


      PIEŚNI  TRIESTEŃSKIE 

PIEŚ�Ń�  I

z Triestu 
z Triestu nalez�ało wyjs�ć� w morze
noćą 
bo podobno noćą z morza najpiękniejszy widok 
Pizza Unita d’Italia  Teatr Verdi  intarsjowany s�wiatłem
tu takz�e widziano samotne delfiny
i ratusz gdzie Mussolini potem głową w do� ł
ogłaszał ustawę rasową 
z Triestu na Rodos 
powietrze i płomien�
bryza przy dziobie za sterem kil w ćieniu
paz�dziernik to taki dziwny miesiąć strzelano z Aurory
doba ćo najwyz�ej do rzućenia  ćum
olbrzym pćhnie falę
na kon� ću Istrii sto mil w prawo Maggiore1

s�pi starućh bez klęski
w jakims�  obćym dla niego języku
moz�na by ućiąć� miłą pogawędkę
dług spłaćić�
zbyt wiele było między nami
i woltaz�  ćzułą miał energię
ćyt 
ćisza 
na ustaćh piećzęćie 
ćo ćzyni się ćzy mys� li  nie musi być� lubiane
ten starućh wiedział o ćzym pisał i szanował słowo
a teraz mnie przyszło -  daj  Boz�e!
kurz z niego s�ćierać� i ćzys�ćić� powłokę

z  Triestu
między biodrami miasta port 
miejsće przyjemne 
przybysz  dewiator juz�  dotyka stopą
wćhodzi z rados�ćią jak w ćiało kobiety
tu dzielą ćhleb z połowu
na targ ryby jeszćze miękkie jak dziećięće dłonie
przy łodzi ćo� rka 

1  Śan Giorgio Maggiore - wyspa w pobliz�u Wenećji na kto� rej jest poćhowany Ezra Pound. 



blady owoć poranka obrąćzkę rodzi na palću
zdolna do kaz�dej miłos�ći 
łabędzia szyja 
ćiało juz�  prawie gotowe 
dumna jak wola ćezara
puste skrzynie układa w stosy
ojćieć tego dnia jakby troćhę łaskawszy
skryte słon� će
ćhmura i kamien�  nabiera wartos�ći

z Triestu 
bez  greki  
przy słabej łaćinie 
nagi ćhłopieć z Volterry jak sztylet 
kopia etruskiej rzez�by 
moz�na popas�ć� w platon� skie upojenie
włas�ćiwe bardziej obytym i kształćonym w sztuće
wytrysk z us�pionej skały
piękno antyku nie gejowska łaz�nia
smukłos�ć� ćhłopięćia takz�e kolor patyny
dla niego niedoszła koćhanka przy łodzi

z  Triestu 
za  go� rami Tyrol 
jodłowanie koguto� w
łajdaćtwa w tyćh go� raćh było niemało
potomek Zeusa
jemu wolno potęgować� władzę
skrzydłem omiata miasto
ubi tu Gaius, ibi ego Gaia2

przysięgę tu składam 
gdzie zaćhwyt  wyrywa  się  z korzenia 
i przebija s�wiatło 
sole3

w rozwarty ćzas wkłada ćzułe palće

z Triestu 
w  zapaćhu palonej kawy
powietrze wyssało ćzarne ziarna
i oćzywis�ćie to wszystko o ćzym piszą w bedekeraćh
wpływa na wyobraz�nię albowiem 
poza  
wiadomo 
Rzymem 
mało kto interesował się tu bronią

2  ubi tu Gaius, ibi ego Gaia - łać. - gdzie ty [jestes�] Gajuszu, tam i ja Gaja - formuła  starorzymskiej 
3  sole – (wł.) – słon� će



za to z rados�ćią przyjmowano obćyćh
Śłowen� ćo� w Z< ydo� w austriaćkie damy
kupćo� w
takz�e innyćh ze s�wiata
umysły niepospolite kawiarniani gawędziarze
bez kon� ća rozprawiająćy o tajemnićy bytu

zatem  z  Triestu 
doba  do  rzućenia  ćum 
jutro  steward odbierze bagaz�
ręćzny hamuleć z pewnos�ćią  nakaz�ą zaćiągnąć�
mam siłę w dłoni i zapalćzywos�ć� w ćharakterze
zakotwićzony lewą nogą rosłem 
lewa lewa lewa4

o poećie dećyduje pamięć�
i kobiety
to waz�ne 
by kobiety patrzyły z miłos�ćią 

PIEŚ�Ń�  II

kto� ry  wćhodzisz  w  miasto 
z  moćy  jakiego  prawa  z  jakiej  krainy
wita  ćię  ćhłodna  dłon�   morza 
szafir  broćzy krwią
martwe  koralowće  opadają
tun� ćzyki  błagają  o z�yćie 
mare  nostrum 
spyćha  na obćy brzeg  i prawdę powiedziawszy 
nie wiadomo ćo o tym  mys� leć�
ćzołem kapitanie
trzymamy się  jakos�  na kursie
bądz�  przynajmniej miły dla mnie tego dnia
waćhtę  miałem  ćięz�ką
mrok  w  twarz mi  uderzył
słyszałem przeklen� stwa rodząćyćh kobiet
i  płaćz dziewćząt kto� re nie znalazły miłos�ći
Verbum  Domini 
wyrwali  krzyz�   i  bili  się nim po trzewiaćh
pospo� lstwo jak rućhome piaski
przenosi się z miejsća na miejsće 

4  ćytat z poematu Włodzimierza Majakowskiego „Lewą marsz”



i nie ma kogokolwiek
kto błądziłby z nimi i koćhał ićh 
kto przez ćzterdzies�ći lat a s�ćis� lej ćzterdzies�ći  miesięćy  
szukałby dla nićh s�więtej ziemi
jędrny umysł miałem tego popołudnia
jasnos�ć� ćo  spala oddećh  
nić z traumy  pojękiwania w gorąćzće
nie wydrapała mi oćzu  rozpaćz  z�e nikt nigdy
nie oplećie ićh legendą 
dalekie to wszystko i obće
stan  przejs�ćia w kto� rym pro� bujesz nadać� sobie imię 
syndrom Piotrowy  gdy  wiara  łąćzy się  z  lękiem
w  ćhwili   pojmania  Mesjasza
hić et  nunć 
nosoroz�eć  w  oparaćh  samićy
przybysz  z  ziemi  po kto� rej  hula historia
Śybirak  bez nogi
z  sosnowymi  kulami  pod  paćhą
ćo  dla  tak  błahej  dzisiaj  sprawy Ojćzyzny   
szuka  ćhrustu na  ćiepło
wawrzyny  juz�   s�ćięto5

na  peronie s� lepieć goni poćiąg
wiatr  na spoćonym ćzole
ulićzny  grajek  sćhyla  się po jedwabną  ćhustećzkę
podnosi  ją
obwąćhuje
wyćzuł  zapaćh  
rozgląda  się  za  zapaćhem
kamienne  oćzy  posągo� w obserwują  tę  sćenkę
wydłuz�one  ćienie  kroją  purpurę 
ostros�ć�  barw i kształto� w  zniekształćona  Heliosem
do  ćzego  moz�na  przywyknąć�  po jakims�  ćzasie
jak  do mys� li  z�e ukrzyz�owano  Chrystusa 
spalono bibliotekę  Aleksandryjską
Kallimaćh6

muska mi skron�  niepamięćią
mistrz  epylliono� w7   grzebał w  staryćh  księgaćh
i  ten  drugi  hagiograf  Grzegorza8

5  Les lauries sont coupe - Tytuł powies�ći E� douarda Dujardina (1861-1949)  franćuskiego  symbolisty, pisarza
    i krytyka, kto� ra  stała  się  inspiraćją  dla  Jamesa Joyće'a  do  rozwinięćia  tećhniki „strumienia 
    „s�wiadomos�ći”.
6  Kallimaćh z Cyreny (ok. 310p.n.e. – ok. 245 p.n.e.) uwaz�any za największego poetę epoki aleksandryjskiej, 
   stworzył zawiązek pierwszej znanej historii literatury,  uwaz�a się go tez�   za pierwszego  bibliofila. Kallimaćh
    skatalogował  księgozbio� r Biblioteki Aleksandryjskiej.
7  epyllion – (gr.) kro� tki  utwo� r epićki pisany  heksametrem, pos�więćony fragmentowi  mitologii, ćzęsto
   z wykorzystaniem wątku  miłosnego.
8  Filip Kallimaćh (wł.)  -  Filippo Buonaććorsi  (1437  Śan Gimignano   - 1496  Krako� w). Humanista, poeta,
   prozaik, autor  między  innymi  „ Z< ywota Grzegorza z Śanoka” (wyd.I Przemys�l, 1909) .
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trzeba  ć�wićzyć�  w  sobie  skoćznos�ć�  umysłu
via  Gamezza
ristorante9

przy oknie kobieta kto� ra swoją urodą powaz�nie potrafi nastraszyć�
klub  jazzowy 
Thelonious Monk 10 gdzies�  około po� łnoćy
Round about midnight 11

utrwalał we mnie niewiedzę o miłos�ći

PIEŚ�Ń�  III

sowa  Minerwy  wylatuje  o  zmroku12

dziećko z aktorskiego łoz�a 
grywali w serialaćh drugorzędne role
ćzasem w  komediaćh i sparćiałyćh szmataćh
nie wiedział ilu ma ojćo� w ile matek 
trzpien�  na kto� ry nadziewałem był twardy
nić więćej dla ćiebie zrobić� nie mogę 
powiedział ojćieć 
wćzoraj byłem mandarynem z�o� łtego ćesarza
dzisiaj tygryskiem jutro będę kro� lem Learem
a jez�eli Molly 13 twierdzi ćos�  innego
to jestes�  Antosiu dziećkiem wymys�lonym
synem Dedalusa14 z papier maćhe 
maski  wklejonej w dekoraćję
bierz przykład ze swojej siostry Franćiszki
Fra  nić a nić tym się nie przejmuje
zostan�  ćopywriterem albo rysuj polityćzne 
komiksy  ha  ha  zarobisz  to zgodne z naturą 
pędzę za ćhwilę mam wejs�ćie
i nie mo� gł uwierzyć�  z�e ta  pani 
jego  matka
ćo ćhroniła  go ta  piękna  pani  o  kto� rej  
dowiedział  się  po  lataćh z�e  sypiała z kim  popadło 
zanim pojął
z�e  miłos�ć�  najpierw zaćhwyća  potem rani
trzeći ćho� r 

9    ristorante (wł.) -  restauraćja.
10  Thelonious Śphere Monk (1917-1982) – amerykan� ski kompozytor i pianista jazzowy.
11  znana  kompozyćja  Theloniusa Monka.
12  ćytat z „Przedmowy” do „Zasad filozofii prawa” Georga Wilhelma Friedrićha Hegla (1770 - 1831). Hegel
     zwraća  tu uwagę, z�e dopiero po wystąpieniu jakiegos�  zdarzenia zyskujemy o nim wiedzę. 
13  Molly Bloom - gło� wna postać� kobieća powies�ći „Ulisses” Jamesa Joyće'a.
14  Śtefan  Dedalus – gło� wny bohater  powies�ći „Portret  artysty  z  ćzaso� w  młodos�ći”  (1916) Jamesa Joyće'a. 
     Alter ego autora. 
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trzeći ćho� r anioło� w barwi przestrzen�
sen miałem o Śwedenborgu15

rozmawiałem z nim 
pokazał mi niebo
usłuz�ny  portier  z miną  ćzarnoksięz�nika  
zapewne  na usługaćh polićji
Carlo  
kapłan z Lidii16 kartoflany noćhal
jurny  jak  na swoje  lata  sućhy  jak  wio� r
odkrył  z�e  ples�n�  z  mo� zgu ćodziennie  nalez�y zeskrobać�
studiowałem w  Padwie  powiedział  
w  szesnastym  wieku 
miałem tam  paru fajnyćh kolez�ko� w
teraz  mieszkam  w  hotelu
w ćzęs�ćiaćh  idealnyćh  
od   piwnić  po  stryćh
połowa  pokoju   szafy  umywalki  
nie  dało się  tego odkręćić� 
jestem tez�   menagerem  
dodatkowa  forsa  praćy  niewiele  
popatrzył z ukosa
mo� głbym  być�  pana  ojćem  
mam  tez�   smarkozieloną  ćhustećzkę 
us�miećhnął  się
tak  Joyće 
nosił  wąsik jak  Hitler
pokaz�ę  panu  kamieniće  w  kto� ryćh  mieszkał
lubił  przeprowadzki  piękne  imię  
Antonio
jakby  przynalez�ne  do poprzedniej epoki
gdyby  nie  to heglowskie  ukąszenie17 ćo� z�
krąz�y  jeszćze  w naszyćh  z�yłaćh
profesorskie  gadanie
na  przystan�   nalez�ało po� js�ć�  zwalić� kapućyna18

albo  spus�ćić�  ze  smyćzy  psa 
albo  upić� się  i wło� ćzyć�  po  mies�ćie  
rzez�bić�  swo� j  sen
pokojo� wka   troćhę  do  niej  podobna 

15  Emanuel Śwedenborg (1688- 1772) –  szwedzki  ućzony, filozof, mistyk. Odwołująć się do swyćh wizji, 
     twierdził, między  innymi, z�e utrzymuje  stały  kontakt  ze  s�wiatem  nadprzyrodzonym.
16  Lidia - w  VII w p.n.e . jedno z moćarstw Bliskiego Wsćhodu. Prawdopodobnie  stamtąd wywodzą się
      plemiona etruskie. 

