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Bogusław Kierc 

WYPADA PRZYZNAĆ SIĘ 

Wypada przyznać się, że nawet skrucha 
jest we mnie stroną głodu 
usprawiedliwienia. 

Skruszony, mam nadzieję, że mój grzech 
okaże się jedynie skutkiem naiwności: 

to, co nazywam pożądan i em, 

będzie mi objawione jako uwielbienie 
ter szczególnej krystalizacj i 
ducha, 
jaką jest ciało; łakomstwo 
ukazane mi będzie jako naturalna 
radość chłonięcia: ostatecznie - ja 
ma się wypełnić prze najsłodszym Ty. 

Więc próbuję zamykać oczy i otwierać 

serce; 
zamykać usta i otwierać 
umysł; 

otwierać oczy duszy i jej usta . 

A w tedy znowu, j ak zakochanemu, 
ludzka n agość się jawi jak pi orun z jasnego 
nieba: nagły, nad jasny 
i nieodwołalny; 
a ch leb i ja b łka pach n ą 

gal ilejską ucztą. 

Ale to nie jest usprawiedl iwione. 



ZGODA 

Coraz niecierp liwiej przyjmuję 
zgodę wzn iosłości i podłości we mnie, 
jakby nie było granicy i różn ic 

między ucztą duchową a kaszanką 
jedzoną przed schroniskiem nad poziomem morza 

Jak łatwo tymi samymi ustami form uj ę 

słowa modlitwy i miny przed lustrem 
pow ietrza, w którym uwięziony an ioł 

daje mi znaki - a ja nie pojm u j ę. 

NIEBO NA ZIEMI 

Niebo na ziem i. Rosa świ ateł . Pora 
szarej radości ze zdobytych bogactw 
na święta . W czystym krysztale w ieczora 
miasto iskrzące oczekuje Boga. 

już pachną ciasta i smażone mi ęso, 
karpi e p ływają ledwie żywe w wannach? 
ale gdy dojdzie z bladą gwiazdką se nsu -

jakic h zastanie nas Brzem ienna Pa nna? 
Złych , między ciastem kruchym a pieczenią, 
z młotk iem, pod którym t rzeszczy rybia głowa 
- i czy nas takich n aprawdę przemien ią 

odwieczne , ale - niesłyszal n e słowa? 

Czy - pogrążonym myślami w bigosie , 
czy - pocieszonym eksportową wódką -
zj awi się ani oł, co ma skrzydeł osiem, 
al bo - bezskrzydły - zostanie na krótko? 



Na okamgnienie sennej świadomości, 

co jeszcze czuje, że już nic nie czuje, 
kiedy nie wiemy, smutni, jakich gości 
n iedowidzące serce wypatruje. 

WEDŁUG DANrEGO 

Wasz świat jest ślepy i wy - zaślepieni, 

szukacie w gwiazdach przyczyny ślepoty. 
Byliście wolni i nie wiedząc o tym, 
sami wybraliście królestwo cieni. 
Nie mając woli ani s i ły umysłu, 

wszystko zrzucaliście na Silę Wieczną. 
I ki edy nagle wa sza w iara prysła, 
wnet wymyślili ście Wyżs~ Konieczność; 

Prawa Historii tak nieubłagane, 
że strzegą raju knutem i naganem. 

USPOKOJEN IE 

Póki wygodnie ci w kołysce świata 
śnij i niewinny, nie odmykaj oczu, 
zanim cię zbudzą twoje męskie lata, 
nim cię złudzenia i klęski otoczą; 
zanim dojrzeje twoje pokolenie, 
żebyś z nim dzielił strach i pohańbienie. 

Nic nie ocali cię przed twoim losem -
ni wdzięk, ni siła, ni mądrość, ni cnota. 
Co cię pokona jest ślepe i bose, 
a upragnione jak pierwsza pieszczota. 
Słodko zagryzie uśpione sumienie, 
by cię, śpiącego, wtulić w zniewolenie. 



Andrzej Bursa [1932-1957] 
Poeta. W ciągu swego życia opublikował w różnych czasopis

mach trzydzieści siedem wierszy i opowiadanie «Mason». Zmarł 

nagle na skutek wrodzonego niedorozwoju aorty. Pośmiertnie zo
stały wydane trzy tomy jego poezji i prozy. 

