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Myśl i Słowo

W ramach monumentalnej serii stu tomów antologii 
Wydawnictwa Hachette poświęconej polskiej poezji, 
serii, która sama w sobie niewątpliwie jest już wyda-
rzeniem artystycznym, nie mogło zabraknąć spotkania 
z liryką nestora polskich poetów, Leszka Elektorowi-
cza, urodzonego we Lwowie, rówieśnika i przyjaciela 
Zbigniewa Herberta. Zapytać można: Lwów – jakie 
to „Kresy”? To centrum – wszak przedwojenna stolica 
polskiej kultury. Wiersze religijne, patriotyczne, meta-
fizyczne Leszka Elektorowicza, zatopione w krajobrazie 
stworzenia, dyskretne erotyki, subtelne szkice o sztuce, 
zwłaszcza impresje poświęcone muzyce oraz inne – two-
rzą niepowtarzalny kanon jego oryginalnej twórczości 
lirycznej. Poza poezją tworzy prozę, eseje, tłumaczy 
literaturę piękną. Sam siebie zalicza do pokolenia AK-

-owskiego, jednocześnie ostro protestuje, gdy ktoś używa 
określenia „pokolenie Kolumbów”, wskazując na absur-
dalność tego terminu, ukutego za czasów PRL-u.

Elektorowicz (1924–) to w zasadzie rówieśnik Krzysz-
tofa Kamila Baczyńskiego (1921–1944), Zdzisława Stro-
ińskiego (1921–1944), Tadeusza Gajcego (1922–1944), 
Andrzeja Trzebińskiego (1922–1943). Łączenie go przez 
niektórych krytyków z późniejszym pokoleniem „Współ-
czesności” tylko z racji późnego debiutu książkowego 
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(Świat niestworzony, 1957) pozbawione jest podstaw. 
Także jego prasowy debiut (Wakacje po wojnie) przypadł 
na rok 1947, a więc o dekadę wcześniej, niż zaistniała 

„Współczesność”. Ta luka czasowa pomiędzy debiutem 
prasowym i książkowym wynikła z odmowy autora 
uczestniczenia w jakichkolwiek publikacjach w latach sta-
linowskich, gdy toczyły się najokrutniejsze represje prze-
ciw patriotom polskim, walczącym o wolność ojczyzny, 
a w kulturze zadekretowano jako obowiązującą normę 
tzw. „realizm socjalistyczny”. „Nie będę grał w tej krwawej, 
literackiej szopce, gdy w politycznych, »pokazowych« 
procesach sypią się wyroki śmierci, a bohaterscy działacze 
podziemia i tzw. »żołnierze wyklęci« cierpią nieopisane 
tortury w ubeckich kaźniach” – zdawał się mówić autor 
w takich m.in. wierszach, jak Literaci nadworni, Wiosna 
1951, Mogło być inaczej oraz Co pozostało.

Podczas wojny poeta uczestniczył w służbie dla Oj-
czyzny, w oddziale łączności Armii Krajowej we Lwo-
wie. W domu jego rodziców był punkt kontaktowy AK-

-owców, odbywały się ćwiczenia podchorążówki i tajne 
komplety maturalne. Nadto oboje rodzice też brali udział 
w konspiracji, ojciec w wydziale legislacyjnym AK, matka 

– służyła pomocą koleżankom-Żydówkom z Konserwa-
torium Muzycznego. Niestety, los zażądał wysokiej ceny: 
obydwoje rodzice poety zostali aresztowani przez gestapo 
i wywiezieni do niemieckich obozów koncentracyjnych, 
skąd ojciec już nie wrócił, a matka – z chorobą serca.

Przeżycia te wycisnęły trwały ślad w poezji lwowskiego 
twórcy, który sam, tylko cudem unikając aresztowania, 
wyjechał do Krakowa. Wielokrotne odwołania do tych 
bolesnych doświadczeń osobistych z okresu wojny powra-
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cają w jego utworach poetyckich i nadają nieraz gorzki 
ton jego wierszom. Elektorowicz jest żywym obserwato-
rem kilku epok. Przeżył dwie okupacje – stąd w swojej 
twórczości konsekwentnie przeciwstawia się totalitary-
zmowi w każdej postaci, przyjmując rolę pełnego żywej 
prawdy – świadka epoki. Sprzeciwiał się kłamstwu (nie 
tylko w tomie Całe kłamstwo świata, 1983). Niepoprawny 
politycznie, wolny od serwilizmu i kolaboracji, czysty mo-
ralnie, zawsze szedł „pod prąd”, był outsiderem, zarówno 
w okresie agresywnego, ateistycznego komunizmu, jak 
i wojującego z Kościołem oraz Narodem – lewackiego 
neoliberalizmu. Autor w życiu respektuje chrześcijański 
system wartości, co także uwidocznia się w jego twórczo-
ści (liczne wątki sakralne, odniesienia do kultury chrze-
ścijańskiej, pokora wobec Tajemnicy Boga-Człowieka).

Niezależność swoją jako poeta i obywatel potwier-
dził w czasie stanu wojennego, gdy współtworzył za-
konspirowany związek pisarzy w Krakowie, zalążek 
obecnego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, a także 
uczestnicząc w organizowaniu pół-jawnych spotkań 
literackich w ramach krakowskiego Duszpasterstwa 
Środowisk Twórczych i Klubu Inteligenci Katolickiej 
oraz Tygodni Kultury Chrześcijańskiej pod egidą J.E. 
Kardynała Franciszka Macharskiego.

Chrześcijaństwo i polskość – to jest jego podstawowy 
kod kulturowy. Jednocześnie jest światłym humanistą, za-
korzenionym w kulturze zachodniej. Potwierdzają to jego 
studia w zakresie filologii angielskiej (ale też socjologii 
i psychologii), którym spłacał obfity trybut w postaci ese-
jów analitycznych, popularyzujących literaturę angielską 
i amerykańską, i licznych tłumaczeń poezji anglojęzycznej.
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Niemałe znaczenie przy tym miały jego zagraniczne 
podróże artystyczne, głównie do Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki i Wielkiej Brytanii, w tym drugim wy-
padku – dzięki stypendiom British Council. Niestety, 
przyznane mu w 1961 roku stypendium Fundacji Forda 
przepadło mu wskutek odmowy wydania paszportu 
przez służby PRL. W kilka lat później został zaproszony 
przez amerykański Uniwersytet Iowa jako gość Inter-
national Writing Program na roczny pobyt, co dało mu 
wiele nowych, zawodowych doświadczeń, umożliwiło 
bezpośrednie, osobiste spotkania z głośnymi pisarzami, 
m.in. takimi jak np. Kurt Vonnegut (1922–2007), Saul 
Bellow (1915–2005), John Updike (1932–2009), Allen 
Ginsberg (1926–1997). Nadto miał wykłady w kilku 
prestiżowych uniwersytetach amerykańskich, w tym – 
w kalifornijskim Berkeley, gdzie ówcześnie rezydował 
Czesław Miłosz (1911–2004), którego zresztą odwiedził 
i dyskutował z nim wtedy o poezji.

Nie dostrzega się wyraźnego wpływu czy zależności 
poezji Elektorowicza od jego translatorskich praktyk, 
lecz dzięki nim, jak i po części oddziaływaniu Krakow-
skiej Awangardy, można powiedzieć, że poezja Elekto-
rowicza z jednej strony bliska jest zasadzie „minimum 
słów, maksimum znaczeń”, a z drugiej strony – regule 

„minimum słów, maksimum obrazów”, bo ‚imagizm’ 
Ezry Pounda (1885–1972) czy konkretna obrazowość 
Thomasa Stearnsa Eliota (1888–1965) z pewnością są 
dla jego twórczości istotne. Do odniesień poetyckich 
Elektorowicza można dodać jeszcze kilku tak ważnych 
dlań twórców, jak – oprócz klasyków (William Szekspir 
[1564–1616], Percy Bysshe Shelley [1792–1822]) – po-
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etów XX wieku, jak m.in. Edgar Lee Masters (1868–
1950), William Carlos Williams (1883–1963), Dawid 
Herbert Lawrence (1885–1930), Wystan Hugh Auden 
(1907–1973) itd. Wiele z ich utworów sam zresztą, będąc 
zarazem anglistą i poetą, kongenialnie tłumaczył.

W swej własnej poezji, w przeciwieństwie do maksymy 
W. C. Williamsa „no ideas but in things” (tj. idea, myśl – 
istnieje tylko w konkretnym przedmiocie), Elektorowicz 
stroni od czystego konkretyzmu, „reizmu”. Opis rzeczy 
samej w sobie nie wystarcza mu jako pełne przeżycie arty-
styczne. Dziś agresja rzeczy – w ich potocznym rozumieniu, 
stanowiących cel życiowych pragnień i zabiegów, a osacza-
jących nas nadmiarem – wręcz wypiera myśl kierującą się 
w stronę transcendencji (Słowo i myśl, Promocyjny pokaz). 
Co nie oznacza wcale, że w wierszach Elektorowicza nie-
obecne są epifaniczne olśnienia „rzeczami” rozumianymi 
jednak jako dzieła natury, np. w utworach Na wysokość 
zaniku, Krab, Muśnięcie, Promień oraz w wielu innych.

Przeżycia, które artysta wyraża w całym bogactwie 
swej polifonicznej poezji, wielowątkowej, oddającej 
w ‘istotnościowym’ doświadczeniu artystycznym owo 

„Esse” (Być, byt), są pełne miłości i pokory. Poeta jest 
świadomy fragmentaryczności obrazu świata w sztuce, 
poezji, pamięci. Klucze do tej poezji bywają różne. Nie 
ma jednego, uniwersalnego „wytrychu” (jednego kie-
runku, ‘-izmu’), który otwierałby tę wieloznaczeniową 
twórczość. Dostrzega się w niej szczególny koloryt ob-
razowania, muzyczność (rytmiczność i melodyjność), 
wreszcie romantyczną wolność ducha. Elektorowicz 
stosuje wiersz wolny, zawsze jednak poddany dyscyplinie 
frazy stanowiącej o owej „muzyczności” zawartej w linij-
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kach wiersza. Wielowątkowa, niezwykła i niezmiernie 
ważna dla polskiej kultury twórczość poety doczekała 
się przekładów na główne języki europejskie, a także 
na hebrajski, mimo że język jego poezji jest sam w sobie 
skondensowany, aluzyjny, często nie poddający się bez 
trudu przekładowi na inny kontekst kulturowy.

Do ideowej definicji poezji Elektorowicza przystaje 
szczególnie słowo ‘niezależność’ i właśnie jednym z ele-
mentów wyrazistej mozaiki wolnej kultury chrześci-
jańskiej, niepodatnej na manipulację jest poezja autora 
Z(a)myśleń, który koncentruje uwagę czytelnika wokół 
światła poezji duchowej, nasyca ją obrazem, rytmem 
frazy czy delikatnością rymu, asonansu lub konsonansu. 
Słyszymy to zwłaszcza w ‘kultowym’ wierszu pt. Ikona, 
poświęconym jego żonie Marii. Warto podkreślić, że 
Państwo Elektorowiczowie (obydwoje ze Lwowa) otrzy-
mali srebrny medal za długoletnie pożycie małżeńskie 
i wydany z tej okazji oficjalny dokument państwowy, 
który podpisał w 2008 r. ówczesny Prezydent RP śp. 
prof. Lech Kaczyński (1949–2010). Wiecznie młoda, 
sakramentalna żona-muza (Maria) nadal inspiruje poetę 

– czego dowodem jest ostatni tom erotyków Elektorowi-
cza pt. Wiersze dla Marii (2012), stanowiący po części 
wybór dawnych utworów. Poezja Elektorowicza rodzi 
się ze zdziwienia, z zachwytu, ze wzruszenia, z buntu, 
z olśnienia i refleksji. Od tego się wszystko zaczyna w tej 
poezji: olśnienie i refleksja, przeżycie i poznanie.

Poeta wędruje własnymi ścieżkami twórczymi od 
świata rzeczywistego („niestworzonego”) ku realnej 
metafizyczności („stworzonej”), zaklętej w konkrecie 
materii pięknych form. Autor, tworząc w XX i XXI 
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w., stał się dla nas współczesnym, oryginalnym twórcą 
‘nowej metafizyczności’, niebanalnym następcą dawnych, 
poetyckich „metafizyków” z XVII i XIX w. Poeta my-
śli, poeta słowa, paradoksalny, poszukujący inspiracji 
w sferze pomiędzy Stwórcą i Stworzeniem, zdążający 
ku Słowu – odwiecznemu i niepojętemu Źródłu-Myśli.

W jego twórczości, jak w soczewce, można także 
dostrzec romantyczne uduchowienie zmysłowości oraz 
ewangeliczne symbole, swoiste uwznioślenie, czasem 
eschatologiczne widzenie (niemal naoczne wyobrażenie 
wieczności, ‘eschatologizm’). W jednym z najnowszych 
wierszy Elektorowicza dedykowanym Marii – podmiot 
liryczny antycypuje czas ostateczny:

„gdy się objawi wszystko to co niepojęte
w nieznanym świecie ten obraz nietknięty

nieść będzie dar ów w galaktyczne sfery
i ustawione będą nieomylne stery
w stronę co wiecznie najlepsze i święte
w Królestwo na ziemi w ziarnku poczęte”

(***, incipit: „...Patrzę na twe przymknięte powieki”)

Przypatrzmy się Elektorowiczowskiemu, poetyc-
kiemu widzeniu świata uważnie. Czyż nie dostrzegamy 
tam siebie, własnego obrazu człowieka, stojącego wraz 
ze swoją skończonością – wobec Tajemnicy Nieskoń-
czoności?

Marek Mariusz Tytko
Kraków, dnia 3 maja 2013 r.
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Nota edytorska
Niniejszy tom pt. Leszek Elektorowicz. Antologia zawiera reprezentatywny wy-
bór 137-miu różnorodnych wierszy z całego dorobku poetyckiego tegoż Autora, 
począwszy od debiutanckiego utworu Wakacje po wojnie (1947) aż po najnowsze 
teksty pisane w 2013 r. Wybór poezji, obejmujący teksty z wielu lat twórczości, 
został w uzgodnieniu z Autorem ułożony chronologicznie, tomikami, według dat 
ukazywania się poszczególnych zbiorów wierszy. Na życzenie Autora zachowano 
oryginalną pisownię pierwodruku, pozostawiając tytuł utworu W bazylice o. Fran-
ciszkanów w zapisie pierwotnym.

W ostatnim rozdziale pt. Wiersze nowe drukujemy 22 utwory, które dotąd nie 
ukazały się w żadnym z tomików poetyckich Leszka Elektorowicza. Publikujemy 
w nim wiersze co prawda uprzednio już ogłoszone, ale np. tylko w czasopismach, 
a więc trudno dostępne poezje rozproszone z ostatnich kilku lat. Prezentujemy 
tam również całkowicie nowe, edytowane po raz pierwszy, wprost z autorskich 
rękopisów, oryginalne utwory poetyckie. Rozdział pt. Wiersze nowe stanowi więc 
dla Czytelników cenne uzupełnienie dotychczasowego „tomikowego” dorobku 
poetyckiego Autora i wnosi nowe światło w poznanie jego przebogatej twórczości. 
Antologia niniejsza zawiera utwory zarówno bardzo znane, słynne i tłumaczone 
na wiele języków, nadto wartościowe teksty za mało obecne w obiegu literackim, 
a warte przypomnienia, jak i zupełnie nieznane wiersze nowe.

Dla przedrukowanych wierszy podstawą edycji było dziewięć następujących 
tomów poetyckich Leszka Elektorowicza: Świat niestworzony (Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 1957), Kontury (Wydawnictwo Literackie, Kraków 1962), 
Przedmowy do ciszy (Wydawnictwo Literackie, Kraków 1968), Całe kłamstwo 
świata (Wydawnictwo Literackie, Kraków-Wrocław 1983), Jeden znak (Wy-
dawnictwo Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 1993), Czasy 
i chwile (Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 1998), Niektóre stronice 
(Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004), Z(a)myślenia (Wydawnictwo Arcana, 
Kraków 2006), Wiersze dla Marii (Wydawnictwo Arcana, Kraków 2012).

