziwny dyktat kalendarza
Chodzê wród g³osów i wród cieni,
i choæ ciê, mi³a, zawsze s³yszê,
jak¿e siê przebiæ i przemieniæ
przez ten mrok, zapaæ, przez tê ciszê?
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Lato w Opocznie
Agnieszce Balickiej-Domañskiej

W lipcowe, parne przedpo³udnie,
w restauracyjce La Toscania
w³oskie nostalgie jako cudnie
dopad³y mnie jak senna mania.
Pegaz poderwa³ siê z zieleñca
i zaczarowa³ to miasteczko,
jaka florencka turbulencja
zawirowa³a na ryneczku.
wiêta Cecylia i Esterka
wzbi³y siê w b³êkit z go³êbiami,
jakby Chagall je namalowa³
nad chasydzkimi bo¿nicami.
Do³em dziewczêta sz³y, ko³ysz¹c
hamak mych czu³ych powidoków,
a ja Aszantkê lub Agnieszkê
s³ysza³em w echach tamtych kroków
Gdy rozgarn¹³em tumult myli
i galopadê asocjacji,
poczu³em spleen polskiego lata,
tu, w opoczyñskiej restauracji.
Opoczno, 12 lipca 2008
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Mruczys³owa

Pos³uchaj, jak do ciebie milczê

i jak rozmawiam z twym milczeniem,
i jak z watahy mojej wilczej
wchodzê w twój step  na zatracenie.
Nakarm mnie, napój swoim cieniem,
zanim nó¿ wbijesz miêdzy ¿ebra,
nasyæ mnie k³amstwem lub z³udzeniem,
¿ebym o mi³oæ ju¿ nie ¿ebra³.
¯ebym niczego nie rozumia³,
gdy noc wype³niaæ zacznie oczy
i ¿ebym mruczys³owa szumia³
w tym stepie, gdzie ta mi³oæ broczy.
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Cuda

Okolica pachnie sianem,

³¹kê zwiedza rój motyli,
czekam, mo¿e dzi nad ranem
twoja ró¿a siê rozchyli?
Bêdê liczy³ ka¿dy p³atek,
¿e a¿ poczniesz siê anieliæ,
oczy zajd¹ ci b³awatem
w tej s¹deckich ³¹k kipieli.
I wzniesiemy siê do nieba
na latawcu z koniczynki,
cali w nimfach i efebach
ku zgorszeniu wiêtej Kingi.
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W Tomaszowie z Julianem
Joannie Sztymelskiej

Drogi Julianie, a mo¿e bymy

wpadli na dzieñ do Tomaszowa,
tam przy ulicy Mireckiego
Pan Bóg klimaty twe zachowa³.
Posiedzisz sobie przy ryneczku,
przy ma³ej czarnej, w z³otej ciszy,
poszepczesz sobie w³asne wiersze,
Pan Bóg us³yszy je, us³yszy
A ja Joannie zaniosê kwiaty,
mo¿e pêk astrów lub chryzantemy,
ws³uchaj siê, ws³uchaj w gêst¹ ciszê,
to Pan Bóg tworzy poemat swój niemy.
Asia siê snuje op³otkiem tej ciszy
i têskni za mn¹ niczym ul za pszczo³¹,
wiêc noce miodne w tych kwiatach jej niosê,
Pan Bóg siê skar¿y z jej bólu anio³om.
Gdy bêdzie bieg³a przez ulicê do mnie,
w ¿agiel jej w³osów niech wiej¹ twe wiersze,
ws³uchaj siê, ws³uchaj, mój drogi Julianie,
Pan Bóg w niej zbudzi³ to wzruszenie pierwsze.
Popatrz, jak siê z jej oczu toczy
do moich ust kropelka s³ona;
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kiedy j¹ tulê na Mireckiego,
Bóg tak¿e trzyma j¹ w ramionach.
21 lutego2007
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£¹ka za domem Sunderlandów
Tam mój ob³êd i ostoja,
Gdzie ty szumisz, ³¹ko moja!
(Lemian)

W sierpniowe przedpo³udnie pod i³¿eckim wzgórzem
widzia³em Pani¹, Doro, jak cina³a ró¿e.

