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Z cyklu Podró¿e z Panem Yip

Dzieñ pierwszy

Gdy powróci³em
dnia pierwszego
wspi¹³em siê na wzgórze
i spojrza³em w dó³

Nie by³o
drewnianych schodków
które prowadzi³y
do ulicy

Gdzie sta³y domy 
zia³ rów
i nic nie by³o
tylko piach i py³

Gdzie¿ beznogi niemowa
z klocem cia³a
na desce na kó³kach?

Gdzie bezimienna dziwka
która wydziela³a
kuksañce œmiechu
za jeden grosz?

A gdzie siê podzia³
zapach pieczonego chleba
odór potu i harówki?

Gdzie jej chusta
przerzucona przez plecy
gdzie opiekuñczy dotyk
ciep³ej rêki?

Pod plandek¹ mg³y
rozeŸlona rzeka
wpija pazury t³ucze
w piaski brzegu

Warszawa 1967

Z cyklu Na uboczu

Malowany pejza¿

Taki lazur w odcieniach
cisza
w bry³ach lodu

Spokój ch³odzi rozpalone oczy

Wstêpujê w ramy
wêdrujê po polach        
oczy wspinaj¹ siê
na turlaj¹ce wzgórza

Wg³êbiam siê w las
dotykam kory drzew
puszystej trawy
w dole pod stopami

Posilony
nim wyjdê
rozwieszam w³asny cieñ
na konarach

Ma³y wiersz

Nie po to ma³y wiersz
by
zaspokajaæ wykwintne apetyty
lub zalaæ kaskad¹ trudnych s³ów
na targowisku piêkna

Ma³y wiersz
stawia
tylko kilka pytañ
nawet za cenê
bycia zrozumia³ym

Wiersze Ryszarda Mirabela
w przek³adzie 
Gra¿yny Zambrzyckiej

Co  do etykiety

Powiadaj¹

¯e nie wypada krytykowaæ
bujd
wypolerowanych
przez establishment
tych co „wiedz¹”

¯e nie o to chodzi
by przyci¹æ
ma³e czy du¿e
gdy ju¿
pomieœci siê w kanonie

Lecz w moich ksi¹¿kach
wolno
zanalizowaæ
podsumowaæ
i do diab³a 
skrytykowaæ
ma³e i du¿e

Tak jak wypada albo i nie

¯eby nie by³o w¹tpliwoœci
nie ma w tym za grosz grzecznoœci
gdy ignorujesz
poca³unek Judasza
a g³upotê

Trzeba obra¿aæ tak
jak to wcale ale to wcale
nie wypada

Z cyklu O przemijaniu

Pauza

Pauza maleñka pauza

Ta pojedyncza iskra
w sobie skupiony wszechœwiat

Gdy œwit przechodzi w zmierzch

Ja-iskra
obejmujê splot
starych zbutwia³ych dêbów

S³yszê ka¿dy kamieñ
tego l¹du
jak cicho p³acze
g³oœno szlocha

Na kolanach
zbieram ciep³o
liœci z ziemi
i tulê ka¿de m³ode ŸdŸb³o

Gdy œwit przechodzi w zmierzch

I tylko wtedy czujê
tylko wtedy jestem

W pomiêdzy w ma³ej pauzie

Eleutheria

Ziarenko myœli
tak samo
jak ziarno g³odu czy pragnienia
kie³kuje szukaj¹c na oœlep
dla siebie miejsca

Strzela dooko³a korzonkami
przebija siê 
do s³oñca

To pojedyncze ziarnko
myœli która myœli
nak³uwa zamro¿one j¹dro
ca³kiem samo
w przestrzeni któr¹ stwarza samo

I dumnie obwieszcza:

Eleutheria!
Nareszcie wolna! Ju¿ istniejê!


