Wiersze z tomu „Soma”:
CYRK I WESOŁE MIASTECZKO OPUSZCZAJĄ KURORT

* * *

Cyrk i wesołe miasteczko opuszczają kurort.
W oddali trzask rusztowań, rolowane ogniste makiety skwierczący karnawał kolorów.
Siedząc na karimacie, opierając się o stertę desek,
patrzę jak nad brzegiem jeziora myjesz włosy.
Z ziemi patykiem wygrzebuję chorą ćmę,
puchnący pod okiem jęczmień przecieram złotym kolczykiem.

My dwoje wtopieni w korowód
wijący się pod mur cmentarza.
Wokół poszczerbiony horyzont
sierpnia, skwiercząca ziemia
rodzi płody. Ksiądz ma wadę wymowy,
trudno powstrzymać śmiech. Gdy odchodzi,
matka rzuca się na trumnę tak,
że musimy odwrócić oczy.

Wieczorem w oglądaniu zdjęć odnajdujemy dziwną
przyjemność, towarzyszącą również czytaniu książek tych,
którzy zmarli. Za plecami cyrk przetacza wagony,
o ściany tłuką egzotyczne zwierzęta. W siniejących trawach
próbujemy zasnąć, lecz chłód znad wody co chwilę
tnie nasze ciała. Pełznie po twardej kości żebra,
po ostrej skórze brzucha.
WUJEK RYSIEK WYPROWADZA SIĘ Z DOMU W DOMANIEWICACH
Dłużej nie wytrzyma, mając za towarzystwo jedynie psa i pszczoły
w pasiece. Dziś jadę z rodzicami odwiedzić go w tym domu
po raz ostatni. Ostatni raz spojrzeć na stodołę, szopę, sad.
Gdy już wszyscy siedzą i rozmawiają,
wymykam się na podwórko. Chodzę między zagrodami,
ważę w dłoni siekierę, obserwuję jak żywica
ociężale spływa po korze jabłoni.
Myślę o znamionach upływu czasu, którym świadkujemy czasem zostaje trochę tego w puchu pleśni na marynacie,
na niedokładnie ogryzionych kościach, w sitku na dnie wanny
lub w mokrych liściach, na które teraz patrzę.
Chłodne popołudnie. Zapach porąbanego drewna.
Z zamyślenia budzi mnie zgrzyt uruchamianej w oddali kosiarki.
Zirytowany wracam na obiecaną wódkę i śledzia.
Sadowię się na tapczanie naprzeciw okna.
Za szybą pożółkły sumak, wiśnia, leszczyna.
W ustach zimne, rybie mięso.

ZWIERZĘ ZABITE
Zwierzę zabite. Rodzice do późna ćwiartują mięso.
Z piwnicy, gdzie na ścianach w ciszy dojrzewa pleśń,
dobiegają głuche uderzenia. Rozmokły śnieg jak utarte
jabłko, gładkie oko studni. Na dłoniach rdza, nad sosnami
obojczyk księżyca. Kotka w zębach przenosi swoje
ślepe małe, wślizguje się między deski stodoły.
Po nas też przychodzi włochate zwierzę, obwąchuje
i chwyta za kark. Skrada się po pajęczynach nerwów,
gnieździ w źrenicy. Przez okienko spoglądam, co robi
ojciec - wiszące jelita zapycha mięsem, kroi w kostkę i wrzuca
do parującego garnka wielkie, bordowe serce. Pod sufitem pełga
w kagańcu żarówka, w jej świetle koci język oblizuje ostrze.
ŚMIGUS A.D. 1985
Kredens, nad nim na obrazku płód księżyca
ułożony z płatków słomy. Mama zapina mi kurtkę
i z buteleczką perfum wychodzę na wieś.
Jeszcze nic nie wiem o niewidzialnych światach;
polewam głowy w zamian za kawałek ciasta
lub drobne. Robactwo wyłazi z ziemi, grzeje się
na głazach, krety rozgrzebują ogród.
Krople krwi na schodach prowadzą do ganku sąsiada.
Przełykam okruchy sernika, gdy on koszulą bandażuje stopę.
Potem idąc wzdłuż siatki, wraca na miejsce zdarzenia.
Staje w drzwiach chlewu, patrzy na przebitego widłami
szczura, na kopce ziemi, którą pudrujemy grobowe deski,
na stertę kamieni, które towarzyszą nam od zawsze.
ŚMIERĆ PIĘKNYCH SAREN
Kundle zagryzły kurę. Widząc mnie uciekają, płoszą wróble,
które dziobały gwiazdy wrzucone w kałużę. Słowa Elki:
Bronię się w czerwcu i chyba się więcej nie uwidzimy,
tam układam sobie powolutku życie.
Dlaczego się na to godzimy? Nie ma innego wyjścia?
Po jakimś czasie wszystko goi się i odpada jak strup,
wspomnienia przybierają postać metafory. Można tylko powtarzać
w myślach Nie! Pielęgnować w sobie cichą odwagę.
Patrzę na ojca. Myślę, że jest szczęśliwy, kiedy bawi się
ze swoim wnukiem. Rano w ogrodzie przepołowił szpadlem
kreta. Udając, że sięga po kamień, przegania psy.
W jego garści kulki śrutu wyskrobane z dziczyzny,
ostra grudka z nerek, którą niedawno urodził.

