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Pejzaże
2

w Dalmacji
rodzinie Ursići

świt zapanował popielatym powietrzem
nad gładką skórą Adriatyku
podniebne góry pogrążone jeszcze w płaszczu nocy
na granatowej toni
wiatr zaczyna malować zmarszczkami srebrne smugi
zaś na horyzoncie rozpływają się zamglone wyspy
przełęczą wślizgnął się snop mlecznego światła
i pobliska wyspa odpowiedziała złotem
w Dalmacji budzi się słońce
Brela, lipiec 2002

u Dalmacji
za obitelj Ursići

pepelasti zrak zore zavladao
glatkom kožom Jadrana
nebeske planine još tonu u plaštu n oći
na modrim dubinama
vjetar počinje oslikavati borama srebrne zrake
dok na horyzontu nestaju zamagljeni otoci
kroz prijevoj se ušuljao snop mliječne svjetlosti
a najbliži mu je otok odgovorio zlatom
u Dalmaciji se budi sunce
[tłum. Mariola Dunaj]
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gdy na Grodzkiej zbyt ciasno
gdy na Grodzkiej zbyt ciasno i gwarno
spokój zaczyna błądzić w poszukiwaniu wolnego miejsca
robi się duszno
noce prześwietlane ekranem
gaworzą z filiżankami kawy
księżyc nadaremno puka do okien
i odchodzi by zatańczyć dla gwiazd
gdy na Grodzkiej zbyt ciasno i gwarno
zabierzmy siebie w plecaki
i wyskoczmy na chwilę w Bieszczady
pomówmy patrząc na siebie
popatrzmy nic nie mówiąc
bądźmy ze sobą
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stary Kleparz
Stary Kleparz brzęczy już jak ul
koło pijarów
przemykają zroszone psy
z niewidzialnymi właścicielami
ściana przy św. Marku
szykuje miejsce dla żebraka
w Rynku
śmieciarka z obsługą
jest chwilowo bohaterką największego salonu Europy
przy Vis á Vis
Skrzynecki pozdrawia bez względu na pogodę
a Wiślna oddycha jeszcze
chłodem od Plant
poranna toaleta miasta
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samotny
ojcu Krzysztofowi Skibniewskiemu

samotny
na bezludnej wyspie konfesjonału
w świetle witraża z Bogiem Ojcem
czeka nadaremno
gotowy do szeptu oczyszczenia z grzechów głównych
i tych na wszelki wypadek
w tym kraju sumienie się czyści tylko od święta
spowiednik u franciszkanów
Adwent 2001
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o świcie
o świcie miasto otwiera żyły ulis
metalowe anioły
wsuwają się do labiryntu betonowego ciała
mózgi ręce i nogi oplecione unerwieniem czasu
zanurzają się w gęstym powietrzu
pełnym zagmatwanych częstotliwości
początek szalonego tańca
2002-2003
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Terra Australis
Profesorowi Kazimierzowi Trafasowi

samotna siostra Gondwany
zanurzona w eukaliptusowym powietrzu
rozlana jak naleśnik
na mapie w odwzorowaniu Mercatora
żegluje po niebieskim globie
czekając na kolejny wybryk tektoniki
Perth – Kraków, 2000
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i cóż...
na dalmatyńskiej plaży
słońce zlizuje sól przeszłości na głodnym ciele
serce zszumiało Adriatykiem
cykady odpowiedziały echem
i cóż...
jeśli nie ma miłości
Brela 2001
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w drodze do Dubrownika
profesor Alicji Zemanek

w drodze do Dubrownika
są wyspy rozlane oczekiwaniem
są zbocza spieczone i wzniosłe
na których cyprysy
czuwają przy opuszczonych kościołach
w cyprysach mieszkają anioły
i budzą ze snu zasuszone winorośla
anioły stoją na straży do nieba
na końcu drogi
w bramie od Pila ze Svetim Vlahom
zostawia się ciało
a dusza jak mgła
wślizguje się między białe mury
by odpocząć w cieniu historii
potem pełza wąskimi schodami
wznosząc się ku murom miejskim
i wędrując do nieba
pozostawiając zadziwione cyprysy
Brela, lipiec 2001
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to the Cape of Good Hope
profesorowi Denisowi Hugh