Inaczej wyobrażałem sobie śm i erć 

wierzyłem naiwnie 
że szczytowy orgazm przerażenia 
wytrąci mnie wreszcie ze strefy bólu 

Tymczasem wszystko czuję 
widzę wszystko 

pozostając na prawach trupa 
bez możliwości jęku 

drgnięcia 

poruszenia się 

uczestniczę całym zapasem strachu i cierpienia 
w ogranym kawałku dra Tulpa 
Student nieśmiały i gorliwy 
wierci mi w mózgu jakimś dziwnym instrumentem 
Patrząc na brzydką twarz chłopca 
ubogi i niemodny strój puszek na wardze 

myślę 

możliwe że on jeszcze jest niewinny 
i złośliwa satysfakcja przynosi mi pewną ulgę 

[o ile można doznawać ulgi 
w trakcie wiercenia w mózgu] 

Znam wszystkie narowy profesora 
starego i łysego jak: koń 

znam posępne dowcipy studentów 
zdołałem zapamiętać absurdalne frazesy medycyny 
których pokryciem jest rzekomo 
moje udręczone ciało 
skazane na odkrywanie 
coraz okrutniej zdumiewających 
bukietów tortur. 

Rafał Wojaczek [1945-1971] 
Poeta. 

Urodziłem się w 1945 r. Chodziłem.do szkół, dorastałem w biblio
tekach, na dworcach kolejowych, w domach cudzych i mniej cu
dzych, w barach lepszej i gorszej kategorii, w jeszcze innych miej
scach. Pływałem po rzekach, jeziorach i po wielkiej wodzie także. 
Udzielałem się przygodzie - «Ziemia wolna mi była niestety». 
Niekiedy umierałem i wtedy z tamtej strony życia odpowiadałem: 
a kuku. Wystarczy? PS. mogę też inaczej. {Notatka sporządzona 

w maju 1965 roku podczas pobytu Rafała Wojaczka w Klinice 

Psychiatrycznej AM we Wrocławiu]. 

POCZĄTEK WIERSZA 

śmierć 

[Kto widział od takiego słowa zaczynać wiersz 

Nie lepiej od razu 
Się powiesić] 



Edward Stachura [1937-1979] 
Poeta. urodził się w Pont-de-Cheruy [departament lsere] we 

Francji. W listopadzie 1948 roku wraz z rodzicami przyjechał do 

Polski. ((Osiedliliśmy się w ponurym miasteczku, w Aleksandro

wie Kujawskim». Stachura popełnił samobójstwo latem 1979 roku. 

Przedostatni zapis w notatkach sporządzanych w ciągu tego ro
ku i opublikowan ych w piątym tomie ((Poezji i prozy» [Czytelnik, 

1984] pochodz i z 14 lipca : «ja k ciężko /es t dać ten jeden krok. 

Od paru dn i wstaję i mówię sobie: Gdybym to zrobił w czoraj, 

dzisiaj już nie mus iałbym się męczyć». 

LIST DO POZOST Al YCH 

Umieram 
za winy moje i niewin ność moją 

za brak, który czuję każdą cząstką ciała i każdą cząstką 
duszy, 

za brak rozdzierający mnie na strzępy jak gazetę zapisaną 
hałaśliwymi nic nie mówiącymi słowami 

za możliwość zjednoczenia się z Bezimiennym, 
z Pozasłownym , z Nieznanym 

za nowy dzień 
za cudne manowce 
za widok na widoki 
za zjawę realną 
za kropkę nad ypsylonem 
za tajemnicę śmierci 

w lęku, w grozie i w pocie czoła 
za zagubione oczywistości 
za zagubione klucze rozumienia 

za malutką iskierkę ufności, że jeżeli ziarno 
obumrze, to wyda owoc 
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za samotność umierania 
bo trupem jest wszelkie ciało 
bo ciężko, strasznie i nie do znies ien ia 
za możliwość przemienienia 
za nieszczęścia ludzi i moj,e własne, które dźwigam na sobie 

i w sobie 
bo to wszystko wygląda, źe snem jest ty lko, koszmarem 
bo to wszystko wygląda, że nieprawdą jest 
bo to wszystko wygląda, że absurdem jest 
bo wszystko tu niszczeje, gnije i nie masz tu nic trwałego 

