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Jak to powiedzieć? 
— do mojego Syna 

Niech miłość uwodzi rozpacz 
A namiętność odruchy. Niech 

Ból trwa krótko a tęsknota 
Wiecznie. Niech nadzieja nie 

Opuszcza Cię wcześniej niż później 
A melancholia nigdy. Niech życie 

Będzie Twoim znakiem wodnym 
A wdzięczność porównaniem. Niech 

Troska będzie niecierpliwa a przyjemność 
Delikatna. Niech świadomość nie będzie 

Daleka a nieśmiertelność bliska. Niech 
Czułość będzie bezbolesna a nierealność 

Piękna. Samotność niech będzie zawsze 
Sama a pamięć zawsze czymś zachłyśnięta. 

Dusseldorf, lipiec 1989r. 



Upominek 

Które dla ciebie przechylam 
Morze — te liście, korzenie i kwiaty: 

Odstąp od płaszczyzn zawirowań, 
Odstąp od piany niedomówień. 

Odrzuć ten śmiech, ten głód, ten zapach. 
Zatrzymaj fale, przekleństwa i maszty. 



Pełnia 

Niewyczerpane są usta. Niewyczerpana 
Jest arka złudzeń. Ale jak bardzo 

Tożsame jest to, co pociąga za sobą 
Nieunikniona i bliska ci wciąż fala, 

Z tym, co sama chciałabyś dla niej 
Unieść — wiesz tylko ty, zstępująca 

Do pierwszych łagodnych przesunięć 
Piany, wodorostów i luster. 



Przesłanie 

Rzęsa oparta o rzęsę 
Tysiącem przewidzeń może 

Przekreślić wody, nieważkość 

Ciał, samotny policzek, ale 
Nigdy łódź posypaną śniegiem. 



Insygnia 

Jeszcze się czerń 
Pod tą czernią zaczerni: 

Każdy obłok w dzień będzie 
Miał swoją gwiazdę w nocy — 
Mleczne drogi nie będą się mijały. 

Jeszcze się biel 
Pod tą bielą powiesi. 



Nagrobek dla Babete 

Jeszcze nie wyczerpuje cię uśmiech. 
Jeszcze przesypujesz kwiaty — 

Przenoszę więc twoje imię 
Z jednego zbocza na drugie: promień 

Słońca,który bierze swój początek 
Z twojej dłoni rusza w moją przepaść. 



Doprowadź 

Doprowadź do skoku 
Gwiazdy w dzień. Niech 

Rysy nieba nie kuszą cię 
Zbyt długo. Niech wstrząsy 

Nocy grzęzną w nieopisanych 
Stawach, w których nigdy 

Nie utoniesz. Doprowadź 
Do skoku gwiazdy swój cień. 





Który mógłby zawładnąć 

Wygnanie nie należy do dnia wczorajszego! 
Saint — John Perse 

Podaję ci ten kwiat — niski błękit 
Pada niedaleko stąd: Nie zwódź 

Rzeki uwięzionej przez lód ani 
Opisującej łąki i ogrody. Odepchnij łódź! 



Chwilami 

Chwilami jedna warga ustępuje 
Drugiej: płoną mokre chabry, 

Płonie oślepiający lód, któremu 
Służyłem. Wszystko każe mi żyć! 

Wszystko, przed czym 
Mnie powstrzymujesz. 



Ujęcie 

Te wody wiecznie niecierpliwe, którymi 
Władałaś u kresu każdej nocy tak 

Uroczyście, więc wolne od śmierci 
I nieprzemijania, ponieważ nie unosiły 

Niczego, czego wcześniej nie przekreśliły 
Moje rzęsy — Te wody przestały nagle 

Krążyć poza tobą, zachowując na zawsze 
Swój dawny smak, aromat i odmęty. 
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Marzenie. Full Aroma 

Jeszcze ten, który żyje a już 
Chłonny śmierci, powiernik dymu 

I rozpaczy, odstępuje od światła 
Aby ujrzeć cię śpiącą — skraca 

Twoje imię o filary, krzaki i trójkąty 
Oparty: Bądź pozdrowiony cieniu 

Odkupienia! Szeptem ugaś pragnienie, 
Scałuj białe kości! Otwórz mnie w głębi 

Morza, porzuć drżące spojrzenia. Bądź 
Pożarem na lądzie niedoskonałości. 



Granica 

Już kiedyś 
Ta noc była 

Tamtą: spowiadałem parujące 
Okna i kamienie z ich wyrzutów, 

Które później legły u boku 
Twoich łez zamiast dalej 

Z nim i 
Podążać. 



Ostatnia pieśń kwiatów 

To my ostatnie kwiaty cienie 
Cieni teatry rąk skręty głosów pieśni 

Bez słów trójkąty pocałunków i przemilczeń 
Linie nagle proste kule przeoczeń to my dymy 

Historie obrotów płomieni spacery we śnie 
Narodziny śmierci powieki zarzucone na oczy 

Aby dzień nie był podobny do dnia a ocean 
Spokojny przepływał przez morze czarne 

I aby noc była tylko w nocy. 
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Puchu mój 

Światło dnia najłagodniej 
Na świecie stworzyło tę noc, 

Która przenika cię i ocala 
Jak ktoś, kto odchodzi wcześniej 
Niż przyszedł i zachowując 

Wszystko dla siebie deszcz 
Nad ranem podpala. 



Na świątynię jutra 

Na pył twoich oczu westchnieniem 
Sprowadzony najcichszym jak pochodnia 

Wietrząca zapaść serca lub drogi 

Nieprzejrzyste kryształki płaczu 
Posyłam ci w bezruchu zwierząt i bogów. 



Królowa piasku 

Wilgoć zatacza ostatnią kroplę 
Wieczoru na wysokości kolan: słowa 

Które nie padają podkreślają życie, 
Którego nie było. Znikają wieże. 

Krótki oddech: jak gwiazda wznosi się 
Pocałunek na tle obłoków pustkowia. 

Zachód słońca nie barwi tego, co pozostaje 
Wzdłuż fal — ruina morza przechwytuje ostatni 

Statek, jaki mógłby tędy przepłynąć. Królowa 
Piasku oddala przyszłość, nasłuchuje. Kona. 
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Pomiędzy 

Niedoścignione łuki tęcz napięte 
Ciałem, które z ciebie wydobywam, 

Wciąż strzegą tych samych granic: 

Jak przeczekać modlitwę do szeptu 
Twego imienia nie mówiąc — ja? 



Jest pożądaniem 

Jest pożądaniem morza odpychać 
Ląd i cofać wyspę — ono sączy 
Wilgoć, namaszcza nieruchome czoła, 

Układa ręce wzdłuż masztów. Jest 
Pożądaniem nocy pojąć deszcz, aby ci 
Których kochamy rano nie musieli pić 

Z oblodzonych studzien. Jest pożądaniem 
Wzroku uwięzić go w jej twarzy i śnić 
Łagodne komety jej uśmiechów. 



Niech powie 

Niech powie ramię, co wyniosło 
Błękit i gwiazd bezludne lądy 

I przeźrocza, jak to się stało, 

Że je wzrok potrąca upatrując 
W tym geście przestrzeń poniechaną? 
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Żadnych skarbów, półcieni 

Żadnych skarbów, półcieni... Podającej 
Ogień jak imię nieutulony mógłby 

Jeszcze zapytać: Co sprowadza cię 
Do mych kolan? Żadnych skarbów 

Nie ukrywa jednak od tamtej pory. 
Jakby troszcząc się o niczyje. 



Dlaczego? 

Dlaczego nie inny, rozstrzygający 
Powrót, ale ten — przez studnię, 
Którą kiedyś tak wzniośle omijałaś? 

Wiatr odwiał naręcze kwiatów 
I wysuszył ranę na wysokości 
Czoła: Jeden pocałunek mniej. 

Dlaczego nie uśmiech i nie popiół 
Wciąż pomija tę łzę, ale szybki skręt 
Łańcuchów sprowadzonych tu zamiast powitania? 
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Kolonia, AD 1986 

Potrącając granice, morza,lądy 
I ognie pająki gwiazd skupione 

W twoich oczach jątrzą Katedrę 
Pogłębień Milczącego Falowania. 

W szare niebo wzbija się sierść psa: 
Serce jak znak zapytania. 



