PIEŚNI TRIESTEŃSKIE
PIEŚŃ I
z Triestu
z Triestu należało wyjść w morze
nocą
bo podobno nocą z morza najpiękniejszy widok
Pizza Unita d’Italia Teatr Verdi intarsjowany światłem
tu także widziano samotne delfiny
i ratusz gdzie Mussolini potem głową w dó ł
ogłaszał ustawę rasową
z Triestu na Rodos
powietrze i płomień
bryza przy dziobie za sterem kil w cieniu
październik to taki dziwny miesiąc strzelano z Aurory
doba co najwyżej do rzucenia cum
olbrzym pchnie falę
na koń cu Istrii sto mil w prawo Maggiore1
śpi staruch bez klęski
w jakimś obcym dla niego języku
można by uciąć miłą pogawędkę
dług spłacić
zbyt wiele było między nami
i woltaż czułą miał energię
cyt
cisza
na ustach pieczęcie
co czyni się czy myśli nie musi być lubiane
ten staruch wiedział o czym pisał i szanował słowo
a teraz mnie przyszło - daj Boże!
kurz z niego ścierać i czyścić powłokę
z Triestu
między biodrami miasta port
miejsce przyjemne
przybysz dewiator już dotyka stopą
wchodzi z radością jak w ciało kobiety
tu dzielą chleb z połowu
na targ ryby jeszcze miękkie jak dziecięce dłonie
przy łodzi có rka
1

San Giorgio Maggiore - wyspa w pobliżu Wenecji na któ rej jest pochowany Ezra Pound.

blady owoc poranka obrączkę rodzi na palcu
zdolna do każdej miłości
łabędzia szyja
ciało już prawie gotowe
dumna jak wola cezara
puste skrzynie układa w stosy
ojciec tego dnia jakby trochę łaskawszy
skryte słoń ce
chmura i kamień nabiera wartości
z Triestu
bez greki
przy słabej łacinie
nagi chłopiec z Volterry jak sztylet
kopia etruskiej rzeźby
można popaść w platoń skie upojenie
właściwe bardziej obytym i kształconym w sztuce
wytrysk z uśpionej skały
piękno antyku nie gejowska łaźnia
smukłość chłopięcia także kolor patyny
dla niego niedoszła kochanka przy łodzi
z Triestu
za gó rami Tyrol
jodłowanie kogutó w
łajdactwa w tych gó rach było niemało
potomek Zeusa
jemu wolno potęgować władzę
skrzydłem omiata miasto
ubi tu Gaius, ibi ego Gaia2
przysięgę tu składam
gdzie zachwyt wyrywa się z korzenia
i przebija światło
sole3
w rozwarty czas wkłada czułe palce
z Triestu
w zapachu palonej kawy
powietrze wyssało czarne ziarna
i oczywiście to wszystko o czym piszą w bedekerach
wpływa na wyobraźnię albowiem
poza
wiadomo
Rzymem
mało kto interesował się tu bronią
2
3

ubi tu Gaius, ibi ego Gaia - łac. - gdzie ty [jesteś] Gajuszu, tam i ja Gaja - formuła starorzymskiej
sole – (wł.) – słoń ce

za to z radością przyjmowano obcych
Słoweń có w Ż ydó w austriackie damy
kupcó w
także innych ze świata
umysły niepospolite kawiarniani gawędziarze
bez koń ca rozprawiający o tajemnicy bytu
zatem z Triestu
doba do rzucenia cum
jutro steward odbierze bagaż
ręczny hamulec z pewnością nakażą zaciągnąć
mam siłę w dłoni i zapalczywość w charakterze
zakotwiczony lewą nogą rosłem
lewa lewa lewa4
o poecie decyduje pamięć
i kobiety
to ważne
by kobiety patrzyły z miłością
PIEŚŃ II
któ ry wchodzisz w miasto
z mocy jakiego prawa z jakiej krainy
wita cię chłodna dłoń morza
szafir broczy krwią
martwe koralowce opadają
tuń czyki błagają o życie
mare nostrum
spycha na obcy brzeg i prawdę powiedziawszy
nie wiadomo co o tym myśleć
czołem kapitanie
trzymamy się jakoś na kursie
bądź przynajmniej miły dla mnie tego dnia
wachtę miałem ciężką
mrok w twarz mi uderzył
słyszałem przekleń stwa rodzących kobiet
i płacz dziewcząt któ re nie znalazły miłości
Verbum Domini
wyrwali krzyż i bili się nim po trzewiach
pospó lstwo jak ruchome piaski
przenosi się z miejsca na miejsce

4

cytat z poematu Włodzimierza Majakowskiego „Lewą marsz”

i nie ma kogokolwiek
kto błądziłby z nimi i kochał ich
kto przez czterdzieści lat a ściślej czterdzieści miesięcy
szukałby dla nich świętej ziemi
jędrny umysł miałem tego popołudnia
jasność co spala oddech
nic z traumy pojękiwania w gorączce
nie wydrapała mi oczu rozpacz że nikt nigdy
nie oplecie ich legendą
dalekie to wszystko i obce
stan przejścia w któ rym pró bujesz nadać sobie imię
syndrom Piotrowy gdy wiara łączy się z lękiem
w chwili pojmania Mesjasza
hic et nunc
nosorożec w oparach samicy
przybysz z ziemi po któ rej hula historia
Sybirak bez nogi
z sosnowymi kulami pod pachą
co dla tak błahej dzisiaj sprawy Ojczyzny
szuka chrustu na ciepło
wawrzyny już ścięto5
na peronie ślepiec goni pociąg
wiatr na spoconym czole
uliczny grajek schyla się po jedwabną chusteczkę
podnosi ją
obwąchuje
wyczuł zapach
rozgląda się za zapachem
kamienne oczy posągó w obserwują tę scenkę
wydłużone cienie kroją purpurę
ostrość barw i kształtó w zniekształcona Heliosem
do czego można przywyknąć po jakimś czasie
jak do myśli że ukrzyżowano Chrystusa
spalono bibliotekę Aleksandryjską
Kallimach6
muska mi skroń niepamięcią
mistrz epyllionó w7 grzebał w starych księgach
i ten drugi hagiograf Grzegorza8
5
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Les lauries sont coupe - Tytuł powieści É douarda Dujardina (1861-1949) francuskiego symbolisty, pisarza
i krytyka, któ ra stała się inspiracją dla Jamesa Joyce'a do rozwinięcia techniki „strumienia
„świadomości”.
Kallimach z Cyreny (ok. 310p.n.e. – ok. 245 p.n.e.) uważany za największego poetę epoki aleksandryjskiej,
stworzył zawiązek pierwszej znanej historii literatury, uważa się go też za pierwszego bibliofila. Kallimach
skatalogował księgozbió r Biblioteki Aleksandryjskiej.
epyllion – (gr.) kró tki utwó r epicki pisany heksametrem, poświęcony fragmentowi mitologii, często
z wykorzystaniem wątku miłosnego.
Filip Kallimach (wł.) - Filippo Buonaccorsi (1437San Gimignano - 1496 Krakó w). Humanista, poeta,
prozaik, autor między innymi „ Ż ywota Grzegorza z Sanoka” (wyd.I Przemyśl, 1909) .

trzeba ćwiczyć w sobie skoczność umysłu
via Gamezza
ristorante9
przy oknie kobieta któ ra swoją urodą poważnie potrafi nastraszyć
klub jazzowy
Thelonious Monk 10 gdzieś około pó łnocy
Round about midnight 11
utrwalał we mnie niewiedzę o miłości

PIEŚŃ III
sowa Minerwy wylatuje o zmroku12
dziecko z aktorskiego łoża
grywali w serialach drugorzędne role
czasem w komediach i sparciałych szmatach
nie wiedział ilu ma ojcó w ile matek
trzpień na któ ry nadziewałem był twardy
nic więcej dla ciebie zrobić nie mogę
powiedział ojciec
wczoraj byłem mandarynem żó łtego cesarza
dzisiaj tygryskiem jutro będę kró lem Learem
a jeżeli Molly 13 twierdzi coś innego
to jesteś Antosiu dzieckiem wymyślonym
synem Dedalusa14 z papier mache
maski wklejonej w dekorację
bierz przykład ze swojej siostry Franciszki
Fra nic a nic tym się nie przejmuje
zostań copywriterem albo rysuj polityczne
komiksy ha ha zarobisz to zgodne z naturą
pędzę za chwilę mam wejście
i nie mó gł uwierzyć że ta pani
jego matka
co chroniła go ta piękna pani o któ rej
dowiedział się po latach że sypiała z kim popadło
zanim pojął
że miłość najpierw zachwyca potem rani
trzeci chó r
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ristorante (wł.) - restauracja.
Thelonious Sphere Monk (1917-1982) – amerykań ski kompozytor i pianista jazzowy.
znana kompozycja Theloniusa Monka.
cytat z „Przedmowy” do „Zasad filozofii prawa” Georga Wilhelma Friedricha Hegla (1770 - 1831). Hegel
zwraca tu uwagę, że dopiero po wystąpieniu jakiegoś zdarzenia zyskujemy o nim wiedzę.
Molly Bloom - głó wna postać kobieca powieści „Ulisses” Jamesa Joyce'a.
Stefan Dedalus – głó wny bohater powieści „Portret artysty z czasó w młodości” (1916) Jamesa Joyce'a.
Alter ego autora.

