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Wojciech Kass

Ręka pisząca (1)

2009

 3.11
Od roku nie podchodzą wiersze, nie pukają. Widocznie nie chcą tędy 

przejść. Tędy i przeze mnie. Nie wchodzą, nie przechodzą, nie wychodzą. 
Dziś znów, zamiast pisać, wyrzucałem. Dwa ostatecznie wykończyłem, 
jeden poprawiłem. O dziwo, jest mi lżej, bo zostały te, które radują. 

2010

4.01
Płyta  bloków  w  Rucianem-Nidzie;  siedzę  w  samochodzie  i  czekam 

na Bruna, który busem przyjedzie ze szkoły. Pada śnieg. Pada, nie, to zbyt 
ciężki  czasownik.  Prószy,  snuje,  przysiada  –  tak  lepiej.  Ludzie  sobie 
chodzą, przyspieszają, a niekiedy pobiegną, wtedy znikają szybciej. Pro-
wadzą psy, pozdrawiają, robią miny, prostują się, pochylają. Matka trzyma 
dziecko za rękę, para staruszków skręca, trzymając się pod rękę, mężczy-
zna  stawia  na  śniegu  futerał  z  akordeonem  i  płaci w kiosku  za  gazetę. 
Inny z łopatą do śniegu rozgląda się i przechodzi na drugą stronę ulicy. 
Spod  kusej  kurteczki  dziewczyny wyłania  się  kawałek  nagiego  biodra. 
Nagle, czuję to wyraźnie, przestaję być osobnym, oddzielnym, innym; oni 
przechodzą przeze mnie, jakbym był duchem – nie ma w tym ani nachal-
ności, ani gwałtowności – to się po prostu odbywa. To jest. Przechodzą, 
a  ja  jestem  tym  chodnikiem,  rondem,  schodkami  i  zaułkiem  za moimi 
plecami,  w  którym  niknie  ten  z  łopatą  i  akordeonem.  Nareszcie  więź, 
łączność, współodczuwanie, nareszcie to przejście we wspólny organizm 
wszystkiego. Jakże krótkotrwałe, chciałbym więcej, więcej, nie dość mi. 
Jakże krótkotrwałe  i  zza  szyby  auta. Mówię  sobie  –  życie ma głęboki, 
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ukryty sens. Ludzie chodzą, przyspieszają, a niekiedy biegną i wtedy zni-
kają szybciej w mroku zaułka, który mam za plecami. Siedzę na przednim 
siedzeniu  i czekam na Bruna, ma wyjść ze szkoły. Śnieg prószy, snuje, 
przysiada, jest go więcej. 

 5.01
Znów przygnębienie, znudzenie, bezwład, chłód od środka, od ziemi. 

Znów  zamknięcie,  znów głucho,  że  aż  strach. To wczorajsze  otwarcie, 
to wyjście wydaje się filmem w niezrozumiałym języku, snem, którego 
nie potrafię odczytać. Gdzie miłość? Gdzie, choćby, namiastka zachwytu 
nad tym, co zewnętrzne? Łazarzu – mówię ci wstań! Wyjdź z tego grobu! 

Akt pisania, taki „ze wszystkich stron naraz” ma w sobie coś z tańca, 
w  którym  życie  i  słowo  przeznaczają  są  sobie,  są  w  objęciu,  uścisku. 
Wyobrażasz  sobie  roztańczone  istnienie? A w  tym  roztańczeniu,  takim 
roztańczeniu,  które  może  mieć  różne  tempa  i  temperatury,  wszystko 
zaczyna się zgadzać, łączyć i mieć sens. 

6.01
Nagłe przebudzenia ze snu, ostatnio zadziwiająco regularnie, w grani-

cach piątej. Otwieram oczy wprost na okno, za którym zimna i księżycowa 
noc, a po niej zsiniały, trupioblady świt. Strach, jakbym obudził się w kost-
nicy. Dziś  usłyszałem  kotkę,  jak  zbiegła  po  schodach.  Było  to  dziwne 
zbiegnięcie, wybrzmiało groźnie i niepokojąco, jakoś tak ostatecznie, nie-
odwracalnie. W  polszczyźnie  –  pomyślałem  –  schody  eksponują  scho-
dzenie. Nie  tyle wchodzenie,  co właśnie  schodzenie,  a więc  ubywanie 
z góry. Panicznie ratowałem się nieistniejącym słowem – wchody, żeby 
ubywać z dołu ku górze. Ale ten odgłos kroków kotki, który głuchł, cichł 
aż zamilkł, nieodwołalnie, jak w czarnej i zimnej studni. Brrr!

Fragment  listu  od K.  Kuczkowskiego:  –  „Dalsza  część  nadrabianek. 
Przeczytałem Wszystko na  sprzedaż Oli Watowej. Myślę o  tym przera-
żającym  ciągu  prostych,  niezmetaforyzowanych  słów  zamykających 
zwierzenia Watowej:  »Taśma dobiega końca.  I  zrobiło  się późno.  Jutro 
posłuchamy nagrania«. Coś z  tego klimatu –  i z  rytmu  tej  frazy – było 
w moich Dwóch  zwierciadłach.  Jakieś  takie  głębokie  przeświadczenie, 
że  poezję  trzeba  uwolnić  od wszelkich  oczekiwań  na  sukces,  popular-
ność, ba, nawet na możliwość porozumienia się ze światem. W zasadzie 
powinna być dziennikiem mojej ze światem nieprzystawalności, powinna 
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być świadectwem (przede wszystkim dla mnie samego) tego, że jeszcze 
żyję i że próbuję uparcie i wciąż od nowa podejmować walkę o sens”. 
Niekiedy  słowa  przychodzą  w  sam  raz,  o  właściwej  porze  i  godzi-

nie,  ani  szybciej,  ani później. Słowa K.  są  jak wiązka  światła w mrok, 
jak  ten  niewidzialny  sznur  z wiersza Milosza. Niezależnie  od K.,  losu 
jego myśli  i  słów, mozolnie dochodzę do podobnych konkluzji, utwier-
dzam się w nich, w czym pomagają mi zapiski w tym Notesie. A chciał-
bym, żeby określiły mnie one wobec  trzech spraw; siebie wobec siebie 
(dojść prawdy o sobie, a zatem i do  ładu z samym sobą), siebie wobec 
świata i siebie wobec Boga. Inne perspektywy wydają się przy tym miał-
kie.  To  wystarczające  zadanie,  wystarczające  zamierzenie  dla  jednej 
człowieczej cząsteczki wirującej w kosmosie, jej błysku, który na jedno 
mgnienie  oświetla  któryś  z  jego  zimnych  i  ciemnych  przedsionków. 
Prawda, poezja winna być świadectwem tego, że żyję i że próbuję uparcie 
i wciąż od nowa podejmować walkę o sens. Zdanie to powinno wisieć jak 
makatka nad łóżkiem – utwierdzać, dyscyplinować, wywalać. O tej stro-
nie  doświadczenia  poetyckiego  rozmawialiśmy z K. wielokroć,  zawsze 
usiłując nazwać je lepiej i głębiej zrozumieć, by zapadła nie tyle w umysł, 
co w ciało jak dodatkowy gruczoł, który uwiera wtedy, gdy porywa nas 
próżny dziedziniec świata i jego pusty splendor. I nie chodzi o samo roz-
poznanie, ale o to, aby stało się ono częścią doświadczenia, było życiem 
i drogą.

Jak  połączyć  zadziwienie  światem  z  głębokim  rozumieniem  tego 
świata?  Szeroko  otwarte  oczy  dziecka  z  łagodnie  zmrużonymi  oczyma 
starca? Płacz, łkanie, szloch z tańcem, radością, blaskiem?

11.01
Żyj i przeżywaj, a dopiero potem przetwarzaj i pisz. Kierunek odwrotny 

prowadzi do goryczy. A między życiem i pisaniem módl się i troszcz.

12.01
Głos wiersza musi być większy od tego, kto go zapisuje. W przeciwnym 

razie ten, kto zapisuje, ma nad nim przewagę i kontrolę. A jak można mieć 
przewagę  i kontrolę nad  tajemnicą? Swój późny wiersz Ciemne jesiony 
Adam Ważyk rozpoczyna:

Wiersz się zaczyna od ciemnych jesionów 
A potem nie ma w nim już nic pewnego.



68

Maria  Janion:  „Język  komunikacji  masowej  sprowadzony  do  kilku 
banałów i szablonów cierpi na gigantyczna amnezję. Machina medialna 
nie dopuści do tego, żeby człowiek zastanawiał się nad sobą”. 
Człowiek,  by  zastanowić  się  nad  sobą,  powinien  się  schować,  lecz 

machina medialna  zrobi wszystko,  żeby go  znaleźć, wyrwać  z  indywi-
dualnej refleksji i wrzucić w ogólną demencję, wyrwać z doświadczenia 
indywidualnego i ruchu myśli w masowy projekt i otępienie.

13.01
W  sopockim  domu,  tym  pierwszym  przy Al.  Niepodległości  (kiedyś 

20 października), naszym sąsiadem był myśliwy. Miałem 10 może 11 lat, 
gdy ojcu zaproponował zajęcie naganiacza na polowaniu. Pojechaliśmy 
razem w lasy kaszubskie w okolicy Chwaszczyna i Żukowa. Naganiali-
śmy zwierzynę, ojciec i ja. Do teraz mam przed oczyma zające, które ni 
stąd  ni  z  owąd wybiegały  na  otwarte  pole  zmrożone  pierwszymi  przy-
mrozkami i wpadały na linię strzałów padających z zaciskającego się pier-
ścienia myśliwych. To obraz ogólny, z którego wyłania się szczegółowy: 
Chłopiec, który ma 10 może 11 lat, dobiega do postrzelonego lisa. Bierze 
go, całego w konwulsjach za rudą kitę i uderza nim o drzewo, raz, drugi, 
trzeci, ale nie ma dość siły, żeby dobić go na śmierć. Ktoś go wyręcza 
i kolbą uderz lisa w łeb. To obraz szczegółowy, z którego wyłania się ana-
logia: Co  łączy  tego chłopca na Kaszubach z myśliwymi na Mazurach, 
którzy 23 listopada 2009 roku wjechali do lasu ciągnącego się do jeziora 
Mokrego? Wspólnictwo w zalegalizowanej rzezi zwierzyny. To analogia, 
z której wyłania się trwoga. Właściwie były wtedy dwa pierścienie. Ten 
pierwszy, złożony z myśliwych, który bacznie obserwował.  I  ten drugi, 
niewidzialny,  zaciskający  się na  jego  szyi,  który  czuł. A po  trzydziestu 
kilku latach zaciska się jeszcze trzeci, który trwoży. 

19.01
Prowincjonalne miasteczko, listopadowy poranek, mży, wieje wiatr, jest 

chłodno i wilgotno. Ludzie poruszają się szaro, wyglądają szaro, patrzą 
szaro. Wychodzisz z domu i sam jesteś szary. Zachodzisz na pocztę, gdzie 
spostrzegasz  twarz  dziewczyny,  która  w  okienku  obdarza  cię  bezinte-
resownie szerokim i promiennym uśmiechem. To  jest właśnie  ta postać 
świata, ta jego forma istnienia, która wszystko inne całkowicie unieważ-
nia, a prowincjonalne miasteczko wynosi jak Jeruzalem. Tak, tyle potrafi 
taki jeden uśmiech. Myślisz nawet, że mógłby ciebie ocalić, ba, mógłby 



69

zbawić ziemskie stworzenie, to żywe i to martwe. A teraz idź i przeproś 
ptaki, drzewa, ludzi. Idź i pozdrawiaj. 