WSZYSTKO, ZA CO POWINNIŚMY BYĆ WDZIĘCZNI
Śmierć zapisuje we mnie całe zdania. Ciemna
jak skóra ludzi spod elektrowni, oczodół nocy.
Na wyprofilowanym siedzeniu, mijając kolejne
stacje, przyglądam się dogasającej między szybami
pszczole. Pociąg gra na piszczelach szyn, trze o druty,
roznieca w mroku iskry. Wiadomość od Elki: Czyżbyśmy
żyli po to, by ciągle kogoś żegnać?
Rozstawanie się jak umieranie, dziennik nieustannej
podróży. Potem okazuje się, że to jest to, za co powinniśmy
być wdzięczni; wtopieni w żywicę, przykryci powieką.
Wsłuchany w szum staję przed oknem. Zamykając oczy,
próbuję odtworzyć w pamięci ukochaną twarz, którą
przez nieuwagę zapomniałem. Wyciągnięte na zewnątrz dłonie
przeczesują powietrze. Czuję, jakbym je zanurzał w wodę,
w kosz chłodnego ziarna.
NOIR
Lato wycofuje się opornie. Wiatr ściele gniazda, ryby linią boczną
zakrzywiają ścięgno rzeki. Sąsiad skoszoną trawę rozrzuca
między drzewami, liśćmi karmi ognisko. Wewnątrz tyle miejsc;
strach przed telefonem w środku nocy, widok pełnej leków
kosmetyczki ojca, przeczytana w gazecie wiadomość, jaką kobieta
wysłała do swego męża przed skokiem z jedenastego piętra:
Zawiadom policję, żebyśmy długo nie leżały na bruku.
Nie martw się, Klaudusia mocno śpi.
Wczoraj też zostałem ponaglony – moje ciało przefrunęło
nad kierownicą roweru, głowa upadła w trawę, kilka centymetrów
od sękatego kamienia. Tak o sobie przypomina czerń – natrętnym
zapachem szpitala, chłodem przylegającej do klatki piersiowej szyby
rentgena, przynosi sny – śniła się przecież płonąca skrzynia lasu,
wypadające z ust zęby, rozłożone na popiele pstrągi.
Ich zwęglone, rozprute podbrzusza.
ŚWINIOBICIE
Wielki sen się kończy
S. Elsner
Zapisać to rano. Jak najszybciej, żeby nie
zapomnieć. Nazwać i już nie myśleć, napchać się
językiem. We śnie byli tu w kitlach, na kartkach
odbijali umoczone w farbach moje stopy.
Potem awaria, stara kobieta
wymachiwała dzwonkiem i biła w twarz.
Zapisać to rano, gdy za oknem rodzina
morduje przed zimą ostatnie zwierzęta,
wyciąga je za uszy z chlewa. Potem cisza.
Na podwórku kury dziobią ochłap,
rozbawione dziecko pompuje świński pęcherz.
SREBRNA DUSZA
Poranne słońce wciska swe pędy między gałęzie.
W las wjeżdżają ciągniki, furmanki, na których robotnicy
palą, ostrzą łańcuchy pilarek. Próbuję pożegnać cię
w sobie, znieść jakoś rosnący wewnątrz kryształ,
kołyszącą się pod ciężarem łódź.
Próbuję pożegnać, usprawiedliwić się przed sobą,
choć przecież nigdzie nie byłem; to obraz samoczynnie
stawał się wizją – zachłannie połykałem srebrną duszę światła,
stawiałem kroki na rozpiętej skórze bębna.
Wychodzę przed dom. Patrzę na blat podwórka wygryziony
przez sól, kciukiem gładzę zeskrobaną z karpia łuskę.
Zamykam oczy. Z daleka dobiegają piski przetaczanych
wagonów, trzaska rozmarzający las.
Z jego serca wołają silniki pił.

