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Marek M. Dziekan

Zaproszenie do Czachorowa
Czachorowo – ta nazwa pojawia się w jednym z wczesnych 

wierszy Autora niniejszej książki. I jednocześnie doskonale pasuje 

do określenia poetyckiego świata zbudowanego przez Musę Cza-

chorowskiego. Opisuje nostalgiczny poetycki obszar, który odczy-

tać można jako step rozpościerający się w artystycznym „Ja” poety. 

To ten sam step, który pojawia się już w tytule najnowszej książ-

ki, którą Czytelnik ma przed sobą, będącej podsumowaniem do-

tychczasowego dorobku literackiego Musy. Obejmuje ona przede 

wszystkim poezję, ale także utwory pozostające na pograniczu 

opowiadania i prozy poetyckiej. Znajdzie je Czytelnik na końcu ni-

niejszej książki.

Tom niniejszy ukazuje poetycką drogę Czachorowskiego od 1987 

do 2010 roku. Uważna lektura książki rzeczywiście ukazuje drogę, 

którą poeta przebył, aby osiągnąć to, co na użytek tego tekstu na-

zwę „świadomością stepu”. To czasem step czysto metaforyczny, 

ale czasem także prawdziwy, choć pozostający przede wszystkim 

w imaginarium poetyckim Musy. Ale nie zawsze jesteśmy w stanie 

odróżnić te dwa stepy. Nie zawsze też były w tej twórczości jedno-

znacznie obecne. Nie zawsze Czachorowo leżało w stepach. 

Tom rozpoczyna wiersz *** (Nie głoszę apokalipsy) z roku 1987. 

Doskonały na otwarcie, rodzaj poetyckiego credo Autora: jakim je-
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stem poetą, czym jest dla mnie poezja, co jest dla mnie ważne 

w życiu/poezjowaniu? Tu znajdziemy zwartą odpowiedź na to py-

tanie. Potem, w kolejnych utworach, w kolejnych zbiorach odpo-

wiedzi te są rozwijane, widać też wyraźną ewolucję odpowiedzi. 

Pytanie postawione jest raz na zawsze i dotyczy, a przynajmniej 

dotyczyć powinno każdego twórcy, ale odpowiedź nie jest, bo nie 

może być zawsze taka sama. Gdyby tak było, wystarczyłoby pew-

nie napisać jeden tom. Może jeden wiersz. Ale przeżycie poetyckie 

to głębia, której kolejne dna artysta odkrywa dzień po dniu, wers 

po wersie.

Poezja, do spotkania z którą chcę zaprosić i zachęcić Czytelni-

ka, nie jest łatwa. Zafascynowała mnie od pierwszych linijek swoją 

niezwykłą wewnętrzną mocą, którą jednak od razu trudno mi było 

zdefiniować. Pomimo zmian, o których niżej, od początku język tej 

poezji łączy w sobie pewną prostotę z gęstością przekazu. To, co 

wydaje się na pierwszy rzut oka jednoznaczne, za drugim razem 

ukazuje swoją odmienną stronę. Tak jest od pierwszego, wspomnia-

nego wyżej wiersza, po ostatnie utwory pisane prozą poetycką.

 Z twórczością Czachorowskiego spotkałem się po raz pierw-

szy, czytając tom „W życiu na niby” z 2006 roku. W moim pojęciu 

zapowiada on koniec pewnego okresu w twórczości Musy. Przede 

wszystkim zamknięcie czasu, kiedy w poezji tej nie znajdujemy 

prawie żadnego egzotyzmu (poza Lejlą z pierwszego tomu), żad-

nych nienaturalnych bądź co bądź dla naszego literackiego wy-

czucia minaretów czy stepów… Ale nie tylko.

 Pierwszy tom „Nie-łagodna” z 1987 roku zapowiada poetę mro-

ku i smutku. Choć to debiut, przypomina raczej schyłkową (choć 

wspaniałą) „Mapę pogody” Jarosława Iwaszkiewicza. Nie cieszy 

wiosna, nie cieszą przyjaciele, dzieci przypominają tylko o prze-

mijaniu, zamiast stanowić nadzieję na przyszłość. Trzydziesto-

pięcioletni głos poetycki widzi siebie samego w kontekście Ró-

żewiczowskiego „Ocalonego”, choć doskonale zdaje sobie sprawę 
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z niewspółmierności tragedii – a może tylko „tragedii”? W samej 

poezji nie znajdziemy na to ostatnie pytanie odpowiedzi.

 Stopniowo jednak obserwujemy odradzanie się człowieka, 

odradzanie się nadziei i wiary w to, że to jeszcze nie koniec. Na 

pewno nie początek, ale jeszcze czas, żeby pisać jak „Stary Poeta”. 

W tomach z drugiej dekady XXI wieku Czachorowski wyraźnie 

młodnieje. Paradoksalnie, najwyraźniej daje się to dostrzec w po-

wrocie do wspomnień z dzieciństwa. Poeta nie jest już tym „czło-

wiekiem z wąsem”, który absolutnie nie widzi przed sobą szerszych 

perspektyw, który pragnie o wszystkim zapomnieć, który już nie 

wierzy nawet w miłość, nie unika także myśli o śmierci, która mo-

mentami zdaje się być jego obsesją

 Nastroje te w sposób najbardziej jednoznaczny przełamu-

je tom „W życiu na niby” z 2006 roku, który ukazał się osiem lat 

po „Dotknij mnie”, zamykający w moim odbiorze wiersze „Starego 

Poety”. Ostatnia data w „Dotknij mnie” to zresztą rok 1996. Można 

zatem mówić o całej dekadzie milczenia. To już całkiem inne spoj-

rzenie na życie i miłość, choć pesymizm dawnych lat zaznacza się 

jeszcze w tytule: to nie prawdziwe życie! Ale wyczuwa się tu wy-

raźnie szerszy oddech, zasłona beznadziei coraz bardziej opada. 

 Tom „W życiu na niby” jest w znacznej części poezją arche-

typów męskości i kobiecości. Kobiety pojawiają się oczywiście 

także i we wcześniejszych wierszach, ale dostosowane do smęt-

ku przedstawionego świata. Tutaj poeta analizuje męski i kobiecy 

punkt widzenia, przeciwstawiając się jakby modnej obecnie unifor-

mizacji świata i ludzi. Mężczyzna jest jednoznacznie mężczyzną, 

kobieta – kobietą. Choć i kobieta, i mężczyzna starają się przeczuć 

świat i siebie, to jednak nawet z tych muśnięć piórem (w dalszych 

częściach poszczególnych utworów portrety te nabierają bardziej 

zdecydowanych barw), pozostają na dwóch krańcach istnienia – 

w ten sposób dopełniając się, tworząc jedność, której życie (nasze, 

nie abstrakcyjne) oczekuje. Obok Kobiety i Mężczyzny pozostaje 
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jeszcze ten trzeci – to sam poeta (czy może, żeby skorzystać z lite-

raturoznawczego żargonu, podmiot liryczny?).

 O ile portrety Kobiety i Mężczyzny w tomiku Czachorowskie-

go zdają się być jednoznaczne (nawet jeśli to „niejednoznaczna 

jednoznaczność”, powiązana z wszechobecnym w tej poezji pyta-

niem o prawdę i sens), to poetyckie „ja” miota się między krańco-

wymi uczuciami. Bohater nie wie, jak istnieć, nie jest pewien, czy 

lepiej istnieć, czy lepiej nie istnieć i być kochanym, jak ktoś nieist-

niejący (np. w wierszu *** (Chory na ciebie). Ale ów Mężczyzna 

czasem przekształca się w poetyckie (autorskie?) „ja”. „On” płynnie 

przechodzi w „ja”. Kolejny palimpsest. Poszukiwanie własnego „ja” 

we własnym „on”. Bo przecież to wszystko tylko jedna z wersji. 

Jedna z wersji na niby.

 I tu właśnie – być może tylko na niby (?) kończy się definityw-

nie pierwszy etap twórczości Czachorowskiego. Poezja stonowa-

na, rzadko (jak np. w powyższych wierszach) popadająca w skraj-

ne emocje. Poezja oszczędnych słów, oszczędnych obrazów, 

oszczędnych metafor, oszczędnej w wyrazie rezygnacji z miłości, 

przyjaźni i świata.

 W 2008 roku ukazuje się tom „Samotność”, ważny, jak już 

wspomniałem wyżej, z dwóch powodów. Wyraźnie wyczuwam 

w nim podwójną zmianę – odczuwania i obrazowania – pierwsza, 

odnoszę wrażenie, była rodzajem efemerydy, charakterystycznej 

tylko dla tego zbioru: jest to chyba bowiem najbardziej przesycony 

zmysłowością tom Czachorowskiego. 

 Niezwykle charakterystyczną cechą wierszy z tego zbioru jest 

oryginalny dwugłos poetycki, nawiązujący do męskości/kobiecości 

z tomu W życiu na niby. Autor staje czasem „obok siebie”, każąc mó-

wić kobiecie tkwiącej w rozdwojonym „ja” narratora. W tym kontek-

ście można najwyżej mówić o dwóch samotnościach – samotności 

zakochanej kobiety i samotności zakochanego mężczyzny, których 

głosy symultanicznie słyszymy na kolejnych stronach zbioru. Jest 
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zatem w „Samotności” poeta i poetka. Poeta miłości, nieuchronnie 

przypominający mi Jerzego Harasymowicza z jego pięknych ero-

tyków, i poetka miłości przypominająca najgłębsze, a jednocześnie 

najbardziej ulotne liryki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. To 

ciągły dialog zakochanych, przeżywających swoją miłość duchem 

i ciałem. Opisują swoje uczucia, mówiąc o własnym wnętrzu, ale 

także opisują jednoznacznie sceny, w których jednocześnie obo-

je uczestniczą. Poetyckie „ja” zamienia się na chwilę w poetyckie 

„my”, a kiedy powraca do „ja”, nie wiemy już, kto mówi – narratorka 

czy narrator. Delikatnie, subtelnie zarysowany, ale wyraźny i jedno-

znaczny erotyzm poezji Czachorowskiego to wielki jej atut. Poeta 

nie boi się wielkich słów, nie boi się mówić o fizycznej miłości, która 

stoi za tymi wielkimi słowami (ale nie pustosłowiem!).

 Szczególnie frapująca jest owa duszna, zmysłowa atmosfera 

budowana przez misternie dobrane słowa, tworzące, czy też mi-

metycznie odtwarzające gęstą tkankę uczuć, jaka przenika cały 

zbiór. I choć o miłości to wiersze, to owa miłość jakoś specyficz-

nie boli, może zbyt głęboko penetruje nasze wnętrza, odwykłe już 

od takich namiętności, staromodnych i – zdawałoby się – prze-

brzmiałych. Ale przecież naszych, ludzkich.

 Czachorowski pisze więc o człowieku, i ten humanizm, zmy-

słowy i natarczywy, zdaje się aż boleć – jak samotność (tak, staram 

się szukać tej tytułowej samotności!). Jak zbyt zaangażowana mi-

łość, miłość zbyt przeżyta. 

 W tomiku „Samotność” step, który Musa Czachorowski umie-

ścił w tytule swej najnowszej książki nie jest wyraźnie obecny – to 

drugi z ważnych, wyróżniających ten zbiór elementów treściowo-

-obrazowych. Dochodzi on najpełniej do głosu w trzech ostatnich 

zbiorkach, gdzie całkowicie niemal zawładnął wyobraźnią i obra-

zowaniem poetyckim Czachorowskiego. W tym samym 2006 roku 

ukazał się tom „Na zawsze * Навсегда”, pierwszy ze „stepowych” 

zbiorów, które właśnie ze względu na swoje – tak naturalne w tym 
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przypadku – orientalizowanie umocniły miejsce poezji Czacho-

rowskiego w kręgu moich zainteresowań literackich. 