28.01
Kulig, ciemny wieczór, pobielone dukty puszczy. Śnieg sypiący w oczy 

jak wiązki neutronów. 

29.01
Wiewióra przemknęła po pobielonych gałęziach. Sikora podwiesiła się 

pod  pobieloną  słoninę.  Rude  futro  wiewiórki  i  jasnozielony  brzuszek 
sikory jak dwie smugi, ta sprzed zimy i ta po zimie, jesienna i wiosenna.

Nawet jeśli nie ma Boga, codziennie budź się tak, jakby był i sprawdzaj, 
czy nie ma go pod łóżkiem. 

Między ojcem M. a córką N., gdy chowają rybkę, która zdechła:
– Nie smutno ci, Natalko?
– Ależ ja lubię kopać dołki, tatusiu.

Po  północy  napisałem  wiersz,  co  mnie  pocieszyło,  gdyż  ostatnio 
rzadko przychodzą z wizytą. To  jeden z  tych wierszy, który wyskakuje 
i od razu jest gotowy (no, prawie), który – że się tak wyrażę – ma sze-
roki  gest.  Rano,  na wpół  przebudzony,  ułożyłem  jeszcze  cztery wersy, 
i  zastąpiłem nimi środkowe cztery tercyny z okolic północy. Ułożyłem? 
Naturalnie, bezwiednie same się złożyły i umieściły w pozostałych wer-
sach. W południe zadzwonił Jacek Napiórkowski, żebym do wiosennego 
numeru NOP-u dał kilka wierszy, które by  ten numer otwierały,  razem 
z wierszami Ewy Sonnenberg. A u mnie pusta  szuflada, bo  te napisane 
po Wirach i snach, wziął w grudniu Adrian Gleń do opolskich „Stron”. 
Może trzy bym jeszcze wygrzebał, lecz na siłę i z trudem. 

31.01
Z  Księgi  niepokoju  Fernanda  Passoi:  „–  Nuda…  Kto  ma  bogów 

nigdy  nie  doznaje  nudy.  Nuda  jest  brakiem mitologii.  Dla  tego,  który 
w  nic  nie wierzy,  nawet wątpienie  jest  niemożliwe,  nawet  sceptycyzm 
nie pozwala na wątpienie. Tak, nuda jest właśnie tym: utratą przez duszę 
zdolności do łudzenia się, brak w myśli niewidzialnej drabiny, po której 
wspina się ona wytrwale ku prawdzie”.
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7.02
Śniłem,  nie,  nie  śniłem,  byłem  w  niedobudzeniu,  kiedy  to  jednym 

bokiem przylegasz do snu, drugim ocierasz się o rzeczywistość, która co 
prawda jeszcze majaczy, ale już wiesz, że to ona. W tym stanie posłysza-
łem  szczekanie Bryzy,  docierające  z  podwórca,  tej  jego  części między 
garażem, służącym zresztą innym celom, a budynkiem, w którym miesz-
kam. Ręka sama wyciągała się do pogłaskania psiego  łba  i  sterczących 
uszu,  do  przygarnięcia  Zosi,  Jurka, Mietka,  którzy  nie  tak  dawno  byli 
żywą częścią Prania. Zabrzmi to naiwnie i sentymentalnie – tego szczę-
snego i bardziej zielonego Prania, gdzie szli, gestykulowali, robili miny, 
mówili,  śmiali  się,  a  tuż  koło  nich  Bryza,  węsząca  nosem  przy  ziemi, 
ocierająca się o ich nogi, wywijająca ogonem, to wyprzedzająca, to pozo-
stawiająca  towarzystwo w  tyle. Ta  ręka,  żywa  i  cielesna, wysuwała  się 
ze skraju snu na skraj terytorium śmierci, chcąc przygarnąć nieistniejącą 
obecność  umarłych. W  okolicy  garażu,  gdzie  zakopana  w  dole  Bryza, 
powstawał świt i ta ręka poczuła jedynie chłód psiej sierści. A jednak był 
tam ktoś lub coś, co jeszcze nie ostygło. 

8.02
Dobry  dzień:  mroźny  i  słoneczny,  jeden  z  tych,  które  sączy  ukryte 

światło. Do południa w piskich urzędach, w każdym pomyślne  rozwią-
zanie bieżących sprawunków moich muzeów. W Rucianem-Nidzie ludzie 
jacyś tacy promienni, uśmiechnięci. Małgosia K., która kiedyś sprzątała 
w Praniu, rzuca się Jagience na szyję, sprzedawca w warzywniaku ocho-
czo zagaduje i żartuje, kioskarz woła, że już od soboty czeka na nas płyta 
z  mazurkami  Chopina,  sklepowa w  spożywczym wybiera  z  mieszanki 
cukierków te smaki, które lubię. Korytem drogi do Prania spływa odbita 
od śniegu świetlistość, mruży oczy i połyka w nią wchodzącego. Uspoko-
jenie i zanurzenie w Tu i Teraz i ta pewność, że prześwietli ona noc i ten 
świt jak prosektorium, gwałtownie nie zbudzi.

 
9.02
Cisza taka, że można lepić z niej śnieżynki. Gdy podwiązuję do karm-

nika kulkę tłuszczu nadziewaną nasionkami, wyróżniam wyraźnie cztery 
odgłosy:  furkot  skrzydeł  sikor  w  jaśminach  tuż  nad  głową,  kwaczenie 
kaczek w trzcinach zamarzniętego jeziora, pracę pieca olejowego i prze-
jazdu ciężarówki z pustą platformą. A gdybym stanął w gwarnym i ruchli-
wym miejscu któregoś z molochów i wytężył słuch, jakie i ile dźwięków 
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bym wyłowił? Czy rozróżniłbym je, wyodrębnił, policzył? Byłoby raczej 
na odwrót; nasłuchiwałbym ciszy, destylowałbym jej cząsteczki, atomy. 

Idzie mi na 46 lat. Dopiero teraz wyraźnie czuję tą falę, która wypełnia 
mnie i kołysze; uspokojenie – wyciszenie, łagodność – spolegliwość. Kto 
tak  czule  na mnie  patrzy  i  obejmuje? Kto ma  tą  smutną  radość  głębo-
kiego jak loch spojrzenia? Teraz mógłbym spotkać śmierć i udać się z nią 
pod rękę jak z młodą dziewczyną, której czarne i przepastne oczy świecą 
i szerzą się, a niekiedy zachodzą mgłą.

12.02
Znów  silnie  pada.  Sikory  z  impetem  rzucają  się  na  ziarno  i  okruchy 

chleba.  Łuskają  je  i  zjadają  w  suchych  krzakach  jaśminu,  na  których 
wyglądają  jak  grube,  tłuste  liście  ocalałe  z  lata. Dwa  kowaliki, wobec 
których  sikory mają  respekt,  łuskają w karmniku. Ta biesiada na małej 
planecie z orbitą jaśminów ma swój powtarzalny rytm. Należy do niego 
również tajemnicza ręka, gdy podsypuje ziarna i suszony owoc, podcze-
pia  słoninę.  Dalsze  widoki  ucinają  okienne  ramy,  w  których  każdego 
ranka tkwi moja głowa. To jedyny kosmos na ludzką skalę. Każdy inny 
wydaje się nieludzkim, co nie oznacza, że perspektywicznym.
Jaśminie płowy, jaśminie zimowy w aureoli ptaków!

19.02
Zdradziłem cię na kilka dni, Notesie,  to znaczy o  tyle zdradziłem, że 

wcale o tobie nie myślałem, porwało mnie bowiem coś większego, pisanie 
wierszy. Zapisywałem ciebie po to, żeby ta chwila nastąpiła, żebyś mnie 
na nią otworzył. Zaczęło się więc w okolicy tłustego czwartku, a skoń-
czyło tej nocy. To były tłoczne i obfite od słów dni, które obrodziły post-
nymi wierszami. Codzienność wzięła na siebie Jagienka, chroniąc mnie 
przed naporem spraw, tym razem zupełnie nieważnych. A ja byłem sam 
w  gorących  i  lodowatych  przestrzeniach  i  uwalniałem  je w wierszach, 
które  śpiewały.  Gdy  osiągały  zbyt  wysokie  rejestry,  tak  wysokie,  że 
dalej nie byłem w stanie ich ciągnąć, schodziłem naturalnie i swobodnie 
na niższe,  jak piechur w dolinę,  i  zapisywałem piosenki  i przyśpiewki. 
Strumieniem słów, w którym zanurzony byłem cały  jak – nie przymie-
rzając  – w wodach  płodowych,  oddychał  każdy  por mojej  skóry.  Pisa-
łem  całym  sobą,  cieleśnie,  organicznie,  jakbym  tarzał  się  w  planecie 
i  kosmosie,  ziemi  i  powietrzu,  jakbym  płonął  i marzł.  Byłem  demolo-
wany, a następnie budowany, nicowany i składany na nowo. Przyboju tej 
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fali, która mnie porwała, będącej jakimś nowym wymiarem i czasu i prze-
strzeni,  nie  zakłócił  pobyt Mirka Czyżykiewicza  z Anią  i  jej  synkiem, 
wręcz przeciwnie, czytałem mu kolejne porcje wierszy, a on je zabierał 
i na górce pochylał się ku nim, składał gitarę.

Do K. Kuczkowskiego:

O  trzeciej w  nocy  postawiłem  ostatnią  kropkę  pod  swoją  rozgorączko-
waną pracą. Dołączam zdjęcia, które zrobiła Jagienka, to z wczoraj, gdy 
pracowałem przy świeczkach, ponieważ wyłączyli prąd i to z dzisiaj, gdy 
przy  późnym  śniadaniu,  z  kilkudniowym  zarostem,  w  szlafroku,  zmę-
czony  i  zmiętoszony  a  przy  tym  szczęśliwy  i  wyzwolony,  przeglądam 
manuały. W sumie 46 pieśni, a w nich trochę wierszy starszych, przero-
bionych, a trzy nietknięte. Wciąż „krwawię”, dygoczę, nadal nie puściły 
przestrzenie,  które mnie miały. To  jednak nic  –  bo  pod  tym „krwawie-
niem”, drżeniem, odbywa się gojenie, które jest jak wielkie uspokojenie. 
Podobne panuje w dzisiejszym poranku, jego powietrzu i trawach. Teraz 
w pełni rozumiem słowa Rimbauda, gdy pisał w liście „ja to ktoś inny”. 
Można dalej – ja to jacyś inni. Dokonała się przemiana, którą ledwie prze-
czuwam. Pieśni smutnego światła, dobry tytuł? Za pół roku kończę 46 lat! 
Załączam dedykowaną Tobie Pieśń naiwną oraz Kołysankę, która zamyka 
odbytą drogę, a ta była światową i zaświatową, realną i transcedentalną. 
Ktoś mnie  prowadził, miałem krzyżyk  i  błogosławieństwo na  tę  drogę, 
czyli przyzwolenie. Brzmi to niewiarygodnie, w dodatku brakuje mi słów, 
aby  opisać  to  doświadczenie. Dopiero  stygnę  lub  odwrotnie,  nabiegam 
krwią.