There are some people
with eyes like round-shaped pearly shells
… wind blowing to the bay with deep indigo of the Benguela Current
people
with ears waiting for hardly audible rustle of words
… sand looking for a rest among green bushes
people
with hands like two cosmic rays
… confident antelopes jumping in the sun
people
with feet treading invisible patches in the sky
… meandering roads snuggled to brown rocky walla
people
with thoughts forwarding good hope into the space
… smooth orchestra of long waves spreading on the white Atlantic beaches
there are some people…
these people will not die
Kapsztad – Kraków, 2002
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Nippon
profesorowi Zbigniewowi Kundzewiczowi

shivering islands
by the side of the everlasting land
teach rain drops to disappear
on the hot body of the rock
islands suffering from the underground hell
teach the ocean crust to move smoothly under silent continent
and to melt inside of the planet
islands dressed in green forests
though breathing suddenly with embers and flames
these islands
teach us to say sayonara
Sapporo – Kraków, 2003
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pożegnanie jesieni
w zakopiańskiej kotlinie zapach gór
można je prawie dotknąć
krótki dzień jak zazdrosny kochanek
wypędza przed nocą wędrowców
mrok pozwala jeszcze dojrzeć zieleń
lecz góry już śpią otulone granatowym powietrzem
droga wspina się
mknie na północ wśród wzgórz
Babia uparcie oszałamia na przednocnej purpurze nieba
a nad Pilskiem już bujają jak obłoki
myśli o powrocie...
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Spotkania
14

***
Markowi Angielowi

węszysz
peryskopem obiektywu
jak polna mysz
która wysuwa łebek
i zamyka w dwóch wymiarach fragment Kosmosu
zadźwięczał twój pejzaż jak dzwon
sierpień – wrzesień 2005
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tak, nie
Joli Ożóg

czas którego wszystkim brakuje
ty przechowujesz na dnie słomkowej torebki
i wyciągasz na światło dzienne kiedy potrzeba
na uśmiechniętym polu łagodnego dnia
nie wybierasz chwil na pokaz
gdy życie zadaje trudne pytania
ty dajesz odpowiedź swoim życiem
by nie zabłądzić
wystarczy chwycić twoją rękę
i tak staje się tak
a nie oznacza nie
ze słów codziennych robisz konstrukcję melodii
łatwą do zapamiętania
twój śmiech rozmnażany cudownie jak chleb
płoszy czas gniewy zasiewanego niecierpliwością
cieni nie obejmuj rozumem i duszą
cienie powstają z przeszkody na drodze do światła
zostań
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w białym ogrodzie
wniósł ją na rękach do białego ogrodu
pachniało minioną tęsknotą
wplótł swoje ręce w jej dłonie
i zamienili się w białe drzewo
zawirował wiatr i pozaplatał białe konary
zaświeciło słońce
rozsrebrzając drzewo szeptające białymi liśćmi
drzewo zaświeciło jak gwiazda
zapanowała jasność
spomiędzy liści wyfrunęły jak anioły białe ptaki
zbudzili się o świcie
to nie był sen
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nieobecne
Agusi Wilk

sfrunął z dłoni Boga płatek herbacianej róży
i zamienił się w twoją twarz
świat budujesz wewnątrz tulipana
który ciało otula gdy zimno
kiedy słońce – otwiera dusze i śpiewa
oczy mówią za ciebie najgłębsze historie
słów nie gromadzisz w kuferkach przeszłości
w słowniku życia wykreśl żegnaj
co było
jest tylko nieobecne
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w Dwerniczku
dla przyjaciela ELF*-ów

