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Czerwone drzwi

Słońce wali na oślep

w różne rzeczy

w głębi podwórza. Niektórzy

nazywają to śródziemnomorskim parkingiem,

inni wolą się nie wychylać. Ale kiedy wchodzi,

nawet numery są w porządku: przejrzyste światło

zwala się na obraz pustego łożyska rzeki, linie

wysokiego napięcia stawiają czoła pustemu horyzontowi.

W końcu czego się spodziewał, przychodząc tu, 

kursując wśród znaków, odkrywaliśmy

przed nim proste prawdy południa

oraz przemoc, czarującą jak silnik Diesla, serce lasu w nocy. 

I na koniec dnia wie z pewnością jedno: każda noc 

jest hotelowym pokojem, gdzie czekają go wyłącznie

osamotnione eksplozje. Ogień, drewniana gwiazda

na końcu pustego korytarza powietrza, wskaże mu drogę.

Marcin Czerkasow
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Nawiasem mówiąc

Dzień stał się zimny i przezroczysty, 

jak sądzi większość. Ale ktoś zerknął 

przez ramię i nie znalazł ani słowa na ten temat.

Jeśli nie podoba ci się pogoda,

pomyśl o plaży obnażonej przez słony uśmiech

i o tym, co zostaje po wszystkim: 

trochę piany na żwirze i ten wir 

ciągnący nas w swoją stronę, 

która jest życiem, czymś 

w rodzaju obowiązkowej interakcji.

Jednak czy należy poddawać się 

tej perspektywie i mieszkać w niej, 

jakby była domem obramowanym płotem 

wspólnego mniemania? Mówić to, 

znaczy tyle, co trzaśnięcie drzwiami 

w niewidzialnym lesie.
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Nowa kolonia

Istnieją sprawy, które nie dają nam zasnąć,

jak zawalony budynek na drugiej półkuli, rytuały

jakiegoś skomplikowanego społeczeństwa.

To właśnie dzięki nim wytaczamy się

ponad ponure rafi nerie własnych dni,

choć nigdy się z tym nie obnosiliśmy,

bo to mogło dotyczyć również innych,

światlejszych i lepiej poinformowanych,

a w naszych danych jest nadal parę nieścisłości.

Teraz jednak wszystko wygląda inaczej.

Wczorajszy duch śpi w obrębie dzisiejszego biura.

Z latarką w zębach, szperając w zgliszczach,

dotarliśmy do punktu, w którym ankiety

nie przedstawiają już żadnej wartości.

Zresztą przykłady klasycznego okrucieństwa

można by mnożyć, lecz wszystkie giną

w starych ciemnościach: plaster sera

reklamuje arktyczne rodeo, istotny surowiec

z lodowca utknął gdzieś na Morzu Północnym,

nie wiadomo gdzie. Narzędzia z kurzu

i drobnej elektroniki, które tubylcy

przerabiają na biżuterię, właśnie trafi ły

w naszą okolicę. Co jeszcze

miałoby się wydarzyć? Obejmij ten meteor.

„Każda apokalipsa zaczyna się od delfi na”.


