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* * *

Znam:
smak głodu
palce ślepych
krzyk ogłuchłych
oczy obłąkanych
i białe noce lotnicze

Umiem:
głowę tulić w ramiona
żałośnie skomleć

Wiem
ile razy trzeba ginąć
zanim się umrze

zburzono mój dom
mieszkam w czterech stronach
w czterech pustych ścianach świata

M o d l i t w a :
Święty Mocny
Panie grozy
Panie płonącego powietrza
i nagłej śmierci
Panie gniewny
Wybaw od trwogi
Pokój





Złoty środek

Nocami
żłopią powietrze                                                                                       
czyste bez snów

Sny są dla Freuda, chiromantów
i tych co wierzą w koniec świata

Uczeni zmyślają początek
Prorocy wrzeszczą koniec
My wierzymy w środek
Zaciszny jak kropla tłuszczu

W środku zapach i kolor
Dostatek trzech wymiarów
Milion oswojonych rzeczy –

Palcem stukają w mój niepokój
Gdy mówię im o dnie i kresie
Ludzie pośrodku, ludzie środka
ślepi jak woda

Oni nie wierzą w koniec świata
mówią że ziemia jest okrągła





Tryptyk naiwny

A u t o p o r t r e t

Ludzie mieszkają w oczach –
te oczy są czyste jak łza

Na palecie śpiewa
Szklany ptaszek
Na gałęziach dojrzewają
Kolory

D z i e c i w p r a c o w n i

Gdyby nie dzieci w pracowni
Byłoby smutno i szaro

dzieci cieniutko śpiewają
a on teraz maluje

ma pędzel z jasnych włosów
kolory z drzew owocowych

O d l o t j a s k ó ł e k

Braciszek mówi: daj mi
Siostrzyczka podnosi rączki
Jaskółka spuszcza piórko





Cudowne jak sylaba
Wystukana poślinionym palcem

Dzieci podnoszą oczy –
Jaskółek nie ma





* * *

Palce wrzeciona dźwięków przyczynę melodii
Zanim złożysz na strunach by mówić z powietrzem
Połóż na własnej twarzy niech je oddech przetrze
Pomyśl jak Jan Sebastian znalazł klucz do nieba
Którym przedtem otwierał tylko pięciolinie

*

Palce wrzeciona linii mądrzy rysownicy
Kładą na białych kartach których kształt wykwita
I trwają nad zmiennością lat trwogi wyzbyte
Księżniczki holbeinowskie zaszyte w uśmiechy
Których wargi są wagą przyszłych konstelacji

*

Palce wrzeciona wierszy o młodzi poeci
Ważcie długo na wargach nim dotkniecie karty
By ponad zamęt świata zatopione barwy
Zapach odejścia w kwiatach i nietrwałość słów
Słyszano głos jedyny głos który nas woła





Święta Weronika

Nie warto jeździć po odpustach
I tak nikt życia nie odpuści
Lepiej rozejrzeć się wokoło
O tutaj stoi święty Prot:
Ma twarz z marchewki grube ręce
Święci są wszędzie!

Przykro jest mówić o tym ale
Tramwaj jest jak kościelna nawa
Za bilet trzysta dni odpustu.
O teraz dzwoni wszyscy klęczą
Bo święty Krzysztof ulicę przekracza
Ma na ramionach bułek kosz

Okna krzyżują chudych mieszczan
Ta śmierć jest pusta jak pustelnia
Brak w niej słodyczy odkupienia

Pociąg odprawia smutne stacje
Ciągnie na białym sznurze dymu
Serię chust świętej Weroniki

Kelnerzy w pustych restauracjach
Patrzą się długo w szklany flakon
I odbijają twarz zmęczoną
W małych serwetkach papierowych
Które ktoś chętny a bezbożny
Mógłby dewotkom drogo sprzedać





Park

Światło niechętnie karmi zieleń
Miasto hoduje miasto w klatkach

Pośrodku martwy stawek
Na łódce szwaczki strażacy
Cerują niebo w wodzie

Ścieżki miłość fałszywą
Włóczą gitarą za włosy
Potem przepala przełyk
Wieczność z brązowej butelki