Palce mia³a a¿ do krwi zranione ich sokiem
o malinowej barwie. To tak przed wyrokiem
czasu siniej¹ paznokcie, oczy zachodz¹ cieniem,
jakby napój cienisty s¹czy³ siê milczeniem
w nasze usta. A tam ju¿ otch³añ wiekuista,
z któr¹ zmaga siê ka¿dy znikomy artysta,
z któr¹ jak z smokiem walkê ka¿dy stoczyæ musi,
kto wierzy, ¿e smok mieszka w grocie jego duszy.
Ach, przegoniæ to cierwo, to ¿ycie, tê plagê
i zawiesiæ nad wierszem nie¿nobia³¹ flagê,
i otworzyæ z ha³asem w domu Sunderlandów
wszystkie okna na ³¹kê, na bezdwiêk girlandów
uplecionych nareszcie z ciszy doskona³ej,
gdzie tylko g³os dziewczyny z bólu oniemia³ej
b³¹ka siê miêdzy floksy a lwimi paszczami
oszala³y z domys³ów. Które ju¿ za nami.
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W czereniowym chruniaku

Wstawaj, wstawaj. Dzisiaj we nie
rwalimy razem czerenie.
W karminowej ich posoce
pulsowa³a twoja tkliwoæ,
w czereniowej ich otoce
krwi¹ p³onê³a nasza mi³oæ.
Palce twoje  rubinowe,
usta twoje  amaranty,
a w mym sercu z³otog³owe
dwa cietrzewi¹ siê ba¿anty.
Pierwszy chcia³by sok czerwony
wypiæ z dzbana twoich piersi,
drugi  z palców poranionych
utkaæ dotyk najpiêkniejszy.
Pulsuj t¹ czerwon¹ juch¹,
ociekaj bordowym sokiem,
szed³em drogê bardzo d³ug¹,
by, co widzê, obj¹æ wzrokiem.
Ach, gdyby nas teraz Lemian
przyuwa¿y³ w tym chruniaku,
szeptu wydobyæ by nie mia³,
posypa³by ciszê z maku
i na palcach, w takt tej ciszy,
umkn¹³, gdzie harcuj¹ myszy,
bo on jeden wie jak przyniæ
smak czereni, cierpkoæ wini,
s³odkoæ malin, zapach miodu,
ma³gorzatkoæ mego g³odu
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Moja kotka

Podnosi przedni¹ ³apkê do poca³owania,

kiedy j¹ g³aszczê, mruczy, prze³yka s³owiki,
w trawach rzuca siê na grzbiet; tarza siê i s³ania,
gdy li¿¹ j¹ po prêgach s³oneczne jêzyki.
Kiedy idzie ulic¹, krêci zgrabnie pup¹,
ogl¹daj¹ siê za ni¹ oczy z wszystkich dachów,
ona ich nie dostrzega, choæ pod rzês¹ d³ug¹
dobrze zapamiêtuje w¹sid³a tych gachów.
Prê¿y grzbiet, w ³uk napina Gdy dotkn¹æ go d³oni¹,
to elektryczne iskry strzelaj¹ w jej w³osach;
czêsto mdleje z rozkoszy, gdy przez sen j¹ goni¹
czyje palce ³apczywe To ma kotka, Gosia.
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Koty na B¹kowie
(naladowania Jaros³awa Marka Rymkiewicza)

Tu, w mej najbli¿szej okolicy,
koty siê liczne snuj¹ po ulicy.