ĆMY
Do światła przylatują złośliwe o tej porze, tłuste ćmy.
Kurz krąży w powietrzu, mimowolnie nim oddycham.
Biorę w dłonie różne przedmioty, by na chwilę
oddalić obowiązek napisania do ciebie. Obok sterta
gazet, klucze, obgryziony paznokieć wdeptany w dywan.
Przykładam dłoń do świszczącej szpary w drzwiach.
Czuję jak wieje. Jeszcze należymy do tego świata.
Zwężają się nam źrenice, gdy jezioro powtarza blask słońca,
gdy w oczy uderza jasny kwadrat otwartego okna.

Wiersze z tomu „Biały tydzień”:
* * *

PIOSENKA SARMACKA

Chciałem zobaczyć kulistą duszę świata.
Przekrój przez słoje jej mięśni, nasze ciała
zanurzone w porannym świetle. Śniegu było tyle,
że nie potrafiliśmy mówić o niczym innym, dni krótkie
i ciemne; już przy obiedzie zapalaliśmy lampy.

Pręga rzeki, szczurze twarze, głowa pełna krwi.
Nie wiem, gdzie odeszli tamci umarli, nad jaką schylają się
teraz kołyską. Jestem przezroczysty, rozstawiony po kątach.

Złość wypędzała z domu. Biliśmy się wśród drzew.
Pragnąłem zobaczyć twój płacz, to, że nie ma
między nami różnicy. Obcy wiersz powiedział,
czego nie chcieliśmy wiedzieć, odsłonił tętnicę na szyi.
Chciałem zobaczyć duszę świata. Twardą, zaślinioną
jak kamień w pysku psa. Z krwią na wardze wracałem
leśną drogą, oderwałem od pnia hubę, złamałem gałąź.
Na wzgórzu rozłożyłem ramiona. W moją stronę
biegło niebo. Miało kolor rozkrajanej wątroby.
BIAŁY TYDZIEŃ
Miało się rozpocząć, potem trwało ogłupiałe.
Robotnik zamiatał dziury w asfalcie,
dentysta ciężką od śliny watę wrzucał do miski.
Poruszyłem się, stojąc pod nasłonecznionym murem,
obserwowałem jak chłopak kradnie chleb.
Nad ranem moja babka malowała się, by nie widzieć
jak połyka ją lustro. Klęczała przed radiem, jej twarz falowała.
Wycierając ręce o spodnie rozumiałem ludzi,
którzy mnie pobili. Ktoś zadzwonił. Zanim dobiegłem,
rozłączył się. Promień rozdzielało szkło słoika,
środkiem rzeki płynęły przekrzykujące się głowy.

PĘTLA LITERATURY (KOLĘDA)
Chciałbym to już mieć za sobą.
Chciałbym, żeby to było już zapisane.
Woźnica, który obiecał pomoc, upił się,
w okna patrzy święty, trzymając dłoń
na mokrym grzbiecie klaczy.
Przez całą noc doglądamy śpiącego;
wygładzamy prześcieradło,
strzepujemy termometr.
Nad ranem otaczamy łóżko.
Obcałowujemy nieobecną twarz.

Sklejona powieka, czujne ucho, głowy pełne krwi.
A pod ścianą obrazy bezimiennych: małpa kuli się przed bogiem,
w pękniętej czaszce, z oczodołu do oczodołu prześlizguje się żmija.
PODRÓŻNICY
Dwa walczące ze sobą węże,
splecione jak w miłosnym uścisku.
Dzieci ścigające się w kłamstwach, by dostać owoc.
Kusząca tajemnica zdrady, światła latarek
przeczesujące drzewa. Dziewczyna, która widzi,
że jej uczucie było tylko zazdrością. Ziarno rzucone kurom,
rozkołysany dzwon umarłych, silnik co ucichł w polu.
Granica między odgłosem a nutą. Ból, jego napięty łuk
w ciele ojca, który obuchem siekiery uderza się w dłoń.
Panny krążące wokół krzesła, by złapać welon,
księżyc w lisiej czapie, łódka z ośródki chleba.
Wzniesiony w górę kielich. Serce świni.
Drżąca sierść schwytanego wilka.
Walczące ze sobą węże, splecione
jak w miłosnym uścisku.

