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I
Niegdyś dom mó ochoczy i świat za dąbrową
Porzuciłem, by dachu nie mieć ponad głową,

Bezdomność, Samotność,
Życie ako wędrówka,
Podróż, Pielgrzym,
Poświęcenie, Droga

I siebie porzuciłem gǳieś na skra u lasu
Bez pomocy, bez żalu, bez śpiewu, bez czasu
I biegłem tam, gǳie burza, mrok i zawierucha,
By serce niepokoić i narazić ducha —
Tak się chciałem utruǳić i krwią własną zbroczyć,
Żeby istnieć wbrew sobie i ból swó przekroczyć.
I minęło lat wiele — i po latach wielu —
Marnotrawiąc dróg tysiąc — dotarłem do celu
I pieśniami nade mną rozbrzmiały niebiosy,
Powiększyły się kwiaty, zolbrzymiały rosy —
I zgadu ę, że z płaczem, po własnym pogrzebie,
W opuszczoną bezdomność powracam do siebie.

Tu jestem
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Tu estem — w mrokach ziemi i estem — tam eszcze
W szumie gwiazd, gǳie niecały w mgle boże się mieszczę,

Melancholia, Modlitwa,
Kondyc a luǳka

Gǳie powietrze, drżąc ustnie, sny mówi i gra mi,
I estem eszcze dale poza tymi snami.
Zewsząd idę ku sobie; wszęǳie na się czekam,
Tu się spieszę dośpiewnie, tam — docisznie zwlekam
I trwam, niby modlitwa, poza swą żałobą,
Ta, co spełnić się nie chce, bo woli być sobą.

Wczesnym rankiem
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Gdy ulice, stopami luǳkimi nietknięte,
W słońcu porannym sto ą dla nieba otworem,

Świt, Drzewo, Las, Czary,
Miasto, Przemiana

Nie pozna ę drzew dawnych — takie są zaklęte,
Tak trafnie olbrzymie ą i tak pachną — borem.

Zda się, że po raz pierwszy owiane szelestem
Jawią się moim oczom w cudnym niepoznaniu,
Jakbym zastał e nagle na ich skrytym trwaniu
W świecie zgoła odmiennym, niż ten, gǳie a estem.

Lecz pierwszy zgiełk ulicy, wrzask życia ułudy
Płoszy e, że — male ąc — tłumią czary swo e
I cofa ą się właśnie w ten świat, gǳie a sto ę
I podglądam ich pilnych przeistoczeń trudy.

Południe
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Obłok blaskiem sam siebie zaćmiewa w upale,
Dno błękitem przeciera, lub nie ma dna wcale.
Rumianek, co w tych żarach biel gubi cudacznie,
Trzykroć w nic się oǳłoci, nim kwiatem być zacznie…
Płat murawy od wzgórza całą źdźbeł bezsiłą
Zielenie e mi w oku — w skrócie i pochyło…
Głos od brzmienia własnego w te ciszy odwyka, Dźwięk
Nie chce mu się być głosem — bez żalu zanika.
Drwal, nogi rozkraczywszy, z zadumą snu szczerą Czas, Praca, Filozof
W pień uderza zbłyskaną od słońca siekierą.
Echo się do uderzeń opóźnia o mgnienie,
A a właśnie to drobne chwytam opóźnienie
I, nim odgłos siekiery osobno dolata,
Całe niebo przeżywam i zwieǳam pół świata!
W tych przerwach mięǳy echem a ciosów bezgwarem
Dusza mo a, z niczego zroǳona nad arem,
Szuka wolne umieszczki dla trwania na nice,
Dla istnienia na opak, dla tchu — w ta emnice!
Nie wie o tym siekiera, że w ten ǳień słoneczny
Pracu e na baśń mo ą, na mó żywot wieczny!
I że w edną edyną bezbrzeż się zespala
Je połysk i pnia wygłos — mó sen i ruch drwala!
Że echo do uderzeń opóźnia się czaru,
By snom dać krztynę czasu na wstęp do bezmiaru!

Zachód
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W błękicie — szkarłat zórz! Wniebowstąpienie róż!
Wieczność płonie tak samo, ak płonęła za młodu…

Nieśmiertelność, Życie
snem

Ogród, gǳie w złotym mchu tkwi odrobina tchu,
Niezbędnego dla ciebie, co śnisz wnętrze ogrodu.

By iść do tamtych stron, oǳyskać trzeba zgon,
Zagubiony w tym bycie, co narzucił się światu.

Śmierć

Nic nie mów — tylko patrz! I nie patrz, ale płacz,
Bo uż nie ma dla duszy wy ścia z tego szkarłatu!

Iǳie zmierzch
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Iǳie zmierzch od zapłotków — od stodół — od arów,
Iǳie zewsząd i znikąd, a taki ma narów¹,

Wieczór

Że im barǳie snem przymrze i w rów się zagrzebie,
Tym widnie mu w niebycie — tym łatwie znieść siebie.

O, niełatwo nam było powiązać los z losem!
Smutek boczył się na nas; żal patrzył ukosem…

Smutek

Odeszłaś — w ślad za tobą ǳień złoty przeminął, —
Ale, z ziemi uchoǳąc, po niebie wciąż płynął…

Światło

Dogorywa dnia reszta w obłokach zbłąkana,
Dołem mrok, lecz nadwyżką dnia — płonie stóg siana.
Więc raz eszcze — choć ciebie nie ma w pól rozłogu —
Przeżywam ǳień miniony — ten, co lśni na stogu.

Krajobraz utracony

¹narów — zły nawyk, wada. [przypis edytorski]
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Czemu obcą mi wioskę z zwykłych lip gromadą
Wspominam, ak dostępną niegdyś ta emnicę,

Wspomnienia, Zwierzęta,
Wieś, Czas, Obraz świata

Gǳie owiec znakowanych natłoczone stado
Napełniło — uż znikłą na zawsze ulicę?…

Czemu ǳiś we wspomnieniu tak pilnie e śleǳę?
Ruch każdy, snem sprawǳony, odtwarzam zawzięcie…
Czas mĳał… One — w czasu wbłąǳiły niewieǳę
I, nagle bezładnie ąc, znikły na zakręcie.

I czemu czu ę w piersi zdławiony płacz boży
Na myśl, że nie zaszumią tamtych pól powiewy,
I że się nie rozwidnią światłem tamte zorzy
Zgubioną wełną owiec pośmiecone krzewy?

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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