


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

EUGENIUSZ TKACZYSZYN DYCKI

Nenia i inne wiersze
I
w moim małym domu zamieszkała niewiara
ak nierządnica zamieszkała w moim małym domu niewiara
barǳo zła kobieta z którą mamy ednego Pana
powieǳiałem e mo e ciało męskości

ak i mo e ciało zniewieścienia
wszystkie mo e ciała

których est co niemiara ma ą ednego Pana
więc po co do mnie przychoǳisz wciąż naga

II
przysięgam schizoenia est ak pies bez kości
który z żołądkiem moim ma do czynienia
i z żołądkiem moim czyni sobie zadość
co to est samotność

ak schizoenia samotność zamyka mnie
przysięgam ona zamyka mnie kiedy estem ze Zbigniewem
Ingo i kiedy nie estem ona mnie zamyka
w domu Zbawiciela a potem wyprowaǳa z domu

nieskazitelności ona mnie zawsze prowaǳi
z domu nieskazitelności popod czy eś okna

III
w moim małym domu zamieszkała skrucha
myślałem że płacze we mnie ǳiecko a nie starucha
przecież ona nie zamieszkała w domu starców
która może odmłoǳić ednym grzechem mnie

powieǳiałem ty mnie możesz
eszcze odroǳić w moim pustym domu
ty mnie możesz eszcze uczynić
ǳieckiem w zmarszczkach ǳisie szego grzechu
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IV
schizoenia to ten ptak wczora
i ten ptak ǳisia nie asnego upierzenia
aki estem aki będę eżeli pokonam tę śmieszną przestrzeń
mięǳy ednym a drugim nie asnym słowem

które wypływa albo nie wypływa z ciemności
na pierw zachorowała matka aka esteś
pytałem się wczora i ǳisia
czy ak ten ptak oszukany pod niebem

przez wszystkie płazy ziemi.

V
Panie a nie odbiegłem
a nie porzuciłem Two ego domu
we mnie tylko wilk Dobry Pasterzu wbił swo e zęby
a a mu powieǳiałem to nie są zęby które się na mnie zawezmą

Panie a nie usłyszałem
bo byłem głuchy Two ego głosu
nie wchodź w paszczę zwierzęcia bez ednego
zęba abyś nie był samotny

VI

gwiazdo niespełna rozumu ziemskiego
zacznĳ od nowa czerpać w ciemnościach świata tego
gwiazdo niespełna rozumu luǳkiego
zacznĳ od nowa w ciemnościach mo ego ciała marnego

na aśnie sza gwiazdo niespełna rozumu i niespełna zamętu
zacznĳ na nowo od chaosu moich wnętrzności
a potem od swo ego wozu
i pociągnĳ mnie w przepaść

na aśnie sza gwiazdo niespełna rozumu
czy ty byłaś matką czy ty byłaś matką odebraną komuś
gwiazdo niespełna rozumu gwiazdo na aśnie sza
za którą iǳiemy do domu obłąkanych

.
czy ty byłaś zamknięta ak Dycka
w oślepia ącym świetle schizoenii
gwiazdo przeklęta czy ty się wzięłaś
z mo e matki Stefanii

o światło prosząc
czy ty się uskarżałaś na nią ze mroczna
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to tylko my nie rozumiemy
co ona pragnie nam przekazać nie przekazu ąc

owocu z pestek treści
co ona pragnie nam ofiarować nie ofiarowu ąc
ona nam Pana Boga niosła
i w droǳe osłabła akby zobaczyła diabła

gwiazdo na aśnie sza czy ty się wzięłaś
z mo e matki w ciemnościach
czy ty byłaś zamknięta ak Dycka
w oślepia ącym świetle schizoenii

VII
mo a matka kościół innowierczy
niech bęǳie pochwalony Jezus Chrystus który cierpi
innowierców a nie zsyła na nich śmierci
innowiercą est kto matczyne opuścił serce

mo a matka kościół bluźnierczy
bluźniercą nie est kto imienia Pana nie zna du e
lecz który się chełpi że posiadł
imię nowe i że się zowie nowo naroǳony

niech bęǳie pochwalony Jezus Chrystus który cierpi
bluźnierców a nie zsyła na nich śmierci

VIII
krzyk est powrotem do matki
choćbyś nie chciał
krzyk est powrotem do matki
pierwszym źródłem macierzyństwa

i choćbyś nie chciał ostatnim zakorzenieniem
krzyk est po to ażeby nie opuścić siebie
żeby w łonie matki nie było skonania i ust
zaprzepaszczenia w ciszy zawiązu ącego się poranka

