
W
P

¸
A

W

Pa
w
e∏K

o
zio

∏









plàcz´ sieç p∏aszcza, kable, szwy spójnego
s∏owa. i wiersz si´ sprz´ga. zapraszam na pisk,
mikrofony jak mewy: jeden, dwa, trzy. próba

testu projekcyjnego: w∏aÊnie zasz∏o s∏oƒce
wyspy, na morzu rozlewajà si´ plamy
czerwonego oleju. co wpiszesz w karmazynowy

przyp∏yw wcià˝ nowych rubryk pod powierzchnià? ja
wodospad horyzontu, pionowà szczelin´
spi´trzonych pi´ter. mo˝e tak si´ zmniejsza

oka, którymi wyp∏ywa. jak to co? wyspa. zapraszam
na film o tonàcym wie˝owcu, opowieÊç z psychologii
g∏´bi, poszukiwanie zagubionych syren,

po∏ów alarmów. mieszank´, ultrafiolet.



ultramaryna, ultradêwi´ki w czaszce. wi´c ca∏a si∏a, co zosta∏a, jest
niczyja: zwyk∏e, twarde promieniowanie t∏a
na wspólnym zdj´ciu. zwyk∏a radioaktywnoÊç

pami´ci otwieranej powoli jak srebrna
muszelka „kurska”. zawsze przez obcych. imperium
kontratakuje, nie pomaga. si∏a

zatem po stronie cudzych no˝yc do metali:
tytanu, hafnu, wersu. roÊnie zmarszczka morza
- fa∏d na dywanie. potykajà si´

pijane statki, krà˝à coraz ni˝ej 
w wodach terytorialnych. ∏askawe imperium
zgodzi∏o si´ na Êmierç autora. wiersz

˝yje. w obiegu drugim, trzecim, beztlenowym.







wiersz jest najs∏abszy. lepiony z tej samej
wegetatywnej wody. zaplàtany wokó∏
klifów, nabrze˝y, marginesów. szum

p´cznieje w uszach: automatyzm, inercja
a˝ po horyzont. morze tak samo pracuje
tylko pod skórà. z wierzchu piana, bezbronne

b∏ony, papier czerpany. przetarta faktura
piasku. powoli posk∏adaç w litery
Êlad Êliskiej sieci, maski na∏o˝one

przez wod´ na jej podpis nieczytelny. wraca
piecz´ç po Êladach. powierzchni´ oddaje
szemranym korporacjom pod dyktatem

pe∏nego zanurzenia: horyzont zbieg∏
si´,



oglàdamy od do∏u pancerz wody. wszystko
na co liczy∏em bulgocze sprowadzone
do parteru, do piachu w êle potasowanych

warstwach geologicznych. jak to wydobyç? Êruby
ciÊnienia obracane na korzyÊç, szyfrowe zamki
wirów, kr´gi polarne, biegunowe reakcje,

kó∏ka i sfery. poÊpiech przez t´ ciemnà
ciecz, zanim koniec, kropla, zakr´cony kurek.

dalsza aliteracja? kartel. zaleca nabraç
na starà sztuczk´ z wodà w ustach, nie mówiç
brudno, zimno, g∏´boko. ropà, zag´szczonym

ogniem.







nigdy wi´cej nie trafiç w zaklejonà kopert´
kurortu, szarej pla˝y, aby znowu toczàc
wzrokiem po pianie Êwiat∏a s∏uchaç powrotnej fali

soli która szepta∏a piano pianissimo
nie wpadaj do mnie zostaƒ tym który si´ trzyma
w pionie Êwiat∏a dopiero potem wst´puje

po raz kolejny na t´ samà m´tnà
wod´ do domu piasku piany glonów
choçby jako reporter (a by∏ w jastrz´biej górze

deptak oÊrodek sportu) ze zdj´ciem zakratowanym
okienkiem szatni zmieniajàcà tam skór´
drugà reprezentacjà s∏ów kadrà rozchwianym kadrem

klatkà na siebie 



heleno, elbo, ksi´stwo podartej mapy,
niezgodna uk∏adanko. próbowa∏em rdzy
w wysokich oknach, ˝ywop∏otów ognia

wszytych pod skór´. lecz wysz∏o. majà wszystko
na ˝ó∏tych taÊmach ulic, z których autobus czyta
opowieÊci o walkach: francuska, potem saska,

na koniec odwrót. ju˝ niewa˝ne, dlaczego.
gdybym opisa∏, przyszliby i tu
w pu∏kach, z pijanà flagà, ze Êpiewem: jak dobrze

rozmywaç wyspy. odwróçmy to: b´dzie
kolczaste morze, na pla˝y patrole
bia∏ego piasku w oczy ofensywom. london,

waterloo station. Ênieg na berezyƒskiej.