trzeci chó r aniołó w barwi przestrzeń
sen miałem o Swedenborgu15
rozmawiałem z nim
pokazał mi niebo
usłużny portier z miną czarnoksiężnika
zapewne na usługach policji
Carlo
kapłan z Lidii16 kartoflany nochal
jurny jak na swoje lata suchy jak wió r
odkrył że pleśń z mó zgu codziennie należy zeskrobać
studiowałem w Padwie powiedział
w szesnastym wieku
miałem tam paru fajnych koleżkó w
teraz mieszkam w hotelu
w częściach idealnych
od piwnic po strych
połowa pokoju szafy umywalki
nie dało się tego odkręcić
jestem też menagerem
dodatkowa forsa pracy niewiele
popatrzył z ukosa
mó głbym być pana ojcem
mam też smarkozieloną chusteczkę
uśmiechnął się
tak Joyce
nosił wąsik jak Hitler
pokażę panu kamienice w któ rych mieszkał
lubił przeprowadzki piękne imię
Antonio
jakby przynależne do poprzedniej epoki
gdyby nie to heglowskie ukąszenie17 có ż
krąży jeszcze w naszych żyłach
profesorskie gadanie
na przystań należało pó jść zwalić kapucyna18
albo spuścić ze smyczy psa
albo upić się i włó czyć po mieście
rzeźbić swó j sen
pokojó wka trochę do niej podobna
15

16
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Emanuel Swedenborg (1688- 1772) – szwedzki uczony, filozof, mistyk. Odwołując się do swych wizji,
twierdził, między innymi, że utrzymuje stały kontakt ze światem nadprzyrodzonym.
Lidia - w VII w p.n.e . jedno z mocarstw Bliskiego Wschodu. Prawdopodobnie stamtąd wywodzą się
plemiona etruskie.
„ukąszenie heglowskie” - termin używany (w znaczeniu na ogó ł pejoratywnym) wobec osó b o
przekonaniach wywiedzionych z tzw. „lewicy heglowskiej”, szczegó lnie zaś wobec marksistó w
zafascynowanych totalitaryzmem. Użył tego określenia między innymi Czesław Miłosz w eseju
„Zniewolony umysł” (1953), wspominając postać Tadeusza Kroń skiego.
aluzja do epizodu erotycznego z „Ulissesa” Joyce’a.

oparta o łodygę słoń ca w tanich perfumach
twarz z nieprzespanej nocy
ponad mahoniową balustradą i szmatą
obraz z martwej ręki
trzeba by geniuszu Vermera19 by ją przekształcić w arcydzieło
domalować perłę przy uchu
chłopiec smukły jak sztylet
jakby komukolwiek to było potrzebne

PIEŚŃ IV
pierwsze słowo w mocy
z niego fala
nikt nie wie co było przed
nikt nie zna imienia Pana
w trudnym pięknie bez krwi baranka nuta skrzypiec
drga jak kropla rosy na białym welonie
przypomina o tajemnych miejscach
gdzie cedry rozwierają ramiona
jaskó łka modli się w ciszy
ptaki wiedzą że hałas zwiastuje tragedię
widziałem płonącą fermę
przez rozwarty dach wzlatywały nioski
pięć tysięcy płonących kul z wizgiem jak sowieckie katiusze
spadało na sąsiednie baraki
w ciałach smoła i ogień
wycie dziobó w ponad zbrodnią Heroda
hałas zwiastuje tragedię
bito w bębny jęczały bydlęce skó ry
uderzano mieczami o tarcze
łopot chorągwi płoszył łucznikó w
jazgot opluwał Chrystusa
zanim rozwarstwią się bomby drży ziemia
pod gąsienicami czołgó w czeka na krew
prawda sama w sobie nie ma żadnej wartości
potrzebny jest podmiot geologiczne przyspieszenie
kambr
jura
kreda
warstwa po warstwie w oczodołach ziemi

19

Johannes Vermeer van Delft (1632-1675) - jeden z najsłynniejszych malarzy holenderskich. Wśró d jego
arcydzieł wymienia się zazwyczaj obraz „ Dziewczyna z perłą”.

homo faber20
homo laborans
homo ludens
czas nie jest pró żniakiem
tysiącwatowe głośniki w bagażnikach aut
sto czterdzieści uderzeń na minutę metrum cztery czwarte
coś co nazywają muzyką techno
co ćwiartuje umysł i ciało
trzeszczą żyły niedoszłych matek
igła zabija jagnię
najpierw zachęta potem złoty strzał
śmiech demiurga wygina poręcze stadionó w
wokó ł martwe ptaki
hałas zwiastuje tragedię
być może staruch co o lichwie pisał i urągał światu
pies wściekły z widokiem na Pizę21
z bezradności popadł w szaleń stwo faszyzmu
a jeżeli tak to jaka pieśń dla niego
jakie canto ma tkać całun
aby bez wstydu mó gł stanąć przed Bogiem
pamięć opłakuje kryształ
czas nie jest pró żniakiem
homo techno
epoka brzydoty hałasu pospó lstwa
ćwiczy nas w wytrzymałości na bó l
by na stałe przylgnął do twarzy
by nikt nie dostrzegł jak liść igra z cieniem
goniąc tachiony22 na kliszy Wszechświata
starzejąca się có rka Agenora23 blada w lustrze
ściera swą piękność
jakże smutny to widok
jakże smutnie jest widzieć kres i pieczęć jej stopy

20

21
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homo faber (łac.) - człowiek pracy albo ktoś zręczny, rzemieślnik, wyrobnik. Określeniem tym posłużył
się, jako tytułem swej słynnej powieści, szwajcarski prozaik, Max Frisch (1911 – 1991).
homo laborans – człowiek pracujący.
homo ludens - człowiek bawiący się.
Ezrę Pounda (1885 – 1972) za jego czynną wspó łpracę z faszystami internowali w obozie koło Pizy
wyzwalający Italię Amerykanie .
tachiony - (fiz.) teoretyczne cząstki elementarne o prędkościach ponadświetlnych. Jak do tej pory nie
udało się empirycznie udowodnić ich istnienia.
Agenor - wedle mitologii greckiej fenicki władca, ojciec między innymi Europy.

PIEŚŃ V
pomieszkiwał w czterech ciałach
w liczbach słyszał muzykę kosmosu
ipse dixit24
mó wiono też że ma złote udo
trzeba go jak najprędzej przywołać uciszyć swary
nikt nie będzie wykłó cał się o eutanazję
ciemną energię25 i kto pierwszy przewró cił kostkę
z domino
można to pojąć
zapisać w postaci matematycznych wzoró w
choć niedawno
doprawdy niedawno
nie wiedziano czym jest zero
człowiek z dyplomem zmysłó w w komnacie historii
płomienna wiara Comte’a26 w postęp ludzkości
wiedza powszechna i wiedza szczegó łowa
uzależnione od siebie jak życie Egipcjan od wylewó w Nilu
jak dobrobyt świata od krzyku chiń skiej tandety
moralna doskonałość i umiejętności predestynują do władzy
zapewniał Konfucjusz
poczciwy Kon
nie znał życiorysu Hansa Ditricha oficera Wermachtu
któ ry opowiadał że trzy gniazda karabinó w maszynowych
przez tydzień powstrzymywały pułk sowieckiej piechoty
lecz gdy dowieziono im wó dkę
zapewniam nie byliśmy lękliwi
ruszali do ataku
lufy karabinó w maszynowych grzały się do czerwoności
studziliśmy je szczając i nie przerywając ognia
za мать, za родинy27 wrzeszczeli i przeraźliwie gwizdali
doprawdy nie do wytrzymania
powtó rzę nie byliśmy lękliwi
kryliśmy się w bunkrach ale oni wrzucali granaty i zabijali nas
w filiżance pianka zdobi kolor orzechu
parzymy tu kawę na wiele sposobó w i mamy ambicje
doskonalić się w tej sztuce zapewniał cameriere 28

24

ipse dixit - „ tak rzekł” - mó wili o Pitagorasie jego zwolennicy, aby z szacunku nie używać imienia mistrza.
ciemna (czarna) energia (fiz.) - hipotetyczna forma energii (siła), któ ra wypełnia całą przestrzeń
Wszechświata, wywołując nieskoń czone jego rozszerzanie się. Przeciwstawną siłą jest grawitacja.
26
August Comte (1798-1857) - filozof francuski, twó rca pozytywizmu naukowego.
27
za мать, za родинy (ros.) - za matkę, za ojczyznę.
28
cameriere - (wł.) – kelner.
25

PIEŚŃ VI
zaprawdę powiadam wam stać was na więcej
zapis fascynacji nie curriculum vitae jak sądzą niedouki
światło ścięło im krew
porzucili zajęcia przynależne morzu
wyostrzyli siekiery by ciosać nowy ołtarz
that's true powiedział portier
na tych skurwionych synó w jakich poznałem
przysięgam
wszyscy obmyci są krwią baranka29
lekki grymas na twarzy
i jakoś tak dziwnie podnió sł ramię
zrodzeni z ciał naszych matek podążamy w nieznane
proszę to zapamiętać
zapamiętać
zapamiętać
jak dorośniesz chłopcze będzie ci to wytłumaczone
włożył kapelusz spieszył się na pró bę
chyba już o tym wspominałem
o osobliwości kosmologicznej
każda teoria naukowa jest do podważenia
lecz ich suma przybliża nas do prawdy
zadziwiające
fizyka tworzy przewidywania
dlatego ciągle coś dodajemy lub zmieniamy
haró wa naukowcó w nic więcej
słyszał pan zapewne o brzytwie Ockhama
nie należy mnożyć bytó w bez potrzeby
lecz też nie wolno umniejszać ich wartości
uśmiechnął się
to tylko domniemanie że myśli się głębiej
placebo na traumę
kró luje biologia
seksualność
szczytowe osiągnięcie szatana
biegniemy na rykowisko gdy słyszymy zew
brzytwa Ockhama
brzytwa Bucka Mulligana30
lusterko

pianka w miseczce
29
30

cytat za: J. Joyce . „Ulisses” tłum. Maciej Słomczyń ski, Wydawnictwo Znak, Krakó w, 2002
aluzja do pierwszej sceny „ Ulissesa” J. Joyce'a