17  „ukąszenie heglowskie” -  termin uz�ywany (w  znaćzeniu na ogo� ł pejoratywnym) wobeć  oso� b o 
      przekonaniaćh wywiedzionyćh z tzw. „lewićy heglowskiej”, szćzego� lnie zas�  wobeć marksisto� w 
      zafasćynowanyćh totalitaryzmem. Uz�ył  tego okres�lenia między innymi Czesław  Miłosz w eseju
     „Zniewolony umysł” (1953), wspominająć postać� Tadeusza Kron� skiego.
18   aluzja do epizodu erotyćznego z „Ulissesa” Joyće’a. 
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oparta o łodygę  słon� ća w tanićh  perfumaćh 
twarz  z  nieprzespanej noćy
ponad mahoniową balustradą i szmatą 
obraz z martwej ręki  
trzeba by geniuszu Vermera19 by ją przekształćić� w arćydzieło
domalować� perłę przy ućhu
ćhłopieć smukły jak sztylet 
jakby komukolwiek to było potrzebne

PIEŚ�Ń�   IV 

pierwsze  słowo  w  moćy
z  niego fala
nikt  nie  wie  ćo było  przed
nikt  nie zna  imienia  Pana
w  trudnym  pięknie bez  krwi  baranka  nuta  skrzypieć
drga  jak  kropla  rosy  na białym  welonie
przypomina  o  tajemnyćh  miejsćaćh 
gdzie  ćedry  rozwierają  ramiona
jasko� łka   modli  się w ćiszy
ptaki  wiedzą  z�e hałas zwiastuje tragedię
widziałem płonąćą fermę 
przez rozwarty daćh wzlatywały nioski
pięć� tysięćy  płonąćyćh  kul z wizgiem  jak sowiećkie  katiusze
spadało  na sąsiednie baraki 
w  ćiałaćh  smoła  i ogien�   
wyćie  dziobo� w  ponad  zbrodnią  Heroda
hałas  zwiastuje tragedię
bito w bębny jęćzały bydlęće sko� ry 
uderzano miećzami o tarćze  
łopot ćhorągwi  płoszył  łućzniko� w 
jazgot  opluwał  Chrystusa 
zanim rozwarstwią  się bomby drz�y ziemia 
pod gąsienićami ćzołgo� w ćzeka na krew
prawda sama w sobie nie ma z�adnej wartos�ći
potrzebny jest podmiot geologićzne przyspieszenie
kambr 
jura 
kreda 
warstwa po warstwie w oćzodołaćh ziemi

19  Johannes Vermeer  van Delft (1632-1675) - jeden z najsłynniejszyćh malarzy  holenderskićh. Ws�ro� d jego
     arćydzieł wymienia się zazwyćzaj  obraz „ Dziewćzyna z perłą”.



homo faber20

homo  laborans 
homo  ludens
ćzas nie jest pro� z�niakiem
tysiąćwatowe  głos�niki w bagaz�nikaćh aut
sto ćzterdzies�ći uderzen�  na minutę  metrum ćztery ćzwarte  
ćos�   ćo nazywają muzyką  tećhno  
ćo ć�wiartuje  umysł i ćiało
trzeszćzą  z�yły  niedoszłyćh  matek  
igła  zabija jagnię
najpierw  zaćhęta  potem  złoty  strzał 
s�miećh demiurga wygina poręćze stadiono� w
woko� ł  martwe ptaki
hałas  zwiastuje tragedię
być� moz�e starućh ćo o lićhwie pisał i urągał s�wiatu 
pies ws�ćiekły z widokiem na Pizę21

z bezradnos�ći popadł w szalen� stwo faszyzmu
a  jez�eli  tak  to jaka  pies�n�  dla niego 
jakie  ćanto ma  tkać�  ćałun  
aby  bez wstydu  mo� gł  stanąć�  przed Bogiem
pamięć�  opłakuje  kryształ 
ćzas  nie jest pro� z�niakiem
homo  tećhno
epoka  brzydoty  hałasu  pospo� lstwa
ć�wićzy  nas   w  wytrzymałos�ći  na  bo� l
by  na  stałe przylgnął  do  twarzy
by  nikt  nie  dostrzegł  jak  lis�ć�  igra  z  ćieniem
goniąć   taćhiony22 na  kliszy  Wszećhs�wiata 
starzejąća  się ćo� rka  Agenora23 blada w lustrze  
s�ćiera  swą  pięknos�ć� 
jakz�e  smutny to widok 
jakz�e  smutnie jest widzieć� kres i piećzęć� jej stopy

20  homo  faber (łać.) - ćzłowiek praćy albo ktos�  zręćzny, rzemies�lnik, wyrobnik. Okres�leniem tym  posłuz�ył  
     się, jako tytułem swej słynnej powies�ći, szwajćarski prozaik, Max  Frisćh (1911 – 1991). 
     homo  laborans – ćzłowiek  praćująćy.
     homo ludens -  ćzłowiek bawiąćy  się. 
21  Ezrę  Pounda (1885 – 1972) za jego ćzynną  wspo� łpraćę z faszystami internowali  w obozie koło Pizy 
     wyzwalająćy Italię Amerykanie .
22  taćhiony - (fiz.) teoretyćzne ćząstki elementarne o prędkos�ćiaćh ponads�wietlnyćh. Jak  do  tej  pory nie
      udało  się  empiryćznie  udowodnić�  ićh  istnienia.
23   Agenor   - wedle mitologii grećkiej fenićki władća, ojćieć między innymi Europy.



                                   

                                    PIEŚ�Ń�  V

pomieszkiwał w ćzterećh ćiałaćh
w lićzbaćh słyszał muzykę kosmosu
ipse  dixit24

mo� wiono  tez�   z�e ma  złote  udo
trzeba  go  jak  najprędzej przywołać�  ućiszyć�  swary
nikt  nie będzie wykło� ćał  się  o eutanazję 
ćiemną  energię25 i  kto pierwszy przewro� ćił  kostkę 
z domino 
moz�na  to  pojąć�
zapisać� w postaći matematyćznyćh wzoro� w
ćhoć� niedawno   
doprawdy niedawno
nie wiedziano ćzym jest zero
ćzłowiek z dyplomem zmysło� w w komnaćie historii
płomienna wiara Comte’a26  w postęp ludzkos�ći
wiedza  powszećhna  i  wiedza szćzego� łowa
uzalez�nione od siebie  jak  z�yćie Egipćjan od wylewo� w Ńilu
jak dobrobyt s�wiata od krzyku ćhin� skiej tandety
moralna  doskonałos�ć� i umiejętnos�ći predestynują do władzy
zapewniał  Konfućjusz
poćzćiwy  Kon
nie znał z�yćiorysu Hansa Ditrićha ofićera Wermaćhtu 
kto� ry opowiadał z�e trzy gniazda karabino� w maszynowyćh
przez  tydzien�   powstrzymywały pułk sowiećkiej piećhoty 
lećz gdy dowieziono im wo� dkę 
zapewniam nie bylis�my lękliwi 
ruszali do ataku 
lufy karabino� w maszynowyćh grzały się do ćzerwonos�ći
studzilis�my je szćzająć  i nie przerywająć ognia
za мать, za родинy27  wrzeszćzeli  i  przeraz� liwie gwizdali 
doprawdy  nie do wytrzymania   
powto� rzę nie bylis�my lękliwi
krylis�my się w bunkraćh ale oni wrzućali granaty i zabijali nas
w  filiz�anće  pianka  zdobi  kolor orzećhu 
parzymy  tu kawę na wiele sposobo� w i mamy ambićje
doskonalić�  się w tej sztuće  zapewniał ćameriere 28

24  ipse dixit - „ tak rzekł” - mo� wili o Pitagorasie jego zwolennićy, aby  z szaćunku nie uz�ywać�  imienia mistrza.
25  ćiemna (ćzarna) energia (fiz.) - hipotetyćzna  forma energii (siła), kto� ra wypełnia  ćałą przestrzen�
    Wszećhs�wiata,  wywołująć  nieskon� ćzone jego  rozszerzanie się. Przećiwstawną siłą jest grawitaćja. 
26  August Comte (1798-1857) - filozof franćuski, two� rća pozytywizmu naukowego.
27  za мать, za родинy (ros.) - za matkę, za ojćzyznę.
28   ćameriere - (wł.) – kelner.
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PIEŚ�Ń�  VI

zaprawdę  powiadam  wam  stać� was na więćej
zapis  fasćynaćji  nie ćurrićulum vitae  jak sądzą niedouki
s�wiatło  s�ćięło  im  krew                                                                                            
porzućili  zajęćia  przynalez�ne  morzu  
wyostrzyli  siekiery  by ćiosać�  nowy ołtarz 
that's  true  powiedział portier   
na tyćh skurwionyćh syno� w jakićh poznałem 
przysięgam
wszyscy obmyci są krwią baranka29

lekki  grymas  na  twarzy  
i jakos�   tak dziwnie podnio� sł ramię 
zrodzeni  z ćiał  naszyćh  matek  podąz�amy  w nieznane                                
proszę  to  zapamiętać�  
zapamiętać�  
zapamiętać�
jak doros�niesz ćhłopćze będzie ći  to wytłumaćzone
włoz�ył  kapelusz spieszył się na pro� bę
ćhyba juz�  o tym wspominałem 
o osobliwos�ći  kosmologićznej                                                                                
kaz�da  teoria naukowa  jest do  podwaz�enia 
lećz  ićh  suma  przybliz�a  nas  do prawdy
zadziwiająće  
fizyka  tworzy  przewidywania 
dlatego ćiągle ćos�  dodajemy lub zmieniamy
haro� wa  naukowćo� w nić  więćej
słyszał  pan zapewne o brzytwie  Oćkhama
nie  nalez�y mnoz�yć�  byto� w  bez  potrzeby 
lećz  tez�  nie wolno  umniejszać�  ićh wartos�ći
us�miećhnął się
to  tylko  domniemanie  z�e mys� li  się  głębiej
plaćebo  na  traumę
kro� luje  biologia  
seksualnos�ć�
szćzytowe  osiągnięćie  szatana
biegniemy  na  rykowisko  gdy  słyszymy  zew
brzytwa  Oćkhama
brzytwa  Bućka  Mulligana30

lusterko  

pianka  w  misećzće

29  ćytat za: J. Joyće . „Ulisses” tłum. Maćiej Śłomćzyn� ski, Wydawnićtwo Znak, Krako� w, 2002 
30  aluzja  do pierwszej  sćeny „ Ulissesa” J. Joyće'a



meandryćzna   sćenka
s�wietny  poćzątek  z  wartkićh   sło� w
ale  jakićh  monsignore31

jakićh..  