indukcja tej fali
przypomina szum Sanu
po świętojańskich deszczach
długość tej fali jest niestety ograniczona
odległością chaty od domu Rusinów
gdzie ze stałą częstotliwością serwuje się kawę herbatę obiad
w zaciszu izby z portretem przodkini rodu
lub w objęciach dolnego zaułku z ziołowym kredensem na straży
wysokość tej fali
nawiązuje do wzniesień Otrytu
wiernie strzegącego tajemnic dolin
oddychających ciężko białymi mgłami
natężenie fali powoduje nieustający dopływ energii
z zieleni niskich połonin wędrujących z ufnością po zboczach
gdy dzień udowadnia nieco podwyższonym potencjałem
swoją tęsknotę za nocą
łatwo określić wektor tej fali gdy widzi się granatowe niebo
z twarzą śmiałego Marsa
beztrosko wędrującego po niebie z wieczorną fajką w ustach
okres tej fali jest niebywale krótszy od okresu wahadła w kościele św. Piotra i Pawła
gdzie nadaremnie oczekującemu następcy Foucault
wahadło niestety ciągle potwierdza to samo
przenikalność tej fali zależy od substancji z której zbudowany jest obiekt
i badania jeszcze nie wykazały całkowitej absorpcji energii
w strzałach leśnych aniołów błąkających się od wieków
wśród bieszczadzkich lasów
na tej fali
można popłynąć do nieba
Dwerniczek – Kraków, czerwiec 2001
*ELF – fale o skrajnie niskiej częstotliwości, badane m.in. na stacji pomiarowej w Bieszczadach

19

spotkanie
Kazi Urban

byłam w górach
wtedy pierwszy raz zdradziłam je
widząc na wędrownych szlakach do nieba
zaledwie czubki swoich butów
mimo tłoku
nie było nikogo oprócz mnie
nim na ciebie spojrzałam
twoje słowo już na mnie czekało
i świat się poszerzył o los człowieka
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rozmowa
ona to ma szczęście
udane dzieci
pieniędzy jak lodu
willa z ogrodem dwa garaże
miała jechać na Karaiby...
dawno nie dzwoniła
nie wiesz ?...
jest już po piątej chemii...
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jak ptak
jest jak ptak który przysiada na ramieniu
łaskocząc główką moją szyję
i śpiewając hymn o słońcu
potem odfruwa do zagajnika
na dni długie jak rzeka
nocą zamieszkuje wśród drzew
nie ma własnego gniazda
i znów przylatuje
na chwilę wyłudzoną od życia
wtula się szybko w głodne usta
aby nie mówić o odejściu
niedzielna homilia
na początku
wzmianka o znanym serialu
potem opowiadanie o losie samotnej staruszki
oburzenie z powodu ustawy podpisanej przez prezydenta
na bocznej ławce
kobieta głaszcze niemowlę – nareszcie Chrystus
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kamyk
znalazłam kolorowy kamyk
zlepek różnych minerałów
zbitych w błyszczącą bryłę
kamyk był zimny
ale szybko ogrzałam go swoim ciepłem
był jak przyjaciel
nie mogłam się bez niego obyć
pewnego razu spotkałam anioła
zbierał grzechy i wynosił na śmietnik
był zgarbiony pod ciężarem zawieszonym na plecach
zajrzałam do środka
tam były kamienie
takie jak mój
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miłosierdzie
gruntowne sprzątanie domu
duże zakupy wielkie pranie
kapusta z grzybami mielenie maku
radość na pierwszą gwiazdę
potem jasna bluzka i korale
pozdrowienie karpia na patelni
przełamanie ze łzami białego opłatka
i oczekiwanie
aż się narodzisz
nadaremno
w sercu chaos
za tłoczno
całe szczęście
że nie trzeba czekać na Ciebie cały rok
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wigilia
spieszno nam do Ciebie Jezusku
niesiemy Ci makowiec z rodzynkami zwinięty w rulonik
i pierniki z orzechami w gwiazdki oczka i księżyce
kawał karpia z srebrnej galarecie
abyś najadł się do syta na dziś i na zawsze
niesiemy jeszcze pozłacane bombki aby Ci iskrzyły ciepłem
popatrz ile darów w wigilijny wieczór
czemu zatem pytasz
co przynosimy z wędrówki przez cały rok
2001
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modlitwa
Panie nie opuszczaj mnie i bliskich mojemu sercu
przyjdź do tych którzy wzywają Twojego Imienia
wskazuj drogę jak żyć godnie i w pokoju
pomóż odradzać się na nowo
by wielbić Cię czystym sercem
zajrzyj do tych którzy pilnie Ciebie potrzebują
nie wiedząc o tym
i otwórz przed nimi niebo twojej obecności
amen
30 grudnia 1998
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jak wdowa
Ks. Bogusławowi Mielcowi
Przyszła też jedna wdowa
I wrzuciła dwa pieniążki,
Czyli jeden grosz.
Mk 12, 42

