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DAREK FOKS

Kartograﬁa
John Donne w kawałkach
Dlaczego okładka przypomina wycieraczkę?
Co decydu e o zwycięstwie ciemne plamy
nad mo ą udręczoną pamięcią?
Czy notatka o trzech polic antach i zakonnicy,
zabitych przez IRA w Belfaście,
była two ą zakładką? Dlaczego
Elegie żegna ą się chłodno z całą resztą
i lądu ą na podłoǳe, kiedy tylko zatęsknię
za którąś z nich? Dlaczego nie mogą
pożegnać się z mo ą ulubioną Pchłą
i e angielską matką,
którą miałem naǳie ę w końcu poznać?
Dlaczego próbowałaś przebić się przez onety
papierosem? I dlaczego zatrzymałaś się
na piątym, pozostałe skle a ąc czymś,
co powodu e, że mó pies ociera się
o two e pode rzane nogi, kręci ogonem
i zaczyna oblizywać się bezczelnie?

Epifania
Wytrwale doskonalimy się w rysowaniu
nowego wizerunku te , którą umiłowałeś
na barǳie . Mamy odrobinę mie sca
na próchnie ących pulpitach: skąpy dar
ho nych absolwentów. Następnym razem
Hiob i ego kumple z pierwsze ławki
usiądą z tyłu, by nam dorównać
lub przegrać. ǲisia , odurzeni szumem
za plecami, podda ą się twoim
wytycza ącym szlak słowom, i wiǳą
ślady na źle skle one mapie Ziemi
Święte . Wszystkie warkocze znieruchomiały
i nikomu nie przeszkaǳa, stary
katecheto, że w wiz i, którą sprzeda esz,
Galile czyk choǳi w pantoﬂach;

nasze serca wciąż walą za mocno.

Wodowanie
Goethe dotyka ramienia Schillera,
słyszę szept: „Fryderyku, popatrz
przez chwilę tam, gǳie patrzy
ten młody człowiek, co, nie zważa ąc
na niepogodę, zdecydował się
zamoczyć spodnie, by posieǳieć
u naszych stóp”. Fryderyk ednak
nie odrywa oczu od gęstych chmur
nad Weimarem, a Johann Wolfgang
est w błęǳie: tak naprawdę
tylko on przybrał dobrą pozę.
Nie patrzę w obiektyw, bo patrzę
na dużego faceta z teczką, który
przerwał dobrze opłacany marsz
przed Deutsches Nationaltheater,
żeby zmierzyć mo e zwisa ące,
bezczynne ręce. Robi to okiem
kogoś, kto ma na zbyciu dwa solidne
wiosła, i ostatecznie może mi e
sprzedać za pół ceny, a nawet,
eśli posieǳę tu dostatecznie długo,
oddać za darmo. Jest  rok,
handel wiosłami kwitnie, więc
mówię: „Spływamy”. I spływamy.

W wieży Babel
Pami ci J

Borgesa

Był to na barǳie powala ący
ze znanych nam obrazów
znienawiǳone przez wieczność
kultury konsumpcy ne ,
więc nie pozostało nic innego
ak pode ść bliże i dać się
przewrócić. W takim mie scu
upadek nie est czymś
niezwykłym: upadasz, wsta esz,
otrzepu esz spodnie i wychoǳisz
z kieszeniami pełnymi
wierszy Johna Berrymana,
które wyprułeś żyletką
z oniemiałego miesięcznika, albo
tak ak a, z „New Yorkerem”
pod swetrem, bo nie miałem
żyletki, a w środku był wiersz
ellow Flowers Jamesa Schuylera.
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Zasrana historia Darka Foksa handlarza starzyzną
Teraz, kiedy nie ma Becketta
a wesoła muzyczka
bez przekonania czci kole ne
ak zwykle niezbyt udane
zmartwychwstanie Chrystusa
właśnie teraz musiałem
przypomnieć sobie o TRAGICZNEJ
HISTORII HAMLETA KSIĘCIA
DANII sprzedane za psie pieniąǳe
kumplowi, na lepszemu kumplowi,
to zmusza do postawienia
kilku zasadniczych pytań, wiem
że tego roǳa u sprawę
możesz załatwić tylko ty
Luwaﬀe, gǳiekolwiek esteś
masz czas do utra