IX
piasek to sypkie ssące usta śmierci
ustom tym nie wymkniesz się choćbyś z deszczem spadał
choćbyś z deszczem w głąb innych ust
obsuwał się szczęśliwy że piasek nie istnie e

powiadam wszakże piasek to usta
śmierci nie zacieśnione na deszcz i kamień
szczęśliwy kto uwierzył w piasek i usta
napełnił swe a potem eszcze raz zapragnął
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piasek to sypkie ssące usta śmierci
które wciąga ą w drżenie martwych
powiadam wszakże ani deszcz ani kamień
nie spocząłby w nas wątpiących w samotność

X
mó przy aciel est chory
i otoczył się ak niemowlę bólem roǳenia
ego ciało w którym est naǳie a na mo e ciało
est uż w droǳe ak kwitnąca gałązka abłoni

da e o sobie znać i ak gałąź owocu ąca nic nie znaczy
mó przy aciel est chory i drży ciało ego
mó przy aciel est umiera ący i niosę mu zmęczenie
sen nie odparty żadnym tchnieniem

XI
w nieǳielne popołudnie pracowało trzech półnagich żołnierzy
Pan Bóg w ich ciałach nie ukrywał swo ego roztargnienia
i na nowo tworzył kosmos początku i końca podczas gdy oni
oślepieni słońcem wypoczywali na wznak

Pan Bóg myszkował w ich ciałach zǳiwiony swo skością potu
Pan Bóg myszkował w ich ciałach złakniony
wracał do swoich źródeł i stawał się
kroplą brudu bez które nie bylibyśmy sobą

XII
mo a siostra Wanda przynosi ze spaceru lilię
a a piszę wiersz o śmierci
a a znowu ten wiersz piszę od początku
i nie umiem skończyć

ani przerwać w połowie tak żeby się zachwiał
ak lilia śmiertelnie kiedy szukam dla nie
na odpowiednie szego słowa
zamiast garnuszka wody

XIII
lilia zepsuła się w garnuszku wody
pytam się oczu co wiǳiały i gǳie były
lilia zepsuła się akby zniechęcona po luǳku sobą
pytam się swoich oczu gǳie sczerniały
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lilie za którymi poszłyby do grobu
a one nie wieǳą i ak cuǳe na mnie patrzą
więc znowu piszę ten stary wiersz o śmierci
i wciąż eszcze nie wiem od czego zacząć

XIV
moi przy aciele piszą wiersze
a woda nad którą sto ą nie czeka
tylko słowo istnie e które est początkiem stworzenia
rzeczy niewymownych źródłem rzeczy niemych

przepływa ących obok nas własnym drążonym krzykiem
mówią że istnie ą słowa przed którymi
zamykamy się do nadspoǳiewanych ob ęć wierszy
i w których prosimy żeby nam wybaczono milczenie

albowiem słowa przepływa ą obok nas własnym drążonym krzykiem

XV. Do A(…) N(…) pod jego byt-
ność w przemyskiem
powiem ci że cmentarz lubaczowski nie ma granic
wprawǳie ma swoich zmarłych ale nie ma granic
pokażę ci groby Argasińskich Dyckich Hryniawskich
ale nie zakreślę granic których od nich oczeku esz

mogę cię zaprowaǳić do ich przeszłości z które wyrosłem
nieco skostniały w ogóle zauważ akaż ta teraźnie szość z kości
zmarłych Dyciów i akaż przyszłość z naszych pręǳe z naszych
kości aniżeli z naszego ǳisia zapomnienia

ak ci powieǳieć że cmentarz lubaczowski ma swoich zmarłych
nawet w tobie który wszedłeś do rzeki ażeby wynurzyć się innym
nie ma granic ałe ma swoich zmarłych
nawet kiedy stanąłeś na brzegu Sołotwy ażeby do nich nie wrócić

