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Poeta meta�zyczny

Ksiądz prof. Janusz Artur Ihnatowicz (ur. 1929), ro-
dowity ‘wilniuk’, należy do nestorów polskiej poezji 
emigracyjnej u początków III tysiąclecia. Dobrze się 
stało, że w monumentalnej Antologii Poezji Polskiej 
wydawnictwa Hachette znalazło się miejsce na poezję 
współczesnego, wszechstronnego twórcy z Ameryki, 
mieszkającego od ponad czterech dekad w Houston 
w Teksasie. Poeta przynależy niewątpliwie do kilku 
kręgów kulturowych, bo większość swojego długiego 
życia spędził na kontynencie amerykańskim, mieszkając 
w Kanadzie (1952–1958 i 1966–1969) oraz w USA (od 
1969 do dnia dzisiejszego). Młodość spędził w Polsce, 
gdzie się wychował (1929–1946) i gdzie okresowo po-
wrócił z emigracji (1958–1966), ale także w Wielkiej 
Brytanii (1946–1948) oraz Irlandii (1948–1951), gdzie 
pobierał nauki, również w polskich instytucjach oświa-
towych (matura polska w Anglii w 1948). Należy także 
wspomnieć Włochy, gdzie zdobył doktorat z teologii 
(1984). Amerykańskość i zarazem europejskość prze-
platają się w jego twórczości poetyckiej (liczne wątki 
kulturowe, nawiązania, inspiracje).

Zakorzeniony jest w cywilizacji łacińskiej, poznał 
łacinę na tyle swobodnie,  że mógł przekładać poezję 
wczesnochrześcijańską, np. Wenancjusza Fortunatusa, 
właśc. Venantiusa Honoriusa Clementianusa Fortuna-
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tusa (ok. 530–ok. 600) oraz poezję średniowieczną, np. 
utwory Piotra Abelarda (1079–1142) i św. Hildegardy 
z Bingen (1098–1179).

Poznał również cywilizację żydowską oraz język he-
brajski w stopniu umożliwiającym mu przekład literacki 
z oryginału jednego z psalmów oraz księgi Pieśń nad 
pieśniami. Ihnatowicz uczestniczył w korekcie literac-
kiej przekładu z języków oryginalnych paru ksiąg Biblii 
Tysiąclecia w 1965 r.  Hebrajszczyzna, greka i łacina 

– zgłębiane na studiach – niewątpliwie przyczyniły się 
do pogłębienia jego znajomości kultury śródziemno-
morskiej.

Dzięki dogłębnej znajomości angielszczyzny literac-
kiej i własnemu bogatemu doświadczeniu poetyckiemu, 
jako poeta i tłumacz mógł sobie pozwolić na przekłady 
utworów poetów języka angielskiego tak różnych jak: 
"omas Wyatt (1503–1542), Coventry Kersey Digh-
ton Patmore (1823–1896), Gerard Manley Hopkins 
(1844–1889), William Butler Yeats (1865–1939), Ezra 
Weston Loomis Pound (1885–1972), Edith Louisa Si-
twell (1887–1964), John Crowe Ransom (1888–1974), 
Wilfred Edward Salter Owens (1893–1918), Edward 
Estlin Cummings (1894–1962), Harold Hart Crane 
(1899–1932), Richard Eberhart (1904–2005), Frederick 
Louis MacNeice (1907–1963), Wystan Hugh Auden 
(1907–1973), Stephen Spender (1909–1995), Dylan 
Marlais "omas (1914–1953). Temu ostatniemu dedyko-
wał jeden ze swoich utworów poetyckich (W łaskawości 
swej dzień – pamięci Dylana "omasa). Warto nadmie-
nić, że na angielski przetłumaczył z kolei sztukę Sokrates 
Jerzego Zawieyskiego, co świadczy o biegłości prze-
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kładowej także i „w tę stronę”. Jednak prawie wszyscy 
wspomniani poeci anglosascy nie wpłynęli zasadniczo 
na jego formację poetycką i sposób widzenia świata tak 
jak Biblia, a potem �omas Stearns Eliot (1888–1965), 
Ezra Weston Loomis Pound oraz Konstanty Ildefons 
Gałczyński (1905–1953) i Józef Czechowicz (1903–
1939). Fascynacja Paulem Verlainem (1844–1896) to 
osobny temat (Colloque sentimentale II).

Mimo zawirowań biogra!cznych i bogatych do-
świadczeń z obcymi kulturami – ks. J.A. Ihnatowicz 
jest poetą na wskroś polskim, choć np. prof. Charles 
Kraszewski z USA zaliczał go do poezji brytyjskiej 
o korzeniach etnicznych polskich, a to li tylko z ra-
cji przynależności do grupy poetyckiej „Kontynenty”, 
działającej na przełomie lat 50. i 60. w Londynie. Ih-
natowicz niewątpliwie przynależy do pokolenia po-
etów „Kontynentów”, choć jego twórczość zajmuje tu 
odrębne miejsce. Ową zasłużoną dla literatury pięknej 
pokoleniową grupę literacką tworzyli Polacy-emigranci 
(w tym rodowici ‘kresowianie’): Andrzej Busza (1938–), 
Bogdan Czaykowski (1932–2007), Adam Czerniaw-
ski (1934–), Jan Darowski (1926–2008), Janusz Artur 
Ihnatowicz (1929–), Zygmunt Ławrynowicz (1925–
1987), Jerzy Stanisław Sito (1934–2011), Florian Śmieja 
(1925–), Bolesław Taborski (1927–2010). Emigracyjna, 
pokoleniowa grupa literacka „Kontynenty” składała się 
z twórców urodzonych w latach 20. i 30. XX w., zatem 
odpowiadało to w kraju –  pokoleniu wojennemu („My 
pokolenie wojenne” – napisał Ihnatowicz w wierszu Wy-
znanie), tj. generacji twórców urodzonych w latach 20.), 
po części zaś – pokoleniu „Współczesności” (twórców 
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urodzonych głównie w latach 30.). Poeci „Kontynen-
tów” debiutowali na emigracji przeważnie w latach 50., 
równolegle do debiutów literatów krajowych z kręgu 

„Współczesności”.
Ks. Ihnatowicz mocno wrósł w polskie środowisko 

emigracyjne na Zachodzie i jest tam stale obecny po-
przez swoje wydane na obczyźnie tomiki, publikacje 
w czasopismach polonijnych, udział w antologiach. Jego 
językiem ojczystym i poetyckim jest jednak polszczyzna, 
angielski natomiast pojawił się w jego twórczości wtór-
nie, choć bywało, że pisał niektóre wiersze wpierw po 
angielsku (np. tom pt. Displeasure, Londyn 1975), a na-
stępnie dopiero publikował je w wersji polskiej, przez 
siebie samego zresztą tłumaczonej.

Emigracyjność stanowi w jego twórczości zaledwie 
jedną stronę medalu, bo tylko cztery poetyckie tomy 
z dziewięciu dotychczas opublikowanych – wydał wy-
łącznie na obczyźnie: debiutancki Pejzaż z postaciami 
(Londyn 1972), wspomniany Displeasure (Londyn 1975), 
Wiersze wybrane II (Houston 1990) oraz Od czasu kto 
nas wyzwoli? Wiersze 1950–2006 (formalnie: Toronto 
2007). Pozostałe pięć książek poetyckich publikował 
faktycznie w kraju, począwszy od tomu pt. Wiersze 
wybrane (Kraków 1973), poprzez zbiory Niewidomy 
z Betsaidy (Warszawa–Leszno 1991), Czas co pochła-
nia (Rzeszów 2002) Epigramat o nadziei i inne wiersze 
1992–2003 (Rzeszów 2004) aż po Poezje zebrane, To-
ronto–Rzeszów 2012). Drugą stronę medalu stanowi 
‘krajowość’. W Polsce jest stale obecny w rozmaitych 
publikacjach, ostatnimi czasy przyjeżdża tu także często 
na wakacje, aby cieszyć się pięknem polskiej przyrody. 
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‘Krajowe’ odniesienia poetyckie Ihnatowicza to przede 
wszystkim Konstanty Ildefons Gałczyński (1905–1953) 
i jego surrealistyczno-groteskowa wizja poezji popular-
nej (np. Mój bal na Antywawelu – dedykowany „pamięci 
mistrza Konstantego Ildefonsa”), ale także rodzima 
poezja romantyczna (np. I znów leją się łzy), nadto wi-
zja poetycka Józefa Czechowicza (1903–1939) i Marii 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (1891–1945), którym 
dedykował swoje utwory (Safo uchodząca – pamięci 
Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, Na wsi II – pamięci 
Józefa Czechowicza). Mistrzów zapewne można by tu 
wskazać wielu, lecz ten najważniejszy Mistrz Ihnato-
wicza, za którym poszedł w życiu – to Jezus Chrystus. 
Zadziwiające jest jednak to, że polski kapłan poeta uka-
zuje Jego Obecność niezwykle dyskretnie, oszczędnie, 
preferując drogę do Stwórcy poprzez Stworzenie, eks-
ponując w poezji raczej piękno Dzieła, a nie samego 
Sprawcę wszechrzeczy.

Wiersze ks. Ihnatowicza można zaliczyć do nurtu 
kulturalizmu, ponieważ z kultury czerpie on inspirację. 
Z pewnością nie należy do naturalistów, choć piękne 
krajobrazy, dziewicza natura nie są mu obce jako temat, 
ulotna inspiracja poetycka, uchwycenie piękna niepo-
wtarzalnej chwili na łonie przyrody. Kultura-natura 
wcale nie są opozycyjne względem siebie w jego utwo-
rach, ponieważ natura przyrody i natura człowieka-

-twórcy kultury – są częścią Stworzenia, zatem kultura 
i natura pochodzą z tego samego Źródła, z czego zdaje 
sobie sprawę Ihnatowicz-teolog.

Pytanie o klucz (albo klucze) do poezji autora Pej-
zażu z postaciami może wprawić w zakłopotanie krytykę 
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literacką. Autor jest kapłanem-poetą, zatem niewątpli-
wie jego twórczość przynależy do poezji kapłańskiej, 
co dostrzegł już ks. kardynał Karol Wojtyła, pisząc 
wstęp do ekskluzywnej, biblio�lskiej książki pt. Słowa 
na pustyni. Antologia współczesnej poezji kapłańskiej 
(Londyn 1971), w której swoje wiersze ogłosił także 
ks. J.A.Ihnatowicz – obok takich prezbiterów jak: ks. 
Tadeusz Chabrowski, ks. Paweł Heintsch, ks. Franciszek 
Kamecki, ks. Bonifacy Miązek, ks. Jan Twardowski. 
Poezja kapłańska sama w sobie nie jest jednolita, obej-
muje rozmaite nurty i odmiany, a kapłan kapłanowi 
niepodobny w poezji, każdy chciałby być odrębny, od-
mienny, oryginalny, różny od pozostałych. Określenie 
twórczości ks. Ihnatowicza ‘poezją kapłańską’ zatem nic 
w zasadzie nie mówi o niej, jaka ona w rzeczywistości 
jest? Czym się cechuje? Co ją wyróżnia? Warto zapytać: 
czy jego poezja kapłańska jest zarazem poezją religijną? 
Z pewnością jest poezją meta�zyczną, uduchowioną,  
nasyconą duchowo chrześcijańskimi odniesieniami, 
aluzjami, symbolami biblijnymi, poezją ukazaną na 
różne sposoby, od bogatych obrazowo jego wczesnych 
utworów po lakoniczne, prawie bezobrazowe epigra-
maty lat ostatnich. Imagopeja (ikonopeja), logopeja, 
melopeja – te trzy terminy bliskiego mu Ezry Pounda 
doskonale pasują do poezji Ihnatowicza, bo malarskość 
(ikoniczność), myśl (logos) i melodia (muzyczność) są 
ważne dla wierszy tego polskiego kapłana. Poeta tworzy 
wiersze wolne, stara się stosować nowoczesną – Eliotow-
ską, Poundowską formę. Zaśpiewność i obrazowość są 
istotnymi wartościami wielu jego wierszy. Kluczami tej 
poezji są odniesienia do kultury chrześcijańskiej, choć 
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twierdzi on, że w zasadzie nie tworzy poezji religijnej 
jako takiej. Motywikę religijną nazwaną wprost po 
imieniu – sporadycznie można jednak spotkać w jego 
oeuvre. Z uwagi na nowoczesną formę i liczne podteksty 
meta!zyczne w wierszach o treści kulturowej lub przy-
rodniczej – można go nazwać poetą nowej meta!zycz-
ności, bo wnosi nowe światło do meta!zyki poetyckiej. 
Wątki eschatologiczne (np. śmierci, zmartwychwstania) 
są także u niego dyskretnie obecne, również w postaci 
stylizacji (stąd eschatologizm czy chrześcijański egzy-
stencjalizm, szukanie Sensu Ostatecznego poprzez Na-
turę i Sztukę). Karol Wojtyła (1920–2005) ps. Andrzej 
Jawień – to ważny dlań poeta – dedykował mu swój 
wiersz Niewidomy z Betsaidy: „Andrzejowi Jawieniowi 
za słowa ładu i całości te ułomki chaosu poświęcam”. 
Widać, za co cenił tę poezję.

Wielokulturowość przejawia się m.in. tytułami zapi-
sanymi w różnych językach, np. Colloque sentimental III, 
Quis dives in regno pauperum, Journalesque, Filii Patriae, 

“Climbing the Big Sugar Loaf ”, Entr̀ acte, Il fabro, Ho-
ratius Flaccus Mater Saeva, L̀ aubade, Laudes Mariae, 
Sinfonica concertante, La Precieuse III, Lento cantabile, 
Ad Laudes, Con!teor). Ten ostatni tytuł nawiązuje do 
Stanisława Przybyszewskiego (1868–1927) i do wyzna-
nia wiary (con!teor – łac. ‘wyznaję’). Wiersz Il Fabro au-
tor dedykował „pamięci Ezry” Pounda, co jest znaczące, 
kiedy szukamy podobieństw poetyckich.

Wątki mitologiczne pojawiają się np. w wierszach 
Beatrice i satyr, Dante na brzegu Styksu. Mitologiczna 
erotyka nie jest mu obca (Amor przelatujący). Do po-
staci poetki starogreckiej nawiązuje wspomniany wiersz 
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Safo uchodząca. Wątki kultury starożytnej – to także 
Owidiuszowe Metamorfozy. Wątki rustykalne – sen-
tymentalne obrazki wsi pojawiają się dość często (np. 
Na wsi II – „pamięci Józefa Czechowicza”). Motywy 
szekspirowskie dostrzec można np. w wierszach: Biedna 
Ofelia, Sen nocy letniej, Romeo i Julia o poranku. Ma-
larskość jest widoczna w wielu utworach np. Sosny na 
Taborze – apostrofa pielgrzymkowa, Malarstwo holen-
derskie, Ucieczka ikon, Akwarela, Mały traktat o pry-
watyzacji – „pamięci Beaty Obertyńskiej” (1898–1980) 
itp. Muzyczność przewija się w dziesiątkach jego utwo-
rów, przenika je melodyjnie i rytmicznie, do wartości 
muzycznych sięgają także tytuły wierszy, np. Scherzo, 
Moja piosenka, Biały mazur, Kolęda złodziei grobów czy 
programowo nawiązujący do znanego wiersza młodo-
polskiego Kazimierza Przerwy-Tetmajera (1865–1940) 
utwór pt. Melodia mgieł nocnych itd.