                              PIEŚ�Ń�  VII

zwabić�  ją  
dotknąć�  rumien� ća  kto� ry studzi wiatr 
piekielnie trudno jest to wyrazić�
bo  niby jak  to moz� liwe  z�yć�  bez  niej
Ach wie fluchtig, Ach wie nichtig 32

łgarz  na arenie  lamparto� w
w s�rodku miasta  
w hałasie  skutero� w
Teatro Romano di Trieste 
pewnie bzykają się tutaj noćami 
poćałunki na kamieniaćh  młode  klaćze 
silne  biodra ogiery
nabrzmiałe  jądra twarde sutki 
ćhłeptają siebie
spełniają wzajemne zaćhćianki
przy kos�ćiele  stare kobiety  skute  ro� z�an� ćem  
mamroćzą  ćos�   pod  nosem 
zanik  pamięći  wiara w paćiorku
natura lapsa33ćo o tym wiemy
demiurg  w strunaćh wszećhs�wiato� w
psyćhol  urągająćy Bogu
jakz�e  ćudowne  musi  być� niebo  skoro ziemia  
potrafi   zdobić�  z�yćie  pięknem
brawo Marćjonie34

jak doszedłes�  do tego mędrću
kto  dzisiaj  pies�ći  twoje  mys� li
zapewne  uwięziono  je  w loćhaćh  Watykanu
teodyćea35

nawet  Leibniz36  zabrał  się  za  sprawę
31  monsignore ( wł.) - tytuł  honorowy prałato� w
32  „Aćh wie flućhtig, Aćh wie nićhtig” (niem.)  „ Aćh jak ulotne, aćh jak nieistotne” - ćhorał J.Ś. Baćha. BWV 26
33  lapsa natura - (łać.) w teologii ćhrzes�ćijan� skiej grzećh pierworodny. Inaćzej: natura upadła ćzłowieka.
34  Marćjon z Śynopy (ok.100 – 165 ne.) - teolog i herezjarćha ćhrzes�ćijan� ski, autor niezaćhowanyćh 
    „Antytez”.  Twierdził, z�e  otaćzająćy  nas  s�wiat jest dziełem  demiurga (okrutnego Jahwe), nie  zas�   
    prawdziwego Boga, przepełnionego  miłos�ćią i dobroćią.  Odrzućił w ćałos�ći Śtary Testament. Jezusa
    uznawał wyłąćznie za ćzłowieka, emisariusza  Boga prawdziwego. 
35  teodyćea – dział  teologii zajmująćy się uzasadnieniem  pogodzenia  istnienia  dobrego, miłosiernego Boga
     z istnieniem zła.
36  Gottfried Wilhelm Leibniz (Leibnitz -1646-1716) niemiećki  matematyk ,prawnik, filozof i dyplomata. 



skomplikowane  to  jak  ćholera
przećedzone  przez  sita  apokryfo� w
mogą   się  gnostyćy  w  pałę  poćałować�
tęz�eje  galaretka pod naporem  neurono� w   
w  sieći  synaps obłęd
endlićh37

być�  moz�e  zza  rogu wyjdzie  Śtefan D.
wszystko jest moz� liwe
mogłas�   zostać� odtrąćona a przećiez�   przyjąłem ćię 
kwas�ny owoć wis�ni  między twoimi udami 
ećho  miłosnej  pies�ni  kto� rą  wćhłonął  Kosmos

PIEŚ�Ń�   VIII

Piazza  Della  Borsa38

pies  moćzem  poćzęstował  Leopolda  Pierwszego39 mająć  za  nić 
wszystkie  miłos�ćiwie  panująćego  tytuły
budynek  giełdy
w  s�rodku  Ńiemćy  z  przewodnikiem 
rzeć  by  moz�na  z  fu[ hrerem
połowę  Europy  zburzyli  a  teraz  z  podwyz�szonym  
ćholesterolem  kontemplują  s�wiątynię  lićhwy
gdzie  usura40  tam  boles�ć� 
tak  przynajmniej   twierdził  starućh
zapewne  przekonuje  o tym  Brodskiego41

porzućili  ćiała 
krąz�ą  w  srebrnyćh  skrzydłaćh  nad  Wenećją  
w  pies�niaćh i  przeklen� stwaćh  wios� larzy  artysto� w
ćzekają  na  resztę  do klućza
stoję  pos�rodku  plaću  upio� r  w  operze42

w  parnej  łaz�ni
ćzego  miałbym  się  wstydzić�

upowaz�niony  przez  porzućenie  przetaćzam  krew  z  Arkadii 
Panno  Święta co  jasnej  bronisz 

     Two� rća  traktatu   filozofićznego „Monadologia” (powst. 1714), w  kto� rym  udowadnia, z�e  s�wiat  nasz,
      ćhoć� niedoskonały, jest  najlepszy  z moz� liwyćh.
37   endlićh ( niem. )-  nareszćie. 
38   plać  w  Tries�ćie.
39   Leopold  I Habsburg  (1640 -1705 ) - kro� l Czećh i Węgier, arćyksiąz�ę Austrii ćesarz rzymsko-niemiećki.  
      Jego  pomnik  stoi  na  Piazza  Della  Borsa w  Tries�ćie.
40   usura  -  lićhwa. Powtarzająćy się  temat  w  poezji Pounda.
41   Josif  Aleksandrowićz Brodski (1940-1996) - rosyjski  poeta i eseista, laureat  Ńagrody Ńobla. Poćhowany 
      w odległos�ći zaledwie paru  metro� w  od  grobu  Ezry  Pounda,  na ćmentarzu Śan Giorgio Maggiore.
42  „Upio� r  w operze”-  powies�ć� Gastona Leroux. (1868-1927). Ńa jej podstawie  powstał  m.in. musićal 
     Andrew  Lloyd Webbera i Charlesa Harta oraz Rićharda Śtilgoe pod tym samym tytułem (1986). 
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ab ovo 
ćzes�ć�  oddaję  konkwistadorom 
oraćzom  i  siewćom 
artystom  uwięzionym  w  kurzu  sło� w
temperaćh
ramionaćh  koćhanek
pijanym  ptakom  nad  s�mietniskiem  demiurga
ludy  nordyćkie  są  szorstkie a  Śłowianie  zbyt  sentymentalni 
powiedział  portier i obiećał  z�e  pokaz�e mi  kawiarenkę Joyće'a
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srebrnoszara  noć  szła  z księz�yća
weszlis�my  w zaułek 
paruzja 43 nie uwaz�a  pan  ćiekawe  zagadnął  derwisz  
triesten� ski
jak  długo  moz�na  kupćzyć�  ludzkim  dobrem
strzelać�  do monad 44

ćhćiałbym  zobaćzyć�  miny  spećjalisto� w od  mamony 
baryłek  ropy  aktywo� w
tyćh  psubrato� w w  godzinie agonii
Biblia  nie  kłamie   
Armagedon 
kwas�ny  deszćz  z  radioaktywnyćh  ćhmur
albo  tsunami  zmiesza  nas  z  z�elastwem i błotem
ćzy  Pantokrator 45 okaz�e  swo� j  gniew
wrzući  obraz  w ogien�   
gwar  ulić  s�miećh  młodyćh  kobiet
arćhitekturę
malarstwo
poezję  
płaćz  Hery
miałyby  spłonąć�  złote  włosy  Izoldy
ćzerwoni
kaz�dy  wie  kim  są  ale kim  są ćzarni
zgadzam  się  
upadek wiary  

nie  ćałkowity  to  oćzywiste 
gdyby nie szalen� ćy z granatami  pod  brzućhem

43  paruzja (teolog.) -  ponowne przyjs�ćie Chrystusa na ostatećzny sąd  boz�y.
44  monady  (gr.) -  byty  dućhowe.
45  Pantokrator (gr.) – Wszećhwładća, Pan Wszystkiego. W ikonografii tak przedstawia się Jezusa Chrystusa
     jako władćę  i  sędziego Wszećhs�wiata.
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to  onies�miela  spyćha  na  s�rodek  buta
owszem  
są  dowody  z�e  ludzkos�ć�  jakos�   się  trzyma  
Liber  Zagrabiensis46 poprawia  niećo  sytuaćję
jedynie  historia  ma  prawo  spierać�  się  z  przyszłos�ćią
Sens  tego  wszystkiego47  ćzytał  pan
gorąćo  polećam
gos�ć�  
tęga  mako� wa
zamilkł
słowa   jak  płatki  owdowiałyćh  kwiato� w
zastygły  w  spiz�owym  ryćie  kutej  bramy
wyszła  z  niej  koćhanka
owad  w  szkle
w  metalowym  brązowym  pudle  
za  kto� rą  przyszło  mi  tęsknić�  po  lataćh



Raj  Utraćony 48

szept  jej  ćienia za  mną
z�ar  serća  
gdy  milimetr  po  milimetrze  przybliz�alis�my  się do  siebie
powraćająća  ze  skrzyz�owanyćh  ud
onies�mielona  
stygnąća  w  pieszćzoćie
klejnot  na  powro� t  zatopiony w  toni
bo  nie moz�na  zbyt  długo  przebywać�  poza  ćiałem

    PIEŚ�Ń�    X

46   Liber  Zagrabiensis  (lub:Liber Linteus ) -  jedyna  zaćhowana  księga  w  języku  etruskim.
47  „Śens  tego wszystkiego”  - ćykl trzećh wykłado� w autorstwa amerykan� skiego  fizyka, laureata Ńagrody
       Ńobla, Rićharda P. Feynmana. Wykłady przedstawił Feynman w roku 1963 na uniwersytećie w Śeatlle.
48 „Paradise lost” (1667, wyd. rozszerzone 1674) - „Raj  utraćony”. Tytuł  poematu epićkiego w dwunastu
     księgaćh Johna Miltona (1608 - 1674), poety i  prozaika angielskiego. Poemat nawiązuje do wielkićh 
     eposo� w Europy.
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lećz ćo� z�   mo� gł  wiedzieć� o tym  
ten  ćo  mo� wił  do  mnie  przez powietrze
wyućzony  we  wszystkim  poza  miłos�ćią
sztukmistrz  ćo  na ćhybił  trafił  wygrywa 
w  totka  szo� stkę
włas�ćićiel   hotelu  a  zarazem  portier
waz�ny  jak  sługa wielkiego  pana
za  kto� rym  wlokłem  się  ku  młynom  historii
na  wzgo� rza  ćytadeli Śan  Giusto49

adagio  w  ućhu 
dz�więk  delikatny  jak  nić�  jedwabiu
wyzwolony  z  perłowej  masy               
Concierto de  Aranjuez 50

Roland Hanna51kto� remu  Pan  pobłogosławił  palće
ćząstka  s�piewnego  wiatru  ćo  przywołuje  przeszłos�ć�
mieszająć  ćzas  i byty
ziemia  skorupa  lawy
ćhęć�  do  z�yćia
stawanie  się   
tajemnića  boskiego  poddania  zaklęta  w  kamiennej  Piećie
bo� l   
bunt  us�więćony
odćis�nięty  w  nostalgii  jak  skorupiak  sprzed  miliono� w  lat
zatem  szedłem   za  nim  z  nadzieją
małe  wielkie  
ja
skarabeusz  toćząćy  swoją  gnojną   kulę
Chepri52

Chepri 
ku  słon� ću
ku  słon� ću
jakby  brakowało  ćytadel  bastylii  i  więzien�   
jakby  nie  było  Ausćhwitz  i  Łubianki
jakby  los  jednego  tylko  skazan� ća z  jednego  tylko  gułagu
nie  wystarćzył  do  zbawienia  s�wiata

              PIEŚ�Ń�   XI
49  Śan  Giusto – wzgo� rze, za  ćzaso� w rzymskićh stanowiąće ćentrum  Triestu. Dzisiaj z  ruinami  bazyliki
      usadowionej na  miejsću pogan� skiej  s�wiątyni, kto� rą  zastąpiono w  IX w. dwoma  ro� wnoległymi 
      kos�ćiołami. Ńa szćzyćie wzgo� rza zamek  z  XV w.
50  Concierto de Aranjuez (1939) - znany  utwo� r  Joaquí�na  Rodrigo (1901 – 1999) na gitarę i orkiestrę. 
51  Roland Pembroke Hanna (1932 – 2002) – amerykan� ski kompozytor i pianista jazzowy.
52  Chepri (egip.)  - dosł.: „stająćy  się”. Prabo� stwo ćzćzone w  Egipćie pod postaćią  skarabeusza. 



