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Pierwszy Grosz 
 

To cóż, że myślę o nim? 

Czekam. 

 

Dosłownie wszędzie. 

Czekam. 

 

Wiem, że kiedyś będę go miał 

Jeśli tak bardzo tego pragnę. 

Lecz czy ja muszę być 

Żebrzącym grajkiem? 

 

O nie! Krzyczy świat. 

Możesz mieć to od zaraz. 

Ten sam świat, co nauczył pytać: 

A jeśli mi się nie uda? 

 

Więc nie chcę.  

Bo taki grosz nie wypełni  

Kapelusza, który tak chciwie 

Położyłem na ziemi. 

 

Na trzy–cztery odwracam 

Wzrok od epicentrum. 

Ja przeraźliwie nie jestem  

Pierwszy i ostatni. 

 

Czekanie nic nie da. 

Bo jej najszczersze piękno 

Znów zada kłam 

Niedojrzałemu nie. 

19 lipca 2005 r. 

Cicho 
 

Bez najmniejszego szmeru pragnę 

Nie znam tego, co nie daje mi spokojnie 

Myśleć. Ilekroć zwrócę swe oczy 

W to zaklęte miejsce. 

 

Zasypiam na poduszce niepamięci 

Bo nie wiem, jak to wszystko sobie 

Zaplanować. Czasem szept słyszę. 

To niemożliwe. 
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By się nie poddać otwieram oczy. 

Przecież, to w nich nabiera sensu 

Jej piękno. I ten spóźniony wstyd. 

Dodaje mi odwagi. 

 

Ale  

Zakochać się, to cel naprawdę godny 

By wierzyć.  

26 listopada 2005 r. 

Pamięć 1940 
  

Idę ulicą dziś świadomy 

Że nie dzieje się nic 

Bez przyczyny 

 

Mijani ludzie spoglądają 

W niewiadomym celu 

Z uporem kata 

 

Nie myśl: 

To nie ma nic wspólnego 

Nie mów: 

To było tak dawno i daleko 

 

Nad sercem dziecka 

Zabrakło Słońca 

W jego umyśle 

Wyrosła cierń 

I nie było już nigdy tak ufne  

Błogiemu zapachowi lata 

 

I przytuliło stare dyplomy  

Bez zrozumienia 

Pocałowało ojcowskie pismo 

Bez nadziei 

 

Idę ulicą jutro świadomy 

Że nie dzieje się nic 

Bez przyczyny 

 

Wielkie mocarstwo ma 

Niemy lód w oczach 

Z uporem kata 

10 grudnia 2005 r. 
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Zakochanek 
 

Zawieruszyło mi się gdzieś 

To uczucie 

Radosne kłamstwo pod własnym adresem 

Świadome celu 

Szukałem w całym mieście tej 

Czułej obłudy 

Sentymentalnej chłopięcej bzdury 

Żołądkowych motyli 

 

Nie mogę się bez niej obyć 

Choć ją znam 

Romantyczną prostytutkę  

Spod ciemnej ręki 

Oddającą szczodrze za szeleszczący 

Zwitek rozczarowań  

Całe swe ciało pachnące nieszczęściem 

Poezję prostych skojarzeń  

 

Niewiele o dokonywaniu cudów myśli 

Moja biedna głowa 

Uzbrojona na swym froncie przez łatwe w produkcji 

Szydercze miny 

Przeciwpiechotne i antyuczuciowe z natury 

Lecz nieprzydatne 

Gdy na horyzoncie pojawia się wróg prawdziwy 

Życie 

21 stycznia 2006 r. 

Miłość a Reszta 
 

Głębokie przywiązanie do kogoś lub czegoś 

Jej słownikowe oblicze nie zdradza przecież nic 

Co mogłoby iść w parze z jakimś niepokojem 

A JEDNAK 

 

Toczy się we mnie bitwa gdzie celem jest umysł 

Nie ustąpi nikt ja też nie boję się śmierci 

Nie dziwią mnie żadne ofiary tak jest zawsze 

NA WOJNIE 

 

Kto mógłby mi powiedzieć drogi przyjacielu 

Po co nam wieczór bez słowa tak jak noc bez gwiazd 

Zapamiętane za dnia obrazy zdarzenia 

NIE STARCZĄ 



 
5 

 

Po co nam ona ze zbyt prostymi gestami 

Ta co nie zna Laury i Lotty i chce jeszcze 

By każdy stworzył nowego człowieka łącząc 

DWA SERCA 

 

Żyję po to by kochać „dać świadectwo prawdzie” 

Żyję dlatego że Bóg mnie takiego zapragnął 

Nie mogę doświadczyć wszystkiego muszę dawać 

BY WYGRAĆ 

17 lutego 2006 r. 

Upośledzenie 
 

Ignorowało się Go całkowicie w tej grze 

Ach nawet nie to że On mógłby widzieć twój cień 

Nie pozbierało się już resztek domu gdy brzeg 

Z piasku osunął się tak jakby czekał na dzień 

 

I pokochało się tron z pocałunków w noc złą 

Mimo że nie dał ci nic za co życie byś dał 

Lecz nie przestałeś go mieć nie znudziłeś się grą 

W sercu pozostał sam piach ten namiętny twój szał 

 

Jeszcze łudziło się tym że wzajemność to moc 

Ale cóż z tego gdy ktoś zdradził cię z twoim snem 

Więc zapłakało się w głos tuląc głowę pod koc 

Twoja niewierność twój błąd teraz możesz spać z psem 

 

Ignorowało się Go całkowicie bo lęk 

Paraliżował twą myśl o czymś większym niż świat 

Tak rozważało się sens w nim z pewnością tkwił sęk 

Bo pusta miłość to ból strata godzin i lat 

 

Jednak chwyciło się go ciężki miecz symbol słów 

Którymi On pan i król niegdyś zgładził twój grzech 

Nareszcie mogło się żyć wierząc w święty cel znów 

I napełniłeś nim czas ból przerodził się w śmiech 

 

Nie rozczarował cię plon 

Miłość potężna jak On 

23 lutego 2006 r. 
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Na osobności 
 

Nasz prywatny szczyt szczytów 

Tkwi pokornie w naszej nagości 

 

Przed tymi których usiłujemy kochać 

Ciężkim sercem 

Przed tymi których wcale nie obchodzimy 

Wbrew pragnieniom 

Przed tymi którzy wiedzą o nas zbyt dużo 

By milczeć 

Przed tymi którzy nie chcą nas zostawić 

W nieświętym spokoju 

Przed tymi którzy mówią o nas w złości 

Samą prawdę 

Przed tymi którzy są tak blisko nas 

Że nie wypada 

A także przed Bogiem który jest 

I wie 

 

O Boże nie daj mi zginąć marnie 

Pod zwałami pogardy 

To nasz odwieczny chóralny krzyk 

Żałosny lecz szczery 

Nie mamy nic prócz siebie samych 

Tym smutniej brzmi więc słowo śmierć 

 

Echo powtarza znane pytanie 

Jak wyjść z tej matni 

Gdzie w moim życiu jest biel i czerń 

A co z miłością 

Drogę na szczyt szczytów widać już z dołu 

Choć kręta 

17 kwietnia 2006 r. 

Scheda 
 

Wargowe pieszczoty  

Nie dla mnie dziś 

Za kołnierz mi wchodzi 

Barbarzyństwo 

Jak kot, mrucząc dziko 

Na kolana 
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Duch gdzieś zapodział tę 

Wąską ścieżkę 

Nocą nie skojarzy 

Błędu z żalem 

Bo i po co miałby 

Ciało męczyć 

 

Nic się nie zmieniło 

Bo moje łzy 

Wsiąkają w dłoń Boga 

I tam tylko 

Jesienny wicher znów 

Rodzi uśmiech 

27 października 2006 r. 

Kochany Rodionie! 
 

I Ty to masz prawo zabijać? 

Tak myślałeś biedaku? 

I dokąd pójdziesz w święto zmarłych 

Z cierpieniem w kieszeni… 

 

Ach jakże głupia głupia Zofia! 

Tak myślała biedaczka? 

Trzeba Ci wiedzieć, Kochany Rodionie 

Wolny jest każdy, kto uwierzył 

 

Przesadziłeś z tym całowaniem ziemi 

Tak zrobiłeś przyjacielu! 

Wystarczyła cichutka spowiedź 

I czysta siekiera 

 

Lecz jakże mądra mądra Sonia 

Tak ufała dziewczyna 

Miała przecież swoje Sacrum 

W obskurnej alkowie 

 

A ja Cię pamiętałem Rodionie! 

Pomyślałbyś, przyjacielu? 

Boję się jak Ty, a to już czas 

Opróżnić kieszenie 

27 października 2006 r. 
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Do zobaczenia 
Justynie Godlewskiej 

 

Jak to brzmi po tej gehennie motyli 

Niczym procedura 

Jej słaby uśmiech był w innym języku 

Przetłumaczyłem 

Nic nie mam Ci za złe nieszczęśliwcu 

Ty lub ty – to już tylko, niestety, 

Kwestia przyzwyczajenia 

Ostatnie przytul spadło jak ognisty miecz 

Sprawiedliwe, stanowcze nie.  

Zdradzało żal. Ten sam, co chciał się 

Przytulić. 

 

Ptaki biją jak u Hitchcocka  

W okiennice duszy 

Lecz szukają już tylko owoców 

27 października 2006 r. 

Portret 
Asi Flisiuk 

 

Ciemnobrązowe miękkie spojrzenie 

Padło wprost na mnie jak lepki miód 

Wyczułbym w sobie najmniejsze drgnienie 

Lecz milczał zawsze miłości głód 

 

Więc bez pośpiechu zgodnie z sumieniem 

Trwałem w promiennych zachwytach dnia 

Ile z nich mogło stać się wspomnieniem 

Bym mógł je odczuć nie tylko ja 

 

Nie wiem nie pragnę choć umiem wnikać 

Skryję najcięższą z min jaką znasz 

Twój śmiech lub smutek co nie chce znikać 

 

Wezmę jak glinę ulepię twarz 

Drżąc o jej obraz by go nie zbrukać 

Będę go wołał po prostu „nasz” 

30 listopada 2006 r. 
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Boże Narodzenie 
 

Siedzimy jedni w drugich: 

Przed mrozem zamknięte okna, 

Przed mrozem zamknięte serca. 

