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Tutaj nie chodzi o przeciwstawienie „być” i„mieć”, ale o przeciwstawienie naturalności iudawania. Zwykle też uważamy, że jesteśmypodmiotem gry, gdy tymczasem okazujemy siędla niej tylko przedmiotem. Wydaje się, żeautor wierzy w determinizm –przynajmniejtak się wydaje.Nie jest Dumin w swej postawie samo-ukiem, bo w innym wierszu „Chirurdzy” powo-łuje się na filozofię Fromma. Ten wiersz opartyjest na jednej okoliczności życiowej człowieka,jego chorobie, którą „naprawiają” chirurdzy,ale brak w nim szerszego kontekstu, któryprowadziłby do uogólnienia.Z rzeczy świata tego podobno najważniej-sza jest miłość. Ona była na początku i powin-na być na końcu świata. To uczucie stało siętematem tysięcy, a może i milionów utworów– od Homera poczynając. Ją wybrał także zaprzedmiot wypowiedzi Piotr Dumin. W tomie„Gra w otwarte” poświęcił jej wiele miejsca, ajak można mniemać, pisał nie tyko o sobie, alei innych ludziach, którzy przeżywali to szla-chetne doznanie. W jednym z wierszy beztytułu pisze o sobie, ale w relacji z drugą osobąo imieniu Ewa, której dedykuje ten wiersz.Postać kobiety jest niedotykalna, wyidealizo-wana, odległa. Pewnie widzi ją autor z odległo-ści kilku wcześniejszych lat. W zetknięciu siębohatera lirycznego z tą postacią wydaje siębyć czuły, delikatny i refleksyjny. Stoi onaciągle, niezależnie od upływającego czasu wjego oczach. Widzi ją:
W leśnym mchu
w koronach drzew
w spojrzeniach sąsiadówCzystość uczucia przekazuje przez obrazyprzyrody, co przydarza się szczególnie ludziomotwartym na urodę tego świata, w tym wy-padku świata dzieciństwa.. Na tle pełnej prze-pychu przyrody rozgrywa się dramat we-wnętrzny, wyrażany następnymi słowami:
Rana goi się jak przeszłość

Czy wystarczy mi siebie
dla CiebieA początek wiersza wyjaśnia wszystko:

Próbuję cię zapomnieć / lecz coraz bardziej /
jesteś. Jest chyba to rozpamiętywanie w poczu-ciu opuszczenia, bezradności. Może wierszemiłosne, obok tych o dzieciństwie, najpełniejwyrażają osobowość artysty? Inny wiersz, teżbez tytułu, poświęcony jest pamięci Małgosi.Mówi on o heroizmie głównej jego bohaterki,która prawdopodobnie odchodzi z tego świata,co jest tym smutniejsze, że autor jest z niąbardzo mocno związany. Niewiele w tymwierszu zawartych jest wiadomości o autorze,lecz prowadzi on do konstatacji, że: „to niemoże być koniec”. Czyżby autor odwoływał siędo wiary w wieczność człowieka, może wNiebo i spotkanie w nim? Jest to wielce praw-dopodobne.Delikatne tony uczucia pobrzmiewają też wwierszu „Lustro”. Tytułowy przedmiot możnatraktować jako kobietę, w której odbija sięmężczyzna i równocześnie jako mężczyznę, wktórym odbija się kobieta. Jest to naprawdę

