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Etyka kurzu

myśleć, że już kiedyś napisałem ten wiersz

myśleć mówić, że przyszedłem tu z powodu

ptasiego odgłosu z podwórka, skwierczenia żarówki

myśleć, że świat trwa już tak długo

co mieliśmy nadzieję powiedzieć:

bożodrzew, różyczka, wykusz

saturnalia, księżycowa poświata, pamiętaj

jestem teraz po drugiej stronie

przekroczyłem rzekę, pomimo

ogromnych trudności

dotarłem do ciebie z sypialnianej szafy

z głową pełną ciemności

z własnym głosem w tym co mówisz

w tej chwili mówisz

wiatr wskroś kamienia, wskroś zębów

wskroś padających arkuszy, trzepotu gęsich skrzydeł

wszystko tutaj jest poezją

rozległa pustka staje przed oczami

iskrzy silniej niż słońce na cegle

niż blask znaku stop w październiku.

Peter Gizzi
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Oko wiersza

Podchodzę do niego po krawędzi

przemieniony i okulały

w ciągłej przemianie. Jest też

pochodnia gramatyki

jej płomień niepodległy.

Być może zabrzmi to śmiesznie

lecz potrzeba nam będzie siły.

Potrzeba nam będzie giętkości wierzby,

łopotu rękawa na wietrze.

Potrzeba będzie każdej drobiny

słonecznego wiatru, porządnych gogli.

To jest kanał śniegowy

i śnieży. Hej tam,

chciałeś przepustowości

chciałeś pełnej kalibracji.

Otwórz się na przygodę.

Brak snu nareszcie sprawia

pełną radość.

Otwórz się na ten nimb

wokół snu z ogródka za domem,

na barwną segmentację aury

wśród samochodów w lewo prawo od ciebie.

Gdy wstępuję rdzeniem

oszałamia mnie przejrzystość.

Z powietrza zrodzony jestem

i pstrokatych przypór

co w próżni błyszczą.

Odmieniam swoje życie.

Jakież parcie ożywia ten zawrotny zwój.

Rwetes jakiż, kiedy każdy

rurowy brzęk cię woła.

Jasna plama nad dachem

śpiewa siebie na robocie.
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Fragment

Kiedy wybudza cię widok cegieł za oknem

kiedy przyjmujesz ten ręcznie wykonany świat

kiedy widzisz się od środka i przyjmujesz ten obraz

kiedy czujesz jak planeta wiruje, przyspiesza, obraca w proch rupiecie 

                                                                               pod twoim łóżkiem   

kiedy mówisz chcę żyć i światło które się wdziera jest światłem

                                                                                            do środka

kiedy czujesz prędkość dni, prędkość światła

jeśli można zawinszować sobie wizję niech będzie to wizja ciebie

niech to będzie myśl, która się wdziera na twój widok

Mały wybuch

Tyle co piosneczka z kropelką wbrew.

Naparsteczek za pasem.

To by było na tyle,

Ten doskonały błękit przeszyty bólem.

Nie cofaj się. Wpełznij w niego

swoją odrobiną siły.

Do wytrwałych należy zwycięstwo.

W krzykliwym bingo. W brydżu westchnień.

Skoro już tu jesteś bądź odważny.

Bądź żyw jak się da.
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Podpieśń

Kiedy spod sierpnia wypada sedno

kiedy sedno wypada i dysk lata płonie głęboko w swoim łożysku

kiedy nerwy śpiewają, buzują, rozpalają swój obwód

kiedy sedno sierpnia zaczyna wystawać

i obłoki w górze zmieniają kształt

kiedy ciała wewnątrz wirują i zmieniają kształt

sedno wypada i wyziera gorzkie znaczenie

gorąca skóra sierpnia już nie śle sygnału lata

ptaki tracą spokój

kiedy wzmagają się wiatry i chłodne powietrze jest tuż za tym wszystkim

sedno newsa wychodzi na jaw

przekaz jest zimny

Tłumaczenie: Kacper Bartczak


