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Maciej Melecki

Przed∏u˝enie

T´czujàca pustka. Minione i obecne. Podci´ta ró˝nica, zaostrzony

Zapach prochu pró˝ni. Gdzie jesteÊ, skoro niczego nie

Zazna∏eÊ, przewlekle widzialny tylko w szczelinie

Najbli˝szego nieba, nie mogàcy przemóc g∏odu jej cienia,

Zamazany od wewnàtrz. Ruszamy i zostajemy. Urodziny

Trwajà. Bohaterka dba o prowiant. Sàczy si´ neonowy

Szlaczek dookolnej szaroÊci. Zamieniamy si´ miejscami, chodzimy

Po wszystkich pokojach, ociosujemy mg∏´, na dworze szklana

Wata powietrza. JesteÊmy, choç nikogo ju˝ nie ma. By∏em

W podró˝y, w której mnie znios∏o, miasteczka le˝a∏y

Jak porzucone narz´dzia, ka˝dy si´ w nich pochyla∏ nad listkiem

Strawy, nad dachami przelecia∏ balon, ktoÊ macha∏ za nim

Chustkà, por´cze twardnia∏y. Tyle mgnieƒ, wyraênych

Widm, Êrutów porzuconych w zaroÊlach, strza∏ów i potkni´ç o suche

Korzenie, tyle niczego innego, mnogoÊci pró˝niaczej,

Mydlanych baniek w d∏oniach. Ten i inne rewiry, mary

Konkretniejsze od szorstkich desek. Masz ju˝ upatrzonà sukienk´

Na Êlub? MieliÊmy wszak Êwiadkowaç wspólnie, nak∏adaç

Obràczki obietnicy echa, mieliÊmy wieÊç swobodniejszy

˚ywot od innych, ˝ywcem zakopanych w s∏onecznych

Bruzdach zadeptanej pla˝y. Komunikacja Êlepego losu,
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P∏ynne po∏àczenia z antresolà zaÊwiatu, wytracona

Nawigacja dalszego zapierania, obstawania przy swoim.

P∏oty majà sporo kul. Dziury sà ch∏onne, dni jak zapadnie,

Godziny wypr´˝one jak sznur. Komu ju˝ si´ skoƒczy∏a

Szansa, kto nie wykorzysta∏ jej drogocennych mocy, kim

Si´ teraz ludni, skoro takie szanse nie zdarzajà si´ nikomu?

Szansa zmarnowania wszystkiego. Co wi´c jest takiego

W tym kàsaniu nadziejà, wprzódy wpisanej w zaplecione

Ogniska sfer, których przed∏u˝eniem sà promienie kó∏ bólu,

Szarpaniu jak uporczywe karmienie, skoro od dawna ju˝ nie jest

Bliskà nieckà dla ka˝dego wejrzenia, rozproszona i nierzadko

Porzucona? Zostaj´ na pustym kwadratowym placu, oparty o

Drewnianà ∏awk´, na po∏udniu i w poprzek, zostaj´ i ulatuj´ w

Ka˝dy kàt padania. Niespieszny czas, wykasowane racje,

Poniechane proÊby, przepowiednie nie oparte o nowà lini´ ˝ycia,

Daremne jak perz. W dole i w górze nikogo. Ten moment jest twoim

Wianem, którego nie wnosisz nikomu, nie zostawiasz pod drzwiami.

Rosn´ tedy do ciebie, choç ty wcià˝ malejesz, ukryta w

Zakamarkach najbli˝szego j´ku, pr´dze piekàcej na niewidzialnej

Twarzy nieba, i nie tylko poprzez skrzypni´cia odnajduj´ ci´

W Êwie˝ych Êladach na mokrej trawie, bo wiem, ˝e nie tylko

Z wahaƒ ˝yjesz, skoro nic nie waha si´ temu przeczyç.



Maciej Melecki

Âciany dna

Ledwo wyczuwalne szczàtki ka˝dego dnia, schowane jakby w

Pude∏ku na strychu, emanujà potrzebà przypomnienia o tym, z

Czego pochodzi∏y, z jakiego bloku tygodni rozprysn´∏y si´, po∏kni´te zaraz

Przez pracowity rozk∏ad chwil, i teraz z powrotem zagarniane,

Gromadzone, kierunkujà nowà po∏aç pustki, w którà ju˝ si´

Wesz∏o, kozio∏kujàc przez sen ze zbocza wywo∏anego echem.