Nie błądząc z nikim.. 
Kołysanka 

Jeszcze dzień nie odstąpił od zamków 
Na lodzie a już się gwiazdy przechyliły 

W tobie — jeszcze jednej oddany równinie 
Wstąpił w rzeki i mosty, by unosić twe imię. 
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Ty także 

Ty także, którego ramię, wzrok 
I marzenia odtrącałem tak długo 
Aby lepiej poznać ich siłę, Ty 
Także czekasz, aby to powiedzieć: 

Nie byliśmy sami — kochaliśmy, 
Nie byliśmy obojętni chociaż nasze 
Milczenie trwało dłużej niż nasze 
Życie. Obłoku, gwiazdo, promieniu... 



Rolette 

Deszcz, jeśli pada... Powietrze jest takie lekkie a łzy 
takie dalekie. A bezkres? Jak to powiedzieć: odchodzę, 
aby cię dotknąć kiedyś? 

Tu, gdzie przyszło mi teraz żyć przerażenie stało się 
proste i słodkie jak pocałunki, których nie pamiętam. 
Bezruch ogranicza się do cichego śpiewu i widoku spa-
dającej gwiazdy. Poczucie istnienia przeplata się ze stra-
chem przed głosami, które umilkły. 

Być zawsze blisko rozpływającej się fali, odchodzące-
go cienia, nietykalności... Jak mógłbym zapomnieć 
o czymkolwiek? 

Tak, żadnych obsesji poza jedną: wiem, wiem, pamię-
tam. Bo każdy twój gest, każde twoje słowo chcę przyj-
mować tak, jak przyjmuje się dar, ze wzruszeniem, nie 
dając wiary, że się czymkolwiek na jego przyjęcie zasłu-
żyło. 
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Panie, który chronisz 
nie tylko ludzi... 

Panie, który chronisz nie tylko 
Ludzi ale i gwiazdy nad morzem, 

Ptaki, rzeczy małe i złe, dobre 
I nijakie... Który karmisz 

I gładzisz, milczysz i odchodzisz, 
Mówisz, wierz i zapomnij, strzeżesz 

Nie strzeżonych a innym wskazujesz 
Podróż, aby poznali smak tęsknoty 

I nauczyli się pokory... Który stwarzasz 
Aby istniało i burzysz aby samemu 

Istnieć dalej... Dlaczego nie odróżniasz 
Naszej zuchwałości od naszej niemocy? 

Panie, który chronisz nie tylko 
Ludzi, ale i gwiazdy nad morzem... 

Monachium, lipiec 1989 



Do B.. 

Z czyjej samotności chcesz mnie 
Dziś uleczyć i jakim imieniem 
Obdarować, abym nie czuł się lepszy 

Od innych i na rozwidleniu dróg 
Jasnych nie myślał o sobie 
Ani o dniach, które minęły? 

Z czyjej samotności bierze się 
Twoja troska o moje życie i tęsknota 
Za tym, co na zawsze stracone? 
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Musi być 
coś piękniejszego 

Musi być coś 
Piękniejszego — niczyja 

Myśl, która nagle 
Na ciebie spada 

I nie opuszcza cię 
Nawet po śmierci. 



Równowaga 

Oto Jego ramię — bo nie istnieje nic, 
Czego wcześniej nie ugasił potop. 

Oto Jego wzrok — bo między strachem 
A nadzieją tylko rozpacz. 

Oto Jego miłość i śmierć dla 
Wszystkich. Tak błąka się namiętność. 



Niestety 

Niestety, nie jesteś już moim 
Marzeniem: nie chcę nic wiedzieć 
O miłości, którą kiedyś tak łatwo 
Przyszło mi nazwać. Nie chcę już 

Ani krzyczeć przez sen, ani przywoływać 
Twego imienia na jawie. Dziś sny moje 
Są za krótkie, abym chciał się z nich 

Budzić i dalej żyć tak, jakbym wcale 
Nie zasypiał. Niestety, nie jesteś już 
Moim marzeniem chociaż i ja nie mam 
Do kogo stąd wrócić. 
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Wspomnienie. 
(Kompleks Polski) 

Ach, oczy... I przerażenie, że są 
Tak blisko. A ty wciąż chcesz 
Zasypiać, być nie będąc, 

Jak bywa się w lustrze albo 

Na przyjęciu... Dlaczego nie piszesz? 
Dlaczego nie odchodzisz? Ja nigdy 
Nie umiałem czekać. Nigdy 

Nie kochałem nikogo tak szybko. 
To jedno tylko wspominam.To jedno 
Pozwala mi wciąż zaczynać. Ach, oczy... 
I przerażenie, że są tak blisko. 
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Zamiast odpowiedzi 

Jak narysować choinkę, Boga, samotny 
Stół? Co to jest namiętność? Jak 

Powiedzieć tak nie mówiąc nie? Od 
Kogo uczyć się miłości? Co to znaczy, i 

Że ktoś jest szczęśliwy a ktoś inny nie?... 
Powiedzmy, że za kilka dni będziesz dalej 

Od pytań, które Cię dręczą a bliżej 
Odpowiedzi, którym nie będziesz dawał wiary... 

Gdzie kończy się samotność a zaczyna 
Oczarowanie? Czym jeszcze mogłaby być wierność? 

Neuss, 24 grudnia 1988r. 
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Dlaczego nie tęsknię? 

Błogosławione niedomknięte okno — 
Przestrzeń nocy panuje nad swoim 
Wnętrzem, jak dal nad zawrotem 

Głowy, gdy nic nie jest jeszcze stracone 

Ani obojętne. Błogosławiona czułość 
Granic, niewyszeptane szepty i wspomnienia 
Zakochanych, dla których nic nie jest stworzone. 

Jezioro Bodeńskie, marzec 89 
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Jeżeli nie płakałaś — zapłacz. Przytul się, 
Powiedz skąd wracasz i dlaczego Bóg jest 

Tak daleko? Jeżeli jest ci dobrze i ciepło — 
Odejdź, nie udawaj. Kimkolwiek jeszcze jesteś 

Wciąż odzyskuj moc, nie zawdzięczaj, przebaczaj. 
Jeżeli jest ci źle i patrzysz w okno, 

I wszędzie jest ciemno — obudź się, zapomnij... 
Nigdy nie uwierzysz, że istnieje wieczność. 
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Spraw to swoją miłością, 
powiedz 

O co modlą się ludzie 
Dobrzy? Bo źli, wiadomo — 
Aby im przebaczyć. 

O co modlą się rzeczy 
Martwe? Bo łzy, wiadomo — 
Aby je zataić. 

O co modlą się ptaki 
W locie? Bo kwiaty, wiadomo — 
Aby je zobaczyć. 

O co modlą się dni 
Spokojne? Bo ostateczność, 
Wiadomo — nie zna granic. 

Düsseldorf, lipiec 1989r. 



Pozwól mi oddychać 

Pozwól mi oddychać, jak ja tobie 
Umierać. Bóg nakarmił już wszystkich 

Tęsknotą, czułością, pragnieniem... 
Niebo ukrył po rowach, wiatr 

Powiązał po szczytach, uwiódł mewy, 
Jaskółki, łąki i przestrzenie... 

Pozwól mi oddychać, jak ja tobie 
Umierać, nie żartuj z westchnieniem.. 

I jak nigdy nie umiałem się modlić, 
Tak teraz gdy proszę: Zostań tu 

Na zawsze, nie budź się, nie 
Odchodź — nie usłysz mnie za wcześnie. 

Neuss, 8 września 1989r. 
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Powiedzieć, to tak mało.. 

Powiedzieć — to tak mało, 
To mniej niż zapomnieć. 

Zobaczyć — to jeszcze mniej, 
To mniej niż poczuć. 

Zrozumieć — to tak mało, 
To mniej niż oszaleć. 

Zasłuchać się — to jeszcze mniej, 
To mniej niż powtórzyć. 

Nie kochać Cię — to tak mało, 
To mniej niż żyć dalej. 

Köln, lipiec 1989r. 



Nie wszystkie dni 

Nie wszystkie dni mijają, 
I nie wszystko może być 

Zapisane. Wzgórze, kropla 
Deszczu, koniec świata, 

Wiatr, nadzieja, pocałunek... 
O czym myślisz najczęściej? 