Drzewa seplenią wiatr
Pył osiada na liściach
Słowa do drzew i bliźnich
Trafiają na twardą korę

Mówimy przeto w ucieczce
Szeptamy drzewom jutro wymarsz
Mocno szarpiemy korzeniami
Będziemy pięścią walić w kraty

D r z e w a  n i e  u j r z ą  l a s u
L u d z i e  o s a c z ą  m i a s t o





Erotyk

Jedni mówią że z wody
Inni mówią że z ognia
Nie znali pewnie ciebie

Ty jesteś ze skóry i ciepła
Gdy leżysz pode mną jak klawisz

Klawisz jest biały i niemy
Dotykiem trzeba go rozgrzać
Wtedy staje się bledszy
I zmienia się w melodię
Która przenika i spełnia





Nadzieja

Ona nie chodzi po brzegu
W białej tunice nie płacze
nad morzem w deszcz i mgłę

Jest młoda i kocha młodych
Nie mówi ale woda

Jedno jest prawdą co mówią 
Jest zielona
Ma oczy zielone
Widziałem je

Rzęsa odpływa na brzegi
Zielonych oczu nadziei
Stają się wielkie i groźne
Kiedy każą jej czekać

Bowiem nadzieja to jest
pytanie o nas
lub nasze imię
które za sprawą wołacza
trzepocze jak gołąb





Paysage légendaire

Dobry obłok napływa – łyka światło jak lampa
kiedy gaśnie a ziemia jest pusta i skwarna
pod oddechem pustyni fioletowoniebieska
daremne ziarna

Tutaj tylko kiełkują geometryczne cyprysy
Cienie kołyszą liście, opada szary okwiat…
Oto jest twój krajobraz na siatkówce mych płócien
Zanim dotyk to sprawdzi nim oprawię go w ołów.

Brzeg zarastają smukli rybacy, nie rozumieją przenośni
Królestwo niebieskie raz znaczy ziarnko gorczycy a czasem znów winnica
Niewodem łowi się ludzi, rzesza to znaczy ławica
Nabiega słonym przyborem Jezioro Galilejskie.

Krzaków gorejących nie było, krzaki spaliło słońce
Obłoki nie mogły minąć odrętwiałego powietrza
To były jedyne znaki, poza tym w trzcinach szeleścił
Wiatr

W on czas spełniły się słowa proroków ziemia
przekroczyła horyzont i wstępowała.
Wieczór już zapadał. A on był sam.





Pacyfik I

Byłym żołnierzom
cierpną palce
amputowanych nóg
gdy czytają gazety
takie same jak wtedy

„Goniec” chce by wartownik
Opuścił Nieznanego Żołnierza

Popłynie okopami
pocisk twarz mu odbierze
Wróci do Nieznanego
w pozycji spocznej

Gazety takie same jak wtedy
czarne od nienawiści

Żeńcy w skwarze południa
w cieniu akacji i gazet
śpią; twarz im gryzą złe słowa
„ – poczekajcie – po żniwach”…

Najlepiej widzą kombatanci
którzy nie mają prawa głosu
nie mogą podnieść rąk

Słuchajcie, słuchajcie co mówią:

Słońce przesłania chmura
Niebo przesłania sztandar
Uszyty z pustych rękawów –





Dialektyka

Powietrze mieszka w instrumentach
Nadzieja jabłka na dnie kwiatu
Ziemia co rodzi tłuste ziarna
W ustach ma martwy smak miedziaka

A niebo się odbija w dole
W białym projekcie krajobrazów

Lecz czy muzyka jest oddechem
Ust pełnych dźwięków i westchnienia

Czy kształt owocu tylko dziełem
Jest wiatrów i zabiegów pszczelich

Czy ziemia wzbiera życiem tylko
Za sprawą dżdżownic i azotu

Wszak nie jest dla nas zaprzeczeniem
Bibułą cierpień i wyrokiem
To co powtarza niebo ziemi
Na krajobrazów dnie i oczu





Pacyfik II

Mały człowiek
pół człowieka
który ma twarz
bezczelnego żebraka
ręce do popychania ulicy
i trzymania czapki z daszkiem
na którym można wygrywać
parodię wojskowych honorów
i jeszcze
i jeszcze śmieszny odwłok
owada
który jednak nie może latać

