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Gdy szedłem w dolinę
stały stare klony.
Ujrzałem niebo pochyłe i Wisłę.
Marzył mi się placek kukurydziany.
Przy drodze stał święty Wincenty,
rzeźbiony, pochylony.
Miał ciepło w sobie,
wyżartą koronę
i spłowiałe ręce
zajęte błaganiem.

Było pole zasiane brzozą
obok sosen.
Leżały kamienie we wrzosie
i schowany ptak
w pamiêci
tamtej.
I święty las,
i kruszyna, co wyszła z chleba
po wieczerzaniu matki,
gdy w późny wieczór
powłóczyła nogami
na skrzyżowaniu mchów.
Śnił jej się zając kruchy
na święta
i orzechowy tort bardzo dobry
albo tylko chleb dla dzieci
chrupiący.

Gaœnie œwiat³o.
Po stopniach schodzi p³omieñ.
Nas³uchuje pierwszy pies.
Nas³uchuje drugi pies.
Coœ siê stanie,
gdy zdejm¹ anio³y
pos¹g z piedesta³u.
Coœ siê stanie,
gdy nie zmartwychwstanie
pieœñ.

Za chwilê, o pi¹tej trzydzieœci,
jadê po¿egnaæ „Afrykê” i Cygana pieœni,
potem fasolê u starej Drobniewskiej
i mąkę u Erwina,
i Poguta poganina
co siedzi zaklêty w Aplinkach,
i chatê, w której urodzi³a mnie mama,
i budê, gdzie napastowa³y j¹ chamy,
i kocie ³by obok starej Drobniewskiej,
i szczupaki, których duchy ju¿ tylko
szlajaj¹ siê w strudze,
i Bentkê, który roœnie w trudzie
podaj¹c mi coraz mniejsz¹ rêkê,
i komin, co sterczy w kotlinie
stoj¹c na glinie,
i Abdula, co opowiada³ o Leninie cuda,
i most, pod którym jada³em œledzie w biedzie,
i moje pierwsze kochanie, za które dostawałem lanie,
i ziarnka piasku, które siê osta³y,
i wspomnienia, które pozosta³y.

Te¿ siê modlê
do matki mojej
i obcej;
do nieskoñczonoœci,
do bólu, co boli
nad ranem,
albo gdy przychodzi noc.

Kiedy ty siê budzisz
ju¿ nie œpiewaj¹ ptaki,
a œwierszcze jeszcze œpi¹.
Pewnie odesz³o lato,
a ja jestem tylko wiatr.

Chyba bêdzie deszcz.
Ktoœ wynosi myœli.
Gdzieœ jest ojciec.
Idzie pietuch pozbawiony piór.
Matka Boska w tej samej ramie
siê uœmiecha.
Skwar,
czterdzieœci w cieniu.
Pijane dranie tańcz¹ w korycie.
M³oda owca z poder¿niêtym gard³em
wpatrzona w ulatuj¹ce ¿ycie.
Coœ siê wype³nia,
ucieka kolor,
ucieka myśl.

Już wiem, gdzie jest koniec świata,
moja matko.
Tam, gdzie siedzia³aœ na przydomku,
miêdzy wieczerzê a s³oñce oparta,
szczêœliwa,
uœmiechniêta –
teraz jest ziemia zaros³a chwastem
i okno na kraniec œwiata.

Anio³y p³aka³y w atomowym raju.
Pozosta³ zapach modlitwy
i dzwon wieszcz¹cy
tamto lato, dzieñ apokalipsy.

Wiatr szepta³ baœñ o ¿yciu,
które nie pamiêta, ¿e by³
szczêœliwy dzieñ w Nagasaki.
Cedry umar³y,
wyparowa³y ptaki.

Sk³aniaj¹ do zadumy uœmiechy Angkoru;
betonowe kwiaty lotosu,
bezkresne obszary zatopionych gajów,
milcz¹ce wody,
i czas, co zatai³ tajemne bogów
harce w raju.

Bóg stworzy³ brzeg i deszcz
i brzeg nieukoñczony,
i rz¹d takich samych drzew,
i s¹d ostatni.

Nikt nie pomyœli,
¿e mo¿e byæ zwyczajnie,
¿e trawa,
¿e wieczór pe³en ciem,
¿e œpiew s³owika,
¿e nie przejedzie poci¹g ch³opca,
który wróci³ z wojny,
przed chwil¹, na zawsze
a mo¿e nie.

