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Musimy gdzieś podążać. 
Przemierzać się i wchodzić,  

wychodzić i powracać. 
Czasami trwożymy się. 

Niekiedy śmiejemy do… roz-huku.
Nie złorzeczmy jednak. 

Rzeczywistość wyzwala nas  
bowiem z nadmiaru 

i… z tego, co nam zbywa. 
Wyrzuceni poza nawias mkniemy,  

by umknąć przemijaniu. 
Jak rzeka. Wytrwale.



„Jeśli wśród dróg przede mną  
jest ta jedna, na której spłonę,  

ale mocne dam światło,  
pójdę tą drogą…”

(spisane z kamienia)



jest taka baśń
stara jak świat
u jego zarania

otóż jednego dnia
pewien ArcheTyp
postanowił arbitralnie oddzielić
światło od ciemności
zło od dobra
i jawę od snu

no cóż

wierzono w to jeszcze
nie tak dawno

wsłuchiwano się w głos pokoleń
i podpowiedzi historii
szepty proroków
oraz nawoływania Kasandry

próbowano zachować też pamięć
a tożsamość ocalić od zapomnienia

nastał jednak czas
w którym pogarda i nienawiść
zaczęły pląsać
transowo tańczyć
i wrzeszczeć na Niebiosa

a że ich nie przemogą
to już temat
na inną rozmowę

Archetyp
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ostatniej zimy nie było 
łatwo

wiatr rozwiewał myśli
śnieg przysypywał idee
a lód skuwał marzenia

jak mawiali wówczas 
piewcy życia
dopuszczono się błędu
w sztuce

po prostu zamrożono
na jakiś czas artyzm
by nie skakał z góry w przepaście
i nie uderzał śnieżkami w torsy
by pobudzić żwawiej krew

miano nie tworzyć 
a kreowanie odłożyć 
na później, w nieokreśloność

czas jednak zaczął doznawać 
szczególnego poczucia słabości

zaczął wrzeszczeć, że błądzimy

Błąd(zimy)
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ot, po prostu
jest

a raczej lśni
niewyczerpane
w swej istocie
nieprawdopodobne

krąży i toczy się
w gąszczu myśli
i splocie zwojów
unerwionych na czaszkach
aż do bólu

i choć zdaje się
przytłumione 
nadmiarem strachu
i lęku na przemian

trwa w bezmiarze
do wyczerpania
ostatnich pokładów tchnienia

życie
jakże piękne
i nieznośne zarazem

bywa

Bywa(m)

Każdemu po kolei
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z bagażem podręcznym 
myśli i zwątpień 
klątw i zapomnień

usiadłem

na ławce, w parku 
wśród drzew niejednorodnych

nieopodal dały dobiegać się 
odgłosy pojazdów szynowych
(zwanych powszechnie bimbami) 
i miejski zgrzyt przyrody

znienacka musnął mnie 
nieznośnie skaczący wróbel
jakby w prośbie o ułomek chleba

zamar(z)łem

z bagażem nadmiaru  
pod pachą 

uciekłem

Lęki
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znalazłem Pana Jezusa

leżał samotny
na ulicy Podgórnej

tak, tej samej
po której chodzę 
nieustannie
chwytając zachłannie 
czasoprzestrzeń

przytulał się,
(jak nigdy dotąd)
do asfaltu
(miernej jakości zresztą)
pod kołami czarnego Renaulta
sprowadzonego zapewne z Niemiec
(walonego i bitego)

wchodziłem wtedy 
na górę
niczym Syzyf
dyszałem
świadomy, że niedługo
tu powrócę

bo wchodzić i wychodzić
to rzecz ludzka

Ludzka rzecz 
(czyli historia PEWNEGO medalika)