misternie skonstruowany liryk, w którymkażde słowo jest ważne. Okazuje się na koniec,że kobieta jest lustrem dla mężczyzny, a męż-czyzna lustrem dla kobiety, gdyż staje przednią, jak i ona „w zaprzeczeniu i potwierdzeniu”,czyli we wszystkim. Ten delikatny liryk jestjednym z niewielu tak całościowo ujmującymproblem tej relacji.Nasuwa się uwaga, że najbardziej osobisteakcenty pojawiają się w wierszach z dzieciń-stwa i wierszach miłosnych. Może to i prawda,lecz można przypuszczać, że pogłos osobistychdoświadczeń występuje w lirykach mówiącycho dobiegającym kresie życia i sprawach osta-tecznych. Już wiersz dedykowany Małgosizwiastował tę tematykę.W utworze pt. „Przejście” mowa jest ogranicy między jedną rzeczywistością, a „dru-gą”. Ukazuje on niby salę szpitalną, w którejratuje się chorych przed zejściem z tego świa-ta. Walka o życie trwa „w górę i w dół” wśródkadry medycznej oswojonych z rolą „przepro-wadzających na drugą stronę”. Ten dramatmożna odnieść do wszystkich ludzi w sytuacji,kiedy:
Monitory i czujniki
przekazują skąpe informacje
o tym co się dzieje na granicy światów
którą my także będziemy przekraczaćJak można zauważyć, dla autora najważ-niejszą sprawą człowieka jest „być”. Ale tobycie kiedyś dobiega kresu, a dla wielu prze-nosi się ono w tym samym znaczeniu, może winnej konstelacji, do wieczności. Przy jednym zprzywoływanych już wierszy była mowa owierze w poniesienie obecności drugiej osobyw życie pozaziemskie. W innym z liryków, teżbez tytułu, Dumin przeprowadza wąską, kru-chą granicę między światem a zaświatami.Autor zdaje się wracać do miasteczka swegodzieciństwa, lecz już nie zachwyca się przyro-dą, a odbywa spacer po cmentarzu. Jeszczeprzenika bohatera nadzieja na codzienność izwyczajność cechującą życie doczesne. I koń-czy ten wiersz słowami ufności: Cmentarz na

wzgórzu jak przeszłość / przyjaźnie nas wita //
i przekraczamy jego bramę / jakby nie była to
granica / pomiędzy śmiercią i życiem. Obrazcmentarza często majaczy w wyobraźni auto-ra. Otoczenie tego cmentarza w innym wierszubez tytułu ( „***”) objawia się jaśniejącymiluminacjami „płonącymi cmentarzami”. Cojeszcze można w tej scenerii spotkać? Spoty-
kam znajomych – pisze autor – już niemal z
siebie rozebranych / Jakby ich już / i jeszcze /
nie było. Podmiotowość i nieobiektywizmpodmiotu objawia się tu odwróceniem ról. Tonie znajomi są, „jakby ich nie było”, ale pisarzmoże odejść i go nie będzie, podczas gdy onibędą. Wiąże się to z filozofią mówiącą, że światistnieje, dopóki człowiek żyje, czyli, że niby jestzależny od niego, bo w nim się wyraża.Oczywiście pojawiają się w wierszach tegotwórcy, który od lat mieszka w Warszawie,jeszcze inne motywy, mniej zdecydowanieuwyraźnione, ale o tym można by napisaćksiążkę, bo wiersze Dumina są głębokie, pełneróżnych skojarzeń, często silne zmetaforyzo-wane., a zdarzają się wśród nich perełki.Doprawdy szkoda, że poeta ten dopraco-

wał się dopiero kilku tomików. Gdyby szedłprzez całe życie z poezją (a kończył studia zprzedmiotów ścisłych) niewątpliwie, przy jegotalencie, byłby już znaną osobowością. Terazwydał po czerech latach nieobecności narynku wydawniczym kolejny, piąty tomik dlaczytelnika dorosłego (po udanej w międzycza-sie próbie pisarstwa dla dzieci), co stwarzanadzieję, że ze zwiększoną intensywnościąbędzie zjadaczy chleba w aniołów przemieniał.
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Imbrykw starym kuchennym kredensiepomalowanym przez rodzicówfarbą olejną zżółkłąna kolor słoniowej kościstałbrzuchatyporcelanowy imbryk w kwiatkimieszkały w nimzapomniane odcinki dowodów płatpaski od dawno prześnionych pensjizasuszony obłokpękate żaróweczkido blaszanej latarki na płaskiebateriekolorowe oporniki od telewizorai laseczki brązowego lakudo wekówlubiłem zaglądaćdo tych tajemnicbrać do rękidawno wycofane z obiegu moniakiodznakę „Przodownika Pracy”z podobizną jakiegoś panai legitymację taty z napisem
„Wzorowy czołgista”był tam aluminiowymedalik z „Bozią”jakieś śrubeczkii wyjęty z paska od zegarkaogłupiały kompasikktóry nie wskazywał żadnej stronyrealnego światanie wiem co się stało z imbrykiemi jego mieszkańcamikredens także przeminąłjak i cały tamten czasHeraklit miał racjęwszystko płynie