znowu zbudził cię ten okropny sąsiad
i tłukł kotlety o siódmej rano
brakuje już cierpliwości
czas na awanturę
- to nie pech
dzięki niemu możesz poznać
jak jeszcze odnaleźć przebaczenie
znowu pożyczki
jak co miesiąc brakuje im do pierwszego
powinni w końcu znaleźć lepszą pracę
nie możesz pozbyć się wszystkiego
przecież musisz mieć jakieś zabezpieczenie
- to nie pech
dzięki nim możesz nauczyć się dzielić
trudno o czas na rozmowę
w kalendarzu tkwi minuta po minucie
czas to pieniądz
dziś nie ma czasu na pogawędki
zatem kiedy wreszcie skończy ględzić
- to nie pech
może nauczysz się słuchać
nie bój się
zaryzykuj
jak ona
Zaprawde powiadam wam:
ta uboga wdowa wrzuciła
najwięcej ze wszystkich,
którzy kładli do skarbony.
Wszyscy bowiem wrzucali
Z tego, co im zbywało...
Mk 12, 43-44
Kraków, listopad 2000
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wolność
nie zauważasz gołębia
trącającego skrzydłem o szyby twojego okna
nie widzisz gór
dłoni modlitwy zniesionych do Niego
nie czujesz zapachu wielkich płatków śniegu
konających w pocałunku na twojej twarzy
zamykasz Mu usta
brakiem zaufania
jest tylko wolność – dar
który sprawia tyle kłopotu
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nie mów
pewnej nocy
narodził się człowiek
dość przystojny
o przenikliwym wzroku
i smukłych dłoniach
jadł
pił
spał
wędrował
ucztował
pościł
śmiał się
płakał
błogosławił dobro
przeklinał zło
... prawie tak jak ty
więc nie mów
że trudno Go naśladować
Boże Narodzenie 2001
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Jan Paweł II w Katedrze na Wawelu
ks. Infułatowi Januszowi Bielańskiemu

wrośnięty w ciszę korzeniami wiary
trzyma w dłoniach sumienie Ziemi
uwięzione w pozłacanych kopułach
wspartych na ramionach biblijnych aniołów
on wie
Bóg lubi przychodzić w ciszy
zaś milczenie jest owocnym oczekiwaniem Boga
on buduje mury nowej świątyni
wznoszonej duchem modlitwy
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modlitwa na koniec 2002
ks. Janowi Twardowskiemu