Na Zimnej, Brzechwy czy B¹kowskiej
obnosz¹ z dum¹ namaszczenie boskie.
Chodz¹ w surdutach, opoñczach, szynelach
i ko³uj¹ jak sêpy w trawy karuzelach.
Zim¹ ³a¿¹ w walonkach, za to latem  boso,
karmi¹ siê w polnej kuchni, choæ tu g³ównie proso
(po mysz sut¹ czy choæby marnego owada
trzeba siê godzinami niczym lampart skradaæ).
A na Studziennej mieszka w na pó³ suchych chaszczach
kot Herod; zakrwawiona wiecznie jego paszcza;
(sam widzia³em, choæ pewnie nikt mi nie uwierzy,
jak polowa³ na stadko m³odziusieñkich je¿y).
Zacny jest kot Oniegin, co swojej Tatianie
przynosi t³uste wierszcze co dzieñ na niadanie,
za z G¹sina przychodzi kot-menel, estetyk,
co s³owika nie ruszy, bowiem anorektyk.
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Jest te¿ ¯bik ze ¯bikowa, herbu Ostry Pazur,
co w oczy mej Ramony gapi siê jak w lazur
i ma³a Behemotka, co rumieniec chowa,
kiedy j¹ kto zapyta, czy zna Bu³hakowa.
W marcu z swym fraucymerem zak³adaj¹ chóry
i ich kocia rapsodia wspina siê pod chmury,
lecz co roku doliczyæ nie mogê siê dworu,
z którego wci¹¿ ubywa dostojnych seniorów;
to faraon ich chowa w piramidach z piachu,
jak nas, gojów czy ¯ydów, Azjatów czy Lachów
Pan Bóg wzywa do nieba i tam wplata w sznury
ludzkiej, kociej i wszelkiej miertelnej Natury.
Pruszków, 19 grudnia 2009
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La strada

Wije siê ku nam, wije s³oneczna la strada,

toczy siê wóz cyrkowy, który sp³yn¹³ z nieba,
Giulietta i Anthony  to ich eskapada
za s³owiañskim co ³aska, za kromeczk¹ chleba.
Zagraj Tony na tr¹bce, niech dwiêk cienki jak blaszka
przetnie tê smutn¹ ciszê, deszcz z ob³oków wywo³a,
niech s³upka stanie suse³, w locie zawinie wa¿ka,
Pan niech wyjrzy z ob³oków i anio³y zwo³a.
Niechaj tê tr¹bkê wesprze chór anielski i surmy,
ze z³otokapu sp³ynie z³ota kiæ s³odyczy,
Tony niech surdut w³o¿y, Massina koturny,
clowny niech siê turlaj¹, gdy niedwied zaryczy.
Trzeba zabawiæ Gosiê, przyjecha³a do miasta,
niech przed Gosi¹ kurtyna brokatowa siê dwignie,
dzisiaj najmniejszy drobiazg do legendy urasta,
linoskoczek siê sk³oni, baletnica siê wygnie
Pod kopu³¹ Beskidu komet rój siê pojawi,
Poprad pop³ynie w górê, Margoñ na garbie stanie,
dziadek Buczek gawêd¹ panieneczkê zabawi,
koñ kucnie na zaj¹cu, a ¿ubr na baranie.
To jest cyrk, proszê pañstwa, to s¹ cuda i dziwy,
bo Gosia dzisiaj w miasto niczym Kleopatra
wje¿d¿a kwadryg¹ wiersza, Hucu³ jurodiwyj
bolerko z gwiazd jej wk³ada, p³onie pierwsza watra.
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Wieczór schodzi powoli z gór jak ranny Janosik,
czarny ³abêd podp³ywa do Ma³gosi przystani,
wsi¹d proszê, drogie dziecko, w moich skrzyde³ koszyk,
pofruniemy oboje tam, gdzie nikt ciê nie zrani.
I znikaj¹ w ob³okach po niebiañskiej la stradzie,
w dali niknie g³os tr¹bki cieniusieñki jak blaszka;
Quinn dmie w ustnik bezsilnie, baletnica siê k³adzie
na b³êkitnym dywanie i zastyga jak wa¿ka.
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Faust pisze do Kolumba

