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jaskiniawyszedłem z jaskini ale na zewnątrz nie byłojuż ludzi. pozostały tylkona ścianach ich cienie. porozrzucane ogryzkiidei. wszystkookazało się nieprawdą. marzenia o wolnościkolejnym niespełnionymsnem. błąkałem się po ulicachprzepełnionych pustymihasłami niczym po olbrzymiej szatnipomiędzy porozwieszanymipłaszczami i kurtkami. szukałem pośród nichchoćby śladuludzkiego zapachu ale odnalezionyprzypominał bardziejzwierzęcy. olbrzymi megafon wzywał doakcji nieposłuszeństwa. drugiformował szyki uzbrojonych robotów.wróciłem do jaskini i nazwałem jądomem.
Jeszcze nie ma wojnyjeszcze nie ma wojny. dopiero nadciągająarmiekalek z urwanymi rękoma nogamioślepionycheksplozjami przerażenia. huk pryskającychmarzeńrozrywanych na strzępy nienapisanychksiążek. jeszczesiedzę przy piwie z kumplami z którychniepostrzeżeniemistrzowie od strategii biorą miarę naprzyszłe uniformy.przysłuchują się naszym rozmowomo dziecinnychstrzelaninach i pojedynkach na kije.wychodzimy nasłaniających się nogach. na ulicy dopada nasgrupawojskowych lekarzy pytających o drogę…
Jutrojutro już się zaczęło. a tak długo jeprzekładałem. z półkina półkę. z szuflady do szuflady. zawszemówiłem że mam jeszcze czas. to dopierojutro… odległe jak niemal nigdy.a więc co stało się z dzisiaj ? boję sięotworzyćdrzwi bo po drugiej stronie może mnie jużnie byća po tej wczoraj pachnie chłodem. siedzęskulony w kąciepokoju. wiem że nie pomoże zrywaniekalendarzyze ścian i obgryzanie paznokci. jutrojuż się zaczęło.

Marcin Kwilosz* * *Nigdy nie odgadnęCo jest we wnętrzuNicościMiędzy snem a jawąAle to nicIdę spaćPóźno tak jestCiemno robi sięZasypiam poezjąPrzykryty
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Miejscaurodziłem się nad Morzem Śródziemnymdlaczego więc bliżej mam do Bałtyku?nie jestem tym patriotą który mówisłońce gdy pada deszcz i zimny wiatrjak to potrafią media – takim latemnie jestem Turkiem Hiszpanem z Południa

czy Grekiem i nie szukammentalnościowychpodobieństw dla lepszego samopoczuciamoja mentalność jest całkiem innai tworzy dobre miejsca dla duszyurodziłem się więc nad tym morzemtam gdzie wokół ślady dawnych ludzii apostołów Pawła Jana Piotraw ruinach pierwszych miast Cypruczy na Rodos albo w Kapadocjisłońce tam wciąż ma tę moc i toporuszenie którego brak miejscom Północyi to – co najistotniejsze:
ludzie Północy mają zegarki
Południa mają zawsze czasjakby wieczność była im bliższanie sposób nie zauważyć że coś w tym jestjakby nieświadome a jednak właściwei naturalne; szkoda że uczymy się tegotylko na chwilę na czas wakacjii to nie wszyscyurodziłem się nad Morzem Śródziemnymdlaczego więc bliżej mam do Bałtyku?chyba tylko dlatego aby to widzieći z tym się zgodzić; to poruszenie na dobromieć zawsze w pamięcite moje miejscabez czasu który tworzy złoi bez myśli niepewnych skojarzeńmogą obyć się beze mnieale ja nie bez nichludziom Północy zawsze potrzebny jest czasgdy wracają z wakacji a nawet – zawszemnie nie; wspominając śladypierwszych apostołówjestem
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wnuczce – Maijestem Maja i nie dotykaj mnie gdy nie chcęodpowiem ci tylko uśmiechemlubię ciszę chyba że ktoś chce inaczejbędę mówić krzykiemmoich dwóch starszych braciopowiada swój świat wystarczająco głośnoa ja będę miała swój – laleki domków dla nichczasem też popatrzę co u nichbo przecież bardzo mnie lubiąte ich zabawy będę razem z nimimoje lalki też się tego naucząa ja będę chciałaaby je zauważyli