TERAZ JUŻ NIE (KAMYKI)
Ile złości trzeba wytrząsnąć,
by postawić na swoim?
Potem i tak zostaję wbrew sobie
na maleńkiej wysepce gniewu.
W miejscu, gdzie myślałem,
że już się nie znajdę. Wiedząc,
że ktoś ciągle we mnie siedzi.
Zabarykadowany, czujny.
Do sztachet podchodzi stara kobieta.
Nie mówi już nic. Całe życie
czyściła olbrzymie pole pod uprawy.
Teraz patrzy na swój dorobek –
leżącą na miedzy białą stertę kamieni.

OKO
Chwila, gdy zobaczyłem, że moi nauczyciele
są tacy jak my – żartują, czekają, kupują bilety,
wykłócają się o zważone owoce.
Chwila, gdy zobaczyłem, że świat obchodzi się bez nas –
walczące ze sobą wrony zostawiły koło sadzonek kłębki pierza,
dziewanna po zimie przewędrowała na drugą stronę płotu.
Chwila, gdy zauważyłem siebie. Obróciłem w stronę słońca
dno butelki, brudny okular. Przez powieki
widziałem jak zestrzelone ptaki wpadały w wodę
i chłopak mdlał w chórze.
RODZICE CHRZESTNI
Przystawałem, jadąc na rowerze, by przez szpary
miedzy sztachetami spojrzeć na ich dom.
Parował srebrny dach, z ciepłego ciasta sterczała
sosnowa rękojeść, na parapetach puchnące kwiaty,
przesadzane do coraz większych doniczek.
Dźwigali suche dni, jednoramienną huśtawkę.
Córka wyjechała dawno temu, syn student ponoć
nawrócił się, gdy rozkroił człowieka.
Znałem ich mało, teraz jestem bliżej, gdy się śnią –
on gołymi dłońmi szarpie dla świń pokrzywy,
ona wąskimi ślepiami wypatruje w trawie węża.
SYMETRIA
Mróz unieruchomił miasto. Zastygły gałęzie,
w powietrzu zawisły dymki – białe oddechy.
Minęliśmy podwórze, spojrzeliśmy w puste oczy
domu naprzeciw. Ręką pokazałem ci miejsce
wśród drzew, gdzie będę leżeć, później w cieple
kroiliśmy przyniesione z balkonu, zmarznięte mięso.
Dogasał dzień. Nad dachami dygotało bielmo nieba,
za ścianą zakaszlała spłuczka, sąsiad krzykiem
ostrzył psa. Na palcach liczyliśmy naszych wrogów;
poukrywani budzili się, by łaknąć. Przed lustrem
cierpliwie wyjmowałem wtopiony w mydło włos.
Zamknąłem usta i powieki. W środku wyło i wyło.

POCZTÓWKA Z EUROPY
Oboje powtarzali: nam się to nie zdarzy.
Trzymając się za ręce patrzyli jak ścieki z farbiarni
brudzą na granatowo rzekę.
Ich córka wyszła tydzień temu, koło łóżka wciąż
leżą jej spodnie ze śladami wtartej trawy.
Ojciec pluł obgryzionymi paznokciami,
potem wyszedł zbijać sople nad oknem sypialni.
Ona była spokojna, starannie dobierała słowa,
bezgłośnie rozłożyła talerzyki na sernik.
Rozpłakała się dopiero, gdy włączono kamerę.

Wiersze z tomu „Mimikra”:
SATURNALIA

DALSZE OKOLICE

Kochalibyśmy się bardziej, gdybyśmy
mieszkali dalej od siebie. Mizerykordia,
ostra rohatyna tną płócienne szmaty.
Wieczorami cicho zgrzytają oporne
ziarna w moździerzu.

W tylu miejscach byłem, już nie pamiętam,
które to moje ślady. W każdej chwili można
zacząć lub przestać. Przypomnieć sobie
to cięcie, oderwanie, które robi cię tym, kim jesteś.
W tylu miejscach byłem. Uśmiechałem się przed obiektywem,
klaskałem, patrząc na wystające z weselnego tortu sztuczne ognie.
Na kartce narysowane miałem, jak dojść
do grobu pradziadków. Tu bez, tam świerk.

