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Edward Pasewicz

Pierścień punktów wyjątkowych

Zwariowana ważka, tuż po kolacji osiadła
na kubku i trwa sobie, jakby zapomniała o bezpieczeństwie,
memorandach różnych Państw i paktach o nieagresji.
Ty odrywasz skórkę, narosłą na paznokieć,
ja czuje się jak ten wielocukier, co osiada na błonach łożyska
i organizm przestaje traktować ciążę jak agresora.
No, więc subtelnie wysyłam sygnały, 
pojedyncze frazy, chrząknięcia i pomruki, tak 
żebyś przypadkiem nie wiedział, że tu się najazd szykuje.
Ale z drugiej strony, światło się plącze 
na powierzchni kubka i na skrzydłach ważki,
ważą się jakieś losy, jakieś byty nie powstaną,
bo ona nie porusza  skrzydłami a ja niewyraźnie ci mówię:
że to jest kres wszelkich wojen, że ze słownika
wykreśliłem ciała obce.
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Ciałka rzęskowe

Rzeź jest wpisana w każdy wiersz,
ale zamknięcia powiek nikt nie usprawiedliwia;
zamknięcie jest na wpół, zamknięcie jest na amen,
ale nikt, nikt nie chce krwi, tylko przekaz
mistyczny, pieniężny, przekaz informacji;
o! ten najbardziej nas interesuje.

Oczy, gdy na nie spojrzeć, niczym innym są
niż galaretą, z tkliwymi czopkami,
z masą ksiąg prawniczych w dłoniach
rozhisteryzowanej wolontariuszki,
której brzydko pachną czółenka, co je kupiła
na targu, za całe dwadzieścia złotych.

Ale to one są piękne, ich brąz i ich czerń,
ich klej i niedoróbki, to właśnie z nich wyrasta
ta śmierć, jej życie się pnie po ich sklejkach,
kącikach, po skarpetkach, które docierają do kostek,
a potem już w górę, do majtek, które założyła nie w porę.

Nikt nią niczego nie napisze.
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Krystaliny

Za ćmę, za cień, za ruch
wokół ganku, gdzie tylko 
słuch się krząta i stabilizuje,
wrażenia, by potem mi mówić,
pachniało psem i ludzkim
genomem; pije wodę,
bo nic innego nie wypada wobec
tych prostych znaków:
zatłuc motyla i ścisnąć pięści
zanim ktoś się obudzi
i mnie odstąpi własną ślepotę.

Później już tylko akomodujemy,
bliża i dala
bliża i dala,
jak w kiczowatej piosence.

PASEWICZ



160

Czas Kultury 1/2016

A kto oczyści deszcz?

Kości mam po to by je łamać,
ja też się posilam jak inni dobrzy ludzie,
szpikiem, zassałem naturę, jem odważnie
ziarna, strączkowe, zieleń mnie tylko
unieważnia w mojej krwi jest czerw.
Gdy mówisz do mnie on się budzi,
ocknąć potrafi się w każdej chwili, gdy
nieopatrznie go nazwiesz, no śnię się natychmiast.
Jemu, bo któż inny by śnił żywiciela?
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Lisy i dzieci

To jest ich słuch i słowa,
w pyszczkach cała ludzkość.
Ząbki ostre, ząbki mleczne,
dziecięce myśli w strugach,
mleka, myśli, moczu, deszczu;
w ramionach słów, co chcą 
się jeszcze, tak bardzo ucieleśnić.

Piękniej się zmęczyć
już nie można. Można się
piękniej uśmiertelnić, 
zgłodnieć jeszcze i się dobić
i czekać, aż zrudzieje 
plama.

Ale w którą komórkę wejść,
skoro są miliardy?
Której powiedzieć: mamo?
Której przerwać błonę, wejść
w cytat plazmy i tam 
naprawdę żyć?

PASEWICZ
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Nasza mała społeczność

A to tak we śnie było choć trochę na jawie,
pięć morderstw w naszej społeczności
i to ja zabiłem, ale nie ma ciał, nie ma ciał
i nawet sobie nie mogę udowodnić.
W naszej małej społeczności jawność jest najważniejsza,
ale senność też przynosi pożytki, trochę 
mogę być tobą ale nie we wszystkim.
Pięć ciał (których nie odnaleziono), 
pięć nieznanych gatunków, które odstrzeliłem
(chyba dla dobra nauki), ale żadnego dowodu,
na popełnione zbrodnie. I twarze sędziów,
którzy mnie odpychają, bo żadnych dowodów,
żadnego oskarżenia.
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Przed przeczytaniem spal

Jest jakiś przekaz,
ale spal go przed przeczytaniem.
W popiele rozsmakuj się języku
nie przekładaj się ani nie jątrz;
tkanki już są gotowe
na spalone spółgłoski
i całkiem im nieźle idzie
w tej manifestacji
mroku i zwątpienia.

Telomer, telomer pokaż złogi,
tak śpiewają dzieci.
I twarze mają z woskowiny
i tak łatwo toną, chociaż
we własnym świecie sądzą
że płyną.

Jest jakiś przekaz,
pod wodą, pod czasem 
pod innymi nazwiskami.

(Taki nawias: wiosenny
przy pierwszym wejrzeniu)

po kilku już więzi 

PASEWICZ
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