Niczego nie da się uratować — 
0 wszystkim musisz zapomnieć. 

1 w żadnym pożegnaniu 
Nie być tym, który coś obiecuje. 

Neuss, 14.4.1989r. 
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FALE NOCY 



Myślę, że nieskończony i tajemniczy urok, jaki ma oglą-
danie statku, a zwłaszcza statku w ruchu, polega w pierwszym 
przypadku na regularności i symetrii, które stanowią podsta-
wowe potrzeby umysłu ludzkiego w tym samym stopniu, co 
komplikacja i harmonia — a w drugim wypadku na stopnio-
wym mnożeniu i rodzeniu się wszelkich krzywizn i figur 
wyobraźniowych, jakie stwarzają w przestrzeni realne elemen-
ty przedmiotu. 

Idea poetycka, która wyłania się z tego ruchu w liniach, 
jest hipotezą rozległego, ogromnego, skomplikowanego, lecz 
uporządkowanego bytu genialnego zn'ierzęcia, cierpiącego na 
wszystkie cierpienia ludzkie i doznającego wszystkich ludz-
kich ambicji. 

Ch. Baudelaire 



169 
Fala omija falę. Biała ręka sięga po czarne, pomazane wnętrze: 

tak oto znalazłem dom, do którego przychodzę. Stoi w nim wiatr, 
przestrzeń i fotele. Stoi w nim przeciąg — to, że sam jestem sam. 
(Tak chciała przelotna od dawna kartka, życie zamiast życia. Tak 
chciały rysunki piórkiem: twarz, oko stawiające krzyż, wbijające się 
w krew serce). 

2 
Ach, uśmiechnij się suknio! Sen to nie przypadek. Noc przycho-

dzi po nocy a widzenie nie trwa dłużej niż ciała pokryte mchem. 
3 

Przez dwa lata miałem wszystko oprócz wody. Teraz nie mam 
nic. 

4 
Oto pierwsze wieżyczki świateł. Wchodzę do jej pokoju. Wraz ze 

mną przechyla się gwiazda, kołyska, pocałunek. (Obudź mnie, 
obudź, nie patrz tak długo). Cicho. Jakbym rysował śnieg, zapach 
bzu, gesty zmarłych... I wyzwoliły się palce, pociągnięte ciemnym 
szkłem okna, ramię, kąciki ust, stopy. 

5 
O, deszcze, deszcze wieczorne... 

6 
Doskonale, że nic nie widać. Od najbliższych drzew dzieli nas 

jedno spojrzenie w dół. (Przychodząc wieczorem mijasz tylko nie-
bo. Jakiś pies albo inne, poszarpane deszczem zwierzę, odprowa-
dza cię do samych drzwi. Na końcu jego języka, kołysząc się spo-
czywa twoje białe ciało). 

7 
Wiatr od schodów: Ach, czuwałyśmy! Czuwałyśmy głosy. 

8 
Po pierwsze, rano będzie dzień — zasłony w koronkę opuszczą 

pokój w paski. Po drugie, ciemno jest tylko tam, gdzie stoję — 
słońce w znaku Ryb. Po trzecie, jej głos zamieniony w kakao, tusz 
w oczach... 
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9 
Jedwabny świt. To straszne, jak wiele człowiek może zawdzięczać 

człowiekowi. To gorzej niż żyć. 
1 0 

Koperta listów: ruchy, których nie można już przywołać, ruchy 
— olśnienia. Sekundy niewinności. (A pocałunki? A płacz? 
A nadejście liści?). 

11 
Przesuwające się mosty: Bądź dobry, ubieraj mnie cicho. 

12 
Minęło wiele dni. Ach, nie wyjdziesz z nich nigdy, powiedziała Ju Lia. 

13 
Światło między palcami. Krzywe lustro trwa. Ślina i krew robią 

swoje: obraz przesuwa obraz. Ach, drzewa idące prosto w dym, 
życie we dwoje, cichutki śpiew. 

14 
Patrzę na jej kwiaty. Są wszystkie. Błyskawica gałęzi prześwietla 

dom na wzgórzu. Niesamowite okna rozrywają pocałunki. Ale ciała 
wracają jak sarny karmione śrutami i przylegają do siebie dokład-
nie tak, jak mówię — potknięciami. 

15 
Biała rzeka podmywa dom schadzek. Nie pada żadne imię. Gesty 

nie podkreślają zapachów. Serca jak najdalej od mózgów. W ciszy, 
której nie sposób opisać w dzień, słania się podmuch wiatru deszcz 
niosący zaledwie i kamienie gładkie jak sen: Biały Głos strzeże 
naszej kryjówki w Natell, Biały Głos z Bali. Dalej mgła i wodospa-
dy. Krzaki suną w mleczne cienie, przeciągają się, tracą. Sunące 
pod wodą wzgórze jest wyspą dla dwojga. 

1 6 
W ustach jest kaszel, dym i ołówek. Wnętrze dłoni sprowadza na 

ziemię dziwny wzrok — że najciemniejszej z linii należy szukać 
wśród innych linii. (Między nami mówiąc, każda rzecz jest biała). 

17 
Na zakończenie listu do śmierci mojej matki: To miejsce jest 

puste a czas mija. Więc nigdy już nie dowiem się, czy urodziłaś 

4S 



mnie po to, żeby żyć, czy też bałaś się, że zwariujesz szybciej niż 
twoje nienarodzone dziecko. Twój syn. 

18 
Rzeczy i ruchy nie dadzą się sprowadzić do tego, co było. 

19 
Słońce wschodzi daleko stąd. Jedno spojrzenie może wy-

prowadzić je z nieopisanych gór i porzucić niżej, na wysokości 
czarnych sznurów i parapetów. 

20 
Żadna miniona godzina nie posiada takiego znaczenia, jakie 

posiada jej nadejście. 
21 

Widywaliśmy się niedaleko stąd. Ja i jej śmiech. Straszne 
zwierzę, zarażone nieruchomym wzrokiem, po dziś dzień 
przesypuje pogrzebany przez nas horyzont, po dziś dzień czerpiące 
swą siłę z tego, że kulistość jest nieprzekazywalna. 

22 
Jak ciemno. (Ach, więc polubiłeś i to). 

23 
Aż powiedziałaś: To, o czym myślisz. A wściekłe, przechodzące w 

dym parowanie par, pociągnęło za sobą łomot kół z żelaza: 
Monachium, dworzec. Aż powiedziałaś: Moja twarz jest w twoich 
rękach. 

24 
Szklanka wina przecina usta z purpury nad stołem z drzewa czar-

nego. (Ju Lia nie jest Ju Lią, bo nie jest ważne, którędy ktoś 
oprowadza kogoś, ale dokąd). 

25 
Każdy powóz, który się przechyla, należy do tego świata, który 

jest. To robi słońce: tysiące ciemnych kresek lecących na jasne 
ciała, których strzegą plamy twojego wzroku, plamy twojego 
słuchu, plamy twojego węchu... Bo Bóg nie może cofnąć śmierci 
tym, którym ją ofiarował tak jak ty, nie możesz odejść tylko w 
jedną stronę. 
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Drzewa przerzuciły swoje pajęczyny na drugą stronę jeziora. 

27 
Zostaję, pasy nieba coraz jaśniej niebieskie. Zostaję, pasy lasów, 

bezduszne, srebrne. Zostaję, pasy wody zielone, senne. Zostaję, 
pasy łodzi wieczór z nocą łączące i noc z domem. Zostaję pasy 
piasku z cieniem księżyca nie większym niż ślad po pocałunku w 
stopę... 

28 
Ulewa deszczu wylizała okno z piasku. Niebo jest coraz niżej. 

Lampa świeci powoli. Gwiazdy są w środku. Są i są. Kula rzeczy 
obraca się dalej. 