Dla przedrukowanych utworów z wierszy podstawą edycji były następujące 
publikacje (adres bibliograficzny podano w nawiasie dla zestawu utworów): Poezja 
jest esencją [„Arcana”, r. 2011, nr 4 (100), s. 174–176], Sekta [„Arcana”, r. 2011, 
nr 4 (100), s. 174–176], Myśl i słowo [„Arcana”, r. 2008, nr 3/4, s. 19–22], Wiosenny 
zmierzch [„Arcana”, r. 2009, nr 6, s. 52–54], Ciemne gałęzie [„Twórczość”, r. 66: 
2010, nr 2, s. 3–6], Inwazja [„Twórczość”, r. 66: 2010, nr 2, s. 3–6], W księgarni 
taniej książki [„Topos”, r. 16: 2009, nr 5 (108), s. 5–7], Nisza [„Arcana”, r. 2008, 
nr 3/4, s. 19–22], Promocyjny pokaz [„Twórczość”, r. 66: 2010, nr 2, s. 3–6], Zapi-
sane [„Topos”, r. 16: 2009, nr 5 (108), s. 5–7], Coś (2) [„Arcana”, 2011, nr 4 (100), 
s. 174–176, tamże wydany pt. Coś], Zasypianie [„Arcana”, r. 2008, nr 3/4, s. 19–22], 

„Pamiętasz ciche, jasne złote dnie?” [„Arcana”, r. 2010, nr 6 (96), s. 71–74], Ziemi 
ojczystej [„Arcana”, r. 2010, nr 6 (96), s. 71–74], Wybory polskie [„Arcana”, r. 2011, 
nr 4 (100), s. 174–176], Smoleńskie pole [„Arcana”, r. 2010, nr 6 (96), s. 71–74], 
Był nie był [„Arcana”, r. 2012, nr 4/5 (16/107), s. 129], Wokół latarni [„Arcana”, 
r. 2012, nr 4/5 (16/107), s. 129].

W niniejszej książce znajdują się cztery następujące całkowite inedita autorskie: 
Cienie, *** [Patrzę na twe przymknięte powieki…], Psalm, *** [ jedyną własnością…].

(oprac. M. M. Tytko)
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Publikacje książkowe Leszka Elektorowicza 
1957–2012

1957 Świat niestworzony [Poezje], Kraków, Wydawnictwo Literackie,
1962 Kontury [Poezje], Kraków, Wydawnictwo Literackie,
1963 Rejterada [Opowiadanie], Katowice, [Wydawnictwo] „Śląsk”,
1963 Słowo wstępne [w:] John Galsworthy, Karawana [Opowiadania], z ang. 

przeł. I. Czermakowa i W. Kragen, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, 
wyd. 1. 1963, wyd. 2. 1966,

1964 William Shakespeare, Sonety, wybrał i oprac. J. S. Sito, wstęp J. Kott, 
[Przekład niektórych sonetów], Warszawa, Państwowy Instytut Wy-
dawniczy [wyd. 1. 1964; wyd. 2. 1975; wyd. 3. 1982],

1966 Zwierciadło w okruchach. Szkice o powieści amerykańskiej i angielskiej, 
[Eseje], Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy,

1968 Przedmowy do ciszy, [Poezje], Kraków, Wydawnictwo Literackie,
1968 Edgar Lee Masters, Umarli ze Spoon River, [Przekład niektórych 

utworów], Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy,
1969 Conrad Potter Aiken, Wiersze, wybór M. Sprusiński, [Przekład 

niektórych utworów], Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy,
1969 Hemingway w oczach krytyki światowej [Antologia], [Redakcja, wybór, 

kalendarium, przekłady niektórych tekstów], Warszawa, Państwowy 
Instytut Wydawniczy,

1969 Posłowie [w:] John Cowper Powys, Wolf Solent [Powieść], T. 1–2, przeł. 
M. Boduszyńska-Borowikowa, L. Marjańska Warszawa, Państwowy 
Instytut Wydawniczy,

1969 Poeci języka angielskiego, wybór i oprac. H. Krzeczkowski, J. S. Sito, 
J. Żuławski, t. I – 1969, t. II – 1971, t. III – 1974, [Antologia poezji, 
przekłady niektórych utworów w t. II i III], Warszawa, Państwowy 
Instytut Wydawniczy,

1970 Z Londynu do Teksasu i dalej [Eseje], Kraków, Wydawnictwo Li-
terackie,

1971 Przechadzki Sylena. Opowiadania, Warszawa, „Czytelnik”,
1973 Motywy zachodnie [Felietony i szkice], Kraków, Wydawnictwo Li-

terackie,
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1972 Robert Frost, Wiersze, [Redakcja, wybór, słowo wstępne, przekłady 
niektórych utworów], Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy,

1973 William Carlos Williams, Wiersze [Wybór, przekład i słowo wstępne], 
Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy,

1974 Gwiazdy drwiące, [Powieść], [Warszawa], „Czytelnik”,
1974 Joseph Conrad, Ostatnie szkice, przeł. H. Caroll-Najder, L. Elek-

torowicz i J. Miłobędzki [Przekład niektórych tekstów], Warszawa, 
Państ[wowy]. Inst[ytut]. Wydaw[niczy].,

1974 Allen Ginsberg, Skowyt, [w:] Bogusław Schäffer, Howl. Dla recytatora 
i zespołu wykonawców. Wg Allena Ginsberga, [Przekład tekstu do 
partytury Bogusława Schäffera], Kraków, Polskie Wydaw[nictwo]. 
Muzyczne,

1976 David Herbert Lawrence, Poezje wybrane [Opracowanie, wybór, 
przedmowa, przekłady niektórych utworów], Kraków, Wydawnictwo 
Literackie,

1977 Przeklęty teatr [Opowiadania], Kraków, Wydawnictwo Literackie,
1978 Ernest Hemingway, Komu bije dzwon [Wstęp, przypisy, opracowanie 

tekstu], Wrocław–Kraków [etc.], Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
[wyd. 2. 1988; wyd. 3. popr. 1992],

1980 W lochu Ferrary [Powieść], Kraków, Wydawnictwo Literackie,
1981 Ryszard Bukowski, Capriccio. Na sopran i ork. do słów Stephena Cra-

ne’a [Przekład], Kraków, Polskie Wydaw[nictwo]. Muzyczne,
1982 Percy Bysshe Shelley, Prometeusz wyzwolony [Dramat poetycki, prze-

kład, posłowie], Kraków, Wydaw[nictwo]., Literackie,
1983 Całe kłamstwo świata [Wiersze], Kraków–Wrocław, Wydawnictwo 

Literackie,
1988 Wystan Hugh Auden, Poezje [Wybór, posłowie, przekład niektórych 

utworów], Kraków, Wydawnictwo Literackie,
1993 Być i nie być [Opowiadania], Kraków, Oficyna Literacka,
1993 Jeden znak, [Wiersze], Kraków, Wydawnictwo Św. Stanisława BM 

Archidiecezji Krakowskiej,
1995 Anglosaskie muzy, [Eseje], Kraków, [Wydawnictwo] „Arcana”,
1998 Czasy i chwile, [Wiersze], Kraków, Wydaw[nictwo]. Baran i Susz-

czyński,
2001 Nienawiść, [Opowiadania], Kraków, [Wydawnictwo] „Arcana”,
2004 Niektóre stronice. Wiersze wybrane. Kraków, Wydawnictwo Literackie,
2006 Z(a)myślenia, [Wiersze], Kraków, Wydawnictwo Arcana,
2009 Mieć szczęście, [Opowiadania], Kraków, Wydawnictwo Arcana,
2012 Wiersze dla Marii, Kraków, Wydawnictwo Arcana,

(oprac. M. M. Tytko) 
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Wybrane publikacje Leszka Elektorowicza 
w antologiach i czasopismach zagranicznych 

1959–2008

1959 Karl Dedecius, Lektion der Stille, München [Przekład wiersza Mło-
dzież 1950],

1962 Suzanne Arlet, Vertige de bien vivre, Dijon [Przekład wierszy: Ofia-
rowanie, Oczy naszych matek, Kontury, Chmura],

1964 Konstanty Jeleński, Anthologie de la Poesie Polonaise, Paris [Przekład 
wierszy],

1969 Maria Jasińska i Stefan Sawicki (wybór), A l’Ombre de leur Dieu. 
Anthologie du recit polonais contemporain [Opowiadanie Nawrócony, 
przekład Olgi Scherer],

1969 „Telegram” (Zagreb), Broj 462, 7 Ozuka 1969 [wiersze Nie bądź 
nigdy pewny i z cyklu Przedmowy do ciszy tłumaczyli Milivoj Slaviček 
oraz Bożena Nowak]

1970 „Modern Poetry in Translation”, 19–22 [Wiersze: Dyskusja o opty-
mizmie, Chmura, przekład Frederic Will],

1977 „Cahier de l’Est. Revue trimestrielle” (Editions Albatros), nr 4 (4e 
trimestre) [Opowiadanie W potrzasku, przekład Suzanne Arlet],

1983 Nowele i opowiadania, wybór i wstęp M. Jasińska i S. Sawicki, oprac. 
i komentarz J. Starnawski [Opowiadanie Nawrócony],

1983 „TriQuarterly” (Evanston), nr 59, wydanie specjalne pt. A Window 
on Poland [Wiersz Pierwszy ruch, przekład Magnus J. Kryński i Robert 
A. Maguire],

1986 Dialog Kościoła z Kulturą, t. I. Materiały z IV. i V. Tygodnia Kultury 
Chrześcijańskiej w Krakowie 1983, 1984, wyd. Kuria Metropolitalna 
w Krakowie [Wiersze: Chwila dziękczynienia, Przyjdź, Za to że nie 
wiem],

1988 Dialog Kościoła z kulturą, t. II, Materiały z VI. i VII. Tygodnia 
Kultury Chrześcijańskiej w Krakowie 1985, 1986, wyd. Kuria Me-
tropolitalna w Krakowie [Wiersze: Szukałem, Jest miłość, Skarga na 
wyobraźnię],
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1996–2008 Poezja i gwiazdy, Kraków, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich 
[Wiersze w corocznych edycjach antologii poezji SPP],

2007 Pisane światłem. Antologia poezji inspirowanej fotografią, oprac. 
B. Marek, Z. Harasyn, T. Kaliściak, Olszanica [Wiersz Po deszczu],

2007 „Apyrion. Mediterranean Review of Literature, Culture, Art & So-
ciety” (Jerusalem), nr 110 [Wiersze: Tęcza, Szczęśliwe dni, Lustro, Na 
przykład szklanka, przekład na hebrajski: Braha Rosenfeld],

2007 „Pseyfas” [„Mozaika”, czasopismo literackie w jęz. hebrajskim, Izrael], 
nry 68 i 69 [Wiersze: Koledzy, Ignaś Kriegel, Mały Friedman, Na przy-
kład szklanka, Tylko do odczytu; przekład Braha Rosenfeld],

2007 Myśląc Ojczyzna. Wybór wierszy, pod red. B. Żurakowskiego 
i D. P. Klimczaka [Wiersze: Fragment, W bazylice o. Franciszkanów 
w Krakowie, Krakowskie parki, Biały Prądnik – przeprowadzka],

2007 Literatura–człowiek–wartość. Księga Jubileuszowa dedykowana Bo-
gusławowi Żurakowskiemu z okazji 50-lecia twórczości i 25-lecia pracy 
naukowej w Uniwersytecie Jagiellońskim, pod red. D. P. Klimczaka 
i A. Sojki, Kraków, [Wiersze: Spotkanie, Koledzy, Nie ty jeden, Ocal 
tę chwilę],

2008 Poeză ednană. Viršy z Krakova, przekład Oleksander Gordon i Evgen 
Baran, wstęp G. Matuszek, Lviv [Wiersze: Zejście ze sceny, Finisz, 
Skarga na wyobraźnię. Świat nam bramy otwiera].

(oprac. M. M. Tytko) 
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Kalendarium biograficzne Leszka Elektorowicza

1924 29 maja we Lwowie w domu przy ul. Żulińskiego 6, w dzielnicy 
Łyczaków – urodził jako syn Aleksandra Witeszczaka i Romany 
z d. Elektorowicz.

1931–1935 Uczęszczał do Szkoły Powszechnej im. Zofii Strzałkowskiej 
we Lwowie.

1936–1938 Uczył się w VIII. Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego we 
Lwowie, gdzie w równoległej klasie jego kolegą, późniejszym przyja-
cielem był Zbigniew Herbert (1924–1998).

1938/1939 Wskutek przewlekłej choroby miał roczną przerwę w nauce. 
W tym czasie bywał na popularnych wykładach organizowanych 
przez Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie a także na wieczorach 
literackich, np. Teodora Parnickiego i Ostapa Ortwina.

1939 1 września – wybuchła II wojna światowa, 23 IX Lwów zajęli 
Sowieci. Pod sowiecką okupacją (23 IX 1939–29 VI 1941) uczęsz-
czał do 10-letniej szkoły ogólnokształcącej tzw. „dziesięciolatki” 
we Lwowie.

1941 Ukończył „dziesięciolatkę”, co równało się zdaniu przedwojennej 
tzw. „małej matury”.

1941 22 czerwca wybuchła wojna niemiecko-sowiecka. 29 czerwca Lwów 
zajęli Niemcy. Podczas okupacji niemieckiej (1941–1944) pracował 
wpierw w sklepie jako ekspedient, następnie w Instytucie Przeciwty-
fusowym prof. Rudolfa Weigla jako karmiciel wszy.

1943 Zdał maturę na tajnych kompletach i był słuchaczem I. roku prawa 
rzymskiego na tajnym Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.

1943 Złożył przysięgę w Podchorążówce łączności Armii Krajowej.
1944 Nastąpiło aresztowanie rodziców przez gestapo i deportacja ich do 

niemieckich obozów koncentracyjnych – ojca do KL Gross Rosen 
(gdzie zginął w nieznanych okolicznościach), matki do KL Ravens-
brück.

1944 Ostrzeżony, uniknąwszy aresztowania, wyjechał ze Lwowa do Biecza, 
następnie do Krakowa.

1945 Matka powróciła z KL Ravensbrück do Krakowa, z chorobą serca.
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1946 Zaliczył I. rok Akademii Handlowej w Krakowie i rozpoczął studia 
humanistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w zakresie filologii 
angielskiej.

1947 Zaliczył I. rok Szkoły Nauk Politycznych (dyplomację) przy Wy-
dziale Prawa UJ.

1947 Debiutował jako poeta w „Dzienniku Literackim” (tygodniowym 
dodatku do „Dziennika Polskiego w Krakowie), gdzie następnie także 
zamieszczał recenzje poetyckie.

1948 Ożenił się z Marią Kruszyńską, ówczesną studentką anglistyki Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Ślub odbył się w kościele św. Szczepana 
w Krakowie.

1948–1949 Pracował społecznie w Bratniej Pomocy Studentów UJ; 
w dziale kulturalno-oświatowym przez rok prowadził Akademicki 
Klub Literacki.

1948 Obrał jako dodatkowy przedmiot studiów socjologię, zaliczył też 
wykłady z psychologii.

1949–1956 Zaprzestał z własnej woli wszelkich publikacji ze względu na 
nasilone represje polityczne („procesy pokazowe”) i zadekretowany 
przez PZPR jako normę estetyczną „realizm socjalistyczny”.

1950–1952 Pracował w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie.
1952 Uzyskał w UJ dyplom magistra filozofii w zakresie filologii angielskiej.
1952–1956 Podjął pracę w Polskim Wydawnictwie Muzycznym w Kra-

kowie jako korektor stylistyczny, następnie jako redaktor techniczny.
1956–1957 Był zatrudniony jako nauczyciel języka angielskiego w I. Liceum 

Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie.
1957–1972 Pracował jako publicysta w dziale zagranicznym tygodnika 

„Życie Literackie” w Krakowie.
1958 Debiutował książką poetycką Świat niestworzony (Kraków, Wydaw-

nictwo Literackie).
1958 Został członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP), działając w nim 

aż do rozwiązania przez władze komunistyczne w 1983 r.
1959 Pierwszy raz w okresie PRL-u wyjechał za granicę, z wycieczką kra-

kowskich stowarzyszeń twórczych do Jugosławii i Grecji.
1961 Otrzymał stypendium British Council na miesięczny pobyt w Wiel-

kiej Brytanii, które, przedłużywszy, spędził w Londynie i Paryżu.
1961 Uzyskał stypendium Fundacji Forda wraz z biletem lotniczym na 

roczny pobyt w USA, lecz komunistyczne władze PRL odmówiły 
mu wydania paszportu. Wobec stanowiska władz PRL – Funda-
cja Forda zaprzestała odtąd przyznawania stypendiów polskim 
twórcom.
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1965 Otrzymał ponowne stypendium British Council na miesięczny pobyt 
w Wielkiej Brytanii.

1966–1967 Na zaproszenie Uniwersytetu Iowa w USA uczestniczył w pro-
jekcie International Writing Program. W czasie rocznego pobytu 
prowadził szereg wykładów w uniwersytetach amerykańskich, m.in. 
w Berkeley w Kalifornii, w Austin w Teksasie, w Durham, Duke i Cha-
pel Hill w Północnej Karolinie, Simpson College w Indianola w Iowa).