XVI
w lubelskich domach publicznych moich przy aciół
nikt nie zapyta skąd się wziąłem w ten czas
i skąd się wezmę utro z akich wypłynę ciemności
i w akie ciemności na powrót pokracznie

ach mamo w ciemnościach bez ciebie pokracznie
ak i w oślepia ącym świetle dnia
zarówno do ciemności ak i do oślepia ącego światła ǳiś
dołóż drwa choć naręcze dołóż swoich ust tchnĳ
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XVII
w lubelskich domach publicznych moich przy aciół
materace na których spał Leszek i wielu innych
których eszcze pamiętam i uż zapominam
eszcze pamiętam wilgoć w mie sce ęzyka

oczu myśli a uż zapominam
a nagość ich była ak ǳiwna ba ka
uż zapominam z kim spał Leszek z kim spałem
zanim przyszła śmierć Leszka

i eszcze pamiętam chłód ego ciała
kiedy echaliśmy z trumienką za miasto
eszcze mnie pamięć nie myli chłód ego ciała
drzemał we mnie ak styczniowe słońce

XVIII
w lubelskich domach publicznych moich przy aciół
materace ak dawnie gdy byliśmy tu z Leszkiem
dla potęgi nocy oto est śmierć
mówił Leszek gdy po nocy nastawał ǳień i w naszych oczach

krzątały się kości wirowały ak wiatr
któremu dawaliśmy niekiedy chwilę wytchnienia
materace do których przyciskaliśmy wiatr naszych członków
i wnętrzności Leszek mówił

rano znowu zna ǳiemy się w szczerym polu
oto est śmierć mówiłem gdy po nieprzespane nocy
wdrapywaliśmy się na szczyt naszych członków
i wnętrzności eszcze pamiętam

trumienkę z którą wyruszyliśmy za miasto
chłód ego ciała uderzył mnie zaraz w domu
kiedy pomagałem go ubrać kobietom spogląda ącym
niedorzecznie w swo e ciepło

skisłe ak kluski

XIX
znienawiǳiliśmy miasta do których przy eżdżaliśmy
w piątek po południu albo w sobotę rano
a zwłaszcza dworce na których spęǳaliśmy resztę dni
luǳi z którymi nie zamieniliśmy słowa

na pustych zakazanych placach
choć to oni pieścili nasze ciała w swoich szeleszczących skórach
choć to oni pochylali się nad nami w zmarszczkach
bez cienia intymności
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niekiedy barǳo śmieszni a zawsze barǳo starzy
w szeleszczących skórach którą zatykaliśmy sobie uszy
ażeby nie słyszeć ich dalekiego oddechu
i którą ak zielskiem przykrywaliśmy swo e oczy zielone

ak bielmem

XX
umyśliłem pisać wiersze o two e śmierci
i o tym akie są teraźnie sze ǳie e
wyszedłem na łąki na których zawsze byłem ǳieckiem
ażeby początek wiersza tchnął mleczem

zamknąłem się we wszystkich twoich listach
wysłanych i nie wysłanych nigdy do mnie z daleka
w widokach wiedeńskich postkarte przecież pisałeś
ak wtedy z Placu Karola

że ǳieli cię ǳień od samobó stwa od urzeczywistnienia
rzeczy przyszłych i żebym przy echał przeżyć przestrzeń
akiegoś nowego ładu którego eszcze nie rozumiesz i pozostał
z tobą aż po wypełnienie się chaosu w moich przerażonych kościach

XXI
zamykanie oczu to kłamstwo
bowiem od widoku samobó cze śmierci Recki
Ruszkowskiego nie uratu e cię czarna powieka
zatem patrz ak wtedy gdy zatriumfowały w nim

wszystkie furie powietrza naraz
czyniąc zeń igrzysko
pakułę gǳieś poza luǳkim kręgiem
albo w luǳkich wnętrznościach

i kiedy dźwigałeś tę pakułę a eszcze barǳie
kiedy nie mogłeś dźwignąć niczego
oprócz wymiotu ącego brzucha
wymiotu ącego z przerażenia iż est

i że starcza za wszystko

XXII
zanim odkryłem two ą śmierć w poko u
na ǳiesiątym piętrze i u rzałem ą w zǳiwieniu
two e nagości i zanim odkryłem śmierć ako coś
co następu e po śniadaniu obieǳie i kolac i
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przekonałem się że ten który leży przede mną
w zeszłonocne pościeli i ten który leży w lilĳkach
to mó przy aciel to mo a fiz ologia to nade wszystko
mó przy aciel i mo a fiz ologia

coś co est święte

XXIII
od nocy do świtu ćwiczenie pamięci
ak czarne skóry niewolnika
w dniu w którym umarł ćwiczenie pamięci
i w dniu w którym przygotowywaliśmy się do pogrzebu