meandryczna scenka
świetny początek z wartkich słó w
ale jakich monsignore31
jakich..
PIEŚŃ VII
zwabić ją
dotknąć rumień ca któ ry studzi wiatr
piekielnie trudno jest to wyrazić
bo niby jak to możliwe żyć bez niej
Ach wie fluchtig, Ach wie nichtig 32
łgarz na arenie lampartó w
w środku miasta
w hałasie skuteró w
Teatro Romano di Trieste
pewnie bzykają się tutaj nocami
pocałunki na kamieniach młode klacze
silne biodra ogiery
nabrzmiałe jądra twarde sutki
chłeptają siebie
spełniają wzajemne zachcianki
przy kościele stare kobiety skute ró żań cem
mamroczą coś pod nosem
zanik pamięci wiara w paciorku
natura lapsa33co o tym wiemy
demiurg w strunach wszechświató w
psychol urągający Bogu
jakże cudowne musi być niebo skoro ziemia
potrafi zdobić życie pięknem
brawo Marcjonie34
jak doszedłeś do tego mędrcu
kto dzisiaj pieści twoje myśli
zapewne uwięziono je w lochach Watykanu
teodycea35
nawet Leibniz36 zabrał się za sprawę
31

monsignore ( wł.) - tytuł honorowy prałató w
„Ach wie fluchtig, Ach wie nichtig” (niem.) „ Ach jak ulotne, ach jak nieistotne” - chorał J.S. Bacha. BWV 26
33
lapsa natura - (łac.) w teologii chrześcijań skiej grzech pierworodny. Inaczej: natura upadła człowieka.
34
Marcjon z Synopy (ok.100 – 165 ne.) - teolog i herezjarcha chrześcijań ski, autor niezachowanych
„Antytez”. Twierdził, że otaczający nas świat jest dziełem demiurga (okrutnego Jahwe), nie zaś
prawdziwego Boga, przepełnionego miłością i dobrocią. Odrzucił w całości Stary Testament. Jezusa
uznawał wyłącznie za człowieka, emisariusza Boga prawdziwego.
35
teodycea – dział teologii zajmujący się uzasadnieniem pogodzenia istnienia dobrego, miłosiernego Boga
z istnieniem zła.
36
Gottfried Wilhelm Leibniz (Leibnitz -1646-1716) niemiecki matematyk ,prawnik, filozof i dyplomata.
32

skomplikowane to jak cholera
przecedzone przez sita apokryfó w
mogą się gnostycy w pałę pocałować
tężeje galaretka pod naporem neuronó w
w sieci synaps obłęd
endlich37
być może zza rogu wyjdzie Stefan D.
wszystko jest możliwe
mogłaś zostać odtrącona a przecież przyjąłem cię
kwaśny owoc wiśni między twoimi udami
echo miłosnej pieśni któ rą wchłonął Kosmos
PIEŚŃ VIII
Piazza Della Borsa38
pies moczem poczęstował Leopolda Pierwszego39 mając za nic
wszystkie miłościwie panującego tytuły
budynek giełdy
w środku Niemcy z przewodnikiem
rzec by można z fü hrerem
połowę Europy zburzyli a teraz z podwyższonym
cholesterolem kontemplują świątynię lichwy
gdzie usura40 tam boleść
tak przynajmniej twierdził staruch
zapewne przekonuje o tym Brodskiego41
porzucili ciała
krążą w srebrnych skrzydłach nad Wenecją
w pieśniach i przekleń stwach wioślarzy artystó w
czekają na resztę do klucza
stoję pośrodku placu upió r w operze42
w parnej łaźni
czego miałbym się wstydzić
upoważniony przez porzucenie przetaczam krew z Arkadii
Panno Święta co jasnej bronisz

37
38
39

40
41

42

Twó rca traktatu filozoficznego „Monadologia” (powst. 1714), w któ rym udowadnia, że świat nasz,
choć niedoskonały, jest najlepszy z możliwych.
endlich ( niem. )- nareszcie.
plac w Trieście.
Leopold I Habsburg (1640 -1705 ) - kró l Czech i Węgier, arcyksiążę Austrii cesarz rzymsko-niemiecki.
Jego pomnik stoi na Piazza Della Borsa w Trieście.
usura - lichwa. Powtarzający się temat w poezji Pounda.
Josif Aleksandrowicz Brodski (1940-1996) - rosyjski poeta i eseista, laureat Nagrody Nobla. Pochowany
w odległości zaledwie paru metró w od grobu Ezry Pounda, na cmentarzu San Giorgio Maggiore.
„Upió r w operze”- powieść Gastona Leroux. (1868-1927). Na jej podstawie powstał m.in. musical
Andrew Lloyd Webbera i Charlesa Harta oraz Richarda Stilgoe pod tym samym tytułem (1986).

ab ovo
cześć oddaję konkwistadorom
oraczom i siewcom
artystom uwięzionym w kurzu słó w
temperach
ramionach kochanek
pijanym ptakom nad śmietniskiem demiurga
ludy nordyckie są szorstkie a Słowianie zbyt sentymentalni
powiedział portier i obiecał że pokaże mi kawiarenkę Joyce'a
PIEŚŃ IX

srebrnoszara noc szła z księżyca
weszliśmy w zaułek
paruzja 43 nie uważa pan ciekawe zagadnął derwisz
triesteń ski
jak długo można kupczyć ludzkim dobrem
strzelać do monad 44
chciałbym zobaczyć miny specjalistó w od mamony
baryłek ropy aktywó w
tych psubrató w w godzinie agonii
Biblia nie kłamie
Armagedon
kwaśny deszcz z radioaktywnych chmur
albo tsunami zmiesza nas z żelastwem i błotem
czy Pantokrator 45 okaże swó j gniew
wrzuci obraz w ogień
gwar ulic śmiech młodych kobiet
architekturę
malarstwo
poezję
płacz Hery
miałyby spłonąć złote włosy Izoldy
czerwoni
każdy wie kim są ale kim są czarni
zgadzam się
upadek wiary
nie całkowity to oczywiste
gdyby nie szaleń cy z granatami pod brzuchem
43
44
45

paruzja (teolog.) - ponowne przyjście Chrystusa na ostateczny sąd boży.
monady (gr.) - byty duchowe.
Pantokrator (gr.) – Wszechwładca, Pan Wszystkiego. W ikonografii tak przedstawia się Jezusa Chrystusa
jako władcę i sędziego Wszechświata.

to onieśmiela spycha na środek buta
owszem
są dowody że ludzkość jakoś się trzyma
Liber Zagrabiensis46 poprawia nieco sytuację
jedynie historia ma prawo spierać się z przyszłością
Sens tego wszystkiego47 czytał pan
gorąco polecam
gość
tęga makó wa
zamilkł
słowa jak płatki owdowiałych kwiató w
zastygły w spiżowym rycie kutej bramy
wyszła z niej kochanka
owad w szkle
w metalowym brązowym pudle
za któ rą przyszło mi tęsknić po latach

Raj Utracony 48
szept jej cienia za mną
żar serca
gdy milimetr po milimetrze przybliżaliśmy się do siebie
powracająca ze skrzyżowanych ud
onieśmielona
stygnąca w pieszczocie
klejnot na powró t zatopiony w toni
bo nie można zbyt długo przebywać poza ciałem

PIEŚŃ X
46

Liber Zagrabiensis (lub:Liber Linteus ) - jedyna zachowana księga w języku etruskim.
„Sens tego wszystkiego” - cykl trzech wykładó w autorstwa amerykań skiego fizyka, laureata Nagrody
Nobla, Richarda P. Feynmana. Wykłady przedstawił Feynman w roku 1963 na uniwersytecie w Seatlle.
48
„Paradise lost” (1667, wyd. rozszerzone 1674) - „Raj utracony”. Tytuł poematu epickiego w dwunastu
księgach Johna Miltona (1608 - 1674), poety i prozaika angielskiego. Poemat nawiązuje do wielkich
eposó w Europy.
47

lecz có ż mó gł wiedzieć o tym
ten co mó wił do mnie przez powietrze
wyuczony we wszystkim poza miłością
sztukmistrz co na chybił trafił wygrywa
w totka szó stkę
właściciel hotelu a zarazem portier
ważny jak sługa wielkiego pana
za któ rym wlokłem się ku młynom historii
na wzgó rza cytadeli San Giusto49
adagio w uchu
dźwięk delikatny jak nić jedwabiu
wyzwolony z perłowej masy
Concierto de Aranjuez 50
Roland Hanna51któ remu Pan pobłogosławił palce
cząstka śpiewnego wiatru co przywołuje przeszłość
mieszając czas i byty
ziemia skorupa lawy
chęć do życia
stawanie się
tajemnica boskiego poddania zaklęta w kamiennej Piecie
bó l
bunt uświęcony
odciśnięty w nostalgii jak skorupiak sprzed milionó w lat
zatem szedłem za nim z nadzieją
małe wielkie
ja
skarabeusz toczący swoją gnojną kulę
Chepri52
Chepri
ku słoń cu
ku słoń cu
jakby brakowało cytadel bastylii i więzień
jakby nie było Auschwitz i Łubianki
jakby los jednego tylko skazań ca z jednego tylko gułagu
nie wystarczył do zbawienia świata

PIEŚŃ XI
49

50
51
52

San Giusto – wzgó rze, za czasó w rzymskich stanowiące centrum Triestu. Dzisiaj z ruinami bazyliki
usadowionej na miejscu pogań skiej świątyni, któ rą zastąpiono w IX w. dwoma ró wnoległymi
kościołami. Na szczycie wzgó rza zamek z XV w.
Concierto de Aranjuez (1939) - znany utwó r Joaquína Rodrigo (1901 – 1999) na gitarę i orkiestrę.
Roland Pembroke Hanna (1932 – 2002) – amerykań ski kompozytor i pianista jazzowy.
Chepri (egip.) - dosł.: „stający się”. Prabó stwo czczone w Egipcie pod postacią skarabeusza.