Motywika religijna, treści inspirowane Biblią lub 
postaciami świętych, wiersze pisane w związku z &gu-
rami Kościoła – pojawiają się stosunkowo rzadko albo 
w tle, np. Rozmyślanie plebana, Zakonnica przemieniona 
w krzyk, Św. Cecylia płynąca w obłoku, Balaam, Mo-
dlitwa wieczorna, Wigilia wspomnień w Combermere, 
Wigilia, Matka Boska czekająca (pierwotny tytuł: Wi-
gilia Matki Boskiej), Nabożeństwo majowe, Niewidomy 
z Betsaidy, Na Zmartwychwstanie Pańskie kantata na 
soprany i alty rozpisana, Papież w USA, Pielgrzym itd. 
Patriotyczne wątki dostrzegamy np. w utworach Niobe 
polska 1939 (pierwotny tytuł: Wrzesień znów odnale-
ziony), Tryptyk o historii, Tryptyk rzymski, Ogród w So-
plicowie, Proroctwo Wernyhory.
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Wiersze meta�zyczne pisane harmonią krajobrazów, 
mają zadanie w swej warstwie dosłownej – uchwycić 
widziany pejzaż, usłyszane głosy natury, ale w war-
stwie głębszej – odsyłają poprzez obrazową metaforę 
i tajemniczy symbol faktycznie do Transcendencji, bo 
poprzez piękno Stworzenia – poznajemy Boga-Piękno, 
Stwórcę wszelkiego piękna. To jest jedna z siedmiu dróg 
św. Tomasza z Akwinu, a warto przypomnieć, że ks. 
Ihnatowicz, teolog, �lozof – to długoletni wykładowca 
Uniwersytetu św. Tomasza w Houston i jego doktor 
honorowy, myśl tomistyczna traktująca o pięknie nie 
jest mu obca, poświęcił jej swoje prace. Meta�zyczność 
wielu jego wierszy wynika z nawiązania do określonych 
tematów czy utrwalonych toposów w literaturze, choć 
wprost przez Ihnatowicza nieprzywoływanych. Np. 
jego Tygrys nawiązuje do słynnego wiersza romantycz-
nego meta�zyka Williama Blake’a (1757–1827), temuż 
samemu motywowi poświęconemu, choć całkowicie 
inaczej go traktuje, utożsamiając świat z drapieżnikiem 
(bestią?). Drugie dno Ihnatowiczowskich wierszy meta-
�zycznych wynika z ukrytych odniesień do określonych 
kontekstów kulturowych (transcendentnych). Pamięć 
dla ocalenia tożsamości poety w czasie, dla identy�kacji 
trwania osobowego staje się istotna. Różnorodności 
odniesień do rozmaitych kontekstów kulturowych i bo-
gactwa obrazowania w poezji autora nie da się zamknąć 
w kilku prostych formułkach „-izmów”. Ta poezja wy-
myka się łatwym klasy�kacjom, jednoznacznym katego-
ryzacjom, prezentuje wciąż na nowo swoje różnorodne 
oblicze w kolejnych odsłonach. Z pewnością lektura 
jego tekstów poetyckich przynosi dużą dawkę estetycz-
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nej satysfakcji, dlatego warto czytać wiersze polskiego 
księdza-emigranta z Houston. Główne źródło jego po-
ezji jest jednak w Polsce, w naszej kulturze, a kluczem 

– polskość i chrześcijaństwo. Choć często pisze o wielu 
obcych nam wątkach – patrzy na nie oczami poety pol-
skiego, myśli po polsku, zapisuje siebie w polszczyźnie. 
Do Boga-Tajemnicy podchodzi, choć tego nie ujawnia 
często w poezji, delikatnie i łagodnie, ewangelicznie, 
kultywując drogę ośmiu błogosławieństw, na wzór Mi-
strza z Nazaretu.

Marek Mariusz Tytko

Kraków, dnia 13 czerwca 2013 r.
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Poezje
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Z tomu Pejzaż z postaciami

Krajobraz wewnętrzny

Patrząc we własne światło w ciemność
gdzie zawieszona trwa kryształowa ryba
zagłębiony w ciemność rozpostartą jak woda
oczy nagle zamykam i przez zaciśniętą powiekę
widzę obraz, kontrast nocy, światło.
Tak wzrok zatopiony w siebie
przechodzi wciąż przez granicę
tam i na powrót jak wahadło
i wiem, że patrzę we zwierciadło
we świat widzialny tylko kiedy wspak
się patrzy. A nagle ryba
jak krzyk wybucha w światło
i oto opadamy na proch rozsypani
przez powietrze zawieszone między gwiazdami
gdy nas potwór głębi mórz pożera
by zamieniwszy w siebie – wskrzesić.
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Co�oque sentien�l III

Tels ils marchaient dans les avoines folles
Et la nuit seule entendit leurs paroles

(Verlaine)

powiadasz: moje serce, powiadam, boli
a popołudnie maszeruje po rue de Tivoli
błyskając kolorową pończochą raz po raz
jak przechadzająca się stonoga powoli
wędrująca ku głębokościom nocy

podnosząc do ust (ślicznych) �liżankę
zapuszczasz pawią na źrenicę �rankę
rzucasz słowa jak podwiędły kwiat
tak, boli, jak w miłości manko
zrobione… i znów twój wzrok przezroczy

cóż ci poradzę? nie zatrzymam wieczoru
słońce płynie po ścianie napełnione kolorem
kolejno bijąc o szyby złotym dźwiękiem
i stajemy się sobie wzajemnie pozorem
by nie być samym – osobno – razem au lit
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Piosenka o zmierzchu

zmierzchające się miasto
codzienne zaćmienie
jak statek wyrusza
ku morzu nocnemu
zgrzytają kotwice tramwaji
błyskają boje latarni
i już miasto odpłynęło

odpływam też z miastem
codzienne z nim ginę
w oceanach dalekich
a przygody są smutne
i mórz nie jest siedem
zmierzch tylko ciężki i jeden
i jeden na statku żagiel

co rano chce miasto
powrócić do swoich ptaków
ale morze nas spycha
w przestrzeń co się wygięła
w odchodzącą spiralę
coraz dalej i dalej
coraz bardziej umierać
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M�zla śpiewająca

Pozostawiona na brzegu muszla
gra jeszcze jak ocean
ale się w jej sploty już wkręca
rozsłoneczniona w piasku susza

odpływa z zakrętów i zakamarków
gorzka mgła morskiej muzyki
i nagle głuchnie pośród mew krzyku
i radości dzieci, muszla, serce oceanu

a niebo w strzałę złotą skupione
spada z wysokości jak anioł strącony
i rozbite w rękach malców zaszumi
sypkim szelestem i da się unieść.
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Sosny na Taborze – apo�rofa pielgrzymkowa

o galicyjskie proste sosny
skądżeście tutaj, miękkie szczotki
głaszczące rosy mokre włosy?

czy też jesteście w jakiejś drodze
na skręcie szosy na taborze
tak głowy kłoniąc pomęczone
ku wielkim makom anemonów?

o sosny nasze; o znajome
na wzniosłej górze przemienienia
w galilejskie panny przemienione.
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Malar�wo holenderskie

złowieszcze chmury na horyzoncie
polami przelatuje wiatr
uderza w dachy, drzewa potrąca
a słońce zaśniedziało

daleko mruczy krowa, dziecko zapłakało
prędzej prędzej! woła bat
zatupotało
i otwarła się burza jak sagan wrąca.
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Tren

ani wczoraj ani dzisiaj
ani o żadnej porze
mówi do drzew:

zagrajcie
pieśni
piękniejsze
niż śpiewy
Syjonu

a rzeki płyną
biało-czerwone
jak ciało dziecka
i szyja Marie-Antoinette
mówi do kominów:

dymem
popłynę
nad miasto
piękniejsze
niż dawna
szekinah
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a piece huczały
i miast wody płynęła
śmierć w złotym pierścionku
i cisza po wielkim wołaniu

dym nad kominem
usta pełne pleśni
księżyc wypłynął
na nowej pieśni

i chmura na Syjonie
monument wspomnień
noc jak Rachela
płacze nad bielą
kości co wciąż czekają
Ezechiela.
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Drzewo szumiące

oliwka przypadła do ziemi
w getsemani
noc gromadząca w zieleni:
pode mną krzyczano z bólu
u moich gałęzi obcinano
dłonie i nosy
wypalono tysiące oczu
w moim cieniu u-
rodziło się dziecko
o żabich oczach
i łapach jaszczurki
mój pień jest z huku
mój korzeń z ognia
moje liście jesienne
krwawe bociany
szybują zarzewie żurawie
nad łanem
prosa i pszenicy
halcedama
deszcz ognisty
spadają
na włosy lata
rodząc popiół
potem mię ukrzyżowano
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przybiwszy do człowieka
i z tym trupem uciekam
przez szeregi kolejnych grobów
nade mną w żałobie
stoi pień wieży
kościoła narodów
i procesje nocami szepczą
to moje liście powrócone
z martwych
teraz czekam na węża
co się rodzi w bólach
złotego krążka
w narzekaniu nocnych świateł
by mnie objąć i zapłodnić
starowiecznym ogniem.
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Qu� dives in regno pauperum

pod rozpostartym baldachimem
napływa
blask od twarzy rzucając
jak miedziana miednica
złoty talerz aureoli
wokół
a pod spodem �olet
purpurowy �olet jak niebieska krew
i herby niosą
i wysokie czapy
przed i za
a dzieci sypią kwiaty
a muzyka tam-tara-tara
i wielkie śpiewanie
pod baldachimem tak płynie
jak szklany del�n w wannie
pachnącej perfumami
woniami salonu pełnego dam
otoczony blaskiem
dosiadłszy gregoriańskich skali
oto jest splendor dziedziców
pewnego stolarza
o zapylonych brudnych nogach
aniołowie skrzydłami wachlują
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odganiają na złoty miód łase
pszczoły
drzewo przemieniło się w złoty
paradujący w dymach słup
a płatki róż zimowych ponoć znaczą
że kiedyś na drodze kwitły
czerwone łzy.
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Romyślanie plebana

na starym siedzisz krześle
i rozmyślasz o piekle
a za oknem w ogrodzie
pawie i perliczki chodzą

drzewa chylą gałęzie
nad chłopcem i dziewczyną
co są w krzakach i niebie
nim się zakochają do piekła

pawie zawrzasły psy zaszczekały
zamigał w podwórku nóż
kura bez głowy zatrzepotała
osobno zapłakał dziób

ty zaś sobie u siebie
przewracasz stronę księgi
łyk ze szklanki wypijasz
i dalej

rozmyślasz o piekle
na wielkim starym krześle.
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Kolęda złodziei grobów

położyli Jezuska na sianie
przyłożyli zapałkę
lulali lulaj w dymie
niezgrabną kukiełką

wyleciała gwiazda w niebo
płomieniem
wróci z powrotem do ciebie
kamieniem

śpiewali wokół płaczący
aniołowie
owinęli dziecko w chusty
grobowe

kamień ciężki i gniotący
we żłobie
gwiazda spadła i żłób pusty
on w grobie
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Amor przel�ujący

a dalej, za oknem, świeci ogród
nanizane kryształy na krzaków pręty
pójdziemy może razem tamtędy
srebrne jagody na dłonie brać

otwiera się parasol niebieskiej pogody
i dymami ulatuje trawnik
i my też, srebrni i barwni,
w niebo w przezroczysty świat

zamienieni w powietrze jaśminowe i bzowe
na szczycie słonecznej fontanny
zaśpiewają młodzieńcy i panny
jak posągi z muzyki i szkła.
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Zakonnica przemieniona w krzyk

siostro graj na kornecie
noc taka pusta jak piekło
biały su�t białe wieko
wokół głowy obniż nade mną
bo mię pochłonie ogromność
ciemności
siostro milczenie to pora diabelska
graj na liczydłach łaski
brzękaj
szeleszcz jak niedokończona książka
siostro znów się cisza otwiera
siostro wołaj głośno siostro
siostro patrz umieram.
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Journalesque

wczorajszym wiatrom do wtóru
nie grają dzisiejsze burze
co wczoraj zamknięto murem
dzisiaj wieńczą w marmurze

co wczoraj za piętę by brano
dzisiaj koroną jest ciała
Norwida raz drugi chowano
w krypcie królewskiej kościoła

lecz człowiek co wczoraj zapłakał
dzisiaj nie płacze inaczej
i niebo nad miastem jak plakat
tak samo na wietrze kołacze
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W cieniu zapomnianego p�emka

święty Marcin sobie jedzie na białym koniu
w białym pokoju na białej stronie
aż całą książkę przejedzie
całą anginę i całą odrę
i wróci znowu kiedy śnieg spadnie

święty Marcin przynosi pod poduszkę
koziołka matołka i łyżwy
i kolorową broszkę trójkąt-w-kole
i ogień huczący w piecu rankiem
i zimno wchodzące ze stróżem na dzieńdobry

aż wreszcie odjechał święty Marcin
i tektura okładki zamieniała się w mur
a za tym murem został stróż przy huczącym piecu
i biały pokój z tiulowa �ranką
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Filii P�riae

na czerwonym polu białe ptaki
przysiadły w locie znikąd do nikąd
jak wśród Luwru schodów biała Nike
zrywa się ku morzom przestrzeni i czasu
lecz piedestału kotwica lot wstrzymuje

dalej maszerują pułkami żołnierze
i śpiewają o śmierci co porywa
kopyta koni macedońskich na wietrze
dźwięczą brązowo i burzliwie
a ogród stał się laurowy i ciemny

to Belwederu wawrzyny płoną księżycowo
a w wawrzynach cienie królów płoną
i podchorążowie wybiegają na nowo
z akropolu jak białe nietoperze
by dzioby w herojadzie umoczyć

a ja stojąc jak zapomniany posąg
fauna z przełamaną �etnią
w tę noc bałamutną noc letnią
przysłuchuję się dzwoniącym głosom
w ogrodzie zadziwionym walki ciszą
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przelecieli, liście listopada przewiały
aleje znów puste i znów w nich dam szepty
i znów w upalne lato wojenne konspekty
z dymem pożarów w murów kurzu

a gdy noc nareszcie zapadała uleciały
białe skrzydła z tarczy, tarcza sczerwieniała
jak pośmiertna maska pośród drzew płynąca
a ciemne posągi powtarzają uparcie
w wiatr wokół postumentów śpiący:
przechodniu powiedz Sparcie…
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Pogoda apokaliptyczna III

na czarnym niebie żółta zgroza
termopile i saragosa
zwalone niebiosa
na szarej ziemi rdzawy popiół
cheronei i termopil
świat się stopił
płyną strumienie syczące jak węże
to się pali miasto
i wszystkie matki i wszystkie olszyny
w drzewach się palą dziewczyny
na palach contra naturam nadziani
skwierczą chłopcy
a z karabinami
biegają chmury jak czarne szatany
z-nieba-zstąpione
a po calipso apokalipsa
koniec świata: to ten Totentanz
trochę świata potem bęc
i nie ma już niczego
tylko niebo czarne bezgwiezdne i nieskończone
zwisa jakby mokre a zmęczone
niebo wypełnione zabitymi aniołami
i ludźmi co się do nieba nie dostali.
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M�amorfozy

w dzień niebo jest niebieskie i twarde
ale o zmierzchu niknie jak słońce:
nad ostatnim lotem jaskółki
nie ma już dachu
w nocy niebo schodzi na ziemię
zawiesza się pośród gałęzi
ale o zmierzchu nieba nie ma
tylko wielka przestrzeń

jezioro w dzień mruczy jak kocur
jak słowik kląska w nocy
ale o zmierzchu w powietrze przemienione
wznosi się jak muzyka katedry
spośród trzcin i lasu i wtedy
w graniu wieczoru wolno tonę

w dzień góry niebo podpierają
w nocy płyną w niebie jak ryby
ale o zmierzchu zamieniają się w niebo
i tylko wielka przestrzeń
i tylko wzrastająca muzyka
aż na światła latarni schroniska
znów przybiją do życia
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Dzień pielgrzymujący

