„Gdzie jest Daphne? SprowadŸ j¹ tu. Jest z ty³u.
Och, ale wci¹¿ j¹ czujê. Kobiety! Co tu du¿o mówiæ?
Któ¿ je stworzy³? Bóg musia³ byæ geniuszem. W³osy...
Mówi¹, ¿e w³osy s¹ wszystkim, wiesz... Czy zatopi³eœ
kiedykolwiek nos w g¹szczu loków i chcia³eœ po prostu
zasn¹æ na wieki? Czy te¿ usta, gdy dotkn¹ twych,
to jak pierwszy ³yk wina po tym jak co dopiero
przemierzy³eœ pustyniê”.
(Frank Slade – fragment monologu
z „Zapachu kobiety”)

„Ten zapis s³ów i prze¿yæ dedykujê realnym, wyœnionym
i abstrakcyjnie wirtualnym niewiastom. Opowiedziane
historie s¹ gdzieœ zas³yszane, gdzieœ prze¿yte, gdzieœ
zobaczone i obejrzane, przez kogoœ nakreœlone.
Niech pos³u¿¹ nad refleksj¹ o œwiecie, który trudno
wyobraziæ sobie bez p³ci piêknej i jej roli w
kszta³towaniu jednostkowych i gromadnych historii”.
(Autor – fragment luŸnych myœli)
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Zapach kobiet(y) (intro)
Z cyklu „Zamiast wstêpów i zakoñczeñ”

mia³o nie byæ pocz¹tku
opowieœci o mi³oœciach, przyjaŸniach i zauroczeniach
wiersze po prostu mia³y zabrzmieæ
pierwszy akord, s³owo, melodyka wersu
mia³y daæ odpowiedŸ na pytania
stawiamy je przecie¿ wszyscy
nie zawsze adekwatnie do sytuacji
wiedzy czy przeznaczenia

na fortepianie Steve’a Hogartha
wróciæ do melodyki Husseya
(notabene: jego „Butterfly on the wheel” do dziœ brzmi
jakby mastering wykonano trzy dni temu)
Wayne tañczy³ wtedy wœród kwiatów
(na teledysku w MTV)
p³atki ró¿ wzlatywa³y wysoko
przekracza³y demarkacyjn¹ liniê
miêdzy koronami drzew a bliskoœci¹ s³oñca
i wydawa³oby siê, ¿e nale¿y to uci¹æ
przestaæ wracaæ , powracaæ czy mêczyæ przesz³oœæ

nierzadko niepoprawnie
a jednak jest:
imitacja wstêpu, noty odautorskiej
(choæ to patetyczny slogan)
wszystko zaczê³o siê od Ala Pacino
czerwonego Ferrari, siedz¹cego dziecka
na szachownicy, spojrzenia w utracone dzieciñstwo
snów, wyobra¿eñ, marzeñ i samotnoœci
Frank Slade stwierdzi³ nawet w filmie
¿e „bez kobiet wszyscy umieramy”
my, czyli ja i nie-ja
i gdyby rozwa¿yæ ten aksjomat
nale¿a³oby cofn¹æ siê do Ksiêgi Rodzaju
zawsze odmiennej dla ka¿dego z osobna

ona jednak trwa:
niespodziewanie przy degustowaniu kawy
piwa b¹dŸ koktajlu
s³uchaniu radia
drganiu empetrójki
emitowaniu
zak³amanych informacji w tv
nie mo¿na bowiem oderwaæ siê od tego, co by³o
trwa³o i drga³o
porusza³o, krwawi³o i rozwesela³o
namacalnie istnia³o
i co?
mia³o nie byæ pocz¹tku?
ale przecie¿ w nim jest mój kres......
PS „Baby nothing else can be as hard as love can”

a potem przysz³o s³uchaæ „Brave”:
(What a brave, brave girl
Never lied before
Such a plain deceit”)
ogl¹daæ niezliczone iloœci œwiec
4
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Moja mama i gadu gadu
komunikatory raczej s¹ jej obce
rozmawia zazwyczaj w inny sposób:
mówi g³osem ciep³ym i pe³nym cz³owieczeñstwa
tkliwym i prawdziwie uduchowionym
zamiast emotikonów rozsy³a uœmiechy
wszystkim i wszem i wobec
i nie ma zablokowanych opcji od nieznajomych
nie potrzebuje nawet pokazywaæ swojego statusu
ani tworzyæ opisów w stylu „live fast, fight hard”
czy te¿ „1:0 WKS[!][!][!] ... 2 liga Jest Ju¿”
st¹pa po ziemi mocno
doœwiadczona przez komitety kolejkowe
i nocny, ustawiczny p³acz swych dzieci
które nauczone, ¿e s³owo ma moc
staraj¹ siê nie stosowaæ skrótów
a gg znaczy dla nich po prostu gadanie g³upstw