wyzuty z losu
dokąd gnała cię krew
w szumie kosmosu szukałeś ciepła kobiety
gęstniejesz nocą a noc nic nie waży
w czarnym powietrzu demony
czekają na chwilę słabości
sięgnij po chochlę
myśl wartką pij ze źró dła
z pyłu gwiazd życie
kul gazowych co osierocą własne dzieci
w niewiedzy oddziaływań słabych i silnych
elektromagnetyzmu i grawitacji53
stawania się i umierania bytó w kapryśnych
grymaśnych
skrzypi oś
kurz pyli drogę
gwałt dokonany na ruchu
wygnań cy w bliznach oblizują wargi
w rdzeniu ciał prąd
czasem blat baru łagodzi tę szarpaninę
bezradni rzygający na bruk
nad któ rą pó łkulą zawisł teraz Zeus
zawezwij go kładąc na ołtarzu gniew i cierpienie
lub pisz elegie w Duino54
białe zęby marmuró w odszczekują niebu
„Człowiek zbuntowany”55
co osiągnąłeś zanim spiłowano ci pazury
wprzó dy
piękne słowo
można się nim posilić w razie głodu
jak płó d co spija ciało matki by przybrać na masie
w celu myślenia
kochania
zabijania
lub innych czynó w > także czynó w lubieżnych
Kordian na wzgó rzu San Giusto
komu miałby zanieść swa skargę
w dole armia niezbawionych
szczelna w wirze z ogonem historii
53

pojęcia z obszaru fizyki - cztery fundamentalne oddziaływania fizyczne.
Castello di Duino – zamek, nieopodal Triestu, w któ rym gościł Reiner Maria Rilke (1875 – 1926).
Tu powstał jego cykl dwunastu pieśni pt. „Elegie duinejskie” (1912 – 1922).
55
„L’Homme révolté” (fr.,) - „Człowiek zbuntowany” (1951), fundamentalny dla filozofii XX wieku esej
Alberta Camusa (1913 – 1960).
54

nowym rekordem Guinnessa
przyszli z dzieciń stwa lub bardziej dorośli
lękam się spojrzeć w przepaść świata ciemną 56
mnie przywió dł tu sen
w rozkroku chciałem stanąć na obu biegunach
ponad łukiem bramy Arco di Riccardo57
PIEŚŃ XII
zatem szliśmy
tak nas przez wieki uczono
z chrzcielną pieśnią na ustach lub rewolucyjną
przeciw wrogom i obcym
giauró w szeregi do grobu Chrystusa
katarzy do wyrżnięcia
krzyżacy na pogan Warmia Mazury
zamki budować ceglane twierdze
pierdzieć tam pić wino rżnąć chłopó w i dziewki
bez lęku też wzajemnie na siebie
zadzierali nosa templariusze z bogactwa wysiudani
de Molay58 przeklinał Piękny59 śmiał się
zanim kopsnął w kalendarz bodajże z gorączki
szydząc ze śmierci szliśmy za wolność waszą i naszą
pro Orbi
pro Patria
pro publico bono
wyklęty powstań ludu ziemi
lewa lewa lewa
ku światłości
niektó rzy z lenistwa inni dla kariery
drewniane tyłki kapusie z ukrycia
szli kaszlący i zdrowi młodzi w awangardzie
kierunki i cele
Lebensraum60
Alte kamaraden Marsch61
Вставай, страна огромная62
szły z nami słonie wielbłądy woły konie
56

cytat pochodzi z dramatu „Kordian” (1833) Juliusza Słowackiego (1809 – 1849).
brama wzniesiona w Trieście w I w.n.e.
58
Jacques de Molay (ok. 1243- 1314) – ostatni wielki mistrzzakonu templariuszy (w latach 1293-1312),
spalony na stosie.
59
Filip IV Piękny - (1268 - 1314) – kró l Francji i Nawarry. Wytoczył proces zakonowi templariuszy
i zniszczył zakon.
60
Lebensraum (niem.) – przestrzeń życiowa. Określenie z nacjonalistycznego repertuaru haseł hitleryzmu.
61
znana niemiecka pieśń wojskowa.
62
znana sowiecka pieśń wojskowa.
57

inne zwierzęta
krew z nozdrzy strzaskane kopyta
brzuchy ogieró w po zad otwarte
pod Stalingradem psy z granatami na czołgi
Jałta Poczdam nic to dla porządku świata
ważny jest plan Marshalla63
I'm a soldier64
a jakby co
to można jebnąć bombą w Hiroszimę
PIEŚŃ XIII
hortus conclusus 65
tam mnie prowadził
przed starość albo do piekła do kresu swej drogi
jak śnięta ryba na grzbiecie fali widziałem
światłocień z dalekiej latarni i sądząc że to pień cedru
rozpycha glebę bez mego nasienia
tam ciągnął mnie zew
fantomom jednak nie należy dawać wiary
nie wejdę w twoje łono w wilgotną ziemię
nie wystrzelą młode pędy z naszych ciał
grot strzały trzeba wykuć albo włó czni
co przebije ckliwość i rozpali płomień
bo niby jakże to
żyć i nic nie wiedzieć o życiu
w harcach biegać po ogrodzie bez walki
włó cznie pod Troją sens nadały sprawie
gdzie mó j ojciec okrutny jak Achilles
zgrał talent w serialach
chlał
kto to słyszał tak pić bez umiaru
niektó rzy twierdzili że to przez śmierć matki
biedaczyna
z jego nasienia powstałem
tego błazna
co wiele ró l znał a nie znał roli ojca
marnie skoń czył
zatoczył się jak Gaudi66 pod koła tramwaju
63

European Recovery Program – plan Stanó w Zjednoczonych mający służyć odbudowie gospodarek krajó w
Europy Zachodniej po II wojnie światowej. Nazwa pochodzi od nazwiska sekretarza stanu Stanó w
Zjednoczonych, gen.George’a Catletta Marshalla (1880 – 1959), pomysłodawcy i inicjatora planu.
64
Jestem żołnierzem (ang.) –angielska pieśń wojskowa.
65
hortus conclusus ( łac.) - ogró d zamknięty.
66
Antoni Gaudí (1852- 1926) – hiszpań ski ( kataloń ski ) architekt okresu secesji.Zmarł w szpitalu po
potrąceniu przez tramwaj.

dobra historia na libretto
może by i matka wyśpiewała
podobno głos piękny choć mało szkolony
plotki dźwigały jej życiorys
pomiędzy któ rymi wkleiła mnie w życie
ot tak bez zastanowienia
zapewne po jakiejś nocy hulaszczej nad ranem
Achilles zanim dostał w piętę
wbił w nią swoją maczugę
powstałem
by idąc za Carlem deptać ogrodu korzenie

PIEŚŃ XIV
oto miejsce
pogań ska gontyna pełna umarłych bogó w
wonią kadzideł nasącza powietrze
w miejscu któ rym zawładnęli chrześcijanie
wskrzeszona siłą zmarłych nakazuje pokorę i milczenie
po kres
od dechy do dechy ad absurdum mortem67
bo nic nie ma takiej mocy jak modlitwa pierwszej
wiary
oto czas 68
spleciony jak obwarzanek
brak początku koniec bez koń ca
w odwiecznym rytmie na przekó r naszej dążności
dzieli życie przez ułamki drga w oku
dzieciń stwo jak strzał z procy
pocałunek młodości bunt i ogień
myto na każdym rozdrożu
za to oszustwo ze szkodą dla pogody ducha
można przez chwilę rozsznurować usta
jeść pić pohulać nawet
w geometrycznej przestrzeni znaleźć miejsce na dialektykę
nic nas bardziej nie ró żni ponad zużytą jaźń
tak było jest inaczej być nie może
zbłąkany duch pogrywa z ewolucją
to pewne
67

ad absurdum mortem (łac.) - do absurdalnej śmierci.
czas - poza precyzją definicji nazbyt trudnej (z drugiej ręki), produkt Wielkiego Wybuchu z pó łki
zwęglonej, mnich skalarny w odwiecznym ruchu, goniec po zewnętrznej masy przez sen z prędkością,
któ ra ma na niego oko, przebiega przez tłum nic nie znaczących gapió w albo wykrada z życia uśmiech
kochanek, usposobienie marne, bez charakteru , niczyim życiem włada ani polem.
68

pomieszkiwał kiedyś ale się wyprowadził
szydząc na zakręcie z bezzębnego lamparta
ecce homo69
pocący się z bó lu
na płowym wzgó rzu przenika materię demiurga
światło rozsadza mrok
verbum perfectum70
boży Syn nad ziemskim urwiskiem
Ojciec prawdziwy poza wymiarem
dwie rzeki w jednym nurcie anihilują błazna
co myśl spopiela i parzy dłonie
geometria Łobaczewskiego wygina kwadrat
tędy droga
rozwarstwia się płaszczyzna klif broni dostępu
w środku człowiek
męstwo nasze i nędza kochankowie
z chó ru upadłych aniołó w wygrzebują zmarłych
w lustrach rzek obmywają ciała
jemu zawsze mało
nie temu na krzyżu a temu co postawił krzyż
kusi nas złotem abyśmy umierali w poniżeniu niepomni
daru wzajemnej miłości
ludzkość z bielmem na oku pod pierzyną historii
nikt nie wie gdzie powstał nasz ró j
i jak ważne jest to dla Plejad

