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I Preludium
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* * *

Przebudzenie jest skokiem spadochronowym ze snu.
Uwolniony od duszącego wiru podróżny
opada ku zielonej strefie poranka.
Rozpalają się przedmioty. W drgającej pozycji
skowronka wyczuwa potężne podziemnie rozkołysane lampy
systemu korzeniowego. Lecz na powierzchni ziemi
 – w tropikalnym przypływie – zieleń
z uniesionymi ramionami, wsłuchana
w rytm niewidocznej pompowni. A on
opada ku latu, opuszcza się
w jego oślepiający krater, w dół
przez szyb wilgotnej zieleni wieków
drgających pod turbiną słońca. I tak wstrzymana zostaje
ta pionowa podróż przez okamgnienie i skrzydła rozpościerają się
do odpoczynku rybołowa nad rwącą wodą.
Wyjęty spod prawa
ton rogu z epoki brązu
wisi nad bezmiarem.
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W pierwszych godzinach dnia świadomość może ogarnąć świat
jak dłoń chwytająca ogrzany słońcem kamień.
Podróżny stoi pod drzewem. Czy,
po tym spadaniu przez wir śmierci, 
ogromne światło rozwinie się ponad jego głową?

II Archipelag Sztokholmski jesienią
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Sztorm

Nagle spotyka tutaj wędrowiec prastary
wielki dąb, podobny do zastygłego łosia
z siedmiomilową koroną przed ciemną zielenią
     twierdzy wrześniowego morza.

Północny sztorm. Wtedy gdy dojrzewają
kiście jarzębiny. Kto czuwa nocą, słyszy
jak gwiazdozbiory stąpają w przegrodach stajni
     wysoko ponad drzewem.
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Wieczór  – ranek

Już zmurszał maszt księżyca i marszczy się żagiel.
Hen za wodę szybuje mewa odurzona.
Ciężki prostokąt mola – zwęglony. Zarośla
     zapadają się w mroku.

Szybko na ganek. Brzask się z uporem dobija
do granitowych bram morza i słońce skrzy się
blisko świata. Bogowie lata przyduszeni
     błądzą w oparach morza.

Ostinato

Pod kołującą kropką ciszy myszołowa
wytacza się na światło dzienne grzmiące morze
żuje ślepo swą uzdę z morszczynów i parska
     pianą po wybrzeżu.

Ciemności kryją ziemię którą wnet nietoperz
namierza. Myszołów zastyga i staje się gwiazdą.
Morze wytacza się z hukiem i parska
     pianą po wybrzeżu.
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III
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Pięć strof do Thoreau

I znowu ktoś opuścił krąg żarłocznych głazów
tego ciężkiego miasta. Niezmącenie słona
jest woda która zbiera się wokół głowy
        prawdziwego uchodźcy.

Nieśpiesznym wirem wzniosła się cisza aż tutaj
ze środka ziemi, aby zapuścić korzenie
i rosnąć, i obfitą koroną ocieniać
        jego nagrzane schody.

        *

Stopa bezmyślnie kopie grzyb. Na horyzoncie
rośnie chmura burzowa. Jak miedziane rogi
brzmią wygięte korzenie drzew a przerażone
        liście idą w rozsypkę.

Pierzchająca jesień jest jego lekkim płaszczem,
furkoczącym dopóki z mrozu i popiołu
nie nadleci stado spokojnych dni i szponów
        nie wykąpie w źródle.
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        *

Niezrozumiany idzie kto zobaczył gejzer,
zbiegł z ukamienowanej studni jak Thoreau
i umie tak właśnie niknąć w zieleni swego wnętrza,
        przebiegły i ufny. Gogol

Płaszcz wyliniały jak stado wilków.
Twarz jak odprysk marmuru.
Siedzi w kręgu swoich listów w gaju szumiącym
od drwin i błędów,
tak, serce leci jak papier przez niegościnne
trakty.

Oto zachód słońca skrada się jak lis przez ten kraj,
zapala trawę w okamgnieniu.
Przestrzeń pełna jest rogów i racic a niżej
sunie kolaska jak cień między oświeconymi
dworami mojego ojca.

Petersburg leży na tej samej szerokości geograficznej co zagłada
(widziałeś tę piękność w krzywej wieży?)
a wśród oblodzonych dzielnic wciąż jeszcze unosi się podobny  
 do meduzy
ten nieszczęśnik w płaszczu.
I tutaj, otulony głodem, jest ten którego kiedyś otaczały  
 stada śmiechu,
lecz już dawno udały się do miejsc daleko ponad granicą drzew.
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Ludzkie chybotliwe stoły.
Spójrz, jak mrok wypala drogę mleczną dusz.
Wsiądź więc w swój wóz ognisty i porzuć ten kraj!

Bujda marynarska

Są takie dni bezśnieżnej zimy gdy morze spokrewnione jest
z górami, przycupnięte w szarej szacie godowej,
przez minutę niebieskie, a całymi godzinami o falach jak blade
rysie, daremnie szukające uchwytu w nabrzeżnym żwirze.

W taki właśnie dzień wraki wychodzą z morza i szukają
swoich armatorów, zagnieżdżonych w hałasie miasta, utopione
załogi lecą w kierunku lądu, rzadsze od dymu z fajki.

(Na północy chodzą prawdziwe rysie, z zaostrzonymi pazurami
i rozmarzonymi oczyma. Na północy gdzie dzień 
mieszka w kopalni dzień i noc.

Gdzie jedyny pozostający przy życiu może siedzieć
przy piecu zorzy polarnej i słuchać
muzyki zamarzniętych na śmierć).
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Strofa i  antystrofa

Najdalszy jest krąg mitu. Tam zatapia się sternik stojąc
wśród migoczących grzbietów ryb.
Jakże daleko od nas! Kiedy dzień
zamiera w dusznym i bezwietrznym niepokoju –
jak zielony cień Konga trzyma
niebieskoskórych w swym wyziewie –
kiedy całe to drewno spławiane po leniwie
wijącej się rzece serca
spiętrzy się.

Nagła zmiana: pod bezwład ciał niebieskich
wślizgują się spętani.
Z rufą wysoko, w beznadziejnym
położeniu, zamiera kadłub snu, czarny
na tle jasnoczerwonego wybrzeża. Porzucone
upadają lata, szybko
i bezdźwięcznie – jak cień sanek, podobny do psa, wielki
sunie po śniegu,
dopada lasu.

Wzbur zona medytacja

Burza wprawia w dziki ruch skrzydła wiatraka
w ciemności, mieląc nicość. – Ty
  czuwasz na mocy tych samych praw.
Brzuch rekina twoją słabą lampą.

Mętne wspomnienia opadają w toń morską
krzepnąc w obce posągi. – Twój kostur
  zielony od glonów. Kto
wyprawia się na morze, zawraca usztywniony.


