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                                       BYK

z brudu się obmył
i chrapy
i siers�c�
i kopyta
i rogi

nie wiedział nikt i nie wie nikt skąd przybył i dokąd zmierza

wy kto� rzy poznalis�cie go z piękna i siły
wy kto� rzy nie zobaczycie go nigdy
wy kto� rzy zagubilis�cie drogę
wy kto� rych dz�wignął

powiedziała matka jego: stan�  się i idz�  s�ro� d ludzi

pokazuje mu bagna zdradliwe i suche stepy z jarami
so� l w wodę wrzuca pic� nakazuje
w dłon�  biały kamien�   bierze

pobieliła  kark  jego  aby był  naznaczony
chustę w gardło wkłada aby nie krzyczał
oczy zaczernia  aby nie widział
uszy zatyka aby nie słyszał
zawiązuje kopyta aby nie uciekł aby poznał łyko

rzuca w niego kamieniem aby od narodzin poczuł  bo� l
chwyta  z�erdz�  ostrą  piers�   jego przebija aby zginął

czerwien�  z  piersi wytrysnęła
z bielą się miesza z  siers�cią czarną

nie widzi jak umiera bo oczy jego zalepione gliną
nie słyszy jak umiera bo uszy jego zatkane
nie ucieka bo zawiązane łyko
nie krzyczy bo chusta w gardle tkwi

jastrząb zatacza krąg odlatuje
matka stoi i płacze
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nie płacz matko płacząca 
nie płaczcie zapłakani co stoicie w koło
radujcie się wszyscy kto� rzy to widzieli juglares1 zas�piewa

matka dzban bierze do z�ro� dła biegnie
z�erdz�  z piersi wyciąga piers�  polewa wodą
oczy przeciera aby widział
uszy oczyszcza aby słyszał
chustę z gardła wyjmuje  aby poznał  mowę
powro� z rozplątuje aby był wolny
ranę krwawą całuje i nie widzi blizny
głowę ku słon� cu obraca
idz�  mo� wi
idz�  w kierunku s�wiatła

tak narodził się byk

radują się wszyscy
i męz�czyz�ni
i kobiety
i starcy
i dzieci

matka raduje się ojca nie zna

moz�e Dionizos pomys� li
moz�e Apis
albo kto� rys�  z Centauro� w
jez�eli tak to Chiron z pewnos�cią
odradzac� się będziesz początek z kon� cem połączysz
ciekawa czy pewna
jez�eli pewna słowa będą s�więte
jestes�  wolnos�cią gładzi go po siers�ci
nie będziesz  rzezany

→

wstał ziemia cicha w step patrzy
step pusty
dopiero posieją ogrody i miasta

1  juglares – (hiszp.) śpiewak
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 ze snu

choc� krew juz�  podgrzewała ciało
zza mus� linowej kurtyny wychodził ospale

               ( marne to poro� wnanie lecz co� z�

z Morfeuszem rozstawał się w złos�ci
kim jestes�  władco jaz�ni poziomych
szlifierzu krzywych luster
kuglarzu na parapecie obłąkanych
drwisz z ludzkiej niemocy
sprawiedliwych straszysz Cerberem
skazan� co� w na powro� t budzisz w kajdanach
kalekich w kalectwie
dzieci przymuszasz do krzyku lichwiarzu
jakim prawem wkraczasz w nasze z�ycie
czyz�bys�  kpił z potęgi Boga

 w  s�wicie

cichym  jak  bezgrzesznos�c�
fuzji  niebytu  z  mys� lą  tam  jaz�n�  chce się wtłoczyc�
sroz�ył się
miałby byc� bykiem  przymuszonym  do walki  
                                                                  z  człowiekiem
beneficjentem  kazirodczego stosunku jawy i snu
chaosu neurono� w
miałby tan� czyc� z  lancą w grzbiecie
w girlandach szkarłatu
zginąc� w niero� wnej walce bezlitos�nie brzuchatych
katechezie  hołoty zawsze  skocznej do zabicia piękna
                                                                        czy innos�ci  
nie  tylko  zwierzęcia  dumnego  ponad  s�wiatem
ucho mu odetnie albo ogon schiz jakis�  zabijacz matador
ot tak sobie
dla sławy
pieniędzy
oklasko� w korridy
ku uciesze moz�nych gawiedzi i wszędobylskich
                                                         japon� skich turysto� w
urodził się najsilniejszy
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hodowany na s�mierc� przez opętanych
nie
Plaza de toros2  nie jest jeszcze strojne pocieszał się
jeszcze nie czas na ciebie
rudawa ziemio
tylko wianek wples�c� ci w warkocz panno młoda
cichaj
cichaj magmo
i ty ostygniesz postarzała zmarszczkami
zacisnął  dłonie napiął mięs�nie karku
godnos�c� przeciw dzikim
us�miechnął się
przeciągnął
poczuł  się wybran� cem

    
   ziemia chciwych

pomys�lał  gdy z�uk ze złotym zębem starzec pijany
                                                                            i ms�ciwy
wszedł  dz�wigając obraz Hoppera
Art Institute of Chicago
tajemnica maga na chitynie
dz�więk kawaleryjskiej trąbki w uchu konia
kobieta siedząca przy barze
ostra czerwien�  w tro� jkącie sukienki
dwo� ch faceto� w barman  w  rogatywce
bezwład zniekształcony zielonkawym tłem
miejsce gdzie przystanął  czas
wyobraz�nia trawi go pęcznieje
miesza z  przeklen� stwami  rybako� w za  oknem
odrzucą cumy wypłyną z portu
potem na kurs po� jdzie statek
stęz�eje pło� tno od soli jak suszone s� ledzie w beczkach
pod pokładem potem stanie się noc i dzien�  i znowu noc
az�  opadną gwiazdy i znowu słon� ce praz�yc� będzie sko� rę
bun� czucznej załogi i od rana pijanego szypra
falują blejtramy
mięs�nie  pręz�ą z�agle
modlitwa o  pomys� lny wiatr
z kim o tym  

2  Plaza de toros – (hiszp.) arena do walki byków
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na skrzyz�owaniach palą się gumy przy zmianie s�wiateł
bledną  twarze w  monitorach  komputero� w
pos�piech  trawi  z�ycie 
parcieją  liny tajemnicy

   inteligentne

miernoty na podsłuchu w przyjaz�ni z towarzyszami donoso� w
nikt nie wie kto zabijał kto tylko podstawiał nogę
młode koty napręz�yły grzbiety
Ursus po remoncie ciągnie pusty siewnik
za bulajem to samo morze
tak miała się cała sprawa
tam
na zapadłych stranach swieta3

mchy  od kto� rych zapalił się las
z�ar twarzy upodlonych
wszystko co było zakazane stało się dozwolone
s�wiat wstrzymał oddech
w złocie łuny burzono mur
ach jakz�e wspaniałe to było widowisko gdy Niemcy
                                                              zdobywali  Berlin

    wymknął się

z tej przestrzeni  
powinien był zacząc� od prapoczątku
Wielkiego Wybuchu dziesiątej do dwudziestej o� smej potęgi 
Gigaelektronowolto� w kto� re zaiskrzyły by mo� gł dzisiaj mys� lec�
albo od Gai 
matki ziemi spuchniętej nadmiarem czułos�ci
rozlewiskami po� l naftowych w morzu
martwymi delfinami
pingwinami z przestrzelonymi pio� rami
hukiem odrzutowco� w jakz�e cierpliwej w pobłaz�aniu
                                                              dla swoich dzieci
albo od Marianny
odporna na parcie s�wiata

bezradna poza wszelkim podejrzeniem

3   na zapadłych stranach  swieta – (ros.) na obrzeżach świata
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bystrooka ponad inne
zwarł się z nią z przypadku
jak Adam z Ewą
gdy umykając z raju w strumieniu ciętym skałami
krzykiem Boga
rechotem węz�a
po raz pierwszy poczuli bliskos�c� nagich ciał
                                                       i pokrwawionych no� g

   zatem  bystrooka

wdzięczne sło� wko
jak kulka rtęci o kształtnym napięciu skupiająca na
                                                                     sobie  uwagę
czuła modliszka
owszem
znała historię Izoldy Dulcynei Heloizy
wykło� cała się o Vincenta i mo� wiła Theo4

wspo� łlokatorka ło� z�ka wysłuchująca moich zachwyto� w
                                                                    nad  Penelopą
kurwą z baru co pokochała alfonsa i nigdy juz�  nikogo innego
                                                   (tak nazywała ją ulica
a pierwszy nauczyciel łaciny z liceum co bywał u niej
                                                                           w s�rodku

  hulała mu wyobraz�nia

jak hulajnoga bez tylnego koła tarł płetwą po piasku
delfin bez samicy
banita w podkoszulku przykuty do oczu w chwilach
rozstan�  smutnych jak pies�n�  Ave Maryja
co w kos�cio� łkach wyciska bursztyn z modrzewi 
zapachu przydając  modlitwom