Cia³o jej  Ameryka, piersi  Kalifornia,

poladków dziki kanion niczym Colorado,
ud pasma pieci passat, a jego symfonia
jak El Niño rozgrzewa bizonów mych stado.
Krzysztofie, mój rywalu, pozywasz mnie w szranki,
wiêc wybieram broñ twoj¹, porywcz¹ fregatê,
pocigajmy siê tedy, gdzie morskie ba³wanki
baraszkuj¹ z delfinów radosnym sabatem.
Twoja Santa Maria zachwyca m³odoci¹,
smag³ym profilem burty i masztu filarem,
moja Santa Utopia cierpi na ból w kociach
i walczy coraz s³abiej z ¿ywio³u koszmarem.
Wiem, ¿e dobijesz pierwszy do jej stromych brzegów,
wiem, ¿e proporzec zatkniesz na wzgórku jej ³ona,
lecz uwa¿aj, bo zanim wypchniesz mnie z szeregu,
zwyciê¿y ma cierpliwoæ, a twa krzepkoæ skona.
Wezmê j¹ wiêc w ramiona i uniosê w nicoæ,
¿e bêdziesz jak Orfeusz brn¹³ w obce zawiaty,
a my ju¿ poza czasem i wiat³em. Na litoæ!,
albo daj jej co wiêcej lub przynie mi wiatyk

D 37 d

Bajka o czarnym kruku, duszy Fausta
i uratowanej Ma³gosi

Czy widzisz ten cieñ straszny nad lasem z legendy,

niepokój starych dêbów, pop³och wród wiewiórek,
to mieræ, rycerz i diabe³ frun¹ w koñskie pêdy,
sam Dürer ich namota³ na ró¿añca sznurek.
Król Olch biegnie za nimi, unosz¹c w ramionach
dzieciê skoml¹ce cicho nie z g³odu, lecz z trwogi;
Werter pomyka chy³kiem, Brunhilda zlêkniona
i Nibelungów woje, i germañskie bogi,
bowiem powia³o mierci¹, odorem staroci,
gdy cieñ skrzyd³a rozpostar³, gdy las siê poruszy³,
gdy to czarne kruczyd³o wlecia³o w swe w³oci,
podobne kropka w kropkê do Faustowej duszy.
Snuj siê szwabska legendo Mozel¹ i Renem,
Schwarzwaldem i Tyrolem, ca³¹ Brandenburgi¹,
tylko mojej Ma³gosi w ska³ê mi nie przemieñ,
tylko mi jej nie zatruj teutoñsk¹ liturgi¹.
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***

Nie wiem, czy Ma³gorzata jest cia³em czy cieniem
i dlaczego siê wdar³a w moje nieistnienie.

Nieistnienia nie mo¿na otworzyæ kluczykiem,
raczej g³onym milczeniem, raczej bezdotykiem,
wiêc kiedy mnie dotknê³a cofniêciem swej rêki,
poruszy³a lawinê faustowskiej udrêki,
wiêc kiedy mi uciek³a w bezludn¹ czeæ nocy,
przyszli do mnie z pociech¹ ciemnoci prorocy
i powiedzieli: skowycz, tylko skowyt s³yszy
audiokrator bezg³osu, rezonans twej ciszy,
wykrzycz wiêc w ni¹, w tê ciszê, w jej g³êbiê, do rodka
wszystko, co z Ma³gorzat¹ nigdy ciê nie spotka
i przestañ czekaæ na to, co staæ siê nie mo¿e
i co istnieje jako nieistnienia wzorzec.
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Ogrody
A na niebie chmur struktura,
taki ogród Epikura
(Jaros³aw Iwaszkiewicz)