 Na pierwszy rzut oka można by powiedzieć, że oto nastąpił 

artystyczny przełom w twórczości Musy. Ale to nie takie proste, 

ponieważ dokładna datacja utworów zawartych w tym tomie 

wskazuje, że poetycki świat Czachorowskiego zaczął „stepowieć” 

już wcześniej. Zapowiedzią metaforycznego stepu mógł być tytuł 

wspomnianego tomu „Samotność”. Poczucie samotności dopro-

wadziło do zestepowienia wyobraźni… Ale to chyba nie do końca 

tak. Step Czachorowskiego to nie pustkowie, a wprost przeciwnie. 

To duchowa ojczyzna, której istotę zaczął sobie poeta uzmysła-

wiać. To poezja bardzo różna od tej, którą znamy z wcześniejszych 

tomów, choć wiele łączy oba te okresy.

 Za ciekawy eksperyment należy uznać „Rubajaty stepowe” z roku 

2009. Już wspomniałem, że oto w pełni wkraczamy tu w step. To 

od strony treści. Wschód pojawia się jednak również w poetyckiej 

formie – może niekoniecznie stepowej, ale z pewnością orientalnej. 

Czterowiersze Musy Czachorowskiego charakteryzują się klasyczną 

formą znaną z Bliskiego Wschodu, zachowując najbardziej typowy 

układ rymów (zresztą nieobecnych do tej pory w poezji Musy).

 Od strony treści i obrazowania warto wspomnieć o motywach 

kulturowych tatarskich i polsko-tatarskich. Pojawiają się w rubaja-

tach drewniane meczety, schowane wśród drzew stare miziary, żal 

za zgubioną hramotką z religijno-magiczną formułą, która miała 

chronić przed nieszczęściem… Te rubajaty mogły powstać tylko 

tutaj, choć owo „tutaj” pozostaje nie do końca określone: może 

to Polska, może Wrocław, może Podlasie, może step... Jest jedno-

cześnie gdzieś blisko – znamy przecież te meczety i te talizmany, 

ale jednocześnie gdzieś daleko – poetycka geografia wysyła nas 

ku szerokim stepom, rozciągającym się tysiące kilometrów od łąki, 

która musiała grać rolę owego stepu, gdzie poeta śnił konia i źró-

dło, nakrytego kopułą błękitnego, bezkresnego nieba. 
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 „Rubajaty stepowe” Czachorowskiego to bez wątpienia orygi-

nalny wkład w muzułmańską literaturę tworzoną w języku polskim. 

To kolejny element na razie dość jeszcze skromnego ilościowo, ale 

ważnego i ciekawego poznawczo zjawiska, jakim jest literatura 

muzułmanów powstająca w języku polskim. 

 Warto wyruszyć więc razem z poetą na literacką wyprawę 

w szeroki, tatarski step, tym bardziej, że nie na rubajatach kończy 

swą stepową epopeję Czachorowski. Kontynuuje ją w ostatnim, jak 

dotąd, zbiorze, „Poza horyzontem” z 2010 roku. Poezja Musy coraz 

bardziej tu „stepowieje”, odsłaniając nieograniczony niczym hory-

zont, jakim napawać się możemy na stepie: przed nami wielki step, 

przestrzeń, horyzonty niezmiennie uciekające naszym zmysłom. 

 Wspomniałem wyżej o wielowymiarowości stepu u Czacho-

rowskiego. Doskonale to widać w utworach z tego właśnie zbioru. 

Przestrzeń, zgodnie z przesłaniem tytułu, króluje w tym zbiorku. 

Spójrzmy w teksty: ziemia, równina, niekończąca się nigdy prze-

strzeń, bezkres, widnokrąg, w gwiazdach, galaktyki... Niektóre 

z tych określeń pojawiają się kilkakrotnie z rozmaitymi epitetami, 

które zazwyczaj przestrzeń tę jeszcze poszerzają i urozmaicają. 

Jakby bezgraniczność mogła być jeszcze bardziej bezgraniczna, 

niż to nam mówi słownik. Aby sprawa nie była jednak tak prosta, 

dodać wypada, że to przestrzeń w rzeczywistości niedostrzegalna 

bezpośrednio przez kogokolwiek z zewnątrz. Poeta pisze bowiem: 

„Opowiem ci kiedyś tę równinę we mnie / bezimienną niekończą-

cą się nigdy przestrzeń”. I słowa dotrzymuje. Opisuje nam wiele 

szczegółów przestrzeni własnego wnętrza.

 A czas? Od przestrzenno-czasowej refleksji tomik się rozpoczy-

na. Powraca znany z poprzednich zbiorków Czachorowskiego mo-

tyw dzieciństwa – tam czas miał dla poety swój początek. To prze-

strzeń, którą można, znów wracając do kontekstu całej twórczości 

Autora, uznać za jedną z postaci mitycznego tatarskiego stepu. 

Jeśli pójść tropem odniesień biograficznych, ów tatarski motyw 



12

Zaproszenie do Czachorowa
wraca jeszcze w wierszu *** (Jestem z innego świata), gdzie pisze: 

„Moje życie to daleka kraina / rozciąga się poza horyzontem / gdzie 

wszystko jest milczeniem”.

 W tomie widać jeszcze inne zmory poety. Już w zbiorku „Sa-

motność” sen z przestrzenią stanowiły ważne momenty lirycznych 

przeżyć. W „Poza horyzontem” sen pojawia się niemal od początku 

i przenika każdy niemal liryczny obraz, zamyka go lub otwiera. 

Marek M. Dziekan
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Musa Czachorowski

Wiecznie błękitne niebo
Urodziłem się w pierwszych dniach jesieni, gdy słońce grzało 

jeszcze mocno, ale czuć już było głodny oddech wiatru z głębi 

stepów. I to zostało mi do dzisiaj: lubię gorące słońce, lubię wiatr. 

Lubię otwierającą się przede mną przestrzeń i wiecznie błękitne 

niebo nad głową. Z miastem wciąż pozostaję na dystans. 

 Byłem dzieckiem i byłem chłopcem: raczej samotnym, raczej 

milczącym. Czasem szkolni koledzy wołali na mnie „Chińczyk, 

Chińczyk” albo też „ping-pong”, że niby głowę miałem okrągłą, 

a oczy wąskie i skośne. Pytałem się potem mamy: „Dlaczego tak 

mnie nazywają? Przecież nie jestem Chińczykiem...” Częściej jed-

nak mówiono „ty Mongole...”

 Moja rodzina ze strony mamy wywodzi się z jeńców tatarskich, 

sprowadzonych do Polski po kampanii wiedeńskiej króla Jana III 

Sobieskiego. Osadzono ich na królewszczyznach w Wielkopolsce, 

gdzie bardzo szybko roztopili się w okolicznej ludności. Tylko sma-

gła cera, czarne włosy i oczy świadczyły później o pochodzeniu 

ich potomków. 

 Druga część rodziny to drobna odwieczna szlachta mazowiec-

ka z tatarskim śladem z XIV wieku. W orszaku księżniczki Danuty 

Anny, córki litewskiego księcia Kiejstuta zdążającej na dwór przy-

szłego małżonka, mazowieckiego księcia Janusza, nie zabrakło bo-

wiem Tatarów. Niestety, i tutaj niewiele przetrwało. Jednak uro-
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dziłem się i wiedziałem od razu, że jestem inny. Nikt mi tego nie 

mówił. Po prostu wiedziałem. Dziadkowie poumierali, gdy byłem 

zbyt mały, aby coś więcej z tego wszystkiego pojąć. Gdzieś zbiegły 

się drogi słowiańsko-tatarskie, skrzyżowały ze sobą, a ja przez całe 

lata starałem się rozeznać po tropach. 

 Mój dziadek, Aleksander Czachorowski, wyruszył w 1919 roku 

na wojnę z bolszewikami. Jeździec, szabla i koń – jak zawsze… Po-

jechał na koniu karym, szablę miał ostrą – w pierwszej potyczce, 

gdzieś na ziemiach dzisiejszej Białorusi, został ranny i wojna się dla 

niego skończyła. Mój ojciec, Daniel, był żołnierzem zawodowym: 

36 lat swego życia oddał armii. Poszedłem w jego ślady, służyliśmy 

nawet w jednym pułku. 

 Ostatnie lata służby spędziłem jako dziennikarz wojskowy. 

Oczywiście, pisałem też wiersze, chociaż wiele osób dziwiło się, 

w jaki sposób można połączyć poezję z mundurem. Można, za-

pewniam, można, chociaż nie jest to łatwe. Kiedyś redaktor na-

czelny zapytał mnie: „Ty podobno jakiś Turek jesteś, czy co?” – tak, 

podobno, niech będzie i Turek. A sekretarz redakcji odezwał się: 

„Ibrahim z ciebie jakiś…” Ja? Ibrahim? Nie, Musa… 

 W pewnym momencie zmienił się cały mój świat; zachoro-

wałem nagle, znalazłem się w szpitalu, a siostra zaciekawiła się: 

„Pan zawsze taki żółty?” Tak, jasne, przecież Azjata ze mnie... Żół-

tek... Potem odszedłem z armii, ale za to step znowu otworzył się 

przede mną na oścież. 

 Pewien sympatyczny Morawianin dopytywał się i dopytywał 

skąd jestem, kim jestem. Wreszcie odpowiedziałem: „Jestem Mon-

gołem, zadowolony?” „Ano, ano” – uśmiechnął się. Latem zapro-

sił mnie do swojego miasteczka, dojechaliśmy, a ten ciągnie mnie 

gdzieś. Na placyku skwerek, na skwerku tablica informacyjna. Na 

tablicy napis: „W roku 1241 Tatarzy złupili i spalili…” Może odszko-

dowanie mam płacić, czy co?

 Tak mijał czas… Tyle się pozmieniało… Tatarska społeczność 

Wiecznie błękitne niebo



15

w Polsce wciąż odnajduje się, nawiązuje kontakty, organizuje swo-

je życie kulturalne i religijne. Jeździmy do pobratymców za gra-

nicą. Oni przyjeżdżają do nas. Często zdarza się, że dostaję listy, 

odbieram telefony i słyszę: „Jestem tatarskiego pochodzenia, nie-

stety, niewiele na ten temat wiem. Szukam swoich korzeni…” Mło-

dzi i starzy, kobiety i mężczyźni – ciągną do siebie, a prowadzą ich 

cienie zagubionych przodków. 

 Wciąż, okazuje się, obchodzi jeszcze kogoś coś takiego, jak po-

chodzenie. Tatarscy, albo jacyś inni przodkowie. Oddech stepów… 

Topole, wiecznie błękitne niebo… Tak, znam wiele osób, które 

każdego dnia żyją swoją tatarskością, wiarą, tradycją. Wszystko to, 

zakodowane w zakamarkach pradawnej świadomości, odzyskane 

sercem i umysłem, zostanie już we mnie na zawsze. 

 Mam tylko nadzieję, że moi synowie oraz ich synowie nie za-

pomną o płynącej w ich żyłach kropli tatarskiej krwi.

 Wiecznie błękitne niebo

Musiaczek z rodziną wuja Nastka, 
Nasielsk, 28.06.1955 r.
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Nie-łagodna , 1987

Nie głoszę apokalipsy

ludziom zza ściany

ani świętej wojny

w imię poezji

rozgryzam słowa 

jak codzienny chleb

uczę się na pamięć

każdej chwili

od dawna wiem

nic nie trwa wiecznie

W
ro

cł
aw

, 1
97

9 
r.
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Nie-łagodna , 1987

To jest miejsce

Gdzie na lisim futrze snu

Rozkładam wycinki z gazet

Pozłacane obrączki

I kilka swoich twarzy

To jest miejsce

W którym rozliczam się

Z koła ratunkowego

I z ogona samouwielbienia

To jest miejsce

Kupionych odpustów

I recept na pokutę

Tutaj zasypiam spokojnie
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Nie-łagodna , 1987

Wierszokleci zbierają się w kuchni

Przy szklankach parującego światła

Ciągle dziecinni

Czekają na zmianę pieluch – 

Wówczas powracają

Do wygasłych ognisk

A pajączki ich słów

Rozłażą się po kątach.