6
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Moja mama i twardy dysk

Moja mama i nasza klasa

przechowuje, dos³ownie, wszystko

komunikacja sieciowa raczej jej nie zachwyca

stare szafy rozmieszczone
nieprzypadkowo
(bo nie pozwala na to metra¿)
wydaj¹ siê byæ coraz pojemniejsze

rozmawia zazwyczaj w inny sposób:
nie dzier¿y w d³oni bezprzewodowej myszki
b¹dŸ te¿ innego optycznego sprzêtu

zdjêcia, kasety magnetofonowe córki
winylowe, czarne albumy syna
projektory ze slajdami mê¿a
i dzieciêcy rzutnik do celuloidowych bajek
twardo trzymaj¹ siê pó³ek
te, wcale nieugiête
wyznaczaj¹ granice ciê¿koœci
tylko w oknach
prawie nowe firanki
rozsuwane nieprzychylnym wiatrem
zdaj¹ siê sch³adzaæ powietrze
obarczone samotnoœci¹ i zmêczeniem

ogl¹da siebie w lustrze
a kamera internetowa s³u¿y jej tylko do podgl¹du
córki, która skazana jest z ni¹ na roz³¹kê
kraina kangurów to przecie¿ 24 godziny
lotu z ziemi or³a bielika
podobnie jest ze znajomymi z ³awki
szkolnej – rzecz jasna
bo na tej przed jej blokiem przesiaduj¹ degustatorzy
jednego ze sponsorów ligi mistrzów
zamiast dodawaæ ustawicznie swoje zdjêcia
do bazy portalu
ukrywa je w albumie do zdjêæ
w zupe³nie tradycyjny sposób
i choæ niekiedy zdarza jej siê zapytaæ syna
„czy ktoœ siê nowy zalogowa³”
to sw¹ ca³¹ historiê ¿ycia nosi w sercu
doœwiadczona przez peerelowskie k³amstwa
i nocne zmory swych dzieci
wie, ¿e trzeba z nimi byæ
i to wcale nie w opcji „zaproœ i dodaj”
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Moja mama i internet
komunikowanie sprawia jej radoœæ

Moja mama i facebook
kolejny komunikator spo³ecznoœciowy
nie sprawia na niej wra¿enia

nie od œwiêta zreszt¹
czy tylko w wolne soboty
których od kilku lat ma
w nadmiarze

w³aœciwie nie wiadomo
czy w ogóle o nim s³ysza³a

jest pe³na otwartoœci
na wszelkie formy dialogu
dobiera s³owa z rozwag¹
gesty z niewymuszon¹ kurtuazj¹

dodaæ kogoœ do kontaktów
to wed³ug niej zabiæ przyjaŸñ
zniszczyæ misternie zbudowany œwiat
w którym zapach i dotyk
wys³yszenie i widzenie osób
nadaje sens istnieniu

i choæ czyta³a kiedyœ s³awny monolog
misternie i z gracj¹ wymyœlony przez Szekspira
raczej nie rozmawia z sob¹

zamiast facebooka woli wiêc en face

w jej duszy i sercu ustawicznie toczy siê
wymiana myœli

obojêtnie czy po drugiej stronie sto³u
blatu kuchennego z jedn¹,
ledwie zauwa¿aln¹ nog¹,
czy po drugiej stronie rzeki

zewn¹trz i wewn¹trz
w g³êbi i na powierzchni
bez wyj¹tków

wejœcie do niej
wype³nia bowiem ten jedyny
bo niepowtarzalny dla niej czas

wiêc kiedy m¹¿ zostawi³ j¹ sam¹
na pastwê samotnoœci
a sam postanowi³ wznieœæ siê niespodziewanie
ku niebu
w³¹cza laptop
kilka szybkich ruchów praw¹,
schorowan¹ rêk¹ pozwala jej sprawdziæ
czy eter odpowie na jej wo³anie
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Moja mama i pamiêæ ram
twardo opiera siê zbiorowoœci
nie szuka poklasku
nie unosi siê gniewem
rozszerza pola
swego dzia³ania
czasami nieoperacyjnie
potrafi powiêkszyæ witalnoœæ
i rzecz nie w tym, ¿e jest
zaprogramowana
raczej zahartowana przez los

Moja mama i skype
komunikatory raczej nie nale¿¹ do jej ulubionych
rozmawia zazwyczaj w inny sposób:
u¿ywa wcale nie przewodowego telefonu
a mobile phone’a u¿ywa tylko dlatego,
¿e ofiarowa³ go jej m¹¿
by czu³a siê bezpieczniej na spacerze z ostatni¹jak na razie- ma³¹, czteroletni¹ wnuczk¹
zamiast edytowaæ ustawicznie swój profil
i zmieniaæ swój awatar
jest ci¹gle dostêpna
wszystkim i wszem i wobec

czas nie odgrywa tu wcale roli
ponowne w³¹czanie siê do ¿ycia
po ka¿dym prze¿ytym
zmierzchu
powoduje szybkie reakcje
jak najbardziej przemyœlane
wyros³e z doœwiadczeñ
i … pojemnoœci pamiêci

12

choæ niekiedy zdarza jej siê powiedzieæ sakramentalne
„zaraz wracam”
st¹pa po ziemi mocno
doœwiadczona przez przymus pierwszego maja
i nocny, ustawiczny ruch swych dzieci
wie, ¿e nauczy³a je ¿yæ
i to wcale nie w opcji „SkypeMe!”
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Moja mama i 5.1