wyzuty  z  losu
dokąd  gnała  ćię  krew
w  szumie  kosmosu  szukałes�  ćiepła  kobiety
gęstniejesz noćą  a noć  nić  nie  waz�y
w  ćzarnym  powietrzu  demony
ćzekają  na  ćhwilę  słabos�ći
sięgnij  po ćhoćhlę
mys� l  wartką   pij  ze z�ro� dła
z  pyłu  gwiazd  z�yćie
kul  gazowyćh  ćo  osieroćą  własne  dzieći
w  niewiedzy  oddziaływan�    słabyćh  i  silnyćh 
elektromagnetyzmu  i  grawitaćji53

stawania  się  i umierania  byto� w  kaprys�nyćh  
grymas�nyćh
skrzypi  os�  
kurz  pyli  drogę
gwałt  dokonany  na  rućhu
wygnan� ćy  w  bliznaćh  oblizują  wargi
w  rdzeniu  ćiał  prąd
ćzasem  blat  baru  łagodzi  tę  szarpaninę
bezradni  rzygająćy  na  bruk
nad   kto� rą  po� łkulą zawisł  teraz  Zeus
zawezwij  go  kładąć  na  ołtarzu  gniew i ćierpienie
lub  pisz  elegie w  Duino54

białe  zęby  marmuro� w  odszćzekują  niebu
„Człowiek  zbuntowany”55

ćo  osiągnąłes�   zanim  spiłowano  ći  pazury
wprzo� dy
piękne  słowo
moz�na  się  nim  posilić�  w  razie  głodu
jak  pło� d  ćo  spija ćiało  matki  by  przybrać�  na  masie
w  ćelu  mys� lenia  
koćhania  
zabijania
lub  innyćh  ćzyno� w  > takz�e  ćzyno� w lubiez�nyćh
Kordian  na  wzgo� rzu  Śan  Giusto

komu  miałby  zanies�ć�  swa  skargę
w  dole  armia  niezbawionyćh 
szćzelna  w  wirze  z  ogonem  historii  

53  pojęćia z obszaru fizyki - ćztery  fundamentalne  oddziaływania  fizyćzne.
54  Castello di  Duino – zamek,  nieopodal  Triestu, w  kto� rym  gos�ćił Reiner Maria Rilke (1875 – 1926). 
    Tu powstał jego ćykl dwunastu pies�ni  pt. „Elegie duinejskie” (1912 – 1922).
55  „L’Homme re�volte� ” (fr.,) - „Człowiek zbuntowany” (1951), fundamentalny dla filozofii XX wieku esej 
     Alberta Camusa (1913 – 1960).



nowym  rekordem  Guinnessa 
przyszli  z dziećin� stwa  lub  bardziej  doros� li 
lękam  się  spojrzeć w przepaść świata ciemną56

mnie  przywio� dł  tu  sen
w  rozkroku  ćhćiałem  stanąć�  na  obu  biegunaćh
ponad  łukiem  bramy  Arćo  di  Riććardo57
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zatem  szlis�my
tak  nas przez  wieki  ućzono
z  ćhrzćielną  pies�nią na  ustaćh lub rewolućyjną
przećiw  wrogom  i  obćym  
giauro� w  szeregi  do  grobu  Chrystusa
katarzy  do  wyrz�nięćia
krzyz�aćy  na   pogan  Warmia  Mazury 
zamki  budować�  ćeglane  twierdze
pierdzieć�  tam  pić�  wino  rz�nąć� ćhłopo� w  i dziewki
bez  lęku  tez�   wzajemnie  na  siebie
zadzierali  nosa  templariusze  z  bogaćtwa  wysiudani
de  Molay58 przeklinał  Piękny59  s�miał się  
zanim  kopsnął  w kalendarz  bodajz�e  z  gorąćzki
szydząć  ze  s�mierći   szlis�my  za  wolnos�ć�  waszą  i  naszą
pro  Orbi 
pro  Patria
pro  publićo  bono 
wyklęty  powstań  ludu  ziemi
lewa  lewa  lewa 
ku  s�wiatłos�ći    
niekto� rzy  z lenistwa  inni dla kariery
drewniane  tyłki   kapusie  z  ukryćia
szli  kaszląćy  i  zdrowi  młodzi  w  awangardzie
kierunki  i  ćele
Lebensraum60

Alte  kamaraden  Marsch61

Вставай, страна  огромная62

szły  z  nami  słonie  wielbłądy woły  konie  

56  ćytat poćhodzi z dramatu „Kordian” (1833) Juliusza Śłowaćkiego (1809 – 1849).
57  brama  wzniesiona  w  Tries�ćie w  I w.n.e.
58  Jaćques de Molay  (ok. 1243- 1314) – ostatni wielki mistrz  zakonu templariuszy   (w lataćh 1293-1312),
    spalony na stosie.
59 Filip IV Piękny - (1268 - 1314) – kro� l  Franćji i Ńawarry. Wytoćzył proćes zakonowi templariuszy 
    i zniszćzył zakon.
60  Lebensraum (niem.) – przestrzen�   z�yćiowa. Okres�lenie z naćjonalistyćznego repertuaru haseł  hitleryzmu.
61 znana niemiećka pies�n�  wojskowa.
62 znana sowiećka  pies�n�   wojskowa.

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


inne  zwierzęta
krew  z  nozdrzy  strzaskane  kopyta
brzućhy  ogiero� w  po  zad  otwarte    
pod  Śtalingradem  psy z  granatami  na  ćzołgi
Jałta  Poćzdam  nić  to  dla  porządku  s�wiata
waz�ny  jest  plan  Marshalla63

I'm a soldier64

a  jakby ćo
to  moz�na  jebnąć�  bombą  w  Hiroszimę
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hortus  ćonćlusus 65

tam  mnie  prowadził  
przed  staros�ć�  albo  do piekła  do  kresu  swej drogi
jak  s�nięta ryba na  grzbiećie  fali widziałem
s�wiatłoćien�    z  dalekiej  latarni i  sądząć z�e  to pien�  ćedru  
rozpyćha  glebę  bez  mego  nasienia 
tam  ćiągnął mnie  zew
fantomom  jednak  nie nalez�y dawać�  wiary
nie  wejdę  w  twoje  łono  w  wilgotną  ziemię
nie  wystrzelą  młode  pędy z  naszyćh ćiał  
grot  strzały  trzeba  wykuć�  albo  wło� ćzni
ćo  przebije  ćkliwos�ć�  i  rozpali  płomien�
bo  niby  jakz�e  to  
z�yć�  i  nić  nie  wiedzieć�  o  z�yćiu  
w   harćaćh  biegać�  po ogrodzie  bez  walki
wło� ćznie  pod  Troją  sens  nadały  sprawie
gdzie  mo� j  ojćieć  okrutny  jak  Aćhilles
zgrał  talent  w serialaćh 
ćhlał  
kto  to słyszał  tak  pić�  bez  umiaru
niekto� rzy  twierdzili  z�e to  przez  s�mierć�  matki
biedaćzyna
z  jego nasienia powstałem  

tego  błazna
ćo  wiele  ro� l  znał  a  nie znał  roli  ojća
marnie  skon� ćzył 
zatoćzył  się  jak  Gaudi66  pod  koła  tramwaju

63 European Rećovery Program  – plan Śtano� w Zjednoćzonyćh mająćy słuz�yć� odbudowie gospodarek krajo� w 
Europy Zaćhodniej po II wojnie s�wiatowej. Ńazwa poćhodzi od nazwiska sekretarza stanu Śtano� w 
Zjednoćzonyćh, gen.  George’a Catletta Marshalla   (1880 – 1959),  pomysłodawćy  i  inićjatora planu.
64 Jestem  z�ołnierzem (ang.) –angielska pies�n�   wojskowa.
65 hortus  ćonćlusus ( łać.) -  ogro� d  zamknięty.
66  Antoni Gaudí� (1852- 1926) – hiszpan� ski ( katalon� ski ) arćhitekt okresu sećesji.Zmarł w szpitalu po
      potrąćeniu  przez  tramwaj.

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


dobra  historia  na  libretto
moz�e  by i  matka  wys�piewała
podobno  głos   piękny  ćhoć�  mało szkolony
plotki  dz�wigały  jej  z�yćiorys  
pomiędzy  kto� rymi  wkleiła  mnie  w  z�yćie  
ot  tak  bez  zastanowienia
zapewne  po  jakiejs�   noćy  hulaszćzej  nad  ranem
Aćhilles  zanim  dostał w  piętę
wbił  w  nią  swoją  maćzugę
powstałem
by  idąć za  Carlem deptać� ogrodu  korzenie
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oto   miejsće
pogan� ska  gontyna  pełna  umarłyćh  bogo� w 
wonią  kadzideł  nasąćza  powietrze 
w  miejsću  kto� rym  zawładnęli   ćhrzes�ćijanie
wskrzeszona  siłą  zmarłyćh  nakazuje  pokorę i  milćzenie
po  kres
od  dećhy  do  dećhy  ad  absurdum mortem67

bo  nić  nie  ma  takiej   moćy  jak  modlitwa  pierwszej  
wiary 
oto  ćzas 68

splećiony  jak  obwarzanek
brak  poćzątku  konieć  bez  kon� ća
w  odwiećznym  rytmie  na  przeko� r  naszej  dąz�nos�ći
dzieli  z�yćie  przez  ułamki  drga  w oku 
dziećin� stwo  jak  strzał  z  proćy
poćałunek  młodos�ći  bunt  i  ogien�
myto  na  kaz�dym  rozdroz�u 
za  to  oszustwo ze  szkodą  dla  pogody   dućha
moz�na  przez  ćhwilę  rozsznurować�  usta
jes�ć�  pić�  pohulać�  nawet 

w  geometryćznej przestrzeni  znalez�ć�  miejsće  na  dialektykę
nić  nas bardziej  nie  ro� z�ni  ponad  zuz�ytą  jaz�n�
tak  było  jest  inaćzej  być�  nie  moz�e 
zbłąkany  dućh  pogrywa  z ewolućją
to  pewne

67 ad absurdum mortem (łać.) -  do absurdalnej  s�mierći.
68  ćzas - poza prećyzją definićji nazbyt trudnej (z drugiej ręki), produkt  Wielkiego Wybućhu z  po� łki  
zwęglonej,  mnićh skalarny w  odwiećznym rućhu, gonieć po zewnętrznej  masy przez  sen z  prędkos�ćią, 
kto� ra ma na niego oko, przebiega przez  tłum nić nie znaćząćyćh gapio� w albo  wykrada z z�yćia us�miećh  
koćhanek, usposobienie marne, bez  ćharakteru , nićzyim  z�yćiem włada  ani  polem.



pomieszkiwał  kiedys�   ale  się wyprowadził
szydząć  na  zakręćie z  bezzębnego  lamparta
ećće   homo69

poćąćy  się z  bo� lu  
na  płowym wzgo� rzu  przenika  materię  demiurga  
s�wiatło  rozsadza  mrok
verbum  perfećtum70

boz�y  Śyn  nad  ziemskim  urwiskiem
Ojćieć  prawdziwy  poza  wymiarem
dwie  rzeki  w  jednym  nurćie  anihilują błazna  
ćo  mys� l   spopiela i  parzy  dłonie
geometria  Łobaćzewskiego  wygina  kwadrat  
tędy  droga 
rozwarstwia  się  płaszćzyzna  klif  broni  dostępu 
w  s�rodku  ćzłowiek
męstwo  nasze  i  nędza  koćhankowie  
z  ćho� ru  upadłyćh  anioło� w  wygrzebują  zmarłyćh  
w  lustraćh  rzek  obmywają  ćiała
jemu  zawsze  mało
nie  temu  na  krzyz�u  a  temu  ćo  postawił  krzyz�   
kusi  nas złotem  abys�my  umierali  w poniz�eniu  niepomni  
daru wzajemnej   miłos�ći 
ludzkos�ć�  z  bielmem  na  oku  pod  pierzyną  historii
nikt  nie wie  gdzie powstał   nasz  ro� j
i  jak waz�ne jest to dla  Plejad
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tu  w  tym  ogrodzie  stawić�  ćzoła  przeszłos�ći
ćhoć�by  dziećin� stwu  z przydługą  sznuro� wką
ćo  zaburza  rytm  kroku  

69  ećće  homo (łać.) - oto ćzłowiek. Zdanie to  miał  wypowiedzieć� Piłat, wskazująć na  ubićzowanego 
Chrystusa. ćzłowiek -  wg. Ńowej Enćyklopedii Powszećhnej PWŃ W Śzes�ćiu Tomaćh (Warszawa, 1995), t. I, 
s.  850-851 - homo sapiens (łać.)  – z punktu  widzenia zoologii gat. nalez�ąćy do podtypo� w kręgowćo� w, 
gromady ssako� w, rzędu naćzelnyćh podrzędu małp wąskonosyćh i do rodziny ćzłowiekowatyćh; o 
przynalez�nos�ći ćz. do tego podrzędu  s�wiadćzy ćharakterystyćzny  skład uzębienia  miećzowego i  stałego, 
obećnos�ć�  płaskićh paznokći na wszystkićh palćaćh  rąk i  sto� p, występowanie  menstruaćji  u  samić, lićzne 
podobien� stwa w budowie  oka, ćzaszki, łoz�yska płodowego.
70  verbum  perfećtum (łać.) -  ćzas  przeszły dokonany.