1.

po górach dolinach ze słońcem płynie głos
czasem zamiera gdy utrudzone anioły
przysiadają w opłotkach jak ptaki
w kolorowych zapaskach co wieją
rozpostarte we wiatr, który kędy chce
to chodzi

pasiaste skrzydła
w głębokim jak jezioro niebie

2.

bądź-że więc pozdrowiona poro południowa
klaskająca zmęczonymi liśćmi
jak stopami co uzbierały kurzu
pełne brzemiona, złotego
kurzu rozśpiewanych dróg
gdzie, jak prawią, Bóg

przystanął w cieniu
przydrożnej brzozy i bożym powietrzem oddycha
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3.

a także wieczór niech będzie pochwalony
co się skrada od łąk jak mleka pełne krowy
wieczór, który wkrótce zapadnie jak przyjazny dach
nad skołataną głową

i otworzy okno
na malowany barwami jak pawie oko
świetny świat

4.

a już sosny ku wsi dalekiej ciągnące śpiewają
na wierzbinowych prętach
stopy w rozłożone na nocleg obłoki nurzając
dobranoc, poro wieczorna, dobranoc
i ty panno w kapliczce przycupnięta
zaśnij płakać przestań

dobranoc.
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W ł�kawości swej dzień

pamięci Dylana �omasa

w łaskawości swej dzień wiosenny
porozwieszał liście na gałęziach
a w każdym oknie zapala latarnie
że się mnoży słońce jak dni sprawiedliwego

tramwaje pokrzykują głośno na zakrętach
że ludzie co w nich jadą – dźwięczą
jak słoje w sklepie chłodnym w suterynie
aż wyjdą, szklane bańki, u swojego smutku

więc w łaskawości swojej przemijanie czasu
przynosi wieczór zamykający gałęzie
że liście jak kłódki ciszy wiszą wielkie
i ciężkie: a butelki napełnione żalem
w proch się kładą i westchną i zasypiają.
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Mój bal na Antywawelu

pamięci mistrza Konstantego Ildefonsa

1.
na czele gości przyjechał wieloryb
ryba szkaradna z plastyku cała
oddychająca jak grzmot upałem:
szklane skrzydła wiewały w powietrzu
i trzaskały jak szyby, które wiatr wydyma
a w każdym skrzydle jak pisklę
wystraszony pyszczek kobiecy
macający powietrze przetłuszczonym karminem

2.
do drzwi pobiegliśmy wszyscy
w ukłonach w prysiudach w dygach
a drzwi trzasnęły jakby duch nadchodził
i ciągle była noc i wycie syren
i miasto lecące jak krzyk przez powietrze

3.
zawieszony na krzyżu katedry księżyc
jak �aga zawodził i klap-klapał
a bliżej i dalej biegły dachy Krakowa
i Twardowski z diabłem i jak opal
zapłakany anioł
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4.
nie, anioła nie było: tylko twoja dusza
(o lube echo z Nowogródka, o złudna Zwiewo!)
z białym welonem jak kometa
leciała a z nią basetla i krowa
i nieżywy narzeczony jak księżyc

5.
więc księżyc znów, a teraz gitara
i to struny wszystkie prysk i jest noc
noc taka jak su�t na Wawelu pełna
szyderczych głosów z drewna
i kapiących zakurzonych łez

6.
a dom został pozbawiony oczu
co szklane z dziećmi w ramach
odleciały ku drzewom i przysiadły wśród ptaków
i patrzyły, patrzyły na Kraków
pełen liści i dachów
łez i łzawych uśmiechów

7.
oj, daleko, daleko…
odbył się wjazd o poranku, a na
wielorybie, mój Boże, nikt
tylko westchnienie, jak śmierć pod jarzębiną.

pisane daleko od Krakowa wrzesień 1969.
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Z Wierszy wybranych

Alegoria groty

Zamieszkałem w witrażu
słońce się przeze mnie w tęczę łamie
ludziom pobożnym
wdowom wypłowiałym
co smutkowi życia świeczki palą

po kolorowej szybie
cień liścia się przesuwa tu i tam
chmury na oczach mijają
w letni dzień

w ich platońskiej jaskini
półmrok
gromnice woskowe i barwione świeczki
migają świętym u stóp
po ławkach książki otwarte:
modły i argumenty

aż cień się przesunie
i słońca smuga
z posadzki białe kwadraty
i czarne wybierze
i ludzie prości
zamknięci w mroku poszkolnej mądrości
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przez szyby kolorowe
na liść – cień na szkle matowym
i niebo – czerwień czystą
patrzą

zamieszkałem w witrażu
i świat na tęczę
smutnym więźniom
łamię.
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„Climbing �e Big Sugar Loaf ”

Góry są jak Boga ręce wyciągnięte
Ludziom ku radości,
Że mogą jak ptaki, chmury,
Ku drogom spoglądać
Z wysoka.

Wiatr jest na szczytach: siedzi wśród głazów

I na trawach gwiżdże
I kanapek papiery porywa zdradziecko
Od dłoni zamarzniętych
W doliny.

Gdy tylko obłoki mamy nad głową
I mgły wokół słońca,
Nie ma w nas szarej boleści ludzkiej
Sunącej tam w dole
Jak sznury aut
Bez końca.
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Zima w Cochrane

Nad wigiliami sosen nad mahoniowymi głowami lasu
gdzie się niebo śniegiem przeciąga co noc
lecą skry – bożonarodzeniowe ptaki –
i na drzewach przysiadują gromadami czasem

a w dole kolędują gałęzie świerków
że nad nimi pnie wysmukłe stoją jak anioł
i ku polom ku białym rozkresom grają
poszumy i dzwonienia: ciszy pochwalny głos

Tak mi to w ten dzień śpiewa las i preria
że się wiewiórki zaplątany ślad ku wieczorowi
błąka jak listy smutne samotności
że mi hen ku opłotkom czarnym słowa giną
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L�t

mamo mamo –
i takie rzeczy

świat się zawalił nad ranem
jak kandelabr upadł na widownię.
A potem kąpano się we krwi (mleko oślic)
i krzyczały panie i panienki
a panowie klęli klęli jak uciekali.
A na scenie reżyser na czworakach
modlił się do papierowego księżyca.
I powiedziano, że stos to był nie teatr,
i że sprawiedliwość nigdy nie zatrudnia
pachołków grzechu i katów narodu.
I mamo –

rankiem gazety wyszły czerwone
że każda litera była jak krzyk.
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* * *

Nie jestem już dzieckiem
nie jestem już aniołem w komży;
widziałem świt o zaczerwienionych oczach wstający
widziałem noc usypiającą na mosiężnym łożu.

A na każdej godzinie słonecznego zegara
w każdym obrocie cienia
chwila się „appasionata” wahała
jak mała kropla topniejącego sumienia.

Słońce obiegło ziemię wiele razy
i zamieniło się w czerwony księżyc,
tak że nie jestem już lilią w ołtarzu,
tak że nie jestem już ciekawym dzieckiem.
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Tygrys

zamknąłem się
w alabastrowej wieży
a świat jak tygrys legł
u stóp

czeka

przygrywa na gitarze
obiecując miłość:
zejdź popatrz
posiądziesz nektar;
brzęka monetami
upojnych chwil
jak palmy
głową fantastyczną

u drzwi czeka tygrys zgodliwy
świat
jakby mnie pożarł

zamknąłem się we wieży
a po zagajnikach gorących
zmierzchem
pohukiwania lecą
tu i tam
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a hu zejdź
a hej tańcz
jak ja jak my
w girlandach fauni
ale że ku świtowi mgieł
bieleją karminowe wargi
na samotnym balkonie zostałem
płacząc

a świat głowę między łapy schował
i zniknął.
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Złoty kubek

Wyrzeźbiłem aniołki czarnym rylcem
by mi się u warg śmiały gdy piję,
wygładziłem brzeg czarny palcem miękkim
by wargi mi wargi złote całowały
gdy piję

i winogron krzak zasadziłem pod murem
gdzie się słońce nad ścianą pochyla
by słodka ciemna toń kielicha była
rosa poranna latem przemieniona
w czerwony blask wina

i odstawiłem puchar ten na półkę,
gdzie kurz na złocie osiada
jak much cichy tłum
i czarne posnęły aniołki
bo usta me – ławice soli
i z wina krew – na stosie się pali.
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Z bedeckerem w ręku

kantylena partytura miraż
samochód szwajcarski wiraż
widzę cię jezioro: wzdychasz
a niebo nad tobą: czarna jodła

wspięło się niebo na szczudłach
bo mu w piersi śpiewanie
bo mu w sercu ciche pluskanie
to �et to �ażolet to obój

staje samochód południe postój
jezioro śpiewa góry dzwonią
jak serca niebo nad tonią
tonie w jeziorze błękit

znów jazda białe zakręty
trawa jak morze i wapień
ruch koła: zamęt powątpień
to u mnie nie u szofera

aż się dolina szeroko otwiera
alpy upadły w łąkę
stop stać na darń stąpnę
oto muzyka sfer gra się miraż
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Piosenka pseudo-wigil�na

1.

na choince powiesili
powiesili

aniołki z uschłych kromek
nie wylatywali więcej nad

nad poziomy
co byli-nie-byli,
generacja

2.

nasze babki w kankana
w konkurencji kokot

nasze mamy charlestona
a my, betonowe drzewo
nad wyschniętym

basenem fontanny

3.

elektryczny żłóbek
atomowa stajenka

wenusowskie dziecko
marsjańska panienka

wszyscyśmy bracia, drogi panie
czy mamy nogi ludzkie

czy krokodyle
czy szatanie.
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Św. Cecylia płynąca w obłoku

1.

Śpiewała wieczorem o zmierzchu
a las ulatywał jak obłok od pieśni
i było pomarańczowo wokół i brązowo,
a ona śpiewała, aż wreszcie
jak mgła i sama uleciała
i między obłokami zachodem płonęła

2.

a nam świat bladł, czy się zaciemniał
gdy tak staliśmy jak pod parasolem
pod odlatującym krajobrazem lasu
i w echo się przemieniał obłok złoty
byliśmy sami rysunkiem bez barwy
ponurą linią tylko, rysą w ciemni nocy

3.

a potem jak mgła cicho las znów opadł
w odcieniach czerni taki aksamitny
a tylko jeden obłok w ciemnościach zamilkły
popłynął dalej i dalej ku gwiazdom
co wciąż się w dłoniach wieczoru chowały
i nic już wokół w zmierzchu nie śpiewało.
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Entr̀ a�e

Cień Norwida nuci:
Daj mi choć jeden uśmiech z twego wianka
I tak uwiędnie.
Zanim na płycie zgaśnie piosenka
Czar kwiatów zblednie;

Inne kwiaty na usta założysz
Dla innych ludzi.
A mnie serce, złoty płatek róży,
Na chwilę złudzi.

Biedna Primavera

samochód zatrąbił, dziewczyna
zakwitła nagle i frunęła
w raju nikt nie pamięta
choć jest jak niezapominajka
błękitne niebo zapomina.
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Mała apokalipsa mojego świ�a

Teresie ten wiersz, który lubi

bladym świtem apokalipsy
wstawał nad piersią leżącego
blask oczu-ognia
a z daleka szum nadlatującej planety
i warkot powiększonych much

w tej godzinie przechylania się świata
stanąłem na skraju lasu
i przez kraty sosen patrzyłem
na zakopujący się w piasku świat:
a światło było coraz bardziej pomarańczowe
jak upadający powoli z wysokości blok
ciekłego metalu
i robiło się strasznie: bezgłośnie wrzeszczały
szeroko otwarte usta drzew
a ptaki deszczem jak czarny grad

a potem widziałem mogiłę planety
nad nią wielki krzyż
a potem sam porwany w odmęty
lecącego światła
napełniłem się ciemnością głębi,
przemieniony pulsujący nocą kryształ.
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Balaam

Widzę ale nie teraz, poznaję ale nie z bliska
Osioł mój ma ostrzejsze oczy niż jego pan
Dojrzeć pragnę lecz anioł dłoń na źrenice
położył i widzę tylko srebrny blask
i gwiazdę złotą i tron

Czasy, które idą nie są naszymi czasami
rozetną nas jak owoc i serce zbadają
czy tętni krwią czy złoto w nim stoi
jak harfa bogów drewnianych
illanu illanu
macie uszy nie do słyszenia
macie oczy nie do patrzenia
gnieciona glina

Czasy, które niosą na dzidach swych
krwawią: ale jak krwawi początek dnia
nasze góry nie są naszymi górami
nasze doliny obce są
nasze miasta kamień z dymu
cegła z płomienia
i żywe jak śmierć
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Czciłem kogo nie znałem
widziałem kogo nie widziałem
a gdy mnie spotkał w drodze ślepe było oko
czciłem lecz nie pokochałem
dane mi było lecz nie dotrzymałem
obietnice nie przyszły dla mnie
i czasy nie moje, nie wasze, ich
śmierć u progu naszego odejścia

Nie nasze czasy idą lecz świat
a świtanie rodzi się w łożu krwi
cedr pęka z bólu gdy promień przeszyje
świątynia padła do stóp
Otom przestał czcić skuszony
a kiedym przejrzał nie widzę
tylko złoty blask miesiąc zachodzący
i palec anioła czuję u skroni
ani teraz ani blisko
lecz ślepszy od osła drżę
bo za aniołem jest ten który nadchodzi
a jego czas nie jest czasem nas
bośmy nie obnażyli się z kości
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Be�rice i s�yr

powiewając welonem jak ryba
ulatuje wieczór łagodnie
a rosa (motyl zamieniony na drobne)
w niewidzialność spływa

dziewczyna zamiatając po dróżkach
srebro mokrej ciemności nadleci
jak księżyc zamyślona, na sieci
nocy błyszcząca żywa broszka