 

Tradycją przywiązany: 

Ze szczerym oddaniem kupuj, 

Ze szczerym oddaniem gotuj. 

 

Coś mdli nas, porusza, piecze. 

Coś jednak koi – nadzieja. 

Dziecko, ojej jak pięknie 

Klasnęło w rączki. I po co? 

 

Niezręcznie pisze coś kredką 

Na wielkiej swej, białej karcie: 

„Lubię jak jesteś blisko”. 

Wciąż nie wie czym jest pogarda 

 

W spojrzeniach ludzi nam bliskich – 

Wszak dzieli nas karp smażony – 

Drążysz, patrzysz, to samo:  

I oni tego… szukają. 

 

Wzruszenie, przyjaźń i miłość: 

Deficyt w budżecie grudnia 

W domach tkwią puste półki 

Łamane własnym ciężarem  

 

Nie nauczono nas stawiać  

Pierwszego kroku i mówić. 

Ręce mamy związane  

I sfałszowany smak prawdy. 

 

Głupota nasza i kłamstwo 

Dojrzałe do gnicia w lęku 

Dają nam władzę w życiu 

Skazanym na utracenie. 

 

Już wszystko mamy prócz siebie 

Wplątani w system zachowań, 

Bronimy własnej natury 

Wygranej gdzieś na loterii. 
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Bóg jeden mądry w świecie: 

Z miłości nam Syna zesłał, 

Z miłości nam Syna zgładził. 

 

A nam, osamotnionym 

Nie mieści się w głowach rana, 

Nie mieści się w głowach nagość. 

7 grudnia 2006 r. 

Wiatr 
 

W pędzie powietrza młodość, niepewność  

Zauroczenie własnym twym wdziękiem 

Prostota dziecka, co umie dawać 

Chociaż nic nie ma, jednak ty także 

Kochasz tak igrać z wielką przestrzenią  

Kochasz wyzwanie, krok nad przepaścią 

Głęboką ranę i satysfakcję 

Radość z przeżycia upływu krwi 

 

To tylko moje 

Nikt mnie nie widzi 

Poję się poję 

Wiatrem co szydzi 

On mi odbiera  

Rzęsy, przytomność 

On to otwiera 

Przejrzystą wieczność  

 

W dzikości serca, oczach zamkniętych 

Znalazł się wzrok błędny i ujrzał 

 

Blizna – zwierciadło 

W niej się przeglądasz 

I widzisz siebie – nieudolnego 

Lecz zdrowa radość, że 

Głupi byłeś, tak, łatwowierny 

Że wszystko zdołasz 

Dziś za tym tęsknisz, dziś nie pamiętasz 

Jak łatwo było wiatr chwycić w dłonie 

Do krwi zacisnąć 

Śmiać się w tym bólu z własnej słabości 

Nóż się osunął, dłoń zaciął zdolną 

Gdzie krok twój pewny? 
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Dziś umiesz tylko  

Zaprzeć się pod tym 

Naporem –  

Silnym, serdecznym 

21 stycznia 2007 r. 

Jesień w domu 
 

Co pozostanie z naszych myśli 

Powoli czas zbiega się w wąską tulejkę 

Gdzie skrapla się całe rodzinne życie 

Dawne uciechy w jesiennym parku 

Zadziwienie kolorowym kineskopem  

I bardziej dziecinnymi zabawkami 

 

Co pozostanie z naszych spojrzeń 

Gdy niemal każde w innej stronie miasta 

Lub utkwione w obojętny martwy przedmiot 

Nie potrafiący oddać uroku chwili 

A jedynie próżne wysiłki dziesiątej muzy 

Lub kolejne zamówienie fabryki rozrywek 

 

Co pozostanie z naszych wieczorów 

Gdy starość wedrze się do serc 

Dzieci, szukajmy dzieci – czy to już czas 

Pożegnać sąsiadkę – dawną opiekunkę 

Przywiązaną do ciebie jak do wspomnień 

O powrocie z Berlina do zburzonej Warszawy 

 

Co pozostanie z naszych drzew 

Czy przed emeryturą znów je wytną 

W imię postępującej urbanizacji 

I podziemnego betonu, a bracia i siostry 

Wyrosną na mocne dęby i stanowcze sosny 

Płacące domowym ciepłem za więcej pracy 

 

Nie pozostanie nawet wiór po huśtawce 

Mądrej towarzyszce wzgardzonej przez dorosłych 

Gdy wzrok twój padnie na spracowane 

Dłonie ojca a ucho wychwyci zmieniony głos matki 

Pomyślisz: jestem już stary a przecież 

Mało masz na karku lat Nie wahaj się 
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Odważnie spójrz latarniom w oczy 

Zapytaj czy widziały góry lub jeziora 

Odbijające przecież cudze światło a tak wspaniałe 

Niezmienne aż do końca świata, obserwujące 

Nas – tułaczy z obłędnym wzrokiem szukających 

U ich stóp jedynej stałej gwiazdy 

22 listopada 2007 r. 

Wycieraczki 
 

Przychodzisz do domu i wycierasz buty 

Ta zwyczajna czynność jest tak naturalna 

Że nie potrzebuje żadnych wyjaśnień 

Tak samo jak myśl że ten dom jest twój 

 

Nasze własne wycieraczki przeżyją nas chociaż  

Zupełnie tego nie zaplanowaliśmy 

Niewiadomo kto się zatroszczył o to 

By w twoim domu – zmienionym nie do poznania 

Została po tobie przynajmniej ta jedna rzecz 

Bezczelnie rozpostarta na swoim miejscu 

Zupełnie jak ty sam u siebie jeszcze za życia 

 

I nie byłoby w tym nawet nic dziwnego 

Gdyby nie cyniczna ruchliwość całej reszty 

Wybiegającej na śmietnik lub do starej szafy 

Tak jakby tylko czekała na końcowy moment 

Twojej egzystencji Zresztą bardzo udanej 

Obfitującej w poczucie władzy i niezależności 

A także spokoju wśród poukładanych książek 

 

Dlaczego właśnie one – pytam Zanim jeszcze 

Z fałszywymi papierami zajrzę za ciężką zasłonę 

Po co wycieraczkom ta satysfakcja 

Po latach upokorzeń i nieludzkiego upodlenia 

Czy nie wystarczyłoby łaskawe spojrzenie 

Nieobecnego właściciela? Być może lecz 

To już niemożliwe ze względów technicznych 

 

Wychodzisz z domu i znów ją depczesz 

Ta mimowolna czynność jest tak prosta 

Że nie wymaga żadnego zastanowienia 

Prawie tak samo jak zamknięcie drzwi na klucz 

1 stycznia 2008 r. 
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Zapis hipnozy 
 

Po seansie będzie pan z pewnością 

Odczuwać pewną pustkę  

Może to być nieco dokuczliwe 

Ale proszę się nie obawiać 

Z czasem poczuje się pan lepiej 

 

Czy jest pan gotowy? 

 

Proszę o otwarcie oczu 

Uważne patrzenie na świat 

I postępowanie według Moich wskazówek 

 

Zacznij sobie nie wyobrażać, że 

Naprawdę jesteś nad brzegiem morza 

I naprawdę fale delikatnie obmywają twoje ciało 

Słońce naprawdę przyjemnie ogrzewa twoją skórę 

A ty naprawdę słyszysz krzyk morskich ptaków 

Teraz proszę się skoncentrować 

 

Przechodzi obok ciebie dziewczyna 

Jaka ona jest? 

Piękna. 

W co jest ubrana? 

Ma na sobie różowy kostium. Bikini. 

Nie odwracasz wzroku. Co czujesz?  

Pragnę jej. 

Teraz zaczynasz fantazjować na jej temat 

Coraz śmielej, tak. Nudzisz się. 

 

Znad brzegu morza naprawdę przenosisz się 

Na swoje urodziny 

Są tam twoi rodzice, starzy znajomi 

Najlepsi przyjaciele 

Patrzysz na nich i jest ci dobrze. Dlaczego? 

Nie jestem taki zły. 

Zdmuchujesz świeczki i wychodzisz do łazienki 

Spoglądasz w lustro. Co widzisz? 

Nic specjalnego. 

 

Z urodzin naprawdę przenosisz się do pracy. 

Zaglądasz do szafki w swoim biurku i 

Wyciągasz z niej kopertę. Co w niej jest? 

Pieniądze. 

Policz. Mamy czas. 
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Siedemdziesiąt siedem tysięcy. 

Odwracasz się do okna i patrzysz na miasto. 

Co czujesz? 

Nienawidzę go. 

 

Wyskakujesz przez okno  

I naprawdę wzbijasz się w powietrze 

Naprawdę jesteś wolny 

Widzisz pod sobą ziemię, którą gardzisz 

Nie pragniesz już niczego, nawet życia 

I powoli, powolutku zaczynasz opadać 

Ostrożnie. 

Możesz z powrotem zamknąć oczy 

I wyobrażać sobie, że Mnie słuchasz 

 

A przecież i tak pan teraz myśli,  

Że ten brak imperatywu nad głową 

Nie wróży nic dobrego 

Musi pan zaufać tej terapii 

Zresztą, proszę Mi wierzyć, 

Mimo wolnej woli 

Nie ma pan lepszego wyboru 

3 marca 2008 r. 

Exodus 
 

Czy wielu ludzi czyta pamiętniki samobójców? 

Oni odchodzą pozostawiając po sobie 

Twardy orzech do zgryzienia 

Iluż z nas będzie sobie łamać zęby? 