pod g´stym Êciegiem Êniegu, pod iskrzàcym drutem
sztucznych ogni, pod mrozem prawdziwym, pod zwinnà
interpretacjà ∏y˝ew, pod wojnà na Ênie˝ki

lód jak napi´ta trakcja. ca∏kiem inny transport
po takich torach. rozk∏ady ci´˝aru
w halach podwodnych dworców: ∏opocze rozmok∏y

papier, prà pràdy w m´tnym Êwietle, trójkàtne
∏uski si´ sypià z zamka nieba. szepczà
szyny. ci´˝kie podwozia pod groêbà zgodnie z planem

odtoczà stàd wasz refren: bez odwrotu jest
obrót. dopiero potem mo˝na powtarzaç si´ idàc
wolno po wkl´s∏ym lustrze wody w ustach zamiast

mno˝yç w niej ca∏e kosze rozpuszczalnych ryb.



Kr´ci si´, wierci serce (T. Ró˝ycki)

przep∏yniesz t´ muzyk´? morze czarne,
wierzcho∏ek nagiej wyspy obraca si´, nawija
rowki fal dooko∏a. jak szlag trafi∏a cudza

ig∏a, co skrzeczy. zebra∏ mi si´, zwerbowa∏
szum na wodzie, szum w uszach. na nic takie pos∏anie
pieÊni: niby do wertowania ruchome p∏aszczyzny

m´tnej folii, ∏amanej ok∏adki, sentyment
startej tektury — lecz pod spodem czeka
groêna maszyna: drugie dno, winyl p∏yty

kontynentalnej. na niej, co by∏o. i nie ma
ucieczki w wolnà gr´, w przypuszczajàce
powolny atak tryby fali, skoro

woda pami´ta. ale przyp∏yƒ ju˝, zdrap
po drodze z morza wszystkie p´kni´cia, stare rysy.







(drut kolczasty, a pod nim napis: 
drukarnia nr 1, ul. Rakowiecka)

rozplàcz, odwijaj z wirów. niech si´ zatrzymajà
pràdów jelita, pràdów zwoje mózgowe,
spirale Êcie˝ek, klomby jak opuszki placów,

dotyk miasta spi´trzony do szyi. bo jest
z∏a pora, m˝awki pe∏na: we wszystkich dzielnicach
palà deszcz, wytapiajàc z niego spaliny, zaduch, sztorm.

ten sam, który wplàtuje w kable telefoniczne
w∏ókienka starych rozmów, a mnie wkr´ca w sam Êrodek
jak zamiast przedawnienia praca w wi´zieniu: w∏aÊnie

gotujà ci´˝kà farb´ drukarskà, podpalajàc
jak wódk´. dla mnie, a˝eby wyp∏yn´∏a
jeszcze jedna opowieÊç, ˝e by∏o morze. w morzu

ta, która ciàgle jeszcze stoi w gardle ko∏kiem.



ironia. demontujesz jasne rekwizyty,
to jest czarny scenariusz. dotàd kasowa∏aÊ
filmy o moich zanurzeniach. to patrz,

czy tak w ogóle mo˝na: bez rytmu, dyktanda
cudzej r´ki na pompie, na pilocie. co
z tym niewielkim b∏´kitem, gdzie plot∏o si´ nad g∏owà

Êwiat∏o przez cudze palce? zgas∏o, przewin´∏o
do ciemnoÊci koƒcowych na wyrwanej klamrze.

ach tak, asekuracja? wiszà kable, cieknie
siny beton ekranu. gaÊnie niewidzialna
studnia st´˝a∏a w szyb windy. inaczej

to trzeba by∏o kr´ciç: pog∏´biarka, zoom.