Ten człowiek
idąc kołysze się
jak serce dzwonu
jak serce wojny
serce wściekłości





Słońce nocy

Dławi nas sepią
Kłuje cieniem
Księżyce sieje w suchych ostach

Trwoga przybiera
Kurczy ziemię
przed nocą nagłą jak wodospad –

Tak mówią ludzie
małej wiary
którzy wołają: ucisz

Przepaść nad nami
liczmy gwiazdy
Rachunek nieba
Rachunek sumień

Otwórz serce
Spłynie krew
powróci jasna
jak nawrócenie

Nie bój się nocy
otwórz usta
wyznanie: krwotok żywych słów

Oto jest nocne południe
Pora żarliwych gwiazd





Dwie stance

I .  S i e r p i e ń

Baby wsparte o grabie, jak Pallady na włóczniach,
Olbrzymieją na cieniach, które zsyła im plafon
Nieba chmurny, podarty; milczą gęśle jak lutnie
A za mostem i echem – śmiech odległych metafor

Uchodzącym na cieniach, które zachód wydłużył
Sianokosy przyniosą zagubioną wieść o nas.
Zaskoczeni w Pompei – ścięci w ciszę jak bursztyn
Omdlewamy najciszej w przedwieczorny asonans

I I .  M o r z e

Kiedy napływasz do mnie szumem i widzeniem
I rośniesz w oczach falą przenośnią najprostszą
Struna pęka jak brzegi i wtedy sam nie wiem
Czy zdołam cię pokonać antycznych miar wiosłem

Odyseusz odnalazł gałązkę z Itaki
I żegna horyzonty – krajobrazy martwe
Skończone poematy. Szum i szum jednaki
Wiersz się w oddech zapala – pączek róży wiatrów





Martwa natura

Trzy jabłka – rumiane planety

Ocean przypomina flaszka
W winiarni schylonemu nad treflem
Wróżono
W środku sopel blasku
Karta z dziennika podróży
O wybuchu kotłów
Nad głową zamyka się
Zielone burzliwe szkło

Cztery jabłka – krążą tak szybko
Że leniwe piwne oczy
Mówią: nieruchome

Głęboki wydech serwety
Różowej jak płuco ludzkie
Łąka powietrza nad którą
Zawisa sina chmura
Ostatni oddech złowionych
W sieci nabrzmiałych żył

Pięć jabłek –

Można z nich zrobić system słoneczny
Gdyby miało się tę samą władzę
Nad martwą naturą nieba





Czas
(fragment)

Czas jak łagodna woda w której
chwieją się twarze krajobrazu
niebo przepływa bystrą chmurą
lecz ludzie lądy pozostają
do dna jeziora przyrośnięte
cieniem topoli jak łodygą

I gdyby nie muzyka czasem
tych którzy strzegą gwiazd i owiec
można by sądzić że już wieczność
ta wytęskniona ta spod powiek
minęło życie zmarł niepokój
puszyste niebo masz pod stopą

Usypia czas zwierzęta ludzi
i balsamuje piękno kwiatów
słoje mądrości w bibliotekach
pieszczotę ludzką przechowuje
rytm serca uśmiech trzepot ptaków
czas co nas wspomni po imieniu

O czasie dobry tamten czasie
o ludzki czasie niepowrotny
o ty co dajesz godność rzeczom





i ludzi stroisz w barwę wspomnień
i krajobrazom dajesz kwitnąć
i chwiać się na łodygach spojrzeń

O czasie o łagodny czasie
o ludzki czasie niepowrotny





Niedziela

Miedziane policzki trębaczy
Koła furkoty i wstążki
Fiakier nakręca sen
Wąsami grubego zegara

Blask toczy krągłe zachwyty
Melodia wiatr zachwala
Dłonie składamy w muszle
Jak dzieci łaknące owoców

Dziewczęta roznoszą oczy
Kwiecień na długich rzęsach
Niebo od oczu odbija
Odpływa na drugi wszechświat

Będę chodził pod rękę
Wpadnę z tramwaju w piosenkę
Kupię na skwerze obłok
Pójdę z Rudą do cyrku