 

Gdzieś w odległej komnacie wapiennej jaskini 

Wyżłobionej przez wodę życia zabrakło 

Tlenu 

Grotołaz wiedział że jego wyczyn 

Bliski jest sukcesu i zasłużonej nagrody 

Świetlik zwiastujący wyjście podziemnej rzeki 

I ratunek zarazem 

Ukazał mu się w chwili śmierci 

Ciało znaleziono gdzieś indziej 

Nikt się nie domyślił dramatycznego finału  

Nikt 

 

Grotołaz wiedział też że tak się nie robi 

Jaskinia nie znosi samotności więc ją 

Zabija 
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Zawsze trzeba mieć kogoś przy boku 

Szczerze jednak wątpił w to 

By mógł sobie znaleźć podobnego szaleńca 

I desperata który 

Nie zawaha się przed poznaniem 

Zapomniał nawet ostentacyjnie nici Ariadny 

Sam 

 

Niewiadomo czy myślał wtedy o słowach 

Dość powiedzieć że nie znaleziono przy nim 

Notatek 

Zresztą to i tak było nie do opisania 

Ów niedostępny geniusz absolutu 

Wydawało mu się to bardzo smutne 

I dziwne zarazem 

Że w porównaniu z tym co ogląda 

Nic z ludzkich rzeczy nie jest ważniejsze 

Nic 

 

Nie był natchniony i było mu źle 

Im głębiej schodził tym mniej miał 

Pewności 

Czuł tylko czarny bezwładny wstręt 

Kategoryczny i nie budzący podejrzeń 

Obrzydzenie własną niewinnością 

I bezradnością 

Oraz znienawidzoną heroiczną odwagą 

Zginął świadomie Tak naprawdę chciał 

Żyć 

5 marca 2008 r. 

Suma czasu 
 

Bóg daje chwilę, zielony szum w głowie 

Rozsadzający mur z mięśni i tkanki nerwowej 

Stanę na wieży i patrząc w dal – powiem 

Piękne cokolwiek a potem odbierze mi mowę 

 

Bóg daje dzień swój, kolejny blask w oku 

Gdyby nie zgasło dziś niebo modlitwy szepczące 

Mógłbym doczekać lustrując las wokół 

Rąk ukochanych, co przyjmą igliwie pachnące 
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Bóg daje wieczność, tajemny brak końca 

Powalający mój umysł na klęcznik trawiasty 

Gdyby nie miłość, wierzyłbym w szlak słońca 

I w jego boskość palącą łan serca iglasty 

 

O życiu nie wspomnę 

Zbyt ono ogromne 

Niezgrabnie próbuję złapać 

Nie obejmę, nie pojmę  

To coś więcej niż  

Suma czasu 

1 maja 2008 r. 

Ta najbardziej szara 
Mamie 

 

Na stole stoi wiśniowy sok  

Przy stole siedzi pochylony człowiek 

Pod stołem chodzą niespokojne stopy 

 

W szklance zostało niewiele soku  

Krzesłu zaś ciąży coraz bardziej człowiek 

Pod stołem chodzą niepiśmienne stopy 

 

Ta najbardziej szara miłość 

Najpotężniejsze ma owoce 

 

Człowiek siedzący przy stole  

Ma Kogoś 

Ma marzenia, od których schnie mu gardło 

I popija je sokiem 

Ma marzenia, przy których trudno usiedzieć 

Więc trzyma je pod stopami 

 

Ta najbardziej szara miłość 

Najpotężniejsze ma owoce 

 

Człowiek siedzący przy stole 

Myśli o Kimś 

Myśli o sadach, których nie zasadził 

Pełnych jego wiśni 

Myśli o szczytach, których nie widział 

A dawno je zdobył 

 

Ta najbardziej szara miłość 

Najpotężniejsze ma owoce 
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Człowiek siedzący przy stole 

Mówi o Kimś 

Mówi o sobie rozlewającym obficie 

Wiśniową mądrość 

Mówi o sobie niosącym na mocnych nogach 

Kolejne światy 

 

Ta najbardziej szara miłość 

Widzisz, aż głupio o niej pisać 

26 maja 2008 r. 

Omen 
 

Ona by pomyślała: 

Mój Boże, On mnie kocha. 

Powiedziałaby za to  

Zupełnie co innego. 

 

W jej stopach  

Setki małych chłopców 

Ochoczo rwących się do psot. 

W jej nogach 

Spokojne, czyste rzeki 

Na brzegach sienne pastwiska. 

W jej biodrach 

Mała drewniana huśtawka 

Z moich dni dziecinnych. 

Brzuch nosi 

Domek zdjęty z drzewa 

Wraz z intymnym szumem liści. 

W jej piersiach 

Ołtarz czterech żywiołów 

Gdzie każda ofiara święta. 

W jej ramionach 

Więźba starego strychu 

Gdzie w sekrecie przechowuję klocki. 

W jej dłoniach 

Oczy przeszłych pokoleń 

Karcące opieszałych żyjących. 

W jej ustach 

Grudki ojczystej ziemi 

I kwiat poezji który wydała. 

W jej włosach 

Pęk suszonych kwiatów 

Płatki pachnących wieczorów. 
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W jej oczach 

Stalowe, jesienne niebo 

Rozchmurzone każdej nocy. 

Na jej plecach 

Brudny snop chrustu 

Ledwie sobie z nim radzi. 

 

Ona by pomyślała: 

Mój Boże, On mnie kocha. 

Powiedziałaby za to:  

Kochany, to jeszcze nie Ty! 

 

Miałaby rację. Ona 

To tylko wierne i tęskne 

Wołanie mojego ubóstwa. 

Kochana: to jeszcze nie Ty… 

11 października 2008 r. 

Dziwne pytanie 
 

Dałem siebie rozczłonkować 

Dałem siebie zachwycić jesieni 

Przykuwają mnie rzeczy niezmienne jak 

Marmurem wyłożona aleja, zaścielona liśćmi 

Obsadzona starymi ławkami, latarniami 

Obsadzona starymi drzewami i krzewami 

Obsadzona mną 

 

Słońce z zachodu oblewa pięknem wszystko  

Nie czyniąc różnicy 

Promienie słońca chłoną dostojne tuje 

Chłoną je też twarze bezdomnych 

Biedacy śpią na ławkach 

Mają ogorzałe twarze, spuchnięte powieki, 

Odmarzniętą skórę rąk i nóg, brudne łachy, 

Zarost – wszystko ogrzane naszą wspólną gwiazdą 

 

Czuję – nie mam prawa wzgardzić 

Odwracam się na pięcie i obserwuję 

Setki zakończeń nerwowych – koronę drzewa 

Wygięte, nagie gałęzie na tle błękitu 
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W jednym westchnieniu  

Streszczam Ojcu w niebie całe swe  

Uwikłanie w tę jesień i wdzięczność 

Za bezmiar fantastycznych tworów,  

Które mogę oglądać, zachwycać się. 

I za to, że On troszczy się o całe stworzenie. 

 

Może drzewo zachwyca się też mną? 

A czy zachwyca się drzewo bezdomnym? 

1 listopada 2008 r. 

Zadowolenie 
 

Jestem jednym z tych, którzy 

Zauważają okoliczności 

 

Dlaczego zdarzyło mi się mieć 

Tyle, ile mam – problemów? 

Nie wolno narzekać 

Inni mają więcej 

Dlaczego zdarzyło mi się znać 

Tylu, ilu znam – cnotliwych? 

Nie wolno narzekać 

Inni znają mniej 

Dlaczego wreszcie żyję ja 

W takich, jakie mamy – czasach? 

Nie wolno narzekać 

Inni mieli gorzej 

 

Czy mam być więc 

Wdzięczny za niedomiar ubóstwa? 

Wdzięczny za niedomiar podłości? 

Wdzięczny za niedomiar wojen? 

 

A ten Jezus Nazareński – Król Żydowski? 

On to dopiero musiał mieć życie 

Okupacja własnej ojczyzny i rozłamy w narodzie 

Żmijowe plemię faryzejskie i tłumy grzeszników 

Poślednie wykształcenie i konkurencyjni rabini 

 

Bezsprzecznie, przyznajmy: 

Jezus miał gorzej. 
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Zagłębiam się w bezmiar Jego niewinności 

Zagłębiam się w bezmiar Jego krzywd 

I w krzyż. 

Zapada cisza. 

 

Przeczesuję palcami włosy, które 

Ponoć są policzone 

I dochodzę do wniosku, że 

Wiersz trzeba skreślić 

I zacząć od początku 

8 grudnia 2008 r. 

Wesoły wiersz 
Filipowi Stelmachowi 

 

Mówisz, kolego, że jestem człowiekiem pogodnym, 

A wiersze piszę smutne. 

A cóż, do diabła, począć z tą Kaliope,  

Która podsuwa mi – dajmy na to – samotność? 

I pisz – mówi – bo temat dobry, życiowy… 

Ja zaś siedząc nad kartką papieru 

Akurat JESTEM samotny, 

Akurat WIDZĘ cierpienie, 

Akurat KOCHAM blask pozoru, 

Akurat ŻYJĘ do czasu… 

Etc. etc.  

 

Cóż to za uśmiech mój, a twój naprzeciw? 

Gdzieś na peronie – to się zdarza 

Czyżbyśmy postradali szczerość wobec psyche? 

(Dla ostrożności) pomówmy więc otwarcie 

W dzisiejszych czasach smutek jest w cenie 

Paradoksalnie, bo choć towar niszowy, ambitny 

To jednak niski nań jest popyt. 

 

Wybacz mi, jeśli przyłapiesz mnie na wesołości. 

Na swoje usprawiedliwienie (taka dwulicowość) 

Podać mogę jeden, nieskromny argument: 

Ten mój stan pesyoptymistyczny 

Jest wypróbowany, sprawdzony. 

 

A co do tytułu (byłbym zapomniał) 

Śmiej się. Po prostu się śmiej.  

Może nawet ze mnie. 

15 grudnia 2008 r. 
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Zadowolenie 2 
 

Chcę być jednym z tych, którym 

Służą okoliczności 

 

Dlaczego miałbym cieszyć się 

Z tego co zastałem wokół  

Dlaczego miałbym smucić się 

Tym kto mnie ukąsi w piętę 

Nie muszę więc być wdzięczny za to 

Co jeszcze złego mnie omija 

 

A chcę być piszę najpierw bo  

Czy miałbym prawo być po prostu? 

