
Mariusz Grzebalski

Niepotrzebnie tak wczeÊnie chodzisz spaç

Potem wstajesz i przez tyle godzin 

nie wiesz, co z sobà zrobiç. 
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Noc w teatrze

Zastanawiam si´, co uczyni∏o mnie tak szcz´Êliwym 

dzisiejszego poranka? Jest jak inne.

To, ˝e kiedy wychodzi∏em z domu, nie by∏o ju˝ ciemno?

A mo˝e szklanka wody, którà wypi∏em po przebudzeniu?

Jak to dobrze, ˝e zapomnia∏em o niej wczoraj wieczorem

i zostawi∏em na stole w kuchni, rano woda by∏a tak zimna! 

A mo˝e chodzi o nowe leki, które przepisa∏ mi ojciec?

Dobrze dzi´ki nim Êpi´, ale w ˝adnym razie jak zabity.

DziÊ w nocy z kumplami z liceum byliÊmy w teatrze.

JacyÊ sztywniacy zwrócili nam uwag´,

˝e nie wypada siedzieç z nogami na oparciu lo˝y.

Ale po spektaklu podesz∏y do nas dwie dziewczyny.

Do Êwitu by∏o daleko, a ich uÊmiechy wiele zapowiada∏y.

+
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To

odbywa si´ prosto, bardzo prosto.

Powiedzia∏bym (bez urazy)

po ludzku. 

K∏adziesz si´ spaç,

ale zamiast, jak cz∏owiek, 

zgasiç lampk´,

przez chwil´ czytasz,

potem chwytasz notes,

jeden z tych, 

które od jakiegoÊ czasu

przysy∏a ci twój (cokolwiek to znaczy) 

najbardziej z ludzkich bank,

le˝àcy na stole, i notujesz,

wszystkie, jak lecà,

subtelnoÊci twego ego, 

którym teraz, w∏aÊnie teraz! 

zebra∏o si´ na ujÊcie.

W ten sposób 

powstajà wiersze,

jak ten, odleg∏e od zamiaru,

który im na poczàtku towarzyszy∏.

O ile zamiar i poczàtek

cokolwiek majà tu do rzeczy. 
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Zadania

dla Marianny i Piotra

W ˝adnym razie nie zgubiç czerwonego d∏ugopisu.

Odebraç okulary od optyka i nigdy wi´cej nie zabieraç ich 

na spotkania z zaprzyjaênionymi poetami,

nawet jeÊli, jak to sprzed tygodnia, 

odbywaç si´ b´dà w rocznic´ debiutu.

Nie traciç z oczu rowerzystów,

zw∏aszcza tego, który codziennie o tej porze

przebija si´ przez to zaÊnie˝one zadupie.

Nie stawaç wi´cej przy cmentarzu, ˝eby notowaç wiersze.

To jednak przesada, kamieniarze i sprzedawcy wieƒców

sà tu bardziej na miejscu, w ka˝dym razie jak dotàd.

Pami´taç, co dzia∏o si´ w Rosji podczas ostatniej wojny,

˝e to zima nie Armia Czerwona zastopowa∏a blitzkrieg,

i nie ciskaç si´ wi´cej, kiedy samochód nie odpala.

Nuciç jak dziewczyna, którà widz´ we wstecznym lusterku.

Robiç swoje tak d∏ugo jak tylko si´ da. 

Na koƒcu, za ˝adnà cen´, nie daç si´ wziàç ˝ywcem.

luty 2011
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