PIEŚŃ XV
tu w tym ogrodzie stawić czoła przeszłości
choćby dzieciń stwu z przydługą sznuró wką
co zaburza rytm kroku
69

ecce homo (łac.) - oto człowiek. Zdanie to miał wypowiedzieć Piłat, wskazując na ubiczowanego
Chrystusa. człowiek - wg. Nowej Encyklopedii Powszechnej PWN W Sześciu Tomach (Warszawa, 1995), t. I,
s. 850-851 - homo sapiens (łac.) – z punktu widzenia zoologii gat. należący do podtypó w kręgowcó w,
gromady ssakó w, rzędu naczelnych podrzędu małp wąskonosych i do rodziny człowiekowatych; o
przynależności cz. do tego podrzędu świadczy charakterystyczny skład uzębienia mieczowego i stałego,
obecność płaskich paznokci na wszystkich palcach rąk i stó p, występowanie menstruacji u samic, liczne
podobień stwa w budowie oka, czaszki, łożyska płodowego.
70
verbum perfectum (łac.) - czas przeszły dokonany.

w butach mniejszych czy większych bez znaczenia
czyja krew
jakie słowo ponad zmysłowość życia
wnosi w świat pró żność wrodzoną
pęcznieją ziarna w słoń cu do żniw
z braku czułości marnieją
owoc bez miąższu
chełpi się że jest prawdziwy
naskó rek tylko reszta jak zła kopia obrazu
głos ojca bezbarwnym dźwiękiem powtarza
rolę do sukcesu stop
brak dostępu password nie do tej strony
implozja
matka
jaskó łka z karmą do gniazda
jej śmierć w promieniach słoń ca pogodna
uśmiechnęła się matka do mnie zanim zasnęła
trochę po kumotersku jakby szła na bal
trą iskry lichy dają płomień
weź wdech
tam Carlo oparty o kamienny mur
pozwala abyś w ciszy trawił siebie
tout passe71
w jednym obrocie ziemi
jeden obraz
dwa kształty miłości
i parę spraw niezałatwionych
tajemnica kryształowej czaszki Majó w
Arka przymierza jeszcze nie odkryta
płożą się sekrety po skarlałych kolumnach
księżycowy cień wskazuje kierunek
a przecież tyle już było o nicości

PIEŚŃ XVI
niebieskie wyspy twoje
czyżby Zagreus karmił tu pantery72
71
72

tout passe (fr.) - wszystko już było, wszystko przemija
aluzja do poezji Pounda. Zagreus (gr.) – znany też w mitologii jako Dionizos, syn Zeusa i Persefony.

kamienne płyty w cętkach zieleni
płaska stopa zdmuchniętej bazyliki
dwie kolumny jedna z kapitelem
starcy dwaj
dwie latarnie na fokmaszcie żaglowca
gdy na wprost płynie lub gdy się oddala
świecą wspó lnym światłem
bywalec tego miasta i bard co oksytań skie73 śpiewał pieśni
przywołują przeszłość
każdy ze swoją lutnią
patrzą z ciekawością na uśpione domy
szepczą kamienie
< to oni >
synowie bogó w
umysły niepospolite co z łatwością można udowodnić
siła nieporó wnywalna z niczym
dwa woły orne i cała rewolucja
słoń ce bez wzgardy wypalało ich grzbiety
lecz có ż
widać tak musiało być
krętymi ścieżkami szyderstwa i kpiny
w nieposkromionej woli szli bez gniewu
nie szczędził ich los
nie żałujmy ich bo nie wiemy przez kogo zostali namaszczeni
a skoro obdarzono ich nadludzką mocą
z dumą pokonywali szlak łajna miazmaty
w świątyni za pancerną szybą ich dzieła
bo mało ważne jakiego jesteś rodu
bylebyś czasem odczuwał niepokó j

PIEŚŃ XVII
il miglior fabbro74
73 ?
74

język oksytań ski - język prowansalski.
bieglejszy kowacz (kowal) – przywołanie z „Boskiej Komedii” („La Divina Comedia”,1308 – 1321) Dantego
Alighieri (1265 – 1321). Poeta Thomas Stearns Eliot (1888 – 1965) tak nazwał Ezrę Pounda w dedykacji do
poematu „Ziemia jałowa” (1922).

ojciec poetó w wykuwa piękno
bądź pozdrowiony
któ ry opuściłeś tarlisko z mieczem w dłoni
pochowano cię z twarzą w kierunku morza
w otulinie ciszy i wody
w białych skrzypcach Rudge75
w nutach ze srebra
spore zamieszanie wprowadziłeś swoją nieobecnością
kastalskie źró dła wysychają
na Via Sacra w Rzymie pośró d upadłych kobiet
zbłąkani poeci niezdolni kąsać urodą
bez radości
światła co tryska z oka
wygrzebują z błota zużyte myśli
i tylko San Giorgio Maggiorepyszni się twoim blaskiem
tak jest
tempora non regum76 hulaj dusza
rzeczy z natury gęste rozwodnione
świst strzał nie rani powietrza
kto dziś wstrzymuje oddech gdy rżą konie
w poprzek osi czasu falują trawy
ginie piękno
hucpa niszczy tajemnicę za któ rą paź kró lowej
modlił się w ukryciu
Zagreusowi
któ rego często wspominałeś wyrwano serce
drga w łonie Semele77 i nie wiadomo czy dama ta zechce
jeszcze kogokolwiek urodzić
na razie sytuację mamy kiepską
sędzió w sprawiedliwych brak
krytycy toczą zaciekły bó j
jedni leją smołę drudzy wpychają pupilkó w na mury
z renty dobrotliwej ciotuni stele stawiają kapusiom
pró bując nadać sens tej biedzie
nieszczęście wisi w powietrzu
egregor78 poetó w pod kropló wką w szpitalnej separatce
sprawę należy zbadać dokładnie

75

Olga Rudge (1895 – 1996) - skrzypaczka amerykań ska, przez prawie pięćdziesiąt lat, aż do śmierci,
wierna kochanka Ezry Pounda. Pochowana wraz z nim w jednym grobie.
76
tempora non regum (łac.) - czasy bezkró lewia.
77
Semele ( mit.) - kró lowa i bogini w mitologii greckiej, kochanka Zeusa, matka Dionozosa.
78
egregor – w okultyzmie duch ludzkiej zbiorowości, duchoid, cień astralno-mentalny, któ rego moc zależy
od liczby wyznawcó w i mocy ich wiary. Według ezoterykó w i okultystó w każda grupa społeczna (także
narody) zawodowa ,artystyczna oraz religijna posiada swó j egregor.

zapytać Steinera79 a najlepiej Bławatską80
tak czy inaczej potrzebna jest interwencja
nowy manifest
by rozdzielić świętość od łajna
z bukietem stokrotek czekam na połyskujące myśli
pieścić mnie będą w jasnej grocie
podeszwy rozgrzałem do czerwoności
z nadzieją na ordynację tego miejsca
PIEŚŃ XVIII
karzeł idiota
i ró ża pozostawiona na autostradzie
gdzie znajdę nową kochankę z rumień cem co parzy skó rę
piękniejszą od tamtej tancerkę
z nieopisaną mocą kreowania ulotnych scen
w zielonym podkoszulku pó łnaga
z piersią zdobną w pocałunki kawą na pośladkach
na kołdrze
ironia fechtowała naszymi słowami
coś
czego nie da się dotknąć
widziałem ją tak piękną jak religię
i z dumą niosłem to ciężkostrawne uczucie
Eros i Kaliope
nich ją piekło pochłonie czarnulkę
złodziejkę czasu i miłości
bądź pozdrowiona przeklęta któ rej smak pali wargi
nie po to tu przybyłem by nurzać się w naszej przeszłości
aksjomaty wkładać w ró wnania
owszem
kręciłaś mnie jak to dzisiaj mó wi młodzież
szczupłe ramiona oplatały moje ciało
powó j na nagiej ścianie
czyż nie tak
czy nie tak było
szczęśliwe życie martwej jaszczurki
OK.
żyj po swojemu
Ciao ciao bambina81
79

Rudolf Steiner (1861 - 1925). Na początku XX wieku założył ruch duchowy zwany antropozofią, jako
ezoteryczną filozofię wyrastającą z europejskiego transcendentalizmu i teozofii.
80
Helena Bławatska (1831 - 1891) - rosyjska okultystka i medium spirytystyczne. Stworzyła podstawy
teozofii.
81

Ciao ciao bambina - znany przebó j Domenico Modugno ( 1928- 1994 ), włoskiego piosenkarza
i kompozytora.

nic
nic już z tego nie będzie
powiedział generał patrząc na martwych żołnierzy
szaleń stwo myślenia
trzeba złoty kruszec na powró t wsypać do tygla
być może uda się odlać jakąś inną figurkę
z ukrytym pięknem w środku
w zachwycie
w zauroczeniu
tak jak to było na początku

PIEŚŃ XIX

Hamlet ma wątpliwości burknął Carlo
zassał powietrze i małą muszkę
wciągnął nosem
In Nomine Domini82
z chrześcijań ską pokorą niewiele można wskó rać
lepiej nie patrzeć jak wiercą się w przedsionku piekła
starsi z żylakami w odbycie kwiczą przed kolonoskopią83
młodsi poza stadionami cherlawi
kobiety też zmarniałe znerwicowane
bez powabu
trzeba je nacinać przy porodzie
te ciemne drzewa Boże jak się nazywają
jak nazwać jej usta chłonne bez słó w
cedry albo sosny
przemysł drzewny szkoda że nie drzewienny
przynajmniej czymś by zapachniało
jakąś miękkością w słowie
podstarzały gawron skrzydłem uderzył w płot
pora by wreszcie wydestylować się z młodości
nie płot
mur
murem stałem za nią a teraz muru nie ma
strach pomyśleć
zechce oprzeć się biedniutka upadnie
runie w przepaść ze skał w Duino
jak skreślone słowa z wierszy Rilkego
perche’ 84
nieprzystępny wazon w płatkach cynku
82