By³ dzieñ, gdy siê tarza³em
w zbo¿u z³otym.
Szed³em w kijanki
do Ÿródlanej wody.
Obok sta³ pancerny pociąg
pe³en czarnych osób
gotowych do strza³u,
gorszych od tych,
co nie maj¹ serc.
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Był wiatr.
Od strony Widlic
zalatywa³o tabak¹.
By³a niedziela.
Pod wyrw¹ sta³y koby³y
zapatrzone w poranek.
Pachnia³y cudze kwiaty
i porzucona rzeka,
i świête krowy
zajête muchami.
Szed³em pod wiatr
unoszony ros¹.
Kiedyœ by³a droga,
pewnie zaros³a.

Dawno temu by³o niebo.
By³o miejsce, gdzie by³ las,
by³ poranek obok poranka.
By³ niedŸwiedŸ szczêœliwy, ¿e syty
(na fotografii),
i by³ czas chleba,
daleko, daleko,
gdzie s³oñce zachodzi.

By³a dolina,
w dolinie komin, obok szosy bieg³a rzeczka.
Drog¹ drepta³ Rex, pogryziony,
mój pierwszy pies po wojnie...
Pewnego razu, gdy ksiê¿yc by³ w pe³ni,
Rex zapomnia³ ¿yæ.
Le¿a³ w redlinie obok kromki chleba.
W bia³ej nocy œpiewa³ œwierszcz.
Spa³y domy za m³ynem.
W kopalni œwieci³ bia³y piach.
By³o raŸniej.

W ogrodzie jest dom.
W domu myœli zostawione za m³odu
w czasie okaleczonym
stadem rozjuszonych
czarnych uniformów,
b³yszcz¹cych niby bia³y ogieñ.

By³ listopad,
rok tysi¹c dziewiêæset czterdziesty,
noc blisko rana.
Dok³adnie nie pamiêtam.
By³em dzieckiem bosym,
i ojciec by³ m³odym,
na krawêdŸ zepchniêtym,
do odejœcia.
Nie sta³ siê cud.
Koñ œpiewa³ requiem.

Mia³em sen
pomarañczowy,
namalowany
klatka po klatce.
Ruchomy czas
i widok
stary.

Odk¹d jesteœ w niebie
piszê do ciebie list.
Wciąż ten sam pocz¹tek,
¿e wilków œpiewanie
nie opuœci tej ziemi,
moja Mario.

Znowu pada deszcz
i w deszczu jesteœ na niebie,
pochylona pod ciê¿arem
codziennych znaczeñ,
paczuszek i paczek,
rzadko kwiatów.

By³ wieczór.
Æmy przylepia³y siê do œwiec.
Ktoœ zawodzi³.
Kogoœ nios³a rzeka na drugi brzeg
do œwiêtej pamiêci kamieni.
Ktoœ przychodzi³ na œwiat.
Ktoœ doskonali³ œmieræ.
Przy drodze rozjechany kawa³ek 

[ptaka
zamula³ kocie ³by.
By³ piach pod stopami,
gdy szed³em w stronê Aplinek.
Jakiœ dzwon w oddali.
Drga³o powietrze i granatowy konik.
Gdzieœ za nasypem by³a mama
i by³ ogieñ na p³ycie,
i by³ pierwszy brat,
i wszyscy bracia,
i pies,
i pch³y schowane pod szmat¹.
Na ró¿aniec sz³y pochylone postacie,
wypindrowane panie te¿.
I przekleñstwa sz³y za Franem,
on szed³ w przeciwn¹ stronê.
Potem by³a noc
i sen,
i pies we œnie,
szczêœliwy, ¿e jestem.

Matka jest gdzieœ w okolicy.
Wróci i bêdzie mleko,
podane
po dotyku
sarence.

Zapamiêta³em te barwy –
Tylko Bóg tak potrafi
namalowaæ cud.
Czeka³em.
Ptak nie przychodzi³.
Sta³ œwierk zasadzony
przed chwil¹.
I niebo stoi,
i czas teraŸniejszy.

Moje jest wszystko,
co  mogę uczynić wartością.
Nie jest ciepło,
gdy dom tymczasowy.

Zwierz zapomina żyć,
gdy obok człowiek.

Gdy zadajesz pytanie
z sensem – cisza.
A cisza to szczególny
dźwięk.

Przybyli,
przynieśli dary.
Chwalili,
i to się chwali.