poza tęsknotą za trwałością 
bo już ni e jestem z tego świata i może nigdy z niego nie 

byłem 

bo wygląda, że nie ma tu dla mnie żadnego ratunku 
bo już nie potrafię kochać ziemską m i łośc ią 

bo noli me tang ere 
bo jestem bardzo zmęczony, nieopisanie wycieńczony 

bo dużo wycierpiałem 

bo już zostałem, choć to się działo w obłędzie, najdosłown i ej 

i najcieleśn i ej ukrzyżowany i jakże bardzo i realnie mnie 
to bo lało 

bo chciałem zbawić od wszel kiego złego ludzi wszystk ich 
i świat cały i jeżeli się tak nie stało, to winy mojej w tym 

nie umiem zn aleźć 
bo wygląda, że już nic tu po mnie 
bo nie czuję się oszukany, co by mi pozwoliło raczej trwać niż 

umierać; trwać i szukać winnego, może w sobie; al e nie 
czuję się oszukany 

bo kto może trwać w tym świecie - niechaj trwa i ja mu życzę 
zdrowia, a kiedy przyjdzie mu umierać- niechaj śmierć 
ma lekką 

bo co do mnie, to idę do ciebie Ojcze pastewny 
żeby może wreszcie znaleźć uspokojenie, 
zasłużone jak mniemam, zasłużone jak mniemam, 

bo nawet obłęd nie został mi zaoszczędzony 
bo wszystko mnie boli straszliwie 



[tekst nieczytelny] 

bo duszę się w tej klatce 
bo samotna jest dusza moja aż do śm ierci 

bo kończy się w porę ostatni papier i już tyl ko krok i niech 
Żyje Życie 

bo sta nąłem na początku, bo pociągnął mnie Ojciec i stanę na 
końcu i nie skosztu j ę śm ie rc i . 

Kazimierz Ratoń [1942-1983] 
Poeta. Pracował jako robotnik budowlany, włókiennik, bibliote

karz, statysta w teatrze . Prze byw a/ w ielokrotnie w szp italach psy

chiatrycznych, także na oddzia łach odw ykowych. Największym su

kcesem poetyckim Ratonia było uzyskanie za debiutancki tomik 
«G dziekolwiek pójdę» Nagrod y G ravesa. Po jego śmierci ukazał 

się poświęcony mu numer miesięcznika «Poezja ». 

Musisz iść 
nie możesz stać 

nie możesz si edzieć 

M usisz i ś ć 

choć ni e wiesz dokąd 
choć nie wi esz po co 
Musisz i ść 

twoja wędrówka 

nie ma p oczą t ku ani końca 
nie ma czasu i nie ma przestrzeni 
t rwa przez całe twoje życie 

o którym nie wiesz kiedy się zaczęło 
i kiedy się skończy 
M usisz i ść 

nie możesz stać 

nie możesz si edzi eć 

nikt nie może ci pomóc 
nikt nie może iść z tobą 
Musisz iść sam 
M usisz i ść 

Życie nie jest być może warte, by je przeżyć , ale człowiek są dzi, 
że jest tego warte. Teraz lub w przyszłości. Dlatego po tanawia 
żyć . W brew i przeciwko temu, co głosi jego rozum ogarnięty 

zwątpien iem. Toteż żyje często nie wi edząc czemu i po co . Ten 
upór jest godzien zastanowienia. 

W każdym razie t rzeba wytrwa le zmierzać ku życi u autentyczn e
mu. H artować się w tym boju. 

Odnaleźć siebie w próchnie. W cudzych grobach. Usłyszeć swoje 
serce w nie ko ńczącym się szumie strumieni deszczy, burz, w ia
trów. W śmierc i. Stać się panem siebie samego. Znać cień swe
go gestu i najmniejszy odruch serca. Nawet gdy s i ę jest martwym. 
To śmierć . Sm ierć dościg nęła mnie tego jasnego wieczoru. Był 
to zapewne nieznany piorun. 

Usn ąć . Usn ąć bez j ęku i gestu. Krew. Cieknie po b i ałych kwia
tach unurzanych w pal ących wodach. 
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