sunie si´ taÊma. spuszcza niebo wszystkie
tytu∏y burzy. potem rozwija twój
lekki oddech, lokuje ca∏y alfabet raf

pod szumem skóry. nagle na nic dotyk,
krew szybkobie˝na. êle toczà si´ puste
rozmowy jak kalorie alkoholu. nie, w innej

kolejnoÊci je tylko przepowiadasz, i tracà
ci´˝ar w∏aÊciwy. zostaje procent, przechy∏,

napi´te linki. nie top mnie w tym. nie za to 
˝e jednak by∏em. niech nagra si´ taka
piosenka albo reklama, no zobacz

tak si´ odp∏ywa: twój oddech, moje ˝agle.



whitewater bia∏a woda wypatrywana prosto
w dó∏ kwiaty piany rosnà na szarej wodzie na mule

rozkr´ca si´ reporta˝ Êledczy w nie pog∏´bionych
kana∏ach z jednej strony przeciek z drugiej knebel

na ustach rzeki jeÊli od tej pory
wype∏niam warstwy wody przyznaj´ im j´zyk

krwi sprawdê uwa˝nie czy posiadasz pe∏nà
dokumentacj´ pliki piany potem

b´dzie zadanie zgadnij kreska po kresce
wynik pomiaru wczeÊniej musia∏a byç

piramida betonu i rude warkocze
zacieków przy zawiasach no wypluj z siebie to

s∏owo watergate brama wody Êluza tama 







jaki cel tych s∏ów? rola? powolna równina
zalewowa, gdzie p∏ugi li˝à t∏usty i∏?
gotyckie ceg∏y na skarpie? prze∏amane

op∏atki klifów, konsekrowane lecàcym
na ∏eb, na szyj´ Êwiat∏em? ich ciemne umocnienia
z kamieni (wo∏aç b´dà, zamkni´te w cierniowà siatk´)?

szare nabrze˝a? kratownice pomostów?
stalowe s∏upy wbite w dno? taƒczàce boje,
sygna∏y ratowników? ich groêne tabliczki 

jak z poligonu? zamki na piasku, wilcze szaƒce,
wa∏y pomorskie? maszerujàce wojska
wydm w tropikalnych mundurach? gdzie ich

bagdad, falud˝a?



gdzie taki rozp´d, z którym i b∏´dy wyjdà
na wolnoÊç, wp∏ynà na niejasnà powierzchni´
pla˝y, by przykucn´∏o na niej ma∏e ja

przelewajàce morze przez p∏ynne granice
do paƒstwa piasku. wpatrzone w iskry wody

jak w tajnà elektronik´. w dwa Êwiecàce krzy˝e
od celownika. ˝adna wie˝a z koÊci,
chyba, ˝e na przedpolu zatrzymywany desant.

bo tu broni si´ jakaÊ konstrukcja, plany, linie 
choçby na piasku. przepisywane w krzem, 
w precyzj´ Êcie˝ek ledwie zaznaczonych tym dziwnym

p∏ynem. wytrawnych, wytrawionych.







ja niby wiem: to znowu dykcja zatrzaÊni´tych
drzwi, grodzi za którymi zaznaczajà ostatni
b∏´kitny pasek w miejscu, gdzie tamta twarda Êciana

wody dotyka sufitu. na razie
jest to, co zawsze - mokra melancholia,
smutek w ka˝dej koƒcówce kabla, w gasnàcej ˝arówce, 

bo ju˝ mrà agregaty. proszà o ciemnoÊç i wejÊcie
smoka z b∏´kitnym ogonem, fosforescencj´. bo tylko
tak mo˝e spe∏niç si´ proÊba, a˝eby wi´cej Êwiat∏a.

ja niby wiem, ˝e tylko nie ja Êwieci. rozkr´ca
wa∏y korbowe, pot´˝ne Êruby, pràdnice, turbiny,
nawet wewn´trzne wiry. a ja to tylko proÊba

o siebie. pacierz, pancerz, paliwo. i doÊç.



