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Lubię tam wracać;
gdzie węże s¹ d³ugie,
gdzie skowronki zrozpaczone,
gdzie myszo³ów uwija siê wœród gniazd ptasich,
gdzie puszczyk œpiewa noc¹,
gdzie siê pszczo³y roj¹,
gdzie szerszenie umieraj¹ w boju,
gdzie trawy s¹ duże
i gêsi niebieskie przemierzaj¹ ciszê,
gdzie kamienie, co s³ysz¹ pacierze dziêcio³a,
gdzie wody ciurkaj¹
i melodiê graj¹ œwierszcze,
a horyzont przemieszcza siê we œnie,
gdzie roœnie ró¿a wœród oceanu chwastów –
bia³a,
nieskalana,
podarowana.
Lubiê tam wracaæ –
do wszystkich tych œwiatów.

Kiedy wjeżdżało się do wsi,
sta³y kozy.
Kiedy wyjeżdżało się ze wsi
sta³y kozy.
Kozy by³y Szafletów i Ranów.
Ranowe kozy by³y szczup³e,
nas³uchiwa³y czy jedzie listonosz
z papierkami.
Lubi³y przewracaæ gazetê wargami.
Lubi³y czytaæ, potem zjadaæ gazetê.
Szafletów kozy by³y t³ustsze.
Pas³y siê w g³êbszym rowie,
od czasu do czasu skubnê³y kapustê
z poletka Frana, resztki siana u Plewana.
Plewan nie lubi³ Cyganów
co doili kozy po kryjomu dla dzieci.
Dzieci mia³y smutne oczy.
Czeka³y za p³otem.

Oddycham wod¹.
Obok wa¿ka wt³oczona w b³oto.
Dzwony czekaj¹ce na koncertowanie
w pustyni œniegu.
Pielgrzymi schowani w bia³ej œmierci.
Strach.
Cienie tych, których zgasi³ huragan
na wiecznoœæ.
Wiernoœæ czekaj¹ca na zmartwychwstanie,
gotowa do lotu.
Cisza.
Nas³uchiwanie.

Na scenie wyst¹pili:
mama,
tata,
czas, który min¹³,
czterej panowie z ³opat¹,
kilku przyjació³,
i trochê deszczu,
w chwili, gdy pies kwili³,
kiedy chowano
brata.

Ktoœ jest w lesie.
Ktoœ jest w katedrze.
Ktoœ jest œwiat³em.
Ktoœ jest na krawêdzi.
Ktoœ jest schowany g³êboko, najg³êbiej
w sobie.
Przed tym z lasu, tym z katedry
przed œwiat³em, choæby najjaœniejszym, wys³anym stamt¹d.
Z czwartego wymiaru
do niekochaj¹cej matki
dalekiej,
niestety.

Uwaga!
Rabuj¹ skrawek nieba.
S³oñce ucieka w przeciwn¹ stronê.
Pêdzi Andromeda w czasy Ramzesa.
Gwiazda Polarna niepewna przygasa.
Ksiê¿yc ju¿ tylko nad jednym miastem
trzyma stra¿.
Tam, gdzie obraz Fra Angelika
zwiastuje Pannie,
¿e ma siê staæ.
Zaprawdê, zaprawdê powiadam wam –
gaœnie s³oñce
i ksiê¿yc zgaœnie
za chwilê.

Pozostawiam rany.
Paluchem pisane peany.
Myœli kruche i œlady sine,
na sercu, których nawet Bóg
nie widzi, gdy ono wysy³a promienie
na krañce czasu i przestrzeni.
Cisza zmierza donik¹d.
Zostaje pamiêæ kamieni.

Stara dwunastoletnia kobieta
przedtem wa¿na, kochana,
wymieniona na nowszy model
miêdzy niedziel¹ a œrod¹,
z popio³u wyjêta.
Na chwilê
do koñca
œwiata

Zwêdzili sznur.
Zwêdzili trochê têczy.
Zwêdzili modlitwê o wieczny spokój.
Sznur jak struna zabrzêczy
w nocy œwiêtej.

