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Gramatyka¹
(— a wrosnąć w słowa tak radośnie,
a pokochać słowa tak łatwo —
trzeba tylko wziąć e do ręki i obe rzeć ak burgund² pod światło).

Przymiotniki przeciąga ą się ak koty
i ak koty są stworzone do pieszczot
miękkie koty ciepłe i potulne mruczą tkliwość andante³ i maesto⁴.
Miękkie koty ma ą w oczach eziora i ziel-topiel wodorostną na dnie.
Patrzę sennie w źrenice kocie
tajemnicze i szklane i zdradne. ⁵

Oto est bryła i kształt, oto est treść nieoǳowna,
konkretność istoty rzeczy, materia wkuta w rzeczownik,
i nieruchomość świata i spokó martwot i stałość,
coś, co trwa wciąż i est, słowo stężone w ciało.⁶
Oto są proste stoły i twarde drewniane ławy,
oto są wątłe i mokre z tkanek roślinnych trawy,
oto est rudy kościół, co w Bogu gotykiem sterczy,
i oto est żylne tętnicze luǳkie na prostsze serce⁷.

Zaś przysłówek⁸ to nagły cud
niespoǳianka potartych krzesiw —
było coś nie wiadomo ak
a uż teraz est w skos i w poprzek
i oburącz oplata myśl i est pewnie rzewnie i dobrze⁹.

¹Gramatyka — Wiersz zdobył wyróżnienie w Turnie u Młodych Poetów, organizowanym przez redakc ę
„Wiadomości Literackich” w  roku. Po awił się w  numerze tego pisma  lipca  roku. [przypis
redakcy ny]

²burgund — gatunek wina z Burgundii. [przypis edytorski]
³andante — (wł. termin muz.) spoko nie. [przypis edytorski]
⁴maesto — (wł. termin muz.) ma estatycznie, triumfalnie. [przypis edytorski]
⁵Patrzę sennie w źrenice kocie tajemnicze i szklane i zdradne. — W rękopisie ten dwuwers brzmiał: słodko

patrzeć przymiotnikom w źrenice / ta emnicze i na cichsze i zdradne — [przypis edytorski]
⁶coś, co trwa wciąż i jest, słowo stężone w ciało. — w rękopisie ten wers brzmiał: coś, co trwa wciąż i est, bo

prawdą z pustki się stało — [przypis edytorski]
⁷oto są wątłe i mokre z tkanek roślinnych trawy, oto jest rudy kościół, co w Bogu gotykiem sterczy, i oto jest żylne

tętnicze luǳkie najprostsze serce — W rękopisie: oto są drżące i wątłe z tkanek roślinnych trawy — / oto est
kościół z cegieł, co w niebo gotykiem sterczy / i oto est luǳkie żywotne, żylne, tętnicze serce. — [przypis
edytorski]

⁸Zaś przysłówek — w rękopisie ta strofa brzmiała: było coś - nie wiadomo ak, / a uż styl ma żywy ak
trzeźwość — / było coś — nie wiadomo ak, / a uż teraz est w skos i w poprzek / i oburącz otula myśl / i est
pewnie, rzewnie i dobrze. — [przypis edytorski]

⁹rzewnie i dobrze — w rękopisie dale zna dowała się strofa o czasowniku: A czasownik, pal go czart: /
prężnych sprężyn rzutny chan. / Gdy wytryska w nagły ruch, / ściera rzewność w pył i puch; / nie ma mie sca
na zmrok lila, / bez do okien się nie schyla — / eśli ból, to twardy ból, / nie smętnica żalnych pól. / Gdy
o szczęście walczyć mam, / zerwę, zburzę opór tam: / żywy mięsień, żywa pięść / może zdobyć tkliwość szczęść
— / Wszystkie smętki, precz do diaska! — / stoi słowo, koniem parska, / sta e dęba, wpada w szał — / tylko
siąść i pęǳić w cwał. [przypis edytorski]
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A zaimki to malutkie pokoiczki,
gǳie na oknach rosną małe doniczki.
Każdy kącik — to pamiątka po dawnie
a są tylko dla Ciebie i dla mnie.
Tu ta emną abrakadabrą
kwitną prawa miłosnych algebr:
ja — to ty, ty — to ja (równanie) Miłość
ja bez ciebie — ty beze mnie to zero.
My lubimy otuleni zmierzchami
w małych słowach ak w szufladkach szperać.
Ja to ty — ty to ja. Równanie.
A zaimki są tak ta ne ak kwiaty,
ak malutkie, malutkie pokoiczki,
w których mieszkasz w ta emnicy przed światem¹⁰.

(— więc weź tylko słowo do ręki
i obe rzy ak burgund pod światło,
a wrosnąć w słowa tak radośnie,
a pokochać słowa tak łatwo. — ).

¹⁰przed światem — w rękopisie dale następowała strofa o następu ącym brzmieniu: (więc nie wykłada słów,
ak karty / w pas ansów powrotne nuǳie: / tak / czy / nie — / tak / czy / nie — / bo każde słowo est właśnie
tyle warte / ile est warte dla każdego z luǳi — [przypis edytorski]

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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