Czasami siê wpatrujê w podniebne ogrody,

do których od mojego pn¹ siê strome schody.
Tamte Semiramida zsy³a na mnie z góry,
mój trzyma siê przy ziemi i wbija pazury
w lichy piach, mierzwê chwastów i s³oñca spiekotê,
która wszystko, co ¿yje, powala pokotem,
lecz zdarza siê czasami i repetytorium,
kiedy deszcze uderz¹ w bêben oratorium;
wtedy rolinnoæ pisze klasówkê z istnienia
i udaje, ¿e susza niczego nie zmienia.
W ogrodzie Epikura ju¿ sz³a ta opera:
kto ¿yje, nie ma wiedzy, jak bêdzie umiera³.
Za w ogrodzie Woltera ka¿dy ma Imperium
Stoicyzmu. Tu ¿adne infernum
pogody pogodzenia z losem nie zak³óca,
k³os umiera, lecz z k³osa ziarno siê wym³óca.
W pude³eczku mam stare, zblak³e fotografie
i wzruszenia powstrzymaæ nigdy nie potrafiê,
gdy widzê na ³aweczce w Ogrodzie Tuilerie
ojca, tam, w tej zielonej, paryskiej galerii;
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wszystko zasz³o ju¿ sepi¹, zaros³o blekotem,
a on siedzi jak siedzia³ pod lici namiotem;
póki ¿yje ten ogród, on te¿ jako ¿yje,
choæ jego wiat ju¿ min¹³, dni jego  niczyje
Widzia³em te¿ ogrody watykañskie, chiñskie,
tam krêci³o siê wiata wieczne ko³o m³yñskie,
bo drzewa, trawa, kwiaty i pszczó³ baleriny
chocia¿ efemerydy, jednak evergreeny,
wiêc skoro wiat butwieje, mo¿e siê odradza,
jak ogród w kwietniu? Jaka dziwna w³adza
odkrêca krany z wod¹, podnosi ¿aluzje,
jakby nam s³a³ Epikur wymowne aluzje
lub Eol chmury goni³ z niebytu do bytu,
z których spada w ogrody deszcz aleksandrytów
i zazielenia sensem mierteln¹ pustyniê,
gdzie chocia¿ ka¿dy umrze, to jednak nie minie.
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Ciemko

Skoro istnieje ciemnoæ, to jest tak¿e ciemko.

Ciemko to jest w ciemnoci niewielkie okienko,
ono zjawia siê w oczach, gdy ciemnoæ zapada
i zatruwa nas ciemn¹ aur¹ listopada.
Mo¿e gniedziæ siê w sercu, a mo¿e w ciemi¹czku,
mo¿e jak æma przysi¹dzie na twoim rami¹czku,
lecz uwa¿aj: zazwyczaj jest to trupia g³ówka,
która potrafi upiæ jak opium w makówkach.
Ciemko to jest ladaco, szkodnik i z³e licho,
w duszy ciele siê skrycie, po ciemku i cicho,
z czasem k³adzie siê mrocznym liszajem na jani,
karmi siê niepogod¹ ludzkiej wyobrani.
Nie masz na niego si³y ni innych sposobów,
okradnie ciê ze wszelkich witalnych zasobów,
zaæmê na dwoje oczu jak ca³un po³o¿y
i wtedy ciemnoæ w tobie zacznie siê bar³o¿yæ.
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Nigdy

