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PODZIÊKOWANIA:

Mojej ¯onie  za cierpliwoœæ, wyrozumia³oœæ i mi³oœæ

Adamowi £ASSIE  (ANANKE, ASSAL) za g³os, przychylnoœæ,
inspiruj¹c¹ muzykê i poœwiêcony czas, który nam obu ucieka

Mariuszowi DUDZIE  (RIVERSIDE, LUNATIC SOUL)
za ubarwienie moich s³ów niezwyk³ymi dŸwiêkami

Wojciechowi KOWALSKIEMU  za nieocenion¹ pracê
przy wydaniu ksi¹¿ki

Agnieszce KOŒCIUSZKO  za permanentn¹ translacjê
i recenzowanie tekstów

Bart³omiejowi SIWCOWI  za s³owo wstêpne
i wsparcie mentalne

Markowi Kazimierzowi SIWCOWI  za nieustanne
zdziwienie moj¹ poezj¹

Jackowi STAWICKIEMU  za niesamowite komentarze
do wierszy

Remigiuszowi SZYMAÑSKIEMU  za niekoñcz¹ce siê
dobre s³owa

Marcinowi SZMYDOWI  za niewyczerpane
wsparcie techniczne

Joannie GAJOWNIK  za anio³y i mo¿liwoœæ promocji
mojego konceptu

Darkowi WARCZAKOWI i Waldemarowi ZIÓ£KOWSKIEMU
za niezwyk³¹ cierpliwoœæ w s³uchaniu moich opowieœci
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Cisza… krzyczy, a wszystko z niej siê rodzi.
Przestrzeñ wype³nia siê oczekiwaniem, zaniesio-
nym pod stopy Stwórcy. Niedopowiedziane
skrada siê. Jest tu¿, tu¿. Zdaje siê czyhaæ. Ale
jeszcze nie pod¹¿asz. Jeszcze nie czas. Powstajesz
powoli. Z daleka, gdzieœ z niewypowiedzianego,
zakrada siê œwiat³oœæ. Zaczyna dotykaæ Twych
powiek. Rozwierasz je lekko zalêkniony i umie-
rasz dla blasku. Wychodzisz z mroku, o œwicie.
A jak¿e by inaczej, po kryjomu.

To najlepsza pora na wêdrówkê. Po miejscach,
w których wzrasta³eœ, które przytula³eœ i przekli-
na³eœ, w których p³aka³eœ i œmia³eœ siê do bólu
i z bólu. Wreszcie jesteœ. Sta³eœ siê. Wiêc przemie-
rzaj i zmierzaj, choæ wszystkiego nie jesteœ w stanie
policzyæ. WyjdŸmy razem: na ulice i pod dachy,
zach³yœnijmy siê niebem niezmierzonym i przy-
tulmy zmêczon¹ nami ziemiê. WejdŸmy wszêdzie.
Nawet wtedy, kiedy ko³acz¹c do drzwi, nikt nam
nie otworzy. W drogê, teraz i na ka¿de jutro.

                                                                                                         Autor
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pochylasz siê

na kolejnych czcionkach
widaæ coraz wyraŸniej
pó³szlachetny agat

obok
w nie³adzie przestrzeni
wype³nionej muzyk¹
z radiowej trójki

umieraj¹ powoli
opuszczone
t³oczki, liniaki i mosiê¿ne winkielaki
które nie ozdobi¹ ju¿
nigdy niczyjej ksi¹¿ki

Adda
(z wizytą u introligatora)

©
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oddycha jedynie wierszownik
ostatnia nadzieja poetów

byæ mo¿e on
uchwyci jeszcze
to, co nieulotne
nakreœlone niedbale
przez pióro
na wyszarpanej diariuszowi
kartce z zapisem przesz³oœci

w s³owach niezu¿ytych
zaklêtych w ornamenty

jak dawniej

poranek koñca lutego 2015,
bez s³oñca, 9.37
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jesteœ?

tak – ca³ym cia³em
i wielkoœci¹ umys³u

wtedy mijasz
i wyprzedzasz?
niekiedy b³¹dzisz
i czasami trafiasz?
tak –
przytakujesz

zamkniêty
w ruchu ko³owym
wirujesz

na twoich skrzy¿owaniach
nie ma znaków
przestankowych
ani nakazów
rozgl¹dasz siê tylko
nieprzerwanie

ostro¿nie w prawo
z bojaŸni¹ w lewo
i jeszcze raz niechybnie

a albo czy i lub
nieprzejednane
drapie¿nie spragnione
pragn¹ przechwyciæ ciê
niewzruszone
chcesz?