(o mucho grająca na szklanych skrzydłach
o harmoniko kryształowa wieczoru
o żaglu jak pierś młoda napięty!)

przez oka sieci wilgotnej i skręty
ciemności przeplata się w grze pozorów
Beatrice między uda straszydła.

pisane w Ligurii, kwiecień 1967
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P�ki o poranku

między nami miłości nie było
tylko woda płynąca pluskającymi nocami
ryba płetwą bijąca o światło miesiąca
i jaśminy i komar nad krzakami

między nami nic nigdy nie było
tylko w ogrodzie nocne rozmawianie
szeptanie w krzewach i ptak co śpiewał
noc długa mgieł i omamień

nim się zaczęło już się skończyło
zdmuchnięty robaczek świecący
potem płakanie wielkie uciekanie
i łza na słońcu mrąca.
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Noc gwarna

rozmawiała z wodą dziewczyna wierzbina
liśćmi pluskała włosami wiewała
i śpiewała

a woda leniwa snuła się przez wieczór
ruda woda u rdzawych liści jesienna
woda w porę sczerwieniałą

śpiewała dziewczyna panna dziewanna
aż oczy wyśpiewała stanze srebrne wypłakała
i noc zapadła srebrna też i panna

niekochana jak anioł jak obłok biała
dziewicza świątynia w dymie
tak sobie niebo nocne płynie
ku zamilkłej pannie wierzbinie

a woda leniwa w aksamit owinięta
drzemie
aż miesiąc satyr czyhający
chyłkiem pierś jej odwinie
srebrną falę palcem dotknie
rosą się dziewczyna chybotnie
woda rozkołysana ryba schwytana
łuski w niebo jak gwiazdy wyrzuca
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tak krzyknęła nocna panna
włosami skrzydłami wróblowo zatrzęsła
aż się nagle zatrzasła brama miesiąca
i wjeżdża brzask we wrota

woła woda i przez łąki krwawo spłonęła
rozwinęła skrzydła wierzbina
we wschód jak kuropatwa ciężarna
ciężko uleciała
a kobieta brązowy pień znów śpiewała.
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Przeprowadzka na cmen�rz

wczoraj wąż ugryzł mię w palec
a dzisiaj pająki jedzą oczy
i już nie trzeba mię wcale
świat się sam sobie potoczy

zamknijmy się więc w trumnie
wygodnej jak hebanowa szafa
i nie rozmawiajmy już więcej
bo się możemy rozpłakać

a świat ranki i wieczory
poleci w czas jak gwiazda
i będzie smutno jak wczoraj
i wesoło czasem –

ale my – umarli – w gniazdach
na skamieniałych drzewach

potworach.
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Te�ament wielkiego człowieka

a kiedy przyjdzie mi odejść ze świata
dzień się rozpostrze ognisty nad ziemią
dzień się rozerwie jak żagiel pod niebem
i będzie szedł huk obłokami
a ja – huragan dźwięków – szczytami chmur
rozpłomieniona meduza

wtedy się sypnie świat apokalipsami
buchną otworem księgi tajemnic
i wypłynie słup ognia ze mnie…
w noc naszego odchodzenia…

a gdy tak pisał prorok na emeryturze
świat się nagle skończył jak stłuczona szklanka
i nie zauważył nikt ni prorok ni panna
nad puszką sardynek schylona
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Dante na brzegu Styksu

wczoraj gwiazdy wpadły w jezioro
dziś ogonami migając pływają
niedobrze o niedobrze gdy wysoko
niebo jest puste a światła ciągną wodą

rozpostarte powietrze jak namiot
ukrywa pustkę opuszczonych niebiosów
pęcznieje sowa co pożarła światło
i złoci rękę skórę wód pieszczącą

popod falami korytarze z nocy
suną korytarzami za-uśpione ryby
opadłe liście nieba wolno toną

aż nagle jezioro w niebo wyskoczy
jak sztylet noc rozpruje i wtedy
wtedy ja w słońcu rozkosznie konam
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Hor�i� Flacc� M�er Saeva

o ukochana duszo
pożerająca ciało
o ulubione ciało
tonące w mrok
paliło się wszystko
całe spopielało
dusza i ciało
i parę myśli głębokich

o ukochana duszo
o umiłowany duchu
wiatr przewiał ogród
na strunach zabrzękał
tu i tam strącił liść
ukochane ciało
płynie jak obłok
błękitna woda i czarna noc

o duszo zatroskana
głowo umiłowana
burza welonem
zakrywa płacz
teraz świat płonie
morze czerwone
już się rozpocznie
i śmierć i świt
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Z tomu Niewidomy z Betsaidy

Modlitwa wieczorna

daj mi gwiazdkę, co błyska u twego ramienia
albo nie: ciemnością mię uderz i mrokiem ocieniaj
i tak w łupinie blasku ukrytego ponieś mię
od cienia do cienia
aż się w dłoni twej w kroplę światła przemienię

Zami"t epilogu

starość, nie czas na pisanie wierszy
strofy tańczące rymami to wiosny muzyka,
a nie pory jesiennej, co zamyka
spopielałą księgę zetlałego życia,
gdy „teraz” nie zdoła być „potem”

nam bardziej przystoi dostojne milczenie,
dyskretnie kryjące truchlejące wargi
lub słowa osobne cedzone jak kamienie,
tak gorzkie, że nawet bez skargi,
a nie śmierć oszukiwać rymowanym grzechotem
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Portr� młodego mężczyzny z bażantem

Zatrzymany pamięcią nad otchłanią okna
we włosach złote światło a smutne
wsiąkające łzawo w sine tło jesieni,
wargi jak ptak gotowy by lecieć słowem
i oczy ciemne pod powiekami

Ręką wskazuje przestrzeń poza światłem
poza szarością dnia pod dachem chmur,
a druga dłoń na piersi dotyka niespokojnie
zielonego kamienia zamkniętego w złocie,
jakby palcem chciał bicie serca i może
oceanu oddech nieśmiertelny czuć

Obok kapelusz w białych piórach,
martwy ptak na mahoniu lustrze,
cicho tak słucha przepływania dnia,
bezdennego jak jesień, bezdniowego jak zmierzch
na równinie dalekiej otoczonej łzami.
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Wigilia w�omnień w Combermere

Śnieg, deszcz uciszony, ziemię pokrywa
milczeniem jak światłem gwiazd
księżyc w głębokości nieba zagubiony
sypie się pyłem bezszelestnych westchnień, a świat
wioskowy ten, biały i roziskrzony
stoi na progu nocy, czekając

Dawno już pierwsza gwiazda zamigotała
zaraz ciemność zadźwięczy kolędą
za chwilę z daleka i dzwony
uderzą i drzwi domów zamigotają
kwadratami złotego światła,
a ty cały w słuch przemieniony
i twardy jak pień zamarznięty stoisz
na progu pieśni tej, nie słuchając
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Romeo i Julia o poranku

Słowik zasypia już w kokonie nocy
przędzie się srebro coraz bardziej różowo
coraz to cieńsza jest nić nocy
coraz ciszej jej trubadur gra

A teraz nowy głos się skądsiś wkrada
ćwierkanie obudzonego słonecznego zegara
za chwilę pierwsza kropla słońca
spadnie i wybuchnie fontanną skowronka

Już nam pora spaść ze srebrnego obłoku
jak ptaki dwa po osobnych kołach
krążyć coraz boleśniej, żałośniej coraz,
aż dotknie wreszcie skrzydło pieśni bruku

Wtedy się zacznie akt ostatni,
pierwszy dzień naszego umierania.
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Tryptyk o h�torii

1. Dwa sobory w Warszawie

By nas oduczyć od powstań car sobór postawił
lecz już z soboru ni śladu ni popiołu
bo i cara nie stało

by nas przyuczyć do poddania ON zbudował pałac
kręci się historii koło?
jego już nie ma a gmaszysko stoi

2. Na Poświęcenie Pewnego Pomnika

Kręci się koło i przemienia
zaplute karły w jasności olbrzymów
zgniecione kości stawia na cokołach
co przeklinano kiedyś teraz się opiewa

Cieszysz się tą losów odmianą?
lecz bacz jakie ręce klaszczą
bo bywa, że w nowego czasu rękawiczkach białych
zbiera skrawki odrzuconej schedy
czas ciągle stary
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3. Nike z cmentarza służewieckiego

Złożono ich w kryptę udeptanej ziemi
by drugi raz polegli, pokonani
nakazanym milczeniem

lecz duchy podchorążych powtarzają uparcie
w wiatr koło Arsenału śpiący:
Przechodniu powiedz Sparcie…

(1989)
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Tryptyk rzymski

1. Świt na placu Świętego Piotra

Dzień się podnosi ponad Świętym Piotrem
blaskiem czystym jak potok kryształu
musnęło słońce wargami papieskie okno
i w świat ptakiem wesołym poleciało

Apostołowie patrzą w niebo ślepym okiem
skąd leci chmura gołębi i obłok jak gołąb
cisza, cisza

a potem bije dzwon i kroków
spiesznych nagle po kamieniach klekot:
to miasto ze snu gorzko budzi
wdowia postać biegnąca ku okrutnym ludziom

2. Południe na Prati

Nad dachami żeglują anteny i prania
tchem słońca ku południu pchane
między kominami ospałe trwanie
z głębokości podwórza
kaskady Beethovena po klawiaturze
znikąd do nikąd
kapie ciężkimi kroplami jeszcze jedna godzina
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zadzwonił gdzieś telefon, fortepian zamilknął,
a w ciszę wbił się jak pięść wystrzał
z Gianicolo i dzwon od Świętego Piotra

3. Noc na Forum

Okruchy wielkości nanizane na ciemne ulice
płyną przez noc, paciorki zgasłej chwały,
nad nimi księżyc złoty
a pod księżycem
żółte oczy kotów
co cesarzy przetrwały
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Z głębokości

Z głębokości wznosząc głos
aby rozerwać ciemności zasłony
zatopieni w mroku wronim
o skrzydła wołamy

bośmy kamienie zapadłe na dno
świata przygniecionego piramidą nocy
milczenie czarne z pułapu strąca
krople

tak
tak

tak
mierzące
przemijanie beznadziejności

ale głosowi czasu odpowie tylko
wieczności milczenie
co się zawiera nad nami kamiennym sklepieniem
i płacz sierot echem przez jedną chwilkę
drga i zamiera
pod dłonią nieodpowiedzenia
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i wtedy w tej najczarniejszej godzinie
pamiętasz chwilę czarniejszą jeszcze gdy pękała
skorupa ziemi zatrwożona mocą szatana
kiedy się skały rwały a milczało niebo
na głos lama lama sabachthani
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Przejażdżka niedzielna do Galve�on

Droga przed nami otwarta na niebo i morze
oleandry (ponoć trujące) liście naprężają
kwiaty białe i różowe ku słońcu gną
a dzień nad nami umyka jak zając

Szybko czas leci, ulata za chwilą
chwila, gorzka lub słodka, raz tak raz tak
i co nam zostało z tych okruchów czasu
chwyconych w biegu jak motyle
o skrzydłach może czarnych i płomiennych ale
równie ulotnych jak rozkosz aż do dna

Każdy motyl złowiony to kamień milowy
na tej drodze gładkiej i stopom przymilnej
gdzie asfalt zachętą kupców namaszczony;
ku plaży złotej wiedzie ona i dalej przez morze
do piekielnych bram
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Il fabro

pamięci Ezry

Umarły w Pizie
pochowany w szpitalu
straszył gdzieś po latach
jak milczący cień
dawnego świata
ostatni z nieśmiertelnych –
zamieniony w grób.

Dzieciń#wo

po niewielkiej uliczce
w małym miasteczku
pod kasztanowym baldachimem
biegnę sobie, wesołe dziecko,
ku miejscu gdzie zginę
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Życiorys

Na brzegu świtu co ku nocy spływa
płonie czas zwykły niedokonany
płomień z płomienia się naśmiewa
i w dym się zmienia

roztrwonione chwile u nocy strumienia
początków pełne i niedomówienia,
gdzie prawem jest, że każde słowo
nie kończy się lecz rozwiewa

Autoportr! z aureolą

Chciałbym być przejrzystym
nabożeństwa naczyniem
lecz mi się wciąż nie chce
w światło przemienić
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I znów leją się łzy

Polały się łzy rzęsiste nieczyste
na wszystkie lata mojej klęski
aż po ten czarny grób – wiek męski
na wszystkie zdrady jawne i tajemne
polały się łzy gorzkie łzy ciemne.

Smutny mieszczanin

Raz mi pokazano drogę otwartą do nieba
zamknąłem oczy bo mię raził blask
wiedziałem przecie, że tam ciemność tylko
i niewygoda nagłych zmian

a potem minęła ta chwila jedyna
i tyka zegar w stołowym i kapie zepsuty kran
nic się nie stanie już aż umrę
w tej mieścinie, gdzie się kończy świat.
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Z hymnu przed wschodem słońca

Że z każdego snu obudzić się trzeba
do mego wdowieństwa
że z każdym rankiem znów wstawa
stara udręka
że ucieczka kończy się zawsze – powróceniem
że noc – śmierci tylko cieniem
że żaden sen na zawsze trwać nie może
smutno mi Boże

Czy"nie duchowne

Czytając autorów mistycznych znajduję
że można się piąć do nieba prosto
i po drodze stawać się płomieniem

A ja w windzie jadę
ciemne pudło rzępoli
jak zepsuta basetla
wolno się wlokąc, gdzie sam nie wiem –
miejmy nadzieję
do nieba.
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Acedia

Żeby być osobą nieco mniej wezwaną,
dzikusem jakim, ciemnym poganinem,
sączyć sobie bardzo zwykłe życie
i tak do nieba od kuchni wejść

wolałbym nie być miastem na wyżynie,
świecznikiem, solą, czy żywą hosanną,
lecz zakamarkiem zaczajonym w ukryciu
gdzie jeszcze nie doszła Wieść.

