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Tymoteusz

•

Karpowicz

TYMOTEUSZ KARPOWICZ - znany poeta
i dramaturg urodził się w r. 1921 we wsi Zielona kolo Wilna, w rodzinie chłopskiej. Studia
polonistyczne ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim. Debiutuje w r. 1947 tomikiem wierszy
„Żywe wymiary". W następnych latach ukazały się: „Legendy pomorskie" zbiór opowiadań (1948), zbiór wierszy „Gorzkie źródła'"
(1958) oraz zbiory wierszy: „Kamienna muzyka" (1958), „Znaki równania" (1960), „W imię
znaczenia" (1962) i „Trudny las" (1964). Wkrótce ukaże się książka z dziedziny teorii poezji
pt. „O nadwartości słowa" (PIW).
Karpowicz jest również autorem wielu sztuk
teatralnych i telewizyjnych oraz słuchowisk
radiowych. W r. 1958 Teatr Ludowy w Nowej
Hucie wystawił sztukę „Wracamy późno do
domu" (druk. w „Dialogu" 1/58), graną później
w Państwowym Teatrze Ziemi Lubuskiej i we
wrocławskich „Rozmaitościach". Dramat „Wszę
dzie są studnie" (druk w „Dialogu" 1/60) zrealizowano na scenie Teatru „Ateneum" w Warszawie i w Teatrze „Rozmaitości" we Wrocła
wiu. Balladę „Zielone rękawice" („Dialog", 1960)
wystawił Teatr Polski w Warszawie oraz kilka
innych scen. Prapremiera sztuki „Dziwny pasażer" („Dialog" 1964) odbyła się we wrocław
skich „Rozmaitościach" w r. 1964, a w następ
nym 1965 Teatr im. Węgierki w Białym
stoku i Teatr „Wybrzeże" w Gdańsku wystawiły
„Przerwę w podróży". Napisane w Jatach 19601962 sztuki „Przerwa w podróży" i „Czterech
nocnych stróżów" kilka lat czekały na realizację sceniczną.

Autor

zapowiada nowy utwór sceniczny:
z absolutnym węchem". Kilka spośród sztuk scenicznych i telewizyjnych ukaże
się wkrótce w wydaniu książkowym nakładem
Wydawnictwa Poznańskiego.
Za twórczość poetycką i dramaturgiczną Tymoteusz Karpowicz otrzymał szereg nagród
i wyróżnień. Wiele utworów tłumaczono za granicą. Karpowicz łączy pracę literacką z funkcją
redaktora miesięcznika społeczno-kulturalnego
„Odra" we Wrocławiu; jest również zastępcą
redaktora naczelnego miesięcznika „Poezja".
Mieszka stale we Wrocławiu .
„Człowiek

•

OD AUTORA
Zawsze balem się jednoznaczności. W jakiejkolwiek postaci. Jednoznaczność z na.tury swej
jest czymś podejrzanym, nie mogąc być przypadkiem, musi być systemem, a każdy system
jest uproszczeniem rzeczywistości. Kryzys literatury dydaktycznej, teatru dydaktycznego trzymających się miar jednoznacznych jest prostym
skutkiem dostrzegania w dziejach ludzkości
tych samych prawd, jakie dostrzegł Einstein
we wszechświecie, tworząc swoją teorię względ
ności. Spostrzeżenie to nie jest jednak zupełnie
nowe. Rosło razem z człowiekiem, jego działalnością społeczną. Musialo dawno być niezbyt
dobrze z jednoznacznością, jeśli już Sofokle.~
rzucił swoje groźne pytanie: „Kto jest ofiarą,
kto zabójcą? Mów!". Pytanie Sofoklesa bylo
wówczas zapewne wyjątkiem, dziś jest ono
powszechne. Między sytuacją wyjątkową a powszechną leży tragiczne doświadczenie ludzkości,
któremu nikt nie znajdzie jedynego
określenia, bo nie narodził się jeszcze na świecie
tak genialny kłamca, który, o dziwo, dzięki
relatywizmowi prawdy, móglby się okazać genialnym prawdomówcą. Usiłowania Diirrenmatta często przerażają w swoim uporze, obalają jednoznaczność po jednoznaczności. To samo czyni Miller i Williams. Ionesco, Beckett
i Adamov niszczą wszystko, a więc i jednoznaczność. W odróżnieniu jednak od Diirrenmatta, Millera i Williamsa - Ionesco i Beckett
niszczą niejasność niejasnością, relatywizm wzmożonym relatywizmem. Swiat po raz drugi
staje się w ich sztukach chaosem sprzed stworzenia i nie ma głupich śród bogów, którzy byliby chętni zabrać się do uporządkowania owego chaosu. Siedmiu dni na to na pewno by
nie wystarczyło. Niejasną mową wypowiadają
się tu niejasne sensy. Być może niejasność ta
jest usprawiedliwiona. „Musi stać się niejasny
pisze Andre Gide każdy, kto naprawdę
głęboko wnika w rzeczy i odczuwa wewnętrzne
zespolenie z rzeczami. Na głębokość kilku łokci
pod powierzchnią ogarniają nas ciemności".
Propozycje Diirrenmatta są mi jednak bliż-