Ktoœ ukryty jednak
tu¿ za rogiem
jak ¿ubr
krzyczy
Bóg nie umar³ –
pamiêtaj

1.04.15, 9.21

Bądź
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Dlatego

dlaczego
dlatego?

mo¿e w³aœnie

z milionów
powodów
i
dowodów

na istnienie

gdzieœ miêdzy
Starym Portem
a portem ³ez
o którym œpiewa³
Andy Latimer

doskonale to pamiêtasz

harmonia nut
wydobyta jego palcami
sprowokowa³a pot
(niejeden zreszt¹)
wydobyty z serca

mo¿e w³aœnie
po to

byœ dziwi³ siê
po raz kolejny
z oddali
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powietrzu
bez którego
nie jesteœ
w stanie œniæ

i wstawaæ
z nadziej¹

o œwicie

24.03.15, 15.54
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ile¿ to razów

i ile¿ to razy
zatapia³eœ œlady
i smutki na bruku
wy³o¿onym pod³¹ kostk¹

raz nawet
opar³eœ siê ³okciem
nienaturalnie wygiêtym
o tramwaj-atrapê
tu¿ przy wejœciu
na rynek

chcia³eœ oznajmiæ wtedy
¿e przepraszasz
¿e póŸno
i ¿e nie zd¹¿y³eœ kupiæ biletu

sam skasowa³eœ go jednak

na nastêpne spotkanie
po pierwszej, a jak¿e wprawnej
kolejce na koñcu baru

dziwne, ale jakoœ ci
siê nigdy tu nie d³u¿y³o

czas bowiem mierzysz

obserwujesz
dna kolejnych
pokali mokre krêgi
na blacie
nadchodz¹ce znienacka

kiedy nastêpny adwersarz
poklepie ciê
po ramieniu

17.03.15, 15.22

Długa
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za pêtlê
oddam wszystko

by czas poch³on¹æ
zgasiæ ogieñ
co we mnie ¿arzy siê
i tli na przemian

zapêtlê
rzeczywistoœæ porywcz¹

egzorcyzmami odstraszê
by nicoœæ odesz³a
nieprzemijalnie odda³a
¿ywym dech
który z niej czerpie

Entliczek-pentliczek
Na śmierć nieprzemożną
(pamięci Macieja B., w czwartą
rocznicę odejścia, poniekąd)
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za³o¿ê pêtlê

owinê ni¹ szyjê
by unieruchomiæ g³owê

ramiona wyprê¿ê
by unieœæ ciê¿ar nóg
zalanych ³zami

w potêdze postawy
wyprostowanej

4.06.AD 2014, 17.42
Plac zabaw, Wy¿yny
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reakcje bywaj¹

i przestêpuj¹
z nogi na nogê
jak wygnañcy
w Kubryku
na karaoke

i…

znikaj¹
jak nieznoœne tembry
kolejnych g³uchych wokalistów
przyprawione nutami
…vocaleru

i nie dziwisz siê
zatem
i nie pamiêtasz ju¿
twarzy rozwartych
ustami bana³ów

spogl¹dasz raczej
ukradkiem
wychodz¹c
znienacka
na szare lustro Brdy

zawsze smêtnie
wieszcz¹cej pó³noc

i b³ogos³awisz wtedy
zegar
misternie stawiany
niegdyœ
przez Jezuitów

czas bowiem
na kres

E.T. go home

24.03.15, 23.14

„i”
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pomimo wszystko
wchodzisz w to…

