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Sprawy

Marsjasz

To raczej w młodych umarłych
drzemie biała uraza,
strażnik nienazywalnego owocu
dojrzałego na płonących żywopłotach;

Kiedy telefon z pianą na słuchawce
i w konwulsjach dalekich ust wrócił
na miejsce podobny do obrażonego podsłuchiwacza,
odmowa cała wszczęła się na nowo.

w kokonie nie ma pośpiechu,
choć oddech drapuje się wokół
duszących zawiasów;

Robiąc grymasy, przystanął zatem przed pękniętym
lustrem, zmoczył włosy i zaczesał
mocno do tyłu, na siną bliznę
nałożył krem, od ucha do ust.

w nieważkim, bezdźwięcznym wyczekiwaniu,
tymczasem pod białym żaglem i słonym wiatrem,
peklowane światło jeszcze zrefowane,
toną wybrane imiona,
brzeg także przylega do nieba.
To raczej w umarłych twarzach,
bezkrwistych, z ustami nadętymi ku swojej zgadze,
uraza stawu i porów na skórze –
trochę mniej upojenia
i każdego dnia trochę
więcej opętania.

Marynarka i krawat, szary stonowany szal, stosowny
do trzyczęściowego garnituru z tkliwie tkanego lodu.
A kiedy ujrzał, że w tym głębokim nacięciu wszystko
jeszcze było, sięgnął po płaszcz.
Najpierw rozerwał go wzdłuż, potem w poprzek,
pozwalając płatom na stercie obmacywać się;
krawatem związał marynarkę i koszulę,
paskiem zaś swój oddech i głos.
Ogolił pachy, pachwiny, uszy; własną zdartą skórą
wypełnił umywalkę. Dwukrotnie
tak się rozebrał i wtedy począł drżeć
przed lustrem i neonem.
Jego olśniewająca powłoka płatkami dryfowała
po nasyconej krwią wodzie; piana na
ustach odmłodziła jego surowe
członki, a wówczas jego wnętrze,
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wzdrygając się, wcisnęło się anonimowo w kontur
występującego ze swych brzegów ciała.
Po czym rzuciły się na niego wszystkie głosy,
oczekujące go na uroczystości, na której
się nie pojawił.

Przeręble
Kiedy komuś w Sarajewie udało się
traﬁć, ukazywały się pierwsze zwrotnice
jałowego i beznadziejnego terytorium,
jeszcze w połowie zalesionego –
przede wszystkim sosnami, poskręcanymi torami,
zasiekami, butami z cholewami,
podeptanymi twarzami i niezgłębioną
jamą, w której okaleczone członki znikały
niczym rozpołowione, niezrozumiałe litery,
to jama Arcimbolda,
bez echa;
pół wieku trwało,
nim wszystkie rany dobrały sobie ciała.
Otacza nas chropawy chłód;
nie mamy szansy na wadium;
w krwawym słońcu po raz wtóry
zapowiada się noc zawrotnych
przymrozków, aż głaz i gwiazda
staną się jednym martwym wszechświatem,
który zaczyna się wśród łanów i kanałów.
Głosy i grudy nieczęsto chcą wrócić
do siebie; ramię jeszcze się błąka,
zapisując zaklęcia na śniegu,
tymczasem gdzieś wysoko oko tyka,
wyżej niż perliczka na rzeźnickim bloku.
Oto oko z głębią brązu, niewątpliwie
niearyjskie, poza tym nie takie bystre,
coś jak płytki zapiaszczony staw
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Styczeń/Pierwsza śmierć
W końcu po latach
znów śnieg.
Słychać rzucanie
śnieżkami i głosy na
skraju stulecia.
Docierasz do starych
białych granic pamięci.
Rzucaj w ostatnie skrawki
swojego zaśnieżonego czarnego ja.
Rzucaj w swoją czarną duszę,
swojego spitego brata w
mrocznym sobowtórze.
Rzucaj w ostatniego
golema w mieście.
On odrzuca.
Ty zostajesz zasypany
imitacjami ciał z zakrzepłej krwi.
Krew biała, gorąca i wzmożona,
wielki chłodny bałwan,
który, obejmując cię we wspomnieniu,
sprawia swoim dotkliwym ciałem,
że jęczysz i się topisz.

Czerwiec/Lata
Nagle, w pożodze,
znów czuję w ustach
smak sopla lodu.
Słyszę, jak śnieg,
topniejąc, zsuwa się po
japońskim szkle werandy
i kosztuję szklany korzeń,
pogryzając go z małej dłoni.
Smakuje godzinami bez czasu,
rozpoznaniem.
Topliwa ulotność do polizania.
Płomienie tymczasem strzelają w górę,
kieliszki i usta zasychają.
W spiekocie woda wzbiera
w oczach, traci swój smak
na później.
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