In Nomine Domini (łac.) - W Imię Pań skie.
kolonoskopia – metoda badania dolnego odcinka przewodu pokarmowego, polegająca na oglądaniu
wnętrza jelita grubego.
84
perche ( wł.) - dlaczego.
83

czy tęskni do niego ró ża
to nie jest dobre podejście
dokąd wleczesz mnie cieniu o upartym kształcie
synu kata żarzący cygaro
drepczesz przy mnie jak stary pies
pokaż mi młodość wirującą w płatkach konfetti
nie mroczne łona kobiet z któ rych wyszliśmy
i w któ re na powró t wchodzimy
tropić tu miałem poezję i prozę
tań czyć z błaznami świata oczy sycić antykiem
i co
trwonię czas włó czę się po mieście
nawet modliłem się
zaglądałem w okna za któ rymi skrywał Blooma85
uczył angielskiego
pisał listy do Nory86 do brata i wydawcó w
nikt nie chciał drukować cherlawego Irlandczyka
mó wiono że to chłam przesiąknięty erotyzmem
nie będzie z tego radości
jeden koleś z Ameryki zbierał dla niego pieniądze87
postawił go na moście przy kanale
stoi tam
spięty jakiś taki niechlujny w marynarce z polerowanego brązu
można pstryknąć fotkę dla powagi z książką
arcydzieło to sprawa pracy i przypadku
ludzie o tym nie rozmawiają
kim jest Carlo
sprzęgam się z nim niepotrzebnie
via Della Cattedrale
via Grossi
trzeba salwować się ucieczką od tej jego muszki w nosie
któ rą bezceremonialnie wydłubywał palcem
od przypierania mnie do przeszłości
plucia nasieniem
czyżby o tym wiedział
błazen
kpiarz o oczach rozbawionego licealisty
PIEŚŃ XX
budulec prosty
kuleczki atomó w z dodatkiem praw fizyki
strzelił palcami nieograniczona ilość kombinacji
zakurzyło się w misie zagotowało
85

Leopold Bloom - bohater powieści „Ulisses” (1922) irlandzkiego pisarza Jamesa Joyce'a (1882 – 1941).
Nora Joyce ( 1884 -1951) - długoletnia konkubina, następnie żona Joyce'a.
87
Ezra Pound organizował w Ameryce zbió rkę pieniędzy dla Jamesa Joyce'a.
86

biegał po garkuchni i dokładał przypraw
gdakał i gdakał z podniecenia
w hałaśliwym akompaniamencie rondli
preparował Wszechświat
wyzuty z litości eksperymentator
marny naśladowca blagier wszystko na opak
z artretyzmem w kościach wiecznie podrażniony
ze starej pamięci wpisał człowieka w ewolucję
szukajcie go teraz szukajcie
w złotych kielichach i brzuchach klechó w
geotermalnych odwiertach pod Toruniem
zbrodniach kataklizmach
w oddechach kochankó w
więźniowie ziemi któ rych stworzył

WIR
stan osobliwości kosmologicznej 88
inflacja89
milionowe wartości ciśnienia i temperatury
zimne przestrzenie
tajemne przejścia czarne głó wki 90
to ważne
czarne głó wki wielkości futbolowej piłki o zawrotnej masie
potęga koloró w i mocy
szczyci się wygnaniec z kręgu miłości
gdzieś skryty
ten o któ rym błędnie mó wimy „ bó g”
z ręką wzniesioną gniewną
żabim rechotem w gardle
kochający i okrutny
z koronkami jedwabiu na nadgarstkach
śnieżynką pod stopą białą pyłkiem dmuchawca
na dziecięcej dłoni
poszukujący prawdy o sobie w ludzkich sercach
twó rca wiru z szansą zbawienia przez Człowieka
PIEŚŃ XXI
drga czasoprzestrzenna struna
w tunelu do minusowej trzydziestej szó stej potęgi
srebrne jajo świata
88

stan osobliwości kosmologicznej (fiz.) – stan przed Wielkim Wybuchem, w któ rym nie obowiązują
znane nam prawa fizyki.
89
inflacja kosmologiczna (fiz.) – hipoteza, według któ rej wczesny Wszechświat przeszedł przez fazę
szybkiego rozszerzenia się, spowodowanego ujemną energią gęstości pró żni.
90
tu: licentia poetica - Chodzi o Czarne Dziury, czyli obszar czasoprzestrzeni, któ rego (z uwagi na wpływ
grawitacji) nic nie może opuścić (łącznie ze światłem). Najbardziej niezwykłe obiekty w kosmosie.

teleportacja ukwieca ogró d
pieśni zmarłych w kubitach91 mity orfickie
Chaos i Eter rodzą swoje dzieci
Arche’92
widząc naszą nieobyczajność odwraca wzrok
splątanie kwantowe93
hortus conclusus
jak miech kurczy i otwiera przestrzeń
ziemię obcą wklepuje w najdroższą mi ziemię
wzywa do opamiętania byty gnuśne
niesprawiedliwe
twarze opuchnięte z nadmiaru wó dki i pacierzy
wzywa tych co ulegli i któ rym do oczu skakały demony
herosi z zaprzeszłego czasu
wszyscy bracia moi
ró j z zadyszką na koń cu drogi
z nierozwiązaną fizyką
listkiem figowym ku przestrodze i gołębicą po ulewie
mistrz mó j świadkiem tej paskudnej sprawy
Cukrzejący, złożeni w glukozie94
lecz nawet on umoczył stare dzieje
Fermi 95 w Chicago wznieca prometejski ogień
Duce klnie nie kryje wściekłości
w Radiu Roma bez skazy na sumieniu
poeta
po latach napisze
Niech mi bogowie wybaczą
To co uczyniłem
Niech ci, których kocham, spróbują
wybaczyć mi to, co uczyniłem96
có ż
bez koń ca ta zabawa w pomyłki
lwice wskakują na zad żyrafy
odrywają kawałki soczystego mięsa
słychać wycie
szum krwi puszczonej
dyszkantem śpiewa długa szyja w śmierci
młode lwiątka zasłuchane czekaj
91

kubit (fiz.) - najmniejsza jednostka informacji kwantowej. W mechanice kwantowej, w mikroukładach,
elektron może przyjmować opisane pozycje, któ re nazywamy kwantami, od (łac.) quantum, „jak wiele”.
92
Arche’ - w filozofii: zasada, prazasada, praprzyczyna wszystkich bytó w.
93
splątanie kwantowe (fiz.) - połączenie obiektó w w taki sposó b, że jeden nie może być opisany bez
drugiego.
94
Ezra Pound - Pieśń XV, tłum. Andrzej Szuba, PIW, 1996.
95
Enrico Fermi (1901-1954) – włoski fizyk, laureat nagrody Nobla (1938). Po otrzymaniu tej nagrody
wyemigrował do USA. Wspó łtwó rca pierwszego na świecie reaktora atomowego ( Chicago) i bomby
atomowej (Los Alamos, 1942 ).
96
Ezra Pound – notatki do pieśni CXVII i n., tłum. Leszek Engelking, Biuro Literackie, Wrocław 2012.

PIEŚŃ XXII
smak niepewności
wedle nieznanych praw dusze zrodzone z dusz
ciała z ciał naszych przodkó w ciągną sieć
tłok spręża myśli do wybuchu w miękkiej czaszce
mroczność to twó r wyobraźni pamiętający prapoczątek
ludzi
przedzieranie się przez struktury proste
plankton spijający błoto
pierwsze wyjście na brzeg
płazy gady ssaki
miliony lat w kropli czasu zanim poszło o Helenkę
penetrujemy ziemię
nadziewamy na precesyjny 97 pręt
fallus w stalowym jądrze krwawi gorącą lawą
z lawy płomień
żar wypala trzewia
w dystrykcie żywiołu zaciera się granica
życia prawdziwego
skrytego w osmozie powagi i drwiny
kto nie był pijany ten nie ma wstępu na Olimp
pamiętaj o tym
jesteś podró żnym ze zmiętym biletem w kieszeni
być może leżał przed wyszynkiem
albo wręczył ci go poganiacz słoni Hannibala
bez znaczenia
myśląc inaczej zakleszczasz siebie
zły to czyn nasienie zwracać ojcu bo zbyt ciasne było
jego serce
skąd wiesz ile miłości w nim stwardniało
rusz na podbó j Odysie bez rozleniwienia w Bogu
któ ry wszystko wybacza
nie czekaj na znak swojej chwały co nie oznacza
że wyrok będzie złagodzony
znak to ty
krzyk w bitwie o przetrwanie
głos co wspina się ku gó rze lub upada
topiąc w szuwarach swó j gniew
gdzie podążasz
z otwartą przyłbicą w pole
97

precesja lub ruch precesyjny (fiz.) - teoretyczny obró t osi ziemi po obwodzie stożka. Pełny obró t
dokonuje się jeden raz na dwadzieścia tysięcy lat.

czy skryjesz się za bramami Troi tam dobity
twoja powinność > oczyścić ciemną krew przodkó w
wyrwać ją z otchłani
każda cząstka ich życia hibernuje w tobie
emanuje nadzieją tych któ rzy tu już byli
zapylić ludzką mową ciemną stronę księżyca
stłumić nienawiść w sobie
pokonać lęk
twoja powinność

PIEŚŃ XXIII
zatem nie pytaj komu bije dzwon98
gdy nadejdzie czas rozpoznasz swó j dźwięk
pochylą się głowy nie dbaj o to
98

odniesienie do powieści „Komu bije dzwon” (1940) pisarza amerykań skiego Ernesta Hemingwaya (1899 –
1953).