MARIUSZ ROBERT STOPPEL10



w pierwszej chwili
przeszedłem obojętnie
(przecież nie będę podnosił Kogoś,
Kto zawisł
na blasze z nieszlachetnego kruszcu)

ocknąłem się dopiero
na szczycie

trotuar skończył się
a ja poczułem
że Kogoś porzuciłem

biegłem, cofając się 
pośpiesznie 
by podnieść Boga

by zabić
(raz na zawsze)
Jego i  moją 
samotność
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jak ja lubię zapadać
… w sen

zasypiać naprędce
wtulać się w przestrzeń pościeli
i usypiać myśli

orbituję zawzięcie

wtedy

krążę, wzlatuję i spadam
no i wznoszę się poniekąd
ponad ograniczenia

Bóg wiara, sen mara

i wtedy wyprostowuję
wezbrane potoki wzruszeń
a z emocji wybieram
tylko niedościgłe

ciepło mi, i przytulnie

i choć nie ma obok nikogo
i nie czuję już splotu dłoni
ani przeplotu nóg
dotyku ust
czy śliskości warg

z nadzieją wierzę
w przebudzenie

bez marazmu 

Marazm
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lekcja języka polskiego
nigdy się nie skończy

zaprawdę

jest z nami i zostanie
no i kwita, amen

bo któż nie pamięta
że Słowacki wielkim był poetą?
i któż śmie wątpić
że „nie” z czasownikami
piszemy oddzielnie?

chyba tylko ten
dla którego słowo-wytrych
odwraca 
zastany porządek 
rzeczy

mama ma jednak nastroje
na stroje
i nas troje

i nic nie jest w stanie zmienić
tej zadziwiającej homonimii

dzięki niej bowiem trwamy
wciąż gryziemy dywan trawy
by podnieść się w końcu 
z kolan na stopy

i w postawie wyprostowanej
krzyknąć: nie zginiemy

nigdy

nie umrzemy

(Na)stroje
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(nawiasem) Mówiąc

zostawmy za sobą
porażki
dni minionych
już przekwitłe

zostawmy też
klęski
i ich cienie
niedościgłe

zaczerpnijmy
powietrza
co jak bat smaga
zamaszyście

napijmy się
siarczyście
ze źródła czasu
zanim zniknie
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wiesz o nicości
raczej niewiele

domyślasz się usilnie
jaki ma zapach
kształt i proporcje

patrzysz więc na nią

jak widać tylko 
z perspektywy praw fizyki

jak Newton czy inny Einstein

niekiedy zbiera ci się
na wymioty
(i to mocno, kolego, aż za mocno)

pozbawiony eschatologii
zamierasz jednak

powoli
robi ci się niedobrze
od braku nadziei
na przetrwanie

Niedobrze
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czuję, że istnieje

kroczy za mną
i jest
tu i ówdzie
a szczególnie tam
gdzie mnie nie ma

wymyka mi się co prawda, czasami
z objęć i myśli

Niepojęty

niepostrzeżenie staje jednak
natychmiast za mną
i szepcze, żebym się trzymał

abym nie szukał własnego cienia
i nie trwożył się
gdy zachodzi słońce

On po prostu, i to najwyraźniej, 
bywa i nie ma na to mocnych

nie zniknie

dzięki Bogu

Niemoc
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zdajemy się być
i w trwodze losu
wrastać w ziemię

głęboko
coraz niżej
w pogoni wiecznej
ku epicentrum

stajemy się wtedy

w rzeczy samej 
i jak życie samo

tkamy mozolnie sieć
istnienia czy jak kto woli
powolnej defraudacji

w niezwykłości jej splotów
w szerokościach jej obfitych ramion

czasami rozplątujemy ją
krocząc i brodząc
w zakamarkach myśli
i w zaułkach uczuć

od gnoju
do gwiazd

niespełnieni

Niespełnienia

Każdemu z osobna
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chciałbym wiedzieć dlaczego
tak przemykam
niepostrzeżenie

między własnymi krokami
jak spadający jesiennie
beznadziei liść

chciałbym doznać
poczuć w ustach woń
uciekających bezpowrotnie chwil
w których niespełnienie dociera
do portu łez

chciałbym…

poproszę może jutro poranek
o światło i blask
by przytuliły natrętny czas

noc ubłagam

by przykryła mnie ciszą
swych namiętnych warg

Nie wiem
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od dzieciństwa marzyłem

chciałem latać
oglądać ziemię znad chmur
przeniknąć błękit
na wskroś
unosić się i wzbijać ponownie

mawiali, że miałem polot

umiałem z ojcem zrobić latawiec
puszczać go na polach, wśród zbóż
dzikich i przerośniętych ponad miarę