¿ycie
naznaczone
piêtnem defraudaucji
przypominaj¹cej
jazdê bez biletu
(czy przeja¿d¿kê na gapê)

na pocz¹tku
nieco bezszelestnie
prawie niezauwa¿alnie

patrzysz i filtrujesz
obrysowujesz Ÿrenic¹
znad powieki
rozmyœlnie niedomkniêtej

i nic to –
mówisz do siebie –
przelêkniony

na alei Jana Paw³a
zapêtli³ siê bowiem czas
(gdzieœ pomiêdzy
utracon¹ harmoni¹
a niespe³nionym marzeniem)

brniesz jednak

Jednak
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na przekór zas³yszanym
nieopodal dialogom
przechodniów którym daleko…
do kompatybilnoœci

o Jezu, jak daleko

w poœcigu
za ³ask¹
nag³ej
i niespodziewanej

œmierci

2.04.15, 23.17
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jeœli oddychasz
czy mo¿esz
wiêcej?

przecie¿ czynisz to
bezwiednie
i jeszcze
i dziêki Stwórcy
rytmicznie

stale

kroczysz i kraczesz
z³oœcisz siê i przenikasz

niekiedy
na falochronach
ponurych, bez nadziei
nad twoj¹
na zawsze Brd¹

a tu trwa
potêga
i na trybunie b
czerñ bez przymusu
nieustannie, z honorem
miesza siê
z grafitem nieba

otwartego dla ka¿dego
który ³aknie

i ch³oniesz to
w oczekiwaniu
by nie zaszlochaæ

jak wyrzucony
z gniazda 
nowonarodzony ptak

25.03.15, 22.55

Jeżeli
Fanatykom Zawiszy
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chcia³oby siê wykrzyczeæ
¿e ¿ycie jest

jak rzeka
z ca³¹ potêg¹ jej niepowtarzalnoœci

trywialne, co?

nurt zawsze niewiadomy
pr¹d przecie¿ niezmierzony

stan pe³nej gotowoœci

uzale¿niony
od kaprysu natury
wybryków Stwórcy

i jak patrzysz
od tego zale¿y

i jak idziesz
tym wymierzysz

niezwyk³e

wpad³eœ na to
nagle, potykaj¹c siê
o dawno nienaprawian¹
p³ytê chodnikow¹

nieprzezornie pod¹¿aj¹c
w truchcie nad Brd¹

w nieznane

8.03.2015, 15.21

Każdemu z osobna
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ewangeliczne talenty
nie zachwalaj¹ zapewne
marnoœci

raczej odzieraj¹ j¹
z nagoœci istnienia

na scenie Ona bywa

obdarta z szat
przyt³oczona
samouwielbieniem

a koncert wci¹¿ trwa
tak jak ¿ycie samo

w blasku reflektorów
kolejni  rockmeni
wydarci mrokom ulic
i œwiat³oœciom targowisk

w rêkach zdaj¹ siê
chowaæ nuty
wokalnych linii
i polifonicznoœæ dŸwiêków

uchylaæ drzwi niebios
i wyg³aszaæ pochwa³ê piêkna

Kuźnia
(wejście tylko od Gdańskiej)
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gawiedŸ przy stolikach
posadzona na skórzanych sofach
oddycha wtedy
tytoniem
zmieszanym z chmielem

patrzy
zapatruje siê
zerka

i gdyby nie basiœci
nie by³oby w tym rytmu

sygna³u do pomna¿ania
otrzymanych ³ask

2.03.15, 23.15
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ale co?
¿e mo¿e?
raczej nie

powinien

kroczyæ
jak dawniej
przez poœwiatê lazuru
wokó³ Balatonu
na Bartodziejach

kiedyœ œlizga³ siê

tam

na lodowisku
stworzonym
nie-ludzk¹ rêk¹
na tanich ³y¿wach
podarowanych mu
przez starszego kuzyna