29 
Anna: Wędrowcy byli dotknięci sobą. (Jeszcze teraz widzę ich 

pismo, że drogę wymyślili ci, którzy się cofali. Nam chce się po 
prostu pić). Mee: Nie lubię księżyca. Nie lubię ludzkiego głosu. Ju 
Lia: Wystarczy powiedzieć, nie jestem gorsza od innych kurew. 
Laf: Instrument z drzewa nie może grać kiedyś. To jasne. Keyt: (z 
pamięci). "Kot, co spółkuje z kuną, nie spłodzi kota o połyskliwej 
sierści ani też kuny o fosforyzujących oczach; z ich związku zrodzi 
się kot latający, albowiem i kot, i kuna, skacząc o stopień wyżej, 
czują się zmuszone do lotu". Pat: Nie pochwalam tego, na co 
zasługuję. Nie jestem wieśniakiem. Ro: Obejmij mnie skoro 
przyszedłeś. 

30 
Łyżeczka herbaty wędruje z ust do ust. Jak kontynenty. 

31 
A cappella: Tu i tam, gdzie jesteś zawsze, ale nie teraz jesteś tam 

bo oto nagle przybyłeś tu... Ach, prowadź mnie nie uśpiona 
kukułko serca, prowadź swoje balkony! Sterczące do gwiazd 
pocałunki umierają bez miłości ciała, tak jak wnętrze dłoni zanika 
wraz z nierównością czoła, lecz nie ucisza go, nie gubi... 

32 
I przyszedłeś do ich domów, do kotów. I powiedziałeś: to ja. 
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(Narysuj mi dziecko, słońce w parku i śnieg. Śnieg niech będzie 
daleko, dalej niż cały śnieg. I dom mi narysuj, w którym później 
śpię. I kochaj mnie, Twoja Babete). 

34 
Tak, jestem blisko. Stąd ta ręka wiecznie we włosach. Stąd te 

śliskie fotografie. Ale patrz tam - gwiżdżący z trawy chłopiec 
spotyka zwierzę sunące jak obłok wprost do wody... Lżejsi o jedną 
z tych myśli, dzięki którym życie nie kojarzy się nam z niczym, 
czego w życiu nie było, obrazek ten chwytamy w dwa palce i 
pokazujemy słońcu, które za chwilę pochłonie czapla horyzontu... 
Stąd te godziny, zapach tytoniu, zatrzęsienie kwiatów. Po dym w 
szklance, po krew w nodze, po sierść w gardle... 

35 
Antonio rysuje swoją siostrę i jakiś dziwny lecący nad lądem ląd. 

Przesuwająca się jasność podkrada twarz mojej matki. Przed nami 
jeszcze jedno wzniesienie, nasze ciała. 

36 
Szklany ptak śpiewa na ustach z soli: Minęliśmy wieżę, psa i 

rzekę a przecież to jest tu. Woda bez dna opływa kamienie, na 
których spoczywamy. 

37 
Spadający na liście ptak. Liście spadające na liście. Wyciszenie 

śpiących zmarło. Niebo wysokie, ustrzelone gwiazdami stąd, w 
lampce wina... Ach, lepiej zbłądzić niż wrócić do kogoś. Daleko 
stąd i blisko każdy widzi to, co umie. Ja wybrałem spłuczkę serca. 
Spłuczkę. 

38 
To postanowione w nocy: jest błękit, kolor naprawdę niebieski. I 

jest koń, jedyne zwierzę zawsze w ruchu. I jest popiół, bo tylko 
człowiek może go opisać. 

39 
Śpiew: Ona białymi bucikami przeszła przez całą jesień. 

40 
W dobrze naciągnięte płótno, na pierwszy rzut serca, wbije się 

każdy nóż. Odciśnięte w ścianie gałązki poruszają się niezależnie 
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od wybraźni siedzących niżej. Mam je na końcu języka, w błocie. 
Wierzę tylko w to, co mogę zniszczyć. 

41 
Jedno nieznane dotąd spojrzenie, oszklone różowym niebem w 

stronę takich obłoków, jakie opisujesz, wystarczy aby tylko one 
istniały i nic więcej. Bo w co jeszcze możesz uwierzyć? I po co? 
Pociemniałe lampki trzeszczą na białych grobach. Dlatego widzisz 
ich coraz więcej. 

42 
Gdyby Bóg nie był realistą, człowiek nie mógłby go stworzyć. 

43 
Pokój w nocy. Dziewięć rzuconych w ścianę ołówków. Krechy 

brwi. Magiczne słowo Tu. Długimi, śliskimi pałeczkami uderzasz w 
to, co śpisz. Z umazanej po bokach księgi dowiadujesz się, że 
"skończone zostały niebiosa, ziemia i wszystkie ich zastępy, chociaż 
nie było jeszcze krzaku polnego". Dzwonki poruszyły się w tym 
samym miejscu, w perspektywie ogrodu i podniesionej do ust 
lampy. Później niebo postrzępione od dachów nad Haily, Marsylią, 
Valvis, Val-Mont. Później ty. 

44 
Nie tracąc nadziei nie tracimy nic. 

45 
Jedno serce krąży na dwoje. To, co cię jeszcze żebrze zamienia 

się w igłę, śpiew, pocałunek. Ale ty nie pochylasz się tam. Ty 
pochylasz się tu: kąpiel świec trwa w blasku jednego spojrzenia. 

46 
Dym przybrał postać kilku rzeczy na raz, które później nie dały 

się zdmuchnąć: jest świat, który jest blisko i nie ma świata. Jest 
czas, który minął, ale nie może minąć czas. 

47 
Wieczór był blisko. Wracaliśmy przez piaski. Na zczerwieniałym 

drzewie, powiedziałaś pod wodą z której wyszliśmy razem, 
rozmazał się ptak z chórów przyleśnych. (Dzisiaj trawa inaczej 
zielona jest niż kiedyś). Przeskoczyliśmy wodę w tym samym 



miejscu, blisko siebie. Błysnął koszyk jeżyn, pierścionek, język. 
Ptak spłonął na wysokiej gałęzi. Później, przy krzyżu, nad którym 
nic więcej nie było widać (nie czeka się wtedy, nie błądzi, nie śpi) 
umieścił się księżyc. Krzyknęłaś: jamy drzew na stoły, domy i 
łodzie, jesteśmy! Ognisko przy moście wydymiło się zanim 
zdążyliśmy je przeżyć. Wbite w popiół kije to szkielety węży. Inne 
zwierzęta, koczujące we śnie, przysiadły na wypływającym z rzeki 
wiośle, uniosły je i odepchnęły ze świata tego... Nasz dom był niżej, 
w miejscu. 

48 
Nie słyszę rzeki, ale mogę ją pomalować. 

49 
Opuszczony wieczorem pokój z suknią nie zna świateł, dzięki 

którym zaginął. One tylko niczyim kwiatem wspięły się w białej 
lampce. A ty myślisz - niczyją chwilą. 

50 
To, co widzę i to, co sobie wyobrażam (co w każdej chwili może 

się pojawić, jak dom który runął) dalej podlega tym samym 
prawom. Tym bardziej może być wzniesione. 

51 
Niedziela. Deszcz pada źle. Kto raz usiadł sfałszował cały świat. 

52 
Obrazy głębią się wśród fal, wlizują jasny brzeg pod siebie. Piaski 

wyrównują ślady kół. Wystarczy jedno ślepe zwierzę, kiedy ucieka, i 
jesteś sam. 

53 
Na wbitym w ścianę gwoździu wiszą złote pierścionki, miękkie 

naszyjniki i bransoletki. Okno jest otwarte. Pajęczyna gałęzi 
przesuwa się w stronę naszych ust. Wypowiadamy je. I tak niebies-
ko porzucone wstążki, że nie wiem jak ci je wskazać. I po co. 

54 
Fontanna zamrożona. Czarny sklepik przechylił się z kwiatami i 

jest. Stąd muzyka. I coraz wyżej mosty. Ptak przelatuje w chmurę i 
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wraca zręczniejszy — studnia z płonącym kołem jest jego 
pierwszym wrażeniem nad ziemią w nocy. Dalej dźwięki, 
dźwięczcie! Być może zobaczymy się jutro. Wszystko zależy od 
tego, jakie niebo odbije się w wodzie. A jeszcze wyżej, za szkłem, 
sine owoce - punkty najbardziej świecące. Aby je nosić w sobie i 
przestrzeni oddawać cześć. 

55 
O, dany ci kwiat. Jeden więcej. 

56 
Nie ma rzeczy, przed którą nie dałoby się wykopać dołu. Nie ma 

kwiatu, którego nie dałoby się ściąć. Nie ma kobiety, przed którą 
nie ukrywa się chociaż jednego listu. Mówmy sobie dobranoc, nie 
dotykajmy się. Każdy obraz uniemożliwia coś. (Czyż wszystkie 
kwiaty nie są białe?) 