Zami!t kwi#ów na wł!ną trumnę

Nagle trzasnęło wieko i wiem że umarłem
i, choć słyszę z daleka płacz tych co żyją,
do piersi przyciskam dłoń tak już niczyją
i pieszczę obrazek i krągłość guzika

Odchodzę, wiem; odszedłem już, jeszcze wspomnienie
jak odcisk stopy na ścieżce ku bramie,
jeden dzień minie deszczem i nic nie zostanie,
tylko zdjęcie, pożółkła chwila, umarły czas nieboszczyka.
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Scherzo

Na mej mogile żaden ptak nie śpiewa
ani się żaden kwiat ku słońcu nie złoci
czasem tylko wątły wiatr przewiewa
piasek szary jak i nasze życie

Umarli, każdy w trumnę swoją zawinięty,
okutany watą ciepło i wygodnie
śpią: chłop, hrabia, bandyta i święty,
a czas się wydłuża ku anielskiej trąbie

Żywi, każdy z rozpostartym żaglem,
płyną po fali świata, a serca im milkną,
nie czekają, nie myślą, że nagle
zaryczy skała i trąba wybuchnie

samotnie na swym grobie siedzę i łzy ronię
nie całkiem jeszcze wyrosły na śmierci zagonie.
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Kwi� paproci

Mówią, że jest w poezji ta siła fatalna
odkrywająca prawdę popod dnem istnienia,
że w wierszu mowa ludzka w Bożą się przemienia
burzyć światy i nowe stwarzać zdolna

w horyzont taki zapatrzeni błądzą wierszokleci
przez ciemny język za kwiatem paproci

Moja piosenka

Aleje topolowe posypane księżycem
srebrne ślady na piasku, cisza
po odejściu czyimś tajemniczym,
puste serce ssąca

i marzysz żeś przechodniem tylko
zbłąkanym przez sen na jedną chwilkę
w krainie tej ułudnej

znika sen
i jeszcze ci smutniej
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Akwarela

Uśmiechnięty dzień złoto-niebieski
ogród słońcem zachłyśnięty
w alejce dama z parasolką i pieskiem
na ganku stoi ktoś i patrzy spod dłoni
i nie śmie ze schodka zstąpić do niej
bo się rozwieje

Zap ane w pamięci

Wołyńska czarna rzeka
smutnej urody
zastygła i w siebie się wgłębia
pod zgrozą wrześniowej pogody

żółte liście, późne nenufary
drzewa rzucają do wody
a z nieba srebrne krzyżyki –
metal i huk na ogrody

przez okno wyskoczyło biureczko
krzesełka empire
i przeszłość nasza – książka w strzępach
nie doczytana i odarta z sił
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M�ki czekające

Koronkowe damy stojące u okien
patrzących na ogród i daleki staw
gdy odjeżdżają, serce rozdzierają
synowie

kryje ich las

potem długie godziny po pokojach krążą
alejkami, jak mgły, wiewają tu i tam
ale godziny historii wolno drążą
życie

i pusty jest czas

ku wam spoglądam, gdy tak stoję
na swoim brzegu tej przepaści lat,
w umarłym domu matki matki mojej
z wami opłakującej

mię i pozazmierzchły świat
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Na wsi II

pamięci Józefa Czechowicza

Świat pachniał snem i sianem
księżyc gwiazdy pasł
dom powieki odmykał i zamykał
ogród szelestem gasł

łzy nanizane na tego co nie było
najsmutniejszą pamięć
ta�e okien odbijające czasu
rdzawe zamieranie

jesienią owinięte drzewa
na próżno czekamy
na powrót żałosnego echa
pieśni nie dośpiewanej

L’aubade

Ranek po nocy wrzawą napełnionej
wstaje czysty, otwarty na wiatr od wysokiej strony,
idę pustą jak życie ulicą

było, cieszyło, teraz się zbyło,
tak się wszystko spopieliło,
że nie zostało nic nawet na łzy
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Safo uchodząca

pamięci Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej

1.

Któż cię, biedna Lilko, słuchał
gdy się zapadałaś w ciszę Albionu,
zamilkła muzo, wcześniej jeszcze niemowa,
obarczona niewypowiedzianym widzeniem,
pozbawiona już słowa?

2.

Obca wyspa połykająca
niebieskie migdały dzień po dniu,
chwile jako pióra wiotkie,
dawne nadmorskie mgły –
taka to polsko-klęsko-angielska
kwadratura koła

3.

Umieranie to tylko kropka
po nieobecności takiej,
a za ścianą angielskiego powietrza
La Precieuse co zobaczy?

4.

Boć nie ustoisz wahająca
w tej pozie z żurnalu mód na zawsze,
wreszcie się stopa w srebrnym pantofelku
w błotnistą wieczność
zapadnie



92

La Precie�e III

Paznokieć ledwie dotknięty lakierem
srebrny drucik na przegubie dłoni
a w palcach wachlarz jak zielona mgiełka

powiewasz sobą jakby w słońcu szkiełka
błyskały, kielich kwiatu się kłoni
i już się przed nim otchłań otwiera

Apel poległych

Ci, którzy odeszli
wyrośli w drzewo i pomnik
i myśli o nich tylko
murarz i ogrodnik

ci, którzy zostali
zrodzili sobie synów,
by miał się kto spopielić
w taką samą godzinę
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Godne powinszowanie

pani Stefanii Jędrzejczyk przypisane

Co mi dasz na gwiazdkę? motyla –
tak się gwiazdką nad ziemią nachyla
upudrowana mrokiem, księżycem malowana

– roziskrzona sanna –
grudniowa noc, słodka panna

co mi dasz na gwiazdkę? srebrnego
dam ci owada, ze szkła skrzydełka,
korpus z porcelany,
dźwięczącego jak harmonijka
dam ci owadzika
na święta świetne i choinkowe
zimno-ogniowe

co mi dasz pod choinkę? zasłuchanie,
noc skrzącą w atramencie nieba
kryształowymi węgielkami,
pokoje zalesione, rozptaszone,
śpiewający dom na szczycie śniegów

tyle ci dam i gwiazdkę z nieba
i anielskie z nieba śpiewanie
i powolne zmierzchu zapadanie
puste jak pokój, gdzie cię już nie ma
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Jeszcze jeden Nowy Rok

kolorowe kule
na drzewie powietrza
w karbowanej bibule
laurowy liść szepcze
pyłem
słońce stoi w kolumnach
w domu cichym jak trumna
kapią puste chwile

cóż nam jeszcze zostało?
pamiętanie
ćmiące się oczy
stygnące książki
papieru skrawki
schnące ciało –
a to jest tak
a to jest tak,
pani Mario,
tak diablo mało.
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Rocznice

Coraz jest nas mniej na tym świecie
w grób zapadają się wspomnienia
deszcz na płytach napisy zaciera
wawrzynu liście jesienny wiatr miecie
po opustoszałych alejach
a późny wnuk przelotnie spoziera
i nic nie rozumie

Rozmyślanie

Ponad otwartym grobem czasu
na drzewach wsparte niebo płynie

stańmy na chwilę u mogiły
gdzie nie-ma szepce do już-się-zbyło

dalej i tak już nie ma drogi
na ziemię niebo padło z trwogi

i nas już nie ma na tym świecie
wiatr nas szeroki niebem miecie

i archanielska trąba gra
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Pochwała milczenia

To, co jest naprawdę, za progiem widzenia,
co się tylko przed oślepłą źrenicą otwiera,
co się na mgnienie oka odkrywa,
gdy myśli skrzydła jak dłonie zmęczone
złożą się na chwilę na sercu
przez moment o sobie zapomnienia

Jakże to na słowa rozmienić,
co było nie mową lecz ciszy odbiciem,
w głębszą jeszcze ciszę spadającym liściem,
wszystkim i niczem?
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Proro�wo Wernyhory

Zasiana łzami woda zakwitnie
(gdy się los przechyli)
rzeka, płacząca łąka, popłynie
od serca zbłąkanego ku dłoniom
zbłąkanym

noc pogrzebana w ziemi wyrośnie
(gdy się serce otworzy)
drzewo tłumem ptaków w niebo skoczy
od życia zgrzybiałego nazbyt długim
trwaniem

wtedy obejmiesz wzrokiem oczy
(gdy postać świata przeminie)
dzwon jak niebo szeroko zahuczy
w serca sercu i serce się wreszcie
rozpłynie
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M�ka Boska czekająca

Smutne na wieży stoją chimery
przymkniętym okiem strzegąc katedry
a pod sklepieniem Panna smętna
czeka na dzień wniebowzięcia

Tak ci się życie dłuży, Pani,
pod lat ciężarem tak się kłonisz,
wolno się wloką dni samotne
od owej nocy posobotniej

o jakże ciężkie to czekanie,
o jakże długie umieranie,
ten miecz ostatni najostrzejszy
uczy cię teraz ludzkiej śmierci
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Laudes Mariae

Tobie kapią miodne krople lipca
tobie pokrzykuje ptak pod letnim słońcem
tobie w słodyczy kwiatów topi się dzień
tobie echa z kościoła polatujące
i jabłek w sadzie perkusja

Włączyłbym się w ten śpiew jak się łączą
wargi w melodię dziecinnych wspomnień
lecz za granicą cienia stoi serce
przełamane życiem na tak i na nie
serce już całkiem niezdolne
być harfą grającą

Spojrzyj więc z gorejącego krzewu
Matko brzemienna zbawieniem
zrodź i to serce raz jeszcze
zapal ognie zgaszone
zamień na śpiew me milczenie.
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Ucieczka ikon

na złotej ścianie obrazu
chowa się panna zamyślona
zawarte carskie wrota
niebo rzędami aniołów się wspina
ku kopule pantokratora
sza�rowe i złote
zamyślone jak ona

zatrzymaj się na chwilę
ze stopą na stopniu
posłuchaj
nie wyciekaj ze świata
jak światło z okna
panienko złota
panienko markotna
słuchaj jak płacze
cerkiew opuszczona
rozwinęła skrzydła
uleciała
droga się wśród obłoków
zamazała
uszły nieba do nieba
i tylko mroku
drewniana cisza
tylko pustka biała
na świecie się nam biednym
została
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Nabożeń�wo majowe

1.

Siostra Lilioza ukryta w przeszłości
w welonie pokomunijnych zadumań
w mroku odlatującej kaplicy
cała w czarnych tiulach
jak w trumnie
siostra Lilioza, zasłuchany
żagiel odpływającej młodości

2.

Coraz nas dalej unosi
trzeszcząca tratwa
i coraz trudniej pamiętać
zapomnieć coraz łatwiej.
Siostra Lilioza też z welonu
pewnie już wypłynęła
jak ryba ze szmaragdowej sieci;
kaplica umarłego klasztoru
porzucone jezioro
żałośnie pustką świeci.
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Sinfonia concer�nte

Muzyka napełnia ziemię
więc ziemia – wielka muzyka
ziemia – pudło wiolonczeli
dotykają strun zaśpiewani anieli
niebo – jana sebastiana
wielkanocna rzeka,
a miasto – zasłuchana dusza
przemienionego w szkło amadeusza

muzyka w wieczność ucieka
ton za tonem
nieskończoność trwa zachwycona
czas się nad światem weseli
kroplami światła życie wycieka
płynie wysokie nieba granie
aż odejmą rękę ścichli nagle anieli
i już nas wreszcie nie stanie
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Przemienienie poranka

Takie się wreszcie otwierają wrota
przed okiem przemienionym w sen
że każde drzewo bramuje się złotem
każdy kamień zamienia się w cień
ciemność w brzask.
Od tego światła promienistej mocy
walą się twarde piramidy nocy
topnieje oka kryształ, świata głaz.

Tercyny o zmierzchu

Ostatnim blaskiem jaskółka leci
upadając za słońcem jak za latem liść
potok – płynące drzewo – szeleści

noc skrzydła rozwarła do lotu,
lecz zasłuchana zapomina się wznieść,
ogród przycupnął u potoku

też czeka: aż wypłynie zza gór
księżyc w srebrzystym obłoku
i fontanną pryśnie ku niemu noc.
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L�o

Świat spowity w słońce
roziskrzone chwil korowody
drzewa – rozśpiewane obłoki
słodko omdlewające
tonie serce w kryształ głęboki
stopionego nieba i wody
i zastyga na zielonym dnie.
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Pogoda apokaliptyczna IV

Nikt na mojej głowie nie rozpalił gwiazd,
żaden wiatr nie powiał,
tylko się rozstąpiła ciemność i nagle spadł
welon pożółkłej mgły i znowu
martwota gnijącego septembra

wokół oczu wystraszonej gazeli umbra
jak baldachim nad niewinnością,
ale w piersi drżącej i wypukłej grot tkwi
i nie ma już powrotu zieleni

Na sto spustów zatrzaśnięty ogród
od własnych kwiatów umiera,
a w ogrodzie od nocnych woni się dusi
drzewo płonące – i wtem się chyli,
nie od pioruna nawet, ale
że je podgryzł roztargniony zwierzak.
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W l�ni poranek

Markowi Skwarnickiemu

I na cóż to czekasz spóźniony przechodniu
na dworcu między kontynentami?
że się kiedyś po chwili długiej jak wiek otworzy
wschód cały od rdzy i łez czerwony?

perony ciągną się jak życia całe,
świt, strzęp gazety, wzdłuż dnia wieje po betonie,
martwe pociągi wychylają się z cienia
zamknięte na zamilkłe brzaskiem semafory

od wsi robotnicy idą i pokrzykiwania,
niebo skrzypiąc jak żuraw studzienny się wznosi,
już wszystko minęło, jeszcze ciemności
trochę zostało nam w dłoni, ale i to
zaraz słońce zabierze i oczy wypije
rozwierająca się nicość świtania
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Nocy doczekiwanie

Śpisz – ja w noc nad nami patrzę
ściele się kurz na oczach szarą powieką
w głębinach ciała hałas gaśnie
upalny strumień w ziemię ścieka
czy mi źle czy dobrze nie wiem:
rośnie w nas śmierć lodowatym drzewem.

Rondo pesym"tów

Na tym łez padole w tej dolinie ciemności
czasem się idzie do piekła, czasem chodzi w gości
czasem pękają serca, czasem baloniki
szeleści popiół wśród tanecznej muzyki
i często jest ponuro, a częściej nijako
na tym łez padole, w tej pustce majaków
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Niewidomy z B�saidy

„Widzę ludzi jak drzewa chodzące” (Mk 8,24)

Andrzejowi Jawieniowi za słowa ładu 
i całości te ułomki chaosu poświęcam

1.

Dotknięto mię...
Otwarły się mi oczy
w zwierciadle jego głosu
ujrzałem nagle mej myśli
pokraczny świat

Okruchy chaosu nanizane na grzędy
strun romantycznej harfy
mechaniczny słowik wśród sztucznych drzew
mandaryni biegają tędy owędy
stuk stuk panto#em
niebo błękitne jest i szklane
okna fałszywe, a za oknem
światy też namalowane
przewzruszeń i niedoprzeżyć
eleganckie zakręty
wijące się w pejzażu
smutki i smętki
lirycznie w szarady słów upozowane
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wiązaną mową
i tyle rymów... za rymem rym
kapie z fontanny kałamarza:
nic i nic i nic
nie trawa nawet
lecz sztucznych kwiatów naperfumowane siano

2.

A przecie można inaczej inaczej
z przestrzeni można między-dusznej
gdzie na „pójdź” „idę” odpowiada
wywołać takie słowa
które nie tłumić będą ale wołać,
ujawniać nie szyfrować,
można nie maski nosić ale twarz,
a zamiast cacek bliźnim dawać chleb,
by każdy wiersz był wołaniem
ziemi ku niebu, nieba ku otchłaniom
a każdy rym był jak Amen,
a nie jak zapytania znak

3.