Nigdy  to szmat czasu. Tam nie ma zegarów,
obca jest tak nam znana trajektoria s³oñca,
nikt tam nigdzie nie pêdzi jak sfora ogarów,
las nie zna granic, rzeka nie ma koñca,
wszystko jest pozbawione pocz¹tku i kresu,
sekundy cz³api¹ chromo niczym kulej¹ca
forpoczta gnunych minut. Cicho, bez rwetesu,
ogrom niebycia wiecznie siê powtarza
w nawrotach beznadziei pozbawionej stresu.
Tam co siê zdarza, nigdy siê nie zdarza,
nic nie dzieje siê wolno ani te¿ niezw³ocznie,
nie zabieraj tam z sob¹, mi³a, kalendarza
Gdy ju¿ w koñcu tam bêdê, nadelê ci pocztê
poleconym ekspresem przez jakiego goñca,
ale kto wie na pewno, kiedy ona dotrze?
Lecz nie zw¹tp i wypatruj  w wiecznoæ ufaj¹ca
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Dance macabre

Przyjd do mnie we nie, niespodziewana;
najpierw z³ap w siatkê motyla oddechu,
potem skuj lodem rzeczki krwi; do rana
saniami wywie duszê zmyt¹ z grzechów.

A potem niechaj komornicy twoi
czyni¹ z urzêdu, co do nich nale¿y;
gwiazd fajerwerki gasn¹ w oczach moich
i jak s³oñ sk³adam koci w twojej wie¿y.
W³osy we sobie, oczy wygaszone,
koci rozegraj rezonansem z tykwy,
na dno nagoci niechaj wyp³oszony
spadnê jak starzec wchodz¹cy do mykwy.
No wiêc tañcujmy walca lub oberka,
twista i menueta z pogrzebaczem,
popatrz: z ukosa Bóg dyskretnie zerka
i pyta, czy mu niebycie wybaczê?
Mam jedn¹ probê: gdy dotkniesz, niesyta,
psy moje, koty, pokój, gdzie jest wnêka
z pó³kami ksi¹¿ek Z nimi siê nie witaj,
mo¿e po¿yj¹ w czyich czu³ych rêkach
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Folwark zwierzêcy

Bracia mniejsi, wybaczcie nam, waszym herodom,

za to, co wci¹¿ czynimy koniom, psom i kotom,
rybom, królikom, winiom i innej zwierzynie,
której krwi Amazonka przez ten padó³ p³ynie.

Wybaczcie te ³añcuchy, chlewy i szlachtuzy,
w których was æwiartujemy na krwawe arbuzy,
nasz wiat to wasze Auschwitz  tu tylko szpicruta
i pr¹d was pieci w elektrycznych drutach
Mêka wasza bezpañska, g³ód, zimno, bezdomnoæ,
Orwell? On siê pomyli³, pisz¹c, ¿e u³omnoæ
ludzka ma wasze k³y, pazury oraz obyczaje
A Bóg milczy! I w waszej obronie nie staje.
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£añcuch pokarmowy

Świat to ogromna paszcza; och, wiecznie niesyta,
w jej przepastnej gardzieli i sinych fiszbinach
znika plankton istnienia, pióra i kopyta,
woda, trawa i drzewa, nawet dym z komina.
wiat siê ¿ywi i trawi, by ustaæ na nogach,
a my na jego obraz czynimy to samo,
bo najgorsza jest jednak ta miertelna trwoga,
by nie stan¹æ przed G³odu Wiekuist¹ Bram¹,
za któr¹ tylko Pan Bóg. On ³añcuch zamyka
i sytym okiem patrzy na swoj¹ oborê,
tuczy nas nadziejami i za chmur¹ znika,
aby prawdê zag³uszyæ swej rzeni motorem.
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Przestroga
Lasciate ogni speranza voi chentrate
(Dante)