57 
Słońce w rogu. Szyby wyginają się jak choinki wnoszone do 

domów przed zimą. Nie myślę o tym, ale widzę to. Moje serce bije 
po to, abym stał. I mam tylko jedno życzenie — kogoś dalej. A 
chwile interesują mnie tylko te, po których wybiegam. (Studni nie 
omija się. Ona jest. Gdyby nie oczy, widziałbym ich znacznie 
więcej). 

58 
Niski ogień. Nie ma innej zależności między tam, co widzisz in-

aczej a tym, co jeszcze nazywasz — cały świat jest o drugiej 
stronie. Poza tym są dzieje nocy. Wyobraź to sobie — każda myśl 
jest dalej. I są chwile potem. Więc skoro przyszedłeś musisz odczuć 
to tak jak ja - — tylko po raz pierwszy dla nikogo. Musisz 
powiedzieć: tak, to jest tutaj, czas zawsze przyszły, gdyż 
nieskończoność nie może być ustalona. Cóż z tego, że kwiat róży i 
czyjaś zamrożona w czystym, bezkształtnym niebie głowa nie są 
tym samym. Dla mnie nie ma znaczenia, kto pierwszy będzie ob-
darowany. Wierzę w miłość węża opętanego własnym wijącym się 
sercem. Wierzę w to, co widzi przeskakujący przez potok ślepiec. 

59 
Na tle czarnej, rozłupanej wnęki dałem ci imię, abyś mógł mnie 

zawołać: Słowa stamtąd, już powiedziane, usław je jawą snu. 
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Przed nami dom, wysuszone w słońcu krzaki. Mężczyźni w 

szarych koszulach, ich kulawe siostry, złote wózki, spędzają czas na 
lądzie którego nie zamieszkują. Dalej trawy, pochylone nad rzeką 
ptaki i konie. Wieczorem mężczyzna w różowej kamizelce podnosi 
czarny młot i uderza nim w wiszące na haku drzwi. Po drugiej 
stronie, w zimie, obraz kobiety w studni - miejsce to nie może być 
ani odnalezione, ani odwrócone. Jest tak, jak jest. Zarażony 
mózgiem wzrok powiewa we wszystkich kolorach. 

61 
Deszcz przedłuża się w oknach naprawdę niebieskich. Na 

szklance leży nóż. Mówisz, chodź, narysuj mi to. Jest tak cudownie 
ciemno chociaż latarnie krążą tak, że jedna jest zawsze drugą... 

62 
A tobie kto śpiewał? Kto podnosił cię do wysokich okien i 

mówił: patrz teraz! 
63 

I nikt więcej ponad wodami. I ty, nazywający z popiołów. Bo nikt 
na podobieństwo twoje nie stworzył nocy dla obojga z kości, ale 
odepchnął ją. Nikt. Przeszłość jest nieuleczalna. 

64 
Później, jak powiedziałeś, na białe niebo przechyli się jastrząb 

naszych kości. I płacz, spłaszczony, przygnieciony kolanami, i 
mózg, ten otwór, tu i tam wszystkie bliskie nam miejsca szybko 
skarze na krzyż. A tu i tam, jak powiedziałeś, jest gdziekolwiek 
lekko wygięte na wschód, w drogę. Tylko dźwięk podków wrasta w 
nieznane jeszcze powierzchnie i łączy się z ich utratą. I wysokie jest 
światło dla liści, kiedy te spadną. Czarnej, bo czarnej w rowach 
wodzie i oplutym przez ogień kamieniom tak powiedziałeś do snu. 
A lód rozmrożony twoimi dziąsłami już teraz wypływa na dalekie 
łąki. Tak powiedziałeś, wypływa. 

65 
Trwają nagrody poranka. Gwiazdy, które zniknęły robią swoje: 

sprowadzają cię na ziemię. Mój wynalazek działa. 
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W nieznanym nikomu ogrodzie, w świetle dopalających się 

świec, ktoś jeszcze nie przyszedł i ktoś, kogo wciąż nie widzimy, 
uderzają w czerwone struny unoszącego się nad rozpalonym o 
świcie ogniskiem instrumentu. Dziewczęta ubrane w jasne 
sukienki zachwycają się srebrnym, wywieszonym w lustrze kotem, 
obserwują zamrożone w jego oczach owady. Nagle jedna z nich, z 
doczepioną do zimnej ręki lampą, wybiega na drewniane, 
skręcające wprost do sypialni schody. Teraz inny mężczyzna, który 
mieszka obok, wpatrzony w długi nie oświetlony stół, po raz ostat-
ni słyszy głos swojej córki, gdy ta po raz pierwszy wymawia jego 
imię tańcząc wśród ciemnych krzewów nadole. 

67 
Co sprawia, że słowo żyć... 

68 
Okno jest tak uchylone, że przez chwilę mogę obserwować to, co 

dzieje się po drugiej stronie muru: rozwirowane do czerwoności 
piły tną przydymione stropy małej perfumerii. Jeszcze jedno 
skrzyżowanie: muszę tak żyć, muszę. Jedna kąpiel musi wyprzedzać 
drugą. I nagle zmiana świateł i okno rusza przed siebie: liliowa 
sukienka, liliowy szept... Twoje ramię jest tak blisko, że nie umiem 
po nie sięgnąć. 

69 
Dlaczego nie rysuję much? O ile kwiatów pomyliłem się wczoraj 

a o ile dziś? Dlaczego nie mieszkam w domu, w którym umarł Ver-
laine? O jaką szarość bram otrze się dzisiejsza noc? Dlaczego nie 
słyszę jak płaczesz albo malujesz paznokcie? Nakarmić kruki? 
Czym? 

70 
... a kola będą się obracały coraz wolniej i wolniej. I wybłyśnie 

górski potok albo plaże w Es. I cudowne chwile nie będą w stanie 
ustąpić same. I nikt nie będzie należał do nikogo. 

71 
Głęboki zapach świec. Minęło pięć dni. Jakiej fali miałem 

towarzyszeć daleko stąd? Boże, zamień mnie w szczekanie psa, 
abym mógł się słyszeć i abym wiedział, za co jestem przepędzany. 
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Podczas gdy on gładzi jej twarz drżącymi palcami, ona całuje jego 
dłonie. Stoją już tak czterdzieści minut. Kim są i dlaczego znaleźli 
się aż tutaj? 

73 
Niech stół będzie wysoki tak, jak wysoki może być tylko stół. 

Niech filiżanka dymiącej herbaty stuknięta ołówkiem dymi małym 
oznaczonym jako opus posthume nokturnem. Niech kwiaty nie 
zasłaniają okien. Niech okna, tak jak się wrzeszczy na psa, niech 
okna wreszcie się zamkną! 

74 
Nie zatrzymuj się byle gdzie. Jedno z tych miejsc na końcu świata 

musi być wyspą. 
75 

Innym razem na splątane gałęzie i trawy powiedzieliśmy wrzo-
sowisko, aby ulec jeszcze jednej pokusie. Później, poza mną, nic 
już nie było w stanie wrócić na swoje miejsce. 

76 
Dzień później. Cudowny obszar straceń: jeszcze jeden trzask i 

gwiazdy wrócą na swoje miejsce. (Niech wszystkiego doświadczy 
człowiek, mówią bogowie, by dobrze syty, dziękować się nauczył za 
wszystko, i rozumiał wolność odejścia dokąd chce. Jak Hölderlin). 

77 
Melancholia. Jeszcze trochę sam. Jeszcze trochę. Niech barwy 

pieczeni będą bardziej soczyste niż barwy ognia, nad którym ona 
krąży. 

78 
Ściany deszczu. Ale jaka muzyka? Jakie rozstrzygające tony?... 

Nie podaję ci nawt ręki. Odsysam ranę. Karzde drzwi, każde 
uchylone okno przerasta mnie. Cóż dopiero belkowane stropy albo 
wilgotne poddasza, kurze, przeciągi...? Kiedyś wystarczyło mi 
spojrzeć w dół, abyś była... Ja, willa. 