Do A. Glenia:

Dochodzi  dwudziesta  trzecia  i  jestem  bardzo  zmęczony.  Przed  chwilą 
przeczytałem Pański list; tyle w nim dobrego i tak dobrze napisany. Proszę 
wybaczyć, że nie napiszę więcej, ale kłopoty z prądem spowolniły plany 
dnia. Dwie godziny pisałem przy świecach, taki był przymus. Moja krucha 
Jagienka zrobiła  z  tego kilka zdjęć. Proszę  spróbować pisać przy  świe-
cach,  polecam  Panu  to  doświadczenie.  Obiecuję,  że  odpiszę  na  Pański 
piękny  list,  ustosunkowując  się  do  tego  i  owego,  lecz  nie  od  razu.  Za 
szkic i wiersz jestem wdzięczny, i wdzięcznie się z nimi zapoznam. […] 
A teraz próbuję sobie wyobrazić Pana, Pańskie dwa aniołki  i „madonnę 
studzwonną”. Wszystko  już  zwolniło  i  dostało  od Was  należytą  porcję 
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namysłu. O nocy, która jesteś jak dzień”. Nie spostrzegłem się, że wysła-
łem Panu „starą” wersję Pieśni miłości. Posyłam właściwą, w której zmie-
niłem wers ostatni. Teraz zamierzam zamknąć sobie powieki. 

Zamknąłem powieki, a pod nimi wezbrały stróżki wersów. Ślę je do Pana 
szczęśliwy  i  zmęczony. Wywołały  je ostatnie zdania poprzedniego  listu 
do Pana. Proszę  je przygarnąć, dobrze się w Grabczoku poczują  i –  tak 
sądzę – dalej będą rosły.

Proszę  nie  wyrzucać.  Ślę  jeszcze.  Zamiast  snu,  lemiesze  słów  pod 
powieką.  Bywa! Gdybym miał  coś  znów  napisać,  dam  już  pokój  Pań-
skiemu pięknemu domowi i wyjdę na mróz. Niech Pan i dom Pański będą 
ukołysane. Rozkołysane.

Napisałem jeszcze kilka wierszy. Potem Jagienka zbudziła mnie z nich 
do  snu.  Zgasiłem  światło.  Była  trzecia  w  nocy. Mam  nieodpartą  chęć 
wyjazdu w Polskę i czytania pieśni we wsiach, w miasteczkach. Niech się 
sprawdzają, niech wydźwięczą się w ludziach.

20.02
Myślałem,  że  wczoraj,  późną  nocą,  pióro  odkładam  na  długo.  Tym-

czasem znów zapisały mnie wiersze. Trzy. O 4.30, omal jednym rzutem, 
Pieśń  dniowa,  o  8.50  w  łóżku  Pieśń  liny,  której  słowa,  te  pierwsze, 
nie  dawały  spokoju  od  świtu,  o  15.20  czterema  regularnymi  tercynami 
Pieśń odbitego. Ostatnią  zaraz po przyjściu  z  odśnieżania.  Jest  odwilż, 
lawiny mokrego i ciężkiego śniegu spadają z dachu, a jego zwały tarasują 
drogę wyjazdową. Wróciłem słaby  i  spocony,  jakbym wyszedł z sauny. 
Wytarłem się  ręcznikiem, a potem siadłem  i napisałem Pieśń odbitego. 
Zrobiłem to naturalnie  i  spokojnie –  tak,  jakbym parzył herbatę, zamy-
kał drzwi na klucz, głaskał kota, smarował chleb dżemem. A na początek 
miałem tylko kilka słów i rytm.

Nadal trzyma mnie podróż, która jest jak sen. Śni się sama i jest roz-
legła  jak  świat. Nie  czuję  lęku  i  nienawiści. Poszła w diabły gwałtow-
ność,  impulsywność.  Gdybym  teraz  miał  podnieść  głos  na  cokolwiek, 
co  istnieje,  zagłuszyć  to  istnienie,  wyprzeć,  zapadłbym  się  chyba  pod 
ziemię. Czuję wyjątkową jednię z otoczeniem, tym odkrytym i zakrytym. 
Przytulamy się, głaszczemy,  iskamy. Na krajobrazie,  ludziach, zwierzę-
tach  i  rzeczach  otok  dziwnego  światła,  który  lekko  promieniuje  jakąś 
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wszech-łagodnością i wszech-dobrotliwością. Pieśń odbitego jest tajem-
nicza, jest w niej dziwnie o Chrystusie, ale też o mnie samym. Nie umiem 
rozgraniczyć,  zresztą  jak w  innych pieśniach,  jedności  aktu  twórczego, 
bo nie było szczeliny, tego „pomiędzy” zapisującym i zapisywanym. Tak, 
wyczuwałem  obecność  Innego,  Bezimiennego,  rodzaj  eterycznej  ciele-
sności. Byłem w niej? Byłem nią? Są te moje pieśni bolesną modlitwą, 
wykwitają  z  ducha  chrześcijańskiego,  choć  z  licznymi  naleciałościami 
i zanieczyszczeniami. Chrystus z tej ostatniej to Chrystus odbity z brudnej 
zmarzliny, na którego należy chuchać. To Chrystus odśnieżony, do zawi-
nięcia w szmatkę, i jako kosmos, i jako figurka.

Głosy pieśni  są  silne  i  szmerliwe, mocne  i  delikatne,  twarde  i  czułe, 
wysokie  i  niskie,  nawet  yoni  wyśpiewała  swoja  tercynę.  Są  chórem, 
a  nawet  małą  symfonią,  zaklinaniem  oraz  szemraniem  do  ucha  i  jak 
umieją, dają odpór cielcowi wypierającemu Boga z życia. Ten odpór jest 
rozpaczliwy  i  wesołkowaty.  Przez  piosenki  i  przyśpiewki  mówi  ludek 
boży  i  prostaczkowie. Wracając do głosów,  są w pieśniach głosy  chło-
pięce, męskie,  starcze, dziewczęce  i kobiece, matki, ojca,  synów, przy-
rody żywej i nieożywionej, duchów czystych i nieczystych. Dziś z całą 
pewnością  jestem  inny,  czuję  to  wyraźnie;  inaczej  niż  zwykle  chodzę, 
z namysłem, odświętnie. Nie sądzę, abym zwariował. Co to, to nie. 

Zżymałem się na okoliczności przeszkadzające w pisaniu, na wszystko, 
co od niego odrywa. Tym razem jest inaczej. Wcale nie zawadzał mi pobyt 
Mirka, Ani i Thibauld, koncert Mirka w Białej Piskiej, wspólne posiłki, 
długie rozmowy, piwo, trochę wódki. Miałem spokój, byłem wyciszony 
i  zarazem otwarty na cały dom,  jego zgiełk  i w każdej  chwili – gdyby 
zaszła tak potrzeba – mógłbym rzucić to pisanie i biec ku temu, co woła-
łoby o pomoc, ratunek, wsparcie, współczucie. Pieśni zaszły we mnie tak 
głęboko, że nikt, ani nic, nie był w stanie ich wypłoszyć ani zdusić. Kiedy 
tylko  chciałem pisać,  opuszczałem  ludzi,  z  którymi  z  zaangażowaniem 
rozmawiałem i żartowałem, kuchnię, gdzie gotowałem, jadłem i zmywa-
łem. I od razu w pokoju na górze podejmowałem nutę wersu, a pozostałe, 
pisząc  się  same,  schodziły  jak  po  sznurku. Może więc  rozłam między 
racjami życia i racjami sztuki nie jest aż taki drastyczny i niekiedy, choć 
na  krótki  czas,  scala  się?  Nie  ja  gwałciłem  język,  to  język  nachodził 
mnie i sprawiał, że byłem organicznie napięty jak struna, a jednocześnie 
wyzwolony. Kto mi to wszystko dyktował, poddawał rytm, rym, współ-
brzmienia,  a  przede  wszystkim  sens?  Zresztą,  byłem  wszędzie,  byłem 
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ze wszystkim i wszystkimi; przytomny i lunatyczny, płonący i lodowaty, 
nieobecny  i obecny, otwarty  jak rozległa, boleśnie czuła rana.  I  jeszcze 
to,  skąd przeświadczenie, że w  tej podróży  rozgorączkowanego pisania 
coś mi zagraża, jakbym nie miał tlenu, kasku, lin? Uspokajała obecność 
Jagienki. Nie była ciągła, pojawiała się i znikała; tak spostrzega realność 
ktoś w malignie. 

Tak,  byłem w Czymś  lub Kimś. W  jakimś  brzuchu,  który ma  swoje 
czaso-przestrzenne prawa, nieodkrytą fizykę. Nie, nie było ani czasu, ani 
przestrzeni! Było coś o wiele silniejszego ode mnie, to coś mnie dobro-
dusznie  podjęło,  a  potem  bezwzględnie wyrzuciło. A  kiedy  przebudzi-
łem się (wciąż się przebudzam!), czułem się nagi, samotny, ale dziwnie 
szczęśliwy i spełniony. Nie było dźwięku, nuty, słowa, których nie potra-
fiłbym podjąć, a następnie rozwinąć w wariacje, wachlarze, wolty poetyc-
kich form. Struktura świata wydawała się spójna i sensowna, wszystko się 
zazębiało, zgadzało, żadnej przypadkowości, chaotyczności, przypadku. 
Czy to było ciało Innego, Bezimiennego, w którym wszystko jest zgodne 
i niepojęte zarazem?
Zaczynam przytomnieć, dociera do mnie kontur rzeczywistości i kant 

życia. 

21.02
W nocy zapis kolejnego wiersza, Pieśni skoku. Rano, przepisując, dopi-

sałem dwa dystychy. Moje zapisy odbywają się w czasie Wielkiego Postu, 
są modlitwami,  rozpaczliwą modlitwą, która co ma wyjednać? Zbliżają 
mnie one do Boga, do jego syna Jezusa Chrystusa? Czy dotykam czegoś 
ważnego? Pierwiastka boskiego czy  ludzkiego,  cierpienia czy boskiego 
światła?  Tego  nie  da  się  oddzielić  tutaj  na  ziemi.  Krew  moja  płynie 
przez nicość. A  jeśli  nie moja? Transcendentalna  transfuzja przez moją 
cielesność.

22.02
W nocy  znów  coś  zapisywałem,  tekst  nie  był w  całości  „podpowie-

dziany”, jednak wyraźnie „śpiewał” i poddawał się regularnemu wersowi. 
Rano skończyłem, ale pracowałem nad nim dłużej niż nad poprzednimi, 
a to dlatego, że rozchodził się w dwóch kierunkach; w szerszym i ogól-
niejszym  oraz  węższym,  konkretnym,  ograniczonym  tylko  do  dwojga: 
mężczyzny i kobiety. Nie dały się te kierunki scalić, wybrałem więc ten 
drugi. Włączyłem Stabat Mater i Salve Regina Giovanniego Pergolesiego, 
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co  w  okresie  okołowielkanocnym  czynię  tradycyjnie.  Te  boleściwe 
utwory  przejmują  mnie  dogłębnie,  dotykają  struny  łkającej.  Ależ  tak, 
pieśni to piszące się misterium pasyjne! Znajduję Chrystusa, odśnieżam 
go, wkładam mu w ranę sopel fioletu, odbijam od lodu. Z czego jeszcze? 
Z odwrotności ziemi? Brak języka. Może rzecz w oddechu? Czy możli-
wością jest połączenie indywidualnego, śmiertelnego oddechu z rytmem 
oddechu Tajemnicy, z jej kosmicznym oddychaniem? 

Wielka moja otwartość. Co  ją otwiera? Szeroki mój oddech. Co nim 
oddycha? Harmonijny mój  rytm. Co  go wybija? Co  tak  piskało  i  kwi-
liło,  aby  się wysłowić?  Co  skruszyło  kamień w  krtani  jak  grobowiec? 
Nie wiem. Nie wie nikt. 