ćwiczenie pamięci ak czarne skóry zbiega
a potem raz po razie
ażeby umarły był wciąż ak żywy
ażeby żywy był ak umarły

i nie ważył się przychoǳić z widownią ciała
ażeby przychoǳił ak pustelnik tylko
do swo e duszy pełen miłości ku nie
i pełen zwątpienia że miłość do edne rzeczy

est związaniem przy rzeczach wielu
ażeby przychoǳił ak pustelnik tylko
przesiąknięty wiatrem i piaskiem
przełamać się ze mną coǳiennym chlebem

XXIV
gdybyś choć otworzył oczy zobaczyłbyś
eszcze nie wiem co ale u rzałbyś ako my wiǳimy szkielet
może gdybyś uniósł powieki wszystko byłoby
asne ak pierwszy ǳień naroǳenia

a tak sto ę oślepiony przenikaniem świata
nawet myślę że przenikanie świata est wszystkim
co potrafię może gdybyś ęzyk wyplątał
z otchłani mowy przemówiłbyś

błogosławiony który iǳie ku mnie a nie ociąga się
na widok słońca akie zabiega mu drogę
błogosławiony albowiem dnia pewnego zna ǳie go ciemność
w wielkich mękach wiǳenia

XXV
eszcze nie ǳisia eszcze nie utro
przy dę do Ciebie wiem zgasisz światło

 - Nenia i inne wiersze 



ażeby droga nie była wypełniona szukaniem
po próżnicy ak wtedy gdy błąǳiłem na osobności

przy dę do Ciebie nie wcześnie aniż skończy się ǳień
i nie późnie aniżeli nastanie noc która wyda z siebie ad
tylko mnie uchroń aniele mó gdy będę spał
przed wężem który obuǳi się na moich ustach

XXVI
przy aciele nie umiera ą w ramionach obce kobiety
którą wiǳieli raz w życiu powiadam ci chłopiec
akiemu było na imię Leszek nie mógł ode ść z kobietą
tylko dlatego że nigdy dotąd nie spotkał e na swo e droǳe

to prawda że wtedy kiedy umierał byłaś ze mną
a a nie umiałem ci dać tego co on umiera ąc
teraz esteś zazdrosna o czy eś ramiona w których umierał
kiedy byłem blisko ciebie tak blisko że to mogłaś być ty

XXVII
oto złożyliśmy trupa do trumienki
i ponieśliśmy przez chore miasto
w którym mężczyźni uprawia ą nierząd
i nikt eszcze nikogo nie uzdrowił

pocałunkiem a przecież
pocałunek est od Boga
który nie rozsta e się z ludźmi
więc co czynią two e usta

pośród setek tysięcy chorych
ani ednego do którego by przyszedł
i ani ednego którego by opuścił
choć wielu z nich bęǳie miało otwarte rany

XXVIII. Pan Gemlaburbitsky
.
śmie esz się że estem nagi
śmie ę się choć w to nie wierzę
nie wierzę że obok mnie leży
dżdżownica na łodyżce kwiatu

uważasz że łodyżka kwiatu nie pochoǳi ode mnie
śmie ę się choć w to nie wierzę
łodyżkę kwiatu masz od boga nicości
który cię dotknął gdy byłeś eszcze czysty
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.
śmie ę się że przychoǳisz do mnie ak robak
który znikąd przychoǳi i zosta e na wieki
wracasz w nocy i pewnie myślisz
kim estem że czekam

śmie esz się że czekam ak robak z tym ciałem dla ciebie
z ciałem o którym Leszek mówił że est od Boga na przeszpiegi
potem biegnę do księǳa Horocha wypytać się o ciało
które est od Boga na przeszpiegi kiedy człowiek iǳie górą doliną

XXIX
znowu przy echałem w przemyskie
pełne bogów polskich i ukraińskich
roǳina kurczy się coraz barǳie
a a rozrastam w samotności

estem ak poganin który nie ma
domu pośród swoich zmarłych
ǳień rozpoczynam od krzyku
nieodrodny syn tych co poumierali

XXX
w domu naszych matek była miłość
mleko było miłością na pierwszą i na pełnie szą
gdy wyrośliśmy na chłopców nasze matki ak wiedźmy
wyszły z domu i nigdy uż nie wróciły

wyrośliśmy na pięknych chłopców i barǳo nieszczęśliwych
nasze matki wyszły z domu i nigdy nie wróciły
do pełni właǳ umysłowych ktoś e wiǳiał
ak uciekały w kaanie bezpieczeństwa unosząc nas z sobą