w  butaćh  mniejszyćh  ćzy  większyćh  bez  znaćzenia
ćzyja  krew  
jakie  słowo  ponad  zmysłowos�ć�  z�yćia  
wnosi  w  s�wiat  pro� z�nos�ć�  wrodzoną
pęćznieją   ziarna  w  słon� ću  do  z�niw  
z  braku ćzułos�ći   marnieją
owoć  bez  miąz�szu
ćhełpi  się z�e  jest  prawdziwy
nasko� rek  tylko  reszta  jak zła  kopia  obrazu  
głos  ojća  bezbarwnym dz�więkiem powtarza 
rolę  do  sukćesu  stop 
brak  dostępu password  nie  do tej  strony  
implozja
matka
jasko� łka  z  karmą  do  gniazda  
jej  s�mierć�  w  promieniaćh  słon� ća  pogodna  
us�miećhnęła  się  matka  do  mnie  zanim  zasnęła  
troćhę  po  kumotersku  jakby  szła  na  bal
trą  iskry  lićhy  dają  płomien�
wez�   wdećh
tam  Carlo oparty o kamienny  mur  
pozwala  abys�   w ćiszy  trawił  siebie
tout  passe71

w  jednym  obroćie  ziemi   
jeden  obraz
dwa  kształty  miłos�ći
i  parę spraw  niezałatwionyćh
tajemnića  kryształowej  ćzaszki  Majo� w
Arka  przymierza  jeszćze  nie  odkryta
płoz�ą   się  sekrety  po  skarlałyćh  kolumnaćh
księz�yćowy ćien�   wskazuje  kierunek
a  przećiez�    tyle  juz�   było  o  nićos�ći
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niebieskie  wyspy  twoje  
ćzyz�by  Zagreus  karmił  tu  pantery72

71 tout  passe (fr.) -  wszystko  juz�   było, wszystko przemija
72  aluzja do poezji Pounda.  Zagreus (gr.) – znany tez�  w mitologii jako Dionizos, syn Zeusa i Persefony.   



kamienne  płyty  w  ćętkaćh  zieleni 
płaska  stopa  zdmućhniętej  bazyliki 
dwie  kolumny  jedna  z  kapitelem
starćy  dwaj
dwie  latarnie na fokmaszćie  z�aglowća
gdy  na  wprost  płynie  lub  gdy się  oddala
s�wiećą  wspo� lnym  s�wiatłem
bywaleć  tego  miasta  i  bard  ćo  oksytan� skie73  s�piewał  pies�ni 
przywołują   przeszłos�ć� 
kaz�dy  ze  swoją  lutnią  
patrzą  z  ćiekawos�ćią  na  us�pione domy 
szepćzą   kamienie  
< to oni >
synowie  bogo� w
umysły  niepospolite  ćo z łatwos�ćią  moz�na udowodnić� 
siła  nieporo� wnywalna  z nićzym
dwa  woły  orne  i ćała  rewolućja 
słon� će  bez  wzgardy  wypalało  ićh  grzbiety
lećz  ćo� z�
widać�  tak  musiało  być�
krętymi  s�ćiez�kami   szyderstwa  i  kpiny   
w nieposkromionej  woli  szli  bez  gniewu
nie  szćzędził  ićh   los
nie  z�ałujmy  ićh  bo nie wiemy  przez  kogo  zostali  namaszćzeni  
a  skoro  obdarzono  ićh  nadludzką  moćą
z  dumą  pokonywali  szlak  łajna  miazmaty
w  s�wiątyni  za  panćerną  szybą  ićh  dzieła
bo  mało  waz�ne  jakiego  jestes�   rodu
bylebys�   ćzasem   odćzuwał   niepoko� j

PIEŚ�Ń�    XVII

il  miglior  fabbro74

73 ? język  oksytan� ski  -  język  prowansalski.
74  bieglejszy kowaćz (kowal) – przywołanie z „Boskiej  Komedii” („La Divina Comedia”,1308 – 1321) Dantego
   Alighieri (1265 – 1321). Poeta Thomas Śtearns Eliot (1888 – 1965) tak nazwał Ezrę Pounda w  dedykaćji do
    poematu „Ziemia jałowa” (1922).



ojćieć  poeto� w  wykuwa  piękno
bądz�   pozdrowiony  
kto� ry  opus�ćiłes�   tarlisko  z  miećzem  w  dłoni  
poćhowano ćię  z  twarzą  w  kierunku  morza
w  otulinie  ćiszy  i  wody
w  białyćh   skrzypćaćh  Rudge75

w  nutaćh  ze  srebra 
spore zamieszanie  wprowadziłes�   swoją  nieobećnos�ćią
kastalskie  z�ro� dła  wysyćhają  
na  Via Śaćra w  Rzymie  pos�ro� d  upadłyćh  kobiet  
zbłąkani  poeći  niezdolni  kąsać�  urodą
bez  rados�ći
s�wiatła  ćo  tryska  z  oka
wygrzebują  z  błota  zuz�yte  mys� li
i  tylko  Śan Giorgio Maggiorepyszni  się twoim  blaskiem
tak  jest  
tempora  non regum76  hulaj  dusza   
rzećzy  z  natury  gęste  rozwodnione
s�wist  strzał  nie  rani  powietrza 
kto  dzis�  wstrzymuje  oddećh  gdy  rz�ą  konie
w  poprzek  osi ćzasu  falują  trawy
ginie  piękno
hućpa  niszćzy  tajemnićę  za  kto� rą  paz�   kro� lowej
modlił  się  w ukryćiu  
Zagreusowi 
kto� rego  ćzęsto  wspominałes�   wyrwano  serće  
drga w  łonie  Śemele77 i  nie wiadomo  ćzy  dama ta zećhće  
jeszćze  kogokolwiek  urodzić�

na  razie  sytuaćję  mamy  kiepską
sędzio� w sprawiedliwyćh  brak
krytyćy  toćzą  zaćiekły  bo� j
jedni  leją  smołę   drudzy  wpyćhają  pupilko� w  na mury
z  renty  dobrotliwej  ćiotuni  stele  stawiają  kapusiom
pro� bująć   nadać�  sens  tej  biedzie 

nieszćzęs�ćie  wisi  w powietrzu
egregor78  poeto� w pod  kroplo� wką  w szpitalnej separatće
sprawę   nalez�y  zbadać�  dokładnie

75  Olga  Rudge (1895 – 1996)  - skrzypaćzka amerykan� ska, przez prawie pięć�dziesiąt lat, az�  do s�mierći,
     wierna koćhanka Ezry Pounda. Poćhowana  wraz  z nim w jednym  grobie. 
76   tempora  non  regum  (łać.) - ćzasy  bezkro� lewia.
77  Śemele ( mit.) - kro� lowa i bogini w mitologii grećkiej, koćhanka Zeusa, matka Dionozosa.
78  egregor – w okultyzmie dućh ludzkiej zbiorowos�ći, dućhoid, ćien�  astralno-mentalny, kto� rego moć zalez�y
    od  lićzby wyznawćo� w i moćy ićh wiary. Według ezoteryko� w i okultysto� w kaz�da grupa  społećzna (takz�e 
    narody) zawodowa ,artystyćzna oraz religijna posiada swo� j  egregor.



zapytać�  Śteinera79 a najlepiej  Bławatską80

tak  ćzy  inaćzej  potrzebna  jest interwenćja
nowy  manifest  
by  rozdzielić�  s�więtos�ć�  od  łajna  
z  bukietem  stokrotek ćzekam  na  połyskująće  mys� li
pies�ćić�  mnie  będą  w jasnej  groćie
podeszwy  rozgrzałem  do ćzerwonos�ći
z  nadzieją  na ordynaćję  tego miejsća
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karzeł  idiota
i  ro� z�a  pozostawiona  na  autostradzie
gdzie  znajdę  nową  koćhankę  z rumien� ćem ćo  parzy  sko� rę  
piękniejszą od  tamtej  tanćerkę
z  nieopisaną  moćą   kreowania  ulotnyćh  sćen
w  zielonym  podkoszulku  po� łnaga
z  piersią zdobną  w  poćałunki  kawą  na  pos� ladkaćh 
na  kołdrze
ironia  fećhtowała  naszymi  słowami   
ćos�    
ćzego nie  da  się dotknąć� 
widziałem  ją  tak  piękną  jak religię 
i  z dumą  niosłem to ćięz�kostrawne  ućzućie
Eros  i  Kaliope
nićh  ją  piekło  poćhłonie  ćzarnulkę
złodziejkę  ćzasu  i miłos�ći
bądz�   pozdrowiona  przeklęta  kto� rej  smak  pali wargi
nie  po to tu  przybyłem  by nurzać� się w naszej  przeszłos�ći
aksjomaty wkładać�  w  ro� wnania
owszem
kręćiłas�   mnie  jak to dzisiaj  mo� wi  młodziez�
szćzupłe  ramiona  oplatały  moje  ćiało
powo� j  na  nagiej  s�ćianie
ćzyz�   nie  tak
ćzy nie  tak  było
szćzęs� liwe  z�yćie  martwej  jaszćzurki
OK. 
z�yj  po swojemu
Ciao  ciao   bambina81

79  Rudolf Śteiner (1861 - 1925). Ńa poćzątku XX wieku załoz�ył rućh dućhowy zwany antropozofią, jako
     ezoteryćzną filozofię wyrastająćą z europejskiego transćendentalizmu i teozofii.
80  Helena  Bławatska (1831 - 1891) - rosyjska okultystka i medium spirytystyćzne. Śtworzyła podstawy
    teozofii.    

81 Ciao ciao  bambina - znany  przebo� j Domenićo  Modugno ( 1928- 1994 ), włoskiego piosenkarza 
    i kompozytora.
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nić
nić  juz�  z  tego nie będzie 
powiedział  generał  patrząć  na martwyćh  z�ołnierzy
szalen� stwo  mys� lenia
trzeba  złoty  kruszeć  na  powro� t  wsypać�  do  tygla
być�  moz�e  uda  się  odlać�  jakąs�   inną figurkę 
z  ukrytym  pięknem w  s�rodku  
w   zaćhwyćie
w   zauroćzeniu
tak  jak to  było  na  poćzątku
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Hamlet  ma  wątpliwos�ći   burknął  Carlo
zassał  powietrze  i małą  muszkę  
wćiągnął  nosem
In  Ńomine  Domini82

z  ćhrzes�ćijan� ską  pokorą  niewiele  moz�na  wsko� rać�
lepiej  nie  patrzeć� jak  wierćą  się w przedsionku piekła   
starsi  z z�ylakami  w odbyćie  kwićzą  przed  kolonoskopią83

młodsi   poza  stadionami  ćherlawi
kobiety  tez�   zmarniałe  znerwićowane  
bez  powabu  
trzeba  je  naćinać�  przy  porodzie
te  ćiemne  drzewa  Boz�e  jak  się nazywają  
jak  nazwać�  jej  usta ćhłonne  bez  sło� w
ćedry  albo  sosny  
przemysł  drzewny  szkoda  z�e  nie  drzewienny
przynajmniej  ćzyms�   by  zapaćhniało
jakąs�   miękkos�ćią  w  słowie
podstarzały  gawron  skrzydłem  uderzył  w  płot
pora  by  wreszćie  wydestylować�  się  z  młodos�ći
nie  płot
mur
murem  stałem  za  nią  a  teraz  muru  nie ma
straćh  pomys� leć�  
zećhće  oprzeć�  się  biedniutka  upadnie
runie  w  przepas�ć�  ze  skał  w  Duino
jak  skres� lone  słowa  z wierszy   Rilkego
perćhe’ 84

nieprzystępny  wazon  w  płatkaćh  ćynku

82  In  Ńomine  Domini (łać.) -  W  Imię Pan� skie.
83  kolonoskopia – metoda badania dolnego odćinka przewodu pokarmowego, polegająća na oglądaniu 
     wnętrza jelita grubego.
84 perćhe ( wł.) -  dlaćzego. 
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ćzy  tęskni  do  niego  ro� z�a
to  nie  jest  dobre  podejs�ćie
dokąd  wlećzesz  mnie  ćieniu  o upartym  kształćie
synu  kata  z�arząćy  ćygaro   
drepćzesz  przy  mnie  jak  stary  pies 
pokaz�   mi  młodos�ć�  wirująćą  w  płatkaćh  konfetti
nie  mroćzne  łona  kobiet  z  kto� ryćh  wyszlis�my
i  w  kto� re  na  powro� t  wćhodzimy
tropić�  tu  miałem  poezję  i  prozę  
tan� ćzyć�  z  błaznami   s�wiata  oćzy  syćić�  antykiem
i  ćo 
trwonię  ćzas  wło� ćzę  się  po  mies�ćie    
nawet  modliłem  się  
zaglądałem  w  okna  za  kto� rymi  skrywał  Blooma85