79 
Słodka melodia, jakbym coś stracił. Promień słońca zdolny minąć 

jeszcze kwiat w paski, sukienkę, pół lampy... Ach, czyste niebo! 
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Soczysta trąbka Davisa wieńczy kolejny kwadrans mego życia jeden 
na jeden. Odrzucam kości! Martwe morze nie oczekuje oklasków. 
Co stało się z innymi kwiatami, które tak długo niosłem? Jeszcze 
jeden list odłożony na później: być może odbieram ci ostatnią 
wyspę, ale to przecież znaczy... 

80 
Nienasycenie: Podnoś moje rzęsy, nie opowiadaj słów, całuj pod 

pachami. Dotknij go, dotknij! Niech wie, co mógłby stracić. 
81 

Jej głos. Czysty i ciepły, zlizujący rany. Biała zieleń. 
82 

Srebrny wyrzut okien, ciało obok ciała, niewielki biały ląd do 
odkrycia... Chodzi o to, by łódź do której się zbliżamy, nie 
przechylała się tak szybko, jak może przechylić się tylko łódź. 

83 
Południe. Jeszcze kilka ruchów. Słońce nawleka chmury na 

łagodne, krótkie promienie dnia wczorajszego. Nie spałem, nie 
śpię, nie będę spał: maleńkie zwierzę przemierza wysoką trawę. 
Nic nie jest proste. Zasłaniam twarz i otwieram oczy... Chwile są 
bardzo długie. Jak potrącony rozdrapuje kałużę, w którą upadł, tak 
ja wytrącam ze swego życia kolory, którym poświęciłem cały swój 
płacz, głód i szacunek ponieważ tylko nieliczne fotografie ułożone 
w nim były tak, że jedna nie przesłaniała drugiej. 

84 
Jej usta sprawiają, że później... 

85 
Apulia. Zamek Hohenstaufów. Bez okien i bez drzwi. Apulia, 

głos zatrzymany w oku. Chichot podniebienia. 
86 

Świat od zapałki. A jeżeli deszcz przestał padać? Co to znaczy, że 
las może się przewrócić? Szmer wodospadów? Tutaj? 

87 
Następnego dnia promień słońca przeskoczył podsuszone 

kwiaty, filiżankę i czajniczek, i zadrżał na ostrzu odłożonego przed 
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chwilą noża. Zapaliłem indyjską laseczkę i na białych sznurkach 
powiesiłem skropione wodą cedrową prześcieradła. Somnus = sen 
plus ambulo = przechadzam się. 

88 
Odejście liści. Od - do. Ale akcja jest we mnie. Jak Bóg, którego 

nie można cofnąć. Jak stracić kogoś. 
89 

Każda następna noc: Wydobądź ze mnie tę kałużę, wydobądź ją! 
Ja i ten świat — na palcach. Ja i ten desz cz — w oknie. Wszystko 
jest jakieś inne. Jak ten sam sen, który w innym miejscu to samo 
pochłania ramię. 

90 
Każdy może klęknąć w oknie. 

91 
Genialny Dufy. Trzeba umieć porzucić obraz, który chciało się 

namalować, dla tego, który się właśnie maluje. Słyszysz? 
92 

... jak oddycha. Jak nie może spać. Nie dotykając tylko samej 
siebie. Tak cicho, że aż patrzy. 

93 
Spotkaj mnie mówiącego do siebie: przyjdź boso, uśmiechnij się. 

Narysuj niebo, pomaluj wiśnie. Powiedz, co mogą wiedzieć o rzece 
płynące w niej kije? Powiedz to, co jest. Nie słychać deszczu, nie 
słychać drzew. W oknach przepala się różowy dzień. Spotkaj mnie 
mówiącego do siebie: dziecko odkrywa świat przewracając się. My 
bierzemy je tylko na ręce. 

94 
Wody Zembo. Poranek trwa. Nasze oczy są w naszych rękach. 

Jest wtorek, 24 września. Dzięń drugi, strona trzecia: kiedy się 
kogoś kocha, to musi się umieć czekać i bardzo powoli myśleć o 
swoich przyzwyczajeniach. 

95 
Rysunek. Że jesteś. 
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96 
Podeptane liście. Służyć prawie Bogu, rzucać sobie chleb, płynąć 

niewielkim, mieszczącym się na twojej dłoni statkiem, lizać śnieg, 
być niedaleko stąd... Dlaczego chcę? - Gdy dzień nie ma już siły 
bycia dniem, gdy noc nie ma już siły bycia nocą, powiedz: to 
wszystko, co mam. 

97 
Dwa krótki nożyki przebiegły drogę od drzewa do drzewa: koty. 

98 
Inna kartka, inna ręka, inny ołówek. Południe. Niebo w górze, u 

stóp mojej matki.,Mijam kwiaty maku, filiżankę, dzwonek, list w 
rękawiczce. Życie jest bardzo długie. 

99 
Z Kleista. Któż wie, dokąd nas zawiedzie ostrożność? 

100 
Fioletowe linie wzdłuż kolan. Ach, te dziwne spojrzenia w dół! 

Oddychając śnieżnymi wzniesieniami moich potknięć, budziłaś się 
i zasypiałaś jak dziecko. Nikt nie mógł stracić cię szybciej niż ja, 
moja ty niczyja. Żadna ostateczność nigdy nie miała do ciebie 
dostępu. Kimkolwiek byłem, zawsze złościło mnie to, że mogę 
umrzeć dalej niż ty. 

1 0 1 
Zamki są długie. Co się stało, że mogę tak iść i iść? 

102 
Dym wzdłuż rzeki, która powoli przestaje płynąć... Zachód 

słońca powtarza się jak idiota. 
103 

Trzecia nad ranem. Czerwone okienko zjawia się w granatowym. 
Afterimage. Wyciągam rękę, mijam ją, nie słyszę żadnych głosów. 
Jak Sted, bardzo nieśmiało proszę Boga, albo kogo innego, abyś 
była i bym mógł cię zobaczyć. 

104 
Krzyże w biały dzień. Zarzucone ciało toczy się dalej po jednym 

pocałunku w ramię. Głębiej nie ma już nic. Światło pada z góry. 
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Jak wodospad. Jest tak, jak jest. Trudno, każdy ma jakiś świat, 
chociaż czasami lepiej byłoby umrzeć tej nocy, która była niż tej, 
która dopiero jest. 

105 
Dawid: Każdy człowiek ma w głowie trupią czaszkę. 

106 
Przeszliśmy cały park. Słońce zaszło, ma już swoje miejsce na jej 

czole. 
107 

Podejmując gdzieś przerwany spacer zapytuje Gombrowicz: Co 
ci się może zdarzyć tam, gdzie nic ci się nie przeciwstawia i nic nie 
jest w stanie stać się twoją granicą? Leciutki wiaterek, mówisz, 
którego nie nazywam. 

108 
Oprowadzaj mnie, oprowadzaj. Twoje serce jest we mnie. (Ten 

sam głos, co wczoraj). 
109 

Jedenasta filiżanka herbaty. Jej kwiat wysuwa się z jej dłoni i 
upada na stół. Ach, kwiaty są szybkie, mówi. Dziwna chwila 
niepolączenia: Chińczycy uczą, że do jednej akwareli lub lavis 
należy używać tylko jednego pędzla. Wystarczy spojrzeć. 

1 1 0 
Emil Tuff i Fabiola Mat. On: Dwa nagie ciała tworzą jedno i 

jedno obok drugiego. Ale nie głowwy. Ona: A listy? A zapałki? 
On: Mówię o ciałach, które kochamy. 

111 
Dzień później. Rysuję krzeseła, chustki, pogaszone lampy, 

kartki, kieliszki, szaliki. Przełykam jedno okno po drugim. Nie in-
tersuje mnie zmartwychwstanie ani dziś ani jutro. Nie pociąga 
mnie śnieg na dole, ale tu. Rysuję krzesła, parasolki i kwiaty. I co z 
tego, że kiedyś nie było tu nic, skoro nie ma dalej? Czy życie nie 
powinno nazywać się jakoś inaczej? Co jeszcze mogę zostawić? 
Co? Jak? I komu? Dzień po dniu mijają dni, których nigdy nie 
było. Ale nie to jest straszne, nie to. Straszny jest brak skoków w 
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siebie, uchybień. Czegoś tam jeszcze. I ciebie, bo prawdziwa miłość 
to listy co drugi dzień. 