Ktoś da mi siłę żebym mógł 

Zmóc tę najcięższą okoliczność 

Lęk przed śmiercią 

 

Wszak ten Jezus Nazareński – Król Żydowski 

On to dopiero nie bał się życia 

Nie walczył nigdy z krwią i z ciałem 

Gdy zaś zdradzono go rzekł tylko 

Nie moja ale Twoja wola 

 

Konkluzja nienowa: 

Jezus miał gorzej 

 

Lecz teraz to widzę jakby już wyraźniej 

I teraz to zdanie jest przyjemnie ciepłe 

Jak krzyż 

Rozumiem wreszcie 

 

Dużo lżejsze podpieram dłonią czoło 

Chociaż wciąż mam niedosyt 

Myśl – rwie 

Się bo – przecież 

Prócz Króla królów są inni 

Do porównań 

16 lutego 2008 r. 
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Okularnik 
 

Przychodzę do ciebie  

Ogołocony ze szkła. Przygotowany 

Jak drugoklasista w komży. 

Znam na pamięć cudowne zaklęcia, 

A z mojej rozwartej, spoconej dłoni 

Wypada rękojeść ciężkiej tarczy. 

 

Przychodzę do ciebie,  

Która mnie znasz bez szkła, 

Która patrzysz w moje oczy  

Zaledwie z pięciu centymetrów. 

I widzisz w głębi małego chłopca, 

Którego strzegę jak Arki Przymierza. 

 

Przychodzę do ciebie, 

Zdejmując szkło. Ja – krótkowidz. 

Mam zamiar bardzo dokładny: 

W jedną noc przeczytać cały rękopis 

Twojej skóry. Już po raz setny 

Chcę odkryć starą, dobrą tajemnicę… 

 

Pradoliny wrażliwości 

Lub przełęcz dwóch obojczyków, 

Gdzie znużony profanum miasta 

Rozłożę się obozem moich ust 

I wszystkie słodycze zgarnę sam, 

Jadąc rydwanem jak dumny triumfator. 

 

Zostanę przy tobie, 

Którą znam właśnie tak – bez szkła, 

Choć zdejmując je zawsze wiem; 

Albo rozmyją się kontury piękna, 

Albo ja przełamię gniew swój 

I pychę, i ból. Jak wódz po klęsce. 

27 lutego 2009 r. 
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Dziękuję  
Justynie Godlewskiej 

 

"Dziękuję" to chyba jedyne słowo, 

Którym się nie brzydzę, myśląc o tobie, kochana.  

Napiszę je sobie ku uciesze,  

By się przekonać, jak wygląda - zbaraniałe na papierze. 

 

Dziękuję ci za przypis dolny, w którym nic nie zawarłaś,  

Dlatego właśnie szczęśliwie nie zostaliśmy przyjaciółmi. 

 

Dziękuję ci za krztę odwagi w przedbiegach i na mecie,  

I prościuteńkie rzeczy, o których nawet nie śniło się... 

 

Dziękuję ci za naiwność, bez której nie spotkałbym cię 

Tam, gdzie czekałem na coś z absurdalnym bukietem. 

 

Dziękuję też za twoje usta, nie przeceniając ich... 

Będą już dla mnie jak dostojny archetyp ust kobiecych. 

 

Dziękuję ci za godne towarzystwo w wielkiej degustacji 

Miłosnych globusów - umownych odwzorowań świata; 

 

My - asertywni buntownicy  

Wobec złośliwego wodza wszechrzeczy martwych  

I jego diabelnie sprytnej retoryki;  

- Młodość jest niedojrzała - mawiał. - 

- Czy tego chcesz, czy nie, chłopcze mój, dziewczę moje. 

A my nad tym wilczym dołem krzyczymy zwycięsko: 

- My właśnie tego chcemy! 

 

Chcieliśmy przez cały ten czas,  

Którego nie powtórzy już nikt i nikt nie zawłaszczy... 

 

Dziękuję. 

30 kwietnia 2009 r. 
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Zadowolenie 3 
 

Cóż, człowiek. Jeden z wielu: 

Ja. 

To znaczy ten, z którym  

Porównywać się niepodobna. 

 

Lecz cała reszta? Droga wolna: 

 

Spojrzałem na obcą dziewczynę, na jej usta. 

I wtem pomyślałem, że miałbym je całować 

 

Lecz one – to widać wyraźnie – są tak smutne 

Jak gdyby zupełnie nie czuły nigdy ciepła. 

 

I teraz masz najazd kamery na te oczy: 

Nie jej, ale moje – półprofil, przymrużenie. 

 

I jeśli się przyjrzysz dość dobrze, to dostrzeżesz 

Na szklistej rogówce odbicie tej dziewczyny. 

 

Nie jedno, nie dwa, ale setki i tysiące! 

Tysiące tych ust nie znających krzty słodyczy, 

 

Znających jedynie mieszankę paru doznań, 

Więc miałbym się teraz zanurzać z nią w jej grzechu? 

 

Zwodnicze myślenie. I raptem ja – mizantrop 

Zapadam się w auto-pogardę człowieczeństwa. 

 

Ohyda, ohyda – wybrzmiewa jak z Conrada; 

To jądro ciemności dość szybko mnie dopadło, 

 

To w nim tkwi upiorna myśl „Inni mają gorzej”! 

Daleko gdzieś jestem od snu zadowolenia. 

 

Sen jest taki (Jezus pisze te słowa na piasku): 

Porównania to nonsens – tak dla Mnie, 

Jak dla was, 

A dla was (w tym względzie) 

Zbawienie jest praktycznie  

Nieistotne. 

16 maja 2009 r. 
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Sam z siebie  
Nie proszę o tę samotność najprostszą (…) 

proszę Ciebie o tę prawdziwą 

kiedy Ty mówisz przeze mnie 

a mnie nie ma 

ks. J. Twardowski 

Sprząta z biurka rzeczy po kolei 

Przekłada odkłada wkłada na miejsca  

Gotowe? Pusto nago 

 

Chciałby jednak coś jeszcze zobaczyć  

Jak pies który wyjadł całą miskę i wylizał a potem  

Dziwi się temu tak jak tylko pies może się dziwić 

Chciałby znów poczuć użyteczność swojej dłoni 

A może się nią tylko pogłaskać po brzuchu 

Dlatego chętnie porzuciłby ciało Zaiste 

Jego wszystkie członki gorszą go próżnością 

Z przyjemnością by oko wyłupał a rękę odciął 

Przy drugiej ręce mógłby sobie nie poradzić więc 

Zamiar porzucił 

 

Zaprząta biurko w rzeczy po kolei 

Przeciąga wyciąga ściąga z miejsc 

Gotowe? Pełno suto 

 

Lecz jak na ironię nic się nie zmieniło 

Bo każda z ikon obklęczona 

Bo każda z igieł nawleczona 

Bo każda z mar już wyleczona 

Chciałby to zrobić raz jeszcze raz jeszcze  

W podnieceniu szuka nowych ikon igieł mar 

 

Lecz jak na ironię nic tu nie znajduje 

Bo wokół czyste notatniki 

Bo wokół luźne szmatki myśli 

Bo wokół same białe ściany 

Chciałby zrozumieć coś więcej coś więcej 

Ogniskuje więc obiektyw nieba: moje Ja 

 

Zatrudnia sztab słonecznych promieni 

Naświetla sprawę w kilku wymiarach 

Rozsyła listy gończe i błagalne 

Ktokolwiek widział 

Ktokolwiek wie i chce 

Ale nikt mu nie odpowie Nikt nie pojmie 

11 listopada 2009 r. 
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O obrotach ciał 
 

Pisać o Tobie z rozmysłem to bezsenność 

Badać Twe ruchy na niebie to naiwność 

Ciebie nie można by zamknąć w metaforze 

Choćby największej jak słońce samotności 

Tyś jest złożona z metafor jak planeta 

Tych minerałów nie zliczy żaden mędrzec 

 

Jesteś negatywem obrzydliwości 

Ukojeniem gniewu zawieszeniem broni 

Jesteś jońską kolumną drzewem oliwnym 

Podręcznikiem najwyższego piękna 

Jesteś zwiastowaniem pojednania 

Tępym ostrzem dźgającym nadzieją  

Jesteś drżeniem kolan na koronie gór 

I szeptem trzcin przed białym szkwałem 

 

Chciałbym Cię widzieć Nie chcę 

Ty będziesz lub nie będziesz 

Dla mnie Istniejesz bo mogłabyś być  

A jeśli nie to już zniknęłaś 

Lecz Ty naprawdę jesteś bo wynosisz się ponad 

Bo szybujesz osobno i tniesz dzielnie własne fale 

Ale potrafię o tym zapominać - 

Gdy się dostatecznie oddalę 

Nawet kometa stoi 

18 listopada 2009 r. 

Świadectwo 
 

Bóg popiera i czeka na moją eutanazję 

uprzedzając twoje pytanie,  

mój ostatni przyjacielu. 

Pomóż mi, jeśli naprawdę mnie kochasz. 

Jeśli jesteś do tego zdolny, 

daj mi zastrzyk samotności, na który czekam,  

poczęstuj mnie śmiertelną dawką niespełnionych 

snów o wielkości. Zmuś moje oczy do płaczu 

wiatrem zatrzaskiwanych za tobą drzwi.  

Mam już serdecznie dość pisania ustami –  

niech i usta utracę na zawsze, bo są 

żałosną resztką mojego węglowego państwa. 

Czują, więc wciąż mogą oczekiwać pocałunków, 

które przynoszą chwilową ulgę – jak drapanie ran. 
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Powtórzę to jeszcze raz, bo wahasz się przyjacielu. 

Dzień, w którym zdecydowałem się – radosny – 

na to cierpienie, był zwykłym dniem, a choroba 

przebiegała na początku bezobjawowo (inaczej 

niż w przypadku wielu innych, cudownie porażonych). 

Dziś jestem u kresu, 

odżywiam się jeszcze z rzadka lubieżnie, 

choć mym powszednim chlebem 

jest świetlista bluza. 

Jestem śmiertelnie, z miłości chory na życie. 

 

Jeśli jesteś do tego zdolny, 

zabij moje ciało 

pozostawiając mnie całego w dobrym zdrowiu. 

Niektórzy twierdzą, że to nie jest łatwe, 

że to za duża prośba dla człowieka, 

że Bóg… 

27 listopada 2009 r. 