Teraz opowiem ci wiersz

Jak czerstwy kawałek chleba

Wiedz że przechodzę

Przez czarną wodę snu

Obok znajomych zwierząt.

Ich rogi podpierają

Mój ostatni współczujący księżyc.

Jeszcze nie poznałem 

Pasterzy słów

Chociaż czuję uzdę niepokoju.

Ale nie myśl

Że potrzebuję kogokolwiek 

Do chłodnego żłobu.

Nie.

To sen mnie zmusza

Czyni duszącą się rybą

Wypchanym ptakiem wyobraźni

Lub bezdeszczową chmurą

I często zbieram czas
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Nie-łagodna , 1987
Który przesypał się we mnie.

Bez zdziwienia widzę – 

Nie słuchasz

Jakbyś spotkał siebie

Poza rogatkami wiersza.

Skończyła się herbata.

Znowu ktoś zapukał obok.

Zostały płatki słów

I swąd spalonej sierści.

Czujesz

A jednak po co to – 

Po co – pytasz.
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Nie-łagodna , 1987

Wchodzę w miejsce

Które opuściłaś

Pełne jeszcze

Twoich chłodnych oczu

I odłamków uśmiechów

Zasłaniam lustra

W których jesteś echem

Rozgniatam obcasem

Drapieżne płatki zapachu

Nie obroni cię suknia

Ukrzyżowana wieszakiem

Poprawiam ostrza

Przyniesionych kwiatów

I czekam
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Nie-łagodna , 1987

Słońce zachodzi jak zwykle

i wszystko się kończy 

najnormalniej w świecie.

Na próżno do krwi

gryzę wargi

i nie poznaję siebie.

Postarzałem się bezwiednie

o jeszcze jedno słowo.
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Nie-łagodna , 1987
Lejla, bajka do osobistego użytku 

1.

Skończył się 333 rok XV kręgu Chronikonu 

i piasek czasu przesypał się w czarną wodę snu.

Ale źródło pozostało nieme, choć włosy Lejli płakały.

2.

Kiedy Panopek spotkał Lejlę, pomyślał:

nastał czas ożywczego deszczu.

Wyobraził sobie, że znowu wyrosną mu zielone liście.

Kochał Lejlę.

3.

Kiedy Panopek spotkał Lejlę, pomyślał: 

nastał czas czarnego deszczu.

Wiedział, że nigdy nie zamieszka pod jej powieką.

Słońce było chore beznadziejnie.

4.

Panopka odwiedził Kerim, wesoły skoczek z gór.

Chodź ze mną, zawołał. Zaprowadzę cię nad puste źródła,

gdzie śmiejący się dewi rozpala granit.

Zapach ognia uleczy twoje oczy.
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Nie-łagodna , 1987
5.

Panopek stał nad brzegiem rzeki.

Widział jak ryby wzbijały się w powietrze

i przebite światłem znowu wpadały w toń.

Rude włosy Lejli przyjmowały je łagodnie.

6.

Panopek przebudził się.

Pachniało porannym słońcem.

Mój sen nadal trwa, pomyślał.

Lejla.

7.

W ogrodzie Lejli 

zakwitły kłujące kwiaty niepewności.

Codziennie opadały z nich

zgasłe płatki pamięci.
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Ile trwam, 1988

Dzisiaj zawiódł mnie 

Instynkt samozachowawczy

I znowu odczytałem

Słodki smak krwi w ustach.

Drganie peronu powoli

Przeszło w drganie serca

Jakbym już po raz ostatni

Spotykał siebie

Z tym nieważnym biletem pamięci.

Jeszcze czułem

Choć było mnie

Coraz mniej.

Jeszcze
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Ile trwam, 1988

Nocą zasypiam szybkim nerwowym krokiem

serce daje znać o sobie

we śnie wędruję po piekle

dnia

W
ro

cł
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, 1
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Ile trwam, 1988

To tylko

nagłe ostrze krwi

spada we mnie

rozcina bolesne zrosty

niezapisanych stron

na których przez kalkę snu

usiłuję zatrzymać 

jedną z kilku

wymyślonych wersji

istnienia
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Ile trwam, 1988

Moja żona siedzi w fotelu

cicha

jakby trochę umarła

pękła już w niej

któraś nitka nerwu

Chłopcy zdarli z okna firankę

przyklejeni nosami do szyby

prostują nieopierzone skrzydła

A ja nic

milczę

jakbym ciągle na coś czekał

przez moją dłoń

wędruje mrówka światła

i rozsypuje się

w popiół

W kącie pokoju

dojrzewa pajęczyna lęku

Coraz większa

To tylko

nagłe ostrze krwi

spada we mnie

rozcina bolesne zrosty

niezapisanych stron

na których przez kalkę snu

usiłuję zatrzymać 

jedną z kilku

wymyślonych wersji

istnienia
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Ile trwam, 1988

Ja ten człowiek z wąsem śmieszny

czy już się dokonałem

i czy się zamienię

Ja ten człowiek popijający herbatę

stoję przed sobą z głupim uśmiechem

i czy się nadaję do czegokolwiek

czy się nie przekonam nieogolony

wśród podobnych typów śpiący na zebraniu

że już się rozmieniłem

na opłacenie ubikacji miejskiej

na jazdę tramwajem i na gazetę codzienną

i jeżeli wpadnę na siebie na rogu ulicy

to kim jest ten człowiek z wąsem śmieszny

popijający herbatę

i czy już się rozmieniłem
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Ile trwam, 1988
Epitafium dla Rajmunda Klarzaka

Śmierć jest wszechobecna

otwiera każde drzwi

Niechciana Ciągle nie do pojęcia

wczoraj odwiedziła Rajmunda

Wstał jak co dzień

rozmawiał z żoną Narzekał

że znowu zimno

Chciał jeszcze coś powiedzieć

ale powietrze wokół

już skrzepło

10.06.1987
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Ile trwam, 1988

Moi bliscy umarli

zbyt spokojni by pisać wiersze

proście za mną

I wy wszyscy święci

wolni już od wyroków

pamiętajcie o mnie

Może się waszym słowom

dzisiaj nie oprę

Jeszcze istnieję

w którymś z rzędu gwiazdozbiorze

oddalonym od centrum

o kilkadziesiąt strof świetlnych

We śnie szukam drogi

na waszą spokojną planetę
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Chłodny listopad, 1990

Dotykam dłonią rzeczy

To stół

przy którym siadam

gładka jasna powierzchnia

z niemego drewna

oparcie dla znużonej głowy

To okno

przez które patrzę

na odkładanie się warstwic dni

chłodna granica wytrzymałości

oddzielająca mnie od przemijania

To pióro

którym zapełniam stronice

czarny mat nerwowych liter

To linia szaleństwa

wrysowana ostro

między serce a oczy 

29.11.1987 
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Chłodny listopad, 1990

Maćkowi Suszkowi
Widzisz Maćku

to jedno z tych jesiennych popołudni

gdy gaśnie we mnie światło

a półmrok zwabia głupie myśli

Bardzo często 

staję wówczas przed oknem

patrzę jak krzyżują się proste ulic

i odcinają horyzont

wtopiony w pełne iluzji powietrze

Widzę też ludzi

których znasz i ty

dotykają lekko moich oczu twarzy

wkładają palce

w ciągle krwawiącą ranę

i odchodzą

Widzę wreszcie siebie

z amuletem słowa na szyi

które nie chroni już przed niczym

gdyż straciło swą czarodziejską moc

Jestem zmęczony

Maćku

28.10.1987
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Chłodny listopad, 1990

Mam tylko ciebie

myślałem gładząc

dźwięczące pod palcami ostrze

jeżeli zechcesz 

napoję cię błękitem

27.04.1987
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Chłodny listopad, 1990

Zapomnieć o wszystkim Wymazać z siebie

twarze przyjaciół numery telefonów adresy

Wyjść z domu i zgubić klucze

Nigdy więcej nie pisać wierszy

Być wolnym od dawnych pragnień

od kolejnych rozczarowań Nie odczuwać

pękania światła Bólu oczekiwania

Nie kochać już nikogo

3.05.1987
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Chłodny listopad, 1990
Cierń
  Tadeuszowi Różewiczowi
I ja nie wierzę

panie Różewicz

chociaż trudno mi

pogodzić się z tym faktem

Nie wierzę w spełnienie

mojego życia

poruszam się w pustce

Nie wierzę 

we własne słowa

cierpną od nich usta

głęboko

i na długo

Nie wierzę w miłość

wszędzie jej pełno

niewidocznej dla oczu

niedostępnej dla serca

Nie wierzę w dobro

zawsze znajdzie się ktoś

pełen nienawiści

z nadmiarem wiary
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Chłodny listopad, 1990
Szukam w sobie

pewności

i myślę o ludziach

ich przyczajonej obojętności 

Myślę o moich

synach dorastających

w papierowych 

kwiatach dzieciństwa

O cierniu

który z nich

wyrasta

15.02.1988
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Chłodny listopad, 1990

Oto ziemia po której stąpam

rani moje stopy swoją ostrą skórą

oto ludzie którzy mnie wychowali

nie są moimi rodzicami

oto kobieta z którą spędzam noce

zasypia martwa pod moją ręką

oto mój syn pierworodny

wyszedł na chwilę i nie powrócił

oto zaskoczyła mnie własna obcość

oto

13.03.1989
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Chłodny listopad, 1990

Tak

to prawda

nie poznaję już ludzi

wśród których przebywam

zbyt daleko jestem

od rzeczy i zwierząt

coraz bliżsi

stają mi się

nieobecni

Spotykam ich 

w wystygłych nagle słowach

we śnie

pełnym martwych skojarzeń

na ulicy

podają mi ręce

Jak długo

jeszcze

26.09.1987
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Chłodny listopad, 1990

Koniec września

kończy się lato choć słońce

grzeje jeszcze mocno Kobiety

donaszają w pośpiechu wzorzyste bluzki

błękitniejąc powoli jakby czuły pod skórą

pierwsze pączki zimna Oplata je niepostrzeżenie

porcelana dalekiego smutku

Są coraz bledsze

Coraz bardziej

obce

18.09.1989
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Chłodny listopad, 1990

Jakież to łatwe słowo

śmierć 

tak często wymyka się nam 

z ust

że nie czujemy 

jego gorzkiego smaku

nieodwracalności stanu

Wszystko wydaje się 

takie proste

jakby życie

nie miało końca

jakby umierali

wyłącznie inni

18.05.1988
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Chłodny listopad, 1990

Szedłem przed siebie

jak najdalej

sądziłem

że zgubię gdzieś

napięcie ostatnich dni

że choć na chwilę

uwolnię się

od braku zdecydowania

i będę wreszcie wiedział

czego naprawdę chcę

Spotkałem go 

już za miastem

niski pokręcony

w śmierdzących łachach

jakby od miesiąca

spał w śmietniku

obok pusta butelka

jego ręce drżały

skórka chleba

upadła na piasek

Przez moment

patrzyliśmy sobie

w oczy

18.05.1988
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Chłodny listopad, 1990

Ponad

Nie znam Franka O’Hary

i nigdy go już nie spotkam

prawdopodobnie różniliśmy się temperamentem

poglądami politycznymi i stanem konta

być może nie lubił szczupłych szatynek

o niebieskich oczach a cenił sobie

prawdziwą męską przyjaźń

Właściwie Frank O’Hara jest mi obcy

czytałem jedynie kilkanaście jego wierszy

czułem wówczas ich podskórne ciepło

tożsamość uczuć zaszczepionych 

w kruche nerwy wersów

łączących nas

ponad czasem i przestrzenią

21.04.1988
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Chłodny listopad, 1990

Poezja

to jest moja ojczyzna

międzyrzecze

ziemia słonych słów

wyzwolonych 

z bezwładu języka

za nią we śnie

codziennie

ginę

16.02.1988
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Chłodny listopad, 1990