Obraz w ka³u¿y, której niebo
uczyni³o podarek,
raz zwê¿a, raz wyd³u¿a
nieskoñczonoœæ zmarszczek
i czas, co ka³u¿ê niebawem
osuszy.

Requiem dla kropli,
co w ulewie zgubiona
spad³a na ska³ê,
stercz¹c¹ po niebo
zuchwale.

Ukradli ³opatê do kwiatów
i posadzenia sosny.
Sosna mia³a rosn¹æ do końca œwiata.
w zaœwiaty.
Smuk³a,
nieskalana,
dumna,
niezale¿na,
nieklêcz¹ca.
Niestety.

Silniejsza od strachu
jest chêæ poznania
czym jest konanie
dla zmartwychwstania

Jestem dymem,
trochê zapachem,
trochê piek³em,
trochê Niebem
i dŸwiêkiem, który zanika.
Z³o¿y³em podanie o ¿ycie.
Cisza.

¯yzne doliny,
ska³y czerwone,
or³a spadanie,
fiolety zauroczone
spragnione poznania,
Góry Rabsala,
gdzie Ÿród³a rzeki Mekong
istniej¹ po wieki wieków.

Serce, co zgodnie wybija
mózgu zlecenie,
zawodzi,
gdy umieraj¹ marzenia
i gdy pytamy o sens istnienia.

Oczy, z których ³za ocieka
a œwiête kochanie cz³owieka
je ociera.
Na tulenie czeka dr¿enie,
które wieki istnieje
jak rzeka,
jak ³aska nieba
i wichrów skomlenie od wieków
psa zmi³owania czeka.

Miêdzy pi¹t¹ godzin¹
pi¹tego dnia
brudnego miesi¹ca
dostarczono
osiem desek sklejonych w testament.
Poduszkê wyœcie³an¹
ró¿añcem
znalezionym w ka³u¿y
i tysi¹c kropel co by³y ³zami.
Na po¿egnanie.

Bóg stworzył brzeg i deszcz
i brzeg nieukończony,
i rząd takich samych drzew,
i sąd ostatni.

Pragnê tyle Nieba ile trzeba,
by ¿yæ wiecznie
i ostatecznie wróciæ,
kiedy psa skomlenie
us³yszê na ziemi.

Padaj¹c
skrawek Nieba ujrza³em,
skrawek ziemi
i obiecany zapach
¿ycia.

Wygrzewa³ siê na skrawku ziemi
miêdzy ka³u¿¹ a okapem
w nadziei, ¿e s³oñce jego jesieñ zamieni
na rumianku zapach –
w d³ugie lato
do odlotu ptaków
i nastêpnych nadziei
na ogrzany skrawek ziemi.

Zachlapane czerwieni¹ Niebo
wczoraj nasycone b³êkitem
i biel¹ o œwicie
znika w ka³u¿y obliczu
i ³¹ki zieleni.

Rysujê paluchem na piachu
mapê marzeñ:
o bitwach, porwanych ksiê¿niczkach,
okopconych korsarzach,
pomylonych wyspach,
szczypcie wiatrów pomyœlnych,
gdzie tatua¿e pisz¹ baje
tysi¹ca i jednej nocy Hawajów,
gdzie s³oñce wschodzi dwa razy w nocy
i jeden raz w obiecanym
raju.

Uk³ada siê d³ugo na bar³ogu z poduch,
by za chwilê pobiegaæ we œnie
po drodze z koœci us³anej
i stada baranów zaganiaæ
na obrze¿a ³¹ki zielonej,
na skraj oddechu
szybkiego jak œwiat³o

Wyszed³ na spacer z psem.
By³ wieczór.
Mia³ chore serce.
Pies by³ stary.
Latarnie rzuca³y cieñ.
Ch³odniej by³o w cieniu.
L¿ej na sercu.