Fra Angelico: Męczeństwo świętych Kosmy i Damiana

L e w a s t r o n a o b r a z u

Na lewo gesty faryzejskie
fałszywie ułożone twarze
we fałdach tysiąc wątpliwości
a w szparach oczu twarda pewność

Kapłani zwalonych ołtarzy
żołnierze krzywej przysięgi
oparci plecami o miasto
patrzą spokojnie na męczeństwo

Surowy błękit blask na hełmach
a w rękach łuki ostre włócznie
kaleczą nieba lewy bok

kamień na kamieniu
murów gruby grzebień
w kamiennych strzelnicach
wypalone niebo

wieża samotna jak maszt
wieża głęboka jak stłumiony krzyk
podnoszą głowy długowłosych proroków
na głębokich cynowych misach





To jest miasto
i kamienni ludzie
i to jest lewa strona obrazu
i świata

T ł o

Wzgórza – ziemia wzruszona, podłużne westchnienie obłoków
niebo otwarte na błękit, błękit o barwie podróżnej
i jeszcze pięć topoli, pięć wyprężonych topoli
pięciu aniołów –
Za późno.

P r a w a    s t r o n a   o b r a z u

Dałeś nam słowa
czułe ręce

zioła na rany
i konanie

i szum aniołów

A teraz cisza 
świsty miecza

I pot śmiertelny
i czekanie
na kamień z dawidowej procy
Tylko powietrze ścięte płacze
tylko horyzont ścięty drży
Za duży rozmach –





Trawa jest lepsza od ludzi
pogłębia oliwną zieleń
głowa na chwilę utonie
potem wypłynie czysta
bez rosy ludzkiego strachu.





Żegluga

Sygnał podały syreny
zaplątane włosami w kominach

odtąd nastał ruch chwiejny
pogodzenie żywiołów
szpaler horyzontów
rozerwał ratunkowe koła

wyklęci
porzuciliśmy płaszczyzny
zapatrzeni w chiromancję linii
w tęczową magię barw

brzegi więdły
sen przypływał ze stadem
łagodnych długowłosych topielców

nikt nie opowie
tego nikt nie opowie

–  świecimy łatwo i spokojnie
przepalając powrozy kształtów
w dłoniach ciepłych jak serca ptaków
zamykamy rosnącą pustkę

u kolorowych tubylców
wymieniamy szybkostrzelne pojęcia
na błamy puszystych obrazów





o zachodzie
zabijamy powietrze
w strzępach skrzydeł
obcy zapach –

Nie mogliśmy podać ostatniej wiadomości
w zieloną butelkę
zamknęliśmy wolny oddech





Lament oderwanego poety

Jak pracowity rzeźbiarz kolii
patrzący w pożar Akropolu
który nie może dać świadectwa
świadectwa prawdy tamtych czasów
dla swoich dni mam ręce obce
ja – pracowity rzeźbiarz sekstyn
i poematów o ogrodach
któremu słowa wiatr potargał

Jak mam ustami
małą muszlą
powstrzymać wzbierający
potop

jak mam oddechem
lekkim skrzydłem
ugasić pożar
który rośnie

i jakim słowem
bronić ludzi
przed hukiem który
gwiazdy strąca

Ja pracowity
szlifierz wierszy
chcę tylko przetrwać
tylko przetrwać









PODWÓJNY ODDECH

Na k ł a d
O c z y w i ś c i e  W ł a s n y









Mojej Hali –
Dalekiej i Czystej

24 XII, 27 XII [1]950









Oto Najmilsza listy, które do Ciebie nie doszły.

Miał to być nieskończony pamiętnik niedokończonej miłości,
albo raczej na odwrót, niedokończony pamiętnik – nieskończonej
miłości. Pisałem te wiersze w sierpniu, wrześniu, październiku
i grudniu, kiedy nie było Ciebie przy mnie, kiedy musiałem szukać
Ciebie w słowach.