4   Vincent van Gogh miał brata imieniem Theo, który był  jego opiekunem  i marszandem
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  mo� zgu

niosłem cię jak hostię
niejedną zdarłem podeszwę
co� z�  w zamian
wiodłes�  mnie  fałszywym  tropem 
przykuc� cię do budy psie niewierny
zamknąc� w matematycznych zbiorach bezuz�ytecznych
                                                 w sprawach zasadniczych
« modlą się zatem Bo� g nie pozwoli ich skrzywdzic� »
powiedziała stara kobieta i wyłączyła telewizor
nie pamiętam gdzie i kiedy
Ż9 yda o łapczywym gardle z kto� rym piłem wo� dkę tez�

       nie pamiętam
semickich ryso� w jego twarzy
chropowaty głos przebił mi ucho pijak był Ż9 yd stary
syn wybranego ludu
potomek Abrahama sponiewierany zaprzeszłos�cią
ugrzęz� li w plusquamperfectum5

czekają na Mesjasza
co im tam Chrystus
stopy do krzyz�a z boku nie na wprost przybite
jakby to miało jakiekolwiek znaczenie jakby mniej
                                                                           bolało
Arka Przymierza pod skrzydłami Cherubo� w
cztery z nich widział Ezechiel 
« ja nie czekam » zas�miał się Ż9 yd w drzwiach baru brzuch mu  się trząsł  
gruby był
widziałem młodzieniaszku prychnął 
                                                         ( i smark otarł z nosa 
modlących się rabino� w do cyklonu

 Marianna

delikatna kreska nad łukiem brwiowym
s�lad nocy w porannej kawie
ciche rozciąganie ciała od mruknięcia do kolan
lenistwo  sło� w
gesty zawieszone w pro� z�nos�ci
drapiące się po bokach us�miechy
na  hotelowym  korytarzu  pierwszy  szmer
nad  wezgłowiem us�miech  kwiaciarki  w  gwaszu  

5  plusquamperfectum  -   (łac.)  czas  zaprzeszły
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kicz  s�ciska  serce
w  wykuszu  s�więty  Tomasz  z Akwinu
naga  jak lis�c� konwalii
na  powiekach  bez  tła
tuz�   przed daleką podro� z�ą
                                              ( ni nazwac� to ni opisac�
powro� t  szminką  w  lustrze

za  balustradą  Canal  Grande  
pros�ba niemych o szacunek
dla  doz�o� w  i  poddanych
Wenecjan  łakomych na skarby  ziemi   Iliro� w6

drzewa  obarczone  cięz�arem  s�ro� dziemnomorskiej perły
kafary zbudowały to miasto i s�piew gondoliero� w
navigare  necesse  est 7

na go� rze jastrzębi stałas�  na piaszczystym klifie
                               (dobre przejęcie piłki ciąg na bramkę

chłodna w dotyku jak dłon�  bez miłos�ci 

 prawo entropii

zaniknie rzes�kos�c�
puste gniazda piją zioła niepotrzebni
mieszkali kiedys�  w domu pełnym syno� w i co� rek
przez białe firanki krzyz�  stawiali na drogę
bez sensu o tym wspominac�
łzawic� oko dzieckiem w s�wiecie
impertynenckim telefonem tuz�  przed Boz�ym
                                                                Narodzeniem

 Peiper

w Bibliotece Jagiellon� skiej czeka na złodzieja z Wiednia8

6
   plemiona słowiańskie przybyłe na Bałkany

7  navigare  necesse  est – (łac. ) żeglowanie jest  rzeczą  konieczną 

8  Tadeusz Peiper uparcie twierdził, że na dworcu w Wiedniu skradziono  mu  teczkę  z wierszami
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 czarny

wiatr gasi płomien�  s�wiecy
Menelaos pod Troją
ten kto� ry odbiera i zabija
złoty łan� cuch na szyi krosta na czole
z tysiącem stu osiemnastu okrętach w portfelu zawitał
do tego zakątka
marszand z Hamburga z młodą Chinką kto� ra  rozumiała
                  mowę koto� w
biegły w swoim fachu
poszukiwacz talento� w
artysto� w przykuwa do galer
ma kontakty
zbił fortunę facet z krostą na czole
sprzedawał w Omanie Tel Awiwie Nowym Yorku
blade oczodoły rozrusznik pod sercem  
dym z ucha  dalej tylko s�miesznie
« niezgrabnie tak komus�  powiedziec� » zaczął lekko
potem  o  kolorach  « pogłębic�  je wzmocnic� »  
zamo� wił Panterę Jabłka na Ż9 o� łwiu i Srebrnego Żająca
kto� rego absolutnie nalez�y poprawic�
« za kilka dni przys� lę po obrazy » powiedział jak do
kucharza aby bardziej wysmaz�ył mu kotlet
Parysie
oddaj  Helenę  Menelausowi a ocalisz Troję
niech mu paznokcie obgryza u Achajo� w
polowałes�  w grzechu na te zwierzęta teraz zwro� c� im
                                                                            wolnos�c�
byk gna na miecz w zaślepieniu, naturanns 9

dwie czarne linie z oka na z�o� łc� jajeczną echo kroko� w
                                                                       Blooma 10

pamiętaj o tym gdy ruszasz w nieznane
pies�n�  o Rolandzie dzielną kręci kichę
                                                          (chanson de geste11

kolorowe tatuaz�e porankiem rozniosą gołębie
nie trzeba byc� wielce bystrym by poczuc� zapach jabłek
                                                            na skorupie z�o� łwia
kroczy grzech pierworodny wyraz naiwnos�ci
utwardzeni nigdy go nie rozpoznają

9  cytat – Ezra Pound „Pieśni” -tłum. Kuba  Kozioł -PIW- Warszawa 1996r. 
10  bohater  powieści „Ulisses” J. Joyce’a  
11  chanson de geste –  ( fr. )pieśń o męstwie
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pod zamkiem stanąłem samotny by krzyknąc�
« przybyłem ! »
« jestem ! »
przeszedłem kawał drogi i nie proszę tylko z�ądam bram

                              otwarcia
bez smoły gorącej na mo� j kapelusz
utrwalonego w was od wieko� w ciepłego powitania
nie znacie mnie zatem nie zabijajcie zawczasu
przychodzę z miejsc o kto� rych warto posłuchac�
zna  wartos�c�  s�wiatła  kto wędrował w mroku
wielka to tragedia ludzkos�ci
piękno chcecie wtłoczyc� w wytarte od monet kieszenie
pod celami s�mierci trzymacie prawdziwych
nie sposo� b wymienic� ich dzieł imion i dokonan�
frajerskiej naiwnos�ci z�e cokolwiek moz�na tu zmienic�
pierdzący przez jedwabie nadal są  przy władzy
                                                                                           (yes Mistrzu 12

obrzydliwos�c� nie do opisania
nic dodac� ws�ciekłos�ci przybywa
byk choc�by z goz�dzikiem w uchu zedrze z was trwoz�ne 
        gacie
jak wyglądac� będziecie paciochy 13 gnidojady
zatem nie drwijcie ze mnie nie częstujcie stołem
syty jestem sobą tylko trochę zmęczony
czciciel pod sklepieniem  łuny

nierzeczywiste
 ponadczasowe

nadprzyrodzone

pojmiecie to kiedys�  krostopaci a teraz precz stąd tępaku 
chapeau  bas !14

pan  Andre Malraux !! 15

 krwawą

12  odwołanie  do „Pieśń  XIV” Ezra  Pound  tłum. Andrzej Szuba  „Pieśni ” - PIW- Warszawa 1996r. 
13 paciocha – wulgaryzm używany w średniowieczu odnoszący się do  narządów rodnych kobiety
14  kapelusz  z głowy  - (fr.)  w dowód uznania  i  podziwu
15  André Malraux (1901–1976) – francuski  pisarz, mąż stanu,  miłośnik i znawca sztuki.
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choc� kro� tką mieli wojnę
sąsiedzi wzajemnie do mordu
pod Benkovacem 16 kobiety tkały łzy zabijano takz�e
                                                                           zwierzęta
potem za sprawę zabrali się Amerykanie
satelity wytęz�yły wzrok Żagreb zna cenę
dioklecjan� ski pałac go� rą
odpo� r zaprzeszłym braciom było nie było bitnym
                                                                            Serbom
kto pamięta
do gardeł skoczyli osman� skim zagonom w niewielu
splunęli w dłonie skleili miecze
szczęk zbroi martwa cisza na kosowskich polach
dzieci Bałkano� w zawsze na zabicie na wieczną wojnę
« pech » pomys� lał ustawiając sztalugi
« albo rodzą ich w klątwie »
lis skalny przechytrzył tyrana
lecz pło� d jego skazany na zagładę
dziesięciu dwudziestu lat zabrakło by okrzepł poza
                                                                                łonem
zamarło echo partyzanckich pies�ni
Yugo z melancholią wieje do podręczniko� w historii
po lasach błąka się Nazor 17