(raz nawet znalazłem płaszcz
stary, przeciwdeszczowy
noszony zapewne przez jakiegoś szpiega)

doklejałem mu zawsze ogon
długi i kolorowy
w barwach jaskrawie wojowniczych
i ciemnych niczym przepaść

upadłem jednak kiedyś
niespodziewanie
pewnego dżdżystego dnia

zahaczyłem o kamień
i leżąc na wznak wkroczyłem
… w Niebo

i to bez machania
wiotkim rękami

Polot



poziom
to inaczej
level albo piętro
kolejna kondygnacja

i to w górę

dlatego wspinam się

co prawda
bez zabezpieczenia
adekwatnego do warunków
obuwia i płaszcza bezwietrznego

nie mam nawet kasku

zawadiacką czapkę tylko
z przechylonym daszkiem
na ukos jak szachowa diagonala

przemieszczam się 
bez żadnego zamiaru
i nie mając skali pomiaru

na ostatecznie osiągniętą wysokość

z kolejnym etażem
jest jednak coraz trudniej

Poziom
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bezsilny chwytam się
poręczy i szczebli barierek
obserwując pot 
pozostawiony
przez poprzedników
na przyległych do niej ścianach

wtedy jak oni
wylatuję

nad poziomy





niekiedy wytacza się
procesy

czasami działa
by zabijać
i argumenty
by ranić

a ja mam procę

taką z lat dawnych
uformowaną z patyków
i jeszcze pachnącą lasem

nie pamiętam, doprawdy, kiedy
z niej strzelałem ostatnio

przed oczami raczej
przemykają mi obrazy
utkane z ciszy

ona leży w majestacie

od wielu lat
na dnie komody
przykryta pożółkłymi listami
od byłych przyjaciół

słowa z wypłowiałej 
korespondencji
zdążyły już
złagodzić jej

przeznaczenie

Proce(s)
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nieposkromione 
bez składu
w nieładzie rzucone 
bezmyślnie

leżą
(a wszystko zależy przecież 
od miejsca spoczynku)

zdają się krzyczeć
o ładu porządek
i składu precyzję

w rzeczy samej
nie zaprzeczysz

nie możesz
ich zabić
okroić z powagi
pozbawić patosu

w rzeczy samej
nie możesz

bo w pamięci
bez pamięci
ugrzęzła tożsamość

w barwach kolorowych
w historii bez dat
wrażliwych na skowyt czasu
w potrzebie wiecznej

Rzeczy

Następcom św. Piotra
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i choćbyś udaremnić chciał
powagę i powab ich odwagi

w rzeczy samej 
zaginiesz

utoniesz bezrozumnie
w nicości
na zawsze
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w ciszy
tylko można usłyszeć

wysłyszeć nieskomponowaną jeszcze arię
poczuć skargę historii
doświadczyć skończoności dnia
(naszego powszedniego)

można też zadialogować

bez zbędnych sylab
głosek szeleszczących
i szumiących nadmiernie

można też zatrwożyć się
stanąć w ekstazie ponad
wzruszyć się niepodważalnością grawitacji

i… westchnąć trzeba
by pustka pochłonęła ból

tak bezwiednie, bezgłośnie

Skowyt
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ze strachu
po lęk
bezpodstawny

tak niezabawnie
tanecznie wręcz
i oburącz

biegnę

połykam kolejne chwile
w zapowietrzeniu płuc
i w ustawicznym drżeniu warg

zjadam nieustępliwe momenty
zwątpień i marzeń zarazem
które rozbijają się bezwiednie
o krawędzie słów zbyt ostrych

za szybko wypowiedzianych
w obłędzie oddechu czasami

z lęku
po strach
w oczekiwaniu objęty

tak na dobranoc
o zmierzchu
obunóż 

Strachy
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coś ścieka

z ran mych na dłoniach
zadr na sercu
z pęcherzy u nóg

to śluz

dlaczego nie zamiera?
dlaczego sączy się
wstrętnie i natrętnie
przywołując ból?