1972 Z przyczyn politycznych został usunięty z pracy w krakowskim 
„Życiu Literackim”.

1972–1977 Pracował na etacie w Teatrze „Bagatela” w Krakowie jako 
kierownik literacki.

1972 Został członkiem polskiego PEN-Clubu.
1975 Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.
1977 Podpisał jako sygnatariusz list protestacyjny przeciw represjom wobec 

strajkujących w Radomiu w 1976 r.
1977 Po liście protestacyjnym został zwolniony z pracy w Teatrze „Bagatela” 

w Krakowie z powodów politycznych.
1977–1980 Pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Krakowskiego Oddziału 

Związku Literatów Polskich.
1980–1983 Był członkiem Zarządu Głównego Związku Literatów Pol-

skich w Warszawie.
1980–1983 W nowo powstałym na fali „Solidarności” miesięczniku 

„Pismo”, którego był współzałożycielem, pracował w redakcji jako 
kierownik działu zagranicznego.

1983–1988 Po rozwiązaniu Związku Literatów Polskich i likwidacji „Pisma” 
prowadził działalność w zakonspirowanej organizacji pisarskiej na 
terenie Krakowa, obejmującą także inne ośrodki (Warszawę, Poznań). 
Współorganizował literacką pomoc koleżeńską, niejawne zgromadze-
nia przedstawicieli pisarzy niezależnych z innych miast, indywidualne 
i zbiorowe, półjawne spotkania autorskie, m.in. pod auspicjami Klubu 
Inteligencji Katolickiej w Krakowie.

1983–1989 Był członkiem Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Kra-
kowie.

1983–1988 Pod patronatem władz kościelnych (Kurii Metropolitalnej, 
Duszpasterstwa Środowisk Twórczych) współorganizował Tygodnie 
Kultury Chrześcijańskiej w Krakowie.

1989 Został członkiem-założycielem niezależnej organizacji twórców pod 
nazwą Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (SPP).

1990 Wybrano go wiceprezesem Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich, zastępował prezesa, Kornela Filipowicza.
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1992–1994 Podjął stałą współpracę z krakowskim dwumiesięcznikiem 
„Arka”.

1994 Po zmianie nazwy tytułu czasopisma rozpoczął trwającą do dziś 
współpracę z krakowskim dwumiesięcznikiem „Arcana”.

1999 Za swoją twórczość otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.

2000 Otrzymał Nagrodę Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa.
2008 Prowadził wykłady dla studentów na temat przekładu poetyckiego 

w Studium Literacko-Artystycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie.

2008 Obchodził Złoty Jubileusz (50-lecia) pracy twórczej – jego benefis 
artystyczny miał miejsce w kultowym „Kamieniołomie” im. Jana Pawła 
II przy ul. Zamojskiego 2 w Krakowie.

2009 Został powołany przez Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego 
na członka Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa 
(SKOZK).

2008 Wraz z żoną Marią otrzymał „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie” (60 lat), nadany przez Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego.

2008 Za swoją twórczość otrzymał Złoty Medal Gloria Artis „Zasłużony 
Kulturze”.

2010 Został członkiem Kapituły Medalu „Niezłomni w Słowie” przyzna-
wanego w Małopolsce tym, którzy narażając własną wolność, nieśli 
wolne słowo innym w okresie komunizmu w PRL-u.

2011 W Toronto w Kanadzie wystawiono spektakl poetycki pt. Treny 
Smoleńskie w adaptacji Anny Łabieniec m.in. z jego wierszem Smo-
leńskie pole.

2012 W teatrze MIST w Krakowie-Podgórzu odbyła się polska prapremiera 
spektaklu Eugene Ionesco pt. Ten fantastyczny burdel w przekładzie 
Leszka Elektorowicza i Leona Zaręby, w reżyserii Stanisława Michno.

Poeta, prozaik, eseista, tłumacz, publikował m.in. w następujących czasopi-
smach: „Dziennik Literacki”, „Odra”, „Twórczość”, „Życie Literackie”, 

„Nowe Sygnały”, „Poezja”, „Współczesność”, „Kultura”, „Tygodnik 
Powszechny”, „Tygodnik Solidarność”, „Arka”, „Arcana”. W czasie 
stanu wojennego publikował w czasopismach „bezdebitowych”, wy-
dawanych poza cenzurą: „Zapis”, „Czas Solidarności”, „Miesięcznik 
Małopolski” i innych.

(oprac. M. M. Tytko)
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Z tomu Świat niestworzony

Wakacje po wojnie

Dzień jest szeroki i miękki
a niebo młodo-brzozowe
liście oddają się słońcu
łechtają zazdrosny wiatr
Śmieją się nagie dziewczęta
dzieci się bawią balonem
sycząc strumyk się sączy
i opowiada ptak
Okryty powietrza rozgrzanym ciałem
mnę w ręku kępy trawy
gładzę jak twe dłonie
przełykam zapach zbłąkany, który w kwiat się wtulił
jak uśmiech w twych ust powicie

ach, nie mogę, nie mogę tęsknić o tobie
obok mnie stoi dziewczynka o kuli
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Młodzież 1950

Jak kawał mięsa na stół
rzucili naszą młodość
na płask roztłukli

Powycinani w długie prostokąty
idziemy
Pyski w worach ze śpiewem
U wodopoju
głowy zanurzamy po kark
Bijemy brawo
Nasze ręce płaskie jak flądry
nasze palce jak ogony fok
Klaszczemy jak żywe ryby na desce
Schwytani w sieć

Produkują fabryki
nasze czaszki ze szkła
Nieprzeźroczyste
roztrzaska
mechaniczny młot
Przez szklane czaszki
jak przez wodę strumienia
widzieć chcą nasze mózgi jak dno
nasze mózgi nieruchome
nasze mózgi spłukane ich pieśnią
bezradne jak gruz
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Literaci nadworni

Na karuzeli
odludnej karuzeli
krążycie

„Ach, jak cudownie”
wołacie pijani
chwytając się wzajem za łydki

Na karuzeli
odludnej karuzeli
umiecie ze strachu
wrzeszczeć – szczęście!
umiecie ze strachu
szczerzyć kły w uśmiechu
a w zamian skamlecie o przysmak
Oto jest uśmiech
który wam oczy zasłonił wargami
Oto są oczy tak małe
że łza w nich się nie mieści

Lecz wasze piski
nie zamącą smutku
Lecz z waszych piór
wodnista struga
spada jak bat na plecy skazańców
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Na karuzeli
odludnej karuzeli
krążycie
Wkoło was rosną ciche groby
wkoło was gną się ciche plecy
wkoło was cicho wznoszą się pięści

1951
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Wiosna 1951

1
W południe wiatr blaski przegania
rojami świetlistych jaszczurek

Zachód – złote kałuże wśród niebieskich pól

Księżyc roztapia się w chmurze
na ciemnym niebie srebrne sadzawki obłoków

2
Miasto w słońcu
Przeczyste, zatopione w szkle
W ulicach przejrzystość
i woń młodej trawy

Rozległy plac, przestrzeń roześmiana
W pobliskim parku
drzewa jak skrzypkowie
chylą się w grze
Na tym placu jest gmach pełen jęku

Jasną ulicą wśród wiatru
prowadzą bladego
ze skutymi rękami
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Miało być inaczej

Miało być inaczej
miały być dnie
barwnością, promieniem
lecz ciężkie mgły legły
i pełzać musimy
twarzą przy ziemi

Miały być oczy szeroko otwarte
i rozbłyskane od śmiechu
lecz jak u starca zlepione powieki
zasłoniły dalekość

oczy w szparze
wargi w kurzu
nikt nie słyszy

Miał być wiatr świeży
szum oceanów
nad fal grzywami bańki tęczowe
Miał być lot wysoki
w przestrzeń migotliwą
w bezgranicznym słowie
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Kim miałem być
i jaki
(ach, ile to już lat!)
Kim jestem
(ach, ile jeszcze lat!…)

oczy w szparze
wargi w kurzu
nikt nie słyszy

Gdzie jestem, gdzie jestem?!
Dyszę.

1954
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Co pozostało

Nie ma wśród nas niewinnych, są tylko skruszeni
nie szukajmy sędziego, lecz oskarżycieli
Niestety
którzy mogli oskarżać – odeszli
święci
zatrzasnąwszy wieka swoich trumien
Ich usta pełne ziemi
to mowa straszna

Przybądźcie sprawiedliwsi spośród winowajców
oto krzyk tych, którym darowano życie:

Gołe nasze oczy
zdarto z nich powieki
Patrzą okrutne i przekrwione
godne, by spłonęły
że żyją
Cóż zostało z marzeń oprócz nienawiści
ze śmiechu oprócz okrucieństwa?
Cóż zostało z nadziei
prócz uciech nietrwałych jak iskry?
Młodość – to milczenie
gdy usta otworzy, krew ciecze
Dzieciństwo – gonitwa w blasku
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i ojciec zamordowany
Wspomnienia jak psy gnają za nami
odpędzane
teraźniejszość uczepiła się skurczem topielca
a przyszłość czeka z rozwartą paszczą

Lecz nie odjęta nam radość przemijania
lecz trzeba ratować coś, co nas zwycięży
to –
wierność blaskom, które pogasły
źródłom, które wypite
wyśmianym słowom
skrzydłom oderwanym
to –
wierność miłości – źdźbłu chybotliwemu
którego korzenie martwy rozsadzają świat

1952
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Matka

Nade mną śpiącym
kołyszesz ciszę
patrzysz w oddechów odloty
dłonią
paprocią białą
oddalasz chmury głosów

Nade mną śpiącym
lotny kształt z popiołu
kołyszesz
obraz sprzed lat
który w ogień wpadł
i który minął nim przyszedł

Dłonią paprocią
chmury oddalasz
z twarzy wysyłasz promienie
a złote i srebrne
sprężynki twych włosów
najcichsze chylą dzwonienie
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Obrona sentymentu

Chciałbym
z okruszyn i drgnień
wznosić ściany
mielibyście dom
bezsilni, bezpłodni
ciemięgi i gapy
mielibyście dom
Wieczne służące
wieczne szwaczki niedosiężnych toalet
panny nadaremne
porzuceni starcy
mielibyście dom

Chciałbym
przebłyski
zjednoczyć
powstałby blask ogromny
i głuchym
wystarczyłyby oczy

Chciałbym
westchnienia zebrać
w jeden wiatr
latałybyście
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ptaki nielotne
zaczęłybyście grać
wszystkie fujary z Mościsk i trąby
i byłaby wielka muzyka
i niewidomym zbędny byłby wzrok
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Zarośla

Są takie miasta
są takie miejsca
zaułki, parki, przedmieścia
jest taka pora
zimowa i zmierzchła
śniegu sinego płat
cień drzewa uschłego przekreśla

Są takie pola
których się nie orze
cegłami, grudami porosłe
są takie krzewy nieznane i młode
zarośla ciemne i ostre

Są takie miasta
są takie zakątki
latarnia ślepa tu sterczy
pod nieba cieniem
na sinym śniegu
schodzą się czarni jak wrony
czternastoletni mordercy
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Ofiarowanie

Pośród pierzchliwych włosów
ułóż się na mym sercu
w ciszy spłynie twój uśmiech
w uśmiechu utoną twe słowa

Podasz mi swoje losy
jak lalkę podaje dziecko
podasz zapach mym ustom
i w dłoniach bezbronność twą schowam

Ja ci w zamian oddaję
moją przyszłość w obrazach
jak mgły opadłych

i nieskończoność moją
zmalałą do kilku wrażeń
i barwy nocy w dzień zbladłe

Oddam ci moje słońca
– daleko na falach blask skacze
może przebaczysz mi śpiąca
ja sobie nie przebaczę
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Przebudzenie

Pod mym schyleniem
mleczna od snu
wśród włosów śniąca
dłońmi odpychasz się od ranka

W powiekach drżenie
wargi twe wiatr
uśmiechu trąca
Zbudź się – dziecinna, śpij – kochanka

I już mój oddech
gałązki rzęs
uniósł ku górze
spojrzenie twe w sobie zatrzymał

Łódkami twych oczu
wpływam w inny kraj
który swym przebudzeniem zaczynasz
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Sny dziewczęce

Po twojej twarzy sny wędrują
jak cienie i promienie
od warg rozchyleń
po uśmiechy
od ciszy powiek
po oddechy
po brwi wzniesienie
ciała drżenie
po słońca opad
na wezgłowie
na twe uśpione złoto-głowie

To stopę wysunie niezdarnie
to z piersi nakrycie odgarnie
i głowę z westchnieniem odwróci
jak przed niedobrym przeczuciem

Jak ptak w półotwartej ręce
nocują sny dziewczęce

W nich zwierzęta i kwiaty
wodospad
trzepot motyla
wiatrem i światłem
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świat się przymila
Odpływasz od nocy
w podróże słoneczne, bajeczne
a stopy masz jak skrzydła
piersi jak białe gołębie
włosów promyki, uszy – motyle

Nieznacznie poruszą się palce
snem
jakby na instrumencie niewidzialnym
o strunach z mgieł

I w górę uniosą się ręce –
jak taniec są sny dziewczęce
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Z tomu Kontury

Kontury

Kontur poświatą obrzeżony
wyprzedza każdą postać
kształt później napełnia się ciałem:

dłoń zwilgła
głos człapiący w słowach
obecność nieusłużna

Zamknę drzwi przed ciałem
nim wejdzie w swój przed sobą kształt
Tylko poświaty mgłę ocalę

I wśród białawych, chwiejnych cieni
nie pragnąc wiedzieć czy w ciałach się mieszczą
zostanę
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Zagubione słowo

Jakby się nagle brzeg oberwał
zagubione słowo

opłukiwałem je w blasku przed chwilą
zalśniło i znikło naraz

pod zwałami
Jak je wydobyć, gdy czuję

– już tylko czuję, nie widzę –
że coraz głębiej spada

Szukam go
za podwodnymi górami

za czarnymi falami
wpływam krwiobiegiem w ciemne

pieczary
biją wiosła pulsu

nurkuję
huczą głębiny bez dna
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Nocą

Oknami, szparami
wlatują nocą
ślady palców
ożyłe
Na przejrzystych skrzydełkach
żyłkowanych spiralnie
krążą, krążą
Pogubione, zatarte
z kart papieru, poręczy
z klamek, stołów i szyb
i ze szkolnych zeszytów
z zasuszonych liści
i z piersi dziewczęcych
znużeniem zdmuchnięte
A za nimi zbiegłe
z krwią pisanych kartotek
po podłodze nocą
odwłoki swe toczą
po bladej smudze
zbroczone
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Dyskusja o optymizmie

Mówił że człowiek jest dobry i pokazywał białe szpitale
drugi – pola rude po zabitych w wojnie
Pokazywał nowe, wielkie domy
drugi – pożary i gruzy wieczyste
Pokazywał szkoły
drugi – więzienia
Pokazywał białe piersi matek
drugi – mury rozstrzelań z plamami rozprysłymi w kwiaty
drugi –
drugi –

Coraz bardziej gniewny, krzyczał
człowiek jest dobry
coraz bardziej gniewny, bił drugiego i krzyczał
człowiek jest dobry
bił drugiego, kopał, miażdżył drzwiami palce
aż ów siny, bez życia, ze strzępami dłoni
wyszeptał
człowiek jest dobry
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Pas ratunkowy

Za każdym dzwonkiem
do drzwi

wciąż jeszcze biegnę
po szczęście albo

wyrok
wciąż czekam

na cudowne uzdrowienie
albo nagłą katuszę

Między rozkoszą a rozpaczą
niebem a piekłem

tymi biegunami każdej minuty
odnaleźć mi trzeba

pas środkowy
równik zieleni

z plamami słońca
z drzewem

zwyczajność możliwą
do zniesienia, spełnienia

pas ratunkowy
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Z wiatrem

Ze szklanki powietrza
wiatr pije promienie
i w kurzu się drogi zatacza
już kamień na wietrze
już obłok na ziemi
na niebie lustrzane wahadła

Na skrzydłach z nim szklanych
wzlecieć lekko jak szept
w górze skrzydła zmienić na żagle
tchnień morze, łódź z piany –
płynąć na ciszy sfer
i w ciszy rozpłynąć się nagle
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Chmura

Przemów chmuro
wołałem dachami
wołałem wieżami

Przemów chmuro
biegłem za wiatrem

z wyciągniętą ręką
leciała
biała

Biegłem
splątany
biegłem
w butach z kamienia
wołałem

Przemów chmuro
leciała w ciszy
jakby ktoś zmarł
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Kot

Czarny kot nocy
wypręża ciemny grzbiet
srebrzystym drga wąsem
strumyka
Mroku ciepła sierść
ociera kory drzew
Kot obłok ogonem podnosi
księżycowi pod nos
i
blask znika