Zimowa dziewczyna  
 

Lubię Ciebie w miękkich zimowych butach 

Bo wyobrażam sobie że w ich wnętrzu są 

Twoje smukłe sprężyste stopy 

Zagłębione w wełnianą wyściółkę niczym  

W gorący piach cytrynowych wybrzeży 

 

Lubię Ciebie w śmiesznej zimowej czapie  

Bo podejrzewam ją o utulenie  

Satynowej poszewki włosów 

Zazdroszczę wtedy rozkołysanym frędzlom 

Że się wczesują gdy nos mój jest w lesie 

 

Lubię Ciebie w swetrze mięsistym długim 

Bo się domyślam: on skrywa subtelnie 

Biodra jakby omszoną lekko 

Osłonecznioną skałę z czerwonym szlakiem 

Tam gdzie wygrzewa się chętnie zaskroniec 

 

Lubię Ciebie w ciepłych zimowych sukniach 

Bo wówczas nie wiem nic na pewno 

Jesteś Ty o śniegowa damo 

Oprószona trochę wcześniejszym zachodem 

I zachowana przede mną tajemna 

4 stycznia 2010 r. 
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Kapitulacja 
 

Jadałem owoce z Pieśni nad pieśniami. Granaty, jabłka, 

winogrona, daktyle… 

I raz zaczynałem od skórki, a miąższu dokończyć nie mogłem, 

w myśl jakichś zasad. 

Innym razem owoc pękał przede mną, a ja jadłem miąższ 

do syta, z nasionami, ale skórka umykała. 

I nieraz myślałem: ten owoc jest prawie doskonały,  

ma bowiem nabrzmiałą skórkę i bogaty miąższ. 

Jadłem więc go i z radością dawałem mu zjadać siebie.  

Zawsze prawie do końca, jednak ta reszta nie była mi dana.  

I czułem się winien, a wina nie była zła, bo miała sens. 

Gdybym zaś pozbierał wszystkie resztki, byłby z tego cały owoc. 

Resztki były dobre, ale nie pasowały do moich białych zeszytów. 

Myślałem: to zdanie się tu nie zmieści, a to jest fałszywe. 

 

Kapituluję klęcząc. 

 

A oto widzę nowy owoc - w pełni doskonały. I po raz pierwszy 

nie mam pojęcia, dlaczego. 

14 stycznia 2010 r. 

Dziupla 
 

Jeszcze czasem widzę bicie swego serca 

jak oddech jaszczurki pod mostkiem. 

Hej, Ojcze! Nie daj mi być czarną dziurą, chcę 

raczej wysokim oknem na oścież! 

(do żony) Zawsze tego chciałaś,  

będziesz miała firankę powiewającą 

i bambusową biblioteczkę obok. 

 

Tymczasem wychylam dopiero łepek 

nieco poza krawędź dziupli – 

tej, co by zmieściła sto pokoleń  

i brylastą pierś nieba  

żeby tylko zassać nieco światła. 

Zaskakuje mnie tedy światłość wiekuista,  

bo się podnosi jak lawa i wypycha mnie 

– to wysłuchana modlitwa. 
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Wybrzuszam się nieswojo, kocio 

z tej dziupli i zerkam w moją  

tysiącletnią historię, w której 

tylekroć się żeniłem, 

tylekroć tuliłem dzieci, 

tylekroć też umierałem 

kulą postrzelony, z konia spadnięty, 

szpitalnym łóżkiem spleśniały. 

Tyleż to razy robiłem! Ileż razy 

oświadczyny – tak zwane wielkie słowa,  

a w zanadrzu koniecznie milion małych. 

Są jak chleb z masłem 

w tym dziesiątym wieku życia. 

13 lutego 2010 r. 

* * * (Jest jak przytomny pegaz) 
Agnieszce 

 

Jest jak przytomny pegaz – ten człowiek w lustrze 

Lecz zostawmy go. 

Ja chciałbym skłonić głowę na jej nogach 

(Hamlet oparł swoją o łono Ofelii) 

Gdy obok pasą się w trawie  

Dzwudziestoośmiocalowce 

Nasze mityczne koniki. 

I o pogodzie nie trzeba by już 

Ani słowa, psyt – bez zastrzeżeń, 

A nawet o wiele więcej! 

Bo z zaczesanych dłonią włosów paruje 

Niewidoczną mgiełką pot. 

I z czoła odsłoniętego też. Paruje. 

Z dwojga czół pieczołowicie palcami cudzymi 

Wygładzone wszystkie zmarszczki: 

Od grozy, od bólu, od śmiechu. 

Ta dłoń na twarzy udaje niewidomą dziewczynę 

I jest jak walec dla moich urojeń. 

 

Lecz bez tych myśli i obrazów mógłbym 

Żyć, spokojny. 

Chwilami, które bardzo kocham, mógłbym! 

Czemuż to nie są całe dni, tygodnie? 

 

Żyję tylko wtedy, gdy na nic nie czekam, 

W niedoczekaniu… 

Raczej beztrosko idę pod górkę cmentarną. 

10 marca 2010 r. 
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Jedyna nadzieja 
  

Jedyna nadzieja w faryzeuszach!  

Najobrzydliwsze czasy Zachodniego Cesarstwa 

Jeszcze są przed nami. 

Faryzeusze będą więc niezbędni. 

  

Jeszcze będzie Kaligula, Klaudiusz i Neron 

I niejeden Petroniusz estetycznie podetnie sobie żyły. 

Jeszcze się kwiat narodu dobitniej uczyni bezpłodnym,  

A dostojne patrycjuszki zabiją więcej pre-cywili per capita. 

Ich mężowie z kolei zabijaniem się brzydzą: 

Nie chcą nosić miecza – ciężka sprawa. 

Dziad życie kładł na szali, lecz potem triumf! 

Z dumą opowiadał o tym do znudzenia 

I do ołowianej śmierci,  

Jak w obłędzie glorii wjeżdżał do roztrzęsionej stolicy. 

Inne cnoty wyznają wnukowie, choć 

Cnotami wstydzą się to nazwać. A nóż 

Lary i penaty usłyszą – przekażą dziadkowi 

I zadrży Elizjum od zbyt ciężkiego orderu. 

Wszystko jest niby jak dawniej, a nawet lepiej: 

Miasta olśniewają – są wielkie, czyste i bez biedoty. 

Tylko bóstwa jakoś osłabły – widać to po dziełach sztuki. 

Ech, ci barbarzyńcy! 

Ktoś krzyknął: Nie mamy króla, tylko cesarza! 

No i dopiero się zaczęło. 

  

Na szczęście to byli faryzeusze. 

Trzymają rękę na pulsie umierającego Imperium 

Jezu, całe szczęście!  

Któż, jeśli nie oni, nazwałby zło złem? 

14 marca 2010 r. 
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Na jawie 
 

Przez okno wsuwają się szmery ulicy 

Nocą – jak policja przeszukująca pokój. 

Pozwalam im, obojętny – niczego nie znajdą. 

Powietrze o zapachu wskazówki godzinowej 

To ten sam koktajl pierwiastków, który ty 

Daleko stąd wdychasz przez nos, spokojnie 

Śpisz. Czasem też nabierasz go przez usta 

Kiedy broda lekko opadnie… 

Wtedy twoja twarz staje się smuklejsza 

Dodając perłom skroni jeszcze więcej 

Dotykalności, abym pragnął je ugłaskawić.  

Twoja równoramienność ułożyła się blisko 

Ciepłego punktu E. A stopy trochę wystają 

I spoglądają na sufit jak przebudzony pacjent. 

Teraz mogą, bo nikt nie patrzy na nogi. 

Nawet ja. Ja sobie tylko 

Myślę o tobie siedząc w oknie. 

21 marca 2010 r. 

Czyny, nie słowa 
 

Kto powiedział, że liczą się czyny? 

Niech przyjdzie do mnie i spojrzy  

Prosto w oczy 

I wtedy niech wyzna: Chcę żyć bez słów! 

 

Chcę każdego ranka wyruszać  

Bez uprzedzenia.  

Moim obowiązkiem jest działanie, 

Moją chlubą – skutek, 

Moją nadzieją – okoliczności, 

Jestem zwyczajnym herosem  

Dnia powszedniego. 

 

Kto powiedział, że liczą się czyny, 

Niech przyjdzie do mnie i uczy 

Życia sprężyn 

I niech udowodni: nakręcam–ruch! 
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To jest tak, 

Jakby wszystko już zostało  

Ustalone, obiecane: 

Mężczyzna kocha kobietę, 

Kobieta szanuje mężczyznę, 

Dzieci są posłuszne… 

Pionki gotowe na rzut kostką. 

 

Kto powiedział, że słowa nie ważą,  

Niech z tego się wyspowiada. 

22 marca 2010 r. 

Drogi Rodia! 
 

Trzeba się będzie w końcu spotkać, bo  

Z Tobą rozmowa od razu będzie inna.  

Ty wiesz, co to nie znać czasu. Żyjemy w stolicach 

Wielkich światów: Twój Pitier, mój… Wiem, 

Po prostu kompletnie nie rozumiemy ich kaprysów: 

Wszystko przejściowe, a zarazem złośliwie wieczne. 

 

Druhu mój, nie obraź się, że nawet nie zajrzę, 

Ale nie mogę przecież łamać konwencji.  

Zostawię tylko pod progiem ten list. 

Nie próbuj go zjadać, ani drzeć na strzępki, to tylko ja. 

Zdaje mi się… Może mieszkałeś kiedyś ze mną? Nie, 

To zniszczyłoby obie fabuły. Coś jednak nas łączy: 

Twój pokój musi być gdzieś niedaleko, bo Ty też 

Czujesz zapach cesarskich tynków, piaskowców, 

Poza tym wilgoć, pleśń i kurz – chichot materii. 

Obaj mamy w pamięci nasze płonne kochania 

I dwadzieścia trzy lata dorastania: nareszcie się palimy 

Jak wąska świeca od obydwu stron:  

Od bycia gardzącym i od… bycia kochanym –  

Niezasłużenie, przez kobiety z dawna przeznaczone. 

To nasze lustrzane odbicia: u nich wina i wola  

Zamieniły się miejscami.  

Żeby nie zagasnąć w stężonych oparach, wybiegamy. 

I lubimy wtedy chodzić bez jasnego celu. To tu, to tam. 

Aż dziwne, że nigdy nie natknęliśmy się na siebie.  

A szkoda, 
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Bo wspólnie… moglibyśmy dokonać wielkich rzeczy. 