Moja mama i moje dokumenty

tak jak inni poddaje siê
tajnikom egzystencji

nie zna jeszcze wielu zakamarków
komputera i multimedialnych urz¹dzeñ

trwa w s³owach i obrazach
nutach i zapachach
smakach i woniach
a nawet snach

po prostu dzia³a na zasadzie
power on/off

barwy akordów dobiegaj¹ do niej
z ma³ego radia na kuchennym parapecie
20.calowego telewizora w pokoju
nie zawsze zreszt¹ goœcinnego
dolby souround jest jej obce
nie bywa bowiem w multikinach
nie zatrzymuje siê nigdy
przed œcian¹ dŸwiêku
ani przed The Wall
opowiadaj¹c¹ historiê przeró¿nych murów
one i tak w niej s¹
by uratowaæ przed zag³ad¹
jej tylko znany œwiat

nie to jednak stanowi esencjê
jej trosk i zmartwieñ
porz¹dkuje je
uk³ada w foliówki
i kolorowe segregatory wycinki
z ¿ycia
pierwsze laurki dzieci
(dla mamy i taty)
pierwsze rysunki wnucz¹t
(dla babci i dziadka)
czasami chowa g³êboko przed sob¹
p³atnoœci, wyci¹gi i rachunki
by nie zdruzgota³y skromnego zasobu
konta w pobliskim banku
cieszy, ¿e jest w nich miejsce
na prze¿ycia, myœli i czyny
jedynego syna
dokumenty dni
wcale nie dla niej stracone
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Moja mama i port usb
zawsze dociera do portu
pomimo wyzwañ dni
przemijaj¹cych bezpowrotnie
i na przekór nocom
nie zawsze ³askawym
dlaczego tak jest
sama nie zna odpowiedzi
mo¿na oczywiœcie podejrzewaæ
¿e to blef
i kolejne pozory realnoœci
nic bardziej mylnego
jej ³¹cznoœæ ze œwiatem
jest jak aksjomat
w którym rachunek prawdopodobieñstwa
ma niewielkie zastosowanie
czasami rozmawiaj¹c
w przestrzeni internetu
u¿ywa kamery
pod³¹czonej do usb
by widzieæ i chwytaæ
nieobecny w niej zapach
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Moja ¿ona i Marillion
podobno istot¹ podobieñstwa
jest szczegó³
ma³y punkt na styku
linii okreœlaj¹cych zachwyt
i kiedy razem dane jest s³uchaæ
s³yszeæ dŸwiêki
dos³yszeæ harmoniê
na myœl przychodzi przesz³oœæ
w której bardowie, trubadurzy, harfiarze
czy przewodnicy chóru z greckiej tragedii
bez nale¿ytego wyjœcia zreszt¹
próbowali okreœliæ cz³owieczy los
jakby od niechcenia
powtarzaj¹ ten schemat odbity w niej
akordy wydobyte przez Tolkiena
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Moja ¿ona i The Cure
czerñ
czasami fiolet i grafit
nigdy szkar³at i ¿ó³æ

Moja ¿ona i Pink Floyd
podobno istot¹ podobieñstwa
jest powtarzalny akord na piêciolinii

zas³ucha³em siê…

s³ychaæ go
gdy ws³uchasz siê w siebie
gdy pos³uchasz ciszy

staram siê dos³yszeæ niewypowiedziane
zatrwo¿yæ serce po¿¹daniem
us³yszeæ piêkn¹ pieœñ o zaufaniu

albo Wish You Were Here
Learning to Fly
czy High Hopes

s³ucham…

on czasami powraca
znienacka dolatuje do uszu

czasami pomaga mi w tym napêd optyczny
niewidzialnym spojrzeniem wbijaj¹cy siê w p³ytê
wyjêt¹ z misternie wykonanego digipacku

poprzez komory serc
dop³ywa do wiotkich palców stóp
podtrzymuj¹cych cz³owiecz¹ konstrukcjê

nie zawsze, co prawda, odczytuj¹cy wszystkie
formaty i zapêtlenia dŸwiêków
czasami, nie do uwierzenia,
niewidz¹cy orygina³u

w nich wszystko
ma swój pocz¹tek i kres

kolejne frazy „Lullaby” po raz kolejny

w nich
umiera œwit
rodzi siê zmierzch

docieraj¹ do mego umys³u
koj¹ i zatrwa¿aj¹ zarazem
ile¿ to ju¿ lat
w takich momentach chcê zasn¹æ
dotkn¹æ zmierzchu
w uœcisku œniæ
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Moja ¿ona i The Mission
znów dopad³a mnie czerñ
zapach gotyckich sklepieñ
kszta³ty ostros³upów
dŸwiêczy dwunastostrunowa gitara Wayne’a
podwójne brzmienia oddaj¹ pe³niê
akordów, tembr strun, napiêcia gryfu
mozolnie p³yn¹ frazy
utkane z wyobra¿eñ
spe³niaj¹ siê w melodyce
zupe³nie nie kakofonicznej
zreszt¹ ta ostatnia zaburza³aby rytmtaki sposób opowiadania o œwiecie
odczuwaniu zapachów i dzia³aniu zmys³ów

Moja ¿ona i Genesis
podobno istot¹ podobieñstwa
jest zawsze jakiœ fragment
element pewnej ca³oœci
zmyœlnego konceptu dŸwiêków
nierzadko akordów, zapachów i barw
gdyby dodaæ do tego jeszcze stan
czêsto okreœlany mianem poszerzonej duchowoœci
tworzy siê paleta
mieni¹ca siê niczym Carpet Crowlers
wokalizy brzmi¹ wtedy donoœniej
wrastaj¹ w duszê znacz¹c œlad
którego promienie odbijaj¹ los
z³¹czony kiedyœ stu³¹ i uœciskiem prawych d³oni
niemaj¹cych siebie nigdy doœæ

to ju¿ nie-preludium
raczej repryza doœwiadczeñ
wspólnie wypowiedzianych gam
splotu koñczyn i ust
a¿ do zamkniêcia obiegi krwi
dopad³a nas znów noc
po pó³nocy
miêdzy zmierzchem a œwitem
w ledwo s³yszalnym i niewybrzmia³ym jeszcze
„Bird of passage”
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Moja ¿ona i Gazpacho
st¹panie po fiordach
wcale nie musi byæ bolesne
i choæ skandynawski ch³ód
potrafi bezszelestnie wkraœæ siê
pod gor¹c¹ pow³okê poœcieli
znika jak przestraszony ptak