Boże uchroń planetę Ziemię
oplecioną smugami pasatów
i zanurzoną w gęstym ciele atmosfery
uchroń łańcuchy górskie
kurczowo trzymające się jej powierzchni
uchroń smukłe wulkany
oddechy jej stopionego wnętrza
uwięzione w sztywnej skorupie
uchroń strome wybrzeża
złote plaże
i śpiewające muszle pchane falami oceanów
uchroń kopce termitów
cisy
kępki poziomek
i kropelki porannej rosy
Boże
uchroń planetę Ziemię
Przed dwunożnym ssakiem
zwanym człowiekiem
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Stacja XIV: złożenie ciała Chrystusa do grobu
mieszkanie
tylko a chwilę
wyspa
na której przysiadają dusze
jak przelotne ptaki
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wigilia 2003
skoro w tę noc
wszystkie gwiazdy
drepczą z niepokojem czekając na tą jedną
a Ziemia przyspiesza wirem święty zmrok
otwórz oczy spójrz zobacz
nastaw uszu posłuchaj usłysz
a gadanie zostaw dziś zwierzętom
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Czas
34

rejs
udaj się w rej
na wymyślone morze lub ocean
jeden dzień będzie oznaczał rok
może uda ci się opłynąć Ziemię
zahaczyć o egzotyczne lądy
na których swój ślad zaznaczysz myślami
nad różnymi wodami będą różne nieba
do których będziesz wznosić swoje oczy
i wypatrywać słońca
po roku wrócisz ze swojego rejsu
nazajutrz
wróci przeszłość
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czas
profesorowi Krzysztofowi Ożogowi

czas który minął już nie powróci
zamienia teraźniejszość w przeszłość
w czasie rodzi się człowiek
i w czasie umiera
w czasie kona zło
zło które było umiera lub żyje w nienawiści
a wtedy czas to oczekiwanie na ratunek
dobro które było żyje wiecznie
karmiąc dobrem nowy czas
w czasie konają i rodzą się marzenia
czas jest
i czas nakazuje być
czas czeka na nasze westchnienie przy nowych początkach
czas się odradza przez nasze odrodzenie
czas wie kiedy się zacząć i kiedy skończyć
czas wie jak długo czekać
czas to taktowny przyjaciel
który zawsze zjawia się na czas
i znika w czasie dla nas najlepszym
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jutro
jutro zacznie się może dziś
może za tydzień lub za rok
jutro można połączyć z fizjologią
i przyspieszyć pigułkami
ale przede wszystkim
trzeba przejść na ty z czasem
który od wieków zabiera
i daje
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czas odejścia
słowa zbyt leniwe aby zabrzmieć
powieki podpierane dniem powszednim jak zapałkami
usta zbyt prozaiczne by zaśpiewały
choć serce rutynowo otwarte dla wszystkich
trzeba odejść aby nie udawać bycia
trudno wyjść
nie zatrzaskując za sobą drzwi
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wszechstronny
najbardziej wszechstronnym
co znam
jest czas
potrafi zarówno być wrogiem
jak i sprzymierzeńcem
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tęsknota
dziś ta rzeka jest nie do przejścia
a góry nie do przebycia
dziś słońce świeci tylko dla siebie
chwalmy Pana bo jest wysoki jesion
z którym można porozmawiać gdy jesteś daleko
chwalmy Pana bo jest dzień dzisiejszy
choć smutny
i płacze za jutrem przyjacielem
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klub odstawionych zabawek
nasz klub jest czynny całą dobę i otwarty do końca życia
gotowy do przyjęcia lalek pluszaków miśków i wszelkich stworów
niezbędnych komuś w pewnym momencie
przyjmujemy każdego
kto kiedyś był przytulany całowany a także tłamszony
z boku leżą te kupowane w zachwycie i zbyt szybko
nie zdążyły się nawet zadomowić nim znalazły się na półce
dalej leżą zmechanizowane niektóre praktyczno-użyteczne
wymagające co pewien czas nowych baterii
szybko dokładane bo systematyczność męczy
sa też weteranki
najstarsze najdłużej i najtrwalej oswajane
obskubane odrapane bez nóg i poszarpane
w naszym klubie pije się czerwone wino
za co dziś wznosimy toast
za półkę na której leżymy
z niej tak dokładnie wszystko widać
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powrót do raju
zatrzasnęły się drzwi domu
którego okna wychodzą na ogród umarłych drzew
zawiało piaskiem oczekiwań
zarosły ścieżki wiodące w jednym kierunku
przemaszerowały jak żołnierze
kolumny słów dozwolonych tylko chorym
zostały drogi w obie strony
nadszedł czas zdarzeń niekoniecznych
i czas barwnego motyla
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hymn do czasu
odziani w nowe szaty
z uniesionymi rękami do góry
twarzą do słońca
zacznijmy śpiewać hymn o czasie
który przemija
i nigdy nie wraca
lecz ma zawsze w zanadrzu przeszłość
którą można się karmić
udając życie