Rent\ Magritte,

w krainie nocy (1928)

sze. W jego dramatach interesują mnie oboczność rzeczy
sprzecznych lub wręcz przeciwstawnych, ryzyko dowodzenia na opak lub zadziwiające równania, w których za wiele jest
wiadomych i stąd wynik staje się trudny do
przewidzenia. „Droga od winy do niewinności powie w „Kraksie" jeden z bohaterów Durrenmatta jest wprawdzie trudna. ale możli
wa, natomiast zgoła jest beznadziejne i ma
katastrofalny wpływ na wynik, jeśli ktoś chce
koniecznie zachować niewinność".
Umou;ność moralna w
treściach współczes
nych dramatów, pozbawia.na i pobłażliwości.
i zniecierpliwienia, szuka większej umowności
również w środkach wyrazu. Teatr zbliża się do
poezji, gdzie zasada umowności była nadrzędna
od czasu wypowiedzenia pierwszej frazy poetyckiej. Tym się po prostu poezja różniła od
zwykłego: „Jak się panu dzisiaj spało". Nie
chodzi tu nawet o język, lecz o komponowanie
sytuacji :i. realiów dramatycznych. Możliwość
wygrania sytuacji kontekstowych jest nieograniczona. Poeci są szczególnie uwraż!iwieni na
konteksty. Znając tę prawdę i prawidłowości
rozwoju współczesnego dramatu i teatru, T.S.
Elliot zapowiada zbliżającą się epokę poetówdramaturgów. Czy ta epoka nastanie rzecz
bez znaczenia, byle nastała epoka wielkiego
teatru.
Diirrenmatt, prozaik, świetnie sobie daje radę
z umownością realiów. Jest w „Wizycie starszej
pani" scena, gdzie czterech obywateli miasta
Giillen gra drzewa. Czy Klara Zachanassian
i Alfred Ill wiedzą o tym, czy rzeczywiście
czują się w lesie pełnym śpiewu ptaków? Nie
wiemy. Ale widz przyjmuje umownie istniejący las jak żywy dlatego że autor nie działa
tu podstępem, gra w otwarte karty i nagle tym
zabiegiem uzyskuje coś niezwykle dziwnego:
na scenie nie ma lasu, tylko jak gdyby jego
funkcja; nie ma już ludzi, tylko ich funkcje;
nie ma już Giillen, tylko funkcja Gilllen. W takim układzie naturalistyczna ubikacja na stacji
nie kłóci się z czwórką dryblasów na.Hadujqcych las. Wiemy, że tu wszystko jest umowne.
Jak ostre zdjęcie w fotoplastikonie, nie będące
przecież
sfotografowanym obiektem.