być może najważniejsza okaże się tęsknota zwierząt
chroń swoje obrazy
w przyszłości wymienisz je na lepszy byt
nie ubieraj się na tandecie
nie utyskuj że jesteś marnym tworem ewolucji
skomląc niewiele zyskasz
gromowładny Zeus wykpi cię przy pierwszej okazji
jest wielu bogó w
także wiele miejsca na Olimpie
idź na wojnę z barbarzyń cami i sprawuj się mężnie
daj odpó r gawiedzi co wyrwała się z ram
Bruegla99 i chce zawładnąć światem
pomyśl z dumą że walczysz nie tylko o siebie
bądź jak żagiew wbita w słowa
między braci swoich i siostry rzucaj perły
a gdy najdzie cię myśl że rzucasz je przed wieprze
czyń to z godnością
unikaj biedy to zalążek tragedii
lecz pamiętaj
bogactwo to duchota
zawsze stawaj w obronie słabszych i uciśnionych
także narodó w
ochraniaj kobietę
nie wchodź na salę porodową
niech sacrum otoczy jej tajemnicę lecz gdy urodzi
nie porzucaj jej na pastwę dzieci
utrwalaj w sobie wiedzę szukając jasnych odpowiedzi
choć nie wszystko będzie ci wyjawione
naucz się posłuszeń stwa
tylko ktoś posłuszny doskonalszemu dźwiga siebie
nie wstydź się że zachwyca cię morze
nieśmiałość barw na wodzie
płynna rtęć strumienia
gdy otwarcie o tym mó wisz pomnażasz radość życia
świat po któ rym stąpasz byłby szary gdyby twó j mó zg
nie miał właściwości segregacji barw
nie parł w stronę tajemnicy
gdyby twoje serce nie lgnęło do miłości
zatem nie pytaj komu bije dzwon
PIEŚŃ XXIV

99

Peter Bruegel starszy (ok.1525-1569) – malarz niderlandzki. Ze względu na tematykę obrazó w nazwany
też„chłopskim”.

rzekł Pan
pó jdźcie za mną zbawieni będziecie
z początku nikt się nie skapował o co tu chodzi
sieci brzemienne w ryby kraby w skrzyniach
teraz szybko na targ sprzedać swoją robotę
dziwak jakiś
nawiedzony
twierdzi że jest synem Boga
niby po co Bó g wdziewa ludzkie ciało
dlaczego mieliby w to uwierzyć
porzućcie wszystko przekonywał
światło ścięło im krew 100
chyba to było w październiku
porażeni kawitacją101 bez wiedzy o rozpadzie atomó w
Magnetarze102 promieniowaniu gamma
ruszyli po bezdrożach Galilei
boso
w sandałach
języki z płomienia nad nimi
nie znali słowa eschatologia103 nie rozmawiali o sztuce
pamiętali płonący krzew i przejście przez morze
spotykali się zawsze w tych samych miejscach najczęściej
w porcie
znali smak koziego mleka pewność ognia nocą
bicz z piachu twardość słonej wody
poza kró tkim śmiechem kamień
królestwo moje nie jest z tego świata104
nie wspomniał o wielowymiarowej przestrzeni
o tym że żył kiedyś Budda narodzi się Mahomet
nie z tego świata powtarzał
jesteście z materii ale nie dla Ziemi
ani jakichkolwiek innych spraw
żyjecie w płomyku świecy któ rą zdmuchnie Bó g
niepojęte
z pustyni do morza kawał drogi
gdzie tam do Rzymu czy wyroku Piłata
do blasku gwiazd
drży Kosmos zna prawdę o sobie
z wiedzą któ rą napełnia się ludzki mó zg
zapewne ciężej byłoby ruszyć im tyłki
powiedział Carlo
100

autocytat z Pieśni VI.
kawitacja (fiz.) - gwałtowna przemiana cieczy w gaz, połączona z implozją i falą uderzeniową.
102
magnetar (fiz.) – gwiazda neutronowa.
103
z greckiego: „eschatos” + „logos”-działteologiiifilozofiidotyczącysprawostatecznych.
104
NT, J 18, 33b – 37 - słowa Jezusa wypowiedziane do Piłata w Wielki Czwartek.
101

i dodał
miałem być księdzem lub pastorem
lecz miałem też dryg do kobiet
PIEŚŃ XXV
tak oto światło przenika ciemność
tnie lancet myśli
czyżbyś miał śmiałość spisać swoją księgę
Czy wykształciłeś pieśń tak zwiewną,105
Żeby liść dziwił się korzeniom ?
bez zadęcia na mainstream uznaj wielkość mistrzó w
jeśli od przeszłości odwracasz wzrok i porzucasz źró dło
co wniesiesz w przyszłość
cokolwiek mijasz po drodze stare drzewo czy kamień
promieniuj ich wewnętrznym blaskiem
tu ogró d zamknięty
tu słychać dźwięki harf i śpiew Polihymni106
to wystarcza
by pozostać w obrazie choć wiadomo
zbyt bliskie konotacje z mitami to sprawa wysoce
niebezpieczna
łatwo przekroczyć granice
każdy rozumie to po swojemu
turyści zdobią ruiny puszkami po piwie
ptaki barwią pió ra w ceglanym pyle
< historia zabiła moją ojczyznę >
powiedział na dworcu od kolan bez nó g
dostał z kopa w wó zek
być może Carlo skrył gdzieś inwalidę
i tli cygaro w ciemności
w domach poniżej nocne akty płciowe
sto milionó w stosunkó w na świecie
na godzinę
tak przynajmniej podają statystyki
karnawał embrionó w
szykują się do wyjścia z łożyska pod ochronny sierp
albo swastykę
śpiewać po chiń sku modlić się do Allaha
naga pantera lizała mi stopy
wszyscy bracia moi
bezdomni gwałceni przez los
105

„Pieśń LXXXI” w: E. Pound „Pieśni” – tłum. Andrzej Szuba, Biuro Literackie, Wrocław, 2012.
Polihymnia - jedną z dziewięciu muz olimpijskich, krocząca wraz z siostrami w orszaku Apollina. Có rka
Zeusa i Mnemosyne odpowiada za poezję sakralną, hymniczną oraz pantomimę.
106

i siostry moje
Harriet – Olga - Maria von Thurn107
lilie wodne zrodzone z ciała nimfy 108 zazdrosnej o Heraklesa
spijają krople Drogi Mleczne
PIEŚŃ XXVI
nasz jedyny świat
dwa stożki złączone wierzchołkami
z któ rych dobiegają ludzkie pieśni
tutaj
w ataku na tajemnicę przemieszczamy się
za sprawą bozonó w 109 lub jakąkolwiek inną siłą
przez knieje z krzykiem na ustach
rodząc się wiosną tężejąc zimą w bieli
da capo al fine
w pragnieniu przetrwania
obronie cywilizacji któ ra nieświadoma sensu
własnej świętości drwi z nas i upodla
ludzka skłonność
zbyć życie śmiechem ulicznej kurewki
oddalić tajemnicę mistykó w artystó w
chemikó w
któ rzy już potrafią odprężać szkło
i nie sposó b bez zadęcia o któ rym trąbią metafizycy
stawić czoła codzienności co w twarz nam rzuca błoto
wbija w nasze ciała kleszcze i wysysa krew
wyszła
nie obejrzała się nawet za siebie
trzasnęła drzwiami
trzaskać je wszystkie nie oszczędzać nadziewać
pozbawione kobiecości ślicznotki dbające o wygodę i ciało
bez szacunku dla mężczyzn
to prawda
coraz bardziej lichych z pokolenia na pokolenie
107

Hariiet - Harriet Shaw Weaver (1876 – 1961), Angielka, aktywistka polityczna i wydawczyni czasopism.
Wpływowa protektorka Jamesa Joyce'a. Olga - Olga Rudge, zob. przypis 71 do „Pieśni XIV”.
Księżna
Marie von Thurn und Taxis-Hohenlohe (1855 – 1934) – przedstawicielka świetnego rodu międzynarodowej
arystokracji europejskiej, poetka, prozaiczka, jedna z najwierniejszych przyjació łek Rilkego - jego
protektorka. Właścicielka m. in. zamku Duino w Trieście, gdzie powstały „Elegie duinejskie”. Zob. też przypis
50 do „Pieśni XI”.
108
aluzja do nimfy porzuconej przez najsłynniejszego z herosó w greckich - zmarła z zazdrości i zamieniła
się w lilię.
109
bozon (fiz.) - cząstka elementarna posiadająca spin całkowity, czyli moment własny pędu wynikający z
natury tej cząstki. Każda cząstka elementarna posiada własny spin.

lecz przecież jest jeszcze w świecie srogość
są wojownicy co wplatają swe losy w idee
przeciw caratowi i tyranom
jeden do dziesięciu 1863
szczury w kanałach z barykady na barykadę
śpiący na gołej ziemi w leśnych jarach
wściekli śmierdzący obdarci
krew za krew
cios za cios
kamieniem w komunę
bez unikó w i podwó jnej gardy
dumni z nieprzekupną pamięcią
więźniowie ziemi
królestwo moje nie jest z tego świata
burknął Carlo
płyniemy wzdłuż obcych brzegó w
szlakiem umysłu i serca
doświadczamy drogi i prawd objawionych
wichry łamią maszty naszych łodzi
spychają na skały
lecz my płyniemy dalej
ciemne moce zwodzą nas śpiewem syren
krzywią igłę busoli
na szczęście światła naszych pochodni odganiają demony
wydłubał wreszcie tę muszkę z nosa
wypstrykał w ciemność
choć przyznać trzeba
nie wiemy kiedy uderzy kolejny szkwał
i co szykuje nam los