A dokoła skrzy się:
gwiazdy – oczy mysie
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Z tomu Przedmowy do ciszy

Przedmowy do ciszy

I

W porze odjazdu w sadzie jest najciszej
jabłonie zastygłe w tanecznym układzie
w przechyłach, wygięciach, w przyklęku pni szarych
z konarów skrzydłami, w upierzeniu liści
w pogmatwanych gałązek wzorach na błękicie
oczy jabłek patrzą w pochylone słońce
przyćmienie zieleni
w cieniach na świecącej trawie

W porze zachodu skośne rozświetlenie sadu
nieruchomość przed ciszą i podziw promieni
w porze odjazdu przejrzyścieje zieleń
w stojących źdźbłach i uciętej trawie
spokoju kształt nagły
urwany żegnającą dłonią
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IV

jesteś pustką
z długimi rzęsami
akwarium śmierci
gdy pragnę

jesteś długim spadaniem
jesteś ciszą bezwładu
jesteś zgubą zniszczeniem
gdy pragnę

gniazdem opuszczonym
ciepłem które uszło
błyskiem i zgaśnięciem
gdy pragnę pragnę
bezwładu i nocy
gdy przyjdę nie przyjdę przyjdę
nie
przyjdę
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Z innej gwiazdy

1
Ona jest światłem
z innej gwiazdy
tonem innego słyszenia
jest drżeniem w nas
innego tętna
wibracją
po widnokrąg ogarnia przestrzenie
i świetlistość
w falach powietrza zawiesza
Jej porą wzrastania
jest słońca pochyłość
jej owocobranie
w spojrzeniu, w milczeniu
kiedy sam nocą
słucham swego dnia
Nie jej okolicą
tokowiska w puszczach
tarła w źródłach rzek
ona w uniesieniu
ponad rytmy mięśni
nie ona rodzi
ciała porzucone
wśród bitewnych pól
kamienne więzienia
i grobowce miast
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2

Ale jest i więzieniem
o kratach z promieni
i nad grobowcem lśni
w liściach zwieszonych
cień ogrzewając i kamień
Bo na granicy powietrza
i kwiatu
bo tu gdzie dotyk
zamienia się w psalm
i gdzie w spojrzeniu
kształt wymierność traci
bo warg jej drgnienie
wwodzi w nieskończoność
a przelot wzruszenia
jest wiedzą bez słów
oddechem swym
płuca rozszerza do skrzydeł
W olśnieniu się rodzi
lub w długim patrzeniu
jest blaskiem wewnątrz
co na innych pada
lecz ciebie bogaci
wpierw niezasłużenie

– talentem jest
czy daną darmo łaską? –
potem nagrodą
żeś jej nie roztrwonił
żeś ją obronił przed
sobą i światem
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który śle na nią
swoje błyskawice
żeś chronił widzenie swe
przed bezbronnością oka

3

Przed ziemią i niebem
i wahadłem czasu
kryć tę pajęczynę
ten sprzeciw najcichszy
Twe rzęsy złączone
z widnokręgiem nocy
twych włosów znużenie
z pulsem moich oczu
tak proste
to święto
śpiewem niesłyszalnym
wstępujące
w nas
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Jeden znak

Nie ma nic trudnego
kiedy jedno słowo
jeden znak nade mną
płuca pojemniejsze
o horyzont cały
tylko jedno słowo
jeden znak nade mną

Skąd przyszło tak nagłe
poruszenie życia
jakby liść na wietrze
jakby kwiat spod śniegu
tylko jedno słowo
jeden znak nade mną

Jakby ta chmura
twój gest mi przyniosła
jakby ten błękit
twoim patrzył wzrokiem
nie ma nic trudnego
nie ma nic trudnego
ściany weseleją
sufity się wznoszą
tylko jedno słowo
jeden znak nade mną
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Pokolenia

Wydane na świat dzieci
zostaną pod opieką ptaków
przeklęte będzie twarde pokolenie starców
nie wstrzyma nas
matek zmęczone wołanie

Kobietom naszym wara
starzeć się wraz z nami
albo niech miejsca ustąpią

Co czystość konstrukcji mąci
co cieniem brudzi świeżość barwy
niech zniknie z jasnych skroni

Czyste symbole zostaną
może cyfry tylko
przy linii prostej – parabola
dźwięki złożone w mechaniczne brzmienia
z obrazu, z głosu ból wygnany
niech mówią rzeczy
nieruchomość sama
a jeśli człowiek
to znak historyczny
bóg Mars, Cezar, Brutus



55

nie trzeba nowych zdarzeń
gdy wszystko już było
i myśmy już byli
i już nie my, ale odbicia
z przedwiecznych chłodnych luster

Maszyna sztuki
ze zbiorowego poczęta natchnienia
dodany do niej człowiek-obsługiwacz

Ludzie i barwy
wszystko na końcu
zamienia się w liczbę
nieskończoną
patrzenie więc
w tę jasność albo noc
bez granic
do ziarna bólu w oku
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Czy nam wybaczy?

Magdusi

Ten sad w którym drzewa
są ze światła całe
a pod stopami
srebrne pióra trawy
to sad naszej miłości
którą o świecie kłamiemy

Czy nam wybaczy
kiedy wyjdzie z sadu
na drogę z kamieni i huku?

Gdzie wtedy będziemy
aby czuwać w nocy
nad snem jej
cichym jak skrzydła złożone
nad jej oddechem
cichym jak skrzydła lecące wysoko

gdzie wtedy, Mario, będziemy
strażnicy jej światła i nocy?
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Czy nam wybaczy zuchwałą próbę raju
skąd nawet wypłoszyliśmy węża
gdzie drzewa ze światła są całe
a jabłka bez jadu?
Czy nam wybaczy?

Krab

Bracie nasz, krabie
opancerzony
odrażający kształtem i zapachem

Tyłem do świata zwrócony
w niezgrabne kleszcze bowiem
czy można chwycić wiele?

Któż się poznał na nim
to wnętrze delikatne
dopiero po śmierci ocenią
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Nokturn

1

Ze słońca skrytego
przez niebo na chmury
skoczył koń zielony
kopytem żelaznym podarł
mgły firanę
dęba stanął i zarżał

2

Skrzela ma u grzywy
w mętnej wodzie stawu
w wodorostach spętany
koń o rybiej łusce
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3

Ponad zmierzch
galopem
w czarnych puchach
nocy
w czarnej wiatru grzywie
bańki ognia spod kopyt

4

Tętent horyzontów
księżyc
z rozmachem szerokim
toporem srebrnym
ucina
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Echo

Nasze wspomnienia liryzm nasz
losy złączyły z pieśnią okupantów
której dźwięk głuszył jęki i sumienie
a dla nas sentymentem pierwszym brzmiał

Nasze wspomnienia liryzm nasz
niemiecka ta melodia
wtajemniczenie w pierwszą
śmierć i miłość

W tej pieśni głos twój
twych zębów ostra krawędź
w pustej ulicy echo strzału
pogoni stukot głuchy
i ludzki na chodniku kształt
w przedśmiertnych drgnieniach

Ta miłość strachem była skuta
a pieśń ta – wrogobrzmiącym słowem
nasz pocałunek
nad świeżym lejem bomby
pospieszna pieszczota
na skraju wulkanu

nad konwulsją wspomnień
ta morderców pieśń
kołysze miłość naszą
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Świat nam bramy otwiera

Tobie

Ty jesteś moim okiem, ja twoim słuchem
bez ciebie nie widzę głębi
beze mnie ty widzisz film niemy
gdy razem idziemy, świat nam bramy otwiera
bo nie jest tylko obrazem, nie tylko światłem i barwą
które mi dajesz, z miłości
jest w cichych poszumach, szelestach
które słyszę dla ciebie gdy ciemno
jest w rytmach zamarłych wśród ciszy
jak słoje drzew skamieniałych
gdy razem idziemy, ja twoim okiem widzący
ty moim uchem wsłuchana
świat nam otwiera niezliczone bramy
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Podróż

Osiem godzin lotu
nad chmur białymi futrami
ponad hipopotamią, w połyskach,
skórą oceanu
aby w głębokie tunele
spaść między drapacze

– Tatry nazbyt regularne
światłami na wylot przestrzelone
w nocy –
aby przez cienie gigantów
wejść w ten pokój mały
z drukowanymi różami
w owalnych ramach na ścianie
z lampą w kształcie Murzyna
w szarawarach czerwonych
i złotych bucikach
gdy za ścianą obok
ochrypły oddech pijaczki

Łuskami aut migocą autostrady
chodniki puste
na użytek oddane wiewiórkom
i wiatrom
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Tam gdzie się pieszy zabłąkał
przechodzień
bezradny, mijany
na przecięciu szlaków
gdy szedł
twarzą w światło czerwone
i wstrzymał pęd i szum
schylony nad martwą wiewiórką
kiedy na mgnienie
arytmia zatrzymała krew
a trwoga bardzo zwyczajna i stara
zachrypła w przekleństwie kierowcy
w tej właśnie chwili
spojrzałem
na Gwiazdę Polarną.
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Z tomu Całe kłamstwo świata

Ocal tę chwilę

Ocal tę chwilę
krótką jak błysk skrzydła
zatrzymaj na mgnienie
gdy nagle pojąłeś
czy tylko ci się zdawało
że to ma jakiś sens
że dotrwasz do jutra
a może jeszcze dłużej
że będziesz rano wstawał bez przerażenia
że będziesz patrzył w oczy z ufnością
słuchał bez lęku i mówił w spokoju
że zaznasz tego jeszcze
że zaznajesz w tej chwili
i że to ma jakiś sens
i że twoja modlitwa będzie dziękczynieniem
a nie błaganiem
że uwierzysz w rzeczy które cię otaczają
rozpoznasz własną dłoń i myśl
i nie ukamienują cię wszystkie księgi
których nie zdołasz poznać
lecz otworzą się przed tobą niektóre stronice
jeszcze coś zdołasz przeczytać
jeszcze się czegoś nauczyć
prócz sztuki umierania (i jej także)
i będzie to miało jakiś sens
więc ocal tę chwilę
zatrzymaj na mgnienie
krótkie jak błysk skaczącej w falach ryby
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W czym piękno

Piękno dla oczu
nie w samym jest przedmiocie
nie w zachodzeniu słońca
poza wysokie trawy
i wyższe od nich głogi
i wyższe od nich świerki
i jeszcze wyższe góry
Jest ono w patrzeniu twoim
w wewnętrznym odbiciu
jak w soczewce
która w sercu nagle
zajaśniała Hostią
To nie rój muszek
prześwietlonych miodowym promieniem
ale galaktyka twego mikrokosmosu
co brzmi muzyką mikrosfer
bo piękno muzyczne
nie w samym jest tonie
lecz we współbrzmieniu twoim
ani piękno zapachu
w łące przedwieczornej
w powonieniu nawet
lecz w spokoju twej duszy
współpachnącej
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I słowo
nigdy nie jest piękne samo
bo tylko nazywa odbicie
w wewnętrznej twej powierzchni
i rozprasza je
w załamaniach wielu
innych oczu
i ust
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Łaska

Pamiętaj czarnych drzew
zmilkłe dzwonnice
na siwym zmierzchu nieba
i cichy zapach łąk
w modlitwie świerszczy
dzwoniącej nieprzerwanie
I pustej ścieżki ciszę
na którą się nawlókł
syk strumyka
I ciszę powietrza
przekłutą krzykiem spłoszonego ptaka
I pierwszą gwiazdę
u wierzchołka świerku
I nieruchomość
sadu który usnął
Zapatrzenie się
w skraj wieczornego lasu
kiedy istniejesz tylko po to
by w tobie zaistniał ten wieczór –
wielki to dar
łaska niespodziana
to zatrzymanie czasu losu
więc zapamiętaj
zanim nastąpi
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wszystko co niepowstrzymane
nim znów biec będziesz
w jakiejś wielkiej trwodze
nim dnia warczenie
zagłuszy twą ciszę
zanim
wołaniem zdyszanego słowa
łopotem serca
wejdziesz w obroty już
nieuniknione
Nim więc nie minie
chroń dar tego zmierzchu
spróbuj przechować
by starczył na długo

Podanie o wizę

Nazwisko – Każdy
Miejsce zamieszkania – Ziemia
Kto zaprasza –  Ojciec 

który jest w niebie
Cel podróży – Wypoczynkowy
Okres pobytu – Wieczność
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Gdzie są twoi bracia

Gdzie są twoi bracia
przychylni w swym sercu i prości
gotowi nieść pomoc nie proszeni o nią
których nie musisz się strzec
jak niespodzianie spadających głazów
ufni którym możesz ufać
bez obawy o każde w udręce prawdy powiedziane słowo
których możesz kochać bez własnej zasługi
i bez ofiary wysokiej
Coraz trudniej ich dostrzec
a może tylko rozpoznać
w pędzącym wielkim tłumie
bo gdzieś są
może bardzo blisko
gdzieś muszą przecież być
Nie ustawaj w szukaniu
choć żmudne to
i wiele klęsk przynoszące zajęcie
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Są wśród nas

Można go spotkać w kościele, w kinie, w kawiarni
miał wyrok śmierci przed laty.
Żył z śmiercią w swej celi.
Są wśród nas. Jeszcze młodzi
ale starsi od swej śmierci.
Przeżyli ją.
Kiedy pożegnali kochanki i żony
i cienie swoich matek.
Jak spotykać się z nimi, rozmawiać o pogodzie?
O tyle są doroślejsi
czujesz się przy nich jak wyrostek o zbyt długich rękach,
zbyt donośnym głosie.
Patrzycie na siebie
ty pełen winy
on z cieniem tamtych lat
w zmarszczkach uśmiechu.
Tylko nos jego ostry, rzeźba bezlitosna, żywa maska

[pośmiertna.
Podajesz mu płaszcz wytarty.
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Portret

Hałaśliwie rozmowny
i pośpiesznie wesół
mówi – Jakie miałem życie!
woli więcej nie mówić
ale starczy spojrzeć
na jego kalekie palce rąk

– to nie reumatyzm
to ze śledztwa – mówi
Na blizny jego przestrzelonych nóg

– to z Powstania – mówi
Jego pamięć pełna obrazów
skamieniałych
on je wyrzuca z siebie
jak balast
zakrzykuje śmiechem

– tamto mam za sobą
nie wracam do wspomnień –
Co noc rodzi się nowy
co dzień pozbywa się siebie
i zaczyna z niczego
jakby go dotąd nie było
mękę wczorajszą oddaje
dzisiejszym okruchom radości
Doprawdy nie wiem
ile w tym straty, ile zysku
ile samobójstwa, ile zmartwychwstania
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* * *

Urodziłem się na biegunie nocy
i barwy dnia mnie rozszarpują
klinga czerwieni
włócznia żółcieni
jaskrawy złoty nóż
I tylko błękit co w szarość się przemienia
ponad siebie mnie wznosi
do krainy cienia
A to jest właśnie noc
ciemnopromienna
cicha jak niebo
i tylko we mnie tętniąca
gorącą krwią skupienia
Nie odchodź nocy
w trupi blask świtania
ja nie dla dnia
jasność kamienuje mnie
znikają anieli
w warkocie bezbożnym
szarpią kły spojrzeń
tną żyletki słów
i milknie we mnie duch
ja nie dla dnia
urodzony
na biegunie nocy
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Diabełek i demon

Zamienię
małego diabełka nerwicy
na potężnego demona obłędu
Złośliwy diabełek
wytrąca pióro z ręki
ukrywa potrzebne słowo
uderza w ton fałszywy
plącze palce na strunach
plącze język
myśl kradnie
wzburza spokojną powierzchnię
wzrok mąci
odbiera sen
a z rana
za szybą
mży czarną mgłą
a kiedy go boli
serce brzuch głowa
zażywa tabletkę
i śpi
nieprzytomnie
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Wielki demon obłędu
snuje konstelacje podniebne
tworzy systemy planetarne
i parlamentarne
zmienia ustroje
maluje gmachy miast
nie istniejących
w państwach bezpańskich
odkrywa nowe lądy
na białych mapach ścian
odkrywa lepszą elektryczność
wysyła z palców
promienie śmierci
i chroni
skronie
przed
radiacjami wrogich sekt
obcuje ze zmarłymi
i z nie narodzonymi
i rozmawia z Bogiem
A kiedy go boli
kipiący mózg
i dławią szale szału
wtedy porywa
nóż
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Pomyśl