Oto Czachorowo

miejsce zapomniane 

przez Boga i ludzi

odłóg dawnych dobrych dni

wieś jak wieś

stare pomieszane z nowszym

śmieci przed domami

i ludzie uczepieni płotów

w oczekiwaniu 

na lokalny autobus 14,05

może przyjedzie kto z miasta

opowie co słychać na świecie

dziesięć kilometrów stąd

stoję przed dworkiem

jeszcze cienie w oknach

jeszcze drży powietrze

nad drzwiami

tabliczka „Klub Ruchu”

trzyma się na jednym gwoździu

sołtys patrzy zdziwiony

może to i prawda

panie Czachorowski

ale na co to komu

16.05.1988
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Chłodny listopad, 1990

Ile masz tych masek

zapytał mnie szef

za kogo właściwie się uważasz

mówił nerwowo czerwieniąc się 

blednąc

Patrzył na moje buty

na ścianę na milczący telefon

zdejmował i zakładał okulary

był napięty dobroduszny

dziwnie wystraszony

Zmieniał się z sekundy na sekundę

Myślałem już

że wyfrunie przez okno

unosząc mnie w dziobie

Nie miałem pojęcia

co mu odpowiedzieć

7.08.1988



46

Gdzie indziej, 1993

Na placu przed hotelem stoi człowiek

w lewej dłoni ma wypchaną torbę

na nosie okulary w drucianej oprawie

może być zarówno Nadal Dobrze Zapowiadającym Się 

Mężczyzną W Średnim Wieku

Jak i Facetem Zbliżającym Się Do Bankructwa

To bez znaczenia

Mężczyzna opuszcza głowę i idzie

mokrym od deszczu chodnikiem

błyski latarń odbijają się mu w okularach

i wygląda to tak jakby w jego oczy

uderzały zapalające pociski

Idzie więc zraniony tym światłem

z mrokiem wrastającym w każdą iskrę twarzy

ciemnieje coraz bardziej jedynie

nieregularny stukot obcasów świadczy jeszcze

o czyjejś tu obecności

Ulica dochodzi do lasu mężczyzna zwalnia

niczym ktoś kto nagle zgubił drogę

przez moment chce zawrócić lecz

przekłada tylko torbę z ręki do ręki

i wchodzi między drzewa

Jest pusto

24/25.05.1991
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Gdzie indziej, 1993

Któregoś dnia

zdałem sobie sprawę

że jestem zupełnie sam

że nic mnie właściwie

już nie obchodzi

Wszystko jak z innego snu

dalekie i obce

całe pokruszone

Wokół roztrzaskują się tylko

godziny i wydarzenia

w których uczestniczę

nieobecny

to co istotne

rozgrywa się przecież

gdzie indziej

23.04.1988
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Gdzie indziej, 1993

Dla E.
Rozmawialiśmy długo

słowa powoli

wchodziły w krwiobieg

i układały się do stóp

cicho oswojone

mój niespokojny oddech

łagodniał

pod twoją dłonią

czas dał nam wolne

jakby chciał zwrócić

te trzydzieści kilka lat

nieobecności w sobie

2.11.1987
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Gdzie indziej, 1993

Ponoć

Już ponoć wiosna

odprowadzam moich znajomych

którzy nie wytrzymali

długiej

pełnej ostrych godzin

zimy

Dziewczyna obok

z kolczykiem w delikatnym 

skrzydełku nosa

dotyka mojej dłoni

blednie

Czas spogląda nam

w oczy 

naciska

Zbyt mocno

13.04.1993
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Miejsce, 1995

Mój dom

na fundamentach mogił

kilka białych ścian

pod dachem pamięci bezustannej

Moja ojcowizna

krwawy zagon dziejów

przeorany lemieszami szabel

obsiany różańcami pocisków

Tu wyrosłem

w kraju którego nigdy

do końca nie pojmę

wśród kobiet

nie zawsze o jasnych twarzach

u boku mężczyzn

wiecznie na coś czekających

Jestem jak oni

jak ten kraj

niełatwy do kochania

zmienny w nastrojach

jego imienia 

uczyć się trzeba

codziennie od nowa

22.05.1987
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Miejsce, 1995

Dopełnienie

Bolesne jest wrastanie w rodzinną ziemię

wpisywanie się w krajobraz 

rozpięty pomiędzy pokorą a samouwielbieniem

owocujący tak często złudzeniami

W jaki sposób pojąć ten kraj

tysiąc lat jego niełatwej historii

splatającej się bezustannie z rzeczywistością

z jej błędami hołubionymi przez pokolenia

obok tylu dowodów bezprzykładnej miłości

Jak znaleźć swoje miejsce

wśród milionów mieszkających tu ludzi

podobnych i niepodobnych do siebie

aby któregoś dnia móc powiedzieć każdemu z nich

bracie – i usłyszeć to samo

jak pójść w przyszłość ścieżkami ojców

przez zmieniającą się ciągle strukturę ziemi

czasem pachnącą spokojem i chlebem

a czasem pełną goryczy

ziemi – wciąż oczekującej na dopełnienie

14.08.1987
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Miejsce, 1995

Dla ocalonego
 Tadeuszowi Różewiczowi

Mam trzydzieści pięć lat

i wcale nie ocalałem

z grona prowadzonych na rzeź

Wiem

nie da się porównać

zagipsowanych ust

komór gazowych i krematoriów

z naszym powolnym

codziennym przemijaniem

Nie o to chodzi

Przecieka nam między palcami

resztka człowieczeństwa

dobro i zło

obojętność i wrażliwość

prawo i bezprawie

mądrość i głupota

nadal pozostają tylko wyrazami

Znam ludzi ubranych w idee

jak w kostium

brzęk medali

zastępuje im światło

nie mogą unieść ciężaru

własnych słów



53

Miejsce, 1995

Znam równych i równiejszych

uprzywilejowanych bojowników

o cokolwiek

aktywistów od wzniosłych haseł

Rozlazła się gdzieś

nasza godność

Nauczyciele zapomnieli o wszystkim

niczego już

nie potrafią nazwać

8.07.1988
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Miejsce, 1995

Ileż to razy 
śnią mi się polegli
rozrzuceni po polach
niczym ścięte drzewa
lub nieme bryły gliny

Chodzę wśród nich
po ziemi pełnej krwi
oczy konających 
wpatrują się we mnie
oszalałe z bólu
jeszcze pękają im serca
poszarpane wnętrzności pulsują
i gasną
stękanie
czepia się stóp

Patrzę w ich twarze
pokąsane odłamkami
podobne do twarzy
moich synów
w agonii odgryzają
sobie języki
już umarli
próbują uchwycić powietrze
chcą żyć
ponad wszystko

Budzi mnie
strach bydlęcy
i mdlący odór uryny

16.05.1988
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Miejsce, 1995
Epitafium dla Haliny Lizak

Doprawdy

nie wiem co powiedzieć

zbyt nagle zatrzasnęło się

za tobą światło

Jeszcze wczoraj mówiłaś

tak nie chcę umierać

płakałaś

Nie mogłem 

w niczym ci pomóc

stałem tylko obok

a wszystko we mnie

drętwiało

11.03.1988
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Miejsce, 1995

Ewa idzie przez park

liście płoną pod jej stopami

więc unosi się ponad korony drzew

Tam spotyka swoich krewnych ptaki

rozmawia z nimi w jakimś zapomnianym narzeczu

wydobytym nagle z dna języka

z gniazda wspólnego dzieciństwa

Wspominają imiona starszych braci

którzy odlecieli w błękit ostatniej zimy

przekazują sobie pozdrowienia

od dawno niewidzianych sióstr

Potem siadają razem na gałęzi

jest ich coraz więcej nadlatują

ze wszystkich stron świata spoza czasu

wrastają w korę piórami i włosami

Stają się jednością

14.11.1988



57

Miejsce, 1995

 Tomaszowi Fellmannowi
Tyś jest ukrytą światłością świata

czarnym kwiatem minionego dawno snu

który pęka jednak codziennie we mnie

rozżarzając czułą siatkę żył

wtedy żyję

przychodzisz po raz pierwszy i uwalniasz

narastający w moim wnętrzu głód

rozpala się wówczas tysiąckonny żagiel

spleciony z wszystkich ogni świata

i każda z dróg staje otworem

przychodzisz po raz drugi i unosisz mnie

ponad rozedrganą lawą horyzontu ponad czasem

jak błysk słonecznego miecza

prosto w pulsujące oczy gwiazd

wreszcie zjawiasz się po raz trzeci i ostatni

niczym piorun kulisty uderzasz celnie

zostawiając pod powiekami złoty pył wieczności

wtedy żyję

płoń więc pragnienie światła

spal mnie

bo czym się okażę w godzinie próby

20.02.1990
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Dotknij mnie, 1998

A przecież żyję

w tym obcym krajobrazie

chociaż często jeszcze 

wychodzę nocą z domu

I znowu w krótkich spodenkach

biegnę powitać sad

jabłonie garną się do rąk

szeroko otwierają liście

Poznały mnie drzewa

Ścieżką od strugi

niespiesznie nadchodzi dziadek

jego laska

ciężko godzi się z ziemią

I wszystko mija

Powietrze 

nie przepuszcza światła

14.02.1988
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Dotknij mnie, 1998

Ewie F.
To już jesień Ewo Rzeczywiście

Nadeszła tak niespodziewanie

Nie zdążyliśmy zrobić zapasów

ciepłych słów Nie odłożyliśmy 

na jutro żadnych wspomnień A coraz

nam dalej do kolejnej wiosny

Coraz trudniej

25.09.1988
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Dotknij mnie, 1998

Sen zimowy

białe futro niedźwiedzie

na którym gubisz oddech

i ślad

już na wpół zasypany

sen zimowy

pęknięty bezwład światła

i nagła cisza źrenic

przed lawiną

przebudzenia

16.11.1984
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Dotknij mnie, 1998

Krystynie Ł.
Sierpień był zbyt upalny

tego roku Serce

wyschło na kamień

A kamień pękł Nic już

do niczego nie pasowało

Jakby wszystko nagle 

wymknęło się z rąk

i nadmiar ciszy

roztrzaskał równowagę chwili

Idziemy (to znaczy

ty idziesz ja idę)

przez gorzkie znamię

w ostatni niebolesny

oddech Lecz stygnie

niewymiarowość pulsu

Oddala się twój

Na ziemi dom

12.08.1994
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Dotknij mnie, 1998

Dla Mirki S.
Niezamknięta niczym przestrzeń

Nierealność smaku Odległa rzeczywistość 

nazbyt ulotnej sekwencji czasu

Idę do ciebie bosy

W zapachu złudzeń Jeszcze

mokry od spojrzeń Od smuklejącej

wyobraźni dotknięć Cicho

płoniesz Niosę cię w ustach

słodką i cierpką pułapkę słońca

pulsującą coraz wyższym

trzepotem oddechu

Idę do ciebie niemy

W nieustający krajobraz ciała

Z zapomnianą czułością palców

niezręcznością słów Łagodnieją 

poza oczami i kończy się bieg

Dopełnia ostatnia znoszona

niewinność Idziemy w siebie

Dalej

Dalej 

8.11.1994
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Dotknij mnie, 1998

Joli G.
Który to już raz 

powracam do ciebie

zarośnięty i brudny

z obtartymi do krwi

stopami

Ciągnie się za mną

senny oddech kobiet

błysk ciał

w chłodnym wieczorze jedwabiu

Czarująca obojętność 

pożądania

Ta gra

nigdy się nie kończy 

Otacza mnie

woń dymu potu

i niecierpliwości Żytnia

przelewa się z żył

a reszta niewiele znaczy

Śmiech mężczyzn

ma wtedy w sobie coś

z duszenia gołębi

Dotknij tych blizn

Przynoszę ci ręce

pełne znużenia

14.09.1994
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Dotknij mnie, 1998

Ta noc jest taka sama 

jak wszystkie inne

głodna i bezdomna

nie patrz jej w oczy

Zbyt wiele w nich półcieni

półcienie wabią światło

i matowieją

Ciągle im mało

czułych dotknięć

łagodnego smaku ciała

żal 

nie wiadomo właściwie czego

Półcienie bolą

ból wybiela ich źrenice

przypomina minione lato

jego spóźnioną tkliwość

Pragną jeszcze choć raz

odetchnąć

lecz noc rozrywa gardła

jest nieprzytomna z bezsenności

i długa

rozpaczliwie długa

15.03.1996
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Dotknij mnie, 1998

Nad ranem twoje dłonie

są obce. Nie poznają

własnych palców,

ich zwinnej pożądliwości,

niecierpliwego napięcia żył. Milczą,

jakby światło odebrało im oddech,

jakby śniły ciągle

swoje ostatnie lato.