Bajsic� 18 zza krzewopłotu cierpkie rozdaje apokryfy
                                                                                   (tvardi uvez s ovitkom 19

o wodzu co ogryza s�win� ski łeb
co� z�
z zaprzeszłos�cią nie tak łatwo
na z�er ruszyła młoda szaran� cza i plan wizjonera poszedł
w rozsypkę
starzec o spoconym oku Hrvat ms�ciwy
czerwony powo� j oplatał jego dom
na cięz�aro� wkach beczały kozy
wspomniał tez�  z�e zabito mu z�onę i syna
potem innych z wioski
puk puk i po wszystkim
szes�c� czy siedem kuci  20 nie ma o czym gadac�

otworzył rakiję

16 miejsce zaciętych walk Chorwatów z   Serbami w wojnie 1991 roku  
17 Nazor – partyzant z oddziałów Tito, poeta
18  Bajsić -  współczesny  poeta  chorwacki
19  tvardi uvez s ovitkom –  (chorw.) termin poligraficzny - książka w  twardej oprawie, foliowana
20  kucia –  (chorw.)  dom
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« napijmy się » powiedział
lecz ja nie chciałem chłeptac� tej niedoli
z owoco� w tłustych zatrutych goryczą
« niedługo umrę ogien�  czys�ci duszę » dorzucił i wypił
z lekkos�cią jakby biegł po skałach
wtedy duch gigant stanął między nami depcząc kwiaty
lawendy rozsypane wkoło
chętnie szczano przy Montelupich 21 
 ubecki mocz na twarz
                                    (i szto tiepier poliaczki gieroje 22

lecz tym razem nie było s�miałos�ci
strach podejs�c� bliz�ej trwoga biła od trupa
dumny pod murem czekał na legendę
                                      (A.D. czterdzies�ci i siedem

wojna to nie gra w serso mniszek
wzlatują z gniazd ptaki na zatracenie
wino w krew dla pokoju dla wolnos�ci krew w 
Ogien�
co za historia podobna
purpurowy kur nad gorczan� ską wsią
łuna widoczna ponad Nowym Targiem
przed domem trzy ciepłe jeszcze drwa 
z  przestrzelonymi  ciałami
ojciec z�ona syn

byk gna na miecz w zaślepieniu, naturans

stał i płakał jak dziecko
łzy jego do Dunajca spłynęły
Bierut i Machejek to czerwone go� wna
                                    (nie chciałem opowiadac� starcowi
                                                               tak zawiłych historii

tysiąc Kun za miesiąc Euro w mianowniku
po zawietrznej otoku 23  z widokiem na Kornaty
sok moz�na spijac� z młodych oliwek tu przytulił go brat

woda deszczo� wka « nema struje » 24  lampa naftowa
21  Więzienie w  Krakowie. W czasie  II wojny  światowej siedziba  Gestapo. Po wojnie ciężkie więzienie NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa 
22  i szto tiepier poliaczki gieroje – ( ros.)  i co teraz zuchy, Polaczki
23  otok – (chorw.)  wyspa

24  nema struje – (chorw.)  nie ma prądu
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                                                       druga w małej sieni  
dopił i poszedł
taka stanęła między nami umowa
a oko byka ws�ciekłe niech będzie na wieki

 wzrastac� musisz

dojrzewa owoc w koronie Heliosa
pamiętaj o czwartym przykazaniu i pies�niach zmarłych
stan�  ponad cho� rem
mys�l draz�nij
potem skarc� ją i wyrzuc�
resztę do skarbnicy  na  plecioną drabinę
do wora  nasienie
stare panny w parkach nie zapłodnione trzepoczą miłosnymi  perypetiami
                                                   i tutki po lodach ze wstrętem wrzucają do koszy

szukaj s�wiatła
nie bo� j się ciemnos�ci
noc mnoz�y wrogo� w dzien�  dodaje
skargę zamuruj w ustach
są tacy kto� rzy się urodzili i ci co z�yją
porozmawiasz kiedys�  o tym z Bogiem
zapytasz dlaczego drogę ci wybrał przez bagna
idz�  do lasu
z�renicę nakarm zielenią
nie obwiniaj siebie zbyt silnie
lecz gdy popełnisz grzech nie chowaj się za
                                                                     chrus�niakiem
nie rozpos�cieraj skrzydeł między dwoma wo� dkami
zasadz�  ro� z�ę w potoku na połyskującym ostrzu
odszukaj swo� j statek podnies�  fok
napręz�y wiatr z�agle
zatęsknisz oddalając się od innych

 Stefan 62 lata

o  kto� rym mo� wiono z�e juz�  nie nadaje się do niczego
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zapłodnił młodą kobietę i był nieszczęs� liwym ojcem

  tak oto

siedzimy nad tym piwem i nagle ktos�  powiedział z�e to
obrzydliwy kraj ta nasza ojczyzna duz�o szczurołapo� w bo co prawda 
moz�na i u innych znalez�c� podobnych lecz u nas najwięcej a kanały 
pozatykane prawie na amen 
nie spływają fekalia kaz�dy tylko patrzy za forsą nikogo do roboty
 « zaczęło się » pomys� lałem i juz�  odklejałem tyłek 
od stołka  ale usadzono mnie na powro� t słowem honoru
patrzec� na nich włas�ciwie przyjemnie
artys�ci
kochają swoje kobiety porzuceni tworzą dzieła
pieszczochy do drapania za uchem
jeden z nich rzez�biarz kobieciarz oczytany jak cholera
i nawet pomieszkiwał w Paryz�u co prawda trochę po� z�no
bo kaz�dy juz�  zna smak croissanto� w Plac Pigalle 
i pokłon   przed Napoleonem
« mo� gł ruskim strzaskac� dupę i nie mielibys�my kłopoto� w »
plotą przy tym piwsku najwaz�niejsze nic z gazet
tłustobrzuch Fischer tez�  mo� wił po francusku wypasiony na Wolterze i 
przepio� rczych jajach kiełbaski pieprzowe z dzika wymieniał na bon moty
« a ona tkała swoją miłosną nic� »
laskę zrobiła prezydentowi USA podobno z pochodzenia Polka a i tak 
trzeba stac� w kolejkach po wizy
it’s exciting to be Polish
das Spanung mus sain 25 oznajmił rzez�biarz- babiarz
Borgia z Borgich i jeszcze jednych Borgich nadziewał co popadło a 
zbudował jak nalez�y inny jego kolez�ka spłodził  szesnas�cioro dzieci ksiąz�ę 
Pepi bywało co noc zmieniał kochanki Salome
Lou Andreas panna z Rusi

(nie ta od tacy i głowy s�więtego
kapłanka kryształu
sypiała z dwoma siłaczami mając za nic

(fur mich est ist WuN rst 26

kąs� liwos�ci arystokratycznych zazdros�niko� w
Lenin tez�  pykał potem umiłował Nadiez�dę po� z�niej inne
etc.
etc.