PIEŚŃ XXVII
pustka i tylko pustka bez treści
śmietnisko słó w
chciwa otchłań w fortyfikacji ciała
zmysłami wykracza poza tkankę
bada zewnętrzność
skrywa myśli
cieszy się nimi przez chwilę umyka
jak dziewczęca stopa z zimnego strumienia
albo pó łsenna
w historii poszukuje tożsamości
Gerry Mulligan110 gra preludium Chopina
uderza falą ze świątyni piękna
nagiej w ciszy
bez opieki
drga światłem z destylowanej nafty
oddając hołd epoce zastygłej w brązie
z siną patyną na pośladkach i czole
skłó ceni bracia na żerowisku literatury
Konrad & Kordian
bez miłości matczynej któ ra ich chroniła
mogli popijać szampana świergolić
beztroskie wieść życie
albo po dworach grać w karty obmacywać panny
mogli pó jść za radą Astorata111 zamiast szukać ojczyzny
w papieskich komnatach
saksofon barwi przestrzeń
Talia112 pijana kołysze biodro na stole
szuka nowego kochanka
ciało w pachnidłach złota bransoleta na kostce
biedactwo
połamie jej nogi dr Mengele113 nie wie o tym
nie czuje bó lu
niech Bó g zbawi twoją duszę Garry
za frazę
za serce z kościoła Świętego Krzyża wskrzeszone
twoim oddechem
110

Gerry Mulligan (1927-1996) – wybitny saksofonista i kompozytor jazzowy. Nagrał między innymi
słynną wariację na temat Preludium e-mol Fryderyka Chopina, op. 28, nr 4.
111
Astorat - jeden z diabłó w w dramacie Słowackiego „Kordian” (1833), symbolizuje Strach.
112
Talia lub Taleja – w mitologii greckiej muza komedii.
113
Josef Mengele (1911-1979) - SS Hauptsturmfü hrer - niemiecki lekarz, zbrodniarz wojenny, zwany
„aniołem śmierci”. Sadysta. Eksperymentował na więźniach obozó w koncentracyjnych.

za pył z tęczy któ rą zawiesiłeś nad San Giusto
choć zapewne mało wiesz o odległej historii
także o tym
że kobiety wkładały kiedyś czarną biżuterię
PIEŚŃ XXVIII
nakazujesz mi abym kłaniał się twemu odbiciu
pisał Pieśni
z pękniętą żyłką w oku pośró d brzydkich rzeczy
brudnych ulic wyliniałych kotó w
czuję się z tym jak wczorajszy news
wklejony w poranne wiadomości
niespiesznie sprawdzam łaciń ską pisownię
uczę się pokory
owszem
przywykłem do buntu ale nie w wieku
w któ rym nie jątrzą już miłostki
nie parzy egzystencja
bez egzaltacji rozważa się atawistyczne konotacje
obrazy zatopione w umyśle
czułe drgawki niedokoń czonych nocy
kłamliwe usta kobiet któ re nie były mi obce
tak
pamiętam o tej ślicznotce
trochę wulgarnej predestynowanej do sztuki
w każdym razie z Olimpu
taką ją widziałem i wszystko co istniało wokó ł niej
bez łagodności ocen
było jej przychylne
kłaniały się krajobrazy i szum morza
mizdrzyły zwierzęta
każdy świt nastawał bez ciernia
a gdy malowała usta i kładła je na krawędzi filiżanki
wydawało się że pozuje do obrazu
zatem nie drwij ze mnie mistrzu
nie nakazuj posłuszeń stwa
w rytmie
słowie
nie przymuszaj bym w świecie cwanych pó łbogó w
dymił mocą szlachetną
nie będę dzielnosłowym mó wcą pośró d gipsowej
szarań czy
tęsknię za nią
daj już spokó j
Ezra...

PIEŚŃ XXIX
i wnieśliśmy na szczyt nasze ciała i myśli 114
wcierając w dłonie pleśń poręczy śliskich jak młode węże
przy murze zdmuchnęliśmy z palcó w drobinki zmęczonego
metalu
Carlo
kró l z kró ló w capo di tutti capi
przed wzrokiem któ rego truchleją żołnierze
patrzył w dó ł
w szczelinę czasu aż po grafit morza
trwaliśmy tak wsłuchani w tętno miasta
gdzieś w oddali zaszczekały psy
ogary poszły w las powiedział znawca parexcellansó w
innych wykwintności w tym kuchni śró dziemnomorskiej
potem zamilkł
potem odezwał się znowu
nie było świateł na pustyni ani domostw ani miast
gorący popió ł
w nocy ló d
czterdzieści dni
mó gł być panem świata
zgarnąć całą pulę
wybrał krzyż
tylko ktoś z innego wymiaru mó gł to zrobić
nie do pojęcia
jak stan osobliwości kosmologicznej
Finneganó w Tren 115
tego nie ogarnia ludzki mó zg
splunął
gęstą ślinę łukiem przerzucił przez mur
musimy kupić sobie hełm boga 116
wkroczyć w tajemnicę neuronó w
któ re wedle własnych zachcianek modelują
naszą świadomość
déja vu
Bó g nie jest dla młodych
tam
na południowej ścianie
między cedrami
popchnął mnie lekko
114

por.: E. Pound „Pieśni”, Biuro Literackie, Wroclaw 2012. Pieśń I,. tłum. A. Sosnowski. Wers 4.
James Joyce „Finnegans Wake” (1939) - najbardziej niezrozumiałe dzieło literatury światowej. Pełny
polski przekład Krzysztofa Bartnickiego jako „Finneganó w tren”, Korporacja Ha!, art., Krakó w 2012
116
„hełm boga” – urządzenie medyczne wykorzystywane przez Michaela Persingera w badaniach
eksperymentalnych z dziedziny neuroteologii. Badania te miały za zadanie udowodnić, że wszelkiego
rodzaju doświadczenia duchowe mogą zostać sztucznie wywołane w laboratorium, poprzez stymulację
odpowiednich części mó zgu.
115

PIEŚŃ XXX
nie było w niej cienia żalu w tej aktorzycy
cicha jak oddech myszy umierała
tymczasem ja
wojując ze światem i czyniąc notatki
któ re w przyszłości przekuć miałem w arcydzieło
fakt ten co prawda z nosem w cierpieniu
pokpiłem
a po jej śmierci porzuciłem własne dzieci
bo żyłem dla jej oczu w epoce fin de siecle’u
we wszystkich epokach także z Etruskami
kochałem je
lecz one jak kolce ró ży kłuły moje serce
(żachnął się może tylko westchnął
chyba się wzruszył
aktorstwo to wyzwanie
miałem swoje ambicje lecz wbrew pozorom
nie miałem parcia na karierę
natomiast zawsze fascynowało mnie morze
zatem gdy tramwaj przemielił tego pijaczynę
zanim policja itd.
wyrwałem zdjęcie z dowodu wtedy jeszcze
książeczki zdjąłem zegarek
i wraz z podró żną torbą rzuciłem na tory
zamieszkałem w Trieście
tu czekał spadek
kawałek hotelu mó wiłem już o tym
bez kobiety stołu łoża
kró tko mó wiąc
tego wszystkiego co potocznie nazywamy domem
bez śladu szminki na koszuli > kumasz
pies bez budy
w mnisiej egzystencji trzy kawy dziennie wypijam
czekam
zamilkł
gdzieś w noc patrzył
światło odbiło się w jego oku
i tylko światło i oko widziałem

PIEŚŃ XXXI
poza plotkami nic nie wiemy o miłości
zwiewna jak muślinowa firanka bawiła się ze mną w obrazy
stempel na mym czole odbiła kładąc ostatni pocałunek
tak całuje się ojca
nie kochanka
wszystko odbyło się nad wyraz spokojnie
na ścianie kościoła relief Matki Bożej z Dzieciątkiem
przeciwstawia się materii z któ rej powstał
świętość z wypalonej gliny chłonna warg pielgrzymó w
trzeba się z nim jakoś ułożyć
z Carlem
portierem
trzeba to jakoś zrobić
pieśni osnuć wokó ł tego miejsca gdzie Syn Boży
wbrew pisaniu ikon wskazuje na Rodzicielkę
wyobraźnia artystó w utrwala chwilową wieczność
rdzawy kolor z San Giusto emanuje w Grabarce
Opiekunka „wszystkich trapionych radości” 117 poddaje się
polaryzacji boskiego światła
ilu synó w urodziła
Brahmę Buddę Krysznę
tak przynajmniej twierdzi Schure118
czy wypieściła Mahometa
czemu odeszłaś pośpiesznie matko moja
i ty kochanko czarnowłosa
wkładając swoją czystość w brudny koszyk świata
stracisz ją jak obcięty dziewczęcy warkocz
któ ry po ślubie chowano w szufladach
między zabawki z dzieciń stwa
stare miśki
zajączki
w przytulankach uśpione
w miłości
w kochaniu małych dzieci
bez tej nikomu niepotrzebnej wiedzy
< wracajmy do swoich kró ló w > powiedział Carlo
lecz ja nie słuchałem jego głosu
biegłem po szarym bruku

117
118

tak nazywany bywa obraz Matki Bożej czczony w prawosławnym klasztorze w Grabarce.
É duard Schuré (1841- 1929) – francuski filozof, poeta, krytyk muzyczny. Zajmował się ezoteryką.
Wspó łtwó rca Towarzystwa Teozoficznego. W głośnym dziele „Wielcy wtajemniczeni” (1889) stawia tezę
o inkarnacji tego samego Syna Bożego w ró żnych religiach.

umykałem z ogrodu wąską Sant Michaele
wprost z Wawelu pod kolumnadę Sukiennic
przed świtem umykałem
przed nauką
przed sobą
pragnąłem snu bo podró ż miałem odbyć daleką
do Triestu
potem w morze
z Triestu
z Triestu nocą
bo podobno nocą z morza najpiękniejszy widok
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