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Sytuacja się pogarsza

Jak nawałnica – powiedział – splot kolorów
Spływa po mnie, ale nadaremno. Albo jak ktoś
Kto nie je nic na uczcie, bo nie umie wybrać
Jednej z parujących potraw. Ta obcięta dłoń
Zostaje do końca i mogę wędrować
Na wschód i na zachód, północ, południe, zawsze
Ktoś obcy idzie obok mnie. O sezony,
Stragany, chaleur, szarlatani w ciemnych kapeluszach
Na uboczu wiejskiej fety,
Nazwisko, które opuszczasz nie mówiąc, że jest moje, moje!
Kiedyś wystawię ci rachunek za to, że jestem
Przez ciebie do cna wyczerpany, na razie
Przejażdżka trwa. Wszyscy biorą w niej udział,
Chyba wszyscy. Zresztą, cóż można tu robić innego?
Doroczne igrzyska? Istotnie na takie okazje
Są białe mundury i specjalny szyfr
Skrywany przed ludźmi. Starannie dzieli się
Limony. Wszystko to wiesz
A nie bardzo umiem sprawić, żeby nie bolało
Każdego dnia i każdej godziny. Próbowałem się bawić,
Czytać długo w noc, jeździć pociągiem
I mieć romans.
  Jakiś pan był u mnie, gdym wyszedł
I zostawił wiadomość: „Robisz to źle

Od początku do końca. Na szczęście jest jeszcze czas
By naprawić sytuację, ale musisz działać szybko.
Spotkajmy się przy najbliższej okazji. I proszę
Nie mów o tym nikomu. Nie tylko twoje życie od tego zawisło.”

Zlekceważyłem to wówczas. Później
Oglądałem staromodne pledy, macałem
Sztywne kołnierzyki, wątpiąc czy jest jakiś sposób
Na to żeby przywrócić im biel. Żona
Myśli że jestem w Oslo – Oslo we Francji, znaczy się.

Poemat w trzech częściach

  1.  Miłość

„Kiedyś przeleciał mnie chłopak.
Uchylałem si ę od przyjęcia tego doświadczenia.
Teraz, po latach, myślę o nim
Bez emocji. Nie kusiło mnie, żeby powtórzyć
Anim się zarzekał. Może gdyby nadeszła okazja
Byłby następny raz, zresztą nie wiem,
Mam inne rzeczy na głowie,
Ważniejsze. Bo nieważne
Kto z kim sypia. Ważne są uczucia.
Na ogół myślę o uczuciach, one wypełniają mi życie
Jak wiatr, jak spiętrzone chmury
Na niebie pełnym chmur, chmury na chmurach.”

Bezimienne krzewy pokrywają pole
Które nie wyschło w zeszłym roku i
Nie wysycha w tym, coraz mniejsze
Jak fale u brzegu jeziora,
Wzdychają cicho,
Jesteś pewien, że do tego zmierza
Ten czysty dzień, jego stałe światło?
Jest tyle innych zajęć;
Starczy wybrać jedno, ułamek jednego.
Gdzie indziej dni będą błękitne dla innych celów.
Trzeba myśleć o jednej rzeczy.

Niekoniecznie wiedząc, co to za rzecz.
Wszystkie rzeczy są namacalne, nie zna się żadnej.
Dzień praży, z czystym sumieniem.
Cienie, szmery, zarośla, karoserie.
Sumienie jest dla ciebie jak to, co znane,
Nierozpoznawalne daje się poznać.
Rzeczy znajome odległe się zdają.

  2.  Odwaga

W koszuli w diamentową kratę
Ruszać w drogę tym sposobem:
Rozlazły poranek
Niezbyt daleko od domu (dom
To skromne dwupokojowe mieszkanie,
Własność municypalna),

Przeciętnych odpadków podróży
Mniej niż się wydawało,
Zapach otwartego morza,
Prześwity, umyślne wyrwy.
To wszystko znów się przewija
Gdy czas na wieczorny moment obrotowy:
Tyleśmy mogli zrobić,
Tyleśmy zrobili.
Chwasty jak drapacze chmur na niebieskim firmamencie:
Czym to się skończy? Co się dzieje? Kim są ci ludzie?
Czy ja to ja, czy gadające drzewo?