chciałbym zamknąć oczy
zewrzeć powieki w uścisku
a rzęsy przyprawić o ruch

jednostajnie miarowy
przechodzący  
przez bramę

uchyloną 
mych snów 

(Ś)luz
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doznaję ukojenia

ktoś w tym samym czasie
w identycznej przestrzeni
z krwioobiegiem tożsamym
ze swoistym utrudzeniem

stwierdził całkiem poważnie
i zupełnie niedawno
że w lustrze to ja
tak tak
niestety, ja

kwintesencją tej konkluzji
prostej, doprawdy, w swej naturze
jest klątwa „niestety”

aby to zrozumieć
należy przeistoczyć się 
na moment, choćby
… w ptaka

wzbić się ponad
zobaczyć znad
i przechytrzyć niezmierzone

rozpostrzeć skrzydła
ogarniając marzenia
wtapiając się w ułudę

powoli

i po ból

Tak, ptak
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raczej nie
nie teraz
może później

znajdźmy czas
kiedy indziej
bez pośpiechu

pozerkajmy choć
na siebie
wyszeptajmy

by dni otulały nas
zapachem wiosny
nieustannym

posłuchajmy nut
tych drapieżnych
nieco zwiewnych
z silnym głosu tembrem
wykrzyczanych

skłonnych wtopić się
urokliwie, beznachalnie
w naszą otchłań

Taki uro(c)k
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co byłoby, gdyby…
umysł zasnął

ot tak, po prostu
chciałby się przespać
na chwilę zapomnieć o dopływie krwi
zresetować z nadmiaru bodźców
wreszcie sformatować z emocji

może na swej czystej już płaszczyźnie
w kłębowisku zwojów pokrętnych
ktoś doceniłby ruch kończyn

ud i rąk
wymachujących bezwiednie i z siłą
w zachwycie wolnością
i… w agonii

wtedy skończyłaby się
udręka organizmu
uzależnionego od głowy
i jej sposobu myślenia

z obawy, by świat się nie rozpadł
śpiewano by, zapewne, pieśni żałobne

na przebłaganie za grzechy nasze
i całego świata

(Ud)ręka
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nasze usta podnoszą się
czasami

w ich kącikach
nietrudno dopatrzeć się
pozytywnej zmiany

wargi wtedy wybuchają
powietrze mknie 

usilnie
naprzód jak ogień

dopada rozmówców
w interakcjach

słychać tylko
hi, ho
hu, he, ha

a jakże

byle głośniej
i dobitniej
byle do rozpuku
byle zatykało
a nawet bolało
żeby zatrzęsło

a jakże

a potem cisza
która nie krzyczy

jak dobrze

Uśmiech
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zdaje się

że wiem
dlaczego i po co

po kres 
udam się
bez większego ryzyka
jak po złote runo nicości 

a więc...
w drogę

ku przejrzystości
krystalicznego dna
w którym mieni się
ta nasza praprzyczyna

z Twojej Hellady nabiorę
sił
na Rhodos, u styku mórz
ogarnę wątłymi palcami
nieboskłon

zatopię się w nim i zatracę
po-wieki

tak tak, Przyjacielu

tylko na Krecie pot-patrzę kozy
umiejące, tak jak nigdzie, 
siadać na drzewach

W blask

Otworzyć po-wieki!
Marek K. Siwiec





spróbuję okrasić wtedy smakowe kubki
Metaxą z oryginalnego źródła
podobnie jak Ty z Filo-Sofiji

zapragnę zapewne
po tym wszystkim
ujrzeć blask

i w blasku zapatrzeć się
w swój cień
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pojawia się

znienacka 
nadchodzi

powolnie dopada cię
i tłamsi poniekąd

czujesz go w krtani
i w krwioobiegu
w czasie rzeczywistym
i w ułudzie

na granicy jawy i snu

chętnie byś go zmiażdżył
zadeptał na śmierć
i zgniótł niemożebnie

wszystko jednak co możesz
zrobić po kryjomu
to przywyknąć do niego
i poczuć jego obecność

potem zapaść się w nicość
i zasnąć u jego boku 

zamaszyście

(Za)duch
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bywało cieplej

zwłaszcza wówczas
gdy pot osiadał
na wskazówkach
mojego ściennego zegara
w porze nasilenia myślenia

z biegiem dni działo się
już tylko gorzej

myśli uciekały wtedy 
gdzieś niepostrzeżenie

obijały się o siebie

w pokoju robiło się zimniej
jakby dotkliwiej

wydawało się, że nicość
zagnieżdża się w bycie
nie tak dawno jeszcze 
pewnym i pełnym