Rzuæcie wszelk¹ nadziejê, którzy tu wchodzicie,
których jeszcze tu nie ma, lecz siê narodzicie.
Piek³a nie ma po mierci, piek³o jest na ziemi,
suche szczapy cia³ waszych p³omieniami swemi
poch³ania i p³oniecie jak ¿ywa pochodnia,
jak spadaj¹ca gwiazda, która zblaknie do dnia,
wlok¹c iskry rozpaczy i po¿ogê serca
w kaskadê ciemnych godzin, w kulawy rytm scherza,
a po drodze odpada ta kosmiczna mika
 meteoryt nadziei  i w bezkresie znika,
i eksploduje pustk¹, a w miejsce tej pró¿ni
nic ju¿ siê nie pojawia, nic ju¿ was nie ró¿ni
od ziarna zmielonego w wielkim m³ynie wiata,
gdzie m¹kê zjada demiurg, a otrêb wylata
poza granicê sensu, poza przeznaczenie,
w którym czasu ni miejsca na wasze istnienie,
wiêc zanim pokochacie to ¿ycie nad ¿ycie,
rzuæcie wszelk¹ nadziejê, którzy tu wchodzicie.
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Semiotyka

Za wiatem le¿y zawiat. Za cian¹ zacianek,

za ciemnoci¹  Ciemnogród, a przed wianem  wianek.
Wszystko ma swój przedsionek i swoje zaplecze,
i zlewa siê we wspólne, rozleg³e dorzecze.
Przedrostki i przyrostki, rdzenie i morfemy,
chocia¿ o tym na co dzieñ zupe³nie nie wiemy.
Bo trzeba by w jêzyku szperaæ niczym w maku,
aby znaleæ haczyki semantycznych znaków.
A gdy rozum ciê zwiedzie na znaczeñ rozstaje,
zatrzymaj siê i pomyl, kto te znaki daje.
Na pocz¹tku jest cisza, potem zaskoczenie
zadziwione jej sensem oraz przeznaczeniem.
W systemie znaków brak znaku jest znakiem,
nie próbuj go omin¹æ wykrêtu zygzakiem.
Id po nitce do k³êbka jak po z³ote runo,
aby wiat w swej niemocie na ciebie nie run¹³.
Aby wychodz¹c z s³owa na samym pocz¹tku,
dopisa³ nowy w¹tek do znanego w¹tku.
Tak poszerzamy przestrzeñ, w której ogromnieje
dom naszego istnienia. A nicoæ maleje.
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Wielka Partytura
Ehej, jak gwa³tem obrotne ob³oki
I Tytan prêdki lotne czasy pêdz¹
(Miko³aj Sêp Szarzyñski)

Skoro Bóg nie istnieje, a jednak istnieje,

to mo¿e tak¿e z nami podobnie siê dzieje?
Proch, który po nas na zawsze zostanie,
u¿ynia przecie¿ wieczne wiata odradzanie;
bêdziemy w moleku³ach i drobinkach ¿yznych
powiêkszali odwieczny gmach ¿ywej ojczyzny;
wiatry nas rozwiewaj¹, lecz kosmosu g¹bka
wch³onie py³; mo¿e deszczem poczniemy przesi¹kaæ
w glebê, w której wymiana witalnej waluty
pokryje wiat zieleni¹; los nie jest zasnuty
bezcelowoci¹ ni innym nonsensem,
raczej reinkarnacji chemicznym suspensem;
na pewno o tym, rzecz jasna, nie wiemy,
ale dowiemy siê, dowiemy
Bóg-Dyrygent nam pisze Wielk¹ Partyturê,
a my, niemi i g³usi, piewamy j¹ chórem,
za Jakub nam podsuwa pod stopy drabinê,
po której, gdy siê wspinasz, nigdy nie przeminiesz.
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Lekcja etyki

Schody a¿ wiergotaj¹, gdy biegn¹ do do³u,
w górê za pn¹ siê ciê¿ko i sapi¹ z mozo³u;

ty te¿ pniesz siê pod górê jak po twardej grudzie,
choæ spadasz b³yskawicznie, tak jak inni ludzie.
¯ycie to wyboista, liska serpentyna,
która czêsto drabinê wiotk¹ przypomina;
prêdzej po³amiesz sobie kark, rêce i nogi,
zanim nauczysz siê tej stromej drogi,
lecz to spadanie, to podnoszenie,
to jest z etyki szkolne æwiczenie.
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Droga