  3.  Kocham morze

Nie ma cienia obietnicy ale jest

Zażyłość w tym, jak się zwęża zżółkły ląd.
Ta część z jakichś względów
Nie cieszy się popularnością: domy domagają się remontu,
Samochody na podwórku zbyt nowe.
Dookolne wały śnią o zapomnieniu.
A radosne, ciepłe łachy piachu
Tkwią pośród niesłychanych drzew.
Sen mi się mąci:
Gdy zbudziłem się rano, zauważyłem wpierw
Że ciebie nie ma, a potem powoli
Znów wbiłem się w sen:
Te pociągi, ludzie, plaże, konne przejażdżki
Szczęśliwe, bo w mnogości swej
Przeżyły się, choć trwają wciąż, gdzieś na uboczu,
Na odległym podwórku, niby, niby.

Bluszcz osłania całą ścianę.
Czas ciemnieje, wnika
Z szybkich względów we wszystko, a co go się tyczy
Mogliby znowu razem spać, ale to
Nie powróci zysku groźnych snów o morzu,
Tego łomotu, ślepoty, tej krwi
Co się kojarzy  z innym pobytem blisko morza
Choć ten trwa, niczym ślepota południa.

Na wsi

Przewlekłe oczekiwanie to także noc.
Zabawne, jak białe sztachety
Ciągną się rzędem, łagodna wymówka
Znikająca wraz ze zmierzchem dnia,
Choć pozostaje geometria,
Coś jakby nagość u kresu
Długiego odcinka. „To taka wielka różnica.”
Dobrze. Podobnie “całkiem nie to samo”
Widziane przez odwrotny koniec teleskopu
Podtrzymuje przegrodę.

Żyjąc z tą dziewczyną
Wpakowałeś się w kabałę.
Był burzliwy koniec czerwca
Krzątaniny, harmidry
Aż wreszcie ustało.
I stoi, jak jej lekko uniesiona
Brew, albo zroszone liście
Rabarbaru czy malwy,
Także chwilowo pokonanej,
Nikt się nie śmieje ostatni.

Na wsi II

Myślałem
Teraz kiedy kwiaty zostały zapomniane
Zupełnie nowa granica
Okala z tyłu starą zarastając
Dawne dobre pomysły
Przyorując także błędy
W blaszanym malsztromie: przeładowany
Prom z wolna wypływa z portu
Czy te z oślimi uszami

Chwosty jak je zwał
Te co siedzą jak nieprzeczytana poczta
Ku końcowi popołudnia
Te przyniesione przez listonosza

Chciałbym się zapisać
Na nowy kurs
W ośrodku badawczym

Zaskorupiałą kratownicę
Dziury to mroczne kleksy
Przeciągnięto przez drogę
Nie można już iść tędy zbyt daleko
Powiadają że dzieci dewastują
Wnętrze lasu spalona pomarańcza
Że to wspaniały widok
Który wszakże
Nie wiedzie nas w otwarte morze
Tylko na  środek rzeki
Drobiąc – którędy płynąć.

Na wsi III

Drobniutkie fale biją
O czarne kamienie. Żona czyta
List. Nic nie jest nieodwołalne:
Punkt dla ostatnich szeleszczących
W ataku wołowiny i perkalu.

Rychło oliwa
Wyparła ciemność
Wokół ciebie. Było tak
Jak powiadają, ale jednak nie bez oporów:
Tutaj ułamek, szczebiot tam, gdzie to nie gra roli.
Trzeba to oddać
Przez ostateczny rozziew: grusze-drzewa i kwiaty
Ostatnia żywiczna ściana
Wygrzewająca się w umiarkowanym klimacie
Twojej tożsamości. Posępna płodność
Którą się trzeba zajmować.

Brezent

Ulżyć mu
W krótkich spazmach
Przed pustką późnego popłudnia
To próba siły woli
Odwrzasnąć otrzymaną wizję
Z tysiąca czynszowych okien
Przed zapadnięciem nocy
Gdy sygnał zamiera
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