Kiedy opadnie cię
codzienna trwoga
lęk że nie zdążysz
że jesteś zgubiony
lęk przed oczami ludzi
szyderczymi
czy przed współczuciem ich
udanym

lęk przed zaśnięciem
przed nocą bezsenną
przed obudzeniem
i dniem który wzywa
lęk przed spokojem
bowiem zaraz minie
i lęk przed lękiem
niespełnienia

i lęk przed trwaniem
i lęk przemijania
przed nieuchronnością
przed niedoczekaniem

Pomyśl o wielkiej nędzy życia
gdy trwa rad bądź
bowiem wkrótce minie
raduj się gdy mija
że już trwać przestanie
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Oczyśćcie ścieżki

Niech odejdzie pamięć
niech próżnię zostawi

Oczyśćcie ścieżki na nadejście Pana

Niech wiatr dmucha słońcem
niechaj świeci zieleń
aby barwy i blaski
wypełniły ciebie
aby twoje oczy
były oknem świata
a nie mętną szybą
co kryje cień wnętrza
ponury

Oczyśćcie ścieżki na nadejście Pana

Niech kłosów poszum
dzwoniący złocony
rozjaśni mrok twój
i drżenie

Oczyśćcie ścieżki na nadejście Pana
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W sierpniowe popołudnie

W sierpniowe popołudnie
siedzi stary człowiek
na ławce pod drzewem
bez ruchu siedzi tak wpatrzony
w swój zakurzony szpic buta
na przechodzącą wzrok podnosi
i patrzy znów na pomarszczony but

O poręcz ganku stoi wsparta
kobieta jeszcze młoda
utkwiła wzrok w gałęzi kołys
jak na grobowcu postać z gipsu
zastygła w tej zadumie
Szczęśliwsi którzy zabiegami dnia
zajęte mają myśli:
jakby sukienkę skrócić córce
co przygotować na kolację
nie goń tak Jacuś bo się spocisz bardzo!
Puste jałowe to obrazki
lecz trzeba przyjąć je na wiarę
one ratunkiem są dla oczu
one ratunkiem są
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Greckie kolumny

Spokojem żywią mnie
greckie kolumny
i rzeźby antyczne
choć w bitewnym geście
ręka uniesiona
choć w skrzywieniu twarzy
ból, znój, gniew, pogonie
Lecz nie drży serce
Marsjasza czy Niobe
skamieniałe cierpienie
kamień serca nie ma
Choć ramię złamane
choć nos utrącony
świadczą dziejów dzikich kolejom
trwa reszta postaci
dzieło ludzkiej dłoni
szydząc ze zniszczenia
wojen i grabieży
choćby i kikutem
po urwanej ręce
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Do córki

Patrzysz się na mnie
z wyczekiwaniem
jaką ci zwierzę
tajemnicę życia
Jakbym miał klucz
do drzwi ukrytych
lub rozwiązanie znał
zagadki
które już jutro
albo w lat mozole
masz nadzieję znaleźć
Spod niepewności twej
pragnienie szczęścia
zerka
niecierpliwie
i czekasz tylko
by ci wskazać drogę
Lecz ja jej nie znam
i twojej radości
już pojąć nie mogę
Więc patrzę na ciebie
z uśmiechem
i milczę
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Raduj się

Raduj się
swą klęską
Dziękuj
za rozpacze
Oto smętek
nieznośny
rozrywa ci żyły
i czoło ci ściska
beton chmur zastygły
a słów świdry drążą
próżnię w mózgu twoim
Jakby ziemia
w uskoku
W tobie się urwała
i otchłań hucząca
jakby się rozwarła
przy stole
pomiędzy kęsem chleba i herbatą
I myślisz żeś chory
lecz to tylko prawda
woła na ciebie
z dna
twojej przepaści
Raduj się tym lękiem
ten smutek
nie kłamie
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Wyklinasz mnie Ziemio

Wyklinasz mnie Ziemio
i zrzucasz mnie w pędzie
ze swego grzbietu
a w końcu paszczę otworzysz
aby pochłonąć me kości
Słusznie wyklinasz mnie Ziemio
nie byłem wiernym ci synem
leżąc na ziemi patrzyłem w niebo
wolałem jednodniowego motyla nad krzewem
niż twardy korzeń stuletniego buka
wolałem opar nad skałą
niż zarosły mchem kamień
zaparłem się matki natury
za jej wilcze prawa
zapomniałem o sile ciążenia
za wschodzącym dniem widziałem
noc ukrytą
patrzyłem w próżnię
pomiędzy gwiazdami
a pod stopami czułem
otchłań
Dlatego
słusznie wyklinasz mnie
Ziemio
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I tak jest dobrze

Są rzeczy których nie posiądziesz
są kraje których nie zobaczysz
są szczyty których nie zdobędziesz
są dobra których nie osiągniesz
są sprawy których nie zrozumiesz
są myśli których nie pomyślisz
są słowa których nie wypowiesz już nigdy
są siły których nie pokonasz

I tak jest dobrze

Zgódź się na siebie
choć wiesz jak to trudno
zgódź się na siebie
zgódź na nieuchronność

I tak jest dobrze

Robiąc początek
już wybrałeś koniec

I tak jest dobrze
i tak jest dobrze
odejść
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Pierwszy ruch

Z kamienia
niechęci

Z bryły
bezwładu

młotkiem i dłutem
dobyć mógłbym
słowa

Mógłbym
może chciałbym

Byle zacząć
Najważniejszy jest
pierwszy ruch a potem
drugi ruch
i trzeci

i wszystkie następne
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Środa

błogosławię zwykły dzień
zwykły dzień jest niezwykły
błogosławię zwykły sen
zwykły sen jest niezwykły

pragnę już tylko ciszy
której nie mącą pragnienia
powszedniej szarej kliszy
na której nic się nie zmienia

Boże mój, czy myślałem
że będę kiedyś marzył
nie o życiu wspaniałym
lecz, że nic się nie zdarzy?

do spokoju więc tęsknię
przeciętnego jak zdrowie
czy się godzę na klęskę?
czy przechodzi mnie mrowie?
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* * *

Tylko abym ciebie
nauczył się słuchać
głosie najcichszy
tylko abym ciebie
umiał wyhodować
ziarnko najdrobniejsze
tylko ciebie dojrzeć
cieniu najwątlejszy
tylko ciebie rozdmuchać
iskierko
w popiele najgęstszym
Mówiłbym językami
zbierał plon obfity
obcował z duchami
i żyłbym
w jasności
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Kiedy los uderza

Kiedy los uderza
mierzy najboleśniej
zabierze ci złoto
gdyś o nie zabiegał
splami twoje imię
gdyś za sławą gonił
oko ci odejmie
gdyś jedno postradał
zabierze ci miłość
gdyś kochał gorąco
dom tobie zburzy
gdyś z drogi znużony
myśl twoją opęta
gdyś w niej kładł nadzieję
i wolność zadławi
kiedyś walczył o nią
każe ginąć temu
co ukochał życie

Im więcej udręki
tym łatwiej ci odejść
błogosław więc los twój
za wszystkie dopusty
bowiem Bóg ukochał
komu cierpieć każe
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Nie ty jeden

Jakże ci wytłumaczyć
żebyś nie cierpiał
daremnie
jeszcze coś możesz ocalić
więc pomyśl
nie ty jeden
straciłeś miasto i młodość
nie ty jedna
pod tym słońcem
na tym miejscu ziemi
Czymże jest jedno nieudane życie
zbyt krótkie
zbyt długie

Spójrz wkoło
toną okręty i miasta
spadają samoloty
i giną ludzie zwierzęta i kwiaty
i nie ustaje mord
wciąż płynie krew niewinna
i kamień prawdy
wciąż
spada na dno
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Spustoszenie

Im jestem starszy
tym świat mniej rozumiem
i siebie w tym świecie
Wierzyłem w starość
mądrą i pogodną
ciężaru lat nie czuję wcale
jak gdyby z próżni
moje „dziś” powstało
I tylko ciężar dnia
i myśli
i chrzęsty kości
świadczą moim latom
Nie jestem swoją sumą
ani ilorazem
ani nawet różnicą
swych marzeń i spełnień
bo z marzeń nic
po stronie Ma nie pozostało
i już nie umiem mnożyć
i nie mam co dzielić
gdy patrzę wstecz
widzę spustoszenie
Przede mną
coraz dłuższe cienie
wokół mnie zamęt
I wołam w noc
Czy ktoś mnie słyszy
i czy odkrzyknie

„Bracie”
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Z tomu Jeden znak

Na wysokość zaniku

Obłe szczyty gór
w śniegu który taje
to świecą zady białych koni
oddycham teraz tak głęboko
wznoszę się
i w drżącej przestrzeni
jestem już tchnieniem tylko

opuszczanie siebie i
przechodzenie w drzewa
szum i falowanie

obłe szczyty gór
w śniegu który taje
to stado białych fok
ociekłych wodą

opuszczanie siebie i
przechodzenie w białe foki
w blask
dosiadanie białych zadów gór
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oddycham tak
że jestem pusty
zamieniony w tchnienie
powietrze mówi:
nie trzeba sensu

tylko przemienić puls w drżenie blasku
świat objąć i zniknąć w jego objęciu

Tak w jednej chwili zniszczyć siebie
tak podnieść się
na wysokość zaniku
tak poddać się
zwycięsko
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Chór
pamięci ks. Jerzego

Nocą go wieźli
mówić nie dali
w lesie stanęli
i bić zaczęli
jego postać chuda
pod ciosami zgięta
jego twarz mizerna
pałkami rozbita
Prosił „nie zabijaj”
trzech oprawców swoich
lecz twarde ich ręce
i dusze z kamienia
boskim prawem gardzą
Ciało ciągle żywe
w skrzynię wgnietli ciasną
zatrzasnęli wieko
i wieźli go dalej
i miejsca szukali
aby dobić księdza
Kiedy był zabity
kamień uwiązali
i wrzucili ciało
w wody brudny zalew

lecz duch jego czysty
odmętem nie tknięty
na skrzydle anioła
w niebo został wzięty
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Zejście ze sceny

Jeszcze jeden krok do zejścia z desek sceny
gdy wiele już ról zagranych
i wiele nie do zagrania
zostawić maski kostiumy i szminki
zostawić za sobą oklaski i gwizdy
uwolnić się od lęku przed drwiną
od oczekiwań pochwały
Jeszcze kilka kroków
po schodach w dół
za bramę
na wolne powietrze wieczoru
całkiem samotnie
w spokojnym zapachu kasztanów
usiąść na ławce
i rzec sobie: to już
Jakaż ulga!
To wolność prawie zupełna
za którą jest jeszcze
ta
od powietrza krwi i ciała



93

Sylwester

Nie wysłowione myśli
nie przeczytane książki
nie zapisane stronice
nie dokończone rozmowy
krajobrazy nie ujrzane
miejsca nie odwiedzone
nie spełnione plany
To co niedosłyszalne
w uderzeniach dzwonu
niedocieczone

Promień

Coś zajaśniało w duszy
to promień z za gór
smyczek Boga
na szczytach
w powietrzu drgającym
Partitą d-moll
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Tacyt, Roczniki 15,44

Są dzieje zwycięzców
i dzieje zwyciężonych
te pierwsze grubą nicią szyte
tłoczone krwawymi czcionkami
we wielu księgach i tomach
w których i drobne zdarzenia
mają należne im miejsce
choćby słów parę
a wśród nich znajdzie się
i najkrótsza wzmianka
o jakimś z imienia tylko znanym
Człowieku który początek dał

„sekcie szerzącej
zgubny zabobon i sromotę”
ledwie kilka linijek
nie znaczących wiele
w dziejach imperium
chociaż już w rozkładzie
Lecz ta wzmianka urośnie
do rozmiaru historii
gdy odwrócą się role
i ta historia trwać będzie
nad światem
przez wieki nieskończone
a tamta –
dzieje dawnych zwycięzców –
zmaleje do jednego ze źródeł
w którym szukać będziemy
tego dziwnego Imienia
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Muśnięcie

Łąka rozjaśniona
z kilku kwitnącymi jabłoniami
na miedzy
schodzenie w dół ścieżyną
przez rzadziejący młodolistny las
ku prostej białej dróżce
w zielonej dolinie
wypełnionej blaskiem
i ptaków świegotem wysokim
gdy z nieba nad głową
w promieniu słońca
nagły spokój spadł na mnie
spełnieniem
Jak się stała ta chwila
czyje muśnięcie olśniło mi oczy
i otwarło serce
na białą prostą dróżkę
w zielonej młodolistnej dolinie?
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Spoiwo

Wielu rzeczy nie widziałem
a jednak widziałem zbyt wiele
wiele stron świata umknęło mi
i nie żałuję ich wcale
wielu spraw nie przeżyłem
choć przeżyłem zbyt wiele
I po co?
Jest który zna tajemnicę
Nie były to doświadczenia
gromadzone jak cegła na cegle
aby zbudować dom
mimo słot burz wojen huraganów
a raczej jak przez los na oślep
rzucane kamienie
co uderzały mnie i padając
wznosiły mur między mną a światem
choć wiem że uderzały wielu
choć i świat trząsł się od uderzeń
Zbyt późno dostałem spoiwo
i co mogło być budową
wciąż jest rumowiskiem
późno zyskałem spoiwo
lecz z nim – nową miarę spraw
trwalszą od kamienia



97

Za to że nie wiem

Panie ciszy
Panie nocy
Panie sierpniowego nieba
dzięki Ci za tajemnicę gwiazd
najdalszych
za ich niedosiężność
dla instrumentów człowieka
za to że nie wiem
które z błyszczących świecą
a które dawno pogasły
za to że nie wiem
ile innych gwiazd jeszcze
kryje mrok nieba
za ich niezliczoność
za to że nie wiem
tak wiele
żeś Niewidzialny
żeś Nieodgadniony
za Twą tajemność Panie
dzięki Ci
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Przyjdź

Przyjdź królestwo
w którym każdy będzie dojrzany
każdy umiłowany
każdemu odmierzy się sprawiedliwą część
i nie będzie lęku
i zabrzmi weselny dzwon
Przyjdź królestwo
odrodzonego słowa
gdy zatarte będą granice języków
a wiara stanie się oddechem
nadzieja powietrzem
miłość krwiobiegiem
a czas nie ustającym
świętowaniem Ducha
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Skarga na wyobraźnię

Nie sławię wyobraźni
częściej ją przeklinam
Ile razy małe pajączki
wyolbrzymiała w potwory
które mną władały
ile razy diabłu służyła
pokazywała mi dno przepaści
po którym pełzały
węże zdrady żmije strachu
gady nieufności
Ona to właśnie
niszczyła moją wiarę
ona pokazywała mi śmierć
gdy trzeba było żyć
ona przedłużała mi życie
gdy trzeba było umierać
Jakże często wiodła mnie na bezdroża
błędnym ognikiem syrenim śpiewem
łudziła szczęściem
w nieszczęściu
fałszowała moje przyszłe losy
prowadziła na szczyty niezdobyte
z których spadałem w otchłań codzienności
jak często uśmiercała miłość
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i kładła na marach
żywych których kocham
a moich zmarłych podnosiła z grobów
Dawałem jej swobodę
której nadużywała aby
dokonać zbrodni
nie popełnionych
Boję się jej i przeklinam ją
wyrosłą z grzechu świata
ją morderczynię
ją samobójczynię
ją stręczycielkę
złą wróżkę
płaczkę żałobną
chociaż bywała
kolebką nadziei
matką utopii

Może z historii nazbyt okrutnej
powstała
może z cierpień zbyt wielu
a może się postarzała
omszała pleśnią cmentarną
już tylko w mrok
wpatrzona
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Chwila dziękczynienia

Niech oto nadejdzie
chwila dziękczynienia
za godziny wewnętrzne
ciszy najłaskawszej
gdy się rozjaśnia
dno twego umysłu
gdy się wygładza
tkanka niepokoju
gdy są zatrzaśnięte
komórki zamętu
jak lochów zapadnie
i czekasz na światła
przeczyste gościńce
i na otwarcie się
bram wielkiej przestrzeni
i na najświetniejsze
świata Podniesienie
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* * *

bowiem wszystko się kończy
lecz to co się kończy jest najmniej skończone

nic nie jest całe
nic pełne
nic zamknięte
dzieło człowieka nie jest skończone
słowo urywa się w połowie
nikt już nie pozna jego ciemnej treści
ręka zawisa nad białą przepaścią
w otwartej książce odwracają się karty
i struna zadrga nie wydając dźwięku
krajobraz rozwiewa się w przestrzeni
i dzieło Boże nie jest skończone:
staje się bezustannie
i człowiek – na podobieństwo

bowiem wszystko się kończy
lecz kończy się nieskończenie

luty 1992
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Z tomu Czasy i chwile

* * *
Marii

Przez tyle długich lat trwa w nas pierwsza chwila
trwożnego spotkania młodych ciał
których skórę gładką i gorącą
chronimy w sobie