ućzył  angielskiego
pisał  listy do  Ńory86  do  brata i  wydawćo� w
nikt  nie  ćhćiał  drukować�  ćherlawego  Irlandćzyka
mo� wiono  z�e  to ćhłam  przesiąknięty  erotyzmem  
nie  będzie  z  tego rados�ći
jeden  koles�   z Ameryki  zbierał  dla  niego pieniądze87

postawił  go  na mos�ćie  przy kanale  
stoi  tam  
spięty  jakis�   taki  niećhlujny  w  marynarće  z  polerowanego  brązu  
moz�na  pstryknąć�  fotkę  dla  powagi  z  ksiąz�ką
arćydzieło  to  sprawa  praćy  i  przypadku  
ludzie  o  tym  nie rozmawiają
kim  jest  Carlo 
sprzęgam się  z nim niepotrzebnie 
via  Della Cattedrale 
via  Grossi
trzeba  salwować�  się  ućiećzką  od  tej  jego muszki  w  nosie 
kto� rą   bezćeremonialnie  wydłubywał  palćem
od  przypierania mnie  do przeszłos�ći
plućia   nasieniem  
ćzyz�by  o  tym  wiedział  
błazen
kpiarz  o  oćzaćh  rozbawionego  lićealisty
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buduleć  prosty  
kulećzki  atomo� w  z  dodatkiem  praw  fizyki
strzelił  palćami  nieogranićzona  ilos�ć� kombinaćji
zakurzyło  się  w  misie  zagotowało  

85 Leopold  Bloom   -  bohater  powies�ći „Ulisses” (1922) irlandzkiego pisarza Jamesa Joyće'a (1882 – 1941).
86 Ńora Joyće ( 1884 -1951)  -  długoletnia konkubina, następnie  z�ona  Joyće'a.
87 Ezra  Pound  organizował  w Ameryće  zbio� rkę  pieniędzy  dla  Jamesa Joyće'a.
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biegał  po  garkućhni  i  dokładał  przypraw
gdakał  i  gdakał  z  podniećenia
w  hałas� liwym  akompaniamenćie  rondli
preparował  Wszećhs�wiat
wyzuty  z  litos�ći  eksperymentator
marny  nas� ladowća  blagier  wszystko  na  opak 
z  artretyzmem  w  kos�ćiaćh wiećznie  podraz�niony 
ze  starej  pamięći  wpisał  ćzłowieka  w  ewolućję  
szukajćie  go  teraz  szukajćie 
w  złotyćh  kielićhaćh i  brzućhaćh  klećho� w    
geotermalnyćh  odwiertaćh   pod Toruniem
zbrodniaćh   kataklizmaćh  
w  oddećhaćh  koćhanko� w 
więz�niowie  ziemi  kto� ryćh  stworzył 

WIR
stan   osobliwos�ći  kosmologićznej 88

inflaćja89

milionowe  wartos�ći   ćis�nienia  i temperatury
zimne  przestrzenie 
tajemne  przejs�ćia  ćzarne  gło� wki 90

to  waz�ne
ćzarne  gło� wki  wielkos�ći  futbolowej  piłki  o zawrotnej  masie
potęga  koloro� w  i  moćy  
szćzyći  się  wygnanieć  z  kręgu miłos�ći
gdzies�   skryty
ten  o  kto� rym  błędnie  mo� wimy „ bo� g” 
z  ręką  wzniesioną  gniewną 
z�abim  rećhotem w  gardle  
koćhająćy  i  okrutny
z  koronkami   jedwabiu  na  nadgarstkaćh
s�niez�ynką  pod  stopą  białą   pyłkiem  dmućhawća  
na  dziećięćej  dłoni  
poszukująćy  prawdy  o  sobie w ludzkićh  serćaćh
two� rća  wiru  z  szansą  zbawienia  przez  Człowieka 
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drga  ćzasoprzestrzenna  struna
w  tunelu  do  minusowej  trzydziestej  szo� stej  potęgi
srebrne  jajo  s�wiata 

88 stan  osobliwos�ći  kosmologićznej (fiz.) – stan  przed Wielkim Wybućhem,  w  kto� rym  nie  obowiązują  
znane nam  prawa  fizyki.
89 inflaćja kosmologićzna (fiz.) – hipoteza, według   kto� rej  wćzesny Wszećhs�wiat przeszedł przez fazę 
szybkiego rozszerzenia się, spowodowanego ujemną  energią gęstos�ći pro� z�ni.
90 tu: lićentia poetića -  Chodzi o Czarne  Dziury, ćzyli obszar ćzasoprzestrzeni, kto� rego  (z uwagi na wpływ     
grawitaćji) nić nie moz�e opus�ćić� (łąćznie  ze s�wiatłem).  Ńajbardziej  niezwykłe obiekty  w  kosmosie. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


teleportaćja  ukwieća  ogro� d
pies�ni  zmarłyćh  w  kubitaćh91   mity  orfićkie  
Chaos i  Eter  rodzą  swoje  dzieći  
Arćhe’92

widząć  naszą  nieobyćzajnos�ć� odwraća  wzrok  
splątanie  kwantowe93

hortus  ćonćlusus
jak  miećh  kurćzy i otwiera  przestrzen�
ziemię  obćą  wklepuje  w  najdroz�szą  mi  ziemię
wzywa  do  opamiętania byty  gnus�ne 
niesprawiedliwe
twarze  opućhnięte  z  nadmiaru  wo� dki  i paćierzy
wzywa  tyćh  ćo  ulegli  i kto� rym  do  oćzu  skakały  demony
herosi  z  zaprzeszłego  ćzasu
wszysćy  braćia  moi
ro� j  z  zadyszką  na  kon� ću  drogi
z  nierozwiązaną  fizyką   
listkiem  figowym  ku  przestrodze i  gołębićą  po ulewie
mistrz  mo� j  s�wiadkiem  tej  paskudnej  sprawy
Cukrzejący,  złożeni  w  glukozie94

lećz  nawet  on  umoćzył  stare dzieje
Fermi 95 w  Chićago  wznieća  prometejski  ogien�
Duće  klnie nie kryje  ws�ćiekłos�ći 
w  Radiu  Roma  bez  skazy  na  sumieniu
poeta 
po  lataćh  napisze
Niech mi  bogowie wybaczą
To  co  uczyniłem
Niech  ci,  których kocham,  spróbują  
wybaczyć  mi  to, co uczyniłem96

ćo� z�

bez  kon� ća  ta  zabawa  w  pomyłki
lwiće  wskakują  na  zad  z�yrafy
odrywają  kawałki  soćzystego  mięsa
słyćhać�  wyćie  
szum  krwi  puszćzonej
dyszkantem  s�piewa  długa  szyja   w  s�mierći
młode  lwiątka  zasłućhane  ćzekaj

91 kubit (fiz.) -  najmniejsza  jednostka  informaćji  kwantowej. W  mećhaniće kwantowej,  w  mikroukładaćh, 
elektron moz�e przyjmować� opisane pozyćje, kto� re nazywamy kwantami, od  (łać.) quantum, „jak wiele”.     
92 Arćhe’ -  w  filozofii: zasada, prazasada, praprzyćzyna  wszystkićh byto� w.
93 splątanie  kwantowe (fiz.) -  połąćzenie  obiekto� w  w  taki  sposo� b, z�e  jeden  nie  moz�e być�  opisany  bez 
drugiego.
94 Ezra  Pound  - Pies�n�  XV, tłum. Andrzej  Śzuba,  PIW, 1996.
95 Enrićo Fermi (1901-1954) – włoski  fizyk, laureat  nagrody  Ńobla (1938). Po  otrzymaniu  tej nagrody 
wyemigrował  do UŚA. Wspo� łtwo� rća pierwszego na s�wiećie reaktora  atomowego ( Chićago) i  bomby 
atomowej (Los Alamos, 1942 ).
96 Ezra Pound – notatki  do pies�ni CXVII i n., tłum. Leszek  Engelking, Biuro  Literaćkie, Wroćław 2012.
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smak  niepewnos�ći   
wedle  nieznanyćh  praw  dusze  zrodzone  z  dusz 
ćiała  z  ćiał  naszyćh  przodko� w  ćiągną  sieć�
tłok  spręz�a  mys� li  do wybućhu  w  miękkiej ćzaszće
mroćznos�ć�  to  two� r  wyobraz�ni  pamiętająćy  prapoćzątek  
ludzi  
przedzieranie  się  przez  struktury  proste
plankton  spijająćy  błoto 
pierwsze  wyjs�ćie na  brzeg
płazy  gady ssaki  
miliony  lat  w  kropli  ćzasu  zanim  poszło o Helenkę 
penetrujemy  ziemię
nadziewamy  na  prećesyjny 97 pręt  
fallus  w stalowym  jądrze  krwawi  gorąćą  lawą 
z  lawy  płomien�    
z�ar  wypala  trzewia 
w  dystrykćie  z�ywiołu   zaćiera  się  granića
z�yćia   prawdziwego  
skrytego  w  osmozie  powagi  i drwiny
kto  nie  był  pijany ten  nie  ma  wstępu  na Olimp
pamiętaj  o  tym 
jestes�   podro� z�nym  ze zmiętym  biletem  w kieszeni 
być�  moz�e  lez�ał  przed  wyszynkiem  
albo  wręćzył  ći  go  poganiaćz  słoni  Hannibala  
bez   znaćzenia
mys� ląć  inaćzej  zakleszćzasz  siebie 
zły  to ćzyn  nasienie zwraćać�  ojću  bo zbyt  ćiasne  było
jego  serće
skąd  wiesz  ile  miłos�ći  w  nim  stwardniało
rusz  na  podbo� j  Odysie  bez  rozleniwienia  w  Bogu  
kto� ry  wszystko  wybaćza   
nie  ćzekaj  na  znak  swojej  ćhwały  ćo  nie oznaćza  

z�e  wyrok  będzie  złagodzony
znak  to  ty
krzyk  w  bitwie o  przetrwanie  
głos  ćo wspina się  ku  go� rze lub  upada 
topiąć  w  szuwaraćh  swo� j  gniew
gdzie podąz�asz
z  otwartą  przyłbićą  w  pole

97 prećesja lub  rućh prećesyjny (fiz.) -  teoretyćzny obro� t  osi  ziemi po obwodzie  stoz�ka. Pełny obro� t 
dokonuje się jeden raz na dwadzies�ćia tysięćy lat.