Wtedy przez moment

pachną inaczej. Jaśniej.

Splatają miniony czas

w sobie tylko znany wzór.

Pulsuje pod skórą

namiętnością półtonów

spokojną dojrzałością spełnień.

Są znowu bliskie,

po ludzku ciepłe,

moje.

24.09.1996
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Dotknij mnie, 1998

Czasem wydaje mi się

że jeszcze dotąd

nikogo właściwie 

nie kochałem

Wszystko było tylko

jakby zabawą

w miłość

Cóż to za głupia sprawa

kilka zdechłych nadziei

bez których także 

można żyć

Serce przecież

nie powinno tak boleć

A boli

20.05.1988
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Dotknij mnie, 1998
To nie jest

To nie jest takie trudne Należy

tylko wyobrazić sobie świat Jakąkolwiek

planetę Odłamek kontynentu Czasem wystarczy

kąt pokoju Po prostu miejsce Miejsce narodzin

pożegnań i powrotów Miejsce gładkiej śmierci

Na przykład z miłości Albo ze strachu przed nią

Albo po niej Obojętne zresztą Wszystko bowiem

może być przyczyną Ważne jest miejsce Twoje

rozgorączkowane miejsce pełne zgasłych świateł

Skrzydeł wbitych w ziemię Pełne ścian źrenic

Mężczyzn i kobiet Szeleszczącej pod tapetami

krwi Osypującej się Kruchej Nazbyt kruchej

Już nie do pogodzenia Wyrastającej z żył

Poza żyły W nagły bezwład głosu W próżnię

Ponad snem Ponad tobą samym

Ponad światem w kącie pokoju

Ponad

Nie ma w tym nic trudnego Wystarczy

zręczny tatuaż ostrza Udana licytacja

lotu Zawsze masz

szansę

7.10.1994
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Dotknij mnie, 1998

Kiedyś na pewno byłem chłopcem

choć pamiętam tylko

rozległy dotyk cienia i niepewność

spoconą od pragnień

Ktoś karmił mnie z dłoni

ich otwartość raniła wargi

lecz smukły zapach nienazwanego

przyciągał nazbyt silnie

Czasem osiadał na języku

miał wówczas smak

przedwcześnie dojrzałego deszczu

wtedy też ulatywał

ale długo jeszcze 

piekły usta

Pamiętam także wyczekiwanie

spłoszone w oczach

niczym zgasłe nagle światło

czułe jedynie

na ledwo uchwytny pogłos krwi

Ktoś objął mnie chłodno

poprzez ciemność

Mam sześć lat

boję się ciemności 

3.01.1996
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Dotknij mnie, 1998

Wiele razy mówiła mi matka

nie masz ambicji synu

nie dasz sobie rady w życiu

z tą swoją złością

jesteś jak wiejski burek

pełen łańcucha

Nie mamo to nie złość

to tylko oczy mnie bolą

zamykam je więc

i widzę wtedy jak na dłoni

drogę obrzmiałą od stóp

wystrzępioną od potknięć

Nie potrafię już iść

Nie to nie złość mamo

to tylko serce mi nie ufa

i słusznie

obiecywałem mu wieczność

zadziobała je rzeczywistość

Nie potrafię już być

8.12.1995
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Dotknij mnie, 1998

Posmakuj woń października

jego długie trudne imię

pełne kruszejących liści

i resztek zgorzkniałego światła

To jest właśnie chwila

czerstwienia twarzy wyłamywania palców

gdy w rogu okna zbiera się powoli

brunatna jednostajność ciszy

a powietrza zbyt mało na oddech

Ze ścian spełzają posiwiałe pióra

ostatnie w tym sezonie ofiary uniesień

tyleż niezbędne co i nadaremne

cierpnie pod powiekami

ich oddalający się ton

Kolejny dzień dogasa bezszelestnie

październik zamyka za nim drzwi

wypełnia sobą

przestrzeń

19.10.1995
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Dotknij mnie, 1998

Jesienią gdy wszystko tak płynie

bez opamiętania na odlew

ciała mężczyzn otwierają się

niczym bezbarwne rybie pyszczki

usiłują zaczerpnąć powietrza wrosnąć

w niezmienną przestrzeń horyzontu

ale wtedy właśnie opuszcza je pewność

i ta jedna chwila bezradności

wywiewa im twarze do czysta

Jesienią gdy wszystko tak leci

że trudno odróżnić liście od włosów

a kamienie wrastają ptakom w skrzydła

dotykam mego ciała

oczami wygładzonymi od światła

tylko one potrafią zrozumieć

coraz ciaśniejszą wyobraźnię żył

jeszcze czuję ten chłód

przesypującej się krwi

Nie zostawiajcie mnie moje oczy

9.10.1996
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Dotknij mnie, 1998

Listopad,

chociaż może już grudzień.

Mrok dopala końce palców,

zbyt czułe na tę porę roku,

zbyt przejrzyste; tak łatwo

odebrać im światło.

Jest coś ostatecznego

w tym niemym oddechu przestrzeni:

gęstnieje, 

jeszcze chwila,

i źrenice zasną.

Nieistotność ciała

staje się wyczuwalna.

Dotknij mnie więc,

mocno.

1.12.1996
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W życiu na niby, 2006

Cały dzień chciałem z kimś porozmawiać

otworzyć do kogoś usta 

podzielić się dobrym słowem omówić

kilka bardzo ważnych spraw

zamienić parę nieistotnych zdań

zwierzyć się z czegokolwiek

Stałem na rogu bełkocąc spocony

wojna miłość polityka nędza

mieszało się wszystko z Bogiem dziećmi

późną jakoś tego roku wiosną

choć takie przymrozki będą jeszcze jabłka

plotłem trzy po trzy nie patrząc już w oczy

zatrzymaj się proszę moja siostro bracie

podyskutujmy chwilę o wieczności duszy

jak sobie radzisz z domowym budżetem

opowiedz co słychać u starych rodziców

kot aby zdrowy

wiatr wywiał mi oddech

porozmawiajmy

7.04.2003
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W życiu na niby, 2006

Zaczynam myśleć o sobie w czasie przeszłym

byłem miałem kiedyś widziałem 

coś zapewne czułem

podobno z kimś rozmawiałem

nie wiem

jakbym zasnął długim snem nieobecnego

albo co najmniej wyszedł rano z domu

i gdzieś się zapętlił

w nic nieznaczących okolicznościach

na przedpolu coraz dalszych wrażeń

z kończącą się pod stopami ścieżką

donikąd

wystarczy jeden krok

i nigdy cię już nie poznam

choć czuję 

twoją bliskość

13.08.2005
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W życiu na niby, 2006

Zosi Beklen
Kobieta zamyka oczy

jej twarz pogrąża się w półcieniu oczekiwania

porusza głową

błękitne iskry przelatują wrzosowiskiem włosów

toczą się brzeżkiem ucha w uniesienie szyi

dźwięczą zaskoczone miękkością skóry

Podnosi powieki

źrenice otwierają pulsujący w niej żar

rozlewa się żyłami i tętnicami

przyspiesza tętno

wprawia w drżenie koniuszki palców

rozświetla każdy płatek twarzy

Dostrzega w tym żarze siebie

gorejącą spalającą się

w ciele mokrym od pragnień

od dotknięć od pocałunków

nadstawia im pełne krople piersi

bezbronny skłon pleców

swą ciągle niewinną kobiecość

Widzi swoje bezbrzeżne pragnienie

zatracenia się w czułych objęciach

w pewności rąk

w intymności ust zbierających jej dojrzałość

w zapachu uniesienia stąd po wiekuistość

chce tego spełnienia
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W życiu na niby, 2006
boli ją tak słodko i pięknie

że nie wyrzekłaby się tego bólu

jakby on sam był rozkoszą

chciałaby trzymać go w ramionach po kres kresów

pieścić

coś do niego szeptać

smakować językiem jego słonawy posmak

i za żadne skarby niczego innego nigdy nie doznawać

Potem

potem

już nic nie czuje

3.08.2005
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W życiu na niby, 2006

Z.
Kobieta pochyla głowę

i spogląda zalotnie na mężczyznę

powtarza ten sam gest od zarania świata

a jemu wciąż na nowo

zamiera z wrażenia serce

jedno mgnienie jej powiek

powala go na kolana

4.08.2005
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W życiu na niby, 2006

Dla Zosi B.
Kobieta odsłania swoje czarodziejskie lustro

skrzy się odbiciami jej wielobarwnych oczu

rozbija studźwięcznie w migotliwy pył

porwany kaskadą czerwonych włosów

spływa płonącą strugą wokół głowy piersi

wiruje diamentowym obłokiem przez kosmiczną ciemność

przetacza się błyskiem od wiekuistości w wieczność

Kobieta podnosi w dłoniach pulsujący klejnot

żywą kroplę krwi przybraną w żywe srebro

zawiesza na szyi jak pogańska święta

albo królowa wszystkich stepowych plemion

klejnot żarzy się rozpala ciało i wrasta w nie

jakby cała była tym najwspanialszym skarbem

wyrwanym z gorejącego serca wszechświata

Kobieta okrywa się zwiewnym oddechem

mgłą zapachu lotosów z pozaziemskich marzeń

wonią najczulszego pierwszego pragnienia

tak przejrzystego niczym kryształowa łza

porusza ramionami a te łzy nie łzy

osypują się z niej jak księżycowe iskry

i wyrastają u stóp najbielszymi dzwonkami

Niczego takiego dotąd nie widziałem

o niczym podobnym nigdy nie słyszałem

ona powiedziała stań się

Jestem

9.09.2005
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W życiu na niby, 2006
Pragnienie

Podobno w dalekiej Sienie

znajduje się starodawna fontanna

wypełniona wodą z najgłębszych źródeł

z najodleglejszych czeluści ziemi

Mieszają się tam wszystkie wypłakane łzy i krew

przesącza nasienie samotnych mężczyzn

i spływają soki naszych ciał

Kiedy niewinna dziewczyna zanurzy w takiej wodzie rękę

i dotknie nią swych intymnych miejsc

to lada miesiąc wyjdzie za mąż

niektóre ponoć zaraz po odejściu od fontanny

stają się brzemienne i rodzą ciche dzieci

Ale gdy woda dostanie się do oczu

wtedy czasem widzi się całą swoją przyszłość

a nawet przyszłość innych ludzi i łatwo oszaleć

albo spotyka się nagle kogoś z innego wymiaru

i również traci zmysły

Tak mówią

Dojrzałe kobiety

odczuwają przy fontannie niezwykłe pragnienie

Zgarniają do ust pełne hausty wody

piją wciąż i wciąż nienasycone

a woda obmywa ich marzenia odsłania tęsknoty

roznosi po całym ciele wspomnienia dawnych pieszczot

najsłodszych dotyków delikatnych pocałunków

intymności każdego skrawka skóry

którą chciałyby ponownie poczuć

popieścić i posmakować koniuszkiem języka
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W życiu na niby, 2006
Tak rozkosznie i bosko

rozpływają się w oczekiwaniu namiętności

że pragnienie odkrywa ich dusze na oścież

Zapatrzeni w wodę mężczyźni tracą słuch i wzrok

zapadają w głąb siebie

jakby pochłaniała ich głębia fontanny

Czują smak słonych ust może słonych łez

zachłystują się wodą krztuszą

usiłują wypić jak najwięcej 

a nurt wydziera im z rąk całe życie

wypłukuje pamięć i coś w nich pęka

Unoszą się wtedy na jasnej powierzchni 

swoich udręczonych tęsknot

jest im tak przejrzyście i cicho

niczym w nieznanym dotąd czułym śnie

którego zapach dopiero teraz poznali

Tak mówią

Fontanna w Sienie

kamienny pies wypluwa strużkę wody

gołąb chwyta ją dziobem

Budzi się 

pragnienie 

23.08.2005
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W życiu na niby, 2006