krótki sen nie wystarcza jednak
by po nag³ym przebudzeniu
odpowiedzieæ œwiatu
naturalnym uœmiechem

popijam kawê
zapach p³ynu rozlewa siê
po zaciszu mieszkania
siedzê podparty praw¹ rêk¹
lewa delikatnie siêga po nicoœæ
bezw³adna
jakby oddaj¹c ho³d
ustawicznie kr¹¿¹cemu powietrzu
z systemu 5.1 dobiegaj¹
pierwsze akordy Night
potem Tick Tock i Missy Atropos
umys³ zaczyna przyswajaæ coraz wiêcej
dŸwiêki przeobra¿aj¹ siê wymownie
w obrazy
wtedy widzê j¹
w u³udzie
zmêczona dniem, opiek¹ nad dzieæmi
i przygotowywaniem kolejnego,
jutrzejszego posi³ku
zbli¿a siê do naszej kanapy
cia³o opada na ni¹ bezg³oœnie
robi siê gor¹co
24
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Moja ¿ona i Camel
podobno istot¹ podobieñstwa
jest fragmentarycznoœæ
po³¹czona w koncept
odznacza siê nieodgadnionym piêknem
niczym z opowieœci Wajdeloty
Dust and Dreams wzbijaj¹ siê wtedy
ponad przeciêtnoœæ
s³ychaæ dŸwiêki z kilku oktaw
szczególnie tych dwóch
mêskiego, niezauwa¿alnego prawie basu
i kobiecego sopranu
przyprawionego szczypt¹ aksamitnego tembru
we fragmentach
sobie tylko znanych
tworz¹ nierzadko lekko pochy³¹ równiê

Moja ¿ona i Aragon
uliczki Melbourne
w³aœciwie trotuary
w górê i w dó³
do nieba i piek³a
wêdrujê przez Antypody
œlady s³owiañskiego potu zostawiam
w œwi¹tyniach, sklepach muzycznych
muzeach bez wielowiekowej tradycji
daleko od domu…
dopada mnie przewrotna strefa
która dzieñ zamienia w noc
zmierzch w œwit
a poranne mod³y w wieczorn¹ adoracjê
czujê j¹
jest przy mnie
na ten czas rozstania
którego bieg wyznacza znak
Kangaroos! Crossing!
szukam wiêc z upartoœci¹
w przydro¿nym, muzycznym punkcie
na rozstaju dróg
nie odnajdujê jednak p³yt Aragonu
i choæ rozœwietla³y mi
przez lata moje zmys³y
niekoñcz¹c¹ siê palet¹ gam
w rytmie ?
nagle zniknê³y
poch³on¹³ je zapewne lazur oceanu
zielono-granatowy bezkres
który uderzy³ w nas
niczym niezwykle kszta³tna
i przezorna mi³oœæ
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Moja ¿ona i IQ
podobno istot¹ podobieñstwa
jest to¿samoœæ dzia³añ

podobno istot¹ podobieñstwa
jest melan¿ barw

w konsekwencji powstaje coœ
co mo¿na by nazwaæ wypadkow¹
uczuæ, emocji i wzruszeñ

taka paleta, przez któr¹ przeœwituje têcza

gdyby tak podzieliæ
oddzieliæ od siebie fragmenty
rozdzieliæ kobiecoœæ od mêskoœci
sprawiæ, by powsta³ iloraz zgodnoœci
pewnie powsta³aby zygota nieprawoœci
i gdy s³uchaæ œpiew Petera Nichollsa
akordy Wake czy intonacjê na Frequency
wtedy pe³nia mieni siê akordami
jej i moich ust
jej powtarzalnoœci i mojej zach³annoœci
jej uœmiechu i mojego grymasu
nie zawsze zreszt¹ obdarzonych
przez woñ po³¹czonych wczeœniej cia³
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Moja ¿ona i Collage

kolory bowiem potrafi¹ opowiadaæ
baœnie wyœnione z dzieciñstwa
zanuciæ ko³ysankê
dla dwóch zmêczonych dniem cia³
do owego kolorytu nierzadko
do³¹czaj¹ siê nuty w moll
nostalgicznie szukaj¹ce pociechy
jak na p³ycie Moonshine
ozdobionej obrazem Beksiñskiego
akordy zreszt¹ te¿ drgaj¹
w arteriach ¿y³
nabrzmia³ych z mi³oœci
mêskiego uœcisku i kobiecej otwartoœci
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Moja córeczka i szachy (1)
najtrudniej opisaæ to, co proste
nieska¿one, ledwo co ma³e
czasami wrêcz mikroskopijne
bo nie przekraczaj¹ce horyzontu metra
wtedy pozostaje zaufaæ intuicji
albo, jak kto woli, realnemu zapatrzeniu
w niewinnoœæ
ona na 64. polach, pozycja siedz¹ca
jeszcze nie raczkuje
obok porozrzucane bierki
figury i piony
nó¿ki pl¹taj¹ siê wœród skoczków i wie¿
r¹czki nie mog¹, mimo wysi³ku
pochwyciæ przewróconego króla
na stra¿y tylko hetman, pozycja stoj¹ca
(ale to przecie¿ królowa, tak jak ona)
zwyciêstwo
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Moja córeczka i szachy (2)
najtrudniej opisaæ to, co niewinne
nieska¿one, ledwo co ma³e
nierzadko mikroskopijne
pozbawione opcji makro
wtedy pozostaje zapamiêtaæ