Patrzę w twoje wielkie źrenice
z tamtego wieczoru wonnych warg
i zasłoniętych okien kiedy
na ulicy gasło echo strzału

Trwają w nas pożary niewole
i wspólnie przeżyte zgony
w tych latach wielu trosk i małych szczęść
które prześwietla słońce ranne
w młodym lasku brzozowym
jasnym od twego ciała

Czy to wspomnienie czy obraz trwa żywy
jak ujrzany razem czarny morski jeż
w szkle Adriatyku
jak wspięte drapacze Manhattanu
jak źródlany szmer Delf
we wspólnym zapatrzeniu
w czas nieodgadniony wtedy
odgadnięty dziś
w nocy
bez gwiazd
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Trzeba patrzeć

Trzeba długo patrzeć na ciebie
na drgnienia twarzy
zmarszczkę
zmrużenie oczu
na teraźniejszość która mija
na młodość odeszłą
która wraca na chwilę
Wzajem patrzeć na siebie
i chronić widzenie
przed żarłocznością czasu
wciąż patrzeć na siebie
nie zamykać oczu
zatrzymać lata
które pędzą w twarzach
i patrzeć długo
do samego snu
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Na pół

Żyję połową dnia
połową twarzy
połową myśli
nie wie lewica co czyni prawica
jedna noga w lewo druga w prawo
śluzy krwiobiegu zamknięte do połowy
czas tępym ucięty mieczem
trwa pozostałą resztą

i tylko cień ze światłocienia
i tylko cisza ze wspomnienia
dni nieparzyste z kalendarza
w których się pół-śni i pół-zdarza
spod półprzymkniętych wstaje powiek
ta pół-roślina i pół-człowiek
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Dzieci Afryki

Paradiso! paradiso!
śpiewają dzieci Afryki
czarne szkieleciki nagie
ze zbyt wielkimi oczami
z wydętymi z głodu brzuchami
śpiewają: paradiso! paradiso!
na polach usłanych czarnymi ciałami
pozbawionymi głów
Wyciągają rączki już nie po chleb
już nie po wodę otwierają usta
straciły apetyt na życie
stojąc na rdzawym strupie ziemi
tylko ku niebu wyciągają dłonie
czarne dzieci Afryki
śpiewając
paradiso! paradiso!
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Litania wielkopostna

I

Milczę do Ciebie
ciszą księżyca nad pogorzeliskiem
ciszą pogrzebanych ust
ciszą martwej dłoni

Milczę do Ciebie
nie urodzonym słowem
niedosłyszalnym krzykiem
nie zagraną nutą

Milczę do Ciebie
ciałami zepchniętymi do dołu

II
Przez dziewczęta zgwałcone
przez pogwałcone prawa
milczę do Ciebie

Przez kalekie dzieci
przez prawdę zdławioną
milczę do Ciebie
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III

Ty milczysz do mnie
z Krzyża
zakwitłym cierniem
wiosną na cmentarzu
gwiazdą spadającą
nad Emaus
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Najmniej słów

Umęczon pod Ponckim Piłatem
ukrzyżowan, umarł, i pogrzebion

(Credo)

Kilka słów
a całe dzieje
męki ludzkiej
nieludzkiej
rozrywane Ciało
ból każdego włókna
męka opuszczenia
przebita pierś
w niej się zanurzą
palce niewierne

„umarł i pogrzebion”
oto zwykła historia człowiecza
zamknięta w dwu słowach

Gdyby jej nie otworzył
Dzień Trzeci
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Sprzątając po zmarłej

Przelatują mi przez ręce
listy kartki koperty
przenikają przez palce
imiona odeszłe
w żalu w miłości w przekleństwie
przenikają znikają
losy lata wyblakłe
słowa nieme
które kiedyś krzyczały
z bólu rzadziej z radości
na kartce z świątecznym królikiem
z pejzażem górskim
nadmorskim –
o zimach deszczowych lub mroźnych
o latach kwietnych i leśnych
skargi gdy losy przeciwne:

„dziadek ma starczą gruźlicę
musi odejść od wnucząt
gdzie? nie ma mieszkania
Bóg się zlitował i wziął go”

„szwagier umiera na raka prostaty”
„profesor siedzi we Wronkach”
„od Stasia żadnych wieści”
„Pawełka na UB zabrali”
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„Ania ma już dwa latka
i śliczną różową sukienkę”

„Nie oczekuję niczego
modlę się tylko”
Na kartce rzędy liczb
kilo marchwi 5 zł
krawczyni 12
mieszkanie 200
i martwa fotografia
z żywymi wciąż oczami
i uśmiech pożółkły

Mnę w ręku papiery
drę karty
jakbym drugą śmierć zadawał
albo groby otwierał
i bezcześcił kości
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Czyściec

Po przekroczeniu
spotkać siebie –
w swych minionych klęskach
w jałowych uciechach
w zaniechaniach wszystkich

– swoje bezmiłosierdzie
gdy mijałeś żebrzącego kalekę
swoją niemiłość
gdy porzucałeś zerwany pąk róży
swoją twarz prawdziwą
w godzinie oszczędzonej ci próby
Spotkać swoich umarłych
w udrękach ich których nie dzieliłeś
ich uśmiech w mgle i dymie
ich słowa nie słyszane
nie spełnione życzenia
boś nie pojął ich – głuchy
zadawnione spory
w koszmar obrócone
jakieś snów męty
co się w ciała oblekły
krwią obryzgane
ujrzeć wszystkie ziszczenia
jak żałosne teraz!
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nikczemne myśli
zamienione w czyny
przekleństwa spełnione
obmierzłe twarze
raz jeszcze wciąż jeszcze
te same ulice
drzewa bezlistne
zimowe słoty
zabłoconą darń
a pod nią czaszkę
z dziurą w potylicy
Raz jeszcze to samo
i już bez niewiedzy
i już bez przemilczeń
i już bez ułudy
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Fragment

Dziś wstecz się odwrócić
do tych lat słońca
w Łyczakowskim Parku
kiedy głos ojca rozpływał się w wietrze
do tych świec zapomnianego cmentarza
na którym nie spoczną jego kości
do blasków Prutu blach Seretu cieni Czeremoszu
do gęstych ostępów
i jagodowych zrębów
do zwalisk omszałych gór Gorganów
gdyś huculskiemu kucowi skalne powierzał ścieżyny
i do kresowych miodów leśnych
i polnych kos
i do tych wąsów wiszących nad
Polską bezbolesną jeszcze
choć niesielankową

Aż rozdarł ją wybuch
i pierwszy raz jęki ran usłyszałeś
i nogę ujrzałeś urwaną
i wzdęte kadłuby koni
na bruku zbroczonym
A szarym dniem
ciszę nagle zapadłą
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rozgniatać jął huk czołgów od wschodu
na miasto upadł cień
zmierzch nad cmentarzem
a w kątach mrocznych
małe targowiska zdrady
Zadrutowane oczy w mroźną noc
w powolnym rytmie kół
opustoszałe ławki w szkołach
przyjaciele zniknęli za rampą
a ciebie uczono dialektycznej triady
w oparze historii wrażej
i w lęku-ś czekał
czy się wedrą
w milczenie nocy białej drżącej
i echa Karagandy Komi
saniami poczt wracały
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Krakowskie parki

I

Wiele razy przechodziłem przez ten park
oazę wśród betonu
wypełniał mnie połyskliwy szum liści
na wierzchołkach drzew
i chłodny bandaż wiatru
owijał spiekłe ciało
Siadałem na ławce
opodal stawu nad którym
chyliły się płaczące gałęzie brzóz
a na zielonej wodzie
uroczyste łabędzie
odbywały wolno swój anachroniczny pląs
gdy w pobliskim gmachu
krzyk zadawanych mąk
przedzierał się przez uliczną wrzawę
i kolczaste zasieki
w miejscu zwanym wtedy
Placem Wolności
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II

Jest też park dobrego Doktora
o nazwisku rzeki w której
święty Jan chrzcił ludzi
To jest park tych co posiądą przyszłość
pod patronatem głów gipsowych
w zielonym żywopłocie ronda
Rozbiegane gromadki na trawie
blaski na czuprynach
kajaki na stawie
a ty na ławce
w cieniu drzew wysokich
wkuwałeś pandekta
kiedy prawo rzymskie
utraciło sens
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* * *

Tam gdzie są chęci nie ma możliwości
a gdzie jest rozum tam braknie zapału
gdzie jest energia tam nie ma talentu
gdzie jest entuzjazm tam brak rozeznania
tam gdzie jest siła brak dobrych zamiarów
gdzie wiele świateł tam mało promieni
gdzie myśl karleje tam słowa w nadmiarze

gdzie wielka cisza tam nasłuchuj szmeru
gdzie świat się kończy nowy się poczyna
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Sucha woda

Płynęła tu woda doliną
pomiędzy świerkami wyrosłymi z mchu
gwałtownym strumieniem
spieniona rwała
z szumem po głazach
spadała biała
w szerokie zielenie łopianu

Wyciągniętym ku niej
gałęziom drzew i paprociom
niby dłoniom proszalnym
zamiast wody żywej
suchy blask słońca
bo umarła ta woda
nie nagłym spazmem
lecz cienką nicią
wmilkła pod ziemię
granitową płytą przykryta
a kamienne koryto
niby pusta trumna
wyblakłe jest
jakby wstał z niego duch
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Bawarskie far niente

Nie chce się pisać
czytać mówić
dryfuje myśl
wokoło krajobrazu
w ciemnym dekolcie bliższych gór
lśnią w słońcu szczyty Alp
Kosy już nie śpiewają
zajęte pisklętami
ciszę obrysowuje
leniwy pomruk samolotu
przed którym niegdyś
szukałeś ukrycia
zielone pola patrzą w błękit nieba
znieruchomiały drzewa
na kwiat usiadł paź królowej
rozłożył skrzydła
Piękno zniewala
słowo nie dorasta
Niebo niech wybaczy
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* * *

Ty jeden znasz mnie
i wiesz jaki byłem
i co zostałoby z tego co nazywam sobą
gdyby nie oszczędzone mi były
najcięższe próby

Bo nie łamano mi kości
lecz tylko serce
(które wytrzymało)
bo zły doniósł na ojca który zabity
(gdy ja ocalałem)
i dziś po latach
innych prób
pozwalasz mi ufać
że tamtych już nie doświadczę
i pozostanę tym
co nazywam sobą
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Psalm dziękczynny

Wielka jest chwała Twoja Panie
od Ciebie dar wspaniały
sławię Cię pieśnią pokorną
sławię Cię pieśnią dziękczynną
żeś spełnił błaganie
aby dobro się stało
temu co w dobro nie wierzył
marnotrawił dary
tylko anioła rozpaczy przyzywał
dopóki w bólu
nie począł żarliwej modlitwy
i pukał tak długo
aż mu otworzono
po to by dzięki mógł czynić
ten który chciał tylko upraszać
męki swojej niegodny
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Z tomu Niektóre stronice

Starość

Może będzie prawdziwiej
gdy się usunę z mych myśli
może się życie odżywi
kiedy się ze mnie oczyści?
Rzecz będzie istnieć dla rzeczy
dla blasku woda
trawa dla zieleni
im głębiej w cień się kryję
tym barwniej świat się mieni
im bardziej głos mój słabnie
tym więcej dokoła głosów
Po dniu za dachy zapadłym
wieczorne światła dla oczu



124

Dzięki

Widnokrąg Karpat rysuje się w słońcu
ze srebrną wysepką Tatr w dalekim tle
Gdzie indziej – wysokie w mgłach
blade duchy Alp

Dzięki za tę miłość
Migotliwe osiki
rozgrzane drzewa oliwki
pachnące tuje cyprysy
ciemne armie świerków
na sośnie kapryśnej wiewiórka
przeskakuje na rozchwianą gałąź
kiedy leżymy wpatrzeni w odległe horyzonty

Dzięki za tę miłość
Skośny przelot jaskółki
świegot wróbla gwizd kosa
skowronka śpiew zawieszony w niebie
trzepot kolibra u kwiatu forsycji
i wrzaski mew nad cichym szmerem przypływu

Dzięki za tę miłość
Wracamy do domu który nie jest twierdzą
znad ojca Virtuti
nad brzmieniem chaconne
patrzą ze ściany smutne oczy matki

Dzięki za tę miłość
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A twoje źrenice wchłonęły bezmiar nieba
gdy patrzę w nie i ogarniam lata przebyte
lata ocalone twoim śmiechem
skrzywieniem ust dziecięcym
wiotkim przegięciem ciała
I witamy lata które nadchodzą:
krótkie i nieskończone

Dzięki za tę miłość Panie
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Ranek

Najpierw się budzą ramiona
w jej poruszeniu półsennym
potem znad twarzy
noc odgarnia
już prześwietlona jest
czarna klisza marzeń
otwiera oczy
i wstaje

Każdego dnia
rodzi się dla mnie
każdego dnia obdarza mnie Bóg
od nowa

Od uniesień nocy piękniejsza
i święta jest miłość poranka
kiedy otwiera oczy
i błękit jasny zalśni
spod powiek
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Biały Prądnik – przeprowadzka

Przeniosłem się ze śródmieścia
na peryferie szerokie
z ciasnego wnętrza
w rozległe wymiary
gdzie budzę się z zielenią w oczach
z chwiejącymi się gałęźmi na niebie
choć i tu sterczą bloki w szeregach
pomiędzy nimi są jasne przestrzenie
po niebie szerokim łukiem lecą samoloty
zniżając się ku lotnisku
nie zakłócają jednak ciszy we mnie
gdy medytuję zapatrzony w obłoki
co niosą w sobie prochy ojca
który nie przeżył polskiej Zagłady
i wiotki cień matki –
z obozu przywiozła gorzki swój uśmiech
który jej nie opuszczał do śmierci –
i szczątki przyjaciół którzy z podziemia
wystartowali wprost w niebo
mogę więc patrzeć w odległe horyzonty
i widzieć w nich rychle spotkanie
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Nekrologi

Oto odkładamy książki
odwracamy strony prasowych sensacji
aby zachłannie czytać nekrologi
nie po to aby się cieszyć
że to nie my jeszcze
że nas ominęło
choć każda chwila może to zmienić
Nie z ciekawości ile miał lat
ile dostał nagród orderów
Nie z radości że odszedł nikczemnik
ani ze smutku że ów inny
dobrem za zło nie zapłaci
że bilansu życia nie zrobi
Także nie dlatego że niezastąpiony
ktoś go zastąpi niechybnie
choć niepowtarzalny jest każdy

Ale – zdziwieni
że zniknął pewien świat
i po nim ślad –
nie wiemy czy wszystko
czy nic się nie zmieni
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* * *

No ideas but in things
William Carlos Williams

To co nad myślą się unosi
co nie ma kształtu
lecz treść która
przenika przedmioty
i sens im nadaje

Rzecz sama jest pozorem
wypełniona próżnią
wirujących drobin

A jednak przedmioty
tłoczą się gęstnieją
coraz mniej przestrzeni
myślom coraz ciaśniej

Rzecz potrafi zabijać
kiedy idea przez myśl
się u-rzeczy-wistni

Bo nie w rzeczy idea
lecz ponad nią trwa
kształty jej i barwy odmienia
by ciało słowem się stało
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Na przykład szklanka
Instrukcja dla początkującego poety

Widzieć przedmiot
szklankę
tak jak nie widzi jej nikt
to jest twoje tylko widzenie
w tej szklance tkwi tęcza
niech w niej duch twój zamieszka
niech zmienia ona kształt swój
jest stawem w zielonym słońcu
jest gwiazdą poranną
opalasz się w jej promieniach
spijasz miód z jej warg dziewczęcych
kusi cię swą migotliwą sukienką
i wypukłością swoją
jej puste wnętrze wypełnia nektarem
swego pożądania
zbliżasz ku niej usta
zlizujesz blask z jej obrzeża
ściskasz ją dłonią
niesyty
niepomny że się rozpryśnie w uścisku
i ciepłą krwią cię zrosi
nim wlejesz w nią dżin z lodem
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Ikona

Jesteś moją ikoną
w ramki dni oprawioną

wodzę za tobą oczami
a lata między nami

i wokół odeszłe cienie
karmimy je westchnieniem

Jesteś moją ikoną
widzę twą twarz skrwawioną

i łzy twe czyste rzęsiste
nad wieści najgorszej listem

Widzę twe kształty w słońcu
widzę cię śniącą tańczącą

widzę wspólne patrzenie
na chleba przeistoczenie

Czas twego spojrzenia nie zetrze
gdy wnikniesz ze mną w powietrze



132

Droga

Gdy brnę w stadnej wrzawie
w wielkomiejskim gwarze
w szumie kół i maszyn
wielobarwnym tłumie

Ty jesteś Drogą

W zamęcie myśli
w klekocie rozmów
w miazdze języków
w giełd zgiełku
w przyśpieszonym tętnie
w gniewnym słów galopie

Ty jesteś Drogą

Gdy na targowiskach przedmieść
czy w jaskrawych marketach
między ramionami kobiet błądzę
w wonnościach ich mijań

Ty jesteś Drogą

Gdy z popiołów świtu
przez zimne pożary zachodu
w splątany szlak nocy zabłądzę
wiatr mnie konarem drzew strąca
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w jar labiryntu bez końca
gdzie w parnej kotłowaninie
pięści się wznoszą i noże

i tu jesteś Drogą

Wzrok wznoszę w obłoków ołtarze
w mgle krzyż zbroczony
z rany płynące promienie
a w blasku ich widne słowa:
Podążaj tędy
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Z tomu Z(a)myślenia

Ballada kamienna

Królowa naga
królowa biała
owiana jasnymi włosami
przychodzi z morza
stąpa po wodzie
nogi jej długie promienie

We włosach słońce
zamiast korony
gniazdo usłało dla blasków
czuję jej stopę
lekką i chłodną
na szorstkiej mej skórze kamienia

Ułóż tu ciało
spryskane falą
ochłódź kamienną gorączkę
piersi spłaszczone
uda przylgnione
do mojej bryły bez kształtu
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Unosisz głowę
gładzisz mnie dłonią
kładziesz policzek na głazie
dotykasz wargą
włosami cienisz
oddechem sycisz pragnienie

Przywierasz brzuchem
białym i miękkim
do mojej piersi gładzonej falą
zostań na zawsze
spojeni razem
będziemy trwać w uścisku

Jeszcześ nie miała
kochanka z kamienia
i ja nie miałem kochanki
ach gdyby kształt twój
na mnie skamieniał
lub krew zakrążyła w głazie!