Być może, stoimy przed epoką reizmu w teatrze. Czlowiek podwójnie uwiklany: czlowiek
w czlowieku i czlowiek w rzeczy, którą stworzyl staje się bohaterem wspólczesności. Cywilizacja coraz bardziej osacza jednostkę i społeczeństwo
nadprodukcją
rzeczy martwych,
które, „nagrzewając" się od czlowieka, zaczynają żyć wlasnym życiem, atakują. Nie lekceważmy piór i motyli z „Paolo Paoli" Adamova
ani gratów z „Nowego lokatora" Ionesco. Nigdy
nie wiemy, z czego i kiedy budujemy sobie
więzienie. Poetyka rzeczy, wkradająca się do
wspólczesnego dramatu, zupelnie odmienna od
poetyki dramatu symbolicznego, jest jakąś rozpaczliwą próbą zakotwiczenia się w realnym
wobec plynności historii i norm etycznych.
Krzesło zawsze pozostanie krzesłem i
pudlo
asenizacyjne - pudlem. Zmieni się tylko czło
wiek uwiklany w te przedmioty, a w tej zmienności chociaż jeden uklad odniesienia pozostanie ten sam. Wszystko to razem wywołuje
sprzeciw widza, ale właśnie na tym sprzeciwłe
buduje swoje nadzieje nowy teatr, rezygnujący
z ważenia racji w dramacie, na scenie, lecz rozdzielający je między sceną a widownią.

Tymoteusz Karpowicz

Giorgio de Chirico, Melancholia I tajemnica ul!c11 (1914)

Zbigniew Kubikowski

DRAMAT
Z ŻYCIA OWADÓW
Tymoteusz Karpowicz jest poetą, autorem
zbiorów poetyckich z których wymienić
trzeba cztery ostatnie: Kamienna muzyka (1958),
Znaki równania (1960), W imię znaczenia (1962),
Trudny las (1964) one to bowiem ugruntowały
jego pozycję jako poety oryginalnego,
świadomego swych środków
i celu. Wiersze
Karpowicza, przekładane na liczne języki, stanowią dziś trwały i konieczny komponent obrazu współczesnej liryki. Jest to poezja intelektualna, z pozoru chłodna, lecz pełna napięcia
w swej sferze najistotniejsze.i, w sferze analizy
potocznych pojęć, wyobrażeń, terminów i ich
funkcji, analizy idącej tak daleko, że z tego
rozbitego na cząstki świata składa się nowa,
nieznana jakość, zarysowuje się perspektywa
poznawcza, prowadząca poprzez rozbite , obnażone znaczenia słów ku
próbom konstrukcji
formuł moralnych i filozoficznych. W sposób
naturalny zjawia się więc tutaj także i groteska - oczywiście groteska specjalnego rodzaju
taka choćby, jak w wierszu Rozkład jazdy
(w tomie W imię znaczenia)
sześciu

jazdę na konie i ludzi
potem na konie i siodła
potem na ludzi i hełmy
potem na pęciny chrapy i piszczele
rozłożono \VSzystko bardzo szcz e gółowo
to był dobrze pomyślany rozkład
bardzo długo rozkładano ręce
rozłożono

teraz jazda taka stąd zabiera
spory kawal czasu i łąki
wszystko od tej jazdy się zabrało
rozłożystą

Felix

Labisse, R oz rz utna d zieu;czyna

(1943)

nieruchomością

Wieloznaczność słów i idiomów prowadzi poszczególne strefy znaczeń w kilku jednocześnie
kierunkach, aby znaleźć wreszcie płaszczyznę,
na której wszystkie się spotkają - ową nieruchomość, przeciwieństwo jazdy.

Piszę o tym, ponieważ, jak sądzę, dramaturgia Tymoteusza Karpowicza ściśle Z\viązana jest
z jego twórczością poetycką, stanowi po prostu
inną formę tych samych poszukiwań. Warto
to mieć w pamięci, kiedy ogląda się sztuki
poety, nie korzystającego z podsuniętych przez
konwencje gatunku ułatwień, poszukującego
w nim tych samych możliwości, jakich wiele
znalazł już w swojej poezji.
Działalność dramaturgiczną rozpoczął Karpowicz w r. 1958, kiedy to pojawił się pierwszy
znaczący tom jego wierszy. W „Dialogu" zamieszczono sztukę Wracamy późno do domu,
a następnie sztuki: Zielone rękawice, Wszędzie

są

studnie, Dziwny

ży.