27.02
Znów napisały mnie dwa wiersze Pieśń zamknięcia i Pieśń na co dzień. 

Dwa dystychy tej ostatniej zapisały się w nocy, w pokamedulskim klasz-
torze na Wigrach, z kolejnymi kilkoma walczyłem dwa dni. To już chyba 
ostatnie krople strumienia, który tak hojnie spływał i brał w objęcia, co 
napotkał. W sumie „51 pieśni smutnego światła”. 

Zadzwonił W.  Uchański  z  „Iskier”,  powiedział  krótko:  „– Wydaję”. 
Dał mi miesiąc na ostudzenie, bo pieśni potrzebują chłodnego oka. Dla-
tego wysłałem je Kuczkowskiemu, Fałtynowiczowi, Stabrze, Stolarczy-
kowi. Dostrzegam  już krajobraz:  śniegi  topnieją,  leśne dukty wzbierają 
wodą,  która  nie ma gdzie  ujść. Taka  cisza  dokoła,  że  słyszę,  jak  pęka, 
kruszy się naczynie, którym byłem. Czym się teraz wypełnić? Od czego 
zacząć? Odłogiem leży praca nad wystawą „Poeci z krainy Nord”. Wier-
sze wybrałem,  a  należałoby  jeszcze wpisać  je w  komputer,  zadzwonić 
do L. i sprecyzować termin jej przyjazdu do Olsztyna oraz Suwałk, gdzie 
ma zrobić zdjęcia poetom. Czy zrasta się obojczyk matki? Czy syn zado-
wolony z pobytu na Wigrach? Czy nie czas spotkać się z osobami, które 
zgłosiły się do pracy w Praniu? Jak udał się recital chopinowski w Filhar-
monii w Olsztynie, który prowadziła J. i jak poradziła sobie z wierszami 
o Chopinie, w tym Benna? A może już to pytanie zadałem? Poezja należy 
do życia czy śmierci? Myślę o tym na marginesie liryku Brakonieckiego, 
w którym stoi: „Nie niszcz mnie poezją, która życia nie pojmuje”. Otar-
łem się jednak o niewiarygodne przestrzenie życia i śmierci; były inten-
sywniejsze, jaskrawsze, wolne.
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Podczas pobytu w klasztorze odwiedziłem Andrzeja Strumiłłę. Z Wigier 
do Maćkowej Rudy jest rzut kamieniem. Mówił, że znów pisze wiersze 
i napisał  ich  tyle a  tyle. Nie pamiętam liczby, którą rzucił. Zobaczyłem 
kilka  jego nowych obrazów. Gdybym miał wybierać między  jego wier-
szami a obrazami, bez wahania opowiedziałbym się po stronie ostatnich. 
Z kamieni zgromadzonych na werandzie pogładził muszlona, stop muszli 
i czegoś tam. Z kolei w galerii wskazał na Sąd Ostateczny, który zrobił 
na mnie kolosalne wrażenie. Płaszczyznę obrazu pokrywają setki musz-
lonów, a gdy spojrzeć nań z bliska, okazują się skłębionymi ludzkimi cia-
łami, każde w innej pozycji. Temat śmierci  i wizja końca człowieczego 
losu  obsesyjnie  zdominowały  jego malarstwo.  Bije  z  niego  nieczułość 
i  chłód  kosmosu,  jego  przeciągi  i wiry,  czarne  dziury,  które  są  kresem 
wszystkiego, ostatecznym wyrokiem, przeznaczeniem. Jego obrazy wyją, 
a  wycie  jest  formą  pieśni,  tyle  że  pieśni  rozpaczy.  Zosia Markuszew-
ska mawiała o Strumille – Hiob. Dziś Hiob ma 84 lata i nadal jest górą, 
a jego ręce, którymi wynosi kamienie z pola pod owies dla koni, są twarde 
i silne, jakby wypalił jej piec kosmosu. Nie podda się do końca, bo wie, 
że życie to jedyna pewna jasność. Dzielnie i niezłomnie trwać będzie jak 
stare drzewo strzegące tajemnicy kamienia. 

28.02
W Praniu zalegają hałdy śniegu, najbardziej w tych w miejscach, gdzie 

odwalany był  na bok,  żeby udrożnić przejścia  i  przejazdy.  Jest  twardy, 
przybrudzony, gruboziarnisty i pewnie długo będzie topniał. Za to wyszło 
słońce, a światła jest więcej niż zazwyczaj, jakby przerastało ramy zimy. 
Ma cieplejszą konsystencję, inaczej się rozlewa po zielonych i ciężkich od 
wilgoci gałęziach świerków. To światło przejścia, które sprawia, że myśl 
o wiośnie kwitnie w głowie. To światło obietnicy wiosny. 

Z Wyspy Sándora Máraiego: „Ludzie są wygodni – myślał z gorzkim 
wyrzutem – i trudno będzie im wytłumaczyć. Mają do dyspozycji kilka 
gotowych  pojęć:  przyjaźń,  miłość,  małżeństwo,  przygoda,  stosunek; 
i wydaje się  im, że w tych gotowych pojęciach zawiera się życie. Otóż 
nie  zawiera  się”. A  u  Josipa Brodskiego w wierszu  bez  tytułu  z  1989: 
„i rad jestem, że są przestrzenie na świecie/ bardziej nie wiarygodne, niż 
między mną a tobą”. 
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6.03
Poeta starochiński: 
Przed iluminacją rąb drzewo i noś wodę. 
Po iluminacji noś drzewo i rąb wodę. 

Drugi i trzeci marca – trzy kolejne pieśni: Pieśń prorocza, która pośred-
nio  i  odlegle  nawiązuje  do Podwalin  Leopolda  Staffa  z  tomu Wiklina, 
Wesołek prochów,  znów odnoszący  się do  jeziorka, gdzie  rozsypaliśmy 
prochy Jurka Markuszewskiego, Nie żałuj głaskania umierającemu, zade-
dykowany ciężko chorej matce Małgosi Lebdy. W liściku do niej napisa-
łem, żeby czule głaskała swoją matkę, zdanie to dało wers, który napędził 
pozostałe, stając się przemienną i przemieszczającą się ośką całej pieśni. 
Kto wie, czy to nie największy i najbardziej tajemniczy tekst cyklu. 

8.03
Gorączka pisania opada. Pieśni leżą jak ryby wyrzucone na brzeg. Jestem 

zmęczony,  nie mam ochoty  ich  czytać,  ani  sobie,  ani  komuś.  Jagienka 
nakłania i kusi butelką Becherovki, mówi: „– Rozpal w kominku, posie-
dzimy,  rozlejemy, poczytasz”. A mi się nawet palcem nie chce kiwnąć. 
Niebawem mam  je  czytać w Toruniu,  potem w Działdowie,  ale myślę 
o tym rutynowo, nawet obojętnie. Jakże odległą wydaje mi się gorączka 
tworzenia,  jakby  nigdy  się  nie  wydarzyła,  a  jeśli  nawet,  to  gdzieś  za 
siódmą górą, rzeką i doliną. Dobrze mój stan oddają słowa z wiersza Kara-
ska:  „Wszystko  pamiętam,  wszystko  zapomniałem”. A  gdybym  dodał 
zaprzeczenie:  „Niczego  nie  pamiętam,  niczego  nie  zapomniałem”,  czy 
nadal znaczą to samo? Za oknem tyle słonecznego światła, które niczego 
we mnie nie podejmuje, nie podnosi i nie wyciąga do świata. Z zazdrością 
spoglądam na ruchliwe sikory krzątające się w jaśminie. 

10.03
Z okna w górnym pokoju patrzę na krzątaninę Mariana po podwórcu. 

Niebawem zjedzie Jacek Napiórkowski z siostrą. J. będzie miał spotkanie 
autorskie, po którym udamy się na ognisko, szykowane właśnie przez M.
Znów  się  pisze:  drzewa  puszczy,  czemu  takie  dziwne  drzewa;  pień 

rośnie ku górze, gałęzie ku górze i na boki, teraz nagie i w igłach, a nie-
bawem w pąkach i  liściach. Koty, czemu takie dziwne koty, z ogonami 
sterczącymi  w  górę  i  na  czterech  łapach.  Marian,  czemu  taki  dziwny 
Marian na dwóch nogach; pcha taczkę z trocinami na jednym kółku. Dym 
z ogniska, czemu taki dziwny dym z ogniska okadzający po skosie świerki 
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i  sosny. Cień dymu  i komina,  czemu  taki dziwny cień dymu  i komina; 
trzy kwadranse temu dymił na podjeździe skąd odwalono śnieg na traw-
nik;  a  teraz  przesunął  się  i  dymi  na  trawniku,  z  którego  nie  odwalono 
śniegu na podjazd. Ściana garażu, czemu tak dziwna ściana garażu, którą 
jaskrawi słońce, a ona świeci bielsza niż śnieg i mruży oczy patrzącemu. 
Ten,  czemu  tak  dziwny  jest  ten,  który  mruży  oczy  w  oknie  na  górze 
i mówi: „– Dziwne jest możliwe nic”. 

N. proponuje, żeby poprzedni zapis, który czytam mu jako pieśń prozą, 
rozbić na wersy. Wiązaną, więc wstawię do cyklu. 

11.03
Złapałem  dystans  czasowy.  Sugestiom  przyjaciół  muszę  przyznać 

rację: tom trzeba odchudzić. Gorączka, zwłaszcza wysoka, sprawia i to, 
że pacjent bredzi. Po wielkim ogniu z kolei zostaje pogorzelisko. Jeżeli 
nie wszystko strawił i co nieco da się z niego ocalić,  tym cenniejsze są 
to rzeczy. Dziś siedziałem nad pieśniami i sprawdzałem słowa. Te mocne, 
choć osmalone i nadpalone, zostawiałem. Spopielone wyrzucałem i zastę-
powałem innymi. 

12.03
Po zejściu ze schodów przewrócił się na bok, wyciągnął tylne łapy i ści-

śnięty od środka skurczem, zesztywniał. Zapadał w bezdech, znów łapał 
oddech i tak dwa, może trzy razy. Nie żył kilka minut przed ósmą rano. 
Położyłem mu rękę na sercu i poczułem, jak stygnie w nim  pieniąca się 
krew. Gosz, cóż to był za kot! Poeta i arystokrata wśród kotów! Ostatnie 
dwie noce był poza domem, martwiliśmy się niego. Tego ranka budzili-
śmy się omal równocześnie, była piąta. Jagienka z przeświadczeniem, że 
Goszowi dzieje się krzywda, że ktoś zaatakował go w lesie. Sprawdziłem, 
czy grzeją kaloryfery, bo w pokoju panował przenikliwy chłód. Wcześniej 
śniłem rodzinny dom, do którego wprowadziliśmy się, gdy miałem 8 lat. 
Usiłowałem dostać się na piętro przez mieszkanie sąsiadów na parterze, 
lecz  nie mogąc  odnaleźć  przejścia,  błądziłem  i  coraz  bardziej  traciłem 
orientację. Pojawił się ktoś nieznany i powiedział: „– Przejścia, którego 
szukasz, nie ma, a tutaj odbywa się koncert”. Pokój był jak pałacowa sala, 
większa niż cały dom. Muzycy we frakach stroili instrumenty i patrzyli 
na mnie nieobecnym, jakby trupim spojrzeniem.
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14.04
Nadszedł projekt okładki pieśni. Ostateczny  tytuł 41,  znaczy  tyle,  co 

liczba  pieśni,  ale  i  zawiera  nutę  prowokacji,  zbliża  się  do  mickiewi-
czowskiego  „imienia”  44.  Tomik  powstawał  w  drugiej  połowie  lutego 
i w pierwszych dniach marca, a ukaże się w końcu kwietnia. To rekord, 
jakby gorączka poety przeszła na wydawcę. Okładkę stanowi biało-czarne 
zdjęcie autorstwa Małgosi Lebdy, które zrobiła w Sypniewie. Uchwyciła 
mnie z boku, może więcej od tyłu niż z boku, nie tyle jednak moja sie-
dząca osoba jest na nim ważna, co pisząca dłoń, której żyły krwią nabie-
gły. Właśnie ta dłoń, trzymająca, zapisująca długopisem kartkę notesiku, 
została skadrowana, powiększona i wyeksponowana. Żadne mistrzostwo 
świata,  moja  dłoń,  urąga  romantycznym  wyobrażeniom  artystowskiej 
dłoni, raczej glina, gruda ziemi tocząca soki glist i korzeni. Znamionuje 
„cielesność” aktu  tworzenia, organiczność, zmysłowość z  jednej strony, 
a z drugiej kruchość, bezradność  tego, co usiłuje skryć, przytulić, osło-
nić. Po wykonaniu zdjęcia L. wyraziła też życzenie: „Chciałabym kiedyś 
przeczytać, co ta dłoń pisała, gdy robiłam jej zdjęcie”. Nie pamiętam, co 
wtedy  pisała  i  gdzie  to,  co  pisała,  teraz  się  znajduje. Na  okładce  spod 
grudy dłoni wychodzą pieśni. Spod grudy, a nie jak po grudzie, to różnica. 