Moja córeczka i szachy (3)
najtrudniej opisaæ to, co ma³e
nieska¿one wielkoœci¹
up³ywem lat
baga¿em doœwiadczeñ

choæby jeden uœmiech przez sen
choæby skromny gest r¹czk¹
pierwsze s³owo czy pisk

nale¿y zaufaæ wtedy sobie
w³asnemu spojrzeniu na blask i mrok
i modliæ siê
o nieustann¹ opiekê anio³a stró¿a

ona w ³ó¿eczku jak centralny pionek na szachownicy
dwa szczeble jeszcze niewyczepione
by samodzielnie wyjœæ na miasto
pozycja le¿¹ca

on stoi przy niej
ona z wysi³kiem próbuje wstaæ
utrzymaæ siê prostolinijnie
jak pe³na dostojeñstwa wie¿a na szachownicy

przykryta tylko pieluszk¹
bo upa³ niemi³osierny
nielitoœciwy, jak nigdy przedtem i dot¹d

na razie jednak koñczyny tañcz¹
ka¿da w swoj¹ stronê
pozycja wygiêta
z przegiêciem w dó³ raczej ni¿ oderwaniem
od pod³o¿a

oddycha snem
za chwilê trzeba bêdzie podaæ herbatkê
any¿ow¹, na przemian z rumiankiem

rêce tn¹ powietrze
niemi³osiernie próbuj¹c zaprzeczyæ
teorii przyci¹gania

i sprawdzaæ co chwila
czy króciutki przewód pokarmowy nie powie
w ty³ zwrot
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Moja córeczka i szachy (4)
najtrudniej opisaæ to, co niezak³amane
czyste z za³o¿enia
utrwalone przez chrzest

najtrudniej opisaæ to, co jednoczesne
z³o¿one z kilku elementów
poruszone w tym samym czasie

¿eby to potwierdziæ
trzeba samemu doœwiadczyæ piêkna
narodzin kogoœ
kto przenosi w swych ¿y³ach
te same krople krwi

¿eby to potwierdziæ nale¿y szukaæ
odpowiedników szachowej roszady
w dzieciêcych igraszkach b¹dŸ grach

i kiedy tak patrzysz
dostrzegasz niewidoczne i nieznane dot¹d
nieodgadnione i pe³ne ufnoœci dziecko
obserwujesz je
jego ruchy niczym szachowy skoczek
zdaj¹ siê potwierdzaæ tezê
o przydatnoœci ich w grze
jak¹ jest ¿ycie
pl¹sanie bowiem po œladzie litery L
wydaje siê przeskakiwaniem
pomiêdzy poziomem le¿enia
a prawem wyprostowanej postawy
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Moja córeczka i szachy (5)

tym razem Ona jak wie¿a
z gracj¹ przeskakuje przeszkodê
w¹t³e koñczyny zdaj¹ siê odrywaæ
od korpusu
od pod³o¿a wznieœæ siê
ku pó³nocy sufitu
w powietrzu ³apaæ wiatr
r¹czkami machaj¹cymi niczym pisklê
Ona chce wzlecieæ
zapanowaæ nad si³¹ ziemskiego przyci¹gania
jak ptak
rozrzuca klocki i manekiny zwierz¹tek
pozostawiaj¹c je po upadku w nie³adzie
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Moja córeczka i szachy (6)
najtrudniej opisaæ to, co niewiadome
w tajemnicy przed s³oñcem
stworzone i ukryte
aby to potwierdziæ, trzeba zdefragmentowaæ
rzeczywistoœæ i oczywistoœæ
które niezale¿nie od siebie powoduj¹
restart egzystencji
Ona, malutka jeszcze
nieokreœlona, z krótkimi koñczynami
pl¹sa po szachownicy bytu
w kolorach czerni i bieli
nie inaczej
szaroœæ jest jej zupe³nie obca
podobnie jak pó³prawda

Moja córeczka i szachy (7)
najtrudniej opisaæ to, co kie³kuje
aby wyros³o potrzebna jest mi³oœæ
wiara mimo trwogi
nadzieja mimo wszystko
na zawsze zielony kolor
ktoœ kiedyœ œpiewa³,
¿e „kocha jak Irlandiê”
myœl¹c zapewne o bezkresnym trwaniu
w tej emocji
Ona zaœ biegnie
miêdzy pokojami jak d³ugodystansowiec
przemierza chodniki przy blokowiskach
stawiaj¹c wiêcej kroków ni¿ wyznacza to œrednia
jest jak dalekosiê¿ny goniec
pos³aniec dobrej, nieska¿onej niczym nowiny
o radoœci ojca
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Moja córeczka i szachy (8)