112 
Inaczej niż słucha się deszczu: wtedy było iść, podziwiać fale i 

kwiaty. Na wszystko patrzeć, jak na śpiące dziecko. I nagle jest 
dziś. Nagle jest to, że ty nie umrzesz nigdy. 

113 
Inne popołudnie. Inny list: Żyć tak, jakbyś sobie tego życzyła. 

Całować twoje dłonie i stopy jaśniejsze niż słońce i śnieg. Kochać 
się w twoich kwiatach, sypiać w twoich ciapach,... 

114 
Możemy milczeć tak długo, jak długo jesteśmy sobie potrzebni. 

Czasami mija tylko jeden dzień. 
115 

Małgosi Sady. Nigdy nie udawałem, że śpię. 
116 

Fioletowa rysa przebiegła przez słodkie ciało. Ren, Ren w Dus-
seldorfie. A może jak ten biedny kot, jak pisze Lowry, który w 
bójce stracił oko, mężczyzna szuka po prostu swojego wzroku? 

117 
Przebudzenie nie nadchodzi. Tak jak i ty. Ulubiony krajobraz 

stacza się do samych kolan: tak ciemno nie było tu jeszcze nigdy. 
118 

Do Piotra Graumana. Kilka godzin zamiast całego życia powin-
no mi wystarczyć. Albo tobie. 

119 
Koniec listu: Byłam lekka. Pragnęłam być dotykana, dziwna, 

uśmiechnięta. Należeć tylko do ciebie — cztery słowa, które 
znaczyły Żyć. Babete. 

120 
... i inne światła, aby ją zachować na zawsze, zgasną z przy-

jemnością. 
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169 
Jest czas życia i czas świadczenia o życiu, powiada Camus. Uchy-

lam okno. Drzewa nie rozwinęły jeszcze swoich ptaków. Cofam 
pokój: oddycham liśćmi tytoniu i herbaty. Para gwiazd pośliznęła 
się na ostrzu noża: Twoje życie jest we mnie, mówią noc, jedwab, 
pocałunek. Twoje życie, popiół wgnieciony w tę kartkę, wzrok, 
ślina, wózek. 

122 
Trwa nieobecność lądu. (W tę otchłań jakgdyby ktoś inny 

wszedł). Żadna, spełniająca się w muzyce kości modlitwa, ale to-
warzyszący jej nagle, śpiewnie obrót ciała na krzyż, unosi głowę bez 
ciała. Imię, chwiejne zbocze poznania, pada na las. Każdy powrót 
stamtąd jest objawieniem nieskończoności doświadczanej w uk-
ryciu, symbolu wetkniętego w bezkres pociechy i łkania. Ale nie o 
to chodzi - świetlista krawędź marzy o jednym dotknięciu! Oder-
wanie jednak nie nadchodzi. Bezlotne ciało staje się kolumną 
oddechów - nie będzie wywyższane żadnym pożegnaniem. Będzie 
doświadczać dni, które minęły. 

123 
Gdy ból pozostaje już tylko bólem. 

124 
O, wielki, obojętny i śpiący! Ci, których musisz oszukiwać ciągle 

są z tobą tak, jak ci których szukasz nigdy ich nie wskazując. I nie 
spóźniasz się tylko na siebie. Ciała, które oglądasz co noc - prze-
wędrowały. Myśli, które nam zsyłasz nie strzegą już naszych stóp. 

125 
Widziałem wiele statków, ale żaden z nich nie był porzucony tak 

jak ja — każdy z nich płynął dalej. (O, nie chcę ci jeszcze mówić 
życie, jak to było, że długo nie spałem, aby cię wolniej tracić i lepiej 
strzec. Zawsześ było kiedyś, nie dzisiaj, za późno...). 

126 
O, dary! Tak mało was znam. Tak mało czasu czas ma przy mnie. 

A i wy bardziej niż mnie zawsze potrzebniejsze byłyście innym. 
Wiem, nie wszystko jest dla wszystkich. Gdybym był wam bliski nie 
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wiedziałbym, czego chcę. ycie nie nauczyło mnie ani kochać, ani 
mieć. 

127 
Gdzieś tu i gdzieś tam (krąg światła obejmuje cię jak list, na 

który czekałaś tak długo) zaczynają się dwa ogrody tylko dla ciebie. 
Między nimi pada ten trzeci, ten w którym stoisz. On jeden nie 
zaczyna się nigdzie i nigdzie nie kończy - opłakuje się sam. Stąd to 
płynięcie nieuchwytne gołym okiem, niedziela w piątek, brak słów. 
Stąd to rozszczepienie, bycie doświadczonym. 

128 
Łagodny przegląd chmur sprowadza na ziemię kroki, których 

nikt nie podsłuchuje. Wzgórze omija dom jednego nienarodzenia 
po drugim. Pejzaż czeka nie znajdując schronienia ani tu, ani tam. 
Blaski nie trwają. Noc nie ciemnieje. Ramię wydłuża się i wraca z 
niczym. 

129 
Ten mrok musi trwać i trwać. Jeżeli bawi cię jeszcze światło, 

które pada, znaczy to, że nie jesteś sam, że odwzajemniasz jego 
mechanizm i skośną substancję, że rysujesz linie zamiast promieni, 
które wysyłasz. Światła te jednak nie spotykają się jednak nigdy, ol-
bowiem nie spotka się to, co podąża w tę samą stronę. 

130 
Ty albo ja, jeżeli nasze istnienie może być jednoczesne, bo 

śmierć nie wywyższa dobra nad złem, klęcząc tak długo przed sobą 
nagle powstajemy z kolan nie płacząc. I nie patrząc nawet na siebie 
mijamy własne ołtarze, przed którymi ktoś inny tak długo karcił 
swój uśmiech i wzrok. Zachowujmy życie odchodząc. Nie 
opuszczamy podniesionych ramion - kochamy pierwsi. 

131 
Sam na sam z filiżanką rosy. Są rzeczy znane i nieznane, powiada 

Blake, między nimi są drzwi. 
132 

Ponieważ miejsce to jest oddalone od wszystkich innych miejsc 
przynajmniej o krok, nie muszę kłamać. Słońce zaszło. Wieczór 
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posuwa noc. Jeżeli to wszystko nie miałoby runąć tutaj i dzisiaj, to 
pytam: gdzie i kiedy? 

133 
Doskonałość nocy, ten ptak powracający jak głód, nie ustaje w 

tym, co ukrywa. 
134 

Opary deszczu przysiadły w kącikach ust. 
135 

Sam dochodzi do tego, że jest sam. Nie błądzi. Przerzuca zdjęcia 
jej nóg. Podpala Paryż, śpi w Dusseldorfie, odkrywa Natell. Skreśla 
list, który otrzymuje wczesnym przedpołudniem: "Tak zamiast 
kochać dzień i noc musi pocić się ustami. Tak musi trwać, by nie 
skonać byle gdzie. I jak księżyc odbity w wodzie sam powoli staje 
się wodą". 

136 
Później zabija cię to, co miało iść. Później. Jeszcze jedno mar-

zenie. Później i dalej. 
137 

Ściana Powracających Dźwięków. 
138 

Widzę: moja matka stoi przy moim łóżku. Pochylona nad moją 
głową drżącą dłonią gładzi seledynową pościel. Mam sześć lat albo 
siedem. 

139 
Widlasta zieleń na wysokości kolan. Zarys piersi. Wyżej 

maźnięcia błękitu, by kolor znaczył kolor. Później cała biel 
przechodzi w puder, duszący płacz... Ciało jest zachwycone. 

140 
W miłości... Powierzchnia, męskie pociągnięcie. 

141 
Jakie usypianie nie spoczęło dotąd na wysypisku twoich ramion? 

Jaki płacz nie sięgnął twoich drzwi? Czyje wczoraj nie stało się 
twoim dziś? 
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169 
Jeszcze i to jestpiękne — wschodzące liście. Jakby wszystko, co 

cię spotyka nie miało swojej pięciolinii. I ten wiatr rozprowadzają-
cy cienie... Cienie, odstępy. 