Lecz
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wydawa³o mu siê

wtedy, i¿ czas
nie ma znaczeñ
imion, nicków
nazwisk i loginów

teraz nie pora

na ¿art czy farsê
tani dowcip z piwiarni
czy b³ahe szyderstwo

wystarczy

zawierzyæ

by pêtla dni
spl¹tanych
nie st³amsi³a

zdziwienia

31.03.15, 13.24
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zmobilizowa³eœ mnie

nie przypuszcza³em
do dziœ
¿e siê odwa¿ê

jak wierszokleta do poety
w pó³s³owach
napisaæ

pamiêtam ma³o poetyckie godziny –
jak nazywa³eœ zajêcia filozoficzno-poranne

nie zapomnia³em dlaczego logika porz¹dkuje Ci œwiat
ani dlaczego nie lubisz zbyt nobliwych miejsc

wybacz

nie przep³uczemy tej nocy gard³a

nie pozwoli na to Plotyn
¿y³ki dr¹¿¹ce greckie ska³y
ani cienie ch³opców graj¹cych w hokeja w grudniu’81

mo¿e ani nie ¿yj¹
tak jak Twoja matka i Mój ojciec

mo¿emy jednak poczuæ wolnoœæ

komputerowy zapisywacz tekstu
szumnie nazwany WORD
przyjmie nasze wzloty i upadki

pozwoli nawet zapisaæ s³owa Bocian i Fiko³
wielk¹ liter¹

pozwoli w chwilach tej nocy samotnej
poszukaæ towarzystwa kobiet

Mocny
Do Marka Kazimierza Siwca list
(na motywach „Żyłki”)
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ró¿nych
ze snów, marzeñ i œwiata umar³ych
oraz tych zapamiêtanych kiedy wêdrowaliœmy
ulicami Londynu

ja te¿ tam by³em

i choæ nie bywa³em bojownikiem o wolnoœæ
tak jak ty
a raczej koneserem dŸwiêków Steve’a Rothery’ego
chcia³bym jak Ty dojœæ do Ÿród³a

cieszê siê, ¿e idziemy tam

razem i osobno
spl¹tani ¿y³k¹ wspomnieñ

mojego i twojego
zgrzytu rzeczywistoœci

                        23.53, dnia pewnego
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mieliœmy dziœ porozmawiaæ

zamiast spaceru po ulicach
utknêliœmy jednak
nieoczekiwanie
w pe³ni dialogu
na moœcie

sterczeliœmy na jego œrodku
jak pos¹gi
oblane law¹
utkan¹ z retrospekcji

wygiêty wpó³
jak pijak przechodz¹cy
z Kubryka do PRL-u

zda³ siê nam ³ukiem
trzymaj¹cym linoskoczka
na swoich barkach

dziœ wyj¹tkowo by³ zdeptany

i wyraziœcie zmursza³y
jakby osowia³y od nadmiaru
wtapiaj¹cych siê w jego ¿ebra
bezlitosnych stóp
i œladów tanich butów
prosto z Azji

podtrzymywa³ nas jednak
na duchu

Mostowa
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w przeciwieñstwie do Brdy
zmierzaj¹cej ¿wawo do bezkresu

która pragnê³a
jak najszybciej
otworzyæ usta
wszystkim œluzom
I zatopiæ na zawsze pejza¿

tego dnia
3.03.15, 12.24
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piêkna jest mowa ojczysta

szczególnie wtedy, gdy harmonia g³osek
bezszelestnie wysuwa siê z ust
a znaczenia s³ów nabieraj¹ pañstwowej rangi

bo jak tu nie byæ zgodnym z zasadami
leksyki, s³owotwórstwa, sk³adni czy frazeologii
gdy naprzeciwko ciebie ustawiono rz¹d ³awek
i posadzono w nich za korzystny wyrok m³odych
adeptów polskoœci i buntu

siedz¹, ws³uchuj¹ siê w ka¿dy dŸwiêk
niekoniecznie ten z nauczycielskiej katedry
przesy³aj¹ liœciki na karteluszkach
raz to mi³osne, raz flirtuj¹ce
innym razem bezczeszcz¹ce lekcyjny temat

a dziœ akurat by³o o ortografii

niedoszli maturzyœci przestraszeni, niegramotni
bez kieszonkowych s³owniczków z regu³ami
bezskutecznie próbowali siê zmierzyæ z g³êbi¹
próbowali sobie przypomnieæ
jak pisze siê cz¹stkê nie z rzeczownikami

jedynym ich olœnieniem by³o ¿e razem
wykrzyczane wspólnie do sufitu

tylko przyk³ad jakiœ nocny cisn¹³ im siê na wargi

nietoperz!