gna w pożądaniu
przez dynamikę i zwiewność
rzewność i zatrwożenie

zamar(z)łem wtedy
na myśl o nieistnieniu

Zamar(z)łem



tkwimy gdzieś

trwamy nie patrząc
i głuchnąc zarazem

w zamyśleniu –
oddali bezkresnej
po ostrość horyzontu

ono postawione jest
ponad miarę
i wszelką sposobność
gotowe do biegu 
na przekór

po woniach lubieżnych
i czuciach bezwiednych

mocujemy się zresztą z nim stale

zakotwiczamy na brzegach
na których przebiegłość czasu
wyznacza nam los
nieodgadniony, ulotny

w zamyśleniu –
głębinie bezszelestnej

Zamyśleniem

Niedoszłym wrogom
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powoli zanurzam się
niechcący, i jakby mimochodem,
wypływam na głębię

i tak jak Ty wtapiam się 
w otchłań mętną 
bez słońca kruszcu odrobiny

w ciemności błądzę, Przyjacielu

po omacku szukam dłoni
nieznużonej jeszcze
codziennością zatonięć
w odmętach życia ustawicznych

chciałbyś, bym trwał
i nadal obijał się o rafy rozmyślań
lubieżnie radosnych i pełnych trwogi zarazem

nie zdążę chyba jednak, Przyjacielu

w bezdennej liniaturze czasu
i przestrzeni zwiewnej
zatopił się bowiem mój szał

bezpamiętnie

Z(a)nurzenie

Towarzyszowi nocnych 
spacerów z psem





powiało przeszłością

dniami minionymi
chwilami odpornymi na czas
przemykający niepostrzeżenie
pomiędzy nutami oddechów
dogłębnie

a Duch nieposkromiony jeszcze
wieje nadal
kędy chce

wieje i rozwiewa mnie

omijam go wstydliwie
tak jak chybotliwe płytki 
chodnikowe nad rzeką
i przekupniów na targowiskach
próżności

po drodze krętej
pełnej zaułków
których należy się strzec
uciekam

w bojaźni
coraz strachliwszej
i kruchej jak ptak

podczas zawiei

(Za)wieje
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utknąłem

nawet nie wiem
jak to się zadziało

gdzieś pomiędzy wiarą a niemocą
jest przecież istotna granica

w tym przypadku
była jednak za cienka
za wiotka i za zwiewna

i choć wydawało się inaczej
obie, Panie, stoczyły bój

niemoc wrzeszczała i tupała
szarpała za ramię
i szczypała w rękę

nawet dotarła do krtani
by krzyczeć „Bóg umarł”

wiara w pokorze
skryła się na krużganku

lekko pociągnęła mnie  
… za nogawkę
i westchnęła „Ufam Tobie”

(Za)wierzenia
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dzierżę w palcach pióro
a atrament nie zastyga

jest stale obecny
w plastikowych nabojach
zawsze wymienny i gotowy
by wypełniać przestrzeń stron
kolejnych i gniewnych

i choć współczesność
w nieprzebranym swym nadmiarze
wymyśliła zmazywacze 

nie używam ich nawet 
pomiędzy wierszami

wolę z determinacją  
zdrapywać do krwi
wpisy dokonane niewprawną dłonią

wolę wyryć na kartce
symbole swej nonszalancji 
w szale wolę zrapować 
pojedyncze oddechy słów

w ciszy zastygłej 
błagam

by natchnął mnie
Święty Duch

Zd(rap)ka



zjaw się, Panie
w swojej ponadczasowości

tak ulotnie
i bezszelestnie
dotknij

otul ramieniem
i poklep po plecach

bym wydobył krzyk
i zaświadczył

potem pogładź po głowie
delikatnie i z gracją
tak jak umiesz wydatnie

zjaw się
na przekór wszechobecnym
falom radiowym
i promieniowaniu światłowodów

po prostu
(a nie dla zabawy)

Zjawa
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Żyjącym w ułudach



NAWIAS 49

dotyka nas z nieba

często wyzwala pot
lejący się strumieniami
od czoła po splot
najbardziej wrażliwych tkanek
dwóch odmiennych stóp

pojawia się 
ni stąd, ni zowąd 
niczym żart
wiecznie uśmiechniętego Stwórcy
który każdego dnia maluje siebie
kolorową paletą barw

radosny i zabawny
niczym czar

z nieba dotyka nas

szczególnie wtedy
gdy kończy się czas

zdeterminowany
chce wreszcie dopaść nas
na zawsze

choć jest i tak
bez szans

Żar(t)
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