Kochalibyśmy się bardziej, gdybyśmy
byli dalej od siebie. Nasze oczy,
żołądki małe jak porzeczka.
Ule ociekające od pszczół, głowy
złożone na gęsim puchu.
Świat nas popycha. Odjeżdżają miasta.
Gówniarze chichoczą nad
atlasem anatomicznym. Świat nas pcha.
Sens jest ukryty. List jest pisany.

Płowieje posąg dnia. Rośnie powieść bez bohatera.
Krajobraz z pustym korytem rzeki, którą wypiła kopalnia.
A jak wzrasta dzień. Jak paruje zupa. Jak taje tłuszcz, miękki tuk.
Jak zębatka roweru szarpie nogawkę, podmuch zrywa krzyk.
Jak kule wrzucone do miski zataczają kręgi,
chłodna woda jeziora powstrzymuje oddech.
UŚWIĘĆ SIEBIE

DZIENNIK ROZBITKA
Boisko. Wkopane w ziemię opony.
I miejsce, gdzie codziennie mijam
tych samych twardych mężczyzn. Czekających,
posłusznych. Wrony tłuką dziobami o beton
i w tym jest ból.
Znajdź siebie. Gdy zło się rozrzedza.
Gdy leniwie otwierają się paszcze krokodyli.
Byłem tu. Nie wiedziałem, że tak szybko zostanę sam.
Śniło mi się, że znalazłem lampę i plan piwnic.
Byłem jednym z tych, którzy musieli patrzeć.

Uświęć siebie, masz w sobie tyle pamiątek,
o których się tak szybko zapomina. Spójrz,
zrobiliśmy już wiele, by zbudować dom.
Wydaliśmy dużo pieniędzy, by wyrósł przed nami
jak kościół, roślina wbijająca korzeń
w wilgotną ziemię.
Uświęć siebie. Cień powtarza każdy ruch.
Też byłem pielgrzymem i miałem najgorzej –
niosłem twardy wrzynający się w łopatki głośnik.
Mogłem powtarzać tylko w kółko uświęć siebie,
masz w sobie tyle pamiątek,
o których się tak szybko zapomina.
WNĘTRZA

WŚRÓD ŻYWYCH
Ziemia oddaje ciepło, kobieta wrzuca do wiadra
wypełzłe na ścieżkę ślimaki, zmienia wodę kwiatom w kapliczce.
Jej syn naciąga procę kulką rudy znalezioną przy torach.

Ciężcy i słodcy schodzimy z boiska.
Tam, gdzie kończy się szpaler karagany.
Zachłyśnięci płytkim dniem, wieczorną duchotą
trzymamy powietrze w ustach jak kryształ,

Kciuk mam przecięty kartką, powoli spisuję
ten krótki świat. Na razie dzieje się to tu,
wśród żywych.

opadamy. I w końcu trawy ostre jak kości kurcząt
przebijają nasze ciała. Przekłuwają żyły,
tętnice śliskie.

NAGANIACZ

PRZYSTANIE

Kuli się lato. Wre jego mętna pieśń.
Stawia gładkie, niepewne kroki,
rozstawia kretowiska.

O tej porze zostają z nami sękate,
tłuste ptaki. Huśtają je gałęzie, źrenice horyzontu.
Na razie jestem na tym piętrze
siebie. Wpatruję się w większe od moich ust
pękate owoce. Czy kogoś zraniłem?
Kogoś się zaparłem? Nie. Nazywałem to odejściem.
Ciszą, gdy chodzi się na palcach, by nikogo nie zbudzić.
Nie wiedząc, że dom jest pusty.

Idę przez sięgające do kolan trawy.
Ze srebrnym łańcuszkiem na szyi
i kłosem w gardle. I właśnie tu,
za zagonem lucerny, spotykam znajomego chłopca.
Niedawno był naganiaczem zwierząt.
Teraz mija mnie dumny, wyniosły.
To właśnie jemu pozwolono dziś po raz pierwszy
na zmiętej w rulon gazecie przenosić ogień
pod zgrabione kupy łęcin.

ELIE WIESEL
Sól kruszy wargi, puchnie obłe słońce.
Rośliny są zachłanne; gdyby musiały,
przebiłyby twoje ciało, by zaczerpnąć światła.
Na razie mają go pod dostatkiem, pokornie
pochylają głowy, schodząc wieczorami w noc.
Wtedy słyszysz, jak trzaska śmiech,
kwiat wybucha w palcach. I czujesz –
ból napina się, rozciąga jak guma. Niebo też.