To są chyba kiepskie wiersze, gdyż nigdy nie mogłem opanować
wzruszenia, kiedy pisałem. Żaden z nich nie jest kalkulowany,  żadnego
nie przerabiałem. I dlatego wstydzę się, że nie mogę Ci dać nic
trwałego i pięknego. I jeszcze, wstydzę się dlatego, że nie ma wśród
nich wiersza o radości, wiersza o dumie, że Cię kocham, a za to tyle
łez i słabości.  Jedyny wiersz, którym staram się Tobie dziękować, to
Nauczyłaś mnie patrzeć – dlatego lubię go najbardziej. 

„Urodzeni dla siebie, umieramy w samotności” – to była pierwsza
prawda, i tę prawdę wyraża wiele wierszy, zbyt wiele. Niczego
 dotychczas nie napisałem o tym, jak cierpienie nasze staje się siłą, jak
rozłączeni powracamy do siebie w miłości bliźnich i Boga. To moja
słabość,  widzisz jaki jestem słaby, kochanie. Ty jesteś jedyną moją siłą
i nadzieją.

W dedykacji napisałem „dalekiej”, ale to też jest złe słowo. Czuję
Cię blisko na każdym kroku i w każdym uderzeniu serca. Ale jakie
słowo wyraża rozłąkę i bliskość, wyciągnięte ręce i Twój wzrok, który
czuję na sobie. Widzisz, Najmilsza – liche są słowa.

Dlatego proszę Cię nie patrz na słowa, a staraj się odszukać ich
sens i ciepło i wzruszenie w białych przerwach między niedoskonałymi
 wyrazami. Bo na tym właśnie polega poezja.

Jeszcze chciałem Ci powiedzieć, kochanie, że jesteś właściwą
 autorką tych wierszy, i bardzo pragnąłbym, abyś odnalazła w nich swój





oddech, albo raczej nasz wspólny oddech. Wtedy tytuł będzie praw-
dziwy, tylko wtedy.

Dzisiaj cały dzień pada śnieg i o niczym innym nie myślę, tylko
wiesz o czym. Naprawdę chodzę z Tobą po tym śniegu. Ale tu już
 zaczyna się list, a nam listów nie wolno pisać. Więc się nauczyłem
 odczytywać Twoje milczenie, które jest piękne i za które też Cię
 kocham. 

Więc proszę Cię bardzo, jeśli możesz, doszukaj się choćby odro-
biny siły w tych wierszach. Módl się i bądź dobra dla wszystkich.
 Jestem z Tobą.

I przyjm to jak dalekie pozdrowienie, jak uśmiech, jak polecenie
Bogu, jak sześć, niezmiennie sześć kwiatków.

Twój
Zbigniew

Toruń, 19 XII [1]950





I

Je s z c z e  J e j  n i e  m a









Samotność

Krok mój płoszy kałuże
liście zwiędłego nieba

Przewlekam przeciągłą samotność
przez ucho igielne latarni                                                            

Nie mogę znaleźć królestwa
błogosławieni którzy

Piękne są wnętrza mieszkań
stajnie pachnące mahoniem

Obite ciepłym kolorem
słodkich mandarynek

Na środku stół okrągły
trafiony flakonem kwiatów

Przed lustrem naga żona
układa sypkie włosy
można je w nocy rozplatać

Jak marzyć o takim szczęściu
gdy kroki płoszą kałuże
wzruszają kamienny chodnik





I tylko Syriusz sprzyja
uśmiechem mnie pozdrawia
to mój jedyny przyjaciel
Gwiazda.                                                                            





Czułość

Nawet na ostrzu dnia
nawet w kamiennym mieście
pośrodku szklanych blasków:

miękkie zamszowe profile
palce flakony czułości

Płynę ulicą wyschłą
jak gardło zmarłego proroka
pozdrawiając mijanych
do których przyjaźnie wyciągam 
oczy

Zamieszkałbym – O Nieznajoma
w małej zmarszczce
jak w gospodzie 
„Pod smutnym okiem”

Zakręt zabrał mi wszystkich
nie zdążą być przyjaciółmi
zostanie zdziwiony kolor spojrzenie
dłoń skaleczona o powietrze

I moja serdeczność bez ujścia
tak wielka 
że można z niej zrobić
trójmasztowy cyrk
i loterię fantową





w której wszystkie losy
są pełne

A oto imię mej czułości:

Dotkliwa szyja wiolonczeli
strumyczek włosów na policzku




