
PARID TEFERICI

Taormina. Grecki teatr

Nie ma ju˝ aktorów na tej scenie?

Jestem sam?

– kamyczkiem porzuconym w kamiennym jeziorze –

Który na zawsze opuÊci∏ koliste schody, odÊrodkowe fale?

Jestem tylko wra˝eniem, i˝ jestem sam

Ale˝ tak, odczuwa si´ 

LudzkoÊç nie cz∏owieka

Musz´ zostaç nieruchomy: 

JeÊli zrobi´ choç krok 

Porwaç mnie mo˝e ˝àdza krwi Atrydów. 

We mnie zmieszajà si´

Nieznane kierunki wiatrów.

Kto wie ile przyp∏ywów roÊnie w tej chwili!

Nade mnà zaÊ wisi mój g∏os

Zatrzymany w bezruchu mi´Êniami og∏uszenia.

Czy umiem recytowaç siebie? Czemu podobny?

Czuj´, jak przybieram wszystkie

Twarze

Widziane

Przelotnie

SpoÊród ulic, autobusów,

Rycin w ksià˝kach historii, reklam,

Posterów kin, TV;

I moja r´ka nie umie ocieraç si´ o czo∏o. [1994]
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Oko

Oko by∏o kiedyÊ dzikà bestià. ˚y∏o sobie w pierwotnych lasach, czy grotach.

Spa∏o, gdy zapada∏ zmrok, ale rzadko. Spo˝ywa∏o, co popad∏o, ale, jak

wyjaÊniajà oftalmografowie i paleontolodzy, nie by∏o omniworem. Resztki

rzeczy, których poszczególne egzemplarze nie zdo∏a∏y podczas wieków ani

˝uç, ani strawiç, mo˝na podziwiaç ilustrowane w najlepszych

encyklopediach, lub w niektórych muzeach.

Powoli oswaja∏o si´; teraz jest zwierz´ciem domowym. Spokojne krà˝y po

pokojach, otoczone Êcianami ubranymi w zas∏onach, malowid∏ach,

zdj´ciach i ksià˝kach, i nie wydobywa nawet krzty g∏osu zanurzony w

wygodnej kanapie. Niektórzy osobnicy bywajà naprawd´ wspaniali. Cz´sto

podà˝ajà za swoim panem po chodnikach i ulicach, i cz´sto ci ostatni

przyrzekajà „na moje w∏asne oczy”. Tylko w niektórych biurach zabrania im

si´ wejÊç.

A jednak przykro mi zaƒ. Bidula, myÊli, ˝e pan bardzo go kocha. Nikt nie

mo˝e mu wyt∏umaczyç, ˝e pan ani przez chwil´ o nim nie myÊli. Na przyk∏ad,

nigdy mu si´ nie Êni. A to rzecz niema∏a, gdy przychodzi na myÊl, i˝ owo

n´dzne zwierz´ prawie nigdy nie Êpi, wstaje jak tylko budzi si´ jego pan.

Ten to g∏aszcze nieco, myje go dobrze, a potem ju˝ p´dzi za swoimi

sprawami.

A jednak, wierne, oko umie czekaç w ciemnoÊci, cierpliwie, dopóki pan si´

nie obudzi.
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