HISTORIE
ŚWIADEK
Ich stopy złożone na grubym dywanie,
dłonie w jedwabiach.
Leżą z twarzami zwróconymi ku oknu,
za którym łagodnie wzrasta stok
porośnięty jałowcami.
Igła słońca wskazuje ich.
Światło pryska jak tłuszcz
z przebijanej widelcem kiełbasy.
Skończyły się polowania z dymiącymi lufami
wśród brzózek i trzcin. Bogactwa
rozmnażające się jak muchy. Głowy cukru.
Leżą. Trzeszczy krew.
Ściskają złapanego w garść owada,
lecz gdy otwierają dłoń, nie ma go.
Boją się wstydu. Że kiedyś przyjdą ci, których
Zranili, i będą musieli patrzyć im w oczy.
NELLY SACHS
Tyle słów, rozmów. Monotonnych
żonglowań liczbami. Natrętność snów.
Czy dopiero Bóg nazwie wszystko, otoczy?
Palcem przejedzie skąd-dokąd prowadzi krew?
Przemówi do tego, co podrzuca gniew jak piłeczkę?
Więc tak wygląda świat o wczesnej porze.
Tak wygląda świat, który mu wyznaczono:
słoma wdeptana w piasek, zimna woda w wiadrze
dla leniwej, wielkookiej krowy. Ziemia pęka jak pieczęć.
Ból jest ścieżką w labiryncie.

Najpierw lepkie ślady w pierwszym śniegu.
Żywopłot, zbyt gęsty, by zobaczyć, co za nim.
Horyzont. Cyrkiel zataczający coraz mniejsze kręgi.
Potem upokarzające czekanie (ten z boku stworzył
własną historyjkę, inaczej wydeptał rowki). I świat,
co się tak szczelnie przykleja. Czym mieliśmy być dla siebie?
Bramą na pilota, lodowatą poręczą, furtką przepchniętą razem z zaspą?
Może kroplą krwi, którą dźwiga komar.
Ustami, które przy pożegnaniach, powitaniach
całują nad policzkami powietrze.

Wiersze z tomu „Wolny ogień”:
Świat

Łuna

Stuk, stuk, buduję świat.
Widziany z nadkola traktora, baku motoru.
Nad krzakami borowiny, przy zmurszałej płycie,
zburzonym domu, wzdłuż szyn.

Z jakiej części do siebie mówię?
„Poeta jest stary, samotny,
w jego piecu wygasło.” Z której?
Z urwiska nad wybranym piaskiem,
znad zlewu, gdy nad głową śwista
kruchy płomyk w piecyku? Znad lady,
gdzie kobieta ostrożnie przenosi
smakołyk w cukierniczych szczypcach?

Świat jest kwartą Bożego Ciała,
kruchym krokiem matki na schodach.
Bogiem przeciskającym się przez wiązadła głosowe.
Nagryzmoloną chatką, z obłokiem, oknem,
przepaścią błękitu.
Puk, puk, przyjdź tu i jedz.
Liż słony kręgosłup pstrąga, pij z garści podstawionej
pod pękniętą skałę. Z rogu zwierzęcia,
które niedawno ryło w ziemi gęsty, ciężki rów.

Poeta jest stary; w jego piecu zmniejsza się
konar sosny, ucieka obłoczek ognia. Zwija
w dłoniach ostry sznurek do wiązania snopków.
Nad jego domem rozpędzone chmury. Dzięki
łunie znad miasta stają się prawie czerwone.