Moja córeczka i szachy (9)

najtrudniej opisaæ to, co dojrzewa

najtrudniej opisaæ to, co w pe³ni ruchu

nas¹czone matczyn¹ i ojcowsk¹ mikstur¹
pl¹tanin¹ genów
ruchem chromosomów
powoli wznosi siê ku niebu

wzruszone powiewem wiatru
ziemskim przyci¹ganiem
ogrzane s³oñcem
otulone mrozem

od pod³o¿a jest zaledwie metr

teorie zwi¹zane z kinetyk¹
kwituj¹ to mottem:
ci¹g³oœæ, niezmiennoœæ i wiecznoœæ

Ona
centymetrów przybywa
rêce niczym konary roz³o¿one w gestach
nieskoordynowanych, lecz coraz bardziej precyzyjnych
nogi niczym pieñ
próbuj¹ lepiej chwyciæ pozycje pionu

i tak trwa …
Ona w ustawicznym pêdzie ku poznaniu
tajemnicy przedmiotów najpierw
póŸniej kolorów i kszta³tów
nastêpnie znaczeñ s³ów i zdañ z³o¿onych
wielokrotnie, wspó³rzêdnie i po…

nabiera dostojeñstwa
nie przeczuwa jeszcze …
i choæ to ci¹gle ma³y pionek
zarysy kobiety widaæ nie tylko go³ym okiem
uwidaczniaj¹ siê lepiej
w wyobraŸni

¿e czekaj¹ na ni¹ niespodzianki losu
przeszkody z metalu, plastiku i drewna
ludzkiej zawiœci, nienawiœci, pod³oœci
na razie próbuje umiejscowiæ siê w rzêdzie figur
z których ka¿da wyra¿a inny typ godnoœci
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Moja córeczka i szachy (10)
najtrudniej opisaæ to, co nie jest jeszcze
ani tym czy tamtym
umiejscowionym tu i ówdzie
niewiadomo gdzie, po co, dlaczego
zreszt¹ pytania okolicznika
potwierdzaj¹ tê tezê
miejsce i czas
sposoby i warunki
przyczyny i skutki
wymagaj¹ dopowiedzeñ
Ona
no w³aœnie…
niby okreœlona ze wzglêdu na trzeci¹ osobê i rodzaj ¿eñski
indywiduum wyrwane z liczby pojedynczej
rozgl¹da siê , przygl¹da, postrzega
ma coœ z hetmana i króla
goñca i wie¿y, a nawet skoczka
choæ jest na razie jednym z pionków
w bitwie
która ka¿dego dnia toczy siê
na s³aboœci, u³omnoœci i bojaŸñ
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(Nie)moja (nie)znajoma i kawa
piêkny jest Popielec
szczególnie gdy poddajesz refleksji
kruchoœæ i zdziwienie
cz³owieczeñstwo swoje i innych
zatapiasz siê wtedy w wielkoœæ
któr¹ ci ofiarowano przy narodzinach
i ma³oœæ, gdy œwiat szaleñczo i coraz bardziej ³apie ciê
w uœcisk rodem z kowalskiej kuŸni
wczoraj popija³eœ kawê na wygodnej kanapie
zapija³eœ to sokiem z nietutejszych ananasów
patrzy³eœ na kobietê obok
delektowa³a siê kaw¹
potem delikatnie rozsmakowa³a siê
w soku z rodzimej czarnej porzeczki
poradzi³eœ jej, by kupi³a jakiœ drobiazg
dla poprawienia nastroju czy jakiegoœ tam zatrwo¿enia
zes³anego jej przez los
wcale nie zadziwi³eœ siê, ¿e wybór pad³ na buty
wszak od lekkoœci st¹pania zale¿y
nieznoœna lekkoœæ bytu
i spojrzenia ciekawskich mê¿czyzn
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(Nie)moja (nie)znajoma i radio
czasami s³yszysz
docieraj¹ do ciebie skrawki s³ów
nierzadko wykrzyczanych, z zachrypniêtych krtani
czekasz cierpliwie na ciszê
miêdzy wyrazami

(Nie)moja (nie)znajoma i taniec
piêkny jest walc
nawet tango czy foxtrot
zataczasz w nich krêgi
coraz wiêcej i mocniej
coraz gor¹cej i drapie¿niej
zatapiasz siê w œwiat

wtedy trwasz
wpadasz w hipnotyczny taniec
w którym rytm kszta³tuje wyobraŸnia

tak jak zwykle podziwiasz ten powiew bioder
ten rytm i ruch nóg

zaczynasz widzieæ

a¿ dziwne, ¿e nie dozna³eœ oczopl¹su

przed zamkniêty oczami przesuwa siê
paleta kobiecych strojów
gustownie dobranych sukienek, topów i bluzek

a wszystko to pewnego dnia lutego

czujesz kolory
i jesteœ niesamowicie wdziêczny

by³o zimno, s³oñce zamar³o na krawêdziach ¿aluzji
wiatr tylko wzbija³ kurz
spod drzwi do twego gabinetu
i wtedy wesz³a, by zaproponowaæ kawê

za to, ¿e ktoœ do ciebie mówi
z g³oœnika radioodbiornika
wydobywaj¹ siê g³osy i nuty
opowiadaj¹ o ulicach wiosn¹
faluj¹ wtedy sukienki, pukle loków
z ramion niewiast odrywaj¹ siê zapachy perfum

czu³eœ ju¿ ten aromat i dŸwiêk kubków smakowych
uderzenia ³y¿eczek nape³nionych odrobin¹ cukru
który zwalnia³a jej smuk³a rêka jak w klepsydrze
nie wiedzia³eœ jeszcze
¿e przyjdzie ci odj¹æ go od twoich i jej ust
(po chwili zamyœlenia)