pasażer,

Przerwa w podró-

Dla dopełnienia wymienić tu trzeba słu
chowiska radiowe (m. in. Gdy ktoś zapuka, nadawane również przez radiofonię zachodnioniemiecką,
jugosłowiańską,
czeską)
oraz sztuki
telewizyjne (Jego mala dziewczynka, realizacja
w r. 1963).
Wszystkie te utwory charakteryzuje w miarę
jednolity kierunek poszukiwań. Niemal zawsze
mieliśmy w nich do czynienia z realistyczną
sytuacją, przyjętą
jako punkt wyjścia, oraz
z takim przetworzeniem tej sytuacji, które ukazywało stopniowo jej ukryte możliwości. To, co
w poezji Karpowicza dzieje się ze słowem,
z pojęciem - tutaj spotyka sytuację. Oczywiście
posiada ten zabieg różne warianty, posiada też
swoją historię. Pierwsza sztuka Wracamy
późno do domu - do realistycznej intrygi wprowadza elementy poetyckiej deformacji jeszcze
mechanicznie, poprzez postacie alegoryczne czy
symboliczne. Ale już Studnie i Zielone rękawi
ce nie sięgają po te zewnętrzne efekty, lecz
opierają się na jednorodnym rozwoju akcji,
w którym poszczególne wątki przemieszczają
się i zamieniają znaczeniami i funkcjami, zgodnie z wewnętrzną logiką wydarzeń. To samo
dotyczy Przerwy w podróży, gdzie grupka ludzi
oczekujących na pociąg przedłuża swoje oczekiwanie wbrew wszystkim początkowym oporom, ponieważ mała stacyjka okazuje się dla
pasażerów
azylem w obawie przed życiem,
z którego przez przypadek zostali na jakiś czas
wyłączeni.

Edward Kienholz, Bar (1964)

Wreszcie Dziwny pasażer, wędrówka po Warszawie ogarniętego obsesją winy człowieka, który po dwudziestu latach pragnie wykonać rozkaz, wydany mu przez konspiracyjnego szefa.
Tutaj sytuacja zostaje określona już w założeniu
i sprawdza się stale w zderzeniu z rzeczywistością, która nie poddaje się obsesji bohatera.
Realistyczna intryga nie jest tu poddana postę
pującej poetyckiej deformacji oba elementy
współistnieją jakby ze sobą w całym dramacie.
Podobnie w Czterech nocnych stróżach określona sytuacja i wynikające z niej konsekwencje poza płaszczyzną realistyczną mogą być
odczytane w innym, poetyckim już wymiarze.
Ale nie jest to sytuacja umieszczona w realiach współczesnej Polski, zlokalizowana konkretnie w jakimś polskim mieście czy miasteczku, jak w większości poprzednich sztuk.
Czterech nocnych stróżów to makabreska ulokowana w umownym i „syntetycznym" świecie .
Wiąże ona ze sobą postacie świadomie przerysowane: obrzęd, jaki ma się dokonać - pogrzeb serca poprzedniego burmistrza - zmusza
bohaterów do działań ujawniających ich prawdziwe intencje, do działań w efekcie bezowocnych, bo mechanizm, jaki rządzi tymi ludźmi,
jest od nich silniejszy.
W tym układzie rozpocznie się rozgrywka
o klucze od miasta. W jakim kierunku poprowadzi ona swych uczestników? Wszędzie i zawsze o krok za daleko. W rezultacie powstanie
zamknięty krąg powtarzających się sytuacji ten, kto wypadnie z rozgrywki, zostanie w nią

ponownie, na innych prawach, bo
od tej rozgrywki nie ma ucieczki, bo ta rozgrywka nie ma końca. W obliczu jej praw
każda indywidualna postawa w rezultacie zostanie sprowadzona do wspólnego mianownika
nieustającego ruchu; wciąż nowi goście stukać
będą do drzwi gospody, kontrolowanej przez
bezosobowy głos oberżysty, wygłaszającego przez
megafon swoje pozornie absurdalne komunikaty. Jest to w sumie mechanizm przypominający funkcjonowanie zbiorowiska owadów zjadających
się,
kłębiących,
ale poddanych
określonym prawom natury, poza które nie ma
dla nich wyjścia .
Intryga Czterech nocnych stróżów jest więc
kolejną próbą zanalizowania określonej sytuacji
poprzez ukazanie jej wieloznaczności, poprzez
przemieszczanie się płaszczyzn znaczeniowych.
poprzez sprowadzanie stale zmieniających się
wzajemnych stosunków postaci, ich pozycji,
powiązań do ruchu okrężnego, który demonstruje .iałowość takiego modelu, nieobecność
w nim racji autentycznych, racji moralnych,
intelektualnych i w ten sposób, tą drogą
stanowi pochwałę owych racji.
wciągnięty