           (z dokumento� w i plotek wiadomo
25  das Spanung mus sain –  (niem.) napięcie musi być
26  fur mich est ist Würst  - ( niem.) dla mnie to bez znaczenia (nic), bzdurka – luźne tłumaczenie
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ludzie lubią się ruchac�

gdy osiągnięto consensus w tej kwestii vel Beduza wyssał  pianę z kufla i 
powiedział
na Boga
zasadz�my ten piękny krzew lecz wpierw wyrwijmy chwasty z naszego 
ogro� dka
Churchill z cygarem w tłustej dupie
Roosvelt zasraniec
Stalin miłos�nik kina
wielka tro� jka trzech oprycho� w sprawa w toku po tamtej
                                                                                               stronie

« krzywy ten mur chiński za to długi jedyny twór człowieka widoczny        z 
księżyca »

garstka nas zatem ochraniac� nalez�y zarodek mys� li miłos�c� nie spełnioną 
dos�c� okrucien� stw zbrodni bełkotu o starej Europie
zagazowac� Izraelito� w
zaorac� Warszawę
skrzydła na Sybir za Londyn
uszanujmy cierpienie milczeniem ale bądz�my czujni
szczurołapy czekają na kolejną wojnę słyszycie ten
pomruk  dz�ungli
                                              ( zawiesił głos
mo� wimy o pieniądzach
są takz�e polityczne kwestie
skos�noocy przy szan� cach
twardzi Ż9 ydzi twardo traktują sąsiado� w ale Arabowie juz�   montują bombę 
mo� wię wam będą jaja 

« ulitować się nad tym obrazem zakorkować butelkę wrzucić w morze »

nacierają kreatorzy nowego porządku
hulaszczy wiodą z�ywot na gałęziach skoczne do intereso� w  małpy 
dziewięc� tysięcy Euro miesięcznie plus diety kumacie

lepkie dłonie uchwycą kaz�dą okazję potem mocz spuszczą w porcelanę dla
biedako� w za rogiem nadmiar  piwa z puszki da cappo al fine 27  Leonardo 
w odwrocie panowie

27  da capo al fine – (wł.) od początku do końca - termin muzyczny
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                 ( vel Beduza zwinął rachunek w rolkę przyłoz�ył zapałkę
tyle to wszystko warte

      (pus�cił dym
z�yjmy szlachetnie resztę zostawmy Bogu
byc� moz�e znajdzie jakies�  rozwiązanie
jeszcze trzy piwska ! - huknął na kelnera

« a ona tkała swoją miłosną nic� »

Jezu
jak bylis�my wysoko z tą miłos�cią
czemu zestrzeliłes�  nas Panie
dwa ptaki w locie przydawały chwały niebu
powoje wzajemnie splecione
puszczono psy w wodę po nasze ciała
wloką nas teraz w pyskach bez oporu skrzydeł

 nagły

podmuch wiatru kulący ramiona
                       (co� z�  trzeba więcej by mys� l spłoszyc�

opo� r więz�by s�wiadectwo rzetelnos�ci ciesielskiej roboty
niegdys�  chroniącej domostwo teraz na uz�ytek farb
sztalug  tak czy inaczej nie był to sen
pchnął drzwi pracowni stanął  nagi
wianek deszczu na twarz i smaganie ciała
zimny metal okuc� ponaglał do drogi
nad przepas�c� dla  s�miałko� w  czy  biegu ku nowej 
kochance w  kon� cu  zawsze uległej
nie tłumiąc tego nakazu ruszył ku przepas�ci
i niepotrzebne tu  juz�  z�adne słowo albowiem znane są 
wyzwania nocy
zatem dotarł na klif nad spiętrzone morze
kobaltowa furia spo� łkująca  z  okiem  
nad nią  w  skibach  czerni  z�mije s�wietliste  draz�nił                                             
s� lepiec  

        (w  błysku  gałki  rdzawe
aojda 28 niezgorszy  rzemies� lnik

srebrny  pył  warzył  i spawał  przestrzenie
pamięc�  Odysa
nereidy ruchliwe roztan� czone groz�ne
nigdy płochliwego serca

28  śpiewak  w  starożytnej Grecji
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na grzywach fal ponad długos�c� skoku
wdrapują się na skały skowyczą
giną w szczelinach wapiennych organo� w
s�piewnych komino� w s�mierci
wartki nurt pod ich blade stopy
łagodzi bo� l krzykliwego policzka
za nimi pijane hordy  Pontosa 29

szereg za szeregiem bez lęku
bez pieszczoty w rozkazie
charczą sine usta
krzyk ich silniejszy niz�  chęci do kobiet
s�mierc� drobna jak ptasia no� z�ka
trą zmysły o wapienne kamienie
wdzierają się spodem przez groty
na stalaktytach gubią głowy
wypływają ciało za ciałem w mydlinach
zwiędłe jęzory ostre liz�ą kamienie
krzywy zgryz zębo� w na tę ucztę dos�c� swawolną
                                                      ( jak na kaz�dej stypie
złe wies�ci
złe wies�ci niosą martwe oczy ryb
kongery graniki na tarczach
gorgonie w strzępiastych całunach
powstał  władca
zaklął
dz�wignął słupy wody
krew w białkach ws�ciekłos�ci mu mało
kowal pijany po zdradzie młodej z�ony
w skowycie bezsilnos�ci pięs�cią piargi kroi
skały kruszy
przeklina miłos�c� i niewierny hymen
nocy złorzeczy
s�mierci szuka
nad nim białe sokoły otrzepują pio� ra z wrzątku płaskie
                                                         na wapiennej s�cianie na zawsze
całonocny bo� j
rzez�
do s�witu
do poranka kto� rego nigdy nie zobaczą
łodzie rybako� w juz�  cichych łagodnych

 promien�  budzi oko

dwa złote miecze wbite w płowe koty

29
  Pontos  –  (mit.) bóg  morza. Syn  Gai.  
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Arminiusz i Warius 30 na dz�wigarach więz�by
jeszcze w przyjaz�ni
jeszcze nie skomli Oktawian do uciętej głowy
bliz�ej
mewy w z�arłocznym poranku
cykady na stadionach oliwnych gajo� w głuszą upał
pył z drogi podraz�nia spojo� wki i konary ciepłych drzew
pod kto� rymi przysiądzie pielgrzym
i niemoc będzie mu dana i siła
w obronie gwałconej
chłostanej pod pręgierzem w majestacie prawa
skrytej w recyklingu
wpisanej w kataster sinic kto� rym przys�niło się z�ycie
dumy człowieka
lewoskrętna nic� nanizana na wiecznos�c�
genom przenoszony z pogrzebu do pogrzebu

(tyle juz�  o tym
suka kopnięta w zęby cywilizacja31 
zamilkł s�wierszcz kastalska prowincja 32 w z�ałobie
szlag trafił i tyle
cygara decydują o losach s�wiata
wytwo� rcy s�rodko� w produkcji ubili interes z robolami
wirujący z laptopami nad tan� czącymi z głodu
bankomaty na straz�y apartheidu
w kanałach Кронштадтa  33słychac� s�miech syfilityka
wszystko czego pragną ludzie przesiewa dym
hej
jest tam ktos�  na strychu kto mo� głby odpowiedziec� na proste  pytanie
jakis�  poruszacz lalek
szarpnij moją dłonią do obrazu
Quinctili Vare, legiones redde 34 płacz echo albo wypij
                                                                               ze mną
za niegodziwos�ci jakie skrywasz
za wirtualną przestrzen�  w kto� rej maski zamiast gło� w spadają
gdzie młodziez�  sposobi się do seksu i prawdziwej wojny
z raną na wardze poszukujesz  swojego miejsca 

synu ziemi
tej ziemi
co skrywa plany umarłych

30  odnośnik do zdrady  Arminiusza i zasadzki Germanów  na rzymskie  legiony
31  cytat  Ezra  Pound „Pieśni” - tłum. Leszek Engelking  -PIW- Warszaw  1996r.
32  kastalska prowincja – odnośnik do powieści Hermana Hessego  „Gra szklanych paciorków”
33 Kronsztad – port wojenny w Rosji   
34 Quinctili Vare, legiones redde – (łac.) Oddaj mi moje legiony, Warusie –  słowa Oktawiana
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nieudaczniku bez  kobiety 
wszystko spaja jeden punkt
czas z tyłu z przodu przed i po tobie
prawem rzeki jest byc� w drodze łupy na brzegu i modły
nic do pozyskania
dz�więczy szkło w ciele poety
ro� wnie dobrze mogłoby nie byc� ciebie
tak samo okrutnie i pięknie
uczepione kis�cie winogron pod dębową prasę
wycis�nie z nich mgłę osiadłą w słonecznych porankach
łzy na wino z morderczych ko� ł tłoczni
w kon� cu ktos�  kiedys�  otworzy ostatnią butelkę
na pustkowiu kto� rego z niczym nie da się powiązac�
drz�ący w fałdzie pierwszej mys� li
do słon� ca modlili się nie wiedząc z�e to neutrina
rozszarpał Apollo s�miałko� w
rozproszeni w bieli ruszyli od nowa albowiem miarą
człowieka jest niemoc kto� rą pokonuje
spin strzały cel nieznany
a co� z�  to za pomysł jak na najwyz�szą inteligencję
te sinice
łan� cuch pokarmowy
ewolucja
wzajemne poz�eranie się
trzy i po� ł miliarda lat w gruchę
Maria Skłodowska de domo Portia Labiata 35

na szczycie Cioran29 w rojowisku twarzy
wchodzę w zakład  Gott ist tot  36 Błaz�eju37 
pod murem Jerozolimy Giaur podąz�a za słowem
« naprzo� d » grzmi głos Jego Eminencji
« dalej jazda gnoje » czyz�  nie zrodzono was do obrony
                                                                                           krzyz�a
hej tam na strychu
podpowiedz kurduplom tu w dole
stary Chronos straszy nas entropią
słodka Meret 38 pije kawę z futrzanej filiz�anki

będzie strzelał czy nie ten nasz dziwak Breton pytała Maxa  Ernsta zanim 
rozstali się na dobre
albo taki Pablo