Powie kto: Teraz, gdy przejrzałeś
w zwierciadle, które ci otworzył,
gdy jeno zechcesz to i stworzysz
prawdziwe o prawdziwym świecie słowo

Lecz czy to tylko sprawa chcenia?
nie każdy może wielkim głosem śpiewać,
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a żeby wiersz był ujawnieniem
to na to trzeba być wezwanym
(w poezji prorok samozwańczy
jak cymbał brzmi, a nie jak dzwon)
na to trzeba być udarowanym
tym strasznym wzrokiem, który
widzialnych kształtów treść otwiera,
że widzisz ludzi, a nie drzewa.
A ja co? Wpół-obudzony wiem,
że me zabawki były tylko snem,
lecz nie wiem czym jest dla widzących świat

4.

Nadszedł więc dla mnie czas milczenia?
Świergotać nie chcę, a nie umiem śpiewać
zostaje tylko czekać aż mię dotknie drugi raz

A jeśli nigdy?
To też dobrze.
Pół wzroku mając – obdarzonym szczodrze.
Bóg i to kocha, co niewydarzone.
Niech będzie imię Jego uwielbione,
niech będzie imię Jego uwielbione.

Rzym 1982 – Houston 1988
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Z tomu Czas, co pochłania

Nocna ulica

Ulica pusta jak bar po godzinach
księżyc też odszedł latarnie samotne
towarzyszą takim jak my
upiorom
co już nie czekają

Ogród l#ni w południe

Ucieszony upalnym dniem
przez szpary liści ptak spogląda
na rozzłocony świat
trącane much szklanym skrzydłem
brzęczą harfy powietrza
ospała muzyka upału
napełnia czuwanie snem
i dobrze nam jakby nas nie było
wcale
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Piosenka wesołego �ar�zka

Już nie muszę wcale
atlasem być świata
nadzieja wielkości
już mię nie przytłacza
budować sobie nie muszę
wiecznotrwałego pomnika
tylko, Bogu dzięki,
chwast w kącie zapomniany
douczać się ospale
wieczności
i umierania

„Upadek zachodniego świ#a”

Ogłosiwszy swych Danieli
za zacofanych oszołomów
za stołem rozwalony
dwór Baltazara
nawet nie wie że na ścianie
już ręka pisze wyrok
mane tekel fares
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Z tomu: Epigramat o nadziei i inne wiersze (1999–2003)

Aviarium czyli o sobie samym do potomności

Orzeł szybuje wysoko
i widzi daleko
sowa okiem otwartym
każdą noc przenika
słowik roztapia serca
muzyką
a wróbel z drzewa na drzewo
przelatuje i ćwierka
mało to może ważne
lecz Pan Bóg
chciał i wróbelka
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Młodym po�om �ary pleban

Kiedy, jak wy, byłem młody
też z pewnością wiedziałem
żem władcą dusz i sztuki kapłanem
o słowie jak miecz co objawia
tajemną wiedzę ludzkości skołowanej

lecz siedem tomów później
jak wasze niesprzedanych
zmalałem
zostawszy księdzem i dość mi
służyć nie moim słowem
i swoim milczeniem

Dlaczego p"zę krótkie wiersze

Krótki mając oddech podstarzała muza
kroplami kapie więc mogę
późniejszym wnukom zostawić
tylko mikropoemat
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Na co się zda pokora?

Posłusznie na ostatnim miejscu
zasiadłem u końca stołu
czekam
potrawy noszą danie za daniem
do mnie nie donoszą, czas płynie
i nikt nie powie

„posiądź się wyżej człowieku”

Srebrne i czarne

Ostatnie ptaki wieczoru
zmęczone czerwienią zachodu,
owoce nocy, zawisły
na czarnych drzewach ogrodu
dom szklane oczy zamyka
i w sen odpływa
samotny księżyc łzy srebrne
na szary gór dym wylewa

a dla nas sów bezdomnych
srebro z nieba tak martwe
i czerń, jak śmierć, tak żywa
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Z autobiogra�i hedon�ty

Smuga cienia ostrzem kamiennym
na naszej młodej skórze wykroiła
mapę przeszłości rozkosznej, co syczy
o nadchodzącym czasie, już u proga,
gdy nikt nas nie będzie pożądał

Pokolenie wyzwolone

Spalili włosiennice ojców
matek modlitewniki
młodzi silni piękni i wolni
twórcy nowego świata

Radośnie biegli ku ciemności
tej ludzkiej rzeczy
co i na nich spadnie
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Powrót wygnańców

Na nic się nam nie zdało płakanie
nad rzekami Babilonów
gdy powrót się okazał
tylko gorzkim z młodości wygnaniem

pocieszcie się wygnańcy
czas nie ustanie
ta rzeka was kiedyś wyrzuci
w morze, wieczyste Jeruzalem

Być jako dziecię

Od dzieci się nie wymaga
by pierś odważnie nastawiały
na smocze strzały
dzieci dobrych rodziców
żyją pod pokrywką
w domu pełnym światła
i piosenek
za słabe na wielkość
więc zwykłość im dana
i są szczęśliwe
dorosną dopiero w czyśćcu
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Odnowa liturgiczna

Król nam kiedyś postawił
kościółek nad rzeką
płynie sobie woda do morza
czas płynął przez wieki
kościółek się napełniał
jak niebo świętymi
na ołtarzach przycupniętych
złotych aniołów bez liku
matki boskie trzy
i czterech józefów
dwóch świętych antonich
(padewski i ten drugi)
trzy serca jezusowe
i jedno miłosierdzie
patronów do wyboru
czekających w ołtarzach
na nasze westchnienia

aż przyszedł posoborowy
ksiądz proboszcz wprost z Paryża
ci święci przesłaniają,
rzekł, ludowi Pana Boga
tak dalej być nie może
konieczna jest odnowa
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więc kościół nam oczyścił
ściany pobielono
krzyż z kory nad ołtarzem
i tronem proboszcza
opustoszało niebo
Pan Bóg w samotności

i gdzie teraz moja matka
w tym osamotnieniu
znajdzie swą własną Maryję
co nad chrzcielnicą stała
specjalistka od dzieci
by przed nią wypłakać
swą dolę sierocą
że syn tak daleko
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Po�a tragiczny

Ten niby mój dom pogrążony w milczeniu
zegar zamarłych serc bijący metalowy takt
czas płynie szarym swądem
przez zaniedbane pokoje
gdzie nic nie czeka

ile to lat siedzę tu zauroczony romantyk
na popiele spisując smutki
nieprzeżytego życia
w kamiennej pułapce

dopiero teraz, gdym już prawie ślepy
dojrzałem drzwi z drugiej strony domu
na ogród zatopiony w świetle
i prawie już głuchy usłyszałem
jak śpiewają kwiaty.
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Potworkom ku pociesze

Kto by tam mię kochał
potworka o myślach skrzywionych
o oczach żaby i wargach ropuchy
utytłanego w błocie jak prosiak?
kto by kochał takie coś?

On co ma w sercu lustro, które
pokazuje wszystko na odwrót
garb – nachylona strzelistość
ślepota – głębszy wzrok
błoto to pamięć jego trzech
upadków na Drodze

przez to lustro zaprowadzi
nas w swój rozśpiewany dom
jeśli się damy
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Biały mazur

Ostatni już mazur dzisiaj bo Ojczyzna woła
odjechał w bój a ona została
białe ściany płacz odbijały
bohater wrócił
o radości!
potem znów płakała

Melancholia

Płaczliwy dzień o szyby dzwoni
monotonnym narzekaniem
to śpiewa zamglona jesień
starzejących się serc
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Epi��um bezimiennego

Światem nie wstrząsnąłem
siedemdziesiąt coś lat bez echa
płyta szara i napis na płycie

„grób nieznanego człowieka”

lecz wiem że ktoś mnie zna
i na mnie czeka

Osiągnięcia

Tak się nam życie zsypało
szary piasek w klepsydrze
i cóż nam zostało?
dyplom, medal i trochę kapitału
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W drodze

Na chwilę przystanąć
złożyć skrzydła
słyszeć jak drzewom
powietrze śpiewa
a wtedy, kto wie, może
doleci do nas echo
muzyki sfer, milczenie nieba

Wdowa

Ten czas czarny i powolny
tak mię oddala od ciebie
usta zapomniały kształtu twej twarzy
i tylko w pustym mieszkaniu
obcy pan patrzy
ze srebrnej ramki fotogra!i
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Wyrzuty sumienia

Niedokończone sprawy, sprawy źle skończone
upiory tego co się nie odstanie
jęczą po kątach nocy,

„niestety” to jedyne słowo jakie nam zostało
„za późno” na naszym zegarze jedyna godzina
bo znać nie chcemy
łez przebaczenia

Mały trak"t o pryw#yzacji

pamięci Beaty Obertyńskiej

Przez drzwi żółte jak usta z bursztynu
weszli do rodzinnego domu
pustka tych nieobecnych lat wionie
po zerwanych lampach
w su"tach rany
zachód na ścianach maluje
rude kwadraty
portrety znikłych obrazów

otwarli okna na rosnącą
w zapuszczonym ogrodzie noc
i płakali
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Narzekanie lilii polnej

I cóż mi z tego, żem od Salomona
strojniejsza choć nieutrudzona
że mi słusznie zazdrości urody
zgrzebna wieśniaczka pracą pochylona
wypłowiała pokrzywa
gdy ja jutro do pieca
a, może, kiedyś do nieba – ona?

Nad potokiem

Woda wyrwana z serca gór
wali w dół rozhukana rozpacz
grzmoci głazy targa się w białe chusty
gniewna na to upadanie

aż się przyzwyczai w nizinie rozlana
czarna rzeka wlekąc się leniwie
i w gorzkiej toni zginie
zrezygnowana

i nie wie wcale
że to jest pierwszy krok
w niebo wyniesienia
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Lament choinkowy

W złoto ustrojona
królewska panna młoda
w glorii świateł i kolorów
ten symbol, mówią, życia
stoję w świątecznym pokoju
i schnąca od stóp patrzę
przez oszronione okno
na las gdzie tak niedawno
zwykle drzewiasto sobie
żyłam

Elegia o śmierci mi#$

Nocne miasta rozmawiają oknami
że samotny przechodzień nie jest tak samotny
otoczony różańcem złotych prostokątów
jak struny łączące dzieje wielu serc
lecz kiedy nadszedł czas barbarzyńców
zaciemnione miasto umarło zanim je zburzono
pogrążając się w nocy co nie zna
słów pocieszenia
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Z księgi wyjścia: wieczorna godzina szczytu

Czerwone oko zatrzymało
rozmokłego węża co się wlecze
w szarości smętnego zmierzchu
niosąc nas wreszcie wyzwolonych
z biura niewoli

Na chwilę uwięzieni
każdy w samotności swej blaszanej bańki
czekamy aż oko mrugnie i się zazieleni
i znów nam pozwoli płynąć
ku tej łez dolinie
naszemu domowi

Świę" po amerykańsku

W imię tolerancji i tym podobnych cnót
przepędzono przez Gwiazdkę stado świętych krów
stratowały żłóbek i anioły
i został nam tylko renifer
z czerwoną żaróweczką w nosie
i przerosły krasnal
ciągnący wór z zabawkami.
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Świę� emigran�

I. Wigilia

TV Polonia kolędowe echa
rozsuwa po kątach pokoju
na choince (prawdziwej) światła
budzą cacka kolorowe
gdy się opłatkiem (z Polski)
przełamuję tak sam ze sobą

II. W pierwszy dzień świąt

„Samotność…” cisza, tylko szumi
niosąc się powoli od ranka do wieczora
to jest pieśń co nam towarzyszy
w te zamglone świąteczne godziny

Niegdyś byli zapłakani zesłańcy
w syberyjskiej chacie nad paczką opłatków
a nam tylko domek w opustoszałej ulicy
i nie gorycz męczeństwa lecz popiół nijakości
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Noc wigil�na

Wyszedłem na chwilę
z zadymionego pokoju
za plecami dźwięczenie szkła
i śmiechy w kolędowym tle
już dawno od pierwszej gwiazdy
niebo pełne cekinów
nocny mróz mię owija
zimną płachtą
na wysokim balkonie
patrzę w pustą noc
cisza

wtem bije dzwon
i tam daleko w dole
odpowiada posłusznie
szybkich kroków stukot
nie moich
gorąca słona kropla
spada na dłoń ściskającą
lodowatą poręczy stal
umilkły kroki a zza pleców
chór niezestrojony
góralu czy ci nie żal?
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Służąca wraca z zakupów

Katarynka z małpką
i walcami Straussa
raz dwa trzy raz dwa trzy
oto mój grosik
choć trochę szczęścia wywróż mi

połyka grosze katarynka
raz dwa trzy raz dwa trzy
małpka ciągnie losy
a każdy czarny każdy zły

pusta portmonetka
odszedł kataryniarz ucichł Strauss
i stoi sama płacząca wierzba
w ulicy uschniętych snów
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S�tek widmo

Płynę przed siebie, cień przelotny,
czas się oddechem wznosi i opada
na wodzie tylko znaczę ścieg nietrwały
jeszcze chwila, westchnie szara fala
i nic nie zostanie

Nędzna pociecha

Jesienią dom ociemniały
szary dnia cień nieruchomy
zatrwożone w fotelach chochoły
zwolna toniemy
w martwej wieczności milczenia
i tylko zegara ciężki krok
pociesza
że przecież kiedyś miniemy
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Zmierzch

Otwarte ramiona nocy czekają
aby utulić dzień skołatany
wyciągnięte ręce ulic szukają
drzwi do ciemności
i nam się marzy że to spotkanie
otoczy nas mrokiem i zatopi
w ciszy beztrwania

A wtem zapala się miasto
latarni różańcem i wiemy
że to tylko strony odwracanie
ku brzasku nowego płomienia
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Du� słońca i księżyca

blady cień księżyca
opłatek na spłowiałym niebie
spogląda na rozżarzony do białości
słoneczny krążek

dwu strażników obrotów świata
dwa doby oblicza
milczący kontrapunkt dnia i nocy
dzień zwycięża
złotym deszczem upału
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H�toria rodzinna

Na Ukrainie babcia straciła majątek
(czego nie wzięły dziadka amory
pochłonęła wielka rewolucja)
schowana w półmrokach krakowskiego mieszkania
przetrwała Niemców nie wychodząc z domu
(ich mogły być ulice jej pozostał salon)
aż wreszcie znalazła ją ta rewolucja
dokwaterowana i tak babcia gasła
staromodna lampa na�owa
za szafą w swojej połowie salonu
aż się wyprowadziła z życia i mieszkania
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Oby wiosna była wiosną

Nie wszystkie liście lecą gnane
wielkim wichrem historii
szumią wierzby płaczące
bo im warkocze pieści wiosenny wiatr
nie tylko dla poległych ma dziewczyna
białej róży najpiękniejszy kwiat
na stół w altance nie pod pomnik
te co zbiera narcyzy i bzy
czerwone maki przy torze w Bukowej
czerwone są choć nie piły krwi