chwytasz je w rêce, wdychasz nosem i pielêgnujesz
zanim uciekn¹ w eter
pozbawiaj¹c ciê kolejnej namiastki podniecenia
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(Nie)moja (nie)znajoma i niemoralna propozycja
nie by³o to tak dawno
(kilkanaœcie lat wstecz wydaje siê
wcale nieodleg³¹ cezur¹)
budynek poczty na osiedlu
lœni³ w pogodê i na deszcz
jaœnia³ blaskiem kopert
bia³ych, szarych, niekiedy wyszarpanych
z trudem zdobytych kompletów
zagranicznej papeterii
ozdobionych tanimi naklejkami
z nielicznych, papierniczych sklepów
czasami przy adresatce
pojawia³o siê rêcznie namalowane serce
niezrêcznie namalowane s³oñce
lub postaæ anio³a
p³ynê³y s³owa…
cierpliwie przyjmowane przez papier
to one posiada³y moc
koi³y ból p³yn¹cy z ³ó¿ek
na których kobiety
b³aga³y o uzdrowienie
nie by³y bez znaczenia

piêkny bywa flirt
to taka stara gra
w której zadajesz pytania
i zawsze otrzymujesz niespodzianki
wszystko zale¿y od rozdanej talii kart
ona siedzi tu¿ obok
zgrabnie przebiera opuszkami palców
po zdezelowanych odpowiedziach
ty przysuwasz siê do niej powoli
boisz siê poczuæ j¹
w splocie z twym coraz szybszym oddechem
numeracja nie ma dla was znaczenia
znaczone s¹ zazwyczaj nieoczekiwane slogany
zas³yszane zreszt¹ z radia amator stereo
przypominasz sobie wtedy
jak pochylony na lektur¹ pierwszego kroku
w chmurach, oczywiœcie
uczy³eœ siê na pamiêæ trafnych ripost

nawet zwyk³y pocztowy znaczek
wyra¿a³ coœ nieodgadnionego

¿ywi³eœ siê wówczas tylko fantazjami
czasami nadziej¹ na znalezienie prawdziwej
i tej jedynej mi³oœci

dr¿¹ce palce trzyma³y kartki
cia³a, tak po¿¹dane, przenika³a nadzieja

i nie pija³eœ jeszcze kawy

niewiasty czarnow³ose, jasnookie
z po³yskiem w³osów koloru kasztanu
niekiedy farbowane blondem
pielêgnowa³y tê adoracjê
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(Nie)moja (nie)znajoma i flirt

mê¿czyŸni czekali zaœ na rewan¿
(wcale nie e-mailowy)

czas pokaza³ jednak, ¿e niezbêdny jest aromat
³¹cz¹cy mêskoœæ i kobiecoœæ
w symbiozie ust i r¹k
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(Nie)moja (nie)znajoma i teatr

(Nie)moja (nie)znajoma i papier

podnosi siê kurtyna

piêknie jest radziæ

zas³ony delikatnie rozsuwaj¹
zamkniêt¹ dot¹d przestrzeñ

szczególnie wtedy
gdy patrzysz oniemia³y
na uk³ad jej ust po drugiej stronie sto³u narad

dopinasz ostatni, górny guzik koszuli
poprawiasz spinki w mankietach
i czyœcisz zabrudzone okulary
wreszcie widzisz
powoli przeczuwasz bieg wydarzeñ
ale nikogo jeszcze nie ma na scenie
na szyi, oblepionej potem podniecenia
czujesz nagle czyjœ wzrok
ktoœ na ciebie patrzy
kilka rzêdów wy¿ej na pewno siedzi kobieta

czujesz ju¿ zapach kawy
zaparzanej dla ciebie dla niepoznaki w pokoju
bynajmniej nie tylko dla nauczycieli
piszesz, myœlisz, dr¿ysz
nawet znikasz w marzeniach, na chwilê, z obrad
modlisz siê, aby d³ugopis nie pope³ni³ gafy
kiedy notujesz wcale nie pedagogiczne slogany
najdziwniejsze jest natomiast to:
ona nie miewa podejrzeñ

nie znasz jej, nie mo¿esz dostrzec
(nie wypada siê bowiem odwróciæ)

podgl¹da ciê jednak ukradkiem zza kosmyku w³osów
ods³ania niepostrze¿enie ramiê
przesuwa d³oñ po blacie niby od niechcenia

dociera do ciebie jej zapach
utkany z najpiêkniejszych, polnych kwiatów
kr¹¿y wokó³ ciebie
muska poliki i dotyka r¹k

by w koñcu wrzuciæ ci ...
papierow¹ kulkê za przemoczony z wra¿enia t-shirt

zapadaj¹ powieki
zaczynasz marzyæ o splocie palców
wplatasz je pomiêdzy wyimaginowane warkocze
rozplatasz je i nak³adasz na oczy
po raz pierwszy wierzysz
w spe³nienie
otwierasz Ÿrenice:
pusta scena
pod krzes³ami szcz¹tki
popcornu i niedopitej coli
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krzyczy cisza
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(Nie)moja (nie)znajoma i black snow
piêkne s¹ chwile zastyg³e