Poczekaj jeszcze, pragnę i ja wyjść z ram obrazu, 

Byśmy mieli tę samą rangę. A wtedy umówimy  

Czas i miejsce: najlepiej jutro w bramie pod kamieniem. 

I uśmiechniemy się, jakby łykając wódkę, i przejdziemy  

Przez toń chłodnego kanału, oddając nurtowi włosy. 

Po drugiej stronie nie będzie już  

Ani dobra, ani zła, ani życia, ani śmierci. 

Będziemy tylko my, w liczbie dwóch na sto tysięcy,  

Oddychając trawą i mlekiem, unosząc się ku słońcu, 

A złote psy poliżą nasze umęczone stopy, prawda? 

Trzeba się będzie w końcu spotkać… 

25 kwietnia 2010 r. 

Mała huśtawka 
 

Zerwałem bzu gałązkę upachnioną kwiatem 

Idąc samotnie wzdłuż alei moich snów 

Jej woń się stała dla mnie nagle całym światem 

Jak wówczas, gdy kochankom już brakuje słów 

 

Pachnący krzaczek pije wodę z filiżanki  

Zachęca mnie bym pisał listy całą noc, 

Pisał, że nie mam z ciebie żadnej koleżanki 

Że raczej... Ach, już lepiej powiem ci to wprost 

 

Ref. Dłoń twoja dla mnie jest jak mała huśtawka 

Nie mów mi, że to niemęskie 

W oczach twych: staruszka i ławka 

I karuzela i wesele wiejskie 

 

Ramiona twe jak Klimta gaje i lasy 

Gdy obejmujesz mą szyję 

Twarz jak drogocenne arrasy 

W ust się kącikach piękno duszy kryje 

 

Nie byłem nigdy dotąd tak swych uczuć pewny 

Choć pewne dziś jest tylko to, że pachnie bez 

I tylko to usprawiedliwia ton mój rzewny 

Że w powonieniu jestem czuły niczym pies 

 

Nie pragnę, żebyś mnie wprawiała w osłupienie 

Szelest sukienki twej sam w sobie budzi dreszcz 

Chcę tylko, żebyś się zgodziła z przeznaczeniem 

Lecz zanim zgadniesz, to wysłuchaj, proszę, mnie 

20 maja 2010 r. 
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Pensjonat 
 

Na Seegasse w Wiedniu, w dziewiątej dzielnicy 

Jest dom starców, zwany po prostu pensjonatem. 

Podczas dobrej pogody trudno go przeoczyć,  

Bo wokół niego orbitują o laskach satelity. 

Podłoga jest wypastowana, a recepcjonistka miła, 

Zapach jak w przedszkolu albo w bibliotece. 

Nie jest żadną tajemnicą, co mają w podwórku, 

Lecz w okolicy wie o tym mało kto. Pensjonariusze 

Widzą go na co dzień, rozsuwając firanki,  

Jeśli w ogóle mają na to chęć. Są tak starzy,  

Że mogliby pamiętać budowę tego domu,  

A nawet śmierć Dollfussa, anszlus i kacety. 

Jeśli zaś o tym mowa, to pierwsi byli tu Żydzi,  

Robili z grubsza to samo: szpital, dom opieki i…  

Niezupełnie spokojnej starości. Tak, niespokojnej, 

Ale nie z powodu szesnastowiecznych macew, 

Prowokujących na tym cmentarzu po dziś dzień, 

Na małym cmentarzu w podwórku przy Seegasse… 

23 maja 2010 r. 

* * * (Przybyłeś, mój czasie) 
  

Przybyłeś, mój czasie, w końcu, upragniony, 

Przynosząc ze sobą wszystko, co potrzebne: 

Tych rąk wyciągnięcie, głos mój zawieszony 

I rym niedokładny jakiś, gesty zgrzebne… 

 

Zabrałeś, mój czasie, władco niepodzielny, 

Słabiznę mdłych marzeń, których już rozwinąć 

Nie umiem. Nareszcie ja, do dziś niedzielny, 

Zacząłem przemijać, ty – zwyczajnie płynąć. 

 

I jej fotografii wieczna jednakowość 

Nie będzie mnie już rozszczepiać sadystycznie; 

Czy patrzeć, czy uciec? Nie! To miła nowość,  

Że nic idealnie, nic też platonicznie… 

 

Chropawa, zaschnięta skórka pomarańczy 

Jest twoją koroną, czasie mój kochany, 

A nieregularność to twój wierny Stańczyk. 

Przybyłeś z zastępem godzin swych dojrzałych. 
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Przybyłeś, by mnie mianować generałem 

Więc ja ci sporządzę szyki doborowe 

I pójdę nareszcie, pójdę tak, jak stałem 

I z ulgą nadstawię w obcej ziemi głowę. 

15 lipca 2010 r. 

Papiery 
  

Celebruję. Dotykam „kto by pomyślał”. 

Ryzykuję. Niebotycznie ryzykuję. 

Dosładzam młodość. Lemoniada z cukrem. 

Żeruję na niej. Powracam na żerowisko. 

Zżera mnie żar żarówki – to olśnienie. 

Oscyluję. Ćmi żywot na granicy błędu. 

Błądzę. Nie tylko ja. Ja wiem, ja 

  

Decyduję. Każdej minuty spływają zapytania; 

Oficjele żądają wyjaśnień, a ja 

Podpisuję dekrety: o stołeczności Warszawy,  

O wyższości Rysów i szlachetności rysów 

Twoich brwi. O wielkości przyspieszenia ziemskiego 

I o przyziemnym przyspieszeniu akcji serca, 

Nomen omen – reakcji mojej na  

Ministerialne rozporządzenie ws. splotów dłoni. 

Nie wiem, co z nim zrobić! Trzeba chyba… 

Orzec o niekompetencji organu, tj. mojej własnej. 

Mam takiej pracy dużo, dosyć innych papierów. 

Odkopuję się spod ich stert, bo pod mój adres 

Piszą służbowo nawet w nocy, gdy śnię. 

Czekają łatwe, trudne i te, które po prostu 

Czekają, na przykład ta dziwaczna 

Dyrektywa o wspólnym robieniu wszystkiego. 

5 sierpnia 2010 r. 

Psalm 91 
  

Który mieszkam osłonięty szczytowym Nim 

Ja bywam przecieniony wszechmocarnym Nim 

Ja, głos mój, ja do Niego: ochronny twardzielu! 

Boski Zaufany! 

Wyciągniesz mnie z pajęczej sieci tuż przed, 

Epidemiczny azylu! 

Otulisz mnie niebieską pierzyną 

Ty, skrzydlaty bunkier, jesteś 

Kewlarowo wierny. 

Zapomniałem, czym jest strach 
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Przed nożownikiem i wirusem, 

Bo jestem szybszy od dziesięciu tysięcy 

Demonów prędkości. 

I jestem żwawszy od roju 

Wcielonych diabłów. 

Owszem, zobaczę stracenie zboczeńców 

I to nie w telewizji, 

Bo wespnę się, uciekając, 

Na wyżynną ostoję nietykalności. 

Jestem jak anielskie jajo  

Na wszystkich drogach świata. 

Będę jak mocny słoń wobec małostek, 

Chwytając Cię miłosną trąbą za nogi 

I wytrąbię imię: Adonai. 

Dlatego i tylko dlatego  

Ucieszysz mnie nową czcią, 

Spływającą po skórze. 

Nawet w niedoli i to takiej, 

Która przyjdzie. 

Ale to nic, objem się życiem 

I to takim,  

Którego nie stracę nigdy. 

18 sierpnia 2010 r. 

Słuchanie 
  

Synu bądź teraz bosy 

Bo ziemia na której stoisz jest święta 

Zamknij oczy 

Bo jestem tu ja który jestem 

Wysuń twoje serce z sandałów 

Na tę boską chwilę rozmowy z tatą 

Nie wstydź się tykającego zegarka 

To nieistotne 

Spójrz raczej na swoje myśli 

Widzisz? Bezkresne stepy! 

Przyłóż tu ucho do siebie prochu żyzny 

I tak jak słyszysz rośnięcie trawy 

Tak też poczujesz jak sam dorastasz 

Do słów 

Chcę do końca swojego życia 

22 sierpnia 2010 r. 
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To nawet lepiej 
 

Gdybyś była aniołem 

to nie wiedziałbym skąd pochodzisz 

zawsze wypoczęta 

zawsze przygotowana 

na każdy sukces i kryzys 

nie byłbym ci potrzebny 

miałabyś te same włosy co teraz 

te same bluzki i książki na półce 

i nawet ten sam głos a w nim 

ten sam brak pretensji o rzeczy ludzkie 

mimo to odczułbym małą różnicę 

to znaczy 

nie musiałbym się pilnować 

20 października 2010 r. 

My 
 

Miłe – czy to coś znaczy w ogóle? 

Jestem zaskoczony jej dalszym istnieniem. 

Pisać: jej, czy twoim, czy ich – cóż za różnica, 

Przecież przy mnie możesz być nawet 

Wami lub nami. 

Tylko ja pozostaję mną, chociaż też 

Już jedynie w nich i dla ciebie. 

Zastępują mi ona wszystkie osoby. 

Jesteś mi – ty – nią 

I niech nie ma mowy o śmierci lub miłości. 

Te słowa już nic nie ważą; 

Już nasze groby stoją. Siadamy na nich 

I całuję się z nią bez opamiętania. 

Momentami przypatrujesz się nam,  

Spoglądają w siebie; ja na was 

I ja mówię: piękno – bez opamiętania! 

A to nagle taki śmieć – czcze słowo, 

Bo pomyślane już ze trzydzieści razy. 

Ono już inny ma smak i dźwięk już 

Niż waszej skóry na szyi dotyk mój ciebie. 

Jestem zaskoczony naszym dalszym trwaniem 

Bo przecież doszedłem do jakiegoś wniosku, 

A może to było dawno to jutro? Że kocham. 

Pytają z trwogą: spadła już ta bomba?  

Tak. I co? Nie zabiła. I okazuje się 

(Od wybuchu zdążyłam policzyć do tysiąca.) 