L"o w mieście

Kamienny upał ulicy
przytłacza do bruku
jaskółki ospałe
tak z burego nieba padają
ułomki mego życia
spopielonego
choć nie gorzało wcale



137

Raj utracony

Mieliśmy kiedyś dom
w objęciach bzów i jaśminów
zapatrzony na zielony las
i szary cień Giewontu

mieliśmy kiedyś tych co nas kochali
w tym domu dymiącym upałem
gdy lato nad nim rosło
w wysoką kopułę

mieliśmy kiedyś i kota
szemrającego pod głaskaniem
żółte oczy patrzyły na nas obojętnie
jak się patrzy na wygodny fotel

a teraz nam tylko została
znajomość dobrego i złego
w jakimś obcym mieście
miałki piach
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Pochwała małości

Być tylko malutkim lusterkiem
odbijającym powierzchnie rzeczy
jak sadzawka co drzewa
maluje słońcem na błyskotliwej wodzie
małym głosem śpiewać
urodę zwykłych letnich godzin
czas co jak miód przez palce ciecze
to też, moi drodzy, być może
stać się jak dziecię

Mędrca oko

Oszukany błyskami złotych rybek
staruszek wskoczył do sadzawki
myśląc, że w niebo wstępuje
roziskrzonych gwiazd

a my rozumni i roztropni
wiemy, że tam żadnych ryb nie ma
tylko ulotne echa
niespełnionych pragnień
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Pogrzeb żony

Ksiądz proboszcz nas zapewnił
że cmentarz to tylko hotel
nie stałe mieszkanie
bo ciało zbyt jest piękne
by o nim Bóg zapomniał
i ziemi zostawił,
święconą wodą pokropił,
i wierzyć, wierzyć chcę
że, wodą tą zroszony kwiat,
kiedyś powstaniesz

Z dziennika lektur: l"o leśnych ludzi

Pani Rodziewiczówna naprawdę
miała dworek i chatę w lesie
i szanowała Matkę Ledóchowską
a jak to się wszystko przemieniło
w nadmuchaną prozę i zaczepiony
o Matkę Boską panteizm?
A jednak – zamknięty na okładkę
żyje ów wymarzony las
i wciąż cię kusi „Polesia czar”



140

Ogród w Ho�ton: portr� podwójny

l

Porcelanowe dzwoneczki
uciekających spod nóg synogarlic
lecą w nieba rozzłoconą przestrzeń
drzew liście prześwietlone słońcem
z balkonu powój spływa
liliową falą
a dalej pustka niedzielnej ulicy
jak cicho
cisza ta serce łamie
bo jest piękna
i nie prowadzi do nikąd

2

Jak zakochane panny gardenie
zapachem szaleją
synogarlic spod nóg ulatujących
porcelanowe dzwoneczki
staccato letnie
powoju błękitny wodospad
spływa po białej ścianie
kosów srebrne �etnie
jaka to radość gdy wiem
że choć umrze ten świat
też zmartwychwstanie
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Lament

Niechętny światłu bo oślepia
zapuszczam żaluzje na oczy
w półmroku sobie krążę
tak spokojniej i lepiej

a krążąc wciąż narzekam
na osowiałe dni bez blasku
i że życie – kałuża nie rzeka

Nad morzem

Szary oddech morza
mierzy powolne popołudnie
wysoko mewy przywołują
smutek młodości
w tę ciszę późnych lat

Ach, kiedyż odpłyniemy tak daleko
że nawet mewy nie dolecą
i już nic w nas nie zapłacze
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Kanonik na sumie czekając aż chór skończy

Fale harmonii biją w wieczność
czas się melodią wznosi i opada
przycupnięte na stopniach ołtarza
szemrzą między sobą chłopięce anioły
obok owinięci milczeniem diakoni
stubarwi się słońce w witrażach
oczy nieba echem mami
a ja w czerwieni i złocie
siedzę sobie na mej symbolicznej golgocie
jak łotr między dwoma chrystusami

Wy"a umarłych

Cmentarnie i zaduszkowo jak sen się snuje
dzień a w nim zamilkłe dusze
co na zbawienie prawie nie czekają
aż ich ciszę przebije czarna chmura wron
gniewnym ostrzeżeniem
skończy się i ten czas
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Zima

Ku niebu co wypłowiało od słońca
biją zimne ognie drzew w szklanych koronkach
niezapisana karta białego trawnika
czeka aż spadnie na nią wrony czarny kwiat
pierwsza litera zniszczenia

Kielce 3.I.03

Moment m"ical

Świat się napełnia deszczem światła
pieśnią aniołów i muzyką sfer
%ety oboje i wiolonczele
jak słodko jest być przemienionym w śpiew
choćby na chwilę nim zapadnie
znów noc powszednich dni
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Przy�ań �arości

Na końcu ostatniej alejki
gdzie brzęczy pora dostała
rozpinam pajęczynę
by złapała
ostatnią przyjaciółkę
milczenie ciała

Lento can�bile

Otwartą dłonią słońce sypie
złoty pył południowych godzin
i taka cisza w dymie tym że słyszę
milczenie nieba i śpiewam do wtóru
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Do drzwi dochodząc

Otwarto nieba carskie wrota
anioły ku nam lecą
na skrzydłach ze złota
jesienne liście,
świata oto gwiazdopad
nasze gwiazdobranie
kończy się życia słota
wyciągnij rękę chwytaj
ulotne światło i sam się zamień
w blask co nie ustanie
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Z tomu Do czasu kto nas wyzwoli? Wiersze 1950–2006

I. Młodość chmurna i durna

Leżąc na wznak nad brzegiem Lake Mephremmagog

Świat jest wielki: jak skrzydła rozpięte
skrzydła chmur od wschodu do zachodu
chmur przez niebo płynących jak czas:
wczoraj dzisiaj jutro, dziś i dziś i dziś
jak ostu gwiazda: płomieni krąg
i chmur pióra lodowe ułożone
lotki świata co się wznosi w niebo
pióra szklane kryształy szlachetne jak liść
zakończony kolcem, liść cięty w trójkąty
kryształ liść zatopiony w niebie jak w dniu:
wczoraj dziś zawsze zawsze skrzydło zawieszone w ciszy
świat rozpięty na dniu jak orzeł
wielki świat jak cisza niebios poza kratą
obłoków

cisza świerka zastygłego pod wodą
że tak się w dwa nieba jak ostrze ciemne wbija
skrzydła wyciąga, pióra cięte w trójkąty,
zastygły czas wczoraj dziś jutro zawsze:
pióra białe i pióra czarne, pióra białe i czarne
plotą wiążą zatrzymują niebo w locie
wielkość w kulę związują błękitną: nici białe
nici ciemne jak las, ostrza rżnięte w trójkąty



147

Wielki jest świat: ptak żar-ptak, ptak miłujący,
skrzydła rozpięte wznoszą dzień przez świata głębię
skrzydła szklane skrzydła czarne wznoszą — hen!

A wielki jest ten lot, lot nieskończony, lot tęskny,
jak czas: wczoraj dzisiaj jutro jutro —
nie zawsze: aż się skrzydła roztopią w niebie
w toni niezmąconej w toni błękitnej
w świecie większym niż czas

Na Zmartwychw�anie Pańskie kan�� 
na soprany i alty rozp�ana

Hej ktoby tam ktoby w alleluję
płakał
słońce na niebie jak malowane jajko
jak pisanka paw po sadzie się snuje
to frunie
na drzewa kolorowe kwiaty
także śpiewające pisanki
jakże się tu smucić
gdy procesya jak muzyka
i dzień wesoły nastał
i alleluja i kościół płynie
w dymie kadzielnic i petard
i ptaki się płoszą niezwyczajne
w szeleszczące chmury
nad takim porankiem
i pokoje pełne hiacyntów
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jak niebieskiego dymu
a ksiądz proboszcz grubo
i baby dyszkantem
alleluja
al-le-lu-jaa
i jak anioły ministranci
białe w skrzydła rękawy
latają
o, jakże się tu nie cieszyć
gdy alleluja

a stół jak ogród
kiełbasa jak senny wąż
gałązeczki wypuszcza
baby jak donice
ciemnych listków pełne
i baranek z chorągiewką
się pasie na głowie rzeżuchy
a wkoło widłak
o kosmatych palcach
i jajka – tysiąc omamień
jajka „oczu oczarowanie”
na alleluję
i załamane w karafce słońce
kwitnące wiśniami

dziś zawsze jest pogoda
by Jezus mógł po drogach
suchą stopką wędrować
i żeby dzieciom w pisankach
słoneczny ogród płonął
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to się otwiera okno
na błękitne niebo
i chciwy zapachu chrzanu
wiatr nadlatuje
skrzydlata alleluja

więc jak się tu nie radować
jeśli nawet wróble
ćwierkają jak skrzypce
i tata woła kurdesz
i wujkowie łyskają spinkami
i ciocie są jak bez
i wjeżdża barszcz z mamą
i słońce też zapala
swój kurdesz nad kurdeszami
�ranki są muślinowe
i pełne zapachu powietrza
i nagle jest trochę strasznie
od jajka święconego
jakby ktoś
nagle
cicho
wszedł
a potem znów alleluja i brzękanie
wielkanocnych kurdeszy
wesołe rozbijanie
jak pawie oko łupinki

o jakże się tu nie cieszyć
jeśli jutro

jest dyngus
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Lament drzew jesiennych

A gdybyś mi pozwolił pożyć więcej
gdybyś mi pozwolił polatać jak gołąb
wyżej i wyżej aż jakby klucz gęsi
polarnych ulecieć ponad kule strzelców

albo jak strzała co nie wraca więcej
ale zbłądziwszy pośród chmur szczęśliwie
z obłokami odleci jak żurawie
ku polom północy gdy lato nadpłynie

gdybym tak mógł być rzeczą latającą
nasieniem mleczu klonu skrzydłem
aleś mi stopy do ziemi przybił gwoździem
jak księga ciężkim jak żelazo zimnym

i tylko włosy wydzieram płaczliwie i
rzucam na wiatr za piórami ptaków

Pomniki w Ogrodzie Luksemburskim

Oto kolekcja dawnych wielkości
co z życia odpływając jakby
na chwilę zadziwioną postacią
stanęły: tak motyl co się w locie
zawahał i na zawsze na szpilce
pozostał w pozie lotu, wieczne uciekanie
postaci cokołem do ziemi przypiętych



151

tak śmierć w kamieniu wyobrażona
zmaga się z wiosną co wśród drzew wybucha
a dzieci z łódeczkami nad sadzawką plączą
te milczące zmagania w bitwę głośną
jak mistrza Jana poplątany grunwald
lecz głosy odchodzą ze zgrzytaniem bramy
i pozostają w ciszy z drzewami sam na sam posągi
strzeżone kręgiem złotych dzid zamknięcia
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II. Wiek klęski

Wyznanie

My pokolenie wojenne mamy swe upiory
parafanelia trwogi
więc nie dziwota że nas nogi
najchętniej niosą na cmentarz

my pokolenie wojenne na zawsze
pozostaliśmy dziećmi
i na małych nóżkach wciąż wielki
jak miasto garb niesiemy przez obce podwórza
uciekając od grobów co nas urodziły
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Niobe polska 1939

Nad czarną wodą rozpostarta
niebios wrześniowych złota płachta
w błękicie szklany klekot leci
na srebrnych skrzydłach naszej śmierci

biegnie przez pola z dzieckiem matka
za nią ordynans herodowy
w słoneczną jesień wznosi głowę
szkaradny smok nad wiejskim traktem

zaraz dopadnie i kobiecie
owoc żywota wyrwie, zgniecie,
sieroca matka, muszla pusta,
w niebo otwiera ręce, usta

żyto już zżęte, liście – złote,
wzdłuż polnej drogi – smutne osty,
droga słonecznym prochem miota
w spłakane oczy matki boskiej
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III. Doczekiwanie

Portr� w�ółczesny

Zagubieni w oceanie teraźniejszości
bez przodków i bez potomków
dryfują tu i tam ludzie bez nadziei
a każda fala co napływa ozłocona
na grzbiecie połyskiem spodziewania
doszedłszy burty gaśnie i pada
jak krzyk rozczarowania

S"ra kobi�a z pieskiem

Róże dymią duszną słodyczą
nad głową lip kadzielnice
złoty pył słońca się sypie
na ucichłe upałem ulice
lecz ona sunie powoli
przez zamrożony cmentarz
bo patrząc widzi tylko twarze
umarłych swych, których pamięta
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O zachodzie słońca

Wieczór czerwonym popiołem się kładzie
na liściach uciszonych drzew
zwalnia krok usypiający zegar
a w nas z wolna rośnie śmierć i sen

O p!sie skrzydło

Rzeka łuskami w słońcu łyska
dzień rośnie wysoko nad łąkami
żeby to skowronkiem być a nie
trawą przyszytą do pastwiska

Powrót do Rzymu

W złocie zanurzony, płonąc kolumnami
raz jeszcze przed wędrowcem zbłąkanym
rzymski pogodny dzień się kłoni
ku wieczorowi, królestwu słowików
i kotów polujących na nie
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Bal�zar pozbawiony Daniela

Pani Alicji Jakubowskiej-Ożogowej poświęcam

Krok za krokiem złoty dzień się nachyla
ku zmierzchu upadowi
słońce czas pisze blaskiem na milczącej ścianie

czemu śledzisz te gasnące wyrazy
czyż znajdziesz w nich receptę na przetrwanie?
to tylko krople bursztynowe
z drzew spadającej jesieni
gdy czas się skłania od złota
do w �olecie gasnącej czerwieni

Nic nie trwa wszystko odpłynie
daj się więc zatopić w nadchodzącej toni
gdzie zmrok jest światłem
i pieśnią zasmucone milczenie
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Z tomu Poezje zebrane

Z pieśni wygnańców

Hej, wiatr się rozwinął ponad sosnami
w płaczące płachty
tęsknoty nasze nieście o żagle
w daleki świat

Już i wrzosów pora i wiatr we wrzosach:
liliowe morze,
jak słońce w trawie smutne nasze łódki
poniosą się w dal

rudzieją sosny jak wrzosy, czerwienieje wrzos
upada niebo na zachód,
cóż nam zostało zasmuconym wygnańcom?
tylko świat, ach, tylko świat.

1957
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Ad Laudes

Sygnaturki dni niebieskich
roztrzęsły się roztrzepotały w świt
niechaj się kielich życia otworzy
na osrebrzone rosą dni

świecami płomykami rosy płonie wschód
sady ku kolanom opuściły mgły
rozwińcie się skrzydła chłodne jak poranek
serce chłonne piękna ku świtowi wzleć

ach, już i jezioro dalekie gra
wzrasta harmonia nadbrzeżnych sosen pniami
życie me życie rozśpiewane
wzrastaj i ty: drzewo szczęściem rozedrgane.
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Wigilia

Przełamali się opłatkiem goryczy
rodacy towarzysze broni,
tu wśród narodzin wielkich oni
umarłych opłakują

Zapalili światła na świerku ozłoconym
jakby się las wniósł do pokoju
i gwiazdami rozświecił
a oni wokół żłóbka stoją
i nad śmierciami płaczą.