 
29.04
41 leży na stole. Cieszy i tyle, ale tylko chwilę. Było, minęło i trzeba 

zaczynać od nowa. Pieśni już nie przy mnie, są więc bezradne, samotne, 
skazane na siebie. Czy mają dość siły, aby wędrować przez ludzi i krajo-
brazy? Kto na nie chuchnie, kto podejmie, kto przytuli? A kto pominie, 
odłoży, odrzuci? To już nie moja sprawa. Tomik leciutki jak piórko sójki, 
list, chusteczka. W kieszeni będzie lżejszy niż portfel, klucze, komórka, 
notes: „Leć, sójko, leć, leć. Pal sześć śmierć”. 

9.05
L. Szulc o 41  na  marginesie  41:  „Poeta  kroczy  pierwszy.  Kto  idzie 

pierwszy jest naprawdę żywy”. Piękne i głębokie zdanie, nieprawdaż?

4.07
„Najbardziej  zaś  żywym  językiem  poetyckim  jest  język  liryki  […]. 

Język  liryki  jest  wyłącznie  językiem miłości  –  językiem  spotkania”.  – 
pisze S. Matusz w swoich Pieśniach odejścia i powrotu.
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14.07
Poeta i krytyk P. Dakowicz napisał szkic o pieśniach, bagatela siedem-

naście stron! Pisze przy tym o mojej poetyckiej drodze, odbytych prze-
mianach,  które  doprowadziły  mnie  do  41.  Stwierdza,  że  nie  wziął  się 
z niczego,  że pracowały na niego moje dotychczasowe  tomiki,  a  inspi-
rowali  go  dawni  mistrzowie,  których  czytałem  z  upodobaniem  i  pro-
wadziłem  z  nimi  dialog.  Świetna,  wnikliwa  krytyczna  robota.  D.  jest 
darem  losu, poznałem go w 2005  roku na Festiwalu Poezji w Sopocie. 
Do Łodzi wracał  z Gwiazdą głóg,  której  lektura,  jak  napisał w  szkicu, 
wprawiła go w stan „zaczytania” i „zapomniał, gdzie się znajduje, a czas 
i  świat  zewnętrzny  przestał  istnieć”.  Poeta  jest  środkową  częścią  tryp-
tyku, bocznymi – krytyk i redaktor. Oboje są doradcami i komentatorami 
jego pracy, powiernikami cierpliwymi akuszerami. Poeta prowadzi przez 
świat, krytyk to przewodnictwo komentuje. Poeta rozjaśnia język, redak-
tor wskazuje w nim miejsca głuche i ślepe. A gdy jeden i drugi są poetami, 
pojawia się perspektywa przyjaźni – rzecz z tego tryptyku najważniejsza. 

17.08
Niezwykłe w zwykłym.
Lub zwykłe w niezwykłym. 
Niezwykłe życie w chaosie zwykłego kosmosu.
Lub zwyczajne życie w niezwykłej tajemnicy kosmosu.
Zwyczajne oświetla nadzwyczajne, a nadzwyczajne – zwyczajne.
Poezja lokuje się w szczelinie między jednym a drugim. Gdy znosi tą 

szczelinę, dokonuje się przemiana i wyzwolenie osoby, wyjawia się uni-
wersum, czym by ono nie było i gdzie by nie było, w tym, co zwyczajne, 
i w tym, co niezwykłe.

2.10
Moje spotkanie autorskie w Nowym Sączu prowadził Wojtek Kudyba. 

Powiedział,  że  spotkał  profesora  Andrzeja  Szarka,  organizatora  tegoż 
spotkania.  Profesor  miał  powiedzieć,  że  takiego  czytania  poezji  jesz-
cze nie przeżył w galerii. Na  to W.: „Zaprosiłeś szamana, a  ten ma dar 
czarowania słowem i przenoszenia ludzi w inną przestrzeń”. W którymś 
z wywiadów Leszek Możdżer mówi,  że  nie widzi  sensu w  nagraniach 
studyjnych,  wydawaniu  kolejnych  płyt,  gdyż  obecne  komputery  mogą 
wygenerować  każdy,  nawet  najsubtelniejszy  dźwięk.  Za  to  pociągają 
go występy przed publicznością, gdyż to, co może wydarzyć się między 
nią  a  artystą, nadal pozostaje  czymś żywym, autentycznym, pierwotnie 
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magicznym. W galerii K. zapytał, co jest dla mnie ważniejsze, akt pisania 
wierszy czy  ich czytanie, które wobec  tego aktu  jest wtórne. Odpowie-
działem, że czytanie jest równie ważne, bo w pewnym sensie odnawia akt 
tworzenia, przełamuje jego samotność i przeradza się w szamański obrzęd 
poetycki, przenoszący wspólnotę widzów w niecodzienny wymiar, czy-
niący miejsce większym niż jest. 

3.10
Niektórzy  poeci  są  jak  komputery,  tyle  że  nie  generują  dźwięków, 

lecz  słowa,  które  pociągają  za  sobą  następne  słowa  i w  sobie  znajdują 
tylko oparcie. Tymczasem poezja zamieszkuje gdzie  indziej  i przetacza 
swoją krew przez słowa, gdy te znajdują związek w czymś większym od 
siebie, w czymś, co jest nieogarnione i przebiega na granicy poznania oraz 
nazwania. Dla mnie przenośnia znaczy więcej niż pojęcie i czynność lite-
racką, owszem przenosi słowa z ustalonych znaczeń w inne ustalone lub 
nieustalone, lecz czy tylko słowa? Czy nie jest tak, że proces przenoszenia 
obejmuje również osobę? W każdym razie z tych źródeł poezji chcę czer-
pać, nie są wyschnięte, jak wielu sobie roi, i nadal kryją nieograniczone 
możliwości.  Po  powrocie  z Nowego  Sącza  znów  oddałem  się  lekturze 
pięknych wierszy Wojtka Kudyby  z Gorców Pana. On  też pochylił  się 
nad tym źródłem, obmyte i mieniące się słowa puścił w tan i rytm, aby 
obracały się i wirowały w uścisku ze stworzeniem, które przemija i prze-
mienia się w uścisku z Niepojętym. 

13.10
Wyłowić znaczy przenieść (na przykład z wody na ląd). Przeniesione 

poddane jest objaśnieniu i upowszechnieniu, następnie obiektywizuje się, 
czyli  zaczyna  być  obiektem w  zbiorowej  i  powszechnej  świadomości, 
w użyciu tej świadomości. Wiele z tych obiektów przechodzi do lamusa, 
nijako  w  stan  spoczynku  (wydobyte,  czyli  uśmiercone)  i  dogorywa 
w swoim blasku  (wydobyte,  czyli  rozjaśnione),  inne zaś poddawane  są 
nieustannym  modernizacjom  (choćby  koło).  Podobną  drogę  odbywa 
obraz poetycki: z ciemności do wyświetlenia na powierzchni, z cudowno-
ści i niebywałości po zwyczajność i oczywistość, z niewidzialnego i nie-
znanego po widzialne  i pospolite. Wszystkie  formy świata,  te duchowe 
i  fizyczne,  są  przenośniami,  zostały  bowiem  przeniesione  z  ciemności 
w Tu i Teraz. Żyjemy pośród rzeczy, pojęć i idei uwolnionych z ciemności 
i przysposobionych do życia. Ludzi da się podzielić na odkrywców i kon-
sumentów. Życie  pierwszych  ryzykowne,  graniczne,  ale wynagrodzone 
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kształtem, konturem, kolorem, głosem, zdaniem namacanym w ciemności 
i jej odebranym. 

22.10
W  centrum  myśli  Tarkowskiego  i  Pasoliniego  znajduje  się  pragnie-

nie zbawienia. Ostatnie słowa Pasoliniego w wywiadzie udzielonym tuż 
przed śmiercią: „Wszyscy jesteśmy w niebezpieczeństwie”. K. Kuczkow-
ski w wierszu Koda: „Rzecz niewarta uwagi, jak zawsze/ Gdy nie o wier-
sze chodzi ale o zbawienie”.

 28. 10
K. Mrozowski do telefonu, po lekturze 41: „– Nie boją się ciebie proste 

słowa. Detonowałeś z nich potężny ładunek poezji i czułości. To modli-
twa nawet dla niewierzących. Ja jestem niewierzący, uważam, że świat jest 
i powstaje w głowie, ale szła ze mnie łza, coś we mnie łkało”. – I dodaje. 
– „Mam Ody Krzysia Karaska z 2009 roku i twoje 41 z 2010, czy to przy-
padek, że na okładkach obu ręka? Na tomiku K. spalona (Giacomettiego), 
na twoim – żywa, pulsująca mięśniem i żyłą”. 

29.10
Dziwienie się jestestwem świata i swoim w tym świecie jestestwie.
Niekiedy melancholia, bo czujesz, jak te dwa jestestwa rozpadają się. 
Poczucie, że rozpad świata tkwi w jego początku, w jego nieustannym 

stawaniu się, w każdej  ludzkiej czynności  i działaniu, w każdej formie, 
którą ta czynności i działanie powołuje.
Lampion, który świeci, jak gaśnie. I gaśnie, jak świeci.
Głos, który mówi, jak milczy. I milczy, jak mówi.
Świat od zawsze się staje, od zawsze rozpada.
Wiecznie powstaje, wiecznie zapada.
Co jest budulcem zbawienia? 
Dopomóż Panie, kimkolwiek jesteś.

30.10
Eustachy  Rylski:  „Czułość  jest  zaprzeczeniem  ciepła,  bo  w  czułości 

nie ma  nic  optymistycznego  i w  istocie  zdrowego. Element  niepewno-
ści, smutku i bezsilności wobec bezprawia istnienia jest rdzeniem, samą 
naturą czułości. Nie trzeba pisać bezsilna czułość, ona jest bezsilna bez 
tego przymiotnika”. 
A jednak głaskanie bytu, bez względu na to, ku czemu zmierza.
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W  tej  czułości  kwilenie  chłopca  w  mężczyźnie,  łkanie  mężczyzny 
w starcu, kwilenie dziewczynki w kobiecie, kobiety – w staruszce.