(Nie)moja (nie)znajoma i niemoralna propozycja
filmy bywaj¹
niezbyt udanym przetworzeniem rzeczywistoœci

osiad³e na g³êbokoœci
œwiadomie zbola³ej duszy
trwaj¹
akordy z anielskich harf przygrywaj¹ wtedy
bezg³oœnie przenikaj¹ siê z dŸwiêkami
wydobytymi przez palce
szybko przebieraj¹ce na gryfach gitar
mniej czy bardziej akustycznych
brzmi muzyka
gdyby zapisaæ j¹ na piêcioliniach
przepe³ni³aby zapewne komory serca
które migotaj¹ jak stetoskopowe œwiat³a
rozpalaj¹c ¿y³y do nieznoœnej czerwonoœci
padaj¹ s³owa
w³aœciwie upadaj¹ na ulice
czasami prosto w œnieg
w powietrzu wyczuwalna jest chêæ dotyku
otarcia siê choæby o krawêdŸ ubrania
muœniêcia koñcówek czarnych jak ziemia w³osów
zapatrzenia w piwne Ÿrenice
smuk³ej i nazbyt powabnej kobiety
i wcale nie pada….
pogoda zreszt¹ wcale nie uk³ada siê telewizyjnie
i jak zwykle przemija
(tak jak chwile i tak jak prognoza)
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sztuczne gesty
szklane oczy
nad wyraz wyprofilowane rzêsy
wyrzeŸbione uœmiechy
nienaturalnie stwarzaj¹ pozory
udanej imitacji ¿ycia
poddajesz siê zmys³om
widzenia i s³yszenia
nie ma zapachu
nie ma woni
nie stwierdzasz smaku
i wtedy na moment zamykasz powieki
wyobra¿asz sobie ci¹g dalszy
mniej lub bardziej fikcyjnych wydarzeñ
dope³niasz po swojemu scenariusz
nie ty go jednak zacz¹³eœ
obok, w fotelu oddzielonym popcornem,
siedzi kobieta
przesuwacie wasze stopy w jednym rytmie
choæ nie jesteœcie na balowej sali
tañcz¹ nogi
i choæ ten pl¹s nie jest po coœ
(tylko za czymœ)
porywa was puls
który nagle zaw³adn¹³ waszymi ¿y³ami
wasze d³onie splataj¹ siê
w oddali szumi morze, a pla¿a wydaje siê martwa
na brzegu zagubione ³uski morskich stworzeñ
muszelki po ma³¿ach i odpryski jantarów
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(Nie)moja (nie)znajoma i kolejka podmiejska
i wtedy, wyrwany z omamu,
podnosisz wzrok
ujrzana na ekranie scena, ¿ ³ó¿kiem wyœcie³anym
aksamitem i kroplami potu
na spoconych cia³ach
zdaje siê byæ tylko spe³nieniem snu
za który przysz³o ci zap³aciæ dwadzieœcia z³otych
w kasie a¿ nazbyt wielkiego kina multi

piêkna jest podró¿
wêdrówka po bezkresach
pielgrzymowanie do œwiêtoœci
spacer dla wytchnienia
dotarcie do celu staje siê
bywa przeistoczeniem snów
z marzeñ i urojeñ
zak³ada spe³nienie
jedziesz wiêc
zwyk³a kolej podmiejska
kr¹¿y po trójmiastach
turkoc¹ ko³a na mostach
zaczepy wagonów spinaj¹ siê
gdy si³a hamowania zamienia
kinetykê w stagnacjê
perony, megafony, semafory
mieni¹ siê szarzyzn¹ odcieni
czekasz…
jeszcze kilka stacji
mo¿e mimochodem wkroczy niewiasta
usi¹dzie trzy przedzia³y dalej
mo¿e spotkacie siê na korytarzyku
trzymaj¹c e-papierosa w ju¿ niepozó³k³ych palcach
(bo palenia tytoniu zabronili jakiœ czas temu)
mo¿e spotkaj¹ siê wasze oczy
na szerokoœciach szyb nieotwartych
mo¿e wzrok wasz spadnie
bo nie wytrzyma wstydu zachwytu
a mo¿e siê obudzisz…
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Pachnid³o (repryza)
Z cyklu „Zamiast wstêpów i zakoñczeñ”
i wtedy zniknie mira¿
i podró¿ trzeba bêdzie od³o¿yæ
w niezbadany i nieprzeczuwalny przecie¿ czas

nieco zapachnia³o, co?
czterdzieœci dwa wiersze
kilkadziesi¹t nowych s³ów w moim jêzyku
nieco niedoskona³ym jeszcze
z lekko zarysowan¹ poetyk¹
zaznaczon¹ melodyk¹
nie to jednak jest najwa¿niejsz¹ istot¹ artyzmu
zbli¿anie siê do tworzywa wyrazów
ich materii, z³o¿onoœci i piêkna
po³¹czeñ czy zapomnianych znaczeñ wytwarza poczucie
dynamicznego niespe³nienia
ono w³aœnie pozwala dalej pisaæ
uk³adaæ poetyckie puzzle
nieœæ radoœæ innym i trochê sobie
i gdy spojrzeæ na materiê liryki
wydaje siê, ¿e nie wszystko jeszcze skoñczone
wiele pozosta³o:
do wysublimowania, ulepienia i wykolorowania
barw i kolorów w s³owa
s³owa, s³owa, s³owa...
czterdzieœci dwa wiersze
na czterdzieste drugie narodziny
dla œwiata, mikro i makrokosmosu
by stale siê spe³niaæ
nie sposób go ot tak, po prostu wyjawiæ
nie sposób go ot tak, po prostu uchowaæ
zamkn¹æ na przestrzeni kartki formatu A-5
by daæ upust drganiom komór serca
poruszeniom ci¹gle niewykorzystanego w pe³ni umys³u
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i dobrze, ¿e to ju¿ kres
a w kresie pocz¹tek
zapach nowego, niewymyœlonego jeszcze
zapachnia³o kobiecoœci¹, co?
niech tak zostanie
bezpowrotnie ukszta³towane
w collage’u, bez korekt
w podziêce, ¿e kiedyœ Ktoœ
odwa¿y³ siê stworzyæ
kobietê dla mê¿czyzny i odwrotnie
Amen
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