ćzy  skryjesz  się za  bramami  Troi  tam  dobity
twoja   powinnos�ć�  >  oćzys�ćić�  ćiemną   krew  przodko� w
wyrwać�  ją  z  otćhłani  
kaz�da  ćząstka  ićh  z�yćia  hibernuje w  tobie  
emanuje  nadzieją  tyćh  kto� rzy tu  juz�   byli
zapylić�  ludzką  mową  ćiemną  stronę  księz�yća  
stłumić�  nienawis�ć�  w sobie
pokonać�  lęk
twoja   powinnos�ć�  
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zatem  nie  pytaj  komu  bije  dzwon98

gdy  nadejdzie ćzas  rozpoznasz swo� j  dz�więk  
poćhylą  się  głowy  nie  dbaj  o  to

98 odniesienie do  powies�ći „Komu bije dzwon” (1940) pisarza amerykan� skiego Ernesta Hemingwaya (1899 – 
1953).



być�  moz�e  najwaz�niejsza  okaz�e  się  tęsknota  zwierząt
ćhron�   swoje  obrazy
w  przyszłos�ći  wymienisz  je na lepszy  byt
nie  ubieraj się  na  tandećie 
nie  utyskuj  z�e  jestes�   marnym  tworem  ewolućji 
skomląć  niewiele  zyskasz
gromowładny  Zeus  wykpi  ćię  przy  pierwszej  okazji
jest  wielu  bogo� w  
takz�e  wiele  miejsća  na  Olimpie
idz�   na wojnę z barbarzyn� ćami  i sprawuj  się męz�nie
daj  odpo� r  gawiedzi   ćo  wyrwała   się  z  ram  
Bruegla99 i ćhće  zawładnąć�  s�wiatem
pomys�l  z  dumą  z�e  walćzysz  nie  tylko  o  siebie
bądz�    jak  z�agiew  wbita  w  słowa
między  braći  swoićh  i  siostry  rzućaj  perły
a  gdy  najdzie ćię  mys� l  z�e  rzućasz  je  przed  wieprze
ćzyn�   to  z  godnos�ćią
unikaj  biedy  to  zaląz�ek  tragedii
lećz  pamiętaj   
bogaćtwo  to  dućhota
zawsze  stawaj  w obronie  słabszyćh  i ućis�nionyćh  
takz�e   narodo� w
oćhraniaj  kobietę  
nie  wćhodz�   na  salę  porodową
niećh  saćrum  otoćzy  jej  tajemnićę  lećz  gdy  urodzi  
nie  porzućaj   jej  na  pastwę  dzieći
utrwalaj  w sobie  wiedzę  szukająć  jasnyćh  odpowiedzi
ćhoć�   nie  wszystko  będzie ći  wyjawione
naućz  się  posłuszen� stwa
tylko  ktos�   posłuszny  doskonalszemu  dz�wiga  siebie
nie  wstydz�   się  z�e  zaćhwyća  ćię  morze  
nies�miałos�ć�  barw  na  wodzie
płynna  rtęć�  strumienia
gdy  otwarćie  o  tym  mo� wisz  pomnaz�asz  rados�ć�  z�yćia
s�wiat  po  kto� rym  stąpasz  byłby  szary  gdyby  two� j  mo� zg 
nie  miał  włas�ćiwos�ći  segregaćji  barw
nie  parł  w  stronę  tajemnićy

gdyby  twoje  serće nie  lgnęło  do  miłos�ći
zatem  nie  pytaj  komu  bije  dzwon 
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99 Peter Bruegel starszy (ok.1525-1569) – malarz  niderlandzki. Ze  względu na tematykę obrazo� w  nazwany 
tez�„ćhłopskim”. 



rzekł  Pan   
po� jdz�ćie  za  mną  zbawieni  będziećie 
z  poćzątku  nikt  się nie  skapował  o ćo  tu  ćhodzi 
sieći  brzemienne  w  ryby  kraby  w  skrzyniaćh  
teraz  szybko  na  targ  sprzedać� swoją  robotę  
dziwak  jakis�
nawiedzony
twierdzi  z�e  jest  synem  Boga
niby  po ćo  Bo� g  wdziewa  ludzkie  ćiało
dlaćzego  mieliby  w  to  uwierzyć�
porzuć�ćie  wszystko  przekonywał
światło  ścięło  im  krew 100

ćhyba  to  było  w  paz�dzierniku
poraz�eni  kawitaćją101  bez  wiedzy  o rozpadzie  atomo� w   
Magnetarze102  promieniowaniu  gamma  
ruszyli  po  bezdroz�aćh  Galilei
boso  
w  sandałaćh   
języki  z  płomienia  nad  nimi
nie  znali  słowa  esćhatologia103  nie rozmawiali  o sztuće
pamiętali  płonąćy  krzew  i  przejs�ćie  przez  morze
spotykali  się  zawsze w  tyćh  samyćh  miejsćaćh  najćzęs�ćiej   
w  porćie
znali  smak  koziego  mleka  pewnos�ć�  ognia  noćą  
bićz  z  piaćhu  twardos�ć�  słonej  wody  
poza  kro� tkim  s�miećhem  kamien�  
królestwo  moje  nie  jest  z  tego  świata104

nie  wspomniał  o  wielowymiarowej  przestrzeni
o  tym  z�e  z�ył  kiedys�   Budda  narodzi  się  Mahomet
nie  z  tego  świata   powtarzał
jestes�ćie  z  materii  ale  nie  dla  Ziemi  
ani  jakićhkolwiek  innyćh  spraw 
z�yjećie  w  płomyku   s�wiećy  kto� rą  zdmućhnie  Bo� g
niepojęte

z  pustyni  do morza  kawał  drogi
gdzie  tam do  Rzymu  ćzy  wyroku  Piłata
do  blasku  gwiazd
drz�y  Kosmos   zna  prawdę  o  sobie
z  wiedzą  kto� rą  napełnia  się  ludzki  mo� zg
zapewne  ćięz�ej  byłoby  ruszyć�  im  tyłki  
powiedział  Carlo 

100 autoćytat  z  Pies�ni VI.
101 kawitaćja (fiz.) -  gwałtowna przemiana  ćiećzy w  gaz, połąćzona  z  implozją  i falą uderzeniową.
102 magnetar (fiz.) – gwiazda  neutronowa. 
103 z grećkiego: „esćhatos” + „logos”-dział  teologii  i  filozofii  dotyćząćy  spraw  ostatećznyćh  .
104 ŃT, J 18, 33b – 37 - słowa  Jezusa wypowiedziane do Piłata w Wielki Czwartek.
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i  dodał
miałem  być�  księdzem  lub  pastorem
lećz  miałem  tez�   dryg  do  kobiet
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tak  oto  s�wiatło  przenika  ćiemnos�ć� 
tnie  lanćet  mys� li   
ćzyz�bys�   miał   s�miałos�ć�  spisać�  swoją  księgę
Czy  wykształciłeś  pieśń  tak  zwiewną,105

Żeby   liść  dziwił  się  korzeniom ?
bez  zadęćia  na  mainstream uznaj wielkos�ć�  mistrzo� w 
jes� li od  przeszłos�ći  odwraćasz  wzrok  i  porzućasz  z�ro� dło 
ćo  wniesiesz  w  przyszłos�ć� 
ćokolwiek  mijasz   po  drodze  stare drzewo ćzy  kamien�
promieniuj  ićh  wewnętrznym  blaskiem
tu  ogro� d  zamknięty
tu  słyćhać�  dz�więki  harf  i s�piew  Polihymni106

to  wystarćza  
by  pozostać�  w  obrazie ćhoć�  wiadomo
zbyt  bliskie  konotaćje  z mitami  to sprawa  wysoće  
niebezpiećzna  
łatwo   przekroćzyć�  graniće   
kaz�dy  rozumie  to  po  swojemu
turys�ći  zdobią ruiny  puszkami  po  piwie  
ptaki  barwią  pio� ra w  ćeglanym  pyle
< historia  zabiła  moją  ojćzyznę >
powiedział na  dworću  od  kolan  bez no� g  
dostał  z  kopa  w  wo� zek
być�  moz�e  Carlo  skrył  gdzies�   inwalidę
i  tli  ćygaro  w ćiemnos�ći
w  domaćh  poniz�ej  noćne  akty  płćiowe
sto  miliono� w  stosunko� w  na  s�wiećie 
na  godzinę  
tak  przynajmniej  podają  statystyki

karnawał  embriono� w
szykują  się do wyjs�ćia  z  łoz�yska  pod  oćhronny  sierp  
albo  swastykę
s�piewać�  po ćhin� sku  modlić�  się do  Allaha
naga  pantera lizała  mi  stopy 
wszysćy  braćia  moi
bezdomni  gwałćeni  przez  los

105   „Pies�n�  LXXXI” w:  E. Pound  „Pies�ni” – tłum. Andrzej  Śzuba, Biuro Literaćkie, Wroćław, 2012.
106 Polihymnia -  jedną z  dziewięćiu muz olimpijskićh, kroćząća wraz z siostrami w orszaku  Apollina. Co� rka 
Zeusa i Mnemosyne odpowiada za poezję sakralną, hymnićzną oraz pantomimę.



i  siostry  moje
Harriet – Olga -  Maria von  Thurn107

lilie wodne  zrodzone  z ćiała  nimfy 108 zazdrosnej o Heraklesa 
spijają  krople Drogi  Mlećzne
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nasz  jedyny  s�wiat 
dwa  stoz�ki  złąćzone  wierzćhołkami 
z  kto� ryćh  dobiegają  ludzkie  pies�ni 
tutaj 
w  ataku  na  tajemnićę  przemieszćzamy  się   
za  sprawą  bozono� w 109  lub  jakąkolwiek  inną  siłą  
przez  knieje  z  krzykiem na  ustaćh  
rodząć się  wiosną  tęz�ejąć  zimą  w  bieli
da  ćapo al fine  
w  pragnieniu  przetrwania 
obronie  ćywilizaćji  kto� ra  nies�wiadoma  sensu  
własnej  s�więtos�ći  drwi  z  nas i upodla
ludzka  skłonnos�ć� 
zbyć�  z�yćie  s�miećhem  ulićznej  kurewki  
oddalić�   tajemnićę  mistyko� w  artysto� w  
ćhemiko� w   
kto� rzy  juz�    potrafią  odpręz�ać�   szkło  
i  nie  sposo� b bez  zadęćia o  kto� rym  trąbią  metafizyćy
stawić�  ćzoła ćodziennos�ći  ćo w  twarz  nam rzuća  błoto  
wbija  w  nasze  ćiała  kleszćze  i  wysysa  krew
wyszła

nie  obejrzała  się  nawet  za  siebie  
trzasnęła  drzwiami
trzaskać�  je  wszystkie  nie  oszćzędzać�  nadziewać�
pozbawione   kobiećos�ći s� lićznotki dbająće  o wygodę i ćiało
bez  szaćunku  dla  męz�ćzyzn  
to  prawda
ćoraz  bardziej  lićhyćh  z  pokolenia  na  pokolenie

107 Hariiet  -   Harriet  Śhaw  Weaver  (1876 – 1961), Angielka, aktywistka polityćzna i wydawćzyni ćzasopism.
Wpływowa protektorka  Jamesa  Joyće'a.   Olga - Olga  Rudge, zob. przypis 71 do „Pies�ni XIV”.        Księz�na  
Marie von Thurn und Taxis-Hohenlohe (1855 – 1934) – przedstawićielka s�wietnego rodu międzynarodowej 
arystokraćji europejskiej, poetka, prozaićzka, jedna z najwierniejszyćh przyjaćio� łek Rilkego - jego 
protektorka. Włas�ćićielka m. in. zamku Duino w Tries�ćie, gdzie powstały „Elegie  duinejskie”. Zob. tez�  przypis 
50 do „Pies�ni XI”. 
108 aluzja  do  nimfy  porzućonej przez najsłynniejszego z heroso� w grećkićh - zmarła z zazdros�ći i zamieniła 
się w lilię.
109 bozon (fiz.) -  ćząstka elementarna  posiadająća  spin ćałkowity, ćzyli moment własny  pędu  wynikająćy z  
natury  tej ćząstki. Kaz�da  ćząstka  elementarna posiada  własny  spin.



lećz  przećiez�   jest  jeszćze w  s�wiećie  srogos�ć� 
są  wojownićy  ćo  wplatają   swe  losy  w  idee
przećiw  ćaratowi   i  tyranom
jeden  do  dziesięćiu  1863
szćzury  w  kanałaćh  z  barykady  na  barykadę
s�piąćy  na  gołej  ziemi  w  les�nyćh  jaraćh
ws�ćiekli  s�mierdząćy  obdarći
krew  za  krew
ćios  za  ćios
kamieniem  w  komunę
bez  uniko� w i  podwo� jnej  gardy
dumni   z  nieprzekupną  pamięćią
więz�niowie  ziemi
królestwo  moje  nie  jest z  tego świata 

                 burknął  Carlo
płyniemy  wzdłuz�   obćyćh brzego� w
szlakiem  umysłu  i  serća
dos�wiadćzamy   drogi  i  prawd  objawionyćh
wićhry  łamią  maszty  naszyćh  łodzi  
spyćhają   na  skały
lećz  my  płyniemy  dalej    
ćiemne  moće  zwodzą  nas  s�piewem  syren
krzywią  igłę  busoli
na  szćzęs�ćie  s�wiatła  naszyćh  poćhodni  odganiają  demony
wydłubał  wreszćie tę  muszkę  z  nosa  
wypstrykał  w ćiemnos�ć�
ćhoć�  przyznać�   trzeba   
nie  wiemy  kiedy  uderzy  kolejny  szkwał 
i  ćo  szykuje  nam  los
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pustka  i  tylko  pustka  bez  tres�ći 
s�mietnisko  sło� w
ćhćiwa  otćhłan�   w  fortyfikaćji  ćiała   
zmysłami  wykraćza  poza  tkankę
bada  zewnętrznos�ć� 
skrywa   mys� li
ćieszy  się  nimi  przez  ćhwilę   umyka  
jak  dziewćzęća  stopa  z  zimnego  strumienia
albo  po� łsenna 
w  historii  poszukuje  toz�samos�ći
Gerry  Mulligan110   gra  preludium  Chopina
uderza  falą  ze  s�wiątyni  piękna
nagiej  w  ćiszy  
bez  opieki
drga  s�wiatłem  z destylowanej  nafty
oddająć  hołd  epoće  zastygłej  w  brązie
z  siną  patyną  na  pos� ladkaćh  i  ćzole
skło� ćeni   braćia  na  z�erowisku   literatury
Konrad &  Kordian
bez  miłos�ći  matćzynej  kto� ra  ićh  ćhroniła
mogli  popijać�  szampana  s�wiergolić�
beztroskie  wies�ć�  z�yćie
albo  po  dworaćh  grać�  w  karty  obmaćywać�  panny
mogli  po� js�ć�  za  radą  Astorata111 zamiast  szukać�  ojćzyzny  
w  papieskićh  komnataćh
saksofon  barwi  przestrzen�
Talia112  pijana  kołysze  biodro na  stole
szuka  nowego  koćhanka
ćiało  w  paćhnidłaćh  złota  bransoleta  na kostće
biedaćtwo
połamie  jej  nogi  dr  Mengele113 nie  wie  o  tym  
nie  ćzuje  bo� lu
niećh  Bo� g  zbawi  twoją  duszę  Garry
za  frazę  
za  serće  z  kos�ćioła  Ś�więtego Krzyz�a  wskrzeszone  
twoim  oddećhem  

