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Palenie w piecu

Pozbierałem rozrzucone:
rozrzuciłem obumarłe.
Ile trzeba się natrudzić,
żeby zlepić z prochów – garnek.

Garnek w domu – rzecz potrzebna,
na miód pszczeli i gorczycę.
Siedzę teraz. W piecu palę.
I u ręki palce liczę.

Liczyć palce – rzecz okrutna.
Łatwa. I ogromnie smutna.

Napisałem list do matki -
Jakbym z kwiatu otrząsł jabłoń.
W głowie mi zakotłowało -
tak wysoko i bezdomnie.
I upadłem twarzą na dno.
Żółty mnie podziobał dzwoniec.

Upaść na dno – rzecz okrutna.
Łatwa. I ogromnie smutna.

Drogi mi się zagubiły,
jakby wszystkie z wiatru były.
Obróciłem się na wiatr:
Jakie drogi – taki świat.

Nie mieć drogi – rzecz okrutna.
Ludzka.
I ogromnie smutna.

Życie

Oślepia go –
ale nie zaślepia.
Rani mocno –
lecz nie zabija.
Okaleczony –
żyje przecież.
Tamponami zatyka
cięte rany.
Upada –
ale się podnosi.
Pęknięte związuje –
i to się zrasta.
Cały jest
z blizn i narośli.
Wasz bliźni –
człowiek
który się nie podda.

Napiętnowana

Kobieta bierze kąpiel.
Dziecko zbiegło do snu.
Cóż mi tu ze mnie, po mnie.
Tam byłem – a jestem tu.

Mówią: rzecz ma dwie strony.
Ma ich o wiele więcej.
Jestem niepocieszony.
Ż życia zrobiono klęcznik.

No to przyklęknij sobie –
mówią – lub – nie bądź głupi.
I tak w jednej osobie
jestem tu. Chcę się upić.

Życie plwociną gardło
zarasta; Zmienia się w żużel.
Napiętnowana pogardą –
milcząc – stoi przy murze.

Pejzaż

Stado krów z łąk dolinnych
Ciągnie w odpoczynek ciepły.
Kogutem przysiadł
Na słomianym dachu
księżyc.
Matka zmierzch leje z mlekiem
do blaszanej konewki.
Chłopiec
co przez dzień cały
za fajerką goniąc
dróg srebrzystą długość –
położył dłonie pełne gwiazd pod głową –
i zasnął.

Zaułek kościoła św. Jana w Gdańsku

Gdzie stare budy, śmietniki, zdziczałe koty
zdychające powoli, oślepłe i chude,
stary człowiek grzebał patykiem w odpadkach.
Mruczał coś pod nosem, upychając worek.

Śnieg kołował nad miastem. Krzyczały mewy.
W skupie butelek karaluchy z plastyku
przywarły nieruchomo do parapetu okna.
Syreny małych statków ryczały ochryple.

Szedł ciemnym korytarzem w górę czasu.
Zmarli przyjaciele wychylali się ze ścian,
mówili: nie martw się, chłopie. Wszystko marność.
Przeminie jak zły sen. Nie warto się zadręczać.

Na strychu pracowni rytownik skupiony i powolny jak żółw
rytował gryfa unoszącego w szponach jagnię.
Farby, słoiki po chemikaliach walały się porzucone
jak gdy kto dzieła dokona – i zapomni.

Maszkary wyłupiaste, ludzie o ptasich głowach,
lew na pierwszym planie leżący dostojnie,
ówdzie święty Hieronim kuszony przez widziadła,
z boku kałamarz, pędzelki, klepsydra i czaszka.

Trumnę już wynieśli. Czuć wosk i palony jałowiec.
Krucyfiks na ścianie. Rękopisy po zmarłym.
Trzeba zapalić ogień w kominie, zaciągnąć strory
i wreszcie o sobie pomyśleć, po własnej stypie.

Strych chwieje się, stukają makówki w polu.
Sosna wali się z trzaskiem podmyta przez rwący nurt,
ale wczepiona jeszcze w zbocze korzeniami.
Słychać pojękiwanie bombowców. To oddala się burza.

W wykuszu zatrzepotał gołąb. Groźny pomruk kota.
Rynna chluszcze i dzwoni. Mnich zakapturzony w oknie.
Potem wszystko ucicha. Czujnie zasypia świat.
Dom tonie jak okręt. W snach buszują szczury.

Majaczy kościół świętego Jana o wypalonych gotyckich żebrach,
przy nim dom Mrongowiusza wypatroszony po strych.
Niemych świadków historii, pożarów i wojen,
mrok obejmuje gęsty. Sypie tłustą sadzą.

Autobiografia

Poważny jest jak Budda, który połknął żabę
i wie, ze zaskrzeczy w nim, gdy otworzy usta.
Skrzywią się pięknie władni – obrócą plecami:
Ach, ten Czychowski – znowu się wygłupia.

Rozmilczanie 
Mietkowi 

 to o czym pogadamy? 
 o chmurach misce barszczu czy ot po prostu 
 pomilczymy kolejny wiersz i obraz 
 a może jak się napijemy okowity 
 uzdrowi nasze milczenie gibkość języków 
 tych dam rozwiązłych 
 wtedy ty stukając drewnianą dłonią w kratę 
 ceraty zasłanej talarami cebuli 
 zarecytujesz swoje palce 
 a ja się pokiwam obejmując 
 ramionami twojego smutku 

 - o czym pomilczymy przy zapalonych 
 spirytusowych zniczach? 
 - pomilczmy zatem o jutro 

milczeć jutro - rzecz okrutna 
 straszna. i ogromnie smutna  

 jakoś to będzie 
 - nie będzie - powiadasz 
 nie będzie bo było...

 

Fortuna (fragment)

Stara prawda (doświadczenia uczą) porasta listowiem.
Pszczoła kwiat otwiera po wiosennej burzy.

Szczęśliwy kto ma dom, skrzypce w spadku, zdrowie
i nadzieję, że wszystko może się powtórzyć.

Bezzębni staruszkowie z pieskiem trzymają się smyczy.
Ufni, łagodni, godzą się na psią pewność i niepewny rzemyk.

Obrus rozkładają na trawie, owoce na nim i wino;
piesek ich nie poznaje – szczeka, śpiewa czyżyk.

Kwiat zamyka się w owoc. Pszczoła bez żądła umiera.
Komu dom, komu skrzypce, a komu – futerał?
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