mo¿e siê nie wyspali

 Autentyczne, z lat minionych bezpowrotnie

Nauka o języku
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czasami pozornie znikamy

z nieba zionie wtedy pustk¹
z piek³a otch³ani¹

wydaje siê
¿e „nic” ma niezmordowan¹ moc

¿ycie i œmieræ tañcz¹
jak oszala³e
na linie

niczym cyrkowy akrobata
balansuj¹ na cienkiej tafli istnienia

ciep³o i ch³ód
umieranie, narodziny
radoœæ i cierpienie
przeplataj¹ siê wtedy
w pochodzie
donik¹d

dobrze jednak
¿e porusza siê czas
w nieograniczonej strefie
upadków i wzlotów

a nad ni¹ On
panuje i patrzy
rozwa¿a i p³acze

czeka na jedno „ratuj”

by rozpierzch³a siê noc

czerwiec AD 2013

Nieodejście (ekspozycja)
Piewcom codzienności
Kazimierzowi i Bartkowi Siwcom
ku ukojeniu po stracie Hanny
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odszed³
w pozycji siedz¹cej

podpar³ g³owê
w ostatnim tchnieniu
na ³okciach
spracowanych nadmiernie

nieco wczeœniej
w³aœciwie tego samego dnia
zd¹¿y³ naprawiæ
ca³e mnóstwo
ludzkich dramatów:

kranów
nie dzia³aj¹cych
z których do czajnika nic
nie mo¿na by³o
nalaæ

Nieodejście (repryza)
Pamięci pana Leszka –
wirtuoza hydrauliki
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kaloryferów ¿eliwnych
które nie mia³y
ju¿ si³
ogrzewaæ sumieñ

po prostu
schowa³ siê
w swoim kantorku

na zawsze

traktuj¹c nas
z grubej rury
i uœmiechaj¹c siê
niezazdroœnie
zza swoich drzwi

jakby przechodz¹c
cicho i niepostrze¿enie

pomiêdzy
ca³y czas
p³on¹cymi zniczami
naszego niedowierzania

14.03.15, 23.11
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pragniesz

coraz mocniej
i g³êbiej
nieco dobitniej
ni¿ wczoraj jeszcze

zatem jesteœ

zadowolony
przepe³niony sensem
wrêcz zachwycony
obur¹cz
trzymasz siê
i stoisz wytrwale
na k³adce
tylko dla pieszych
i jednoœladów
na styku Wy¿yn i Wzgórza
Wolnoœci zreszt¹

spogl¹dasz

a oczy zanurzaj¹ siê
samoczynnie
w przestrzeñ alei
równoleg³ej do ulicy
twojego dzieciñstwa

a¿ niewiarygodne

¿e na niej
zawsze co roku
wyj¹ klaksony aut o 21.37

Niziny
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s³yszysz je

jakby za mg³¹
ze swego sfatygowanego
kanapotapczanu
znad  którego spogl¹da
nieœmia³o  tryptyk
ju¿ rozwarstwiony
z dalekiego Rzymu

18.03.15, 19.04
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cisza

chcia³byœ
¿eby ciê ogarnê³a
ow³adnê³a umys³
i ca³e twe
(w¹t³e przecie¿)
cia³o

¿eby wykrzycza³a
ca³y ból Tygodnia

pragniesz tego

i jak co roku
nie daje ci
jednak spokoju

zaprz¹ta ka¿dy skrawek
pokrêconych zwojów
wij¹cych siê
z bezsilnoœci
w twojej g³owie

gdy nadchodzi
cierpisz nietêgo
i doznajesz katuszy

nieczule odwracasz siê
i p³oniesz

z bezwstydu

3.04.15, 12.29

Piątek
(jeden z Wielkich)
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w górê
i w dó³
miarowo
z oporem przytupu

i z niezmierzaln¹ iloœci¹
bezdechów
wykszta³conych przez woñ
rêcznie robionych papierosów