31.10
Wnętrznia – piękne, głębokie słowo, które znalazłem u Iwaszkiewicza, 

a drugie – „światło niepewnozłote”. 

2.12
Myślę o słowach Piotra Matywieckiego w radiowym „Tygodniku Lite-

rackim”, w którym omówiono 41. Mówił o epifanii  czy  też  iluminacji, 
która  jest darem. Dodał, że  jest  to dar rzadki  i dlatego cudowny. Spada 
na poetę raz, dwa, może trzy razy w ciągu życia. Reszta, którą się pisze, 
to  imitacja  tego daru, co sugerował  już zresztą Miłosz. Stopień masko-
wania imitacji (która też jest maską) zależy od potencjału talentu poety. 
Na pisanie imitacyjne Gałczyński uknuł inny termin, a mianowicie „kra-
wiectwo”.  O  wielkości  wiersza  –  sądził  –  świadczą  użyte  nici  i  szwy 
wykonane  podłóg  umiejętności  szyjącego.  Najlepiej,  by  nici  były  jak 
babie lato, a szwy – niewidoczne jak zwierzę w nocy i niewyczuwalne jak 
drgania ziemi na innym kontynencie. 

Przed odebraniem sobie życia Sándor Márai pisał w Dzienniku o głosie, 
który  dyktuje. Ten  „Ktoś”  dyktujący  odezwał  się  dwa, może  trzy  razy 
w  jego  życiu. Nie miał  imienia  ani  twarzy. Wszystko  inne,  co  napisał, 
określił jako literaturę. Czy milczenie Rimbauda nie brało się stąd, że ten 
„Ktoś”  nie  odezwał  się więcej,  a  jego  „ja”  zamknęło  się  na  „Innego”? 
„Ktoś”, ko ma głos, odzywa się i dyktuje. Nie ma imienia, nie ma twarzy. 
W  której  cząstce  swojej  energii  słowa  przemycają  choćby  pseudonim, 
choćby maskę tego „ktoś”? I czy rzeczywiście przemycają, a nie pomna-
żają bez końca te pseudonimy i te maski?

16.12
Co mnie pociąga w wierszu? Przestronne przestrzenie, te do wewnątrz 

i  na  zewnętrz, mnóstwo  okien,  a  także  okien w  oknach, wiele  przejść, 
również  przejść w  przejściach,  drzwi w  drzwiach,  szmery,  poruszenia, 
przeciągi, powiewy, każdy rodzaj światła. To wszystko mogą wyciągnąć 
proste słowa, po sznurku jak z przerębla. W takich słowach jest siła tra-
garzy i czułość piastunki. Przychodzą napowietrznie jak obłok albo burza 
lub we śnie jak krzyk albo pocałunek. 
Gdzie indziej duszno i rozpinam kołnierzyk. 
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28.12
Kto  napisze  piękny wiersz? W  kim  leże ma  uśpiony  żywioł  języka? 

Czyja  świadomość,  że  to,  co  w  literaturze  najcenniejsze,  uwalnia  się 
ze  słów  jak  z  kapsuł? A  te  słowa,  nie  tyle  z  wydumania  się  biorą,  co 
z ciała, które je pisze. Poezja: słowo używa ciała, ciało – słowa. 
Oddziaływanie  poezji:  organiczny  napór  słów,  ich  na  wpół  jasnego, 

na wpół ciemnego oddechu. Cielesnym jest wszechświat, wszystko, co się 
w nim zamyka i otwiera. A w jego cielesności ciało krajobrazu, zwierzę-
cia, przedmiotu, człowieka, kamienia, trawy. 

2011

12.02
Jeszcze zadzwonił  i powiedział,  że chciałby nabyć mój ostatni  tomik 

wierszy z dedykacją. Z końcem stycznia udał się na detoks, a z począt-
kiem  lutego wyjechał  na  dwumiesięczną  kurację  odwykową.  Pożyczy-
łem mu pięć setek, gdyż w całej okolicy nie było nikogo, kto zechciałby 
mu pożyczyć cokolwiek. Zabrał ze sobą 41, który wśród zatrutych wódą 
towarzyszy zrobił furorę. Przychodzili do niego i mówili: daj poczytać, 
gadają,  że  dobre. Wtrąciłem  się mu,  że  to  przecież wiersze  o  śmierci, 
a on, że to nie szkodziło, wręcz przeciwnie. Nie wiem, czy chciał mi przy-
pochlebić,  czy  rzeczywiście  pijaczkowie  trzeźwieli  od  moich  wierszy. 
W każdym razie to najlepsza recenzja pieśni, jaką mnie uraczono. Detoks 
przez chemię i poezję, ciała i duszy, he, he. 

13.02
Fryderyk Hölderlin:

Radość starało się wielu wyrazić radością, daremnie.
Dopiero tu ją znajduję, dopiero tu – w tym smutku.

Conradowska smuga cienia podchodzi w okolicach czterdziestki. Wraz 
z  nią  podchodzi  smuga  smutku.  Smutek  –  smuga.  Ten  smutek,  często 
łagodny, dobrotliwy i pobłażliwy, lokuje się w tym, co świetliste, w rado-
ści,  wesołości,  ekstazie  lub  spowija  je  niewidoczną  acz  wyczuwalną 
smugą mgły. Smutek światła, smutek radości, smutek uśmiechu, smutek 
pogody, ciała, obłoku, kroku. To nie depresja ani melancholia, natura jego 
jest głębsza i organicznie tragiczna. 
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24.02
Sukcesu  popróbowałem.  Uznania  pokosztowałem.  Druku  zaznałem 

do woli – tu i tam. Nie jest się od tego bardziej sytym ani szczęśliwszym. 
Nie jest się od tego lepszym. Sukces, uznanie wydarzają się, jak wszystko 
inne, mogą przebiec ci drogę, jak stadko łań lub nie. Gorzej, gdy wywo-
łują głód i są przedmiotem pożądania, bo w rezultacie uzależniają jak nar-
kotyk. Spożywanie go w coraz większych  ilościach zaczyna zniewalać, 
a potem zabija. Wreszcie to, że uzależniony staje się karykaturą własnych 
możliwości,  żałosnym  spazmem  spotworniałego  ego,  który  nie  zrozu-
miał, że nie się należy, a przydarza.

26.02
SMS  od  mecenasa  Jarosława  Białkowskiego:  „Wojtku  drogi,  leżę 

w szpitalu i pod łóżkiem leżą moje strachy. W „Stronach” trafiłem na twój 
wiersz Pieśń oddechu mojej żony. I nie pamiętam już o strachu. To naj-
większy  wiersz  miłosny,  jaki  pamiętam.  I  leciałbym  do  was  ściskać 
i winszować.  Poezji,  uczucia  i  sam nie wiem  czego. „W  tę  noc, w  ten 
mróz”.  Ściskam  i  dzięki”. Wiadomość  nadeszła wczoraj, w  dzień  uro-
dzin  Jagienki,  kiedy  to  zaczęliśmy ze  sobą normalnie  rozmawiać. Trzy 
poprzednie  należały  do  cichych. Najpierw pieśni  czytają  poddający  się 
detoksowi, a teraz J. w szpitalu. To już nie recenzje, to życie. Najbardziej 
wstrząsającym był list Małgosi Lebdy, która pisała o tym, jak jej śmier-
telnie  chora matka czytała Nie  żałuj głaskania umierającemu,  pieśń  jej 
dedykowaną. Zmarła niedługo potem. Może poezja wciąż jest ku komuś, 
przydaje się, jest użyteczną? Do J. trzeba zadzwonić. 

27.02
Nie troszcz się o teraźniejszość i przyszłość. One same zatroszczą się 

o siebie. Przeszłość już to zrobiła. Nie wierzgaj więc, porzuć chorobliwe 
ambicje, chęć kontroli i władzy nad tym, co cię otacza, każdą pyszałko-
watą formę rządów. Porzuć to w diabły i zatroszcz się o to, co naprawdę 
należy  do  ciebie,  tylko  do  ciebie  i  na  co  masz  wpływ,  zatroszcz  się 
o swoją duszę. Troska o duszę przekłada się na nas wszystkich, na całość, 
na wszechświat. 

W  karmniku  dzięcioł  średni  w  czerwonej  czapeczce  piór  na  głowie. 
Czy to ten, który upodobał sobie dąb i pracowicie go obstukuje, a który 
ja z kolei widzę z okna sypialni? Widzę  to mało, wpatruję  się w niego 
zaraz  po  przebudzeniu  lub wylegując  się  podczas  dnia.  Za  tym dębem 
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wyrastającym ze skarpy jest jezioro. Z jego przeciwległego brzegu wyra-
sta  las. A  z  lasu wyciąga  się  nieboskłon. Ale  to  tło  dla  dębu widoczne 
jest tylko zimą i to przy dobrej pogodzie. Inne pory go ograniczają, przez 
liście, mgły. Widok  dzięcioła w  karmniku  niecodzienny,  dlatego  odno-
towuje godzinę:  12:57. Nie pobył w nim długo. Skubnął  trochę nasion 
i  odleciał  (kończąc  to  zdanie, wyjrzałem  przez  okno,  ale  nie  zobaczy-
łem go pracującego na dębie). Acha, Bruno z Jagienką liczyli dziś czy-
żyki, doliczyli się dwunastu! Od wczoraj więc zleciało ich jeszcze cztery. 
Gdyby pojawiły  się  zeszłej  zimy,  fruwałyby pewnie w pieśniach, które 
pisałem  rok  temu,  w  dniach  drugiej  połówki  lutego.  A  tak  pozostały 
w  nich  sójki,  sikory,  kowaliki.  Tej  nocy  znikła  słonina,  którą  zawiesi-
łem na  grubym drucie  skręconym u  szczytu  daszka.  Jagienka  twierdzi, 
że kradną ją sójki. Razem z drutem? Jakoś nie chce mi się w to wierzyć. 
Może lis, ale jak sięga? 

6.03
Niedziela, poranek. Okna pokoi  rozwarte. Przez okolice przelewa się 

przyjazne, wiosenne światło. Wiaterek porusza gałęziami świerków, a one 
jakby przestępowały z nogi na nogę. W ptasim gaiku – w nagich jaśmi-
nach  otaczających  karmnik  –  ożywienie,  furkot,  nawoływania.  Jezioro 
wciąż białe jak misa mleka. Można jeszcze po nim chodzić, co ostatnimi 
dniami robiłem często. Ach, życzyłbym sobie samych dobrych dni i nocy, 
dobrych słów i pogody, dobrych ludzi i duchów w koło, dobrych niespo-
dzianek z każdego kąta życia, dobrego światła wiosny. I żebym mógł temu 
wszystkiemu sprostać, podźwignąć  to, być  tego godzien,  jeżeli oczywi-
ście nadejdą te dobre dni i noce, dobre słowa i pogoda. 

Niedziela, przed południem. Marsz po jeziorze na drugi brzeg. Niebo 
po horyzont zaciągnięte niskimi, sinymi obłokami. Zbite są ciasno, w stado. 
Miotły wiatru zamiatają jezioro, uderzają w nas ze wszystkich stron, pod-
cinają kijki, wzniecają  tumany  śniegu. Dwaj  rybacy  siedzą  skuleni nad 
przeręblami jak ciemne ptaszyska, jeden z plamą czerwieni na ramionach. 
Na wzgórzu spokojniej, świerki poruszają gałęziami,  jakby przestawały 
z nogi na nogę. Jeszcze teraz, gdy piszę te słowa, mam na sobie wiatr, jego 
napór, zapach. Dziś czuję, jak to, co zwyczajnie jest, łagodnie i miarowo 
wypełnia mnie spokojem. Podaję się transfuzji zwyczajnego. 

