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 Już dawno
się powinno...

(Dokończenie ze strony 3)

zatyka tradycją,
tu się winy niedoszłe
czapką błazna waży.

Przepraszam Cię Historio,
za tu i za teraz,
za krew nie przelaną,
ognia trumnę ciasną,
za radość, gdy pomyślę,
że najwyżej stracę
pomnik,
który oszpecić
mógłby znów to miasto.Jakże mocny to wiersz. I jakże prawdzi-wy. Przecież zastępuje całe tomy rozprawnapisanych o Krakowie, grodzie królewskim,grodzie uzurpującym sobie miano stolicyPolski, grodzie... jakże jedynym, wyjątkowym,specyficznym. Kraków się kocha i Krakowasię nienawidzi. Od Krakowa nie można sięuwolnić. Kraków wchodzi pod skórę i za-gnieżdża się na wieki, w zasadzie do śmierci.Kraków jest wielki i zarazem „zapyziały”.Krakowski zakalec – jak mawia mój przyja-ciel, artysta malarz, Leszek Walicki – ma siędobrze. W swej szpetocie – zachwyca… Kra-ków toczy się wolno, swoim rytmem, obcymsię nie kłania. Kraków zapiera dech w pier-siach i potrafi tak wkurzyć, że się ucieka.Zawsze się jednak wraca i zawsze się dońtęskni, zawsze się … ma go pod skórą, wduszy, w sercu, w nostalgii. Jaki by nie był,jest: domem, kolebką, źródłem… inspiracją.Jednakże ów – powyżej przywołany,znakomity wiersz, jest tylko pewną efemery-dą twórczości Andrzeja Krzysztofa Torbusa.Jak odnajdziemy w jednej z recenzji Jegotwórczości, u Torbusa natrafimy na...
...jak zwykle u Torbusa zaskakujące pejzaże.

Już przed laty pisano o Torbusie że jest najwybit-
niejszym pejzażystą we współczesnej poezji. I
choć można z tym dyskutować, to jednak jego
pejzaże są tak skonstruowane, że chcąc nie chcąc,
czujemy w nich nie tylko autentyczny liryzm, ale
taki rodzaj refleksji, która nas nie tylko wzrusza,
ale i powoduje, że inaczej postrzegamy otaczają-
cy nas świat. Przede wszystkim zaczynamy
zauważać drobiazgi, których na co dzień nie
widzimy. Zwracamy uwagę na słowa, co do
których często nie przywiązujemy wagi. Wszystko
to za sprawą prostej, choć zaskakującej metafo-
ryki, która trafia do nas nie tylko obrazem, ale
zawartymi w niej wartościami, często odwołują-
cych się do naszej tradycji.Tak też mawia zawsze o naszym drogo-cennym Andrzeju Krzysztofie Torbusie –Andrzej Dębkowski – Redaktor NaczelnyGazety Kulturalnej – to wyjątkowy pejzażysta
współczesnej poezji polskiej... (ileż razy tosłyszałem – wraz z reakcją niekłamanegozachwytu...). I tak właśnie toczy się ten tom.Tom zatytułowany „Obrachunki osobiste”. Iw pewnym momencie jednak poeta podcho-dzi bardziej dosłownie do tych obrachunków,