Kim si´ jest w tym wirujàcym ubywaniu? Kim jesteÊcie po nadzianiu

Na rozp´dzonà oÊ zaniku? Parne dni nie zmierzajà do ˝adnego

Celu. Szarpane burzami ulatujà szybciej dzi´ki licznym bajorom i

Wartkim strumieniom, sà jak cukrowa wata oblepiajàca spoconà

Twarz, która chce si´ zas∏oniç przed tumanem twarzy podczas

Dni miasta, fetowania kolejnego roku, u progu nowych wakacji,

Które ju˝ odje˝d˝ajà w wagonach i baga˝nikach w pleÊniejàce

Strony rozÊwietlonych nocy, w odpoczynek przed czyhajàcym koƒcem,

Przechytrzeniem roz∏àki z ˝yciem, przynajmniej na moment nieuwagi.

Ale to si´ notorycznie tylko powtarza. Zmiana nie istnieje jako fakt.

Skrzyd∏a motyla sà  jeno przyn´tà dla szpilki. I tak by∏o te˝

Z tobà, po ka˝dym potkni´ciu czy ekstatycznym prze˝yciu, ko∏owa∏eÊ

Wokó∏ jednej czy dwu spraw, reszta by∏a niewiele obchodzàcym

Ci´ t∏em, marginalnym obierkiem porzuconych ch´ci czy

Marzeƒ, zawsze chodzi∏o bowiem o teraz, o ten moment ∏amiàcy

Zbutwia∏à desk´ czyichÊ racji, dzi´ki czemu rós∏ poziom kolejnych

Fascynacji bzdurami snutymi przez cudze, na wpó∏ blade usta, i zamiarom

Przyglàdania si´ tej farsie nie mo˝na by∏o sprostaç, zawsze coÊ ulega∏o

Wyg∏adzeniu, napi´ciu rogów tego przeÊcierad∏a, tak by ogólnoludzka

Flauta mog∏a pokryç ka˝dy szorstki korzeƒ, Êciàç ga∏àê smutku

Wystajàcà z oczu kogoÊ, kto by∏ tylko na chwil´ pilotem swojego

Lotu ponad przeci´tnym rumowiskiem b∏´dnych gwiazd, Êciàgni´tych

Przez sieç bie˝àcych i mia∏kich potrzeb ludzi swojego pokroju. Âciany te,

Nacierajàce na siebie, tworzà kalejdoskop prze˝yç ka˝dego, kto uwa˝a∏,
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˚e nic nie stoi mu ju˝ na przeszkodzie, mogàc wszak swobodnie poruszaç si´

Po swoim torze, na bie˝ni sinych porachunków ze swoim t´pym losem,

A jednak, pu∏apka by∏a jego przeznaczeniem, utkwieniem w ulicznym korku

Bez daty czy godziny. Decyzje sà koniecznoÊcià iluzji wyboru. Dna

Plenià si´ w ka˝dym kroku. Egzotyczne widoki sà widokami odmiennych

Uwarunkowaƒ i wyobraêni wyzwalanej poprzez przymus oddawania czemuÊ

Czci, pi´knà pow∏okà, za którà czai si´ krew. W tej loterii nie ma

Przegranych. Wygrywa ka˝dy. Ka˝dy bowiem otrzymuje coÊ z niczego, niekiedy

Wi´kszà iloÊç przedmiotów, niekiedy robaczywych wizji, dla porzàdku

Nazywajàc si´ przegranym, potraktowanym niesprawiedliwie, jak wysuszony

Czy spalony k∏os. Breja szcz´Êcia wch∏ania najmniejszy okap prawdy,

Kiedy wytapiane sà przypadki nieszcz´Êç z powodu braku czy

Nadmiaru, przyboru absurdalnych tez o potrzebie jak najmniejszej szkodliwoÊci

Narodowego dobra, czy coÊ w tym stylu, a ka˝dy ju˝ wie, ˝e przegrywa

Tylko z czasem, w tej swojej chaotycznej gonitwie za lukrowanym przedzia∏em,

Gdzie domowe pielesze osuwajà si´ z ka˝dym dniem w jar pustki,

Podchodzàc pod cmentarne mury, i w urnie swego powidoku ju˝ mieszka.