Niedziela, bliskie popołudnie. Siedzę w sypialni przed oknem,   które 
wyrasta wprost z podłogi. Moczę nogi w misce z ciepłą wodą i mydłem. 
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Nad  podwórcem  leśniczówki  zamknęła  się  powieka  zadymki. Tuż  pod 
stopami mam  krzew  jaśminu,  a  w  nim  ptasie  kwiecie,  które  ruchliwie 
przemieszcza się we wszystkie strony, w górę, na skos, w dół. Dalej zabu-
dowania, świerki, ale jeziora nie widać, też zaszło zadymką. Moczę nogi, 
piję herbatę z kubka, obieram i pakuję w usta słodkie i soczyste kawałki 
mandarynek. Moczę nogi, na obiad będzie kapuśniak, do którego dodaję 
sparzone  pomidory,  pokrojony  w  drobniutką  kostkę  czosnek,  kminek, 
słodką paprykę oraz suszoną i świeżą pietruszkę. Zadymka ustaje i pod-
nosi się widok na jezioro, które jest jak misa mleka. Na chwilę wychodzi 
słońce. Nie zaznaję trwogi, moczę nogi. Donosić to uspokojenie, to wyci-
szenie do wieczora, do świtu, następnych dni, choćby były tylko złudze-
niem, wyobrażeniem, wmówieniem sobie, że jest dobrze, w sam raz. 

Niedziela, bliżej wieczoru. Rozświetlony zmierzch. Słońce od wieków 
zachodzi  w  tym  samym miejscu,  za  wzgórze.  Leżę  w  domu  stojącym 
na tym wzgórzu, w sypialni, skąd przez okna widać jezioro. Kładzie się 
na nie cień wzgórza i powoli zagarnia coraz to większe, skute lodem jego 
połacie  i dochodzi do przeciwległego brzegu. Spektakl światła  i cienia, 
przy  czym  światło  jest  bladozłote,  a  cień  niebieski.  Cień  ciemnieje 
dopiero wtedy, gdy ogarnia całe jezioro, a słońce chowa się za moje plecy, 
za  ścianę domu,  za wzgórze  i  las. W czarnym dachu  samochodu odbi-
jają się resztki różu, który gromadzi się na otokach obłoków, z łóżka nie-
widocznych. Wiatr porusza gałęziami świerków, a one przestępują z nogi 
na  nogę.  Ptaki,  które  pasały  się  przez  cały  dzień,  udają  się  do  gniazd 
i  dziupli  na  spoczynek.  Niewidocznie  i  niesłyszalnie  podchodzi  mróz. 
Ze wszystkich kolorów najpóźniej w noc wsiąknie biel. 

9.03
W  Braciach Karamazow  starzec  Zosima  powiada:  „–  Dla  wszyst-

kich  jest  Słowo,  wszelkie  stworzenie,  wszelki  twór,  każdy  listek  dąży 
ku Słowu”. Z kolei u Rilkego: „– Do współczucia z każdej rzeczy woła/ 
z każdego ruchu daje znak […]”. A więc wszystko, w każdej sekundzie, 
w każdym jej ułamku, z każdego kącika, kąta chce się wyrazić, chce pogła-
skania. Wszelkie dygi, drżenia, poruszenia, przeloty, posuwy, powiewy, 
kołysania, szmery, szumy, blaski, błyski, migotania, mlaski, trzaski, stuki, 
huki,  pluski,  chrobotania,  to  wszystko  pragnie  się  wysłowić,  pragnie 
współodczuwania. Dąży do wejścia w słowo, do poczucia się w słowie, 
do osiągnięcia miejsca, w którym odczucie życia jest każdemu stworze-
niu, każdemu tworowi wspólne. Nie, to nie jest do ogarnięcia, to nie jest 
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nawet  do wyobrażenia. A  nawet  jeśli  da  się  ten wszechproces,  czy  też 
wszechdążenie,  wyobrazić,  czy  choćby w  niewielkim  stopniu  ogarnąć, 
to jak to z kolei wytrzymać, żeby nie popaść w obłęd, nie spłonąć? Zda-
rzają się stany iluminatywne, kiedy to osobę ludzką porywa tajemniczy 
wir poznania. Nie są ani częste, ani długotrwałe, ale ofiarują współistnie-
nienie ze wszystkim, co chce się wysłowić i prosi o współczucie, pozwala 
doznać rytmów, obrotów, drgań wszechrzeczy, metawięzi z nimi. Pozo-
staje nienasycenie, pragnienie, wołanie, jak to czyni Gałczyński:

[…]
i uchwycić to wszystko rylcami;
ucałować to wszystko ustami
i tak zajść, jak słońce zachodzi. 

21.03
Skończyłem Braci Karamazow. Nie mogę przestać myśleć o tym dziele, 

weszło we mnie  silnie,  nadal  pracuje,  odczytuje  się. Dostojewski  pisał 
je w  twórczej  gorączce,  która utrzymuje  się wówczas,  gdy  siły  dajmo-
niczne biorą twórcę w posiadanie. Pisał swoje dzieło żarliwie i łapczywie, 
pewnie i trwożnie, panując nad aktem twórczym i nie panując. Ta gorączka 
udziela  się  czytającemu, mnie w  każdym  razie  się  udzieliła. To wielki 
fresk,  w  którym  ukazane  są  mechanizmy  dobra  i  zła,  jeden  z  ostat-
nich  chrześcijańskich  moralitetów,  ikonostas  metafizycznego  porządku 
świata. Co mnie podkusiło, aby powiedzieć Jagience: „– Kiedy będziesz 
w bibliotece wypożycz mi Braci Karamazow”? Dlaczego poprosiłem o tę 
książkę a nie inną? Z jej lekturą, którą bezwiednie rozpocząłem po środzie 
popielcowej, wszedłem w okres Wielkiego Postu. Mogę powiedzieć  za 
Miłoszem: podatny jestem na egzorcyzm. Dzieło Dostojewskiego podzia-
łało na mnie egzorcystycznie, wydobyło mnie z zamknięcia we własnym 
„ja”, z ciemnych wód depresji, otworzyło rany grzechów, oświetliło moją 
małość  i  tchórzostwo.  Sądzę,  że  podobnie mogło  podziałać  na  samego 
Dostojewskiego, proces twórczy był rodzajem egzorcyzmu, który z księgi 
na księgę oczyszczał go i wyzwalał. Być może. 

28.03
Słowa wydają się martwe. Są jak żużel. 
Ja jestem martwy?
Jak to jest, że słowa, którymi dotychczas pisałem, teraz są martwe? 
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Nie dość żaru ma moje serce. Nie dość tętni moja krew. 
Niedobre moje ja. 
Schowane na wierzchu. 

29.03
Słowa są zamknięte. Ja jestem zamknięty? 
Jak to jest, że jedne porywają drugie, drugie ciągną trzecie, a te kolejne 

i  następne,  że  wczepiają  się  w  siebie,  poganiają,  pchają,  ciągną?  Jaka 
energia to sprawia? 
A teraz są zamknięte.
Puste kapsuły, które nie eksplodują.

Zanurz się w codzienny drobiazg, nie myśl o słowach. 
Poznaj świecenie tego drobiazgu, dostrzegaj go, zaufaj.
Daj ponieść się zdarzeniom. Nie są zwyczajne, odkryj,  jak się wyda-

rzają, jak się darzą, jak cię darzą. Z tego jest światło.
Słowo jest wydarzeniem, jest darzeniem się daru.
Zanurz  się  w  migotanie  drobiazgu  jak  w  migoczące  wody  jeziora 

o świcie. 
Jestem zamknięty i na zewnątrz.
Słowa są zamknięte i na zewnątrz.

30.03
W  lesie  piski,  świergoty,  szczebioty,  jakby  powietrze  miało  usta, 

dzióbki. I ta ruchliwość, to poruszenie, ta niespokojna radość. Nie widzę 
tych ptasząt tylko słyszę. Przywołuję obraz ławic rybek w wodach stawu, 
ich  migotliwą  żywotność,  zwinność,  pluskanie.  Taniec  wody.  Śpiew 
powietrza. Coś się otwiera i dlaczego ledwie?

31.03
Świat jako ogród, byt jako życie w ogrodzie? To czucie, to myślenie, 

ten topos wypiera współczesny umysł. Wydawałoby się jednak, że obrazy 
zimnego i bezkrwistego kosmosu powinny – na zasadzie kontrastu – skła-
niać ku takiemu poglądowi. Jest inaczej, nasza świadomość skłonna jest 
traktować  ziemię  jako  najbardziej  samotną  w  kosmosie  planetę,  która 
dryfuje bez sensu i planu. A jednak o świcie, w świtaniu, świat wyjawia 
oblicze  ogrodu  i  jest  najżyczliwszy  człowiekowi  ze wszystkich możli-
wych światów. Powietrze jest czyste, jakby przecedzone przez filtry nocy; 
krajobraz majestatyczny, jeszcze nieodsunięty przez ludzki ruch i ludzkie 



91

sprawy na dalszy plan; światło ostre i przejmujące, jakby widziane po raz 
pierwszy. Widzisz i słyszysz swój oddech, lecz nie będzie on już tak głę-
bokim,  tak  upitym,  tak wolnym,  gdy  porwą  go  godziny  dnia,  nie  zro-
śnie się z nimi, co najwyżej będzie ich zakładnikiem. Świtoodczucie więc 
powoli się zamknie, jak drzwi zamyka dotknięcie palca leniwego wiatru, 
pozostawiając  cię  samotnym  na  zewnątrz,  pośród  ryczących  motorów 
świata,  hałaśliwej muzyki  bębnów,  pośród  zdyszanych  ludzi,  gwałtow-
nych i warczących, jak i tych wyciętych z tła ogrodu, zamiast więc ponieść 
ten świt dalej, nadal czuć go na wargach, na powiekach, zamiast zasilić 
nim wieczór, wpompować w noc, popadasz w rozpacz i nic już w tobie 
nie pracuje z tego świtu, nie rozkwita z tego ogrodu.

31.03
Literatura: czy nie jest obmową świata? 
Dotykać duszy świata, w porządku. A co jeśli nie dotyk tylko obmowa?
Twórca jako plotkarz, rajfur? Więcej: wystawiający fałszywe świadec-

two? I sobie i rzeczywistości? Da się to i tak ująć.
Ten  ruch,  ten  pociąg  twórcy  do  rzeczy,  do  ich  duszy,  jest  najwspa-

nialszym  dążeniem. A  ci  tworzący  od  rzeczy  to  ci  dopiero  przekupki, 
kumochy. 

5.04
Od  L.  Szulca:  „W Czarodziejskim  flecie  książę Tamino mrozi  swoje 

serce,  żeby  przejść  przez  krainę  cieni.  Pamina  nie  może  zrozumieć 
postępowania  ukochanego,  lamentuje,  błaga  o wyjaśnienia,  ale Tamino 
nie może odezwać się słowem, bo pochwycą go demony. Teraz transgre-
sja: Poeta pewnego dnia słyszy tajemniczy pogłos języka, który obiecuje 
mu  przejście  na  stronę  sensu  prawdziwego,  ale  martwieje  odkrywszy, 
czym jest mowa i jaką ma moc. Skacze z kamienia na kamień pojedyn-
czych, ocalałych słów. Polecam arię Paminy z 2 aktu”.

