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Spadając, patrzeć
w gwiazdy (41)

 (fragmenty)

Bardzo przypadł mi do gustu ten tomikigdy rozmawiam o nim czasem z autorem,zawsze podkreślam, jak zdumiewa mniedysproporcja między profesorem Żurakow-skim, znamienitym oratorem, który wszystkowie i umie o tym mówić, a Bogusiem – poetą,który bywa niesłychanie zdyscyplinowany,lakoniczny i tajemniczy w swoich przekazachpoetyckich. Pieczołowicie dba o to, by w jaknajmniejszej liczbie słów wyrazić jak najwię-cej treści i broń Boże nie przegadywać wier-szy, bo na wieloznaczności i zwięzłości meta-for i obrazów polega ich urok.No cóż, tajemnica poetyckiego talentujest niezbadana...
20 styczniaTrochę spotkań w związku z wydaniemksiążki „Podróże z tej i nie z tej ziemi” – i toudanych. Na każdym powyżej 100 osób(ostatnio w Skawinie – z pieśniarką KingąRataj i aktorką Bożenką Adamiak i w Tarno-wie – z aktorem i pieśniarzem z ChicagoAndrzejem Słabiakiem). Za parę dni jadę doBydgoszczy (Cafe Pianola).Zdarzają się jeszcze czytelnicy – choć jestich coraz mniej – dla których ważna jestfinezja języka, to, jak pisarz pisze, a nie tylkoo czym pisze.
7-8 lutegoZnów dzięki uprzejmości ordynatoraHenryka Łabzy zaglądano mi w szpitaluRydygiera do tyłka i znów został przedłużo-ny na czas nieokreślony termin ważnościmojego życia.W szpitalu przeczytałem z wielką przy-jemnością „Dzienniki rowerzysty” PiotraDuraka, młodego 25-letniego mielczanina, októrym Sandauer może powiedziałby, żetryska talentem. Następca Stachury? Szkodatylko, że tak jeszcze podobny do Stachury.

Wydaje mi się, że znów odkrywam w so-bie chęć kontynuowania dzienników, które wostatnim czasie zaniedbałem, tracąc wiarę iw sens ich pisania, i w siebie jako podmiot iprzedmiot opisu.Bardzo piękny film „Ludzie Boga”: natu-ralność stylu, zrównoważenie treści i formy,poezja niepokazowa. Film, który przeciw-stawia się modom na krzykliwość i przesad-ną ekspresyjność, często sprowadzającą siędo szokowania widza. Nakręcony przezreżysera z ateistycznego kraju, udowadnia,że i na początku XXI wieku można stworzyćpiękny filmowy obraz w obronie wiary i takzwanych fundamentalnych wartości wykpi-wanych przez cyników i pragmatyków, co nieznaczy, że ma to być zaraz religijno-dewocyjna laurka w rodzaju filmów o na-szym, skądinąd wspaniałym Janie Pawle IIalbo propagandowa agitka bądź horror wrodzaju filmu Mela Gibsona.Przechodzi luty i powoli zaczynamy wie-rzyć, że już niedługo zrzucimy z siebie pętaszarości i wybijemy się na słońce.Od roku prowadzę w witrynie interne-towej „Poezja polska” comiesięczny intere-towy magazyn kulturalny (filmik trwającydwadzieścia parę minut) poświęcony róż-nym okołoliterackim tematom. Aktor Tade-usz Malak, wspominając swego przyjacielaZbigniewa Herberta, obdarował mnie „deka-logiem” Herberta. Nie wiem, czy i gdzie byłdrukowany. W każdym razie przepisujęniektóre przykazania, bo przypadły mi dogustu ze względu na typowy dla tego poetydyskretny angielski humor i zamszowąelegancję sformułowań.
Z Dekalogu Herberta1. Bogów nie należy wzywać na pomocnawet w przypadkach krańcowych, bowiem w tym czasie mogą być zajęci czyminnym, a zbytnia natarczywość może wywołać skutek odwrotny. Poza tym jestrzeczą wątpliwą, by jakikolwiek komuni-kat ludzki mógł się przedostać do ichuszu, z powodu lawin, wybuchów decy-beli, nie mówiąc o magnetycznychburzach.2. Należy kochać bogów, bo to oczyszczaserca (...).4. Modlić można się wszędzie. Najgorszymmiejscem są świątynie. Panuje tam za-duch (...).6. W miłości zmysłowej należy unikaćprzesady, ale także nadmiernych skrupu-łów. Lepsza jest w przyrodzie para szczę-śliwych kochanków niż powikłany zwią-zek subtelnych neurasteników. Zwłasz-cza jego dzielna wersja, oglądająca ponu-ry spektakl codziennych katuszy proto-plastów.7. Staraj się być szczęśliwym, bo tylko tacyludzie mogą dać szczęście innym (...).9. Unikaj ideologii, które obiecują ostatecz-ne wyzwolenie ludzkości. Obdarzenicząstką wolności, powinniśmy ją na-tychmiast ograniczyć, ze względu na do-bro bliźniego.10. Istnieją tylko grzechy duchowe. W grze-