XXXI
młody mężczyzna iǳie przez cmentarz
gdy tak iǳie nie spiesząc się ma coś ze zmarłego
ma coś z ciebie który umarłeś
i gdy za nim patrzę wcale nie tracę cię z oczu

myślę że właśnie wtedy mogę z twego ciała
czerpać gdy iǳie na spotkanie swo e zmarłe
i nazbyt starannie dobiera słowa modlitwy
to właśnie wtedy mogę do ciebie zagadnąć

wyzbyć się ęzyka ǳiecka i przemówić
po męsku ak zmarły do zmarłego
ak być powinno wyzbyć się śmieszne obawy
że nie zrozumiesz gdy zamilknę
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XXXII.Na pogrzebie A(nny) S(uchożebrskiej)
to tak wygląda ą palce -letnie nieboszczki
a tak usta e -letniego syna
akże pogoǳić dwa obce i zmęczone sobą ciała
i akże ode ść od ust chłopca do trumiennych szczelin

to tak wygląda ą palce -letnie nieboszczki
a tak usta e -letniego syna
któremu eszcze ǳisie sze nocy zechcesz powieǳieć
to tak wygląda ą palce zmarłe

drapieżne od niemożności zabrania się stąd

Kamień pełen pokarmu
XXXIII. Oczy
mogą poprosić o mie sce pod martwymi powiekami
a kiedy odmówimy bo podobno nie esteśmy
martwi pó dą przodem nas a kiedy
w droǳe zbłąǳimy wezmą do siebie

ak dwo e samotnych staruszków
spoǳiewa ących się śmierci
nawet ciało est im dane inacze aniżeli nam
porusza ącym się niby to po swoim a ednak

a ednak boimy się że weszliśmy w szkodę
Panu Bogu na tych kilkaǳiesiąt lat nie więce
a oczy ma ą wgląd we wszystko i poświadczą
że weszliśmy daleko w szkodę ak świnie

XXXIV
i nic nie pozosta e pewnego z nas
może właśnie edna niepewność
ak kość kiedy mówimy że nie bęǳie
kości na panowanie długie

i krótkie tylko nie wolno zasnąć
albowiem śpiącym ubywa snu a panowanie
ciąży ak zmiażdżenie rzeczywistością o świcie
nawet tobie który wziąłeś za królestwo kamień

i nie pomyliłeś się nigdy
i nie pomyliłeś się wówczas gdy kamień poszedł
w niewolę innego kamienia i gdy dopiero wtedy
poczułeś ból
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XXXV. Szpital św. Klary
.
w rzeczach czystych niecha bęǳie Twó dom
a w rzeczach nieczystych mo e umieranie
do Two ego domu przy dą pokłonić się Tobie
a w moim dobrze uczyni kto pozna się na kościach

i wyda o mnie sąd ako o zmarnotrawionym
a w rzeczach nieczystych mo e umieranie
tak wielkie w nieczystości mo e umieranie
że gdybym miał z martwych powstać

to tylko przez człowieczy brud

.
nie wieǳiałem że w nieczystości choǳę
od domu do domu a zawsze wygnany
kto mnie opatrzył ten się zlitował
bo tylko litość goǳiła się na mnie

kto mnie owrzoǳił ręce umywał
i rozpowiadał że owrzoǳonego wiǳiał na mieście
ak szedłem za nim do domu ego wnosząc owrzoǳenie
w samych uż powiekach nie wieǳiałem

XXXVI
luǳie obnaża ą ciało i mówią
a to est brzuch doskonały na każdą
okaz ę głodu a tamto są genitalia
doskonałe na każdą okaz ę zaspoko enia

zbliża ą się do siebie i powodu ą
miłość białą kruszynkę
która nie wytrzymu e z bólu
i roǳi nikt nie wie po co

XXXVII. Inskrypcja
na lubelskim cmentarzu
est tak  listopada
 roku zmarł młoǳieniec
młoǳieniec ten miał imię

ze snu a kto
ma imię ze snu
temu się nie dłuży
rozmowa z Panem
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Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
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pokarmu-nenia-i-inne-wiersze/

Tekst opracowany na podstawie: Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Kamień pełen pokarmu, Świat Literacki, Iza-
belin .
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Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Dofinansowano ze środ-
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wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
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