Gruby nie żyje
Sponiewierane moimi zaklęciami drzwi
prawie nie stawia ą oporu; odsłania ą
to, co zawsze: stosy pism, w których zd ęcia
za mu ą więce mie sca niż litery, bezskutecznie
domaga ący się wyłączenia telewizor, i czapkę,
czapkę z daszkiem. Kiedy ą naciągnął
po raz pierwszy i zobaczył się w ukochanym
lusterku z Hansem Klossem, wieǳieliśmy uż,
ak bęǳie brzmiała ego ostatnia wola:
„Pochowa cie mnie w mo e czapce z daszkiem.
I nie zapomnĳcie o lusterku”. Nie zapomniałem.
Poczułbym się lepie , gdyby w końcu
wilgotny ślad oddechu osiadł na szkle,
bo nie wiem, ak wytropić telefon,
a na łysie ącego Brutusa nie ma co liczyć:
wlepił smutne gały w zaczarowany stół,
na którym leży mało używany hamburger z baru
za rogiem, gǳie tyle razy sieǳiał
przywiązany do latarni, i ozna miał światu,
że śniadanie Grubego się przedłuża.
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Tłumacząc „Pana Tadeusza” na bułgarski
Tysiąc lat prześladowań i nagle
roǳę się a. Jeszcze ćwierć wieku
prześladowań pod pomnikiem Wǳięczności
i znowu się roǳę. Tym razem
est więce hałasu
i są ǳiewczyny. Dużo ǳiewczyn,
które swego czasu prześladowano
z barǳo ǳiwnych powodów.
Zapytał grzecznie: „Człowieku, i ty
nazywasz to poez ą lat ǳiewięćǳiesiątych?”
Powieǳiałem: „Nazwę to
iennikiem nny Frank
pierwsze połowy przyszłego stulecia,
pod warunkiem, że esteś samochodem
i wywieziesz mnie
do Amsterdamu, kapralu”.
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Jak akiś Marco Polo
z przeludnionego Żyrardowa
wiercę ǳiurę za ǳiurą
w sklepieniu czaszki
i myślę o szybkim po ednaniu
z milczącą naturą,
bez którego niemożliwe
est nie tylko sporząǳenie
przyzwoite mapy,
ale i posiadanie butów.
Chyba wiercę nie tam,
gǳie powinienem,
bo nie estem w stanie
przypomnieć sobie, która skarpeta
est ǳiurawa. Nie mogę
poprosić o drugi, eżeli
nie przymierzyłem pierwszego.
Nie mogę zd ąć prawego,
eżeli lewa est w porządku.
Gość obok przymierza czwartą parę.
Gość obok est gościem, który
est obok. Chcę tu zostać
i patrzeć na wielkie cycki,
które prawie dostałem z butem.
Chcę znaleźć mie sce, gǳie można
przymierzyć prawy wielki cycek.
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Chcę uporać się z ǳiurawym światem,
zanim oczy nad cyckami
powieǳą: „Wiercisz
nie tam, gǳie powinieneś”.

Z szesnastokartkowego zeszytu w swastyki
Wrocławskim Zakładom
Wyrob w Papierowych
Gǳie est Księżyc?
Co stało się
ze Słońcem? Dlaczego pies
nie est uż na lepszym
przy acielem człowieka?
Dlaczego to biedne stworzenie
nosi na szyi tabliczkę
z napisem: MOŻESZ MNIE POGŁASKAĆ
TYLKO W OBECNOŚCI MOJEGO
WETERYNARZA? Dlaczego napis
został wygrawerowany gotykiem?
Co każe małym chmurom
przybierać kształty
dużych zwierząt,
które dawno wymarły?
I kto mi powie,
do cholery,
skąd a to wszystko wiem?
Przecież est ciemno.

Zalany Priap
Wystarczy powieǳieć edno niewłaściwe słowo,
by któryś z epizodów two ego ǳieciństwa
[trudno mi uwierzyć, że kiedyś byłaś ǳieckiem]
schylił się i uderzył swoim tępym łbem
w mó zmylony obiadem brzuch. Poleżę
i pozwĳam się trochę dla przyzwoitości,
tylko żeby mi to był ostatni raz.
Czy to mo a wina, że kilkuletnim ǳiewczynkom
też chce się sikać i muszą wstawać w nocy?
Gdybyś wtedy mogła wytrzymać do rana,
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twó o ciec nie straszyłby cię teraz
przy byle okaz i. Wiem, że to nic przy emnego
oglądać starego, nagiego człowieka, ciągnącego wódkę
prosto z butelki, o pierwsze , w kuchni,
w zimnym świetle lodówki [w zimne światło
wierzę]. Ale po co zaraz opowiadać
niedorzeczną historię o tym, ak twoi ǳiadkowie,
Dionizos i Aodyta, ukradli go
razem z wózkiem? Już dobrze. Odda żarówkę,
nie lubię, kiedy w nasze lodówce est ciemno.

Uścisk umierającego
Jeśli wierzyć przekazom ustnym,
na tym sedesie siadywała
pierwsza dama polskie poez i. Kotek,
który zrobił tu swo e przede mną,
zostanie współbohaterem niezłe elegii.
Z pokładami gołębiego gówna na balkonie
zmagała się cała antologia liryki kobiece .
Książka, którą przeglądam,
to prawǳiwy dowód milczenia Różewicza
[ a też milczę po niemiecku]. Obrazy
w pracowni po drugie stronie korytarza
są martwe ak rybie
głowy [te zbrodni nie u awnią
nekrologi], które usiłu ą połknąć
małą część wszechobecnego kurzu.
Droga powrotna do poko u,
w którym ktoś ednak sprząta,
powoli wylatu e mi z pamięci,
bo za dużo myślę
o przekazach ustnych.

Łowcy jeleni
Chodź, przy acielu, ocalimy coś
dla potomnych. Co sąǳisz
o tym panu, odda ącym mocz w bramie,
z którą łączy nas tak wiele wspomnień?
Powiem mu, że to nieładnie,
a ty w tym czasie nakry esz go
ak należy. O, właśnie tak! Trzyma
mocno siatkę i uważa , żeby
nie obtarł marynarki [ładna rzecz,
wczesne lata sześćǳiesiąte], a a
zaraz wracam, tylko skoczę
po większą szpilkę.
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Rozkład dnia
Planeta przysiadła z wrażenia
na wytartym siodełku
i drży. Przeżywa ąc wszystko
w ten sposób, może się
nieźle poobĳać. Ta lepsza
połowa gliniarza mówi, żebym
nie przerywał sobie spaceru.
W porządku, bęǳie sam
ak zrozpaczony pasterz,
grzebiący patykiem w kościach
dawno nie wiǳianego stada.
Mrówki znalazły ǳwonek
i pracu ą ciężko nad ego
ta emniczym zamilknięciem.
Zarǳewiały łańcuch pękł
i pełznie teraz w świat,
ciągnąc za sobą czarną nitkę
z nogawki złoǳie a. W pobliżu
est gałąź, która też pęknie,
eśli nie suną z nie
ptaki z dużymi ǳiobami.
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