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URO· ZUPAN 

S∏uchamy Burta Bacharacha i suniemy po parkiecie

S∏uchamy Burta Bacharacha i suniemy po

parkiecie. P∏oche samby, by wiatr zagnieêdzi∏ si´

w przestrzeni bez gór i drzew. Parkiet si´ ˝arzy.

Jego ciep∏e kwadraty przylepione sà do moich bosych

stóp. Ciep∏e znaki, co otar∏y si´ o nagà skór´.

Jednostajne dêwi´ki z piersi pieszczà ci´. ElektrycznoÊç

pod napi´ciem, przenoszàca si´ po koÊciach. Swojskie

drgania, których miesiàcami s∏ucha∏eÊ przez

wod´. Moje r´ce to tama, która trzyma ci´ w powietrzu.

Moje palce to dr˝àce krople przesuwajàce si´ po

twoim nosie i czole. Ptaki drzemià w nagich koronach drzew.

Sobotnie chmury jak oswojone lwy przechodzà 

przez uÊpione powolne popo∏udnie. Nie ma ˝niw

w poprzednich mi∏oÊciach, tylko luêne schylanie si´

nad lustrami i lampami, tylko garstka pytaƒ,

jak przezwyci´˝yç w∏asnà s∏aboÊç i spojrzeniem

opustoszyç cisz´. Umyjemy sobie w∏osy i wetrzemy

w skór´ dêwi´ki lata. Wyprostuj´ kanty na
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ma∏ych ubrankach i d∏ugie cia∏a niebieskich przeÊcierade∏,

by by∏y mi´kkie jak piasek i pierze w ksià˝kach.

Nie znamy si´ jeszcze, ale czuj´,

jak wsuwasz swojà ma∏à d∏oƒ w mojà ciep∏à pierÊ.

CoÊ si´ w nas otwiera; dobre rzeki, odwaga

bez rozmyÊlaƒ, odpowiedzi bez s∏ów.

Meble odprowadzajà nas wzrokiem. Âciany

wpijajà nasze cienie. Trawy chcia∏yby

pos∏uchaç naszej mowy. Kurz opuÊci∏y si∏y,

oddech mu odj´∏o. Naczynia le˝à osamotnione. Kwiaty puszà si´

w swoim chwilowym pi´knie. CiemnoÊç to sarna,

przybywajàca z lasu. Noc to kotka mono-

tonnie prz´dzàca we Ênie. Otwarte okno przywo∏uje powietrze.

Zamkni´te okno przytrzymuje ocean, namu∏y dêwi´ku,

po których przesuwamy si´ zespoleni i prawie nieruchomi.

JesteÊmy sami, dwa Êwie˝e bóstwa domowe. Trzymam ci´ 

w obj´ciach, a ty patrzysz na mnie i twoja ufna myÊl

towarzyszy mi jak anio∏, który nigdy nie zostanie wygnany z raju.
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Niedzielna pobo˝noÊç

Le˝´. Krajobraz

przyprószy∏y

srebrne przyrzàdy,

spadajàce naƒ

jeszcze od poprzedniego

wieczoru. Z mg∏y

coraz bli˝ej

powolna forpoczta

g∏osów. S∏ucham

muzyki kolorów

nieba,

którego nie widaç.

Nie rusz´ si´,

dopóki

w przedpo∏udniu rzeczywiÊcie

nie b´dzie dnia∏o

i rzeka nie rozka˝e

Êwiat∏u,
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by zbli˝y∏o si´ zupe∏nie

do niej. Niech

przynajmniej

w dniu,

gdy Pan Bóg odpoczywa∏,

przedmioty poruszajà si´

zamiast mnie

i myÊli

krà˝à

po pustych przestrzeniach

jak powietrze

w przeciàgu
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