
Wrzące powietrze

Nasza epoka 

Wszędzie tu lśnienia 
jak w sali operacyjnej: 
światło bezcieniowe. 
W samym środku sufitu 
lampa o przybitych na krzyżu ramionach. 
I moje tu ciało. 
Jak ciało obce, 
bezlitosną usuwane pincetą. 

W tej epoce domy są z gładkich metali,
nawet jedzenie na półmisku 
ma estetykę plastykowych ścinków. 

Wchodzimy w nią jak w zimną jasność, 
krzycząc z głębi czarnego brzucha.
Nasza krew jest kleista: 
jakże niestosownie bluzga, 
brudząc szklane posadzki czasu. 



Idziemy jak szpitalnym korytarzem, 
nikt nas nie trzyma za ręce.
Za rzędami drzwi maszyny programują, 
ile wytrzymamy. 

Musimy się schronić w szparach, 
w poczwarki przemienieni z ochronnym oprzędem.
Trzeba  nam  przetrwać  wśród  błyszczeń  i  nie 
zapomnieć.

Lecz od nowa jak zacząć?
Nie burząc, 
nie tłukąc szkła kruchego, 
nie rdzawiąc metali?

Jak w szpitalu powszechnym ozdrowieć, 
wlokąc ludzką zarazę i zwątpienie? 
Mając tylko cielesność zaczepioną na ostrzach 
i ciepło do roztopienia wielkich mroźnych szyb? 
 



Święty chleb

Poetka - ja - człowiek 
przy strzemieniu czasu 
na przekłutych stopach. 
Gdy moce ponoszą 
jak konie, 
za języki je wywlekam 
z ciemności przestrzeni wewnętrznych.

Dobrze się im przyjrzyjcie, 
by sobie mówić po imieniu, 
bo za was się boję. 

To ja lampę zapaloną ponad głową niosąc, 
chodzę z mieczem z płomieni
pośród żywych i umarłych. 
Nasłuchując warkotu bębnów i głosów,
rozdaję święty chleb. 

Ręce mi podajcie poprzez dym i zamęt. 
Muszę was ocalić i uzasadnić. 



Katedra słów 

Nie będę milczeć i przyzwalać. 
Nie chcę mówić po cichu i oszczędnie. 

Trzeba mi słów jak burza sztandaru, 
by powiewać nad głową, 
wzbudzić w was serca łopot 
i czerwień krwi dygocącą 
jak szalone pociągi. 

Niech w umysłach eksploduje światło. 

Będę biegać od drzwi do drzwi 
i łomotać krzykiem. 
Niech wybuchnie gwiazda świtu 
i poranek zawsze trwa. 

Co dzień wznoszę obeliski słów: 
kryształowe katedry, 
aby zaniemówić, mnąc w rękach czapkę. 

Otwarcie ust - pąk kwiatu się rozchyla 
i powietrze wibruje muzyką: 
orkiestra na struny w gardle. 



O, słowa magiczne, 
o, wyraz boskie: 
hostie na języku. 

Niech się człowiek w nas otworzy:
tabernaculum święte. 



Litania do maszyn 

Weźcie mnie w opiekę swych czułych kontaktów, 
pozwólcie zwiedzić ziemie za ekranem. 
Niech strażnik sensoru rozpozna 
odcisk moich palców 
jak płonące piętno. 

Kocham wasze niepojęte krainy 
bez kształtów i słów, 
tajne archipelagi atomów, 
gdzie gęste rzeki informacji 
skrycie dzwonią, 
gdzie piętrzą się góry mądrości 
z pozornie fałszywych sądów: 
niech mój rozum wprowadzi porządek. 

Bądźcie mi przychylne, 
zanieście moje oczy w swoje głębie, 
napełnijcie mi zmysły prądami. 
Niech mój język pozna waszą mowę. 
I stańcie się 
na mój obraz i podobieństwo.





Przestrzeń cudów 

Tu jest przestrzeń cudów.
Ze mną, dokądkolwiek pójdę:
moje ręce ją ugniotły 
z magicznego powietrza.

Kiedy ją przekroczysz,
jak ja będziesz święty. 
Z męki jest jak czerwień, 
jak chleb rozmnożony rośnie. 

Tu jest pole bitwy 
z wbitym słupem pomnika, 
palem tortur i krzyżem. 
Tak, on tu był. 
Włóż palec w tę dziurę 
po włóczni. 

Leżę na lewym boku, 
podparta łokciem o ziemię:
moje oczy odeszły w tył i w głąb, 
aby zakołysać wielkim dzwonem nieba. 
Jestem wszystkimi ludźmi.



Wejście w kraj 

Pod obręczą żwir, zgrzytania.
Wjeżdżamy w krainę płaską jak język, 
wiatr dmie w białe, cienkie piszczele ulic, 
na policzku czarny motyl 
płatek sadzy. 

Wszystko, co mam, to nie istnieje. 
Wiem na pewno, że to nie sen. 
Dokąd mnie diabły wieziecie? 



Miasto mityczne 

Miasto żarliwości mojej: byle jakich cierpień. 
W nim przypadek przemienił się w los. 
Miasto smutków nieważnych, miasto głupich radości, 
ludzi niezbyt na miarę, nazbyt rzeczy gotowych. 
Więc dlaczego tu jestem? Dosyć - jestem tu. 

Twe ulice nie są sacrum, nawet place nie upadłe, 
do kościoła totus tuus z żółtej płachty wezwie cię. 
Klamki lśnią tu jak monstrancje, 
w sklepach szmaty farbowane. 
Ale człowiek - eh, szkoda słów.

Biedak z wózkiem drewnianym, 
w nim tektury everest: 
szczur porządku cieszy nas. 
Nędzarz siwą swą brodą 
splamił chodnik przed rybnym, 
lecz to nie był zgoła Died Maroz. 

Ja tych słów nie piszę w zimnej wieży, 
ni z więzienia nie jest to gryps. 
Nie obwieszczam, a trybun nie lubię. 
Na pianino nie było mnie stać. 



Bo ja piszę manifest w powietrzu: 
krwi drży łuna w poprzek tych kart. 
Bo tu jestem, lecz jakby mnie nie ma.
Tylu ważnych – cóż…

Przekupka historia targowała się wrzaskliwie 
o jaje bólu naszego cuchnącego 
i staliśmy się centrum, lecz nie środkiem. 
Świat obywał się bez nas i niebo. 
Wsypywaliśmy się w czas.
 
Tu się zmienia rytm i styl: 
chmury wcale nie gruchnęły z trzaskiem, 
może później, gdy wejdziemy w parach mit. 
Wtedy reszta będzie niczym. 
 
Ja tu byłam
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