Bezpył
Widzenia
Wrzesień potrząsa resztkami lata,
dłonie mam krótkie i chciwe.
Śnią mi się lśniące
w słońcu karcze.
Wczoraj wdrapałam się tam.
Przy krzakach łopianów
widziałam spadające gwiazdy
i trujące zioła.
Twoja krew była
koloru jodyny, najdroższy,
nieruchoma jak bezoki pomnik,
twarda jak hełm.
Nie mogłam dłużej mówić.
Głosem suchym, ostrzącym gałąź,
gniew. Podeszłam w miejsce,
gdzie krzyżowały się nasze stopy.
W dłoni znalazłam list od ciebie,
malutki jak karteczka do spowiedzi.
Nie zatrzyma się słowo,
nie zatrzyma się głód.
Wizyta
„Żeby skoczyć, trzeba się rozciągnąć.
Żeby przeżyć, trzeba się skulić”.
Oraz: „Tabletki wrzuciłem do muszli”.
W końcu wychodzę. Obok przeszklonej
stołówki robotnicy po skończonej pracy
opłukują betoniarkę i kielnie. Nad sanatorium
przejaśnia się. Psy obwąchują sobie genitalia.
„Znów zaczyna się to cowieczorne człapanie do łazienki”.
„Gdybyś mógł mnie wtedy zobaczyć”.
Kraków
Widzisz. Zwiedzający nigdy się nie skończą.
Idą na ciebie, wiszą łańcuszki na szyjach.
Będą ustawiać się w kolejki, by zobaczyć prochy.
Widzisz. Światło z cieniem na przemian.
Wieczór to poszatkowana głowicą
magnetofonowa taśma. Na razie nauczyłeś się
naszego języka. Gdy nauczysz się myśleć jak my,
przyjmiemy cię.

Stela
Gruda zmarzniętych trocin, które rozsypie słońce,
butwiel na łąkach, w niskich krzakach, jałowcach.
Murarz wysokiego domu robi sobie wolne;
zabiera ze sobą nuty, trąbkę i wychodzi.
Boże, przymykaj oko. Baw się i łkaj.
Zawsze chciałem wyjechać – twój ponury starzec
znów krzyczy przez siatkę. Zamykaj oczy i patrz: leżymy
zmiażdżeni pod snem, roztrzaskani o słodką, lepką ziemię.

Dni, gdy powietrze staje się kruche,
a słowa osuwają się niczym
piach nad urwiskiem.
Dni odpływu, gdy morze obnaża dno –
żwir i nasze poskręcane włosy,
a żywi dają spokój umarłym.
Dni, gdy błyszczał zmierzch. W nocy na chwilę
przestałem oddychać, szedłem przez natrętny, gęsty śnieg.
Za mną jak szklanki stukały oblodzone gałęzie.

Wiersze z tomu „Spoza”:
Flauta
Bóg wciąż pyta
Dlaczego mam być sprawiedliwy
Dlaczego mam być logiczny
I wtóruje mu drzewo i lis
Co to znaczy dobry
Co to znaczy uczciwy.
Na wodach flauta.
W górze chmura z białym kowadłem.
Pielgrzymki ze skrzeczącymi głośnikami
zmierzają na północ.
* * *
Już nie przy jeziorze, lecz dalej,
w słońcu, na pastwiskach
mijamy cztery lśniące konie.
Piękne, wyniosłe, dumne.
Obojętne wobec nas.
This mortal coil
Dziś po południu próbowałem zasnąć. Lecz odkurzacz,
magnetofon, bawiące się za oknem dzieci, nie pozwalały na to.
Przypominam sobie chwile, gdy spałem w środku lasu,
wodę gotowałem na ognisku, a śniadania robiłem
na głazach narzutowych. Spokojne chwile bez grzebienia,
proszku do prania, sztucznego światła i gazet.
Spokojne chwile bez listów.
Dworzec w Warszawie przeraził mnie. Zasypany reklamami
i papierem. Oblepiony kolorami. Pociąg „Wigry” o północy.
Z każdą chwilą oddalałem się od niej.
Wygnieciony kwadrat po namiocie nad jeziorem Kopane
powracał do swojego pierwotnego wyglądu. Stapiał się z otoczeniem.
Moje płuca oczyszczały się z jej zapachu. Budowano domy,
produkowano zabawki i tytoń. Montowano lampy i świecące szyldy.
Zrywał się wiatr. Śmierć rozpoczynała działanie
od cichego, niegroźnego kaszlu.
Jadąc samochodem do szpitala powiatowego
w Chrzanowie gdzie leży moja żona,
nagle musiałem się zatrzymać i, mimo że padał deszcz,
następowały po sobie twarde ściany wody,
wyjść na zewnątrz, ochłonąć, ponieważ dotarła do mnie,
dopadła mnie myśl przepleciona przez słowa w zdaniu:
To wszystko dzieje się naprawdę.
Powrót śniegów puszystych
Stary gruby pies
naniósł tu mnóstwo sierści.
Narzuta aż buchała.
Skończył się pomysł
na wiersz.
Dlatego tak żyłem.

