
Alicja Rosé

morze nocą jest mięśniem serca
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Możliwość

Miej to za sobą w kolejnym mieście kolejnego
kraju, którego język znasz w połowie, to znaczy
do osiemdziesiątej ósmej strony biografii Gottfrieda
Benna, który widział głodne zwierzę wojny penetrujące
berlińskie ulice, po których chodziła Käthe Kollwitz
z domu do pracowni, z pracowni do domu, głaszcząc
kamień tak długo, aż zamienił się w ciało
jej zmarłego syna.

Kandelabry kasztanów powoli gasną, wiatr się
wzmaga i pachnie w ogrodzie kalina, chowają
nieznanych w jednym grobie wielkości jeziora,
przytuleni do siebie na dnie, przykryjemy ich
ciepłą kołdrą pamięci, nie będziemy ich
teraz budzić, będziemy o nich śnić, kłaść się
w ich łóżkach, nosić ich imiona, flirtować
z nostalgią, ale toutes proportions gardées,
noce są przecież takie ciepłe, a włoski kelner
mówi do ciebie: Cara.

Więc miej to za sobą, idź do muzeum i patrz
na drzewa, symfonię gałęzi, arię liści,
twoje życie na czterech obrazach, tryumf
trawy, frekwencja przemijania niczym zastawka
do serca uwalniająca tlen, a potem zaproś
kogoś do mieszkania, rabarbar ma kwaśny
smak, zaproś zmarłych i żywych, i rozmawiajcie,
macie tylko jedną możliwość i wiele straconych.
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Hotel Dieu

w ten krótki czas gdy kwitną drzewa
wracałem myślami do sali w drewnie
w głębi wisiał jeden mały obraz
ćma w gąszczu liści rdzawej róży
wszystko było zielone      intensywnie zielone
niczym pierwsza kąpiel w morzu po długiej
zimie      jej rozłożone skrzydła otworzyły oczy
były książką otwartą w bibliotece
na jednym zdaniu o śnie, z którego lepiej
było się nie przebudzić
z oknami na patio dawnego szpitala
gdzie Vincent pragnął przemienienia
jakby to była prosta droga nad morze
gdzie pragnienie zamienia się w puch
topoli      ciemne ptaki wojny polują na
moje myśli      białe czaple obejmują powietrze
w ekstazie      Vincent miał rude włosy i najbardziej
kochał kolory, których nie będzie widać
na czarno-białej fotografii
może przemienienie nadchodzi jak silny wiatr
który trzeba pokonać      albo woda co czasem zostawia
ślady jak czułe spojrzenie      woda morza
przemienia się w sól
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P.S.

In Memoriam Adam Zagajewski

Świat, Adamie, jest czasami prześmiewczy,
ma oczy sarny, lustra weneckie, czarne morze.
Tysiące świateł z drugiego brzegu nadaje tajną
wiadomość, która mówi: „nie bądź nigdy
samotny, człowieku”, czyli „zapomnij o
sobie”. Świat ma prześwity piękna,
które wyławiałeś dla nas jakby z dna morza
poławiacze pereł. Ale to nie wszystko,

wołałeś zaraz, jest jeszcze muł, glony,
ciemność i strach. Pamiętam, jak nie
chciałeś jechać jesienią do Chicago,
nie ma tam historii, zmurszałej dermy katedr,
był tylko sen o Europie, która kurczyła
się niczym rodzynka. Lwów zamieniał
się w kropkę widoczną jedynie pod
mikroskopem. Ciągle jednak pulsował
niczym znak spacji na ekranie. Lwów
był twoim zegarkiem na rękę chodzącym
wstecz.

Poznaliśmy się w kawiarni, to znaczy,
siedzieliśmy w milczeniu przez całą godzinę,
po której zaprosiliśmy cię do siebie, na co odpowiedziałeś:
Mimo wszystko?