35  Portia Labiata – wyjątkowo drapieżny pająk
36   Gott ist tot -   ( niem. ) - Bo� g  jest  martwy -  termin  wprowadzony  przez  Nietzschego 
37   odnos�nik do  znanego  zakładu  Pascala (Blaise-Błaz�ej  Pascal 1623-1662)
38  Meret Oppenheim – (1913-1985) urodzona w Berlinie surrealistyczna artystka i fotografka
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siewca prądu
ech artycho nie do pokonania
biały kon�  pomiędzy rogami
piach spadający z zegarów  złoci pio� ra ptaka
smaczne są usta młodych kobiet i smaczna zaz�yłos�c� z nimi

      bezradny

pustynny pył wobec nawałnicy
prowadz�  mnie bezlitosna
idz�  przede mną chwilo nie pytaj czy nadąz�am
chłodna jak zawsze na tronie o czterech poręczach
                                                                              prawdy
spowiadam się tobie za wszystkich kto� rzy wypalali
                                                             cegłę  na mo� j dom 
choc� nie wiem czyje ręce mieszały glinę
czyje dolewały wody
cienie nade mną z oddali dz�więk fletu
do kogo mam się odwołac� od twojego wyroku
w imię jakiego prawa podwaz�ę ten wyrok
pijany rybie do ucha szeptac� będę czułe sło� wka
o płynnym krysztale tez�  juz�  była mowa
i chciałoby się 
ach jakz�e chciałoby się wkleic� tutaj łacin� ską sentencję
jastrząb samotny mys� liwy krukom padlina
nie obwiniaj mnie za popis marnej erudycji
nonszalancję
manieryczne szkice
co powiedziec� by powiedziec� uczciwie
usycha lis�c� w rajskim ogrodzie
wiatr niesie echo
ale aleja
pos�ro� d bukszpanu strzela mi z palco� w iskra wije gniazdo
wypalam słowa by dac� s�wiadectwo obecnos�ci

w przyziemiach banko� w wystraszeni akcjonariusze liczą
                          aktywa
przynalez�ni do s�wiata spekulacji
i ci co rzez�bią w korze

   i nie ma sposobu

by rozwikłac� tę zagadkę stwierdził  vel Beduza  
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potem opowiedział nam o malarzu kto� ry odnio� sł sukces i  zaczął pic� i pił 
tak długo az�  wstąpił do zakonu   
« trzy lata kumacie » pewnego razu modli się podnosi wzrok  cud  laska 
pochylona nad s�więtym zdrapuje polichromię  « agape satanas »  zamknął 
się w celi siedem dni pos�cił potem wziął ją za rękę i po prostu wyszli  « tak
kolesie » malarz  odkurzył sztalugi ponownie odnio� sł sukces i ponownie  
zaczął pic�  
« sumienie » no i laska dwadzies�cia lat młodsza  
w kon� cu wysłał ją do Ameryki z lotniska wprost do kos�cioła  krzyz�em 
pada ponownie przysięgę składa obraz kto� ry wys�nił opus magnum Bogu 
ofiaruje spali nikomu nie pokaz�e  vel Beduza często opowiadał ro� z�ne 
historie zwykła nuda

    dzien�  parny

powietrze w plastrach miodu
drobne kamienie jak pączkujące piersi dziewcząt
nic nie jest podobne do przyszłego kształtu
za fasadą skryta dojrzałos�c�
holograficzny obraz tego czym nie jest dopiero się

                 stanie
bliskos�c� zakło� ca choc� przydaje blasku
piękno przegrywa z czasem
nagle dostrzegasz zmarszczki  na twarzy dziecka
gdzie two� j cien�  nie głaskany kocie
skradasz się w poszukiwaniu ro� z�owej wiolonczeli
czas w kwartach po� r roku 
staje się by trwac� chwilę
« drzewiej » jakie piękne słowo lecz niczego nie ma
przestrzen�  napełnia się umyka do nowej formy
wsysa ją moc wiru nieprzespanej nocy
w szczelinie jaszczurka składa jaja
kobieta daje miłos�c� obcemu potem przeklina go 
                                                                        i krwawi
promienieje ziemia przy siewcy obumiera przy z�en� cy
człowiek przy drugim rozkwita lub więdnie
cerca trova 39 
łka do ludzkich oczu co prawdziwe

płaczą radni w Pałacu Vecchio 40 byli pewni wpłacili zaliczkę
                                                              zaliczkę    

39  Kto szuka, ten znajdzie  – napis na jednym z fresków Giorgia Vasariego
40  Palazzo Vecchio - zabytkowy pałac w centrum Florencji, dawniej siedziba  Rady Miejskiej
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« byc� moz�e uda nam się rozwiązac� tę zagadkę» powiedział pan Seracini 41 
« nie wiemy czy Vasari42 zaszyfrował » zakon� czył 
a pewien student trzeciego roku historii sztuki dodał   
« byłoby zajebis�cie »
rude gołębie sfrunęły z florenckich pałaco� w na okruchy
                                                      chleba kto� re rzucały dzieci
s�wiat  nalez�y do kogos�  lub czegos�
na schodach cien�  za cieniem
bez tęz�yzny kto� rą się chwalili
znają prawdę wtajemniczeni
spryciarze wiedzą jak wydusic� grosz
a wszystko to dzieje się dla pewnego rodzaju
atrakcyjnos�ci kto� ra nierozpoznana wiedzie nas 
do pijan� stwa i obłędu

     przypłyną

lub sam dobijesz do ich brzegu
zanim postawisz pierwszy krok oni pokaz�ą ci two� j s� lad
zanim otworzysz dłonie wiedziec� będą co dz�wigałes�
popatrzysz na nich a oni powiedzą
« znamy wszystkie obrazy kto� rych nie namalowałes�  »
podejdziesz do ojca powiesz 
« nic o mnie nie wiesz ojcze » 
a  on odpowie
« dobrze spisałes�  się synu »
powiesz do matki
« nic o mnie nie wiesz matko » 
a ona us�miechnie się  pobłaz� liwie
głos odbije się od brunatnych lian
w kręgu rozpoznanych zaplotą ci warkocz
z�al kto� ry nosiłes�  w sobie onies�mieli cię szum ptasich 
                                                                        skrzydeł zagłuszy
nie będą pytac� skąd przychodzisz i dlaczego byłes�  tylko
kopniętą szyszką
moja ojczyzna kto� rej skąpstwo zna tak wielu
składałes�  się z nią na rękę trzeszczały w skroniach kos�ci
ludzie traktowali siebie z wrogos�cią
tu na tej wyspie w kasztanach Ogrodu Saskiego43

starcy w skupieniu nad s�więtą księgą wykradzioną
z domu wariato� w

41  Maurizio Seracini  -  współczesny  historyk i badacz -  postawił  hipotezę o  ukrytym, zniszczonym fresku  Leonarda da Vinci
42  Giorgio Vasari – włoski humanista, architekt i malarz XVI w. autor   fundamentalnych „Żywotów najsławniejszych  malarzy, rzeźbiarzy 
      i  architektów”
43  park w centrum  Warszawy
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pijani płakalis�my nad nią
oparty o poręcz zamkniętej przestrzeni rozbijesz  pryzmat
w oku pantery sawanna w z�renicy mądros�c�
spadz�  wzmacnia serce
z�ywica zakleszcza owada
pęka dojrzały owoc w nim ziarno
skorupy getta
mrok ulicy Dzielnej po kto� rej łaziły kury wydrapując
resztki  z�ydowskiego jadła
pazury tramwajo� w trą o pordzewiałe szyny
za szybami twarze robotniko� w zdolnych do ocięz�ałej przyszłos�ci
bez cienia z�alu
przez nieistniejący pałac Murano 44

przez nieistniejące getto
przez własne nieistnienie
w zapachu cytruso� w drobne fale opłukują zmasakrowaną formę
bieleją portrety
tu wyznaczono mi spotkanie z Walcottem kreolskim  czarnuchem45

będę z nim tan� czył sambę
skrzypek co potrafi grac� trzymając skrzypce na plecach 
                                                                 zwabi Evorę 46 siostrę czarnucha
moz�e  dołączy do nas sąsiadka  z  zajęczą wargą
stara wariatka pilnująca sparciałych koto� w kto� rym
                                                                  sikalis�my do  mleka
wyjdzie naga z alg s�rodkowego jeziora
z butelką taniego wina stanie z boku
nad ranem podamy sobie dłonie i poz�egnamy się w milczeniu
odprowadzą mnie do łodzi gdyz�  z�adna z wysp nie jest  ostatnią
morze bierze oddech z płuc delfino� w
so� l krystalizuje plaz�ę 