chy ciała wpisana jest kara – paraliżpostępowy rozpustników, otłuszczenieserca zbyt lekkomyślnie biesiadujących,a dla donosicieli – platfusy.
Cielsko upokarza duszę– Boję się śmierci, ale jeszcze bardziej bo-ję się życia – powiedziała mi przez telefon zeSztokholmu 85-letnia Maryla Tatarczuch. –To moje okropne cielsko upokarza teraz nakażdym kroku duszę... a co będzie dalej! ?Wolę nie myśleć.

Kolejny rokPrzepiękny, utrzymany w szarej tonacjifilm brytyjski „Kolejny rok”. Apoteoza kocha-jącej się, pogodnej pary małżeńskiej. Ich domstaje się latarnią morską dla rozbitków,samotników, których pełno dookoła nas.Świat współczesny rozbiegany, rozedrgany,znerwicowany potrzebuje Wielkiego Psycho-terapeuty.
Każdy na coś czekaPotwierdzona liczba śmiertelnych ofiartrzęsienia ziemi i tsunami, które nawiedziłyJaponię 11 marca 2011 – przekroczyła 10tysięcy. W wyniku uszkodzenia przez kata-klizm elektrowni atomowej Fukushima –napromieniowanie przekroczyło tysiące razyspodziewany poziom. Ponad 17 tysięcy ludziuznano za zaginionych. Same nieszczęścia!Z telewizora i komputerów jak z otwartejpuszki Pandory rozłażą się na świat czarnewieści: powodzie w Australii i Brazylii, wojnai mordy dokonane przez najemników Kada-fiego na rebeliantach (w Libii) i vice versa;tsunami, trzęsienia ziemi, niepokoje społecz-ne w Tunezji, a następnie w Egipcie, groźbachoroby popromiennej...Właściwie, gdybym nie był podobnie jakwszyscy uzbrojony w samoobronną grubąskórę, czyli znieczulicę, powinienem sobiestrzelić w łeb. Bo równocześnie informacjedotyczące czynów pojedynczych ludzi też nienapawają optymizmem. Media faszerują naszłymi wiadomościami o gwałtach, mordach,malwersacjach, jakby człowiek nie zasługi-wał, by pisano go z dużej litery.Czasami cieszę się, że mam już tyle lat(64) i że za jakiś czas ten świat przestaniemnie w ogóle obchodzić, zniknie mi z oczu, aja jemu....Odchodzi ochota dzielenia się myślami iuczuciami z kimkolwiek poza paroma naj-bliższymi osobami. Ludzie oglądają obrazki,myślenie nie jest w cenie, czytanie książeknie ma żadnej przyszłości, na nowe książkipoetów i pisarzy nikt już nie czeka pozasamymi autorami – nie zawsze – ich rodzi-nami... cdn.