Przeciw przyrodzie
kształtom na przekór
co nocy z blaskiem w źrenicach
przychodzi do mnie
królowa biała
naga przez blachy księżyca
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W bazylice o. Franciszkanów

Na dworze noc już
a wewnątrz kościoła
wysokie ciemności
tylko w dole błyskają
światełka mdłe i świec płomyki
rozjaśniając ściany
i nad ołtarzem obrazy
a zapach zastały
dawniejszych kadzideł
napełnia płuca sakralną wonią
zgina kolana
i pochyla głowę
w modlitewnej ciszy
gdy Bóg–Ojciec z witrażu
unosi sprawiedliwą dłoń
a na posadzce
kamień opowiada
kroki Odeszłego
na Drodze Krzyżowej
ku stacji świętości
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Pierwsza trzydzieści noc

Pierwsza trzydzieści noc
bledną ciemne chwile dnia
rozpraszają się cienie
rozświetla się wnętrze
ogarnia mnie jasna cisza
serce bije tak równo
to nie sen jeszcze
to oddalenie
w pogodnych falach oddechu
na wargach czuję uśmiech
białych piór chłodny powiew
na rozpogodzonym czole
Czy to zstąpił anioł
czy tchnienie przeniknęło
z tamtej strony czasu
Pierwsza trzydzieści noc
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Rozmowa

O Ty
który pozwalasz
tak mówić do siebie
mnie – nie będącym ani topolą
kołyszącą swe wysokie modlitwy
strzelistym ulistnionym pniem ku niebu
ani ptakiem z rozpostartymi skrzydłami
wznoszącym się na Twym oddechu pod chmury
ani skromnym kaczeńcem spijającym Twoje promienie
ani przydrożną stokrotką
nanizaną na trawy
ani uczonym w Piśmie
ani świętym prostaczkiem
Jakiż tytuł do poufałości?
do łaski przyzwolenia?
Więc synostwo przybrane:
Abba Abba?
Dlaczego milczysz?
Dlatego milczysz?
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Błysk flesza

Co zdarzyło się wtedy
kiedy klęczałem przed Hostią?
Wiedza nagła jak błysk flesza
iż ów akt zbawczej Męki
nie jest tylko historią
zapisaną w Księdze
on powtarzany w każdej Ofierze
dzieje się dla nas i w nas
nawet gdy serce zamknięte
a umysł zamglony
rutyną półsenną
Bacz!
Krew najprawdziwsza
spływa po Drzewie
za każdym jego
Podwyższeniem

Bierz chleb ten i wino
w usta niesyte
poczuj gorycz łez
swojej marności
Odkupionej
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Fantasy

1

Oto jak bez ssaków
co się zżarły wzajem
w ogniu i zamęcie
(wśród zgliszcz i popiołów
ich szkielety nagie)
już po odlocie ocalonej Reszty
co drzewom wszczepić zdążyła
zarodki szarych komórek –
z hukiem i skomleniem
ostała się Ziemia.

Białe obłoki przepływają
nad spalonymi skrzydłami ptaków
strzeliste topole polatują w przestrzeni
a brzozy białoskóre
z chmury wędrują na chmurę
i tylko dęby które wyrwać chce wicher
wczepiają się w ziemię pazurami korzeni
spopielałe kwiaty do traw mówią sczerniałych:

„Byłyśmy róże płomienne malwy uparte
azalii barwne teatry”
osty przepraszają pszczoły że jałowe niestety
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Odtąd makówki nabrały rozumu z tkanek
macierzystych od wyschniętych mózgów
tych którzy za horyzontem zniknęli
gdy nawet wilki i koty
straciły do życia ochotę

2

Zieleni się niebo od drzew z pęt wyzwolonych
rośliny szumią szelestnie na wietrze
w zmiennych barwach pór roku
niezmiennych odwiecznie
w ciszy kojącej bez maszyn wszelakich dokoła
nad wymarłymi miastami
dryfują anioły palm i modrzewi
zrzuciwszy z siebie drapieżne kondory i sępy
w fajerwerkach piór kolorowych agonalnej glorii
do podnóży świątyń podniebnych sekwoi
i tylko żywioł pomniejszy drozdów kardynałów kosów
zawodzi swe trele w harmidrze papug jaskrawych
i chmar polnej braci: owadów dźwięczne brzęczenie
kopulantów wytrwałych obdarzonych niewiedzą
początku i końca snuje swoje da capo
wielkie motyle na liściach siadają i kwiatach
rozkładają skrzydeł delikatne uszy
by na częstotliwościach fal najsłabszych słuchać
gdy swoje solo komar nuci
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3

Fale oceanu szemrzą brzegom dziewiczym
wodami srebrzystymi od blasku księżyca
i ryb lśniących w słońcu bezpiecznych już
od harpunów i haków
a huragany i burze fal zestrojonych z grzmotami
to ogromna orkiestra w filharmonii morza
słucha jej świat czysty już uspokojony
łagodnym szumem bryz i przypływów
wolny od bomb i trucizn od grzechu i kary
bo śmierci cios we wnętrzu wód lub w dziobach ptasich
nie zbrodnią jest lecz symetrią bytu
gdy Tamci na zawsze opuścili Ziemię
we wnętrzach rakiet śródgwiezdnych stłoczeni
unosząc z sobą klątwę im przydaną
w odległe strefy inferna czy raju
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Cyrk
Poetom

Sztuka cyrkowa
to sztuka wysoka
trapez trampolina
żonglerka salto lina
zawsze na granicy życia
i wytrzymałości
wytrwać
ćwiczyć
powtarzać bez końca
do nieomylności
nieskazitelności
każdy ruch doskonały
być musi
uwaga napięta jak struna
błąd równa się śmierci
fałszywy krok – otchłani
udany numer:
ulga ocalenia
trwa sekund parę
utwór ulotny
wart minuty oklasków
nim zniknie z pamięci

Czy zasłużył wiersz twój
na tyleż wyższą chwałę?
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Za wiele słów

Za wiele słów na powitanie
na ruch czy bezwład słów za wiele
za wiele w prośbie i podzięce
za wiele ich w skardze i w gniewie
w ucisku czas i na swobodzie
i słów za wiele na wyznanie
kiedy pół słowa starczy na nie
Gdybym je umiał w ton przemienić
byle nie tonów za wiele na taniec
wolałbym w tonach niż w tomach
utonąć na koniec
byle i nut nie za wiele na ton
dzwon pożegnanie
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Tęcza

Wysokim lukiem
nad Sukiennicami
zawisła wstęga tęczy
szara z kurzu wspomnień:
walące się domy dymy miast spalonych
wybuchy i krzyki i krwawe swastyki
z sierpem i miotem na równi tortury i jęki
śmierć z czerwonej ręki
trup nie pogrzebany
pogrzebane życie
szarą tęczą się toczą zmarnowane lata
pół wieku półprawdy
księgi kłamliwe pisma daremne
toczą się szarą tęczą pośród złomu
czarny ptak lata
nad nocą bezsenną więzienną
biją dzwony wszechświata
ogrody gwiazd więdną
wyziera tygrysi pysk słońca
tęcza znika z poranka
pot nocnej rosy na czole
jeszcze śpi kochanka
mnie śnić mżyć bezsennie do końca
do końca



146

Koledzy

Gdzie oni?
Nie śpią na wzgórzu Spoon River
ich prochy rozsiane po bezdrożach świata
pod brukiem w skrytobójczym dole
w pokątnych kwaterach cmentarzy
zbyt niedojrzali wtedy
aby zgrzeszyć bardzo
nazbyt dojrzali by żałować róż
gdzie są?
gdzie jesteśmy?
wypędzeni z Miasta
przychodzą w nocy
to najlepsza pora
aby jasne ich cienie
widzieć pod powieką
słyszeć echa ich śmiechu i słów
zanim zmilkną z nadejściem świtania
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Z cyklu Koledzy

Wojtek

który Niemców rozbrajał
zdrajcom czytał wyroki
gdy w świętojurskim parku
nocne kasztany szumiały
potem na komplety szedł
z parabellum w kieszeni
uczyć się historii
której sam był częścią
z Powstania wrócił o kulach
by w oszukanej ojczyźnie
łzy lać nad córką umarłą
a gdy z gór srebrnych powracał
o tragicznym zachodzie
może ją ujrzał pośród liści olchy
której pień nie ustąpił
przed rozpędzonym pojazdem
i długie jeszcze przyszło znosić bóle
nim się z nią połączył
w niebieskiej Ojczyźnie
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Z cyklu Koledzy

Ignaś Kriegel

Duży blondyn jedynak
wypieszczony w domu
rodzice cale złoto dali
niani by go ratowała
na siebie nie mieli
zniknęli gdzieś w getcie
on przeżył Shoah
wplątał się w konspirę
dziewka go wsypała
nie wiem czy wytrzymał
ubeckie udręki
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Z cyklu Koledzy

Mały Friedman

Vis comica jego
z roztargnieniem szła w parze

„Stój jak odpowiadasz!” – nauczyciel każe
„Pań–psorze ja stoję”
stał nawet na palcach
sięgał głowy mojej
gdy siedziałem w ławce
i wyjąkał słówko.

Gdzie ty jesteś mały?
może cię nie dostrzegł Niemiec z trupią główką
możeś się prześliznął jak myszka przez szparę
może gdzieś żyjesz i zdrowy i cały?
Może siwy w szabat w swoich wnuków gronie
popijasz wino przy swej dużej żonie?
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Z cyklu Koledzy

Leszek Duda

1

W ów dzień zimowy
nieobecnych – pół klasy
pół-sierot bez ojców:
pokolenie nasze.
Przez Bestię Wschodu
szkarłatną porwani
na pustynie lodu

2

Z posiółka Żdanowka
rajon Kustanaj
Kazachska Respublika
niewolniczy kraj
gdzie step szary bez drzew
baraki z gliny
baranów bek
buranów dmą wiry
palce twe z mrozu zgrabiałe
słałeś listy pokorne o



151

cukier tłuszcz czosnek bo zdrowy
o książki które zostały
by nie zapomnieć
twej ojczystej mowy

3

Głodny chleba i słowa
prosił o listy o listy
pisałem lecz nie wiem czy dosyć
gdy nagle przestał mnie prosić.
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Wołyń

Gdy przebacza sumienie
jak sercem zapomnieć
gdy oczom brak łez
jak zapomnieć dziewczynę
na pół piłą przerżniętą
dzieciątka żydowskie na widły nakłute
na wóz śmierci rzucane
piersi kobiet bagnetem odcięte
dymy ciał w płonących kościołach?

Widzę to teraz siedząc przy kawie
za oknem zbyt spokojna noc
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O Władysławie Sebyle

Rzekł pewien krytyk
o Władysławie Sebyle
że to poeta „nierówny”.
Ale któryż jest „równy”?
Wie krytyk intelektualny
że równy może być tylko
produkt wirtualny
taki w formie czystej
nazbyt oczywisty

Nie wiem czy „równym”
chciał być nawet Stwórca
tworząc tak wielką różnorodność
istot i cierpienia.
Poetą „równym” rzadko geniusz bywa
a jego forma wraz z myślą się zmienia.
Równa być może tylko średnia krzątanina
Lecz „równi” nie są ani Zbigniew
ani Czesław ni Tadeusz
bo nie po samych szczytach
stąpa koryfeusz.
Mówiąc bez obłudy:
samych arcydzieł nie czytasz bez nudy
więc może „nierównym” poetą
był jednak Sebyła
zanim jego kości równo
Syberii ziemia nie skryła.



154

Rodacy?

Niegdyś – oddać wszystko za Sprawę
dziś – nie oddamy za nią ni grosza
niegdyś za Ojczyznę polec
dzisiaj – przeciw niej czy bez niej
pecunia (szmal znaczy) non olet
(nazywali to rodzice
miską soczewicy)
Niegdyś – bohaterski naród nasz!
dziś z rodzynkami kasza kasza
w oparach jej – drwiąca twarz
Judasza
Niegdyś – pamięć wierna i trwała
dziś – jak niedopałek skręta
w niej zupa ogonowa została –
kto o niewoli pamięta!

Gdy więc pójdziesz ulicą
(choć i nędzy jest dużo)
i opuścisz ich progi

– otrzęś nogę z kurzu
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Samobójca (2)

kawiarni gwar
brzęk szklanek kieliszków dźwięk noży
kolana kobiet
bezwstydne biusty
zastawione stoły
spocone koszule
sine karki w krawatach
rozpalone ciała ciasno
w tańcu zlepione
półmiski parują
szczękają szczęki i sztućce
rozkrawując mięso
mlaskają i siorbią
wtedy
jeden ruch ręki
i – wybuch!
W płomieniu i huku
rozprysła się sala
odłamki i drzazgi szczątki i okruchy
z grudkami gruzu
wirują w dymie i kurzu
stłuczone szkła w twarzach
krwawe strzępy ciała
na białym obrusie
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ale jego dusza
krwią niewiernych obmyta
uniesiona w sfery
mlekiem i miodem płynące
na niebieskich łanach
tańczyć będzie z hurysą
obleczoną w diamenty
w obfitościach rozkoszy
Allah akbar Allah akbar
Allah akbar!
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Finisz

Ostatnie metry
jak przebiec
a bieg był długi
i męczący
z przeszkodami
ale do przebycia
jak się okazało
wielu biegło piękniej
innym tchu zabrakło
długi był bieg
przeszkody wysokie
nie oglądaj się wstecz
choć za tobą
ślady krwi
musisz biec
musisz biec dalej
ile metrów jeszcze?
oddech przyśpieszony
czy są do przebycia?
na finiszu przed tobą
już dosięgli mety
i leżą na ziemi bez sił
twarzą do nieba zwróceni

Olimpiada 2004
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Z tomu Wiersze dla Marii

Mówi Maria

Mój dziadek miał konia
a ja mam kota

„Wedle stawu grobla” –
powiedziałby dziadek.
Wolno jechał kłusem
rzadko galopował
chcąc oszczędzić konia
klepał go po szyi
sam go mył czasami.

A ja czeszę kota
karmię go mięsem
i suchą karmą którą
sam sobie wybiera
głaskam go kiedy
w rzadkim przypływie czułości
na kolanach mi siądzie i mruczy.

Konia Moskal zastrzelił
kiedy pijany spadł z siodła,
kota przejechał mercedes
i pojechał dalej.

