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Showtime

.

Najpierw otwarcie okna: taka tutaj oścież,
że wszędzie, gdzie byś nie był
z sobą w sporze, życie

sprowadzasz do momentu, w którym zapominasz,
że kiedyś pamiętałeś,
by otworzyć okno.

.

Potem film w telewizji: aktor, który zagrał
gliniarza grającego aktora
– to wszystko

i nie wszystko, lecz już coś, z czym jakoś
można zacząć się mierzyć,
jeśli ma się miarę.

.

Potem wyjście na miasto i pieśni miłosne,
potem pieśni miłosne,
taksówka i drobne

zmiany w myśleniu o nas, o nas wziętych w nawias,
od tyłu, z zaskoczenia,
za kogoś innego.

.

Potem hymn tego miasta, linia zmiany daty,
most i lufka na moście,
granice wszechświata

na wyciągnięcie ręki, potem druga strona,
druga strona medalu,
na który spisujesz

.

się jak na straty ciepła; zimno z tamtej strony,
zimno z tej, całe miasto
niczym prosektorium,

drzwi do pubu na rogu jak wieko od trumny,
puk, puk, puk!, dłoń na klamce
i Witaj, Królowo –

.

– głos barmanki ze środka odpowiada: „kto tam?”.

Tomasz 

Dalasiński
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Kronika wypadków nocnych

(na trasie Olsztyn–Toruń)

albo tak: pijesz kawę i znowu jest pełno
albo tak: każdy kubek to jest ten sam kubek
i chciałbyś widzieć oczy przejrzyste jak ekran
lecz im głębiej tym płyciej a potem się gaśnie.

albo tak: pijesz kawę i jednak jest pełno
koniec starego świata w twoich nowych oczach
lecz gdzie byś nie pił wszędzie te same ekrany
wciąż te same ekrany i innych nie będzie.

Spacer

Tutaj miałem o święcie, ale jest o piesku:
piesek sika pod drzewem, lecz to drzewo krzyża,
które jak tu wyrosło? Które wezmę z sobą
i porąbię na ogień, który strawi wszystko

i wtedy będzie święto, wtedy będzie ciepło,
będziemy jedli mięso, będziemy pić wódkę,
śmiać się w głos, głosić miłość, mijać i powracać,

zabierać czas, oddawać atmosferę czasów,
całe państwo układać ostrożnie jak puzzle,
cały świat dzielić między spragnionych jak chleb.

Tak, wtedy będzie ciepło, wtedy będzie święto,
będziemy jedli mięso, będziemy pić wódkę,
tylko najpierw zamknijmy drzwi i wyjdźmy z domu,
tylko wyjdźmy i dajmy prowadzić się drodze.