idziesz
po wydeptanych
przez innych œladach
w prostolinijnej trajektorii
ulicy

nie ³udŸmy siê

twoje wêdrowanie nie posiada
cech szczególnych

i nic, i za nic
nie przypomina Syzyfa

i chocia¿ wydaje siê
¿e ci¹¿y ci kamieñ istnienia

pierwszy napotkany na górze
nieznajomy
jak ty krocz¹cy
w czeluœæ

i pierwsza zobaczona ukradkiem
nieznajoma
jak ty wznosz¹ca rêce
do lotu

uœwiadamia ten sam dar
posiadania samotnoœci

nie tylko na twoj¹ wy³¹cznoœæ

10 dzieñ feryjny w moim
województwie, 49 min do pó³nocy

Podgórna
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chcesz

dostaæ siê
na brzeg

ten
po drugiej
stronie rzeki

musisz jednak
iœæ prosto
wytrwale

przebrn¹æ

wartki nurt
w¹skiego chodnika
pe³nego stóp
pospiesznie
uginaj¹cych siê
pod ciê¿arem
czasu
którego nikt jeszcze
nie zdo³a³ okie³znaæ

statyczny jesteœ
jednak

most królowej Jadwigi
zniewala ciê niebywale
swoim majestatem
przekleñstwem historii
i czkawk¹ teraŸniejszoœci

zawierzasz wiêc

przês³om
dawno nie zbadanym

przez specjalistów
od prze-mocy

28.03.15, 20.04

Prosto, z mostu
Moim bydgoszczanom
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zosta³eœ
zmuszony

po drodze
prosto z pracy

chcia³eœ zahaczyæ
o bar przydro¿ny
mêskim zwyczajem
(gdzieœ miêdzy Wysp¹
M³yñsk¹ a mostkiem-
nad kana³em)

sprawdzi³eœ
czy zgadzaj¹ ci siê drobne
w kieszeni z kluczami
do twojej enklawy
M-3 z ¿elbetonu

Ktoœ ci przeszkodzi³

nagle stan¹³ obok
obj¹³ ciê wpó³
po³o¿y³ rêkê
na prawym ramieniu

w jednym mgnieniu
zobaczy³eœ wtedy
wie¿ê konkatedry
bezwiednie
zagasi³eœ papierosa
wytart¹ od chodzenia
lew¹ podeszw¹

Stacja V
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z d³oni
na domiar dobrego
wypad³ ci list
od twojej ¿ony
niewprawnie przepisany
niedawno z Ksiêgi

do Koryntian
(ale to tak
mimochodem)

16.03.15, 9.42
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ocala³em

prowadzony
za rêkê

Niewidzialny
dotyka³ mych palców
anio³
bez poœwiaty

taki ludzki
uœmiechniêty
i niezaroœniêty

wêdrowaliœmy

przez alejki chodnikowe
moich Wy¿yn
przez kêpki trawy
wylinia³ej

jesieñ robi³a swoje

liœcie br¹zowia³y
czerwieni¹c siê
od nat³oku stóp
które niemi³osiernie
wciska³y je w Ziemiê

wtedy mój stró¿
zagadywa³

powtarza³ jak mantrê
co rusz siê chybocz¹c
w chocholim kroku
„chwa³a na wysokoœciach”

25.11.14, 7.45

The presja
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czasami wodzisz palcami
po wodzie
jakbyœ zdawa³ siê
zatopiæ czas

czasami rysujesz rybê
na nadmorskim piasku
choæ nie zawsze masz
pod rêk¹
swoje pióro
z b³êkitem atramentu

wierzysz

jednak wierzysz
starasz siê wierzyæ

pomimo i na przekór

by nie zapomnieæ
o wiecznoœci

bo w niej
nic ju¿
znaczy wszystko

zaprawdê

26.04.AD 2014, 12.35

Tik tak
Andrzejowi w dniu 60. urodzin
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odmierzasz

kolejne kroki staj¹ siê

ociê¿a³e
niezmiernie kruche
nie zostawiaj¹ œladów

znikasz

powoli

zatapiasz siê
w sen tego miasta

uœpionego przez zmory
krwawej niedzieli
i buntu  z pocz¹tku
lat 80-tych

mo¿na by nawet
powiedzieæ
¿e ju¿ ciê nie ma

i zgie³k ciê nie dotyczy
i tupot t³umu
na Gdañskiej

rozp³yn¹³eœ siê

rozsmakowa³eœ
w litanii obrazów
stworzonych poniek¹d
w g³owie szaleñca

têskni¹cych
i p³acz¹cych

za utraconym
dzieciñstwem
(z rozwianych ju¿
bezpowrotnie pól
na Szwederowie)