43

wiosenne wspomnienie kosmicznej podróży
przemknął samotny Merkury
udając że nie widzi zalotnego spojrzenia Wenus
Mars mrugnął znacząco poprawiając nakrycie głowy tak delikatnie
by nie trącić Ziemi pędzącej ku peryhelium
Antarktyda spokojnie zanurza się w cieniu gotowa na przyjęcie nocy
zaś Arktyka wzdycha gwałtownie
oszołomiona trzaskaniem pękających lodów ze łzami żegna Oriona
który niechcący machnął mieczem i obudził Mesartim
atmosfera nasyca się ciepłem i parą
a Ziemia w pogotowiu
jak zawsze... jak co roku... jak od tysięcy lat...
czas wydeptuje szlaki galaktyk
okrąg czy spirala
a może ani okrąg ani spirala
jak zawsze... jak co roku...
i cóż że mucha zabrzęczała na balkonie
że gleba wolna od mrozu zapachniała
zapach Ziemi na wiosnę jest dla uczuć jak żyzny namuł
i cóż że mrówka macha nóżkami jak witki zalotnej wierzby
a mot na parapecie rozciąga grzbiet jak drożdżowe ciasto
że słychać pąki eksplodujące zielenią
i cóż...
jeśli nie ma wiosny w tobie
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ból
bądź pochwalony bólu
który wchodzisz w moje ciało jak gość konieczny
wprowadzasz mnie w święte oczekiwanie
na ponowne narodzenie
wielbiąc życie na które czekam
i sławiąc czas który nadejdzie
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tyle na dzisiaj
ptaki
nie zdobią już nieba – fruną do celu
kolorowe liście jesieni
już nie tańczą – spadają zgodnie z grawitacją
pora zdjąć ze zgarbionych pleców
skrzydła z obwisłymi piórami
tyle na dzisiaj
ten sam
pozostał tylko czas
doskonały nauczyciel posłuszeństwa
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zmęczone upałem
lato zmęczone upałem
składa wyblakłe skrzydła jak motyl
i dyszy zasuszoną ziemią
astry budzą kolorowe główki
a drzewa szykują nowe sukienki
i umawiają się z wiatrem
na festiwal jesiennych zapachów
pożegnanie lata
2001-2001
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Ocalenia
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I
wówczas był to najpiękniejszy dom we wsi
stał twarzą do słońca
z czerwonej cegły
balkonik wypuszczony z dachu
i gładkie schody
półkoliście wiodące do drzwi – ale tylko od święta
na co dzień wchodziło się drzwiami bocznymi
przed domem w środku wsi były błonia
porośnięte trawą która tajemniczo rosła w taki sposób
że zawsze wyglądała jak świeżo przystrzyżona
to było centrum zabawa i uciechy
stąd wszędzie było blisko
przy błoniach leżał staw
nad stawem zebrały się różne światy
od strony północnej i południowej brzeg z wierzbami
zbyt urwisty dla gęsi i kaczek
spod Niedbałowj chaty po której nie ma już śladu
wypływało życiodajne dla stawu źródło
od wschodu bujne zarośla i wierzby spuszczały do wody swe warkocze
tutaj nie lubiło się zapuszczać nawet ptactwo
od zachodu brzeg nieregularny i poszarpany
nie mniej wysoki niż ten od południa
w rogu płycizna do pojenia bydła
stąd niewidoczny w zieleni strumień
odprowadzał wodę ku starej stodole