To był dobrze pomysl,rny
bardzo długo rozkładano

ro zk ł ad
ręce

Edward Kienholz. Oczekiwanie (1964-1965)

Tinguely, We.Iz (1965)

Z POEZJI TYMOTEUSZA KARPOWICZA

LEKCJA CISZY
Gdy motyl
zbyt gwałtownie
czasem rozłożył skrzydła
wołano : proszę o spokój!
Zaledwie piórko
spłoszonego ptaka
trąciło o promień
wołano: proszę o

ciszę!

Tak nauczono
bezszelestnie chodzić
słonia po bębnie
człowieka po ziemi
Wstawały

drzewa
bez szumu nad polem
tak jak powstają
włosy z przerażenia
[Kamienna

muzyka ,

1951 1

SEN OŁÓWKA
gdy ołówek rozbiera
twardo postanawia
spać sztywno
i czarno

się

do snu

pomaga mu w tym
wrodzona nieugiętość
wszystkich rdzeni świata
rdzeń pacierzowy ołówka
pęknie a nie da się zgiąć
nigdy nie przyśnią mu się
fale albo włosy
tylko żołnierze stojący na
lub trumny

baczność

to co w nim się układa
jest proste
co poza nim krzywe
dobranoc
[Znaki równania,

Rene Mag ri t t e. S w it

ie

C aye nne (1926)
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Joan Mlró, Akt (1926)

POLOWANIE

PIES CO

osaczeni sobą
psy karmiąc wewnętrzne
w zbyt ciasnym lesie
czekamy poranku
pełni jesteśmy

zwierzyny i siebie
tak jak to bywa w czasie polowania
słuchamy czujnie czy przez nasze ucho
puszystowłosy sobol nie wyskoczy
skoro

świt

SIĘ ZASZCZEKAŁ

pies zaszczekał się
na budę
od pyska
po ogon
szczekałby jeszcze
ale się skończył
liczył cztery łapy
n a krzyż
wyświetl a

wyjdą

si ę

teraz

księżycu

z nas do wodopoju
łatwołamliwe świecące jelenie
wtedy będziemy strzelać w ich gorący
zarys
wygodnie leżąc w swoim własnym cieniu
by strzał po strzale

w

wewnątrz się

łańcuch przy nim
brzmi
jak ironia

rozluźniać
[Znaki równania , 1960)

to nie pies
to futerał
z którego w y jęto
szczekanie

[W

i mię

z nac zenia, 19621

TRZEŹW A MISA

O PORANKU
da capo misę naszą noc obchodzi
śpi do czysta rozebrana kuchnia z ludzi
a gdy miłości gęste włosy
po mgle porannej
jeszcze ścielą łóżko
odmawiajmy to łóżko od boków
odmawiajmy tę poduszkę od głowy
odmawiajmy tę kołdrę od ud
odchodźmy od zmysłów do zębów
nie wolno dopuścić do zbliżenia
trzeba mieć sprzęty trzeźwo zawiązane
i ciało uprzątnięte ze związków
zęby nie mogą zaciąć się samopas
po co gryźć się po kawałku
w miękkim gardle na sztuki
mięsa rosną ramy twardnieją
puchem być można z drobiu
pod warunkiem pierzyny
tak celować przedmiotowo w garnku
jak karabin celuje żołnierza trafia
jak celuje pałka milicjanta pierze
mydło pieni się proszek sypie s i ~
woda w ogniu ma gotowe kluski
nie do rzeczy mówię
rzecz ta nie jest misą
samą w sobie za stołem
rano wstałą po zorzy z martwych
i po co szastać zębami po świeci e
pośród szczotek i emalii
szczerzyć twarze między drzwiami
kiedy wszystko polega na kluskach
w usta świata bez pokrywki
lanych już nie raz na dno
i g ryzących dziąsła ju ż nie dwa
w dymie gardła już nie trzy
a na czwarte nie mamy ochoty
od stołu odskoczyć zas koczyć
nakryć go na obiedzie z obrusem
kiedy rosół oko puszcza do nas