Tak historia się toczy
śnię – przecieram oczy...
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Jesteś

Widzę cię
we wszystkich wymiarach czasu
i miejsc w których wciąż jesteś obecna
kiedy czteroletnią rączką strzepujesz
mrówki z białej bufiastej spódniczki
i kiedy modro-wielko-okim wzrokiem
wodzisz po niebie za zamyślonym obłokiem
widzę cię powiewną
w tle czołg z krwawą gwiazdą
w tle rrraus! esesmańskie i germańskie Heil!
a ty jak tropiony motyl wyfruwasz z łapanki
i siadasz blisko
patrzę na twe skrzydła gdy je składasz do snu
patrzę na twój błękit gdy na nim promienie już
a nie słone krople świecą
na opuszczonej pościeli jeszcze ciepłą rzeźbę
twego ciała widzę gdy wchodzisz jasna
w wielości swych czasów
w jeden kształt scalonych
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* * *

po nocnej nocy
budzę się w noc dzienną
kiedy cienie powolne
na mętnym ekranie
wznoszą ręce z nożem
w korowodzie godzin
godząc w przestrzeń rozmiękłą
spektaklu powszedniego –
posępnej ciągłości
pamięci żałobnej
żałosnego trwania

i tylko twój obraz
ten widm ekran zasłania
na niebie bezsennym:

moim świętem jesteś
moim świętem codziennym
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Z martwych wstawanie

rano budzę się w trumnie
pod czaszką snują się cienie
w ciemnym blasku nieobce twarze
o nieznanych duszach
trwa spektakl ponury i zadziwiający
nie ma tu rzeczy brak przedmiotów twardych
rozmiękły one nikną powoli
w kąt pchnięte gdy brodaty starzec
niesie na barkach brodatego starca
sylaby ulatujące krążą czyjaś dłoń
w silnym uścisku trzyma ciemne litery
słychać słowa niezrozumiałe albo
zbyt wyraźne ostro wbite w granit
sylwetki sylfy symbole sumienie w czarnej mgle
brzmią tony głosy arie nocy
vox in tenebris lucet
jest gorzko grobowo obręcz rozpaczy
otacza przestrzeń ciasną
gdy naraz pada światło z otwartego nieba
i twoja postać jaśnieje przede mną
twoja twarz zaświeca słońce słońce niegasnące
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Belissima

tyle światła jest w tobie
tyle słońca

belissima
uśmiech Boga przepływa
nad tobą

belissima
na twe włosy opada
złoty obłok zachodu

belissima
jesteś cała jasną pogodą
twoje włosy twoje pióra

belissima
nie odlatuj zanim noc
rozwiesi nad nami

o belissima
latarnie śmiertelnego blasku
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Źdźbło

Patrzę na twą postać leżącą
w półśnie na sofie
w zielonej sukience
jak źdźbło opadłe
z rajskiego ogrodu.
Przeszywa mnie promień
Bożej miłości
i na ciebie pada
bo darem jest ta jasność
i łaską jest ten cień
w który spleceni palcami
wchodzimy
ty ze mną
powoli
bez woli
w ciszę
zbawienną
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Zwiastun

To jest Dar
od Ciebie Panie –
z zachwyceniem
i oddaniem
w zapatrzeniu
w napięciu bezsłownym
w łagodnym opętaniu
Dzielimy się smutkiem
i dobrą nowiną
w mgnieniu całości
co nie z tego świata
zwiastun Twego królestwa

– ta miłość
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Nowe wiersze

Poezja jest esencją

Poezja jest esencją
koncentratem słowa
bywa pojemna
gdy jest rozcieńczona
jak płyn do wypicia
z sokiem lekkostrawnym
nie zawsze pożywnym.
Wolę aby autor
nie płynem częstował
lecz by jego biesiadnik
koncentrat rozpuścił
w źródle myśli własnej
w rosie wyobraźni
pączkujących słów
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Sekta

„Sztuka wysoka”
jedyną sztuką
ale jej nie ma
(rozrywka i kicz)
wierni jej
rzadkie okazy
tworzą sektę
quasi religijną
której credo brzmi
szlachetnym tonem
niekoniecznie z Parnasu
nowości kwiat na
próchnie świecącym zakwitły
Prawda nieobjęta
porzucona w lęku
wyznawcy jej
rozproszeni w świecie
osobni a bliscy
kolekcjonerzy cnót
kustosze kunsztów wykpionych.
Niezbywalnych
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Myśl i słowo

Myśl jest najwyższa
słowo przy niej nikłe
raz tylko Słowo
z Myślą się zrównało
gdy Logos ciałem się stało
słowo jej okruchem
Myśl ulotnym duchem
Myśl jest doskonała
słowo marnym cieniem
Myśl jest wszechmocna
słowo upływa potoczne
kaleczące i kalekie
bywa paliatywnym lekiem
Myśl jest szybsza niż promień
słowo się kształtem wydala
Myśl jest nieogarniona
słowo ziarnkiem pustyni
stopi je atom i w tym żarze skona
Myśl wieczna nigdy nie zginie.
Dlatego gdy słowa porzucę
do czystej Myśli powrócę.
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* * *

Marii

Patrzę na twe przymknięte powieki
na oczach błękitnych pół-śpiących
jakby obłoki zakrywały słońce
w takim obrazie trwać będziesz po wieki.

Nawet gdy się na inną gwiazdę przeniosę
tam gdzie nie będzie zim ani wiosen
gdy się objawi wszystko to co niepojęte
w nieznanym świecie ten obraz nietknięty

nieść będzie dar ów w galaktyczne sfery
i ustawione będą nieomylne stery
w stronę co wiecznie najlepsze i święte
w Królestwo na ziemi w ziarnku poczęte

Rozkwitnie miłości wszechkwiat nieskończony
podniosą się wielkich tajemnic zasłony
ale nie zniknie obraz twych powiek przymkniętych
na oczach błękitnych oczach wniebowziętych
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Wiosenny zmierzch

W zmierzch park się osunął
pociemniały drzewa
odpływa czas od mojej ławki
przegania mgły wieczorne
wiatr resztki słońca pośród drzew rozprasza
z liścia na liść przeskakują lśnienia
spłoszone
W każdym z nieśmiałych pęków brzozy
dzień jeden mej młodości
Na wiotkich gałązkach
w wysokich czubach topól
drgają skłócone blaski

Już ciemno
ćmy obudzone rojem
tańczą dookoła latarń

Czy można dziko jak wiatr
cieszyć się świeżością wieczoru
gdy tylko suną cienie
i szemrzą drzewa „patrz zapomnij”?
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Ciemne gałęzie

Wgarnijcie mnie w siebie
ciemne gałęzie drzew nocnych
gęsty gąszczu krzewów
bym zniknął zamknięty
w waszym uroczysku
w pełnej głębi nocy
tam gdzie nie dotrze
srebrna drzazga księżyca
który wstydem się okrył
buciorami deptany
niegdyś tajemny znak Nieba
patrzyłem weń długo
czy mą myśl odgadnie
dziś nie wart marzeń
niedługo jak piłkę kopać go będą
na niebieskim boisku

Dlatego świerki i sosny
modrzewie i dęby
krzewów chaszcze najgłębsze
wgarnijcie mnie w siebie
obok ptaków śpiących
abym w cieniu i ciszy
jak mgła się rozpłynął
bez śladu
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Inwazja

brzmi w radiu Bach
partita h-moll
opuszcza się z nieba
drabina pajęcza
wysoko się wznoszę
w błogość tej chwili
gdy rozpływa się myśl
w przestworzach
i trwają anielskie tony
psalm nieodgadniony
aż – nieopatrznym ruchem
wzburzyłem fale
i nagłym ciosem
wdarł się heavy metal
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W księgarni taniej książki

Jeszcze nie cmentarz
raczej muzeum
eksponatów dobytych z mroków
magazynu: karceru literatury
Znajdziesz tu Horacego Platona i Kanta
Staffa także Nabokowa
i według alfabetu
na półkach stojące rzędy
cienkich tomików poezji
sław nawet
i tych przemilczanych
czasem własnych szukasz
A pośród tomów
i tych bez przeceny
w szeleście ich słyszysz
słowa Eklezjasty

Do okna krzew gęsty
wyciąga ku mnie gałęzie
jest noc kwiecie na nich białe
w ciemnych liściach świecą
z Drogi Mlecznej oderwane blaski
póki trwa wiosna lato życie
zanim opadną płatki liście
nim wiatr je poniesie i osiądą
w kurzu czy błocie

Widzę starego człowieka nad książką
w której wygładza zasuszony liść
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Nisza

Jestem poetą niszowym
w niszy się mieści niewielu
i tylko garstka jest ze mną
czytam półgłosem
milczą z pół-uśmiechem
klaszczą jedną ręką
a zewnętrzna wrzawa
nie zagłusza ciszy
którą wiersze piszę
w mej zamkniętej niszy

Cienie

Czemu witasz mnie cieniu
z wojen powstań straceńczych
i palec wznosisz do góry
jakbyś wskazywał skąd dokąd
który mi kładziesz na skronie
nie dobrotliwe dłonie
ale kolczaste wieńce
bym nie zapomniał o Męce
wpisanej w ludzkie losy
a może wybrane niewcześnie
bezrozumne niewidome nieszczęście

– niknące niosą się głosy
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Promocyjny pokaz

Wzorowo zadbana
pani w modnej sukni
pachnąca już z dala
perfumami świata
przedstawia –ach! – po angielsku
(jej mowa skrzydlata
nie zgubiona w przekładzie)
pokazuje przeźrocza:
luksusowe wille i takież hotele
południowe plaże
najdroższych aut przepych

– to wszystko może być wasze
gdy będziecie bogaci
co zapewni wam Firma
gdy wielu klientów
zdobędziecie sami:
otyłych z przeżarcia
zalęknionych z biedy
ospałych z czegoś
co usunie nasz produkt.
Aby się sen ziścił
trzeba tylko chcieć
dać sumkę niebłahą
mieć odbiorców sieć
rozesłać wici
choćby z tego nici
były na początek
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nie zrażajcie się
w swoją gwiazdę wierzcie –
i w słowa tej pani
bierzcie kredyt gdy trzeba
pomoc przyjdzie z nieba
wiara czyni cuda
na pewno się uda:
schudną otyli
zmężnieją lękliwi
energią trysną ospali.

A ty się ze snu o Riwierze
(w dobrej wierze )
zbudzisz w siódmych potach
do koszmaru swej biedy
bo odsetek już kwota
przerosła twój kredyt
Żal mi wpatrzonych tych młodych
w przeźrocza swoich marzeń
bo tylko nobliwi kanciarze
dostaną sowite nagrody.
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Zapisane

Nie przeminie co zapisane
w pamięci nieskończonych bajtów
piękno i brzydota na równi
radość i gniew domyślne
pogrubione nienawiść i miłość
ekstaza i męka kursywą
w obrazach i słowach wklejonych
kunsztownych i prostych – autotekst
zapisane w pamięci nieskończonych bajtów
na kosmicznym dysku

Oddzielone tam będą
od dobrych złe
od przyjaznych wrogie
piękno umysłu od szpetoty ciała
(albo na odwrót)
gdy Programator Wszechmocny
miejsce wskaże
gdzie śmierć nieskończenie żywa
a życie nieśmiertelne wiecznie
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Coś (2)

Mgłą zasnute obrazy
oddalone głosy
to nie podróż w przestrzeni
to czasu odchodzenie
maleją duże wymiary
do punktu na papierze
problemy na pył starte
poemat niby dym rozwiany
roztapiają się rzeźby
w bezkształt grud rozmiękłych
bramy zamykają się cicho
na okna spada zasłona
bezszelestnie kurczy się jawa
ubywa być
zostaje
coś
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Zasypianie

to nie jest mój świat
to nie moja ziemia
chodzą po niej postacie bez ciał
i ciała bez postaci
na tym skrawku lądu
rzuconym w nieskończoną przestrzeń
skrzypią drzewa pod naporem wiatru
milczą piaski przestrzeni śladami pięt
wysuszonych szkieletów które
były kim były czym były jak były
poruszają się teraz nad
powierzchnią brudnej wody
miałem dziś dobry dzień
podszyty lękiem
po nim zawsze przychodzi zły
zawsze ZŁY przychodzi
zlatują bez czarnych skrzydeł
upadek nie był ciężki
w puszystą mroczną noc
więziony w ziemistej celi
zamurował okna ktoś
tonę wśród kart wyrwanych
z tysięcy zbędnych tomów
nie łudź się to nie banknoty
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nie opiszę liścia olchy kiedy
chwiejąc się na wietrze
spada z drzewa i wdeptują go
w gliniaste błoto płacząc
upadłe anioły
nie karze Pan miłosierny
lecz to nie liście
to ludzie spłaszczeni
przez walec Planety
a wichry kosmosu
uderzają we mnie
potem cichnie w żyłach krew
lawina puchu toczy się łagodnie
i gwiezdne pyły prószą snem
zapada ciężka blada mgła
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„Pamiętasz ciche, jasne złote dnie?”

Pamięci Kazimierza Przerwy Tetmajera

Ja nie pamiętam cichych jasnych dni
zbroczony bruk, trup – to nie był sen
spalony dom, piekielny żar się tlił
w dzieciństwie mem

W swastykę z młotem sierpem los mnie wparł
życie me wypełnione było złem
zapomnieć daj czerwony raj com miał
w dzieciństwie mem.

(parafraza wiersza 
Kazimierza Przerwy Tetmajera, 
pod tym tytułem)
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Ziemi ojczystej

Ziemi ojczystej miłość
czym jest?
bo nie tylko pola góry, bory
nie te ścieżyny jasne ogrody ulice
ani te piętra z oknami o które
deszcz dzwoni jesienny
wszystko to jest wszędzie jak
istoty ludzkie lepsze i gorsze
pozostaje pamięć
ojców dzieje
i języka brzmienie
Mówią: idea  inni: przywidzenie
dla mnie
ta miłość równa się – istnienie
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Wybory polskie

Wybory polskie
trwają tysiąc lat
między snem o mocy
a poddaństwem ducha
między spokojem sytości
a walką o wodzie i chłodzie
by poszarpać pęta
dla płuc tchu wolnego
tysiąc lat trwają
wybory zabory
czy żertwą obcych być
we własnym kraju
czy wytrwale strzec
narodu niepodległej woli

Psalm

Wpatrzony w przestworu ciemny kres:
widnokrąg zsyła siedem szarych smug
z siedmiu stron padają na mój próg
jakbym to ja promienie w niebo słał
a z nimi to co mową zwać bym mógł
Dla tej mowy nie chcę użyć słów
bo czystą myśl słowo pokrywa chityną
skleconą licho według znanych form:
przez słowo ludzkie Ciało się nie ziści
Niechże więc niemą treść duszy
siedmiokrotny psalm wzbija ku Tobie
strzeliście



183

Smoleńskie pole

szczątki ciał w błocie
ludzkie cząstki tam leżą
czyje są – nie dociec
zostawili je: gorsi od zwierząt
Gdyby to pole przemówić umiało!
lecz słowo opłatkiem ciała się stało
te strzępki nieme
swym widokiem krzyczą
ich dusze nad ziemią
żegnane żałobną goryczą
ach, żeby przemówiły
poprzez mgłę wskazały
miejsca knowań zawiłe
wiarołomne zamiary
i w końcu – postać
z której oderwanym
i nie pogrzebanym
dano im tu zostać

Cień Krzyża odległy
dobre dusze go strzegły
w ojczystej przestrzeni
zdany na wygnanie
czy w smoleńskiej ziemi
z ciał martwych wstanie?
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Był nie był

Za wiele szarości w niedobrych obrazach
z wnętrza wylewa się daremność
rozmnożone są słowa piekące
patrzenie poza wokół byle nie w głąb siebie
widać postacie pożary popioły
pety w piachu karty podarte
w błocie zerwane obcasy
rozczapierzone dłonie
ów z mlekiem matki wyssał smak
świata – kwiatów brzóz i łabędzi
kochać nienawidzić modlić się nieustannie
i wejrzeć w czeluść –
na dnie w krwi zastygłe motyle
rozwiać się w mgle pędzonej wiatrem
był nie był bywał
zniknął
ślad
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Wokół latarni

krążysz wokół latarni
nie jesteś ćmą ani komarem
krążysz na niepewnych odnóżach
wokół latarni
zmierzasz do celu
ku źródłu światła
wpatrzony w traw brzeszczoty
w odbity w nich blask
stąpasz dookoła
pewny że zmierzasz do celu
ale widzisz wciąż obraz ten sam
krążysz wokół latarni
zmierzając do celu
już tu byłeś nie byłeś
jeszcze nie już tak
krążysz dokoła
ku źródłu światła
zmierzasz do celu
jest przeraźliwie
jesteś w oku cyklonu
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* * *

jedyną własnością
której nie utracisz
jest śmierć
w każdej postaci
innego końca świata
nie będzie
czy cię zastanie w hotelu
czy w ubogiej chacie
na słonecznej plaży
czy w więziennej celi
nie odchodź
nie uchodź
bądź!
choć wiesz jak to trudno
uchwycony migawką
znieruchomiały
czekaj
na nadejście Pana
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