II
w czas dojrzałych zbóż
z najpiękniejszego domu we wsi
pięcioletnia dziewczynka w niebieskiej sukience kupionej od wędrownego sprzedawcy
(potem ubierała w nią swe lalki)
wyszła by złowić rybki w stawie przyjacielu
wędka z wierzbowej gałązki z drucianym haczykiem
wybrała brzeg zachodni ten stromy i wysoki
chciała zejść niżej by być bliżej wody
lecz woda bardzo jej zapragnęła
i przyjęła na pewien czas...
w sadzie nad brzegiem wschodnim (tym zarośniętym i ciemnym)
stary dziad Kupka –świeć Panie nad jego duszą –
usłyszał płacz dziecka
odrzucił dorodne liście tytoniu nabijane na drut podobny do tego przy wędce dziewczynki
wybiegł upadając na chorą nogę
do walki ze stawem zabrał grabie
nimi zagarnął dziewczynkę z powierzchni wody
ożyła i wyzdrowiała
i ubierała lalki w niebieską sukienkę
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potem sny mieszały się z życiem
domy okna ludzie zamknięte otwarte na świat
życia na tyle by płakać i śmiać się na przemian

III
dziewczynka ma teraz dwadzieścia pięć lat
i przywykła marzyć o dalekich oceanach
świat otworzył przed nią niebo o kilku horyzontach
zdążyła już przemierzyć wiele krain
zawsze śniła o afrykańskich tropach
lecz niespodziewanie trafiła do zimnej krainy
w której niebo składa Ziemi biały pocałunek
schodząc polami lodowców aż do morza
skrawki lądu pękają od zamrozu regularnymi wielobokami
rozsadzając lodowymi klinami zziębnięte ciało ziemi
jest ta także miejsce na skromne łąki i kobierce mchów
towarzyszące letnim strugom cieknącym z ptasich osiedli
ta zieleń jest jak krew na pustyni kamienistej tundry
upstrzonej ciemnoburymi plechami porostów
gdy chmury zasnują niebo
z nie zachodzącym przez kilka miesięcy słońcem
zastyga krajobraz w kwarcytowej szarości
to nie smutek
ale mądrość spokojna
wystarczy że wiatry znad archipelagu przegonią chmury nad Morze Grenlandzkie
a już światło wyciąga z zakamarków kolory
rozdzielając je między ziemię i morze
w taki dzień
dwudziestopięcioletnia dziewczyna płynęła po szafirowym fiordzie
łódź mknęła wibrując na marszczących się falach
ląd był daleki i dziś niepotrzebny dziewczynie z rozwianymi włosami
i chłopcu który kilkanaście lat potem przemierzył Północny Biegun
nagle iceberg ukryty pod taflą pozornie łagodnej wody
zatrzymał łódź i wstrząsnął nią szybciej niż myśl
znów woda wyciągnęła po dziewczynę zimne dłonie...
dziewczyna po wstrząsie opadła na dno łódź
myśli utopiła w zawiedzionej tafli wody
po kilku godzinach przybyły łozie ratunkowe
udało się wyłowić silnik Wuja Siedleckiego testowany na polarnych wodach
dziewczyna nie straciła miłości do tej krainy
potem sny mieszały się z życiem
domy okna ludzie zamknięte otwarte na świat
życia na tyle by płakać i śmiać się na przemian
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IV
rok później
dziewczyna siedziała nad brzegiem tego samego fiordu
podziwiała stado wielorybów
wynurzających się z wód Hornsundu jak księżyce
i wyrzucających w powietrz perłowe fontanny
zachorowała przewlekle „na Spitsbergen”
co oznacza że pokochała polarne ziemie
tamtego roku wołały rozległe połacie grząskiej tundry
wędrówki były mozolne
obóz badawczy założono na Południu w starym traperskim husie
podobnym do przedziału w wagonie sypialnym
szpary między belkami utkano mchem
próbowano ogrzać chatę wciąż dymiącym piecem
Morze Grenlandzkie śpiewało za otworem zwanym oknem
dziwiła się dziewczyna że tak niewiele potrzeba
by ŻYĆ
na zewnątrz wychodzono ze strzelbą
nic nie zagrażało oprócz niedźwiedzi
zdarzyło się że dziewczyna została w husie razem z Antonim
który siedem lat później odbył w Tatrach ostatnią wędrówkę
i złożył ofiarę u stóp Mięgusza
wyszła na zewnątrz bez strzelby
niedźwiedź stąpał majestatycznie wąchając kości fok
był bardzo duży dość stary
podnosił głowę wyciągając szyję w kierunku wiatru wiejącego od chaty
drzwi do husa były bardzo wątłe – na jedno pchnięcie niedźwiedzią łapą
Antoni skonstruował armatę podgrzewaną w piecu typu koza
rozrzucili wokół husa konserwy mięsne by zaspokoić pierwszy niedźwiedzi głód
wreszcie rozpalili ognisko
obcy zapach dymu zniechęcił niedźwiedzia
zawrócił na południe...
potem sny mieszały się z życiem
domy okna ludzie zamknięte otwarte na świat
życia na tyle by płakać i śmiać się na przemian