Mężczyzna otwiera oczy

i nie może się zorientować gdzie właściwie jest

może wciąż śpi i śni że właśnie się obudził

a może dopiero zaśnie

i unosi go ten moment odpływania jaźni

gdzie wszystko jest nierzeczywistością

widzi jakieś światła w ciemności

albo połyskujące półmroki w jasności

czuje słodkie rozlewające się ciepło

i daleką nierozpoznaną muzykę

ociężałe mięśnie wibrują mu z lekka

jakby płynął w powietrzu bezcielesny a pełny

bezgranicznie spełniony

otacza go pełen barwy zapach

tkwi cały w lśniącej woni rajskich kwiatów

wciąga ją głęboko do płuc

aż robi mu się rozkosznie słabo

i wyobraża sobie że tak właśnie musi być

w chwili wniebowstąpienia

potem dotyka go czyjaś dłoń

i wszechświat wraca na swoje miejsce

już wie kim jest i po co

czekał na tę chwilę całe miliony lat

może nawet istniał jedynie dla niej

dokonało się wreszcie

niedokonane

11.09.2005
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W życiu na niby, 2006

Wyszedłem na chwilę

i nie wiem kiedy wrócę

bawię się znowu

z tym chłopcem z dzieciństwa

w samotność

nic nas nie boli

on skrobie patykiem na piasku

ko… cham… was…

ja wycieram mu

oczy

2.10.2005
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W życiu na niby, 2006

Jest noc

i są w tej nocy puste miejsca

Jest nocny śnieg 

i jego bezwzględnie piękne zimno

Jest kruchy spokój bieli

i są moje wychłodzone usta

Jest ciemność

otwarta jak wieczność

26/27.11.2005
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W życiu na niby, 2006

Mężczyzna milczy

bo cóż może powiedzieć

gdy nie lubi samego siebie

i niechętnie patrzy

nawet na swoje odbicie

Ma zamkniętą twarz

Nie odwiedza już miejsc

które pamięta z dzieciństwa

coraz mniej w nich światła

coraz ciaśniejszy horyzont

ciężko mu oddychać 

Drętwieją ręce

Boi się

że znowu podejdzie do niego

ten dzieciak z cichymi oczami

i będą jak kiedyś

uczyć się nawzajem samotności

Obaj

nie mają nikogo

27.10.2005
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W życiu na niby, 2006
Cicho

Tak we mnie teraz cicho

aż biało od tej ciszy

urodziłem się cicho

urodziłem się cichy

dorastałem w bieli

nauczyłem się mówić

tylko w jednym języku

jeśli chcesz go zrozumieć

to dotknij mego ciała

poczujesz każdą zgłoskę

zapisywałem wszystkie głęboko 

aby pamiętać jak bolą

niektóre

pokreśliły mi serce

czytaj je powoli

może zapłoną ci oczy

może na twojej skórze

pojawi się jakieś słowo

i tak cicho zrobi się w tobie

że aż biało od tej ciszy

Tak cicho będzie wtedy w nas

Tak biało

21/22.10.2005
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W życiu na niby, 2006

Mężczyzna jechał tramwajem w najdalszy zakątek miasta

tam gdzie nie ma właściwie czego szukać

tak zresztą jak nie ma czego szukać gdziekolwiek indziej

gdy jest się już poza jakimkolwiek ciałem

Tramwaj walił po szynach jakby spadał w przepaść

darł powietrze w chłodnym blasku świateł

maszynista jęczał w rozszalałe blachy

albo go i nie było

Skamieniali ludzie oddychali niechętnie

zakotwiczeni w siedziskach niczym porzucone tobołki

zapomniane życia lub wykorzystane do cna postaci

tacy umęczeni tacy bezkształtni

Dłonie mężczyzny wczepiały się w martwe poręcze

jego prawa noga dygotała nonsensownie

może o czymś wiedziała na coś czekała

i to czekanie przejmowało ją lękiem

A może tylko nie lubiła nazbyt bolesnej jazdy

Wysiadłem popękany do ostatnich granic

bałem się czegoś przeraźliwie jasno

bejmij mnie ooo bełkotałem rzygając

moje serce moje serce moje serce

31.08.2005
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W życiu na niby, 2006

Obudziłem się miękko

i łagodnie wszedłem w swoje ciało

rzeczywistość jak zwykle brzęczała za oknem

wszystko było najwyraźniej na swoim miejscu

powietrze wokół obiecująco milczało

że niebawem odlecę

2.09.2005

Wersja
 

Obudziłem się miękko

i łagodnie wszedłem w swoje ciało

rzeczywistość jak zwykle brzęczała za oknem

wszystko było najwyraźniej na swoim miejscu

powietrze wokół milczało pogodnie

że niebawem umrę

2.09.2005
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W życiu na niby, 2006

Jestem twój moje miasto

tyle razy na twoich zakurzonych trawnikach

przelewałem moją krew i mocz

kochałem się w czułych objęciach parkowych ławek

biłem się i płakałem w cieniu znajomych ulic

i umierałem w obojętne popołudnia

miasto cały byłem twój

wydeptałem wyjścia wszystkich twoich dworców

wygładziłem popękaną skórę tak wielu bruków

które przygarniały mnie litościwie o każdej porze

znam na pamięć każdą pętlę skrzyżowania

i wciąż czuję ich rozdygotany oddech

cały byłem twój miasto

w tobie zapisywałem me nieudolne miłości

i żałosne rozstania z marzeniami

w twym milczeniu usiłowałem usprawiedliwiać moje 

podłości

i beznadziejny poranny strach

w ciebie wykrzykiwałem wątłe uniesienia

twój byłem cały miasto

nauczyłem się od ciebie wszelkich odmian samotności

ileż razy stałem w twym rojnym centrum

i nie miałem nawet do kogo się odezwać
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W życiu na niby, 2006
nikt nie chciał podzielić się ze mną choćby słowem

nikt nie widział

kocham cię miasto

proszę nie morduj mnie dłużej

pozwól mi odejść

10.09.2005
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Samotnosc, 2008' '

Czasem noc

bywa niczym wielka czarna skrzynia

śpisz i śnisz

a nagle budzi cię łoskot zatrzaskiwanego wieka

i jesteś już między jej głuchymi ścianami

pochwycony przez dyszącą czerń

ciężkiego od lęku powietrza

czujesz wtedy podchodzącą do gardła

strugę krwi przerośniętą w kamień

rozrywa ci usta i rozbryzguje się u stóp

milionami stalowych śrucin 

otwiera się wówczas kolejna skrzynia

z twoim własnym zagubionym ciałem

rozrzuconym w przeciwległych kątach 

przyczajony na krawędzi ścięgien

nasłuchujesz w milczeniu

jak cicho zdycha jego czuła skóra

wciąż zaskoczona

swym bezbronnym pięknem

11.06.2006
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''Samotnosc, 2008

Dla I.
Lipcowe noce

są ponoć wyjątkowo piękne

łatwo się zapomnieć

w ich kojących objęciach

tylko ty i ja

odkrywam powoli

swe najsłabsze strony

spójrz nikogo nie ma

to boli najbardziej

kiedy odwrócisz oczy

mogą otworzyć się blizny

krew wsiąknie w ciemność

nie zauważysz nawet

mojej zgasłej twarzy

opowiem ci jeszcze kilka słów

które wykrzykuje się 

jedynie przez sen

gdy już nic i nikt

każdym z nich

będziesz mogła mnie zabić

Przytul się mocno

spróbuj

29.07.2007
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Samotnosc, 2008' '
Wyspa

 Dla E. A.
I znowu spotykam cię tak niespodziewanie

że to aż nierealne i nie mogę uwierzyć

a to naprawdę ty

powietrze nagle pęka rozchodzi się na boki

idziemy ku sobie lekko bardzo lekko

jakby zgubił się gdzieś ciężar

wszystkich bezdźwięcznych dni

otaczają cię szarosrebrne pióra

migotliwe pasma włosów

unosisz się ponad czasem

płyniesz

piękniejsza

niż we śnie

wracamy razem na piaszczystą wyspę

do zaklętych w milczenie drzew

gładzimy ich chropowatą korę

zanurzamy ręce w błękitny jedwab jeziora

pyszczki ryb chwytają nas za palce

przysięgamy sobie od nowa

wielką miłość po kres

dotykam twych piersi płoną

rozkwitają niczym złoty deszcz

płomień odbiera nam oddech

zasnuwa oczy mgłą

pełną białych płatków jabłoni

kochamy się nieśmiało

całkiem jak pierwszy raz
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''Samotnosc, 2008

Pokochałem słońce

i chciałem patrzeć bezustannie w jego twarz

wypaliło mi oczy z miłości

5.10.2007
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Samotnosc, 2008' '

Dzisiaj znowu 

kochałem cię we śnie 

szybko zachłannie

nie czułem nawet

że jesteś już 

martwa
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''Samotnosc, 2008

Moja sympatyczna sąsiadka jest święcie przekonana

że ma przed sobą dobry tysiąc lat życia 

i w tym czasie rozwiążą się wszystkie sprawy

wyjaśnią problemy

dzieci dorosną i usamodzielnią się

zaś słodkie słońce będzie świeciło codziennie

w rytm jej dobrego humoru

ponad urzekającym zapachem maciejki

i pierwszej porannej kawy

kiedy więc mówi do mnie

zajrzyj za miesiąc rok może dwa

wstydzę się własnej krótkowzroczności

oraz beznadziejnego pośpiechu

z jakim łapię każdą nadarzającą się okazję

aby choć przez chwilę mieć świadomość

że żyję

i wciąż wyczuwam pod skórą krwawe zrosty samotności

że bolą mnie te wyczekujące usta

gdy bezustannie przypominają nie wiadomo komu

jestem

jeszcze jestem

po prostu jestem

i chcę być

do ostatniej sekundy

23.02.2006
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Samotnosc, 2008' '

Już jestem obca

taka bardziej chłodna

i jakby mniej zwinna

trudno mi odnaleźć 

siebie rozsypaną

siebie wybieloną

w cichej woni lustra

dotknij

jak bardzo czułe ostrze

wypieścić muszę

abyś zobaczył

mój ból

17.05.2006
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''Samotnosc, 2008
Dobranoc

Dobranoc 

moje piękne ostrze

prawie nowa smukła klingo

z wielostrunnej stali

ułóż się wygodnie

przy mym prawym boku

przytulmy się Słodka

niech cię ukołysze

zaśpiew bliskiej krwi

może pokochasz

jej powolny rytm

poniesiesz

w ciche lśnienie

27.02.2006
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Samotnosc, 2008' '
Tylko ty