30.03.15, 15.14

Toteż
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najpierw ogarn¹³ nas zapach kawy, u Sowy

mê¿czyŸni wypili j¹ prawie duszkiem
Asia z artystycznym wdziêkiem
delektowa³a siê ciastkiem
podobnie Marzena

nie czuæ by³o powiewu czasu

nikt nie dopatrywa³ siê zmarszczek u kole¿anek
nie patrzy³ na zakola kolegów

nie byliœmy wiêc trendy
czuliœmy siê tak, jak w roku 1984

i choæ nie by³a to typowo Orwellowska data
po³¹czy³a nas na kolejne dwadzieœcia piêæ lat
tak jak numer naszej szko³y

Maciej opowiada³ o zawirowaniach
zawodowych, wzlotach i upadkach Ikara
Asia o specyfikacjach, w³asnej firmie
(da³o siê odczuæ w jej opowieœciach cieñ sztalug)
Marzena ogarnê³a nasz œwiat kuchennym zapachem
mêk¹ szpitala i b³yskiem starych garnków
ja wêdrówk¹ po 64 polach
a Karol z zapa³em kreowa³ wizje monitoringu
a potem zabra³ nas, po prostu, na piwo

w Eljazzie z aprobat¹ delektowaliœmy siê woni¹ piwowaru
Asia z malarsk¹ gracj¹ dotyka³a ustami kieliszka
z bia³ym winem

Twoja klasa
(czyli wieczorna eskapada o latach minionych)
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czuæ by³o zapach papierosów

widzieliœmy kadry z przesz³oœci w wyrazistej palecie
rozprawialiœmy nad naszymi dzieæmi i samymi sobie

i nawet poezja, w rzeczy samej
ogarnê³a nas na tê chwilê materi¹ tomików

a wszystko przez Julitê

nieŸle to obmyœli³a

po latach, póŸny wieczór
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graj¹

bez muzyki i s³ów

i choæ s³ychaæ szepty par
spoconych od nadmiaru
wypowiadanych bana³ów
oddziela je od nich
niewzruszony blat baru

czasem da siê s³yszeæ
brzêk pokali
które pustoszej¹
na widok kelnerów
zdaj¹cych siê pytaæ
co wiêcej
jeszcze
dla panów
mo¿emy
zrobiæ

Warzelnia Piwa
(widok na rozleniwioną Brdę)
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i jeszcze jeden ruch
w blitzkriegu czarno-bia³ych pól

a potem nastêpny

przesuwy d³oni
ponad wymiarem wyobraŸni
zdaj¹ siê zatapiaæ
w niepamiêci
kolejne sekwencje myœli

tak jak kolejny mat

raz po raz

luty, trzy dni
przed koñcem, 23.23



46 MARIUSZ ROBERT STOPPEL

marzysz
wiêc

jesteœ

w epicentrum
twojego œwiata
i miasta, rzadziej osiedla

jak zwykle zanurzony w brud

w twoim pokoju
w skromnym m4
ju¿ niekoniecznie
czujesz siê jak heros
(za ciasny bowiem
dla fantasmagorii)

tak daleko nie siêgasz

wymieniasz  raczej
(a nieco mo¿e poniek¹d)
myœli z napotkanym

niejednym zreszt¹
przechodniem
który nagle wy³ania siê
z zau³ków znanych
ci z dzieciñstwa
i z szaleñstw
sobotnich eskapad

i kr¹g zamykasz
i ulatujesz bezwiednie
I tylko s³owo zostaje
niewypowiedziane
zarejestrowane przez eter
bezszelestnie

