
GENTIAN ÇOÇLI

Filoktet: nigdy w Domu

1.

Wiadomo: woda, drzewa,

ptaki, s∏oƒce, algi:

wolno przeczo∏guje nog´ po kamieniach,

nog´, na której kie∏kuje rana.

2.

WejÊcie do tej groty

przypomina kszta∏tem ran´,

a nawet ta wyspa:

znami´ rozmna˝a si´ jak komórka.

3.

To ona, mi´dzy czernià a czerwienià,

g∏adzona przez ros´, a póêniej

przeorana przez noc, wtenczas

rozciàga si´ skóra

4.

gdzie tkwià czujne nasiona.

Przychodzi zatem noc

jednym ruchem wyrywa korzenie,

a˝ koÊci lÊnià jak kamienie.

5.

Jak spoglàdasz na to znami´,

nieÊmia∏o, z fa∏szywà ∏agodnoÊcià

czy tak nale˝y spojrzeç na z∏o,

które wiecznie wspó∏˝yje z tobà?

6.

Za dnia oczy w´drujà ku górze

byÊ nape∏ni∏ si´ niebem,

lecz spadajàcy na ciebie b∏´kit

nie starczy na blask twych oczu.
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7.

Dalej morze ni˝ jedna bitwa,

wnoszone niczym pra-Wenecja

na palach wÊród ryb:

tak zagubione wydaje si´ po∏udnie

8.

lecz wnosi si´ ˝wawo

na brzegu rany,

z pincetkami z soli

z opatrunkiem zrobionym z fal.

9.

Rana ta milczàca,

krzyczy i boli w g∏´bi,

kopiesz i orzesz siebie

niczym ogród jesienià.

10.

Spójrz tak˝e na te ptaki

które ∏uk przebi∏ niczym promieƒ:

wszystkie ich rany razem wzi´te

nigdy nie dorównujà tej szramie.

11.

Wielekroç zaczà∏em pisaç list do Rany,

lecz wcià˝ nie mog´ dokoƒczyç,

literki przechodzà i spadajà

jak te cienie ptaków na morzu.

12.

Wi´cej mi´sa ni˝ wody

mia∏ Egeusz, który siebie znienawidzi∏…

wi´cej ropiejàcej maÊci niesie to przekleƒstwo

które domaga si´ miejsca na mapie.

13.

Z dna rany

a˝ po chmury wyobraêni,

to sflacza∏e cia∏o

ubiera si´ w kszta∏ty rzeki.
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14.

Nie mo˝esz wiedzieç

co to znaczy „roszada”.

KtoÊ inny tak˝e na piasku napisa∏

„Ostatnia noc w Rzymie”.

15.

Ukryty w twoim kwadracie

niczym monada,

czas przelewajàcy Owidiusza przez palce

z czasem zamieni si´ roszadà

16.

Na morzu p∏ytki z soli

wabi i skleja samotnoÊç,

tam na tej nieskazitelnej powierzchni

swój dziennik piszà g∏´biny

17.

Nauczy∏eÊ si´ j´zyka wiatru,

hydrauliki samej rany,

w mechanizmie wszechrzeczy

rozumowa∏eÊ „Jestem zàbkiem z∏amanym”.

18.

Przyjmujesz rozdwojenie,

siebie widzisz jak innego,

wzdychanie o d∏oƒ daleko od ciebie

„˚ycie toczy si´ tylko na papierze”. 

19.

Niewidomy platan za tobà

widzi przez swojà kor´ podobnà do torfu,

wie dobrze o sobie i tobie, kiedy mówi:

„Najci´˝sze jest uchodêstwo w kraju rodzimym”  

20.

Kiedy Êwiat∏o jutrzenki osusza mi ran´

a nowy dzieƒ ogrzewa serce,

okolica zaczyna graç rol´

i staje si´ ojcowiznà.
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21.

Kiedy morze si´ wzburza,

a ziemia kryje si´ niczym zwierze,

byk siedzàcy nieopodal dachu domostwa,

schodzi i zaczyna wa˝yç mi na j´zyku. 

22.

Ja? Pocieszenie? Od kogo?

Tyle lat na wojnie, te linie ˝ycia,

sprawiedliwie oznajmiajà: na poczàtku

by∏a rana, wy przyszliÊcie potem.

23.

I jak stra˝nik ogrodu,

który drzemie w kàcie,

cieƒ Odyseusza spoÊród roÊlin

przypomnisz jak cieƒ ojca swego.

24.

„Nadszed∏ czas”, powie, „s∏owo

leczy ka˝dà ran´”,

krok twój ci´˝ki na tym czekajàcym progu

kiedyÊ spadnie.

25.

Z t´sknotà wypatruj´ statku w oddali

na tych wodach bezkresnych,

i pytam siebie, czy mo˝e byç statek, 

który Êwiat przecià∏by wpó∏.

26.

˚ebym i ja powróci∏ kiedyÊ do domu,

˝eglarz Êwiata, lecz g∏os w Êrodku

oznajmia: „JeÊli mia∏byÊ kiedyÊ powróciç,

powrócisz tylko w j´zyku”.

27.

SamotnoÊç, zapomnienie, wiszà jak klamry nad mojà g∏owà

pos∏aƒcy mych bóstw

znad morza unosi si´ stary wiatr,

rozpoÊciera, oczyszcza, podnosi

28.

mojà przynale˝noÊç do powietrza.
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