     stawonogi obwąchują dno

w dziobach mew rybie flaki

44
   architekt Belotti w XVII wieku zbudował w Warszawie pałac i nazwał go  Murano na pamiątkę jednej 

      z weneckich wysp na której się urodził. Stąd wywodzi się nazwa dzielnicy Muranów.
45   Derek Walcott – ur. 1930 r., karaibski poeta, laureat nagrody Nobla (1992)  sam nazwał siebie „czarnuchem”
46   Cesaria Evora – piosenkarka z Wysp Zielonego Przylądka
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na burtach sieci
z�ycie w ataku na z�ycie
potyka się albo pada od kuli
niewiele to znaczy jes� li wprzo� dy cis�nienie nie  rozsadzało z�ył
jes� li za jednym spojrzeniem nie byłes�  goto� w popędzic�
                                                                                       na koniec s�wiata
« nigdy do ciebie nie napiszę » syknęła przy poz�egnaniu
powiewały flagi na lotnisku jak koszule wisielco� w
pocałunek Judasza zmienia bieg historii

byk gna na miecz w zaślepieniu, naturans

na betonowej platformie grzesznik
pektorał ze szlachetnych kamieni kurczy gardło
wessana w ciało Boeinga władczyni dwo� ch języko� w
                                                                                   i jednego dyplomu
zadziorna
od dziecka kłopotliwa
uciekła z procesji
nie chciała rzucac� kwiato� w Bogu
                                        ( przestań urządzać masakrę - powiedział Budda
                                           
nalez�ałoby ją skazac� za nieznajomos�c� podstawowych
                                                                                                    praw  kosmogonii
kolaps grawitacyjny 47

dąsy przy pakowaniu plecaka
jakby chodziło o rzecz najbanalniejszą na s�wiecie
zbudowanie bomby atomowej
czy zabicie miłos�ci

    błąd cały w zaniechaniu48 

w odstąpieniu klęska
47  kolaps grawitacyjny –  zakrzywienie przestrzeni
48  cytat Ezra Pound „Pieśni” - tłum. Andrzej Szuba  -PIW- Warszawa 1996r.
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nie powro� ci tą samą drogą kto wędrował do Emaus
kogo opro� szono złotem lub usłyszał głos zapomni
                                                               o wygodnym z�yciu
bez lichwy mnoz�yc� będzie w stu językach
co skryte w kamieniu
pentagramie Corneliusa Agrippy 49 kto� ry oszukał s�więtą
inkwizycję a senior Leonardo choc� kroił trupy wiedział
o tym wczes�niej
ergo
zapoznawszy się z modułami Wirtuwiusza50

człowiek w kwadracie wartowniko� w napiera na koło
s�miałos�c� ataku na proporcje
s�wirus bada przestrzen�
dłonie i stopy rozpychają
waz�ne by stenogramy tajnych rozmo� w wykras�c� z raju
                           (co wielokrotnie podkres� lał vel Beduza

na kogo padnie cien�  kwas�ny jak cytryna
bez tęsknoty za tym co utracił przez pychę
niech pochwyci maczetę wytnie nową s�ciez�kę
tnij mrok
to jest two� j czas twoja ziemia
stan posiadania w cyklach księz�yca co przywołuje 
                                                                           i odpycha
co definiuje zachwytem nad obłąkaną przyrodą
straszy z�elbetowym lasem wrogim nie tylko zwierzętom
gdzie nocą nie płoną ogniska
i skradac� się trzeba lub wzywac� takso� wkę aby 
                                        bezpiecznie powro� cic� do domu
gdzie Bo� g zamknięty w elektronicznie strzez�onych
                                                                       s�wiątyniach
tam
pos�ro� d złodziei na straz�y prawa
chorych na schamienie rozsiane
jazgotu złotoustych
wyznacz granicę okręgu przestrzen�  bez stęchlizny
stąd miotac� będziesz kryształową kulę i pies�ni orfickie
zrodzony z huby i krzesiwa

 twierdzili z�e spał

kaz�dy wchodził z osobna ciepłe usta do rozmo� w 
w pociągu do Paryz�a wszystko moz�e się zdarzyc� s�piący człowiek  
wymuszał

49  Heinrich Cornelius Agrippa – mag, alchemik, okultysta XVI w.
50  Marcus Vitruvius Polio – rzymski architekt z I w pne.
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pani z dzieckiem to nawet przeniosła się do innego
przedziału z�eby dziewczynka nie patrzyła na to okropien� stwo bo niby jak 
tak moz�na sobie spac� albo udawac� z�e się s�pi ze złamanym uchem bzdura 
ucho to miąz�sz i chrząstki ucha nie moz�na ot tak sobie złamac� co najwyz�ej 
naderwac� nieprzystojne to okropne i takie mało prawdziwe a jednak
« ucho zwisało jakby przecięte w połowie małz�owiny »
wyjas�nił vel Beduza  i dodał « głupia historia nie wiadomo jak się w takiej 
sytuacji znalez�c� w dodatku zima s�nieg szklił się jakby rozsypano diamenty
»
potem pociąg stanął gdzies�  w polach pod semaforem
człowiek ze złamanym uchem nagle wstał i powiedział
«ale upał w tym przedziale» i wysiadł z pociągu i ruszył przed  siebie 
polami i chyba znowu zaczęło mu krwawic�  to ucho bo na diamentach 
pokazały się czerwone krople
« przechlapane » stwierdził kto� rys�  z pasaz�ero� w ale oni zawsze  tak mo� wią

 pogłos

dzwonu z naroz�nika wyspy
jak z ust muezzina dz�więk wyrywa się z jarzma
spiz�owa korona tłumi tętno serca
dzien�  w kto� rym nie wypłyną w morze
siwe od z�ycia kobiety skryją włosy pod smolne chusty
męz�czyz�ni włoz�ą sztywne w bieli koszule
zniecierpliwione anioły pobłogosławią wchodzących
kapłan wydłuz�y ramiona
wejdą w kamien�
lniane dzieci jak kwiaty zasadzą na cho� rze
modlitewniki z os� linionymi naroz�nikami wskaz�ą drogę
                                                                         błądzącym
w szept włoz�ą pros�bą o zdrowie z�yjących i zbawienie 
                                                                          zmarłych
potem gwarni zasiądą przy stole troski zostawią Bogu
wygładza bruzdy pokaz�ą us�miech
będą plotkowac�
opowiadac� rodzinne historie bajecznie fantastyczne 
                                                  jakby przybyli tu z Paryz�a
czerwone wino rozgrzeje serca

nakarmią bydło po� jdą na spoczynek
stare kobiety pokroją ciasta zaparzą kawę
chyląc głowy na drewnianych stołkach czekac� będą
na męz�czyzn kto� rzy  zakon� czą sjestę
przyjdą na powro� t
starsi ubiją tyton�  młodsi zapalą Marlboro
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będą patrzec� jak poci się słon� ce
pod wieczo� r nakryją pło� tnem figi
matki nakarmią dzieci rozczeszą włosy
zawrą drzwi
uklękną pod s�więtym obrazem
męz�czyz�ni dopalą fajki po� jdą na przystan�
mrok rozmiecie pies�ni czasem pijany Josic� postawi

darmową butelkę
wtedy przypomną sobie dawne was�nie zawirują pięs�ci
nocą powro� cą do domo� w
zatracą pamięc� do następnej niedzieli
brzaskiem wrzucą sieci wypłyną
będą zabijac� aby jakos�  przez�yc�

 
       tajemnica lnu

klej kostny po lez�akowaniu suchy na pło� tnie
moz�na gruntowac� gruntem zwykłym lub bardziej tłustym
                                                  (do farb olejnych i akryli
kolor w centuriach
s�wiatło z aluminiowych tub
płomien�  na ołtarz z kredy  w  miednicy twarz na łasce
                                                                                   dnia
podejdz�  Chrzcicielu oczys�c� umysł abym widział bez 
                                                                                    pychy
odnalazł proporcje
barwy s�cies�nione uwolnił
biel przed oczami mrowi ciało
kobieta tylko z przypadku moz�e nie urodzic� twierdzi
                                                                                vel Beduza
ilez�  potrzeba skupienia
z jaką mocą napręz�yc� cięciwę i czy gryf wytrzyma
pęka obręcz pod naporem napuchniętej beczki
Wasilly 51 łucznik wypuszcza strzałę pod wiatr 
                                                                      akordeono� w
s�miech w regestrach

sprawę miałem czyniąc aksjomat z ludzkiej niemocy
homo Faber powiedzmy Gantenbain 52przykurczony
nad mys� lą
kocha kobietę obgryza paznokcie
to mało

