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Umówmy siê, S³ońce –
poczekam aż się wypalisz,
odejdziemy w starość,
obok mnie – razem w niepamięć.
Kar³em w oceanie oceanów
siê staniesz,
okolone ³ańcuszkiem przed chwil¹ narodzonych,
co siê chowaj¹ daleko w próżni –
widocznej, lecz nieznanej.

Jest skrawek bólu,
co zawis³
jak koliber nad kolorem têczy.
Jest rzeka, co na krañcach œwiata
przechodzi w pamiêæ œwiêt¹
do gwiazd
i dalej, jeszcze dalej.

Pozwól odejœæ planetom, Bo¿e,
i gwiazdom z zaœwiatów siê rozejœæ,
i kwiatów zapachom odejœæ,
i ob³okom rozp³yn¹æ siê w niebiosach,
i bogom run¹æ w przepaœæ,
i tronom znikn¹æ,
i mi³oœci zamilkn¹æ
niby trawie na wypalonych stepach.
Pozwól odejœæ.

Zajrza³em w g³¹b czasu
w nadziei, ¿e mi³oœæ zobaczê,
zagubion¹ gdzieœ
w przestrzeni,
zauroczony
œwiat³em.

Odszed³ sen i zardzewia³y
poci¹g
i to niewypowiedziane.

Nastêpny wiek siê rozpada,
piêknem jest oddech, co jest obok,
choæ jest po tamtej stronie œwiata.

Przechodzi³em przez plac.
Za mn¹ szli ubrani w szare p³aszcze.
Kazali stan¹æ.
Kazali milczeæ.
Wywo³a³em œmiech.
Niech pan przestanie, mówi³a postaæ z ka³u¿y,
kim pan jest?
Nikt mnie nie pozna³ w pierwszym œnie.
Cofa³ siê czas, wci¹¿ siê cofa³,
po tamtej stronie.

Sk¹d znam ten dzieñ,
sk¹d znam te kwiaty?
Szare papiery,
bardzo obfity biust
przyklejony do œciany,
mucha w centrum ramy,
nieuczciwy zegar,
co zapomnia³ czasy Bim-Bomu,
Kajetan Pakszis zadumany,
„pienia ¿urawi”,
marzenia rzeŸbione czasem,
„moskiewskie wieczory” z ³ezk¹,
prosty chleb na zagrychê,
deszcz
i Bóg dla ocalenia dwóch starszych panów
przed zapaleniem p³uc,
i czas, co ¿yje ponad czasem.

Pójdê pos³uchaæ œwierszczy,
choæ s³uch ju¿ nie ten.
Pamiêæ pamiêta
piêkniejszy od piêkna
œpiew.

Le¿¹ bracia obok braci,
ojcowie obok ojców.
Posz³y w s³oñce prochy.
Czas roztrwoni³
chwa³ê szalonym,
co nieœli ogieñ.

Pamiêtam miejsce, w którym
sta³ mój dom.
Mia³ strome schody
i starca pod dachem.
Starzec nie schodzi³.
£owi³ muchy w pierwszym oknie.
W drugim ³owi³ b³êkit nieba,
i krople ³owi³, gdy pada³ deszcz.
Jedyny raz zszed³ po schodach,
gdy przysz³a œmieræ.
Potem dom zacz¹³ umieraæ.
Sp³yn¹³ do rzeki
dawno, dawno temu.

Katedra by³a jak
hala z basenem.
Krople wody chodzi³y
po o³tarzach.
By³y anio³ki barokowe
w gotyckich witra¿ach.
Ukryte zabawy
i zabawki.
I g³ód by³ w moim œnie,
i czo³g przyby³
w urodziny babci.
Ktoœ ko³ysa³ do snu
zestrzelone ch³opaki.
Jeden siê podpali³.
On jest na fotografii.

Wyprasza³em ¿ycie dla ojca na drodze
mijaj¹c Bo¿e Mêki przy szosie
do Piaseczna ko³o Gniewu.
Tam Œwiêta Mateczka z³otem ukoronowana
trzyma³a w rêku nakarmione dzieciê.
Obszerny pleban wskazywa³, gdzie ma spadaæ
pieni¹dz zmêczonych pielgrzymów.
Kocie ³by kaleczy³y stopy braci.
Obiecywa³y raj odpustowe pieœni.
Koniki z marcepana nêci³y oczy gawiedzi.
Pod lip¹ ob³¹kany pijany z³orzeczy³
pielgrzymom w procesji do Ÿród³a
œwiêtej wody niepokalanej panienki.
Piachem zawiewa³o w oczy
w pamiêtnym wrzeœniu,
roku tysi¹c dziewiêæset trzydziestym dziewi¹tym,
gdy by³em ma³y.

Sta³y bia³e domy.
Okna w nich
by³y jak sadza czarne,
puste.
Ludzie wyszli.
Pozosta³ krzy¿ przy drodze
i zapomniany pies
do krzy¿a przywi¹zany.

Na taœmie s¹ cztery dŸwiêki
zapisane.
Nie wa¿ne jakie.
Dla mnie s¹
jak Pi¹ta Symfonia,
jak kamienie w koronie,
jak niebiańskie ptaki
i królowa – matka moja –
w kwiatach.

Tyle by³o kropel.
Ba³em siê patrzeæ.
Przed sob¹ widzia³em szary dzieñ.
Serce widzia³o wiêcej.

Pó³ torby by³o chleba
i dzieci, wiele dzieci
w otch³ani szczêœcia,
i Bóg na œcianie zawieszony.

Trzeba spisaæ sprawy niektóre:
£añcuch ¿elazny,
z³oto w stosiku
i pamiêæ,
¿e jest gdzieœ dworzec kolejowy,
sk¹d wracaæ mo¿esz
dok¹d chcesz

Figurę
na moją cześć
szykuje
największy rzeźbiciel
zabawek.
Figura ma być
łeb w łeb podobna
i żeby było wiadomo
po co i dlaczego.

Krajobraz siê zmienia
co dzieñ.
W nocy œciêli drzewo
jacyœ przechodnie.
Na drzewie sta³y ptaki,
gada³y o ciszy.
Za oknem spa³y babcie
i dziadkowie,
by w dzieñ odpocz¹æ
i pospaæ jeszcze trochê
a¿ przyjdzie noc.
Upragniona cicha noc.

Zamiast na ³¹kê
miêdzy kwiaty iœæ,
szed³em na oœlep.