To miłe. 30 października 2010 r. 
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Pomiędzy 
  

Brakowało mi zawsze ogniwa pomiędzy 

Rutyną golenia, a jednorazówką lub 

Grzanką niedzielną, a chlebem powszednim na pół. 

Ty mówiłaś, że w lustro zaglądasz na krótko, 

Nie lubisz na głupstwa wydawać pieniędzy, bo 

Nie. Jednak bywa, że szepczesz jak bóstwo: tak, chcę! 

  

Nie wiedziałem, że słodka cierpliwość istnieje - 

Pomiędzy listami do zborów w Efezie i 

W Smyrnie. I tam, gdzie się budzą nadzieje na świt. 

Perfekcyjny artysta dopełnia dni w biedzie 

I widzą plotkarze blask sceny i cienie, łzy. 

Ja zaś odkryłem pomiędzy gdzieś ciebie. To ty, 

  

Bo nazywam cię w myślach po prostu jedyną. 

Zstępujesz mi w słowo „pomiędzy” jak anioł stróż. 

Mieszasz tak świat inicjacji z krainą trzech słów: 

Mój ostatni raz. Zdejmiesz mi z głowy imadło? 

Bo tyś ekskluzywną jedynką, niewinną jak 

Każda twa wierna potęga, a znaną od lat. 

8 grudnia 2010 r. 

Najtrudniejszy temat 
  

Wersy zakazane, które otwierają pokój… 

W pokoju jest tylko jeden człowiek 

i tylko jeden Bóg (rozmawiają) 

i tylko jedno łóżko, duże 

i kilka pamiątek po ludziach. 

  

Człowiek nic nie mówi, siedzi zakłopotany. 

Jego pierwsze słowa to: 

miałem nie wystawać na rogach ulic. 

Miałem nawet nie otwierać drzwi. 

Miałem. 

  

Kocham Boga, 

kocham ludzi – 

pokazałem to, a nie okazałem. 

Pokochałem dziewczynę, 

a moja ręka niecierpliwie błądziła, 

gładząc papier i muskając wieczne pióro. 

Stało się dziś – zakazane wersy 

wcale nie idą do szuflady. 
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I odtąd wszyscy wiedzą o moim szaleństwie, 

o moim „zawsze tak” i „nigdy nie”, 

o moich powrotach po północy, 

o moim zmartwieniu, gdy czekam na „przyjedź” 

o mojej radości, gdy oklaski są dla niej, 

o mojej… ach, jest o czym pisać! 

O moich… nie, nie ma o czym. 

Nareszcie więc zrozumiałem, 

dlaczego to jest najtrudniejszy temat. 

7 lutego 2011 r. 

Wspólny horyzont 
  

Swoim słowem zbuduję mosty, 

bo samo słowo czym jest? – Szarością końca. – 

Mosty kolorowe – zielone i rdzawe, w fioletach i w żółci, 

mosty mocne i prawdziwe jak nogi baletnicy. 

Niech będę inżynierem, ale nie twoich marzeń, 

inżynierem zwykłym – swoim słowem zbuduję mosty. 

I najpierw przejdę ja, a potem wrócę i 

przejdziemy razem. Ty i ja. 

Po drugiej stronie, wiesz, jest miasto. 

Trzeba będzie je poznać – to twoja specjalność. 

Miasto jest teraźniejsze, choć bruk pamięta ciemne czasy, 

wspomnienie o tym, co teraz, co się przelewa w dawno: 

nawet nasz pierwszy taniec (wymowny) 

tańczymy i dziś jakimś cudem, do tej starej muzyki. 

Miasto: aleje zasad i place ludzkiej woli, gdzie zagadki 

kupuje się i pogryza jak pieczone kasztany na poczekaniu. 

Zobaczyłem przez lornetkę, że ono się kończy gdzieś. 

Ma swoje granice. 

Posmutniałem. 

  

Smutny inżynier buduje mosty, 

kreśli przy linii smutne fantazje. 

Jest umysłem ścisłym i gruboskórnym 

i rusza go tylko sztuka szczera do bólu. 

Lubi ten ból. 

Dopiero teraz zauważył, że test ma dwie strony. Prędko, 

słowa, słowa, słowa! Dłoń nie tak szybko mu zadrży, jeszcze 

wytyczy ołówkiem majaki winnic miejskich, 

niepewnym ruchem – bramy do zamkniętych ogrodów, 

góry... Z gór pewnie jakiś horyzont, 

nie projektowała tego ludzka ręka, o nie. 

On nie wie, nie może już narysować nic więcej, lecz 

będzie z tym dalej żył. Zdążył. 
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To nawet nie to, że miasto małe, ono jest 

wielkie i przepyszne, to tylko ten świat 

winien temu, że się nie kończy na rogatkach, on 

w ogóle się nie kończy, nie kończy! 

– Pora, by wyruszać. – 

Szczęście ludzkie go nie zmniejsza, ani cierpienie, 

ogromny aż do wypalenia jest i jest 

aż do prochu taki. 

Poweselałem. 

10 lutego 2011 r. 

Ty też! 
  

W tym czasie zdążyły już się odkorkować 

dwa skrzyżowania, kot wtulił łeb w kaloryfer, 

Marianna obrała kolejną marchewkę, 

na Jedynce skończyła się dobra komedia, 

zginął pewien żołnierz w misji afgańskiej, 

a kominiarze sprzedali ostatnie kalendarze. 

Kula ziemska obróciła się o niecałą minutę. 

Tak, ta sama, którą kosmonauci widzą przez 

małe okienko w idealnej ciszy. I ciary po plecach. 

Błękit do góry nogami – bez sensu, kierowcy! 

Bez sensu koty, gospodynie! Telewizja, wojny 

i kominy – nic, nic… Im dalej od ziemi, tym 

większa groteska trwania, oczekiwania na 

akt spełnienia, miliardy ich w tym momencie. 

Tylko jedna rzecz nie jest w kosmosie 

groteskowa, kiedy 

czekam, aż 

w końcu 

mówisz: 

– ja też… 

11 marca 2011 r. 
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Przeoczenie 
  

Jestem taki słaby w swojej miłości 

bywam zmęczony 

widzę twoje policzki malowane 

przez mistrzów Jugendstilu i patrzę w oczy 

choćbym je pocałował sto razy i usta 

jestem taki słaby 

choćbym ci sto listów napisał miłosnych 

i niemiłosnych 

choćbym ci oddał swoje ciało na własność 

taki słaby jestem 

i nic nie znaczę 

owszem coś się skrzy we mnie i podoba 

lecz jeśli tak jest ja już to utraciłem 

antydotyk Midasa może każdą rzecz 

zamienić w złotą kiedy ją z rąk wypuszczę 

widzieć tych rzeczy setki to szaleństwo 

marzę o hedonizmie płaczę nad tym 

że nigdy go nie osiągnę w wersji klasycznej 

niczym nie połyskuję nic nie mam 

płaczę nad swoją marnością 

co dobre to Parakletos lecz nie ja 

spłodziłem z myśli i słów 

płaczę nad swoją słabością 

przepojony smutkiem przegapiam Kosmos 

10 maja 2011 r. 

W dniu ślubu 
  

Chciałbym wam życzyć, serio,  

Żebyście nie byli tacy, jak my, 

Żebyście dali nam święty spokój! 

Nie żeńcie się i nie wychodźcie za mąż! 

My chcemy być we wszystkim pierwsi 

Jeśli to zrobiliście, to już trudno... 

O, nie! Ileż was się narobiło! 

Wybaczcie zatem spóźnione życzenia, 

Faktycznie, ślub mieliście piękny, 

Oj, najpiękniejszy, tak, tak, oj, ach! 

A szczerze... jednak wam współczujemy, 

Bo cóż wy jesteście winni? Nic, tylko 

Na waszym miejscu już by mnie 

Rozerwała ambiwalencja 

Podziwu u młodych, uznania u starych itd. 

Przeżywacie przecież to samo, mówiąc: 
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Och, bądźcie na weselu, nie, 

Natychmiast się wynoście! 

Och, patrzcie na biel sukni, nie, 

Zajmijcie się czymś zwykłym! 

A my, my się wybieramy w podróż 

Tę samą, co wy, zupełnie nie taką. 

Per codzienność ad astra! 

Wszyscy to znają, ale się nie znają. 

W skrytości i po swojemu dopilnujemy, by 

Słońce zaszło... a potem wstało. 

16 czerwca 2011 r. 

Jeden jest słodkie 
Agnieszce 

 

I nie zdradzisz, kim jestem? 

Wszyscy cię już znają! 

Nie zdradzisz? 

Nie.  

A nie rozdmuchasz mojego piękna? 

Wszystkim będzie jawne! 

Nie rozdmuchasz? 

Nie.  

Nie będziesz rozpowiadał o tajemnicy? 

Jesteś sławna z czystej wody! 

Nie będziesz? 

Nie.  

Nie ujawnisz, ile było kwiatów? 

Gadatliwi ludzie już poczuli! 

Nie ujawnisz? 

Nie.  

Nie powtórzysz, o czym mi śpiewałeś? 

Ściany to słyszały i same… 

Nie powtórzysz? 

Nie.  

Nie powiesz nikomu, kim ty jesteś? 

Wszyscy o mnie wiedzą. 

Ale czy ty wiesz? 

Tak. 

26 czerwca 2011 r. 
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Marność 
  

To, co się zowie marnością…  

Nie, nie pomyl się, bracie! 

Marnością nie jest to, coś wypuścił z dłoni: 

Pieszczotę, ciepło i brudną robotę. 

Marnością nie jest ten papierek 

Lakmusowy twojej miłości,  

Złożony w kopercie ze stemplem pocztowym. 

To, o czym już zapomniałeś, 

Zwątpiłeś trzy, cztery razy, czy 

Pomoże kilka słów od serca,  

Od groma łaskawych i łechcących, 

Co dałeś z ufnością, że nie podepczą… 

Jak kruche ciastko, skazane  

Na troskę lub głupotę przemytnika. 

A kto by chciał obudzić się z ręką 

W złotym nocniku? 

Taką marnością, że żal opowiadać, jest 

Wszystko, co masz, aż pod sufit,  

Wszystko, co przez okno na stos 

Daleko od tęczy rzuca licho. 

Kim jesteś – to też nikogo nie obchodzi. 