51
Kandinsky Wassily – jeden z najwybitniejszych malarzy XX w.

52   tytuły dwóch powieści jednego z najwybitniejszych szwajcarskich prozaików i dramaturgów XX w. Maxa Frischa
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to wszystko mało jak na energię kto� ra powołała s�wiat
w tę michę twarz do dzieła

 maluj swo� j obraz

maluj mo� wię
będą cię odciągac� zaprzęgną parę woło� w
przys� lą po ciebie kobietę ukradną pieniądze
będą stawiac� przed oczy nieudane dzieła
zniechęcac� krzykiem dzieci
straszyc� chorobą
wepchną w depresję przyjacio� ł
rozdzwonią się telefony zasypią cię mailami
będą bic� w bębny przez trzy dni
słac� urzędowe pisma wzywac� do osobistego stawienia
wzmocnią głosy szyderco� w
zrobią wszystko abys�  nie malował
nie daj się zwies�c�
maluj swo� j obraz
po to urodziłes�  się pos�ro� d chytrych ro� z�
po to rozstałes�  się z kobietą kto� rą kochasz
po to Boeing rozpołowił niebo
po to wynaleziono stal damascen� ską aby jednym cięciem przebic� serce
wszystko dla tego powodu
dla obrazu
czyn�  swoje dzieło
w skupieniu i ciszy
bądz�  dobry dla siebie nie zanadto pobłaz� liwy
podglądaj mistrzo� w nie nas� laduj ich
wskaz�ą kierunek sam odnajdziesz drogę
nie szukaj miękkich gniazd ciepłych wylęgarni
nie oczekuj niczego od losu
nazywaj rzeczy po imieniu barwom nadaj imiona
lz�ejszy od pyłku
pozwo� l nies�c� się mys� lom i fantasmagoriom

głębiej wejdziesz w spoczynek spokojniejszy w ziemię
nie zagłuszy wicher nie wytłumi mgła
na lis�ciach dębu z prawem w dłoni i oku
bez cięz�aru palca na spus�cie
maluj swo� j obraz mo� wię

  z brudu się obmył
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grafit na palecie
w puszkach po piwie rozczochrane pędzle
tęz�eją w farbie pio� ropusze muszkietero� w
sztalugi na trzech biegunach
nies�miertelny szykuje się do portretu
wazelina na oczy spiłowane rogi
chemia na otępienie
wszystko co pamiętasz gdy cię zabijano
misterium w kaplicy u brzegu morza
duch kto� rego eonem będzie pło� tno
s�wiatło umywa ręce od tego spektaklu
byk przed ołtarzem wzywa do apelu braci
us�miercone słonie Hannibala
senne muły
zwinne konie
oło� w w rozdymane chrapy
roztrzaskane zady w taborach
honor zabijanych zwierząt
na kolor
cięz�kie od s�mierci jagnięta ofiarne
gęsi pod no� z�  dławione karmą
na kolor
co budowano w pokoju niszczono w wojnie
branki wleczone za włosy
chichot zdrajco� w niemoc wojowniko� w
getto warszawskie
skaczące w płomienie Ż9 ydo� wki
dzieci kalekie zrzucane ze skał Sparty
kominy Auschwitz
na kolor
udało ci się tępaku
historia ludzkos�ci w kobaltowej czerni
spopielone biblioteki rozwleczone mys� li
przeczytane i napoczęte ksiąz�ki
sporo czasu to zajęło i trwa dalej
lecz nikt juz�  nie powie z�e nie wiedział co jest grane
co kryje się w pianie monachijskiej knajpy 

rodzi trolle 53

rozsiewa trupy na placach musztry
na kolor
na kolor konkwistadorzy chłopcy z hitlerjugend
krzyki  czarownic  mord  katro� w

53  trolle – w mitologii nordyckiej stwory leśne
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spoza okręgu wybraniec w koronie
s�wiatło mantry odbite w rosie jak błysk w garbie starego
                                                                                                    blokersa
piłka 
dz�więk rozbitej szyby
ro� wnania trygonometryczne
pierwsze rozczarowanie
między udami co� rki dozorcy nie ma nic
za trumną matki obce kobiety w perfumach
Coltrane z saksofonem do poranka bez nocy
na kolor iskry z ognisk i harcerskie pies�ni
oczy z miłos�ci
stawiłes�  im czoła teraz wznies�  się ponad
rozluz�nij ramiona
koagulacja białka
na palecie cisza morskiego dna
przez�yłes�  i to
brak powietrza na trzydziestu metrach
bomblujący automat
płaszczka
s�wiadek zmagan�  ze s�miercią
pieczone na blasze małz�e
na kolor
start Boeinga
bezradnos�c� od kto� rej puchną palce
pies zgubił trop
smak miętowej gumy w ustach zatacza krąg nad 
                                                                         lotniskiem
na kolor

  sapiens

z tajemnic wszechs�wiata pojmuje mniej więcej tyle ile pojmuje pies 
patrzący na rozebrany plazmowy telewizor oznajmił  vel Beduza  potem 
było jeszcze gorzej
zrobił kro� tki przegląd historii wnioskując aby Unia przywro� ciła  nam 
granice z szesnastego wieku
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« połączenie dwo� ch mo� rz to dług nalez�ny przodkom 
a jego  spłata winna byc� nasza dąz�nos�cią »
był w fazie stawiał wszystkim
sprzedał niewielką rzez�bę co manifestował w zamo� wieniach
po przerwie na mocz skupił się na Rodinie nie po raz
pierwszy odnajdując w Bramie piekieł fascynujące szczego� ły kto� re 
zwiastowały kolejne arcydzieło  Pocałunek
z poprzednich sesji zapamiętalis�my z�e miłos�c� to
najpiękniejszy dar Boga i z�e Rodin « złapał ruch zastygły » kto� rego vel 
Beduza wiecznie poszukiwał
zimą w czapce uszytej na wzo� r czapki Rodina
latem pos�ro� d samotnych matek w parkach odnosząc
przemiennie sukcesy i klęski
« Mitoraj kona z zazdros�ci » rozwiał nasze nadzieje
z�e zdąz�ymy na mecz
cien�  pinii zafalował
nikłym cięz�arem jestes�  dla s�wiata twoje dzieła niewiele
                                                                                               warte
niewiele wart pałac Dioklecjana w ramionach 
                                                                           ukrzyz�owanych
potykałem się często zbyt łatwo przewracał mnie wiatr
grzeję cięz�ar w dłoni nie czuję z�aru
gaszę płomien�  ceber z wodą daleko
wszystko na po� ł przez po� ł do nieskon� czonos�ci
prowadz�  mnie Beatrycze przez niebo
nigdy nie opuszczaj

  złota kula

o rosochatych ramionach przetacza się po obręczach ziemi
wypala znamię
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tysiąc szprych na stopach Buddy54

stygmaty ojca Pio
znak skrzydła tym co tan� czą na bungee
kto uderzył  zwierzę nie będzie zbawiony
kto namalował  zwierzę otrzyma bukiet iskier
przydenny byt w mroku i szlamie
nie popłyną za delfinami martwi w płetwach
wzrost akcji na giełdzie niczego tu nie zmieni
ani datek bogatego gbura na tacę
summa lucis 55 na szczękę odbiera sen dając w zamian
do czego przychyla się moja skłonnos�c� gdy Chorwat
                                                                              wnosi rakiję
patrzę zmierzchem na rybackie łodzie
białe wrzeciona zanurzone w rtęci
poło� z�cie mnie kiedys�  pod waszymi sieciami abym miał
pewnos�c� czy się nie myliłem
lecz jes� li entelechia56 ma nad nami władzę to jest tak jak
                                                                                  teraz
wawrzyn skacze mi na czoło
zanika wrogos�c� w obłąkanym s�wiecie

  a jez�eli

cien�  obrysowany rylcem to wszystko i nikt nie moz�e
                                                      nazwac� cię kłamcą

ufałes�  tym co ostrzyli noz�e
wielu s�wiadko� w w tej sprawie wiele ro� z�nych opinii
lecz jakby na to nie patrzec� w gronie przyjacio� ł zabito
Cezara
to bezsprzeczne
czas kładzie na ustach czarne wstąz�ki
bogacą się co� rki grabarzy proporcjonalnie do majątku
                                                                                       umrzyka
na Antylach czy Powązkach ten sam akt rozpaczy

wielcy i mali pod łopatę
taki na przykład Villon złodziejaszek
niech kto powie dlaczego Bo� g spod szubienicy wybrał do cho� ru pijaka 
piewcę paryskich burdeli