23.03.15, 23.52

Więc
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wszem
i
wobec

pokaza³eœ siê

w koñcu

nikt jednak
nie zareagowa³
na galerie zdjêæ
przenikniête sepi¹

umieszczane na portalach
sweetfociach i fmixach

po prostu ignorancja

pe³na
i
brak like’ów

a tak chcia³eœ
wyzwoliæ siê z okowów
nadmiernie  kiedyœ
stawianych blokowisk
do których nie mo¿e dziœ
podjechaæ spokojne
karetka pogotowia

i ¿ycia zamkniêtego

w p³ycie
z ¿elbetonu

jedna z wolnych sobót
marcowych, 14.07

Wobec
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wobec
i
wszem

znikasz i unikasz
przeklinaj¹c i zaklinaj¹c

czas

bezlitosny i zazdrosny
o wiecznoœæ

by to sprawdziæ
wsiad³eœ nawet
po latach
w autobus

nowy rozk³ad jazdy
by³ wreszcie
klarowny

wywo³a³ jednak
w tobie
zdziwienie

nadmiernoœci¹
po³¹czeñ
i iloœci¹ przystanków

na rogach ulic
których nazw
nawet nie pamiêta³eœ

jecha³eœ z ksi¹¿k¹
na kolanach
s³uchawkami beats
na przykrytych czapk¹ uszach

licz¹c na cud
wstrzymania pêdu
który i tak
nie nast¹pi³

kolejna marcowa sobota, 14.24

Wszem
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bez niej czy z ni¹

przemykaj¹ przed oczami
chwile i mgnienia

pe³ne westchnieñ i napiêæ
w myœlach i w miêœniach
bezustanne

nawet wtedy, kiedy mniejsza (o to)

wskazówka dogania wiêksz¹
a ta próbuje j¹ z³apaæ
w uœcisku, w pe³ni, na cyferblacie
na dwunastce

Ktoœ robi nam kuku
nieustannie

a ¿e to Ktoœ wielki
niepotrzebnym jest dywagowaæ
rozprawiaæ i prowadziæ dysputê

patrzmy na zegary
mechaniczne, analogowe, elektroniczne

bez znaczenia

hardo

4.03. AD 2014, 22.09

Z kukułką
Moim duchowym przewodnikom
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obojêtnoœæ jest
ci obca

szukasz i penetrujesz
wci¹¿
niezdolny
do pozostania
jedynie wewn¹trz

stajesz siê
raczej

i tkwisz po prostu
na zbiegu ulic
których istnienia
tylko domniemasz

szumnych i gwarnych
w samym sercu miasta

ogarniêtych
zapachem spalin
i wyziewami oddechów
niekiedy nieludzkich
z pod³ego sortu tytoniu

wyludnionych i samotnych
na rozdro¿ach
o których nie pamiêta
nikt ju¿
oprócz ciebie

dostrzegasz
nie patrz¹c
jak kolejny œwit
pozdrawia ciê

w nadziei
9dziwisz siê
zatem
i kochasz

20.03.15, 23.19

Zatem
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bij¹, Panie

tak mocno szybko
powoli acz prêdko
wywracaj¹c mnie do góry

nogami czy rêkami
nie wiem

wszak le¿ê

zapatrzony we wskazówki
i fosforescencjê sekundnika
obracam siê w cyklu
dni i nocy niezg³êbionych

bij¹, Panie

kuku³ki jednak nie ma
ani ¿adnych ptaków
podniebnych czy nielotów

bij¹, Panie

daj mi sen, o Mocny
spokojny
i poranek pe³en zmierzchu

bym umar³ na nowo
dla siebie
i Ciebie
w œwicie zawsze nowym

odrodzony

10.02. AD 2014, 23.55

Zegary
Bartkowi Kupsiowi – ratownikowi Ducha
Markowi Hollisowi za „Spirit of Eden”
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gdzie by³aœ, jak nie by³aœ
jeszcze?

w niebie mo¿e czy w niebycie
najczystszym?

a ty? gdzie przebywa³eœ,
jak jeszcze istnienia tob¹
nie zaw³adnê³a ziemia?

na szczêœcie
trwaæ bêd¹

i ju¿ na wieki bêd¹
i ju¿ na przekór bêd¹

w objêciach
i w amokach
w uœciskach i udrêczeniach

i jeszcze w poœwiacie dnia
budziæ siê

w mrokach obok siebie
zanurzaæ siê w sny
nieprzespane nigdy
do koñca

na wieki

w Bogu, amen

wrzesieñ AD 2014

Związanie
Judycie i Patrykowi, w dniu ślubu
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