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Spóênione wiadomoÊci 

Do wsi zagubionej wÊród gór wiadomoÊç dochodzi o miesiàc za póêno.

Po drodze usprawiedliwia si´: ten, kto umar∏, obowiàzkowo poszed∏ do raju,

a zamach stanu nastàpi∏ z „woli Boga”.

Strumieƒ d∏awi samotnoÊç samotnoÊcià. 

Wyobraênia jak tarcza broni ci´ przed w∏asnym cia∏em.

Kasztanowy las i pijani m´˝czyêni budzà si´ 

z zimnymi ramionami przyklejonymi do muru.

Dziewcz´ta wolà wychodziç za mà˝ na kraƒcu Êwiata 

aby zostawiç za sobà nietkni´te

popiersie pi´tnastolatki.

Ch∏opcy przywo˝à panny m∏ode zza siedmiu gór,

aby w stajni na sianie

powi∏y proroka. Och, chcia∏am powiedzieç,

tylko jeden zostanie prorokiem.

Pozostali çwiczyç b´dà rzut kamieniem przez ca∏e ˝ycie

(to jest równie˝ cz´Êç przepowiedni).

Pewnego jesiennego dnia

wyfrunà ze szko∏y jak stado morderczych kruków zwabionych zapachem krwi, 

aby celowaç w rozklekotany samochód listonosza,

póki nie zniknie za zakurzonym zakr´tem.

Potem z „podwórka tej dziwki” ukradnà ul´ga∏ki.

Nikt im nie zabroni. „Sypia z dwoma m´˝czyznami... zas∏u˝y∏a!”

WÊród ul´ga∏ek — szkolny plecak z „Annà Kareninà”.

Przeczytajà jà pobie˝nie, od ostatniej strony,

czystej i wyszlachetnia∏ej jak spóênione wiadomoÊci.
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Przeznaczenie wypisane na twarzy

Mój kolega z ∏awki w szkole podstawowej

mia∏ sinawe palce, sinawe usta i nieuleczalnà sinawà dziur´ w piersi.

Naznaczony  Êmiercià, niewidzialny, pilnowa∏ tylko rzeczy, 

siedzàc na kamieniu poza polem gry —

tà alchemià potu i kurzu.

Namaszczony na króla

le˝y zimny, gotowy do swobodnego lotu,

zrodzony przedwczeÊnie z nieszcz´Êliwej macicy.

Rudow∏osa kobieta czeka co noc na pijanego m´˝a

i b´dzie tak czekaç jeszcze sto lat.

To nie wina alkoholu. Swojà dol´ ma wypisanà na twarzy.

On tylko przypadkiem znalaz∏ si´ w tym akcie, 

jak przygodny widz,

którego deszcz zagna∏ z ulicy do gmachu teatru.

To równie˝ nie wina wojny,

˝e zabiera ˝ycie ch∏opcu o smutnych oczach.

On jest stworzony na rekruta.

Melancholia — to podstawowy arsena∏ wojska.

Ten, któremu pisane prze˝ycie,

b´dzie karmiç si´ swoimi m∏odymi jak polarny niedêwiedê

i nawet nie poczuje ocieplenia klimatu.

Wszyscy zamkni´ci jak teorematy. 

Ich niebem wynaj´te mieszkanie, 

w którym nie mo˝na wbiç nawet gwoêdzia.

Czekajà na drugi rozkaz,

który zignorujà tak czy inaczej,

z ramionami przywiàzanymi do ∏opat i uszami zatkanymi woskiem,

jak towarzysze Odyseusza na drodze syren.
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Pan telewizora 

Dach jego domu czerwieƒszy od innych.

Na nim telewizyjna antena 

dr˝y jak krzak na skraju przepaÊci.

Jedyna na pi´çdziesiàt cha∏up.

Kiedy by∏ dzieckiem wo∏ali na niego „sierota”,

z wiekiem przezwisko nie odpad∏o,

tylko ros∏o wraz z cia∏em jak blizna.

Sam zbudowa∏ dom i pierwszym zakupem by∏ telewizor;

wilki w ataku chwytajà za gard∏o –

najczulsze miejsce ofiary.

Wieczorami jego brama otwarta na oÊcie˝, 

orgia butów w korytarzu.

„Gol!”, „Ach” rzucane w powietrze

i ukradkowy dotyk ∏okci na filmach o mi∏oÊci.

Nigdy nie brakuje mu koÊci dla psa,

ani zaproszeƒ od sàsiadów na Êwie˝à kaw´.

Teraz nazywajà go inaczej – „Pan telewizora”.

Nieêle; lepiej ni˝ ktokolwiek wie,

˝e to˝samoÊç to nie kwestia imion lecz w∏asnoÊci.