V
daleko po trzydziestce
udało się dziewczynie wykraść życiu kilka chwil
i pospiesznie udać na arabskie ziemie
ujrzała ulice Rabatu bez budek telefonicznych
ulice pełne dusznego powietrza i klaksonów
ulice pełne mężczyzn
kafejki pełne mężczyzn
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dziewczyna uciekła taksówką poza miasto
do krainy pustyń dolin rzek
pędziła drogą wśród korkowych lasów
gaworząc od czasu do czasu z Michelem i Zahidem
przystając przy gajach opuncji i policyjnych patrolach
Meknes wyrosło nagle potężną bramą i żółtymi murami
(nic dziwnego że Rzymianie chcieli posiąść te ziemie)
gwar targ melodia wschodnich straganów groch fasola daktyle
na przemian z gumą do żucia
dopiero arabski dom odkrył dziewczynie ludzi
potem znowu pustynia
przez ciekawość
wyskoczyła zrobić zdjęcie osiołkowi i jeźdźcowi z wielkim koszem
nadjechał samochód i zahamował bez pośpiechu
znalazła się pod kołami
zdążyła pomyśleć o okularach (które się nawet nie rozbiły)
i zobaczyła swoje ciało nie będąc w nim...
wróciła do ciała
zakwefione kobiety zaczęły żałośnie zawodzić
ten śpiew znała tylko z filmów i opisów
zgięta wpół zerwała się do lotu jak spłoszony ptak
zapadła w ciemność
gdy znów ujrzała świat
usłyszała głos arabskiego lekarza „God loves you”
potem sny mieszały się z życiem
domy okna ludzie zamknięte otwarte na świat
życia na tyle by płakać i śmiać się na przemian

VI
przyszedł czas
kiedy kosmos zawęził się do jednego człowieka
i uwięził dziewczynę o czterdziestu wiosnach
w czasie podzielonym na sezony bez
i sezony z
w oczekiwaniu wypełnionym gęstym od myśli powietrzem i niespełnieniem
człowiek odwrócił twarz
nie zostało nic
oprócz czasu przyjaciela
zauważyła go tuż przed śmiercią
ocalił dziewczynę
zabłysły gwiazdy i ożyły światy
potem sny mieszały się z życiem
domy okna ludzie zamknięte otwarte na świat
życia na tyle by płakać i śmiać się na przemian
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epilog
co zostawić
a co zabrać ze sobą w trzecie tysiąclecie
to tak jakby plewy oddzielać od ziarna
myśli złe trzeba głęboko zakopać
słowa bez pokrycia puścić z rzeką o wartkim nurcie
zabierać nie trzeba zbyt wiele
wystarczy tylko miłość
wystarczy aż miłość
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