143 
Znalazło się. Czarne jak zieleń, orzeźwiające... Miejsce. 

144 
Czyj głos mógłby być tak miły: pulsujące linie przecinające 

różowe trójkąty. Jeszcze jedna ulotność. 
145 

Odrzucam głowę, aby później już nic nie nastąpiło. 
146 

Przestrzelona dorożka. Dokąd? A delikatne dzwoneczki? A zwa-
riowane połyski? A śnieg w oczach? Wszystko ma swoje miejsce na 
oblodzonych schodach. 

147 
Głęboki cień, wschodząca przestrzeń. 

148 
Później lampa, którą odkryłem - światło zawsze było cudowne. 

Później lampa w obłokach - cudowne zachwianie sprowadziło na 
ziemię listy zakochanych. (Przeklęte stoliki). Później lampa owa-
dów — rzecz dzieje się jak chce: pierwszy pocałunek ma posmak 
zamrożonej, naciętej żyletką wiśni. Później lampa podkreślająca 
tło —że inny kwiat rzucony o ścianę w nocy, w dzień okazuje się 
niczym. Później lampa na wodzie: niech słowa będą lekkie jak 
wiosła a ciała pachnące. Później lampa zakładająca dom przy moś-
cie - przychodziłem, aby nie słyszeć jak krzyczysz, abyś odgarniając 
włosy nie musiała patrzeć gdzieindziej niż w mrok... Później lampa, 
której się uczyłem - szybko oddychające dziecko. Później lampa na 
wysokości kolan - życie pochłonięte wzrokiem. Później lampa, 
którą ci otworzyłem: śpij tak, jak umiesz. Później lampa w po-
łudnie - jeszcze jeden pies obwąchuje kałużę, z której przerysowuję 
sunące nad nią niebo. Później lampa omijająca kałużę - jeszcze 
jedno ramię równie chwiejne, jak tamto. Później lampa, której się 
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nie dotyka — dlaczego nie zanurzyłem się, dlaczego? Wystarczyło 
pchnąć tylko jedno okno z zamkiętymi oczami... 

149 
O, mnisi... Wystarczy podejść do drzwi. 

150 
Rzeczy dziwaczne i niedokończone. Oko, takie wyraźne, 

przepuszczające... Nienaganne w tym, co zatrzymuje. 
151 

To ty, otarcie liści. Piekło owoców. 
152 

Jak Święty Augustyn, skosztowałem - i oto głodny jestem i łaknę. 

153 
Słońce prześwietliło krzyż, jakby ktoś tam stał i wymachiwał 

rękoma — tak rzucał cień: raz na ścianę za głową, raz na stół z 
kolczykami. 

154 
Gesty i kwiaty. Trawa, ukoronowanie każdego podniesienia. 

155 
Końcem podwodnego języka zwilżała moje powieki, abym mógł 

patrzeć... Abym chciał, u stóp innego świata, purpurą, jaśminem, 
listkami poziomek... 

156 
Śpiące akty: odpływamy zakrzywionym statkiem. 

157 
Jak maleńkie, puszyste kule... Milcząca czułość. O tak, drżenie 

łąk: nie oszukujmy się, prawdziwe jest tylko to, co wraca. 
158 

Ani martwy, ani żywy. Dotknięty, oczarowany... Inne wyjście to 
brak wyjścia. 

159 
Mija jakiś czas. Wszystkie okna pensjonatu w Cler są z tyłu. 

Jakie to dziwne: żyć do końca życia. Między rośliną a zwierzęciem. 
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169 
O, miejsca! Czy otrzymałyście coś w zamian? 

1 6 1 
Za chwilę może się okazać, że nasze marzenia nigdy się nie 

urzeczywistnią. 
162 

Później już tylko krajobrazy. Jakaś zapomniana uliczka, 
posypana śniegiem rzeka... Bo cóż to jest wszystko albo nic? Błękit 
nieba szturmują schody z piasku: coś pohukuje zamiast czegoś. 

163 
Ręce są wystarczająco szybkie. Można je zastąpić słowem Bóg. 

Ale tylko te, które spoczywają. 
164 

Od Prousta do Babete. Zwierzę poznało ją i zbliżyło się. Szalone 
pragnienie, aby ujrzeć Leprego, które odrzucała od pięciu dni, 
owładnęło nią całą. Tuląc zwierzę w ramionach wstrząsana 
szlochem całowała je długo, ze wszystkich sił, po czym odpięła 
bukiecik fiołków, który miała przy staniku i przyczepiwszy je do 
obroży pozwoliła mu odejść. 

165 
Umykające lustro. (Ro: Jego ruchami urodziłam chłopca, który 

chodzi, rysuje Krople Czerwonego Deszczu i Ćwiczenie z Czarną 
Kulą i Trójkątem, później zasypia. Jego ruchami, potknięciami). 

166 
Chipilin, drzewko o sennych powiekach. 

167 
Król Dawid sypiał z nieletnimi dziewicami, aby wchłaniać 

promieniowanie i ciepło z ich młodych ciał, Achilles spożywał 
szpik kostny młodych lwów, Inkowie zjadali serca dzielnych 
wrogów... Eliksiry, eliksiry... 

168 
Za chwilę noc. Odtąd twoje ramię jest we mnie, jest we mnie, 

jest we mnie... Kto mial się spóźnić, już się spóźnił. 
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169 
Ruchy, których nie wykonujemy. Co one w nas robią? Do czego 

prowadzą ciebie, mnie, Agamemnona? 
170 

Jak pocałunek, który minął czoło i zmarszczkę ust, aby łagodniej 
musnąć ramię... Czas płynie. Morze, fala po fali, wdziera się w 
twoje nagłe wykrzyknięte a w chwilę później wypisane stopą na 
piasku imię. 

171 
Słońce pada na kwiaty i nazywa je. Blisko albo daleko. 

172 
Okna jasno pociągnięte dniem. Zasnąć, zasnąć... Jakieś słowa 

wypowiedziane dawno temu. Te albo inne. Okna, dachy, krzaki. 
Powoli, bardzo powoli ja przestaje być ja. Wstaje nagi On. Nikt 
bardziej niż nikt. Ja, światło z boku, wtulony jeszcze w to co jest 
opuszczam jego drżące, fioletowe podniebienie. Ale jego ciało 
wędruje szybciej, nie powiela ruchów, które już padły, ani słów, 
które mogłyby być wypowiedziane gdzieindziej. Ani ruchów, ani 
słów, ani obrazów. Jest czysty, spoczywa w tym co przekracza. 
Rodzi pocałunek w ramię. Rodzi mężczyznę i kobietę, fale nocy. 

Natell, 1985-1988r. 
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WALDEMAR DRAS urodził się w Lublinie 
n roku 1955. Studiował w Instytucie Filozofii i Soc-

jologii UMCS. Debiutował na łamach „Kameny" 
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„Śpiące akty" są jego czwartą książką 
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Jest redaktorem naczelnym AUTO-
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...Jest w Panu coś z „arabskiego alembiku" — kiedy traktat 
o wodzie jest przybrany w formę snu, kotły z wrzącą wodą, na których 
dnie przechadzają się ludzie wielkości turkoci i kobiety wielkości dłoni 
a czytelnicy stoją tępo jak przed księgą ołowianą. Cóż poradzić — 
w tych Pana rozmyślaniach widać wiedzę rozmyślnie. A czyż wody 
naturalne nie mają bardzo rozmaitych własności? To prawda wielka, 
że Pan niczego nie zatruwa — jest Pan czysty jak Zosimus Panopoli-
tańczyk — ten pierwszy na świecie destylator. Robi Pan udane próby, 
niezmordowane próby uczynienia słowa zdatnym do picia, a cała resz-
ta jest poświęcona słońcu... Wielka przestrzeń bez granic potrzebuje 
pewnego ograniczenia, aby się mogła uzewnętrznić, bo obszar bez gra-
nic nie byłby żadnym zjawiskiem — a więc postawić płot, ale z czego 
żeby się zjawisko ukazało? Płot z różnicy? Różnica jest przedmiotem, 
widoczną świadomością. A świadomość własnej różnicy? Całej różni-
cy do pierwotnego? Co jest dziś pierwotne? Sikora, słowik, żmija? 
Nafta? Sól? Miłość?... - T L e o p o l d B u c z k o w s k i 
Konstancin, 251 1979 r. (fragment listu do autora) 