siadajmy proszę za stołem
tak rozumiemy tłusto usta
z miłości wyjedzone łyżką
po nocy lecz pomyte rano lśniąco
jak co dzień do jedzenia najjaśniej
wschodzi kęs pierwszy w świetle aluminium
a że stół łapie się za nasze głowy
a że głowy mają ciemne meble
i że łóżko stoi twardo nam na nogach
je się długo ileś tam izb na metraż
ma się kilka nakryć na swój wiek i wyrok
trudno komu przeje się już nie wraca
zostawia łyżkę jak stał
tak leży w całym blasku świec
bez głodu a wieczyście na czczo
dzwonią w tę misę dzwonią a na prozno
za rano mówią i ścielą się w łóżkach
zakasani do skóry al fine
[Trud n y
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PO PRZEMÓWIENIU
po mowie w usta powiązany
stoi słowu już naprzeciw
ale ma trybunę za ustami
ale ma usta przed trybuną
wywiązał się z języka najzwiężlej
jest już wolny po słowie
już przyjęło się z ust do us t mówienie
pisany światłem po oku
teraz ciemniej na powiece widzi
może oprzeć się rzęsom czarniej
może odpocząć od oka w półcieniu
może oko spuścić nieco z brwi
w świetle innych oczu widząc
jak daleko zaszedł po promieniu
jak szeroko rozumiał światło
w uchu złapany na gorącym dźwięku
opuszcza skromnie uszy lekko i bez trzasku
okrągłej słyszy chmurę z korzeniami
w bębenkach toczy się na spocznij eliasz szep[tem
błyska nikło lekki wiatr po małżowinach niemo
tylko przed nim uszy powołane głośno
nad głowami strzygą jego ucho krzykiem
i do czoła wysokiego dotknięty
po ruchu w ręku załamany w rękę
po zgięciach w nodze zagięty na nogi
pod taką górą którą z czół usypał
już najwyraźniej wnosi że kapelusz
skroń najwyższą uchylić i cześć·
[Trudny
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(1964)

PO ŻADNEJ STRONIE
w drugim rzędzie guzików
siedzi płaszcz przed kołnierzem
wyżej jest głowa zapięta
jakby w rzędzie trzecim
na dobry guz czoła
to już jest coś na dotyk
boję się ktoś bez słów
bo wtedy trzeba kto na słowo
płaszcz zagada złote hetki
padną po szwie na pętelki
nogawki skroją przy ziemi poły
otworzą się z kolan do brody
a właściwie nie wiadomo dokąd
to dobre myślę dla igły
kiedy chce przejść się przez siebie
i zostawić węzełek zaszyty
ale po żadnej stronie
[Trudny

Rene Magritte , Terapeuta (1937)
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ZMYLONA DROGA
kule już napasione
konie już nabite
parę akrów dźwięku
metr koloru mórg cienia
drobnolistna podróż
przez barłóg wąwozu
potem lisy kitami
wszystkie ścieżki zatarły
marsz stał się niejasny
marsz bez butów i nóg
marsz właściwie bez ziemi
nasze konie dalekie
pasą się w mrowiskach
szeleszczące kęsy

pod ich skórą płyną
kwasorodny kopiec
dymi się nad sierścią
pasza to niejasna
pasza bez pysków i siana
pasza właściwie bez głodu

Yves Tanguy, Pou.;olne dni

(1937)

rozrasta się strzemię
jest stalową bramą
jest właściwie tęczą
tylko dźwięk koloru
odwrócony
niedobrześmy chyba
przez to strzemię poszli
życie tu niejasne
drzewo właściwie bez drzewa
ścieżka właściwie bez ścieżki
róża światła bez naszych oczu
[Znaki równania,