Droga bieg³a pod górê, a¿ zgubi³a nogi

i musia³a zatrzymaæ siê w po³owie drogi.
Bola³y j¹ kolana i k³u³o w poboczu,
i myla³a:  A niech mi ten marsz zejdzie z oczu!
Przysiad³a na rozdro¿u i ³yknê³a wody,
bo akurat nadesz³y m¿awki, potem s³oty.
Za zakrêtem wyros³a strzelista topola,
droga do niej:  Niech Pani cofnie siê w g³¹b pola
Tak brnê³a, kutyka³a, piê³a siê pod górê,
mimo ¿e wci¹¿ wpada³a z jednej w drug¹ dziurê
lub na wybojach sobie kaleczy³a nogi,
ale trudno  to jest codziennoæ dla drogi.
Droga wiecznie iæ musi, to jej racja stanu,
wiêc ty tak¿e nad swoj¹ drog¹ siê zastanów.
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Ars poetica, § 1

Chcia³bym przebyt¹ drogê
rozwin¹æ jak papirus
i wykreliæ te s³owa,
które pisa³em na wyrost.
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Od Autora

Czêsto prowadzê z m³odymi autorami tzw. warsz-

taty poetyckie. Mówiê im wtedy, ¿eby raczej unikali
wierszy rymowanych, bo na nie, po Skamandrytach
i po Awangardzie, ju¿ nie ma miejsca w literaturze.
A równoczenie zachêcam, by jednak pisywali sobie
takie wierszyki w brulionach, do szuflady, jako æwiczenie warsztatowe, bo nic lepiej nie uczy dyscypliny s³owa ni¿ wiersz rymowany, zw³aszcza sylabotoniczny.
Sam bardzo lubiê rymowaæ, co traktujê jako swoisty solfe¿ i po prostu zabawê. We w³asnym brulionie mam niema³o fraszek, limeryków, a nawet obscenów i s³ówek na Boyowsk¹ mod³ê. Pisa³em je bez
zamiaru drukowania, raczej na u¿ytek towarzyski i biesiadny. Kiedy niedawno przyjrza³em siê wszystkim
moim rymowankom, pomyla³em, aby zaryzykowaæ
i ich czêæ pokazaæ wiatu. Mo¿e te satyryczne wydrukujê przy innej okazji; nie pasowa³yby one do tych
powa¿niejszych, zaprezentowanych w tym skromnym,
wiadomie starowieckim i naiwnym zbiorku.
Mimo tego, co napisa³em powy¿ej o wierszu rymowanym  nadal w niego wierzê. Tê wiarê podtrzymuj¹
we mnie publikacje poetyckie niestroni¹ce od tradycyjnej formu³y, które bez koñca siê zdarzaj¹. Uwielbiam wci¹¿  by nie siêgaæ poza wiek XX  Lemiana,
Tuwima i Ga³czyñskiego, ceniê Broniewskiego, zaczytywa³em siê na mieræ w Tadeuszu Nowaku, Grochowiaku itd. Dwie ksi¹¿ki poetyckie, genialnie reanimuj¹ce rym, trzymam zawsze w zasiêgu rêki  to
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Mapa pogody Jaros³awa Iwaszkiewicza i Zachód s³oñca w Milanówku Jaros³awa Marka Rymkiewicza
Tu, Czytelniku, znajdziesz lady tych fascynacji,
pe³ne kryptocytatów, czasami a¿ pastiszowe Proszê
ten tomik przyj¹æ jako ciekawostkê. Poza tym nie
mam nic na swoj¹ obronê.
Wiêkszoæ pomieszczonych tu wierszy nie widzia³a
dotychczas wiat³a dziennego; by³y pisane w ró¿nych
latach; tylko piêæ tekstów z tego zbiorku ukaza³o siê
w moich wczeniejszych tomikach.
Leszek ¯uliñski
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