Uwielbia dom pe∏en ludzi,

a oni ten kawa∏ek niebieskiego szk∏a.

¸aƒcuch pragnienia. Mira˝ wody, który trzyma ich przy sobie,

jak karawan´ na pustyni.
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M´˝czyêni 

Ludzka egzystencja jest jak martwy j´zyk,

pozostaje po niej tylko jakiÊ znak, cytat, albo jedyne s∏owo.

M´˝czyzna bez synów jest Inny.

Jego imi´ krà˝yç b´dzie sekretnie 

przekazywane cichym kobiecym szeptem,

oboj´tne jak sen bez konfliktu,

o którym si´ nie pami´ta po obudzeniu.

SzeÊç córek: ka˝de narodziny by∏y pora˝kà,

jak powrót poszukiwacza z∏ota do domu

tylko z jedwabiem i zio∏ami.

Bez syna w rodzinie,

nie ma rzeki, która wyp∏uka∏aby toksyczne wspomnienia

czarno-bia∏ej z∏oÊci,

nie ma kogoÊ, kto z koÊci zwierzàt z∏o˝onych w ofierze

móg∏by wywró˝yç wojn´,

nie ma wojen, narodzin i Êmierci,

a ˝ycie leniwieje w pokoju.

Jego schronieniem jest jaskinia

z naiwnymi rysunkami w´glem:

myÊliwy naprzeciw bestii, myÊliwy naprzeciw natury

do chwili, kiedy przy ogniu zjawia si´ kobieta,

wtedy jego si∏a przenosi si´ z mi´Êni

do oczu

i strza∏a zmienia swój cel.

To koniec epoki lodowcowej

i koniec jasnoÊci.

Sekret poch∏ania m´˝czyzn od Êrodka

jak gwiazdy kar∏y,

które z ˝ó∏tych przechodzà w bia∏e,

a potem…. w czarnà plam´ w Kosmosie.

Bez syna, który go odziedziczy

nie ma sekretu jako takiego,

tylko sztuka samotnoÊci.
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De iure

Kiedy umar∏a mu ˝ona,

nie tracàc czasu,

o˝eni∏ si´ z jej siostrà.

By∏a pulchna, dziecinna, obsesyjnie czysta, 

jak muszkiet ∏adowany przez luf´.

Nigdy si´ nie skar˝y∏a,

mia∏a wszystko co trzeba:

z∏ote pó∏ksi´˝yce w uszach i Êwie˝e Êlady bicia na twarzy

– dostojeƒstwo zam´˝nej kobiety.

Da∏ jej skrawek miejsca,

a ona stworzy∏a na nim koloni´.

Urodzi∏a mu nowe dzieci,

które ros∏y przy ziemi jak truskawki,

z okràg∏ymi oczami niewidzialnymi wÊród listków

i ca∏y bo˝y dzieƒ przegania∏y

g´si ze stref amnestii

krzywym kijem.

W ciàgu kilku minut

jego Êwiat runà∏

od bramy

po wyjÊcie awaryjne.

Wyczerpana ci´˝kà pracà chrapie z otwartymi ustami. 

Silna jak Êciana

mi´dzy nim a jego sumieniem.

Ka˝de na swój sposób zaprzecza biegowi rzeczy:

on ˝àda mniejszej uleg∏oÊci,

ona jest jak dom przy granicy

w którym emocje przemycanych towarów

zast´pujà urodzinowe pocztówki.
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Wi´êniowie 

Wszyscy wi´êniowie –

winni i niewinni,

kiedy wychodzà 

majà ten sam wyraz twarzy

zdetronizowanego patriarchy.

Kiedy przekroczy∏ próg,

choç by∏ Êredniego wzrostu schyli∏ g∏ow´ 

jak Beduini

przed wejÊciem do namiotu,

który przez ca∏y dzieƒ dêwigali na grzbiecie.

Âciany, czyste firanki i zapach wapna

przypominajà mu koniec zimnej wojny.

Nast´pnego dnia jego przeÊcierad∏a wiszà na p∏ocie,

jak po nocy poÊlubnej

plamy dziewictwa.

Twarze ogorza∏e od s∏oƒca

zamieniajà si´ w oczy i uszy:

„Co ci si´ Êni∏o ostatniej nocy?”

Sny wi´êniów

sà pergaminem

uÊwi´conym utraconymi rozdzia∏ami.

Siostra odkry∏a jego nowe zwyczaje:

kawa∏ki chleba schowane po kieszeniach i pod ∏ó˝kiem

i bezustanne ràbanie drzewa na zim´.

Czym jest ten strach? 

Co mo˝e byç gorsze od lat wi´zienia?

Prawo wyboru

bez mo˝liwoÊci wyboru.