 Dla M.
Będziemy żyć wiecznie kochanie

w bezustannej podróży tysiąckonną maszyną

po przestronnych szosach naszych uczuć

od końca do końca

z przerwami na wegetariańskie posiłki na stacjach 

       benzynowych

częstymi zmianami przy kierownicy i spaniem

w przygodnych noclegowniach na prowincji

będziemy się też kochać przy każdej okazji

bo miłość jest najlepsza w świecie 

i nie ma w nim nic piękniejszego

od twego smukłego ciała

gdy po wszystkim

wtulasz się we mnie swoją słodką pupą

a ja słucham urzeczony jak bije miarowo twoje serce

i czuję się jakbym już był w siódmym niebie

kocham cię moja królowo

za te przedporanne uniesienia

kiedy szepczesz mi do ucha

och tak bardzo cię pragnę

jestem wtedy najszczęśliwszym z ludzi

i widok twojej stopy wzrusza mnie do łez

napijmy się więc teraz dobrej herbaty

aby nie wyschły nam usta od całowania

bowiem czeka nas jeszcze wiele nocy

które wypełnimy gorącym zapachem swych ciał

i wiele czułych przebudzeń wiele jasnych dni

z nieustającą pewnością

że zawsze będziesz ty

tylko ty

6.09.2007



99

''Samotnosc, 2008

Dla Izy Cz.
Niedaleko dworca w P. jest chiński bar

przychodzę tam gdy nie mam gdzie jechać

najczęściej siadam przy oknie i zamawiam herbatę

przed świtem jest ona bardziej gorąca niż zazwyczaj

mocniejsza i czarna pachnie beznadziejnie bergamotką

zresztą wtedy wszystko smakuje inaczej jakby wyraźniej

półcienie także rozkładają się ostrzej i lepiej widać

jak ciężko oddychają nieruchomym powietrzem

takie jest właśnie moje życie jakby ostre jakby ciężkie

w oczekiwaniu na cokolwiek czystego

chociaż podobno trzeba tylko nazwać pewne rzeczy

i przestać się przed nimi bronić

uznać je za swoje własne dać sobie do nich prawo

tak któregoś dnia powiedziała moja piękna kobieta

czasem jednak brzmi to niczym obce narzecze

bo samotność nazbyt często ma niewidzące oczy

słowa ocenia się wówczas na dotyk bolą nie bolą

jesteś nie ma cię

wychodzę w padający głucho deszcz 

wielkie puste krople znaczą twarz sinymi smugami

jakbym płakał za czymś za kimś nie wiem

nic nie wiem

19/20.10.2007
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Samotnosc, 2008' '

Śniła mi się dzisiaj biała pulsująca przestrzeń

wypełniona po brzegi zapachem konwalii

podobno taki świetlisty obraz widzi się

w ostatnich sekundach istnienia

w rozbłysku uwalniającego się serca

albo w cichy słoneczny poranek

gdy okno jawi się drogą do nieba

w którą trzeba natychmiast wyruszyć

zanurzyć się łagodnie

w jej nieskalanie przejrzysty nurt

odpłynąć

pod jasnymi żaglami

obudziłem się zmięty w spoconej pościeli 

tak muszą budzić się martwi

na oślep i ciężko bez powietrza

z ciałem głuchym od lęku

i skrzepniętym światłem w półotwartych ustach

słyszą wtedy szelest swojej gorzkiej krwi

osypującej się w napuchłych pod skórą

sinych drzazgach żył

dotykam mego ciała jak stygnącej rany

już nawet nie boli

wszędzie tylko

ciemność

5.12.2006
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''Samotnosc, 2008

Wiesławowi Giedrysiowi
Spójrz Przyjacielu niebo tak jasne aż białe

wpatrujemy się w jego bezbrzeżnie czystą moc

zakrwawionymi z wysiłku oczami

(czasem myślę że nie mamy już siły mówić

ani dotykać czegokolwiek

nie ma w nas nikogo żywego 

jeśli jeszcze czujemy to tylko poprzez oczy

one nadal są prawdziwe

boimy się zamknąć je choćby na chwilę

aby nie zamieniły się nagle w głuche szklane kulki)

stoimy więc z zadartymi głowami

z powiekami rozerwanymi pulsującym światłem

czekamy wciąż na jakiś znak

Ostry oddech powietrza unosi nas

Porywa

18.07.2006
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Na zawsze * Hавсегда, 2008

Dobry sufi: jak dobrze to brzmi,

Jak miękko się wymawia.

Moje oczy otwierają się na tę miękkość,

Moje serce otwiera się na tę dobroć.

Jest w tych słowach ciepło,

Ciepło twojego oddechu,

Unoszące się w jakąkolwiek stronę.

On jest bowiem wszędzie,

I tylko nasza dobroć

I nasze ciepło, miękkość naszych serc,

Otwierają nam drogę do Niego.

30.08.2003
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Na zawsze * Hавсегда, 2008
Mój koń

 Amirowi Gismatullinowi
Czasem śnią mi się konie

tabun splątanych grzyw i kopyt

Rozhukane prężą mocne grzbiety

w oczekiwaniu na ciężar jeźdźca

i niepohamowany pęd Ich oczy

wypełnia dal Napinają się

ścięgna i mięśnie Drży

tratowana ziemia

Niepokój ogarnia także ludzi

siedzących jeszcze nieruchomo przy ogniskach

Wokół nich rozlewa się z wolna

wieczorna mgła Przynosi ze sobą

zapach dojrzewającej krwi

ostry lot strzał

Budzi mnie nagły krzyk 

Gdzie moja szabla

mój koń

29.09.2002
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Na zawsze * Hавсегда, 2008

Tej ziemi tyle

że czasem 

na długość szabli

obojętne

czy to miejsce do snu

czy tylko przestrzeń

do przemierzenia

ziemia

gdzie cienie ojców

choć głosów naszych

już tam nie ma

nie wyjmę z ciała

tego odłamka klingi
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Na zawsze * Hавсегда, 2008

Rosłem przy topoli

niebo wysoko rosło obok

Wszystko ponad

Błękit

Tej ziemi tyle

że czasem 

na długość szabli

obojętne

czy to miejsce do snu

czy tylko przestrzeń

do przemierzenia

ziemia

gdzie cienie ojców

choć głosów naszych

już tam nie ma

nie wyjmę z ciała

tego odłamka klingi
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Na zawsze * Hавсегда, 2008

Oto zostawiam ci synu

połyskliwy dźwięk stali

czuły błysk

wypieszczonego w moich dłoniach ostrza

spójrz

wyrasta z naszych żył

zew błękitnej krwi

odzywa się

ale cóż ja wiem o umieraniu

powolnym a bezustannym usychaniu jabłoni

w dziadkowym sadzie

gdy każdego dnia

pęka kolejne serce liścia
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Na zawsze * Hавсегда, 2008

Zauroczył mnie niegdyś ten kraj

chociaż znałem tylko jego miękkie imię

Lietuva

wymawiałem je szeptem

z wypiekami na twarzy

jakbym przyzywał daleką wymarzoną kochankę

albo zwierzał się przyjacielowi

mówiłem sveika Svaja! Sveika Gabija!

wołałem Vytautai! Briedi!

i smakowały te imiona

niczym starodawne pogańskie zaklęcia

rzucone w rozgwieżdżone niebo

a kiedy wsłuchiwałem się w ciemność

odpowiadała mi sena daina

wyuczyłem się jej

na pamięć

któregoś dnia wnuku

ta ziemia wyjdzie ci naprzeciw

spojrzysz na nią z Wieży Giedymina

zadumasz się w Ostrej Bramie

i weźmiesz w palce na tatarskim miziarze

ziemia dobrych ludzi

o różnych językach a jednym sercu

jeżeli cokolwiek z tego zrozumiesz

wtedy wszystko to

będzie twoje

10.02.2006
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Na zawsze * Hавсегда, 2008

Chodziłem kiedyś brzegiem zmęczonego morza

i czułem we włosach jego powolny oddech

wiele razy zasypiałem w lesie

przysypany igliwiem niczym uschły patyk

byłem w kilku dużych miastach

jeździłem metrem latałem nawet samolotem

jadałem na półmiskach z miśnieńskiej porcelany

a czasem piłem wodę z aluminiowego kubka

Spoglądałem w gorące twarze kobiet

rozjaśnione smakiem szybkich pocałunków

w zdyszanym zapachu naszych zręcznych dłoni

i jedno ci tylko wnuku powiem

Nigdy jeszcze nie widziałem

takiego bezmiaru najsłodszej czułości

co w patrzących na ciebie oczach twojej mamy

czarnowłosej

smagłolicej

prawdziwej księżniczki

najdalszego tatarskiego stepu

7.04.2006
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Na zawsze * Hавсегда, 2008

Pochowaj mnie w stepie wnuku

wśród tatarskich koni

z ich dumnymi niegdyś grzywami i ogonami

o twardych jak głazy kopytach

tam gdzie kolejną wiosną

tabuny ruszają na świeże pastwiska

abym mógł bezustannie wędrować

wciąż mi mało tego stepu

moje serce pozostaw w Solecznikach

i zakop pod krzakiem oblepichy

pokaże ci go twój tata

a twoja mama zrobi dla ciebie

dżem z jej owoców

posiądziesz wtedy 

cała moją tęsknotę i pamięć

bo niczego więcej

już nie posiadam

9.02.2006
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Na zawsze * Hавсегда, 2008
Początek

Irvinasowi
Jest początek dnia

są też pierwsze ślady

na czystych po nocy chodnikach

mężczyzna i dziecko

stoją obok żółtej drewnianej chaty

trzymają się za ręce

milczą

chłopiec patrzy na chatę

na drzewa za nią pochłania

całym sobą niebo

idących nieopodal ludzi

ptaki i powietrze

to wszystko będzie już w nim

na zawsze

mężczyzna spogląda w słońce

i widać nagle w jego oczach

fale czarnej krwi

uderzające bezdźwięcznie

w przezroczyste owiewki źrenic

na mgnienie powiek

ciemnieje mu twarz
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Na zawsze * Hавсегда, 2008
stoją tak jeszcze chwilę

uśmiechają się do siebie

jakby na całym świecie

nie było nikogo więcej

ten chłopiec to mój wnuk

za moment puści moją dłoń

i pójdzie swoją drogą

22.07.2007
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Na zawsze * Hавсегда, 2008

Już od dawna nic mi się nie śni

jeszcze tylko czasem

konie ocierają się o świt

przynosząc na swych grzbietach

daleki oddech stepów

i wplątany w grzywy wiatr

Miękkimi chrapami dotykają lekko

moich zdrętwiałych rąk

czuję ukryte w nich światło

łagodną grę mięśni

I tak płyną przeze mnie

w przestrzeni bez dna

coraz szybciej i szybciej

I coraz ich mniej

28.04.1989



113

Na zawsze * Hавсегда, 2008
Tylko

Coraz częściej powracam na płowoskóry step

gdzie w zakolu rzeki

rozkładają się białe skrzydła jurt

Tam jest początek wszystkiego

Widzę chłopca śpiącego w trawie

gniada kobyła wuja Nastka

niesie go łąką

między cmentarzem a strugą

Daleko stąd do ciepłego domu

wołanie na obiad

unosi się w powietrze i blednie

nic tu nie słychać

Chłopiec śni łąkę i konia

jedzie gdzieś wedle strugi

i nie wie nawet jak bardzo się postarzał

on i dom i ten koń

Nie ma właściwie dokąd jechać

wszystko jest tak odległe

że nic już nie słychać

Tyko jeszcze ten step

22.12.2002



114

Rubajaty stepowe, 2009
1.

Chciałem być wiejskim mułłą, zostałem poetą.

Mułłę Bóg wspiera, ja idę drogą zamkniętą.

Dotykam życia, płonę, ale głos Twój słyszę.

Najmiłosierniejszy, zlituj się nad poetą…

8.

Od dzieciństwa śni mi się wciąż jeden, ten sam sen:

wyjeżdżam daleko w step, tam dopada mnie sen.

Śnię konia i źródło, przy którym głęboko śpię.

W tym śnie znowu wyjeżdżam w step i zalegam w sen.

10.

Moje jest to, co moje. Nie chcę nic cudzego.

Kobietę, jurtę w stepie, konia mieć śmigłego:

to są moje marzenia, a jeszcze do tego,

najprostszą z dróg podążać w stronę Najwyższego.

13.

Stare drewniane meczety, stare miziary:

nasza pamięć po dziadach, to wszystko co mamy.

Tatarski imam wciąż świętą Fatychę pieje – 

przy musiulmańskiej wierze na zawsze wytrwamy.
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Rubajaty stepowe, 2009
14.

Miałem hramotkę mocną od mego muftiego,

Alem ją zgubił, biedny, dnia jakiegoś złego.

Boże, o mój Boże, tak ciężko mi bez tego:

trzeba będzie znów prosić muftiego zacnego.

15.

Moja mama starowinka, krucha i biała,

w wielkim oczekiwaniu pogrążona cała.

Cicho uśmiechnięta wypatruje wieczności:

czeka na nią w Ogrodzie nagroda niemała.

22.

Pamiętam, że widziałem kiedyś dzikie konie.

Pasły się na mego dzieciństwa jasnej stronie.