19601

ROZMOWA Z MUMIĄ
(W BRITISH MUSEUM)
nie

krępuj się

straż

odeszła

z wiekami
wilgotny klimat
wieje dla języka
chcę go rozwiązać
wtedy wysypię się
z ust naprzeciw
w luźnych wątkach
za język
nawet najdrobniejszy
w zębach
gdzie ty masz oczy
aby tak wiernie
w węzłach doglądać
ślepych rzęs dawnych
z zaciętej skrzyni
daj mi wysupłać
gorące oko
na nowy sufit
wówczas za daleko
za powiekę
cała niewidzialna
w mgnieniu oka
ogrody strzygą
krzewami
wzdłuż nożyc

Giorgio . de

Chirico ,

Nłepokojqce

muzy

(1917)

po brzegach tamizy
czyż nie chcesz
nawet nogą ruszyć
dla .tej wiosny

zajdę

z powijaków
raz mi

się

noga

powinęła

szczęśliwie

drugi raz
może

się

odwinąć

ze szczęścia
na nic
więc chcesz tak leżeć
bez zmysłów
na oczach wszystkich
i językach
zadzierzgnięta

w

obłożnie

słowie

staraj się szczelniej
mnie obchodzić
bądź dla mnie ścisły
jak ja
może poruszysz mnie
w sobie
[Trudny

!as , 1964}
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NA ODWRÓT
może się zdarzyć że wioślarzowi

nie spodoba się łódka wówczas przewraca ją
dnem do powietrza i przestaje być wio-

klepsydry pełne kozic muszli łodzi nas
wioślarzy i nocy same dla siebie odmierzają czas niezdolne uwolnić się od tej
wartości jak rzeka od swego dna lis od
własnego biegu

ślarzem

śpij więc spokojnie oto różowy parasol
też

tak że łódź niezadowolona z wioobraca go włosopłetwą na dół
i jawnej łodzi nawet nikt już sobie nie
przypomni
bywa

słującego

a kiedy odwraca nas ziemia do nocy przynasze głowy a nie jest już ziemią lecz pokorną fujarką wygrywającą
strumienie naszych snów
kładając

jesteśmy

wtedy kozicami na szczycie bez
których wysokość szczytu nie ma żadnego
sensu
małą muszlą

jego

na dnie oceanu bez której
nierealna

wielkość byłaby

soplem lodu zakrzepłym pod czarną poafryki bez którego jej spojrzenie
nigdy nie byłoby gorące

wieką

nocy porasta deszczem ale suchość twego
snu jest nieprzemakalna bo włosopłetwy
wioślarza zmieszały się z nadfiołkowym
światłem twego naskórka a nocy nie zależy na tym byś się obudził poza jej dotykiem
noc uwielbia śpiących ludzi nawet ich
głowom odrąbanym w czasie snu przeznacza co najjaśniejszą gwiazdę sterylizowaną w cyjanku czasu by nie zakazić ponownie życiem uspokojonego białka
ludzie uwielbiają śpiącą noc jeśli jakiejś
śpiącej nocy wydarzy się nieszczęście
grzebią ją w sobie tak dokładnie że nawet paw przypadkowo stojący w cieniu
wyjść z niego nie może chociaż pozostał
żywy i świecący z nieodwróconym gło
sem z niezaszytym krzykiem
śpijcie

mosiężną

zaciętością

i pod którym

kranu nad którym

gromadzą się wieże ciśnień

stając się napęczniałe

i widoczne z wy-

siłku
płynną rośliną

rząt są

bez której
nie do urodzenia

ślepotą

kreta

twa

gęste ciała

nieodzowną

zwie-

dla jasnowidz-

więc

spokojnie i nie gniewajcie
się na siebie ty ciężkostopy łódko pocałuj
lekkoustego wioślarza całujemy się też
z nocą do utraty światła w zegarze dwadzieścia cztery antylopy znów posunęły
się o jedną łapkę naprzód nad różowym
parasolem wyrósł już las i pierwsze w nim
grzyby to nic że rosną one w inną stronę
kiedyś się z nimi spotkamy
[Znaki

1·ówna11ia,
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