Màdry lud nauczy∏ si´ swojego kroku, sàczy swoje powietrze, oddycha swojà

Pianà, ka˝dego z osobna nazywajàc pod∏ug katalogu figur marnego

Horoskopu szcz´Êcia, podkradajàc innym chyboczàcy si´ trop. Âciany schodzà si´

Nadal. Cierpnie dno. Wybaczyç sobie, nie rozszerzajàc zakresu fal potliwej

Nocy, co to ju˝ obróci∏a si´ w sm´tny cement poranka, wiàza∏oby si´

Z odkryciem nowych fasad, przywdzianiem tekturowych masek. Tam roÊnie tylko

Krach. Poziomuje si´ cieƒ. Przywleczony wrak nowej strony, kiedy nie paruje

Gestem ˝aden wybór, koƒczàc si´ tylko rysà na brzegu ramy okna, przez

Które wejrza∏ oset cienia, zaczyna wychodziç poza roztrz´siony kadr. Czego jeszcze

Nie masz, czym si´ nie zad∏awi∏eÊ, czy˝ nie ˝yczyliÊmy ci wszystkiego najlepszego,

W bród, w bród samych dóbr? Nie wiadomo, jak przerwaç ten gambit. Nie wiadomo,

Jak wymanewrowaç, by pierzchnàç z tego doku, skoro dooko∏a sà tylko Êciany,

Mniejsze i wi´ksze, grodzàce i p∏ynnie przechodzàce w inne arterie, bez widoku na

Krater  czy szczyt alpejskiego wielotysi´cznika, bo trzeba by by∏o raz jeszcze

Zaczàç od momentu wyjÊcia zza rogu, aby omieÊç naraz ca∏à kras´ dni w ich bez∏adzie,

A tymczasem chmury zawisajà nagle nisko i wszystko natychmiast zaw∏aszcza szkwa∏.
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Maciej Melecki

Rozdanie

Przez kogo i w jakim celu zosta∏ wypatrzony tam, na styku

Paru kraw´dzi, w zamieci lodowatych Êwiate∏, ustrzelony

Sp∏onkà s∏oƒca w autobusie, w godzinie nie swojego szczytu,

W karnawa∏owym smutku, kiedy pozorny spokój

Równowa˝y groteskowa groza. Rozdeptane buty i niedokr´cony

Kurek. Rupieciarnia ma∏omównych przedmiotów, garda

Dla Êwiat∏a i Êwiata ÊcieÊnionego w kokon miasta.

Jak zagadka zamorskich kolonii, sp∏ywa w czyjeÊ, utkwione

W jego cieniu oczy, nieme jak chudy ogieƒ z prze∏amanej

Zapa∏ki, stajàc si´ w nich na tyle przezroczystym, ˝e ka˝da

Sekunda rozmowy zamienia si´ w dymiàce pasmo, ów

Namacalny, jedyny po nim Êlad. Zgrzyt akordów,

Zag´szczone uliczki, tykajàcy zew, sp∏aszczona

Perspektywa i wylenia∏e w niej obrazki póêniejszych,

D∏awionych strat. Wypatrzony po nic, zauwa˝ony w odbiciu,

Przesz∏y niczym niska mg∏a, w∏aÊnie teraz, w jedni

Stromych ˝ywio∏ów, lejowatych miejsc, z których nie wyziera

Ju˝ kuszàca przekroczeniem smuga. Co pokona t´ cierpkà

Moc zanikania? Co poch∏onie ten jadowity szum, skoro

Sterowanie bliskimi i dalszymi planami nie przenosi

W inne strony, w inne, Êlepe pustkowia? Pami´tacie wszak

Lepsze czasy, pami´tacie g∏adsze osuwanie, pami´tacie

Siebie niezgarbionych, na brzegu ko∏owrotu, kiedy
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ByliÊcie rozpylonà mrzonkà przysz∏ych, rozluênionych

Siebie, w klatkach nie mniejszych od kàtów, które was

Scali∏y w b∏´dny promieƒ ko∏a. Jaka postaç, taka plama. 

Bezwolna kolej waszych rzeczy mknie po zakrzywionym

Torze, i tak rodzi si´ ta ˝wawa czeluÊç, i tak spe∏za

Na niczym ten nawias czasu, uchylony po omacku w kapsu∏ce

Ciszy, w tasujàcych si´ momentach gry o jeszcze jedno rozdanie.    
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