Po świecie po śniegu grudniowym
dzwonki i dzwony echami lecą
wśród lampek kolorowych noc
radosna pokrzykuje hej ha
anioły nad dachami świecą
a oni w lochach łzami grzebią
i kości próżne jeden drugiemu
pokazuje łkając.

Można było Matce Boskiej
smucić się, archaniołom niektórym
wśród glorii wielkich cicho łzy ronić
nad śmiercią przyszłą
nad cierpieniem co okoli
główkę męską od żłóbka
od stajenki odrosłą,
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ale ten cud choinkowy
nie stał się na cmentarzu
wśród kości pozamykanych
w kryptach orłowych
gdzie tylko sztandary jak popiół
nad umarłymi wiszą;
i tak to im – moribundom wyobraźni –
duchom dusz umarłych
piasek pod tradycyjnym obrusem
szeleści i w noc
nieskończonego adwentu schodzą
z opłatkiem gorzkim w ręce.
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Ucieczka ikon

na złotej ścianie obrazu
chowa się zamyślona madonna
a oto echa ukryte w zakamarkach
świeczki, też złote, migają
zawarte bramy cesarskie
niebo rzędami się wspina
ku kopule
pantokratora
sza�rowe i złote
zamyślone jak ona

pomyśl przez chwilę
ze stopą na stopniu
że wyciekasz ze świata
jak światło z okna
panienko złota
panno markotna
oczy masz puste
jak oczy anioła
słuchaj jak płacze
cerkiew opuszczona
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rozwinęła skrzydła
uleciała
droga się wśród obłoków
zamazała
o mroku mroku
pod stopami obłoków
zasmucony
na próżno się zamykasz
po próżnicy wzdychasz
uszły nieba
do nieba
i tylko drewniana cisza
tylko pustka
biała

(1958)
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Melodia mgieł nocnych

wątłym miesiąca rąbkiem srebrnym
spogląda w ciemność dusza błędna
a nad jeziorem się podnosi
ręka powietrza w pyle rosy

kroi się cisza w pięciolinie
jakże nam smutno i jakże ślicznie
łzy zawisają na srebrnej nitce
molto adagio na �et i skrzypce

a my we dwoje rozanieleni
spadamy lekko na pierś jesieni
i zasłuchani w bicie księżyca
lecimy, liście, w głąb niedożycia.
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O łebek od szpilki

Dla Tadeusza Żychiewicza z przyjaźnią

Gdzie znajdę miejsce puste dla swej duszy
choć na jedno okamgnienie pomiędzy
opadnięciem powieki i szybkim podniesieniem,
miejsce zatrzymania, aby myśl oparta
o punkt nie większy od łebka od szpilki
odetchnąć mogła nocą nim znowu rzucona
poleci naraz w każdą świata stronę

pustynie dawno wytrzebiono z samotności
karawany rozkrzyczanych wszędzie gości
ciągną i niebo zagłuszają błyskami
aparatów fotografujących ciemności
z kościołów usunięto cichy kurz i zakątki
gdzie się – ponoć – chowały zawstydzone anioły
i dusze przyciśnięte jarzmem swych ciał

nie ma już na tym świecie miejsca bez widowni
ani pod niebem co się kręci na ziemi co płynie
więc wirujemy wszyscy jak jesienne liście
pozytywnie i twórczo, a życie się rozmienia
na pchlich skoków epopeje, aż wreszcie
osiągnąwszy absolutną pustkę gdzieś się rozsypiemy
żałosnym szelestem.
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Nadzieje

Ożenić niebo z piekłem na tym łez padole
oto cel moich starań i marzenie moje,
by się pod górę stoczyć można rączo było
i zamiast drewna nieść �ołki i żonkile

lecz Pan Bóg twardy, skała nie pierzyna,
więc tylko słońce skutkiem mych poczynań
i pusta w więdnącym sercu noc.

(1980)
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Wciąż będąc sobą

Ciszy nie słyszę ogłuszony hukiem
rozmów ze sobą, co mi w duszy brzmią,
lustrami otoczony ciebie nie widzę,
tylko w swe oczy martwe i płonące
patrzę, w sobie zagubiony wciąż.

Jaka przede mną droga się otworzy,
gdy stopy zwykle do stąpania w krąg.
Jakie nieba przestrzenie się uniosą,
nad głową pochyloną pod brzemieniem
wrzącego ciała ze spienioną krwią?

Rozbij mię wreszcie jak nadgniły dzban,
niech się ze mnie ma pustka wyleje,
uderz, niech w proch powróci proch,
aż się otworzy wzrok, gdy oko zmartwieje.

(1980)
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Ogród w Soplicowie

Wiem przecie, że liście ze sobą rozmawiały
że grzędy marchwi grały na skrzypcach
a astry (w gasnącej jesieni) mówiły smutne wiersze
jak chryzantemy: ostatni w cmentarzach wybuch lata

i choć już teraz szafa jest tylko szafą
a krzesło nie rży i nie niesie w daleką drogę
i dzień się kończy na szybie w strudze deszczu
i to radio rozmawia a nie śpiewa słota

choć namacalność przez biurko spogląda
i trąca klawisze mej zielonej maszyny
wiem (tyle jeszcze pamiętam), że to w kwiatów
rozmowach w pokrzykiwaniu złocistych jabłek
nauczyłem się znaczenia polskich słów

(bez daty)
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Zakończenie

A dziś rozmawiamy przez ściany
Stukając jak robak w próchniejące drewno
To tak trumny grają po cmentarzach
To tak spalone sosny szepczą po rozstajach
I dziw jak twarde jest próchno

A dziś poszukujemy w murach ruin
Glinianych czerepów najlepszych przyjaciół
Ale ogień i burza zazdrosne są
Zabierając cały dom w spopielałych książkach
I dziw jak czuje ból truchło

Pielgrzym

aleje topolowe posypane księżycem
srebrne ślady na piasku, cisza
po czyimś odejściu bardzo tajemniczym
i marzysz, żeś tylko przybyszem
tu, przechodniem, zaraz się obudzisz
uwolniony z krainy tej ułudnej – –
znika sen – – i jeszcze ci smutniej

(1981)
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Noc zakopiańska

Ostatnim blaskiem już jaskółka leci
upadając za słońcem jak za latem liść
między nieba kolumnami się skrada
zmrok, nietoperz niespełnionych dni

padła krzyżem jaskółka, koniec dnia,
woda skryta łaskocze, dalej cisza
kołysze się wśród poszarzałych skał

Noc skrzydła rozwarła jak do lotu
lecz zasłuchana zapomina się wznieść,
ogród przycupnął u potoku,
zwraca ku werandzie koci wzrok

też czeka: aż spłynie zza gór
księżyc w srebrnym obłoku
i fontanną pryśnie ku niemu noc.
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Muzyka wieczoru

Znieruchomiałe miasto się pali
letnim wieczorem
wśród brzemiennych jabłoni ule
odprawiają swe pszczele nieszpory
jak pajęczyna czas się snuje
cichy i znużony

Ku zachodowi się skłaniasz
życiem przepełniony
i grają ci do wtóru
zmierzchającej ziemi organy

Coraz czerwieńsze niebo
i ogród �oletowy
stańmy sobie tutaj oboje
starzejąca się pora i człowiek zmierzchniony
poczekajmy tutaj oboje
wytęsknionego wieczoru

(1995)
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Widok z okna �arości

Dzień upadający w siność chmurnego wieczoru
róże wypłowiałe jesienią
pokoje opuszczone nawet przez echa
to mój czas, co może tylko czekać

I cóż nam pozostało więcej
na tym karto�isku wyszarzałym od deszczu,
tylko wspominać rzeczy przeszłe
i serce ranić okrutną pamięcią?

Patrzeć wstecz: to serca rwanie na strzępy
tego co nieomal było
Patrzeć w siebie: gniew tępy
na tę studnię ciemną, mą duszę z kamienia
Patrzeć w przód: noc nastaje,
a w pustce jej wyrośnie nadziei blask
że sens ma nasze czekanie

(1995)
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Uc�zenie

Kiedy umysł zmęczony pościgiem idei
na chwilę złoży skrzydła i znieruchomieje
i już nie krzyczy do dlaczego czemu, zatem do ponieważ
to słyszę w ciszy jak do drzewa
powietrze letnie cicho śpiewa
a słońce pyłem po liściach się sieje
i bezszelestnie obraca się oś świata
w ramionach wieczności

Chwile takie to lecące echa
ponad przemijanie trwania,
uroda życia, śmierci słodycz
nad ciszę cichsza i większa nad podziw
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Papież w USA

Dziennikarze karcą go chwaląc
że ten polski papież
(wiadomo kraj zabity deskami)
nie wie co się na świecie dzieje…
Nie wiedzą czy udają
że w Polsce te sprawy
załatwia się boleśnie
nie w gazecie lecz w konfesjonale.

(1995)
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Obrazek rodzajowy

Uśmiechnięty dzień dzionek niebieski
zachłyśnięty słońcem sad sielski
w alejce dama z parasolką i pieskiem
a jabłka kapią z gałęzi

dworek płynie przez czas ze�rem,
piwonie na klombie, gorące kule,
w cieniu suknie oddychają sza�rem
omdlewają panny i kwiaty

na ganku stoi ktoś i patrzy spod dłoni
na świat zapomniany latem napełniony
i nie śmie ze schodka stąpić do niej
bo się rozwieje

(1995)
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N�turcje

Płomienno-okie nasturcje
palą oczy ogniem swych gwiazd,
w srebrnym dzbanuszku
letni złocą czas

Pianino palisandrowe
dębowy nad lnem szarym blat,
nad klawiszami serce nachylone
kapie na letni świat

Od regli ech kołatanie
w to lato, lato na brzegu otchłani,
w słońcu na chwilę zawieszone
nim już nie będzie nas.

(1995)
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Autoapoteoza

Pogardzając sobą, wzgardziwszy wpierw Bogiem,
uciekamy od samotnej śmierci ku tłumom,
co ulicami pełzną ciężkim dymem,
tysiącnoga człapiąca krok za krokiem.

W pogardzie wszystkiego przez wszystko wzgardzeni
przez labirynt ten ciężko się czołgamy,
a świat coraz bardziej ołowiany,
coraz bardziej gorzki mrok się pleni.

Nienawidząc więc siebie sami znienawidzeni
zbyt, by nóż sobie w serce wrazić,
bo się i nienawiści moc dzieli i rozłazi,
tak konamy nieśmiertelni a niepocieszeni.

(1995)
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Biedna Ofelia

złote jabłka jesienną dłonią gasiła
rozcięła po niebie obłoki
potem długo w ogrodzie płakała
potem na ziemię padła
a czas się stał nagle cichy i głęboki

Zbierała liście z drzew by sobie uwić
do grobu szatę szeleszczącą jak popiół
potem długo w noc przędła i tkała
łzami się zalewała o zmierzchu
a o poranku umarła

Teraz to o niej myślę po długiej niepamięci,
zroszonej trzcinie z dni dziecięcych,
teraz się nad nią umiem użalać
gdy sam się żałosnym stałem
przeszłości swej cieniem

(1995)
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Pragnienie doskonałości

Chciałoby ci się zostać świętym na pustyni
co nocami świeci, anioł zamyślony,
duchowym ogniem płonąć nad światem zdziwionym,
że tak w ciemności z wolna ginie.

Figurą chciałbyś być w zmierzchłym kościele,
która niebieskim stoi osaczona cieniem,
doskonałością rysów samotna, skupienie
duszy jasnej w alabastrowym niosąc ciele

Chciałbyś być przejrzystym nabożeństwa naczyniem
ale ci się wciąż nie chce w światło przemienić.

(1995)
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Sen nocy l�niej

Księżyc w pełni, nocny domokrążca
zagląda w okna mieszkań ciemnych i uśpionych
srebrną sieć zarzuca na ryby tonące
w gorzkim czuwaniu wiedzy piołunowej
i tak w poświacie miesiąca płyniemy
uwolnieni od siebie snu mgłą opalową
przez noc na chwilę szczęściem osrebrzeni

lecz w końcu księżyc zwija srebrne sieci
i porzuceni boleśnie wracamy
w kamienny siny dzień co zaświeci

C"za dnia

Nie mając dachu nad głową, bezchmurny dzień
swobodnie sobie w niebo rośnie, siny dym
w złotym pyle sypiącym z wysoka
aż cały świeci zasłuchany
we własne przemijanie
błękitnookie zwierciadło wieczności
jak zegar co mierzy życie i wtedy gdy stanie
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Lutni pożegnanie

non omnis moriar (?)

Balowa noc się nachyla
muzyka milknie
w ciszę echami opada
polonez którym grał

Lutnia milknie sterana
na pustej scenie się rozwiewa
korowód słów tańczących
w korowód mar

Lecz co stopy ich zapisały
jak łyżwiarz tnący szklistą
powierzchnię kryształu
to przecie trwa

l’envoi

Porzuć złudne sny
ty masz tylko władzę
pisania na wodzie
rylcem z sinej mgły
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Tory

Na peronie szarym jak listopad
czekają cicho zaćmione postaci,
szeregiem stoją wilgotne welony
mgieł w płacz zwiędły szczelnie otulonych

Na tory patrzą poza semaforem,
jak gilotyna nadziei ciężko opuszczonym,
a szyny łyskają, jak łzy nanizane
na dzień deszczowy i mokre czekanie

Pociąg z dala zaskrzeczał, pola odjęczały,
w zjawach nad torem też coś zachrząkało,
stukot po żelazie, dym peron owinął,
zatrząsł pociąg peronem i minął.
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Trzy życiorysy

1.

zapowiadał się, rokował nadzieje
wyprzedzał swoje pokolenie
i tak z roku na rok rokował
przez dziewięćdziesiąt siedem lat
obiecujący młodzieniec

2.

I świeczkę palił i ogarek
ten człowiek kompromisu
medale na piersi i na szyi medalik
prześliznął się przez życie
i co będzie na ostatnim rozstaju?

3.

Chcąc skosztować owocu
każdego drzewa i krzaku
rozmienił się na drobne
i co teraz Pan Bóg zrobi
z tym workiem miedziaków?

(2003)
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Con�teor

Powiedziawszy „tak” wciąż pragnę
by i „nie” miało swoje prawa
niebo chcę z piekłem ożenić
lot w dół z lotem w górę

gdym letnią wodą w jego ustach
nie dziwota, że mię tak mierzi
to co nazwać chcę życiem

(2003)



184

Rozmowa z wiosną

Wiosno wiosno czemu mię łudzisz?
wędrowne ptaki wracają do gniazd
na drzewach nowe liście świecą
lecz moja jesień upada powoli
ku zimie co się nie przemieni
ku zmierzchowi otwartemu
tylko na noc

Nie łudzę cię nie łudzę jeno
stawiam przed tobą znak:
i twoja noc idzie ku brzaskowi
ciemne światło przemieni się w blask

Houston, 19–20. IX. 04.
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