Ludzi na dworcach samotnych, 

W luksusach, o pysze twardej 

Jak skała, średniaczków,  

Przymilniaczków z papierami na to, 

Z podpisami, debilnymi orzeczeniami, 

Bez wiary, nadziei, włosów i kolan. 

Oni chapsną i nawet ci w oczy nie spojrzą. 

I dobrze dla ciebie, ich nie odsądzisz 

Od czci i wiary, bo stoisz bez 

Argumentów, z lewą ręką złożoną w koszyczek 

Co łaska. Królestwo zazdrości jest 

Słodko-przynajmniej-szczere. 

Ty się, bracie, pilnuj, nie chwiej, 

Nie choruj, błagam, na to, co i ja 

Czasem, nie przeczę. Wiesz, że 

Wszystko, co dasz, już ciebie nie chce. 

Wszystko, co kupisz, już nie jest bezcenne. 

Błyszczy, a nie oprze się młotom Koheleta. 

Tylko Bóg prosto się trzyma,  

Bo tyle ma, ile dał, tyle ma… 

Jego chciwość oznaczałaby koniec bytu. 

10 lipca 2011 r. 
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Bielizna  
 

Po cichu wkładasz świeżą bieliznę do szafy 

bluzki, ręczniki, majtki, prześcieradła 

Pachną na przykłada lawendą 

A ja je biorę i już 

całkiem osobiście rozwieszam u siebie 

w głowie – tam rozpostarte kilometry drążków 

sznurków i żyłek. Łopoczące żagielki 

napinają się i wybrzuszają na wietrze 

wdzięcznie kokietują kolorem 

Owijam się, zakładam i naciągam tę biel 

uwielbiam siebie w tych twoich czystościach 

Moje myśli już się nie wstydzą 

bo rozwieszone pranie jest tak nagie 

że ja choćbym zdjął wszystko i tańczył 

pomiędzy… Wciąż będę po prostu sobą 

Nie będę tłumaczyć, twoje mądre 

czasem niespokojne oczy tylko przejdą koło mnie 

jakby miały jeszcze sto lat na spojrzenie. 

Cichuteńko wszystkie słowa barwię na czerwono. 

Skąd ja mam tyle krwi do wylania? 

Powinienem już powstrzymać się. 

16 września 2011 r. 

Obiecywałem sobie 
 

Całe jej stosy zjadaliśmy wspólnie, 

Nie dojadałem manny wielokrotnie. 

Rano nie żal wyrzucać lecz wieczory 

Pełne były chciwości. Manny się nie da  

Oszczędzić. Obiecywałem sobie, że 

Przynajmniej o niej napiszę,  

O jej obfitości – wiersz.  

Nie dosypiałem wśród gnijących resztek 

Słów, uczuć… Z tego tylko decyzje 

Były jakimś tematem – odleżane, cierpliwe, 

Drewniane – więc nie miały w sobie nic 

Z przyjemności rzeczy ciepłych i wilgotnych. 

Są za to ciężkie, trzeba się z nimi obchodzić. 

24 września 2011 r. 

  



 
45 

Gdzie jesteś 
 

Gdzie jesteś gdzie ona jest 

wichura za oknem przestaje być 

zwykłą wichurą Jest 

odległością 

 

Jesteś tam ona jest tam 

gdzie nie widzę co robi 

moje dłonie nie widzą 

co czuje 

 

Oto trud którego warte są 

chwile piękna w pojedynczości  

podejrzanie prosta jedność na 

horyzoncie  

 

Ona ja ty w poziomie to na 

szczęście kres moich poszukiwań 

Wolę wręcz wracać od 

do Niego 

25 października 2011 r. 

Na zapleczu 
 

Dałaś mi tyle szczęścia, że  

Nie potrafię już smutno płakać 

Zresztą nie ty pierwsza, On 

Muszę przyznać dla przyzwoitości 

 

Kiedy widzę naszą marność, 

Nasz krótki czas, który 

Pozostał, 

Nasz krótki czas, który  

Ze sobą… 

 

Nie pocieszają mnie inne ludy, epoki 

Chciałbym więc szorstko zapłakać 

Zawsze robiłem to na zapleczu, ale 

Naznosiłem tam za dużo wdzięczności 

I teraz nie mam się gdzie schować. 

I tak siedzę ja – niełzawa rzeźba 

9 listopada 2011 r. 
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Styl bycia 
 

wieczny niedosyt 

przyziemny i przyniebny 

obłędny 

tak mnie trzeba rozumieć 

moi drodzy 

mój mózg genialny fraktal 

rozkwita po tysiąckroć 

niewypowiedzianym słowem na m 

nie to nie była decyzja 

ta przyszła dopiero po śniadaniu 

i mogła pozmywać i pochować 

nieznośnie odpowiedzialna 

niech sobie będzie taka 

potrzebna ale ja od początku 

byłem podróżnym 

bez gazety bez książki 

bez obiadu bez zegarka 

z zesztywniałą szyją z sensem 

17 listopada 2011 r. 

Nie przegap 
 

Jestem teraz zbyt szczęśliwy 

by pisać wiersz. Przez dom 

przewijają się goście i kotlety, 

muzyka Corellego i Niny Simone. 

Książki czekają na półki, 

półki – na regał, regał – na mnie, 

na mnie – żona. Ja na nią. 

Patrzę i słucham jej, by myśleć, 

w ogóle uświęcić część głowy, 

oddzielić na stałe i  

napawać się smutnymi piosenkami, 

że to nie o mnie – te rozstania, 

że tęsknić – to tylko piruet wskazówek,  

a nie rozdzierające rozlane mleko 

i głupie przysłowie na dokładkę. 

 

Wszyscy przegrani świata 

wołają do mnie kompozycjami 

atramentu, strun i pigmentów, 

na tym poziomie genialnego łaknienia, 

którego dziś osiągnąć nie zdołam. 
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Modlę się więc o horyzont, by 

dostrzec złą minę do złej gry. 

Słyszę: nie przegap  

pustego kubka po namiętności, 

pustej miski po zupie, 

tamy z porysowanym życiorysem. 

 

Tak, być może nigdy 

nie będzie ci dane urzec człowieka 

usługą, uklęknięciem, babraniem się. 

Tym bardziej nie przegap chwili. 

Może jednak zdarzy się szansa, 

by się stać największym-najmniejszym, 

może, a jeśli, 

wówczas zapomnisz, że czekałeś. 

9 marca 2013 r. 

Nie mogę bez ciebie żyć 
 

Szary świt potrząsa podwórkiem 

zanim jeszcze słońce rozgrzeje 

stalowo-żółte liście 

zanim jeszcze herbata połechce 

żołądek zwinięty w kłębek jak kot  

kot podnosi łeb i powstaje  

by się połasić z głodu 

nawet nieskory do zabawy tak 

jak moje dłonie nieskore jakoś 

ani do jedzenia 

ani do ubrania 

ani do pracy  

dopóki jednej rzeczy nie spełnią 

jedynej do której teraz są chętne  

do tego by ciebie 

ująć w nawias dla siebie 

wyjąć z tekstu rzeczywistości 

zająć miejsce syna wtulonego i nie 

odjąć mu od ust lecz 

przejąć od niego i nazwać jak należy 

objąć cię śpiącą jeszcze tak byś 

wyjaśniła mi swym 

milczeniem oddechem byciem  

to że 

szary świt potrząsnął podwórkiem 

a ja coś muszę 

22 października 2013 
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Taki już jestem 
 

Nikt się nie rodzi skazany na grzech. 

"Taki już jestem". 

Nie ma na to naukowych dowodów. 

Każdy się rodzi skłonny. 

Nazywają to grzechem pierworodnym. 

Poznanie dobra i zła mamy we krwi. 

Myśl, że można nie posłuchać Boga. 

Nie ma nikogo, kto by posłuchał 

Od A do Z. Prócz Jezusa. 

Każdy się potykał, babrał. 

Łatwo wtedy mówić: 

"Taki już jestem", 

Łajdak, zdrajca, bałwochwalca, 

Drań, kleptoman, złośnik, gej. 

Ludzka rzecz. Być takim, 

Jakim już się jest. 

23 grudnia 2015 r. 

Być jak Rut 
 

Zbieram okruchy piękna,  

Radość życia 

Jak cudzoziemiec, imigrant 

Resztki za żeńcami 

Zawsze zaskoczony łaską 

Bo jestem tu tylko  

Przychodniem, 

Przechodniem... 23 maja 2016 r.  

Zima życia 
 

Dziś wiosna, jutro lato 

I jesień życia 

Ale ja czekam na zimę 

Czekam jak drzewo które 

Jak nagie się zbudziło 

Tak nagie zasypia 

Odpoczywa, ma szabat 

Zaplanowany przez Stwórcę 

Czekam na zimę z utęsknieniem 

Zasnę, by odpocząć w śniegu 

Zasnę, by się obudzić 

24 maja 2016 r.  
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Wybory prezydenckie 
 

Zbyt często  

Należę do obozu X 

Jestem w drużynie Y 

Kumpli nie zdradzam 

Ze swoimi trzymam 

Witam w klubie 

Dobrze się czuję, a 

Zbyt rzadko 

Myślę 

Jakie to ma znaczenie 

Potem 

Okazuje się nagle, że 

Żadne 

21 października 2016 r. 

Poskromienie żenady 
 

Dotykam twoich  

Słabości 

Specjalnie trochę  

Dłużej 

Żebyś też je pokochał 

12 grudnia 2016 r. 

Oryginał 
 

Z estrady słychać: chciałbym być sobą 

Lub inny wariant: idź swoją drogą 

Każdy żyć pragnie na własny sposób 

Jest tylko jeden w pragnieniu szkopuł 

Że wszystko było, a coś nowego  

Zwykle się zrzyna... z kogoś słynnego 

Naśladowania ludzie się wstydzą 

Na ogół, tak, choć później widzą 

Że jest w tym jednak coś chwalebnego 

Jest, pod warunkiem, że udam Tego 

Który jest dobry zawsze, no wiecie... 

Trudne? Być może, lecz w całym świecie 

Pełno jest śmiałków i z nich (widziałem) 

Każdy jest pięknym oryginałem 

8 września 2017 r. 