16.04
Literatura: choroba ja?

19.04
R.M.  Rilke  Notatki  o  melodii  rzeczy:  „XXXVII.  Wszelka  niezgoda 

i nieporozumienia pochodzą stąd, że to, co wspólne, ludzie próbują zna-
leźć w sobie samych, zamiast szukać tego w rzeczach poza sobą, w świe-
tle, pejzażu, w początku i śmierci. Tracą w ten sposób samych siebie i nic 
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nie zyskują w zamian. Mieszają się z sobą, ponieważ nie potrafią się z sobą 
zjednoczyć.  Chwytają  się  siebie  nawzajem  i  nie  mogą  pewnie  stanąć 
na nogach, bo oboje są chwiejni  i słabi; całą siłę zużywają na rzekome 
wzajemne podpieranie się, tak że na zewnątrz nie wyczuwa się nawet naj-
mniejszej fali. […] XL: I to właśnie najbardziej samotni mają największy 
udział we wspólnocie. Powiedziałem wcześniej,  że  z  rozbrzmiewającej 
szeroko melodii życia jeden słyszy więcej, drugi mniej; stosownie do tego 
wykonuje też większą lub mniejszą partię w wielkiej orkiestrze. Ten, kto 
słyszałby całą melodię, byłby  jednocześnie kimś najbardziej  samotnym 
i najbardziej wspólnym. Bo słyszałby coś, czego nikt nie słyszy, a prze-
cież słyszałby to tylko dzięki temu, że w swojej doskonałości rozumiałby 
coś, co inni wychwytują niepewnie i we fragmentach”. 

20.04
Dobry dzień; zanurzałem się w jego ciepłym i naturalnym świetle jak 

nur. Co rusz popatrywałem to na niebo, to na jezioro, oba bliźniaczo błę-
kitne  i  czyste. Z  trawnika,  który  zaczyna wschodzić, wygrabiałem  igły 
i mchy. Ugrabiłem tego z dziesięć kopek. Sadziłem niezapominajki, sto-
krotki i różnokolorowe bratki. Było niespiesznie i zwyczajnie. Jestem. 

23.04
Wstałem  przed  5:00  i  pisałem  życzenia  do  znajomych  i  przyjaciół. 

Każde  posyłałem  osobno,  na  znak  szacunku.  To  była  moja  godzinna 
modlitwa świtem, który jest porą oczyszczającą. 
Spraw Panie, aby każdy mój dzień był niecodzienny w swojej codzien-

ności, każda noc mniej nocna w swojej nocy, abym nie umierał za życia, 
abym nie utracił radości serca i żeby obracało się ono na światło i dobro, 
tkwiło w centrum uobecniania się rzeczywistości. 
Pańscy jesteśmy. 

28.04
Przestajemy być gospodarzami ziemi, jesteśmy jej eksploratorami.
Przestaliśmy poszukiwać znaczeń, nasz umysł je kreuje.
Przestaliśmy pracować nad sobą, pogłębiać duchowość, a powołaliśmy 

fabryki produkujące sztuczne raje, duchowe gadżety i makietki.
Daliśmy pierwszeństwo naszemu indywidualizmowi, uwolniliśmy ego, które 

ma potrzebę władzy nad  innymi,  ich kontrolowania, które  stawia na  swoim 
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i monopolizuje rację, nad to celebrujemy siebie, własną historię  i opowieść, 
przez co naszemu człowiekowi wewnętrznemu uczyniliśmy piekło.

9.05
Dzień  obdarowania.  Recenzja  Feliksa  Netza  z  41,  kolejny  numer 

„Toposu”  z  Notesem,  Six poets: Twenty-eight poems  pod  redakcją 
i  ze wstępem Krzysia Kuczkowskiego,  a wśród  tej  szóstki  pięć moich 
wierszy  w  tłumaczeniu  Jennifer  Zieliński  i  Davida Malcolma. A  teraz 
módl się, pracuj, śpiewaj dziękczynienie i obdarowuj innych.

10.05
Z recenzji Feliksa Netza w „Śląsku”: „Przystępujemy do czytania wier-

szy, które od pierwszego utworu nie chcą być wierszami, lecz pieśniami. 
I  to 32  razy na 41 pozycji. Pięć  razy godzą się być piosenkami, cztery 
teksty występują poza pieśniami i piosenkami, wystarcza im własny tytuł. 
Co znaczą te rozróżnienia? Czy pieśń nie jest wierszem? Od Horacego, 
poprzez Kochanowskiego, po Gałczyńskiego – jest wierszem, ale czymś 
jeszcze. Czy pieśń jaśniej świeci w ciemności niż wiersz? To bardzo moż-
liwe.  Jest  w  pieśni  coś  w  rodzaju  gestu  ostatecznego”.  Trzecie  zdanie 
od końca dzięki „ś” w każdym słowie – prócz ostatniego – świeci. Jest 
w pieśni coś z rodzaju gestu ostatecznego. Gest pierwszy i gest ostateczny, 
dwie  proste  poezji  przecinające  w  dowolnym  punkcie.  Krzyś  Karasek 
pisze: „– Wzrusza mnie już tylko Szekspir i Ewangelia”. Mnie wzrusza 
poezja tych dwóch gestów. 

22.05
Nie  dają  mi  spokoju  dwa  obrazy.  Są  rzeczywiste,  biorą  się  z  osób 

i rzeczy. Nie chcą złożyć się w wiersz. Kadruję je, tasuję, obracam, ale one 
nie chcą. 
Kwietniowa  plaża,  przy  linii  przyboju  na  plecach  leży  dziewczyna. 

Twarz wystawia na nieboskłon, uda rozchyla na morze. 
Listopad, tłumną ulicą idzie dziewczyna, idę za nią. Zaciąga się papie-

rosem i wypuszcza dym. 
Być jednostajnym ruchem fal, słyszeć szum otwierającej się nie żywej 

muszli. 
Brać ten dym na język, smakować, pożywiać jak pocałunkiem. 
Być  postaciami  tej  przemiennej  widzialności,  ciałem,  oddechem, 

dymem, wodą.
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1.06
Aleksander Wat Ucieczka Lotha: „[…] i przeraził się jeszcze bardziej, 

kiedy uświadomił to sobie: już obchodzi nas nie „co”, tylko „jak”, stali-
śmy się obojętni na treść i reagujemy nie na formę nawet. Ale na technikę, 
na samą sprawność techniczną. Wszelka treść bowiem została już przez 
tamtych  strawiona,  przeżuta,  wszystko  uczynili  wtórnym,  poobrywali 
nam skrzydła, jak dzieci o niedobrych instynktach, i czym stało się życie 
człowieka, jeśli nie życiem, muszym, bzykającym, jednosezonowym”. 

29.06
Wers wiersza: aby był jak skała i dym. Aby był tym i tym w jedności. 

W formie i fakturze wersu, ale i w słowach, w znaczeniach, które znoszą 
lub wnoszą,  którymi  epatują  lub  skrywają.  I  żeby można  było  uchwy-
cić się takiego wersu, jak taternik chwyta się skały, i w tej samej chwili 
rozpłynąć się jak dym z tlących się, wilgotnych liści, gałązek, mchów.

15.07
Spraw, Panie, abym w starości swojej miał pokój w sercu, aby nie dosię-

gła go martwica, nie uschło jak gałąź. Było werandą na skraju dnia, którą 
wypełnia wieczorne, ciepłozłote światło. Nie zapadło w loch pogrążony 
w  ciemności,  gdzie  kłębią  się  lęk,  drżenie,  niepewność. Czuło  się  czę-
ścią nieogarniętego i tajemniczego serca kosmosu, jego rytmu i oddechu. 
Biło wdzięcznością, nie nienawiścią. Było pieśnią  życia,  śpiewało  jego 
sens i celowość. Nie śpiewało pieśni, która jest zawodzeniem przegranych 
i niezadowolonych. Daj mi, Panie, pokój serca. 

29.07
A  teraz  mam  ochotę  na  papierosa,  choć  od  ponad  3  lat  nie  palę, 

na  szklankę  reńskiego  lub mozelskiego  i wiklinowy  fotel. Mam ochotę 
na głęboki wdech powietrza, wraz z haustem tego, co przede mną; roz-
ległego  jeziora, po którym włóczą się żaglówki, horyzontu,  skąd wyra-
sta  trzcina  i  las,  nieboskłonu  z  podwieszonym  obłokiem  i  przelotem 
czapli Następnie zmrużyć oczy, uśmiechnąć się, wyciągnąć nogi. W tym 
zawiera się moje pisarstwo, polityka i egzystencja. 

26.08
Na przełaj traw i zielsk. Wkoło garby i stoki Gór Sowich pokryte ciemną 

zielenią lasów, zagajników, przydrożnych drzew i jasną – łąk, pastwisk. 
Gdzieniegdzie domki, płowe rżyska, trzody owiec i krów. Wręcz cieleśnie 



95

obejmuje mnie  sierpniowe  światło.  Jestem  lepki  i  świecę  potem,  który 
niekiedy oblizuje wiatr. Nic mnie nie krępuje, niczego się nie wstydzę. 
W plecaku mam wiersze Fernanda Pessoi  i dwie puszki piwa. Niczego 
więcej mi nie potrzeba. Gotów jestem, żeby ruszyć w dolinę. Gdy scho-
dzę, ani się lękam, ani kalkuluję wieczorną godzinę i nie mam pretensji 
do ciemności. 

31.08
Gdy tracisz więź z rzeczywistością, rzeczy świeceniem, ich wyjawia-

niem się z tła, kiedy one i ich otoczenie wydają się szare, wytarte i nie-
wiele warte, przedstaw sobie, że ta subtelna konstrukcja świata w każdej 
chwili może się zawalić i przestać całkowicie istnieć i że ty możesz się 
zwalić,  nie  zaciągnąć  się  więcej  powietrzem,  nie  zobaczyć  obłoku, 
nie poczuć  już niczego, nawet  tej ostatniej  czynności,  po której  zapad-
niesz się w ciemność. Ten rodzaj ponawianej czujności, to wychylanie się 
na  burtę  śmierci,  znów wyzwala  zachwyt  i  dziwienie,  które  są  niczym 
innym  jak widzeniem  rzeczy  po  dziecięcemu,  na  nowo, w  ich  cudow-
nej,  zewnętrzno-wewnętrznej  jawności.  Złożona  to  i  trudna  praktyka, 
ale  pomocna w  odnawianiu  przymierza,  które  z wiekiem  staje  się  bar-
dziej kłopotliwe, każdego bowiem dnia jakaś cząstka nas umiera i kończy 
swoje uczestnictwo w nieobliczalnych i niezwykłych misteriach obrotów 
ciał, rzeczy i duchów. 

1.09
Dziś kończę 47 lat. Już tylko istnienia bez mizdrzenia i pretensji,  ist-

nienia w głębokim teraz, widzenia ludzi i rzeczy takimi jacy są, wędru-
jąc  na  przełaj  lub  siedząc  przy  kuflu  schłodzonego  piwa,  życzliwego 
i szerokiego uśmiechu żony, wierszy, które zapisują się same moją ręką, 
tak naturalnie i zwyczajnie, jak wieczorne światło głaszcze mur z cegieł 
i głowę wyrastającego przy nim jaśminu oraz ciepłych promieni słońca, 
abym mógł się w nich grzać jak stara jaszczurka i widoku spod przymru-
żonych oczu na pagórki, jeziora, drzewa – tego życzyłbym sobie na dziś, 
jutro i dalsze miesiące. A dalej się zobaczy. 