modlitwa czas powtórzeƒ rozrzedzona Êlina
ju˝ nie z b∏otem na oczy a w prze∏yk nietrwa∏y
roztwór wiary patrz sam si´ rozwarstwiaç zaczyna

w uchu igielnym w g´stym szwie sitka niewidzialnej
krótkofalówki w ∏àcznoÊci bezprzewodowej
bezkontaktowej w liÊcie na srebrnej tacy trzasków

wirujàcej niepewnie jak cuda z czo∏ówki
programu „sonda” w oczach zmar∏ych redaktorów
burza bez ˝àd∏a bo czeka a˝ piorun przywrócony

zejdzie jak z∏odziej zrazu cicho lecz zostanie
mocnym rybakiem petardà nad wodami
cieniem w czarnych gumiakach specem który wszystkie

sp´tlone starorzecza pod∏àczy pod pràd







pràd dobre s∏owo: ta woda niby ciemna
jak izolacja w Êrodku elektryczna w przekroju
razi miedzianym s∏oƒcem ÊciÊlej ca∏à wiàzkà

ostrych refleksów jeszcze ÊciÊlej to nie
umia∏bym ich przeplataç w g∏ównym nurcie ani
w ˝y∏ach przed êród∏em ciemnych ciekach którymi

naiwna syczàc pe∏znie mi do ràk to jej
koniec: po to ma woda skór´ aby wreszcie
przebiç niech kapie skoro nie umia∏o

przeciec przez palce: na zewnàtrz cienka b∏ona
lata i oczy ca∏e w b∏yszczàcych ∏uskach w folii
Êwiat∏a a w Êrodku poÊlizg odwil˝ gdzie odp∏ywa

we wszystkie strony z pràdem z lodem i pod.



jak siwy ba∏tyk umia∏o napinaç
Êci´gna przyp∏ywu by unieÊç si´ na palcach
gniewem albo przynajmniej o jeden nieco chwiejny

krok w chmurach bli˝ej o milimetry s∏upka
powietrza skàd skakaliÊmy w siebie jak siwy
dym gryz∏o w oczy a jak obrotowy

ba∏tyk mi by∏o: z toczeniem si´ s∏ów
spójrz w lustro wody przekonaj si´ jesteÊ
na fali wreszcie nie jesteÊ jak siwy

by nagle potem pytaç po co ci
nawet najbardziej rytmiczne morze skoro
nie taƒczysz za nim podchodzi∏o do tego

jak fala najpierw deptaç stopy potem wstecz







pod jakim ty nag∏ówkiem jeszcze, nierzeczywiste
miasto, trudny j´zyku za z´bami wapieni
klifów widzianych z promu. obudowanych lekkà

koronkà dentystycznà dover. zas∏oni´tych
mi´sistymi wargami kana∏u, kontynentem
rozpi´tym luêno jak afisz. stàd w∏aÊnie

wybaczam ci´, wymyÊlam. bo z daleka jesteÊ
ju˝ Êwiat∏outwardzalne: szachownice szyb
sklejone mgie∏kà. bezruch, wszystkie drogi niedro˝ne

(nawet gazety nie z sykiem przez asfalt, a na sztorc
– brudne motyle we fraktalnych siatkach)

to w jaki sposób jeszcze przesuwasz figury, prowadzisz
mojà r´k´ wzd∏u˝ linii, sprytnych wariantów? si´ grasz?



gdzie wolne opcje? pràdy, prze∏adunek, ramiona
dêwigów za horyzontem. miejsce, z którego przywioz∏em
ten obcy j´zyk, jest portem wepchni´tym wyspie w gard∏o.

przyp∏ywy tam wpe∏zajà, toczy si´ po nadrzecznych
schodach brunatna woda, odwija ze szpul.
tam po nocach budzi∏o mnie ciche szarpni´cie,

gdy zmienia∏a si´ Êcie˝ka. to obce. u nas wszystkie
taÊmy tylko klejàce, nak∏adane na usta.
nie jak wÊród ludzi sztywnych jak cz´Êci mechanizmu

przez który idà s∏owa. ten ruch te˝ obcy. tu wiersze
trzyma si´ w ustach jak szepty skàdinàd,
slang budowniczych w ˝ó∏tych kaskach - lub wiesza

jak most z powiÊla na bia∏ych, ja∏owych kolumnadach
lin. byle ponad szumem, kontrmarszami wody
oplatajàcej prz´s∏a. wià˝àcej je rdzà.
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