110  Gerry Mulligan (1927-1996) –  wybitny saksofonista i  kompozytor  jazzowy. Ńagrał  między innymi        
słynną wariaćję na temat  Preludium  e-mol Fryderyka Chopina, op. 28, nr 4.
111  Astorat -  jeden z diabło� w w  dramaćie Śłowaćkiego „Kordian” (1833), symbolizuje Śtraćh.
112  Talia lub Taleja –  w mitologii grećkiej muza  komedii.
113  Josef  Mengele  (1911-1979) -  ŚŚ Hauptsturmfu[ hrer - niemiećki lekarz,  zbrodniarz  wojenny, zwany
     „aniołem  s�mierći”. Śadysta.  Eksperymentował  na więz�niaćh obozo� w konćentraćyjnyćh.
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za  pył  z tęćzy  kto� rą  zawiesiłes�   nad  Śan Giusto 
ćhoć�  zapewne  mało  wiesz o odległej  historii 
takz�e  o tym
z�e  kobiety wkładały  kiedys�   ćzarną  biz�uterię 
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nakazujesz  mi  abym  kłaniał się  twemu  odbićiu
pisał  Pies�ni  
z  pękniętą  z�yłką  w  oku  pos�ro� d  brzydkićh  rzećzy
brudnyćh  ulić  wyliniałyćh  koto� w
ćzuję  się  z  tym  jak  wćzorajszy  news
wklejony  w  poranne  wiadomos�ći
niespiesznie  sprawdzam  łaćin� ską  pisownię
ućzę  się  pokory
owszem
przywykłem  do  buntu  ale nie w  wieku
w  kto� rym  nie  jątrzą  juz�   miłostki  
nie  parzy  egzystenćja   
bez  egzaltaćji  rozwaz�a  się  atawistyćzne  konotaćje
obrazy  zatopione  w  umys� le
ćzułe  drgawki  niedokon� ćzonyćh  noćy
kłamliwe  usta  kobiet  kto� re  nie były  mi  obće
tak
pamiętam  o  tej   s� lićznotće
troćhę  wulgarnej  predestynowanej  do  sztuki
w  kaz�dym  razie  z  Olimpu
taką  ją  widziałem i  wszystko ćo  istniało  woko� ł  niej 
bez  łagodnos�ći  oćen
było  jej  przyćhylne
kłaniały  się  krajobrazy  i  szum  morza
mizdrzyły  zwierzęta  
kaz�dy  s�wit  nastawał  bez ćiernia  
a  gdy  malowała  usta  i  kładła  je na  krawędzi  filiz�anki  
wydawało  się   z�e  pozuje  do  obrazu
zatem  nie  drwij  ze  mnie  mistrzu
nie  nakazuj  posłuszen� stwa 
w  rytmie 
słowie
nie  przymuszaj  bym  w  s�wiećie  ćwanyćh  po� łbogo� w
dymił  moćą  szlaćhetną
nie  będę  dzielnosłowym  mo� wćą  pos�ro� d   gipsowej  
szaran� ćzy
tęsknię  za  nią  
daj  juz�  spoko� j
Ezra...
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i  wnieśliśmy  na  szczyt  nasze ciała  i myśli 114

wćierająć  w  dłonie  ples�n�   poręćzy  s� liskićh  jak  młode  węz�e  
przy murze zdmućhnęlis�my  z  palćo� w  drobinki  zmęćzonego                    

metalu
Carlo   
kro� l  z  kro� lo� w  ćapo  di  tutti  ćapi 
przed  wzrokiem  kto� rego  trućhleją  z�ołnierze  
patrzył  w  do� ł   
w  szćzelinę  ćzasu  az�   po grafit  morza
trwalis�my  tak  wsłućhani  w  tętno  miasta  
gdzies�  w  oddali  zaszćzekały  psy
ogary  poszły  w  las  powiedział  znawća  parexćellanso� w 
innyćh  wykwintnos�ći  w  tym  kućhni  s�ro� dziemnomorskiej
potem  zamilkł 
potem  odezwał  się   znowu  
nie  było  s�wiateł  na  pustyni  ani  domostw ani  miast  
gorąćy  popio� ł  
w  noćy  lo� d
ćzterdzies�ći  dni    
mo� gł  być�  panem  s�wiata
zgarnąć�  ćałą  pulę
wybrał  krzyz�
tylko  ktos�   z  innego  wymiaru mo� gł  to  zrobić� 
nie do pojęćia
jak  stan  osobliwos�ći  kosmologićznej
Finnegano� w  Tren 115

tego  nie ogarnia ludzki  mo� zg
splunął
gęstą  s� linę łukiem przerzućił  przez  mur
musimy  kupić�  sobie  hełm  boga 116

wkroćzyć�  w   tajemnićę   neurono� w
kto� re  wedle  własnyćh  zaćhćianek  modelują  
naszą  s�wiadomos�ć� 
de� ja  vu
Bo� g  nie  jest  dla  młodyćh
tam  
na  południowej  s�ćianie  
między  ćedrami  
popćhnął  mnie  lekko

114 por.:  E. Pound „Pies�ni”, Biuro Literaćkie, Wroćlaw 2012.  Pieśń I,. tłum.  A. Śosnowski. Wers 4.
115 James Joyće  „Finnegans Wake” (1939) - najbardziej niezrozumiałe  dzieło literatury s�wiatowej. Pełny 
polski przekład Krzysztofa Bartnićkiego jako „Finnegano� w tren”, Korporaćja Ha!, art., Krako� w 2012 
116  „hełm  boga” – urządzenie medyćzne wykorzystywane przez Mićhaela Persingera w badaniaćh       
eksperymentalnyćh z dziedziny neuroteologii. Badania te miały za zadanie udowodnić�, z�e  wszelkiego 
rodzaju dos�wiadćzenia dućhowe mogą zostać� sztućznie wywołane w laboratorium, poprzez  stymulaćję 
odpowiednićh ćzęs�ći mo� zgu.  
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nie  było  w niej ćienia z�alu w tej aktorzyćy
ćićha  jak  oddećh  myszy  umierała
tymćzasem   ja
wojująć  ze  s�wiatem  i  ćzyniąć   notatki
kto� re  w przyszłos�ći   przekuć�  miałem  w  arćydzieło
fakt   ten  ćo  prawda  z  nosem  w  ćierpieniu  
pokpiłem
a  po  jej  s�mierći  porzućiłem  własne  dzieći
bo  z�yłem  dla jej  oćzu  w  epoće  fin de siećle’u  
we  wszystkićh  epokaćh  takz�e  z  Etruskami 
koćhałem  je
lećz one  jak  kolće  ro� z�y  kłuły  moje  serće
                                      (z�aćhnął  się moz�e  tylko  westćhnął
                                         ćhyba  się  wzruszył 

aktorstwo  to  wyzwanie 
miałem  swoje  ambićje  lećz  wbrew  pozorom  
nie miałem  parćia  na  karierę  
natomiast  zawsze  fasćynowało  mnie  morze
zatem  gdy  tramwaj  przemielił  tego  pijaćzynę
zanim  polićja  itd.
wyrwałem  zdjęćie  z  dowodu  wtedy  jeszćze  
ksiąz�ećzki   zdjąłem  zegarek 
i  wraz  z  podro� z�ną  torbą  rzućiłem  na  tory
zamieszkałem  w  Tries�ćie
tu  ćzekał  spadek 
kawałek  hotelu  mo� wiłem  juz�  o  tym
bez  kobiety  stołu  łoz�a  
kro� tko  mo� wiąć
tego  wszystkiego  ćo potoćznie  nazywamy  domem
bez  s� ladu  szminki  na  koszuli  > kumasz
pies  bez  budy 
w  mnisiej  egzystenćji  trzy kawy  dziennie  wypijam  
ćzekam  
zamilkł 
gdzies�  w  noć  patrzył
s�wiatło  odbiło  się  w  jego  oku  
i  tylko   s�wiatło  i  oko  widziałem
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poza  plotkami  nić nie wiemy  o miłos�ći
zwiewna  jak  mus� linowa  firanka bawiła  się  ze  mną  w  obrazy
stempel  na  mym  ćzole  odbiła  kładąć  ostatni  poćałunek  
tak  ćałuje się ojća  
nie  koćhanka
wszystko  odbyło  się  nad  wyraz  spokojnie
na  s�ćianie  kos�ćioła  relief  Matki Boz�ej z Dziećiątkiem  
przećiwstawia  się  materii  z  kto� rej  powstał
s�więtos�ć�  z wypalonej  gliny ćhłonna warg  pielgrzymo� w
trzeba  się z  nim  jakos�   ułoz�yć�
z  Carlem 
portierem
trzeba  to  jakos�   zrobić�
pies�ni  osnuć� woko� ł  tego  miejsća  gdzie  Śyn  Boz�y  
wbrew  pisaniu ikon  wskazuje  na  Rodzićielkę
wyobraz�nia  artysto� w  utrwala  ćhwilową  wiećznos�ć�
rdzawy  kolor  z  Śan  Giusto  emanuje  w  Grabarće
Opiekunka  „wszystkićh  trapionyćh  rados�ći” 117  poddaje się
polaryzaćji   boskiego  s�wiatła
ilu  syno� w  urodziła
Brahmę  Buddę  Krysznę
tak  przynajmniej  twierdzi  Śćhure118

ćzy  wypies�ćiła   Mahometa
ćzemu  odeszłas�    pos�piesznie matko  moja  
i  ty  koćhanko  ćzarnowłosa
wkładająć  swoją  ćzystos�ć�  w  brudny  koszyk  s�wiata
straćisz  ją  jak  obćięty  dziewćzęćy  warkoćz  
kto� ry  po  s� lubie  ćhowano  w  szufladaćh
między  zabawki  z  dziećin� stwa  
stare  mis�ki  
zająćzki   
w  przytulankaćh  us�pione 
w  miłos�ći 
w  koćhaniu  małyćh  dzieći   
bez  tej  nikomu  niepotrzebnej wiedzy
<  wraćajmy  do  swoićh  kro� lo� w >   powiedział  Carlo
lećz ja nie słućhałem jego głosu
biegłem  po  szarym  bruku

117  tak nazywany bywa obraz  Matki  Boz�ej ćzćzony w prawosławnym klasztorze w Grabarće.
118  E� duard  Śćhure�  (1841- 1929) – franćuski  filozof, poeta, krytyk  muzyćzny. Zajmował  się  ezoteryką.  
       Wspo� łtwo� rća Towarzystwa Teozofićznego. W głos�nym dziele „Wielćy  wtajemnićzeni” (1889) stawia  tezę
       o  inkarnaćji  tego  samego Śyna  Boz�ego w  ro� z�nyćh religiaćh.



umykałem  z  ogrodu  wąską  Śant  Mićhaele
wprost  z  Wawelu  pod kolumnadę  Śukiennić
przed  s�witem  umykałem
przed  nauką  
przed  sobą
pragnąłem  snu  bo podro� z�   miałem  odbyć�  daleką
do  Triestu
potem  w  morze
z   Triestu  
z   Triestu  noćą
bo  podobno noćą  z  morza  najpiękniejszy widok 
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