przeistacza dyskretnie i niezauważalnielirykę pejzażu, w poezję rozrachunku, wpoezję nostalgicznego buntu oraz ukazania,ba, odkrycia nam pewnej prawdy o sobie, aprzy okazji prawdy o nas samych, Jego, przy-padkowo jakby postawionych na tej ciernio-wej i jednocześnie radosnej drodze życiadruhach – poetach wszelakiej maści i wiary...Tom przeistacza się z najpiękniej tkanejliryki w swoisty manifest... Muszę powie-dzieć, że jest to niesamowite. Wręcz szokują-ce. Nie będę Wam zdradzał treści tych wier-szy. Jest zabarwiona ogromną dawką gory-czy, rzecz jasna, z właściwą sobie dawkąautoironii... Powoduje to jednak sytuacjęwyjątkową. Z tym tomem po prostu niewypada się nie zapoznać, to tom bardzoważny, istotny, i zdecydowany, huczny iwyrazisty głos identyfikacyjny we współcze-snej polskiej poezji. Głos, którego nie wolnopominąć. Poeta liryki i marzeń oskarża wnim świat i poezję o marnotrawstwo, o gnu-śność, o bezdenną głupotę – wreszcie oinfantylizm i bezmyślność obecnych pokoleńwobec: sztuki i ... wieczności... (być może...wieczności, a być może nawet... czegoś wię-cej...).Poeta oskarża też i poezją samą w sobie.O krzywdę jaką nam wyrządziła rozkochującnas w sobie, o klatkę namiętności w jakiejnas uwięziła wobec świata, o te lata dorodniezmarnowane  i wszystkie te poświęcone dniczy godziny... tyle, że Autor jest przecieżczłowiekiem mądrym, dumnym i świado-mym. Świadomym konsekwencji swychwyborów i decyzji w życiu. Składa jasnądeklarację – wybiera poezję. Zamiast blichtrui bogactw, zamiast wszelkich innych dróg ialternatyw. I poprzez ten wybór i manifestczy heroiczną deklarację – pociąga nas zasobą ku nadziei... że poezja jest wieczna ifunkcjonuje poza czasem, że nieważne sąnazwiska i pomniki, nieważne laurki i lauda-cje, odznaczenia czy szable, honory albozasługi ... ważna jest sama poezja, słowo,które staje się ciałem – sprawa święta izasadnicza. Podstawowa.Andrzej Krzysztof Torbus nie czyni tegona pokaz, nie robi tego dla sławy, nie piszetego pod publikę – wyraża coś, co głębokotkwi w Jego wnętrzu i poprzez to scala tennajwartościowszy, drobny odłam naszegośrodowiska w postaci twórców, którzy wie-rzą  choćby w słowa Adama Zagajewskiego:
Tylko w cudzym pięknie
jest pocieszenie, w cudzej
muzyce i w obcych wierszach.
Tylko u innych jest zbawienie,
choćby samotność smakowała jak
opium. Nie są piekłem inni,
jeśli ujrzeć ich rano, kiedy
czyste mają czoło, umyte przez sny.
Dlatego długo myślę jakiego
użyć słowa, on czy ty. Każde on
jest zdradą jakiegoś ty, lecz
za to w cudzym wierszu wiernie
czeka chłodna rozmowa.I chłodna nad wyraz rozmowa, to jestchyba właśnie to, co jest nam teraz najbar-dziej potrzebne. Ostudzenie ideałów, ideolo-gii i namiętności. Wygaszenie sporów, dy-stans, namysł i refleksja... nad sobą i rzeczy-

wistością – wreszcie nad Poezją... a może inad Polską, taką cudowną krainą, w którejprzyszło nam żyć, trwać i... tworzyć.
Toast

Poezjo twoje zdrowie,
choć choraś i kulawaś,
choć kiłę masz wrodzoną
i rak ci wnętrze strawia.

I wolisz takich gości
co nie pytają o nic,
bo wieszasz ich i topisz,
nerwicą w mózgu dzwonisz.

Poezjo twoje zdrowie.
Nie śpij! Do ciebie mówię.
Już dawno łeb się winno
ukręcić takiej kurwie.A na koniec, kochani Czytelnicy, odcho-dząc od zbawiennej autoironii powróćmy dopejzażu...  wraz z pierwszymi nitkami babie-go lata, albo już nawet smakując wytworniepierwsze tego roku płatki śniegu...
Poeci

w szare godziny życia
poeci
przechodzą na drugą stronę rzeki

zostają po nich
nie napisane wiersze
i kobiety
którym nie zdążyli
wszystkiego wyznać

ich świat
zbudowany z atomów iluzji
rozpada się
wraz z pierwszymi nitkami
babiego lataO tak. Nasz świat rozpada się. Jest bo-wiem i zawsze był, już od pierwszej karko-łomnej decyzji „zostania poetą” zbudowany ...tylko z atomów iluzji... a współczesny namświat takich atomów po prostu nie dostrzegai nie ceni.

Andrzej Walter

____________________Andrzej Krzysztof Torbus „Obrachunki osobiste”.Wydawnictwo SIGNO, Kraków 2018, s. 72.