54  jeden z 32 znaków Buddy
55   summa lucis – (łac.) całe światło
56   entelechia -  dusza -  pojęcie  wprowadzone przez Arystotelesa
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skąd w twoim łonie matko miejsca na tyle aby
wykołysac� wszystkie swoje dzieci
pokarm z jednej piersi potem zaczną się wyrzynac�
z wichro� w słoje drzew
z poezji viola da gamba
ciągnie ryba kołowro� t zatnij hak bo ci z�yłę splecie
plun�  na tych co tworzą dla sławy
idz�  s� ladem mago� w
nie musisz podrzynac� gardła osocza parowac� w ogniu
impuls pobudza agregat wysyła prąd
w zorzy dzien�  pod lak nowej pieczęci
twarze na ulicy coraz bardziej nieznos�ne
« ja » odbite od innego « ja »
lustro w lustrze
złudzenie nieskon� czonos�ci
medytacja wycisza lecz niewiele daje
skarb two� j głębiej
drąz�  w skale do pędo� w cedro� w i dębo� w
wzmocnią cię okrzepniesz w trudzie
s�miało wchodz�  do groty
szukaj swego imienia lub lepszego spoczynku
co wznies�c� ma się znajdzie skrzydło
co upas�c� zgnije w ziemi
buduj s�wiątynię
wejdz�  do niej obcych pozostaw przed bramą
niech nie wnoszą tu swojej nikczemnos�ci

byk gna na miecz w zaślepieniu, naturans

schnie farba
ponad s�miechem miernot  czas utrwali kolory
na styku barw podwinie płaty spękanej ziemi
lecz nie twoje to dzieło
dano ci przyzwolenie nie meldunek w sztuce

     słuchajcie tępaki

« słowo Stwo� rcy wiecznie pobrzmiewa » vel Beduza powio� dł  wzrokiem   
za kelnerem 
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 « reliktowy s�piew Kosmosu jest tego dowodem »
po powrocie do domo� w mielis�my włączyc� telewizory
wyrwac� anteny i przekonac� się o tym dos�wiadczalnie
obserwując migotliwe plamki na ekranie
kwestia praw fizyki kto� re « zostały wymys�lone lub wmys�liły się same » 
tym  razem została pominięta
wpisani w < księgę  zbrodni > nie przeczylis�my
logicznemu umocowaniu Boga i choc� od wieko� w spierają się o to 
filozofowie « to przeciez�  pusty s�miech człowieka ogarnia » stwierdził gdy 
stawia się zarzut Stwo� rcy iz�  dopus�cił zło  albowiem dzieło Jego jest 
absolutnie doskonałe  powto� rzył « tępaki » podnio� sł dwa palce 
« bez zła nie byłoby kompletu » 
zatem  bez znaczenia czy z samsary  podąz�amy ku wiecznos�ci czy z innego 
punktu  
Bo� g czyni co chce 
we Wszechs�wiecie dzieją się rzeczy wprost niebywałe  
« słyszelis�cie o inteligencji atomo� w »  i  człowiek mądry nie powinien  
uganiac� się jak pies za suką tasując w religiach jak kartach widocznie jest 
powo� d «czujecie» aby dany byt zaistniał w danym miejscu i czasie  
z czego wniosek z�e powinnis�my pozostac� przy Chrystusie kto� ry miłos�c� 
jako dar Absolutu  postawił ponad wszystko a skonał między innymi za 
takich  bydlako� w jak my 
« przynajmniej to uszanujcie durnie »  
fakt bowiem to bezsporny  
a jez�eli zgadzacie się z wyrokiem  Sanhedrynu to ruszajmy w krucjacie 
przeciwko europejskiej kulturze począwszy od Leonarda 

           (odchrząknął
 « od Aten » jeszcze raz chrząknął « chuj strzelił » złapał oddech  « od 
kultury Sumero� w »
na szczęs�cie pojawił się kelner

    ziemia moja daleko

lecz czyz�  ta na kto� rej stoję nie jest moją
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kruh 57 nie jest ciałem  rybak Stipe bratem
rzeka Jordan nie zmyje grzechu  Sagrada  Familia 58nie
                                                                                       przyjmie  pokory 
łzą z hebanu płakałem z czarnuchem nad płonącą 
                                                                                       trzciną
Jonasz płynie ku przeznaczeniu
s�wiatło morskiej latarni przenosi oko do płetwy
wyrwij mys� l z ciepłego wyra
potknie się na z�ebraczym kiju kto wędruje bez celu
powietrze stłumi krzyk
pytałes�
pytałes�  siebie jaką podąz�asz drogą
na skraju urwiska postaw stopę
drgnie ciało w czerep uderzy wiatr
obudzisz zetlałe mięs�nie
sto� j tak długo az�  pojmiesz z�e kaz�dego dnia stoisz nad
                                                                                          przepas�cią
pan swoich wyboro� w
wo� dz koloro� w
władca szes�c�dziesięciu biliono� w komo� rek kto� remu własny  cien�  przygląda
się z kaz�dej strony
ponad pło� tnem z�ycie
czyn�  tak aby nie nazwano cię szakalem
wilkiem
kojotem
niech powiedzą tygrys
byk
niech mo� wią z�e jestes�  groz�ny ale sprawiedliwy
boją się twojego spojrzenia ale nie oczu
pamiętaj
jestes�  podmiotem podmiotu
sługą
nikim więcej

  nędzo

kro� lowo slumso� w robotniczych dzielnic
rodzisz się w biedzie zalęgasz w duszy
skrywasz w ambicjach

57  kruh – (chorw.) chleb
58  Sagrada Famiglia – (hiszp.) kościół w Barcelonie pod wezwaniem Świętej  Rodziny, niedokończone dzieło Antonio Gaudiego
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uciekasz z małych miasteczek uprawnych po� l
w pontonie z Kuby na Florydę
ty nędzo wszystko zdradzisz
ojca
matkę
ojczyznę
w cwale do sukcesu sprzedasz godnos�c� i ciało
spotykałem cię w ro� z�nych zakątkach s�wiata
na ulicach Moskwy i Paryz�a
w Beverly Hills i warszawskiej Pradze
rozmawiałem z tobą piłem wo� dkę
patrzyłem jak mizdrzyłas�  się w s�wietle reflektoro� w
zdychałas�  po złotym strzale
znam cię z twarzy przylepionej do brudnej szyby
nędzo ze złotym Rolexem
co wiesz o poszukiwaniach s�więtego Graala
homerowskich pies�niach
bizantyjskich ikonach
nędzo z pałaco� w bogaczy twoja korona w parchach

 człowiek

kto� ry sprzeniewierzył słowo podpala chrust pod obrazem
bez wzniosłych uczuc� niszczy własne dzieło

byk gna na miecz w zaślepieniu, naturans

nie widzi jak umiera bo oczy jego zalepione gliną
nie słyszy jak umiera bo uszy jego zatkane
nie krzyczy bo chusta w gardle tkwi
Sanctus Dei 59kantora w polifonicznej nocy
tan� czący w ogniu
dymem okadzone jałowce niech rosną
w oddali domostwa gdzie wypiekają chleb 
i w z�adnym wypadku nie jest to podejs�cie badacza
raczej  inkwizytora z grubą księgą występko� w

dawno cię tutaj nie było
nie pamiętasz dłoni starego sąsiada nawet nie wiesz czy  z�yje
droz�dz�e wypychają ciasto z formy
wykroją pajdy rozsmarują masło

59  część Wielkiej Mszy h–mol J.S. Bacha
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skrzętnie zbiorą okruchy
w wiadrach przyniosą wodę umyją stoły
tak rozpoczną kolejny dzien�  wygnan� cy z raju kto� rzy
                                                                  nigdy  nie słyszeli o Żeusie
na skrawku ziemi gdzie nie ma sztucznego s�wiatła będą
                                                                                                suszyc� sieci
stąd droga do Splitu
samolot z Chicago skrzydłami omiata Adriatyk
spro� chniała Zastawa 60telepie się ku przeznaczeniu
milczy Josic� trzyma koło na piargach z tyłu Jonasz
                                                                                  wiezie ciepły popio� ł
skały pogubiły cien�
byc� moz�e nie sam powro� ci na wyspę
byc� moz�e otuli go zapach ukochanej kobiety
byc� moz�e Bo� g wybaczy grzech
rację miał vel Beduza61

miłos�c� to dar dla kto� rego warto z�yc� 

60   marka samochodu produkowanego w Jugosławii
61    użycie słowa „vel” bez poprzedzającego imienia czy nazwiska jest  świadomym zabiegiem autora.
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