Oddalił się już tętent, coraz cichsze rżenie – 

Pędźcie, długogrzywe, niebawem was dogonię…

25.

Idę już do Ciebie, krok po kroku, powoli.

Czuję oddech wieczności: to wcale nie boli.

Siodłajcie dla mnie konia, czcigodni przodkowie,

step przed nami otwarty, na oścież, do woli.
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Rubajaty stepowe, 2009
28.

Lubię poczuć w dłoni ciężar tatarskiej szabli.

Dźwięczny zaśpiew krzywej klingi do walki nagli.

Poczerniała głownia, wyszczerbiło się ostrze – 

Pogodzeni z losem, co od jej cięcia padli.

29.

Nic nie przemija. Trwa nasz duma i wiara,

przechodzi z ojca na syna, serca rozpala.

Muhir po dziadku, po babci pierekaczewnik.

Tatarska bajka kresowa: ona przetrwała!
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Poza horyzontem, 2010

Oto ziemia mojego dzieciństwa

łąka i niebo złączone topolami

wciąż jestem trochę tu trochę tam

9.12.2009
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Poza horyzontem, 2010

Jestem z innego świata

urodziłem się na obcej ziemi

wśród obcych ludzi

chociaż znam ich język

nie zdołałem jeszcze pojąć

wieloznaczności słów

wciąż wybieram najprostsze

i tak bardzo boli

gdy cokolwiek pokocham

moje życie to daleka kraina

rozciąga się poza horyzontem

gdzie wszystko jest milczeniem

idę tam coraz szybciej

niebo zalewa mi oczy

13.11.2009
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Poza horyzontem, 2010

Cicho

na Boga cicho

nie mówmy nic

choćby przez chwilę

wsłuchajmy się w przestrzeń

może usłyszymy wreszcie

oddech własnych serc

Zamknijmy tylko mocno oczy

aby nie oślepiła nas

bezgraniczna jasność

13.06.2009

Cicho

na Boga cicho

nie mówmy nic

choćby przez chwilę

wsłuchajmy się w przestrzeń

może usłyszymy wreszcie

oddech własnych serc

Otwórzmy tylko szeroko oczy

może ogarnie nas

bezgraniczna jasność

13.06.2009
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Poza horyzontem, 2010

Lubię patrzeć w twoje zmiennobarwne oczy

smakują pewnie jak poranne gwiazdy

z nieodkrytej jeszcze przez nikogo galaktyki

albo raczej masz przejrzyste oczy sokoła

pełne minionych wieków wiatru oraz światła

czujne na każdy oddech powietrza

podnosisz powieki i otwiera się kraina z bajki

że tylko zapomnieć o Bożym świecie

zanurzyć się w nią i iść iść prze siebie

ale się boję że mnie zaprowadzisz

do pustych zimnych przestrzeni

w których zgasną moje ostatnie złudzenia

spłyną czarnymi chropowatymi kamykami

i porozrywają tętnice czarnymi kwiatami

kim wówczas się stanę?

czy zdołam jeszcze cokolwiek ocalić

w sobie poza sobą i gdzie wtedy odlecę?

co będzie z moimi własnymi oczami

dokąd mnie poniosą gdy wszystko się wypali?

może się rozsypie krucha równowaga bieli

i na zawsze zostanę w ciemności?

Widziałem to we śnie

23.07.2009



121

Poza horyzontem, 2010

Zbyt długo nie wiedziałam nawet kim jestem

ani też czy kiedykolwiek wcześniej w ogóle byłam

a jeśli rzeczywiście byłam to jaka

może po omacku idąca w twoją nie wiadomo którą stronę

szukająca ognistych znaków pozdzieranymi do krwi palcami

w coraz duszniejszych półcieniach zgłodniałego czasu

jednak na przestrzał otwarta tylko tobie bliska

albo może wszystko już wiedząca ale niezbyt pewna

chociaż serce tak bolało gdy patrzyłam w ciebie

nie umiałam wzbić się w niebo i popłynąć

ni zapomnieć że kiedyś latałam wysoko daleko

kim więc byłam naprawdę lub kim teraz będę

gdzie są ukryte twego miłosierdzia skrzydła

i po co mi ta w żyłach bezustanna walka

i tęsknota ciągła za zgasłymi światłami za wyschniętym źródłem

w czym się zdołam przeglądnąć po czym się rozeznam

że ja to ja właśnie a nie jakaś inna

i co jeszcze muszę uczynić abyś we mnie weszła

niczym w siebie samą wreszcie odzyskana

dopełniona sobą po najgłębsze brzegi na zawsze już pełna

pani wiecznooka ostatecznego zbawienia łasko

Pamiętam cię ze snu

31.07.2009
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Poza horyzontem, 2010

Jestem samotną gwiazdą i nie mam imienia

czas je spopielił rozrzucił gdzieś w przestworzach

kogo to obchodzi teraz każde dobre możesz mówić Piękna

mogę być również Tkliwa albo Zawsze Wierna

przyjdę gdy zawołasz Gorąca Stęskniona a nawet Uległa

bywam jeszcze Dumna Okrutna i Zimna czasem zaś Umarła

bo tyle razy ginęłam nim zdążyłaś mnie nazwać

jednak się odradzam inna całkowicie choć wciąż niezmienna

Pragnąca i Dająca Cicha och bardzo cicha bezustannie twoja

lustrzane odbicie twego zaklętego w milczenie języka

ty taka rozświetlona ja cała w gromach i błyskawicach

samą siebie podpalam nie wiesz jak to boli

dotknij więc mego znużonego ciała zanurz ręce w ogień

niech cię ogarnie wieczne najdziksze pożądanie

tego co się skończyło i tego co nadal nieznane

będziemy wtedy sobie nieskończenie bliskie

zrośnięte sercami w nagłym spięciu nerwów

jedna i jedna w całym wszechświecie jedyna

powiedz tylko jakie nosisz imię i gdzie się ukryłaś

zgubo moja wirująca w kosmicznym pyle

muszę cię zatrzymać

Obudź mnie z tego snu

19.08.2009
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Poza horyzontem, 2010

Otworzyłam oczy i byłam jak martwa

w czasie poza czasem w ciele poza ciałem sama

sama w sobie zamknięta samej sobie obca

zapatrzona w swego pożądania zatrzaśnięte wnętrze

z krwią daremnie krążącą w osłabionych mięśniach

taka mnie zastałaś wystygłą czekaniem

że nie poczułam już nawet twojego oddechu

i wszystko się we mnie nagle pokruszyło całe połamało

pragnęłam i nienawidziłam marzyłam i porzucałam

skowycząc z bólu wyrywałam ci serce

aby zaszyć je z powrotem wewnątrz własnych żeber

kąsałam niczym wściekła twoje wytęsknione dłonie

podsuwałam się z rozpaczą pod twe poranione usta

poznałaś moje tchnienie okaleczyłam ci wszystko

nie ma już niczego co mogłabyś mi oddać

Boże jestem przecież taka przeraźliwie samotna

popatrz tyle we mnie blizn tylko rana na ranie

wciąż je rozdrapuję wraz z twoim imieniem

moje włosy na próżno w ciemności wołają

przyjdź zostań na wieczność razem zapłoniemy

przecież jestem cała jedynie twoja

Ocal mnie przede mną

27.09.2009
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Wciąż w drodze, 2009

Dla Grażyny Z.
Może to już jeden z ostatnich pięknych dni października

wciąż jeszcze ciepło wokół nadal zielono

ale coraz więcej zgaszonych czerwieni i brązów

lecą liście lecą

zasypują nasze ślady jakbyśmy przyszli znikąd

i donikąd zmierzali

jakby nas nigdy nie było

jesienne popołudnia wcale nie bolą

tak spokojnie zamykają nam oczy

aż trudno powstrzymać się przed odlotem

mieliśmy kiedyś skrzydła

14.10.2008
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Splątani z czasem, 2010

Pannie Marcie
Znowu nie śpię

wypasam tabuny długogrzywe

na suficie R-ki

A na sąsiednim łóżku

dziewczyna noc w noc

coraz bardziej w gwiazdach

Zaczekaj myślę zaczekaj

nie odbieraj nam światła

22/23.05.2009
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Splątani z czasem, 2010

Takie jest właśnie życie

pot krew i strach

palce wyłamane zbyt ciężkim powietrzem

a usta usta

na co komu potrzebne jakieś pogryzione usta

wystarczą przecież

białe od bólu źrenice

Wpadnij kiedyś nad ranem

zobaczysz kawał pięknego umierania

Och

jak boli to światło

15.07.2009
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Splątani z czasem, 2010

W listopadowe przedpołudnie

spotkałem się z moim młodszym synem

i jego kobietą

zbliżali się powoli

on w rozpiętej granatowej kurtce

z cicho uśmiechniętymi jak w dzieciństwie oczami

patrzeliśmy na siebie

patrzyliśmy w siebie

dotykaliśmy swych serc

wszystko było na swoim miejscu

ojciec i syn

ona przy nim spokojna

objęliśmy się

czułem płynącą przez niego

jasną pewność człowieka

który przeszedł przez własne piekło

zwalczył je

i powrócił oczyszczony

silny

Mój syn i jego kobieta

tacy piękni

w blasku listopadowego słońca

19.11.2009
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Tatarskie wierszowanie. Oto moje dziedzictwo, 2010

Melice Cz.
Jestem twoją białą jurtą

otwieram się przed tobą

wejdź

moje wnętrze ma zapach

spragnionego ciała

jestem bezustannym ogniem

głodnym twoich rąk

ogrzej je

niech się rozpalą twe włosy

i rozświetlą mrok

jestem twym najdalszym stepem

pełnym nieodkrytych miejsc

dotknij mnie

znajdziesz na dnie serca

ślady swoich ust

Jesteś moim niebem

24.08.2008
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Tatarskie wierszowanie. Oto moje dziedzictwo, 2010

Selimowi Chazbijewiczowi
Zmierzch w stepie przychodzi ukradkiem

najpierw wydłużają się cienie

kolory nabierają mrocznej głębi

oddalają się twarze

i naraz jakbyśmy się zapadli

w obcość w samotność

w nagłą bezradność wyobraźni

Szukamy wokół siebie na oślep

wciąż bowiem czuć czyjąś obecność

ciągle tkwi pod powiekami

tamto światło

które nas prowadziło

ale już rozlała się ciemność

i na próżno wołamy

nie odchodź

Ileż w tym mistycyzmu Selimie

ile rozpaczy

28.08.2008
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Tatarskie wierszowanie. Oto moje dziedzictwo, 2010

Ciebie proszę 

matko wodo wodo jasna

przytul mnie

daj odpocząć w cichej głębi

siostra konie przyprowadzi

napiją się

ciebie proszę

ojcze stepie stepie wieczny

ochroń mnie

dziką trawą niech porosnę

siostra konie przyprowadzi

najedzą się

10.12.2009
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Tatarskie wierszowanie. Oto moje dziedzictwo, 2010

Idę prostą drogą wśród podlaskich pól

coraz dalej i dalej coraz głębiej

pod stopami osypuje się piach

jeszcze trochę i wejdę na niebiański step

wypasać tabuny zapatrzonych w ciszę obłoków

opijać się do woli pienistym kumysem

wreszcie sobie odpocznę poleżę

ale jeśli już leżeć

to wyłącznie na bohonickim miziarze

podobno gdy jest dobra pogoda

widać stąd kawał tatarskiego świata

21.10.2009
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Maciejowi Musie Konopackiemu
Idzie biegnie po stepie przez życie

jak we śnie poza snem

a wszędzie tę jasność dotyka przenajczystszą

co nas maluczkich w wiekuistość przemienia

coraz częściej z Panem Bogiem rozmawia

o ponadwiecznych duszy uniesieniach

czasem wtrąca jakieś słowa litewskie

albo z białoruska zaciągać zaczyna

Bóg zaś odpowiada mu po tutejszemu

Muso Tatarzynie szczerosłowiański

miłuję cię…

Idzie więc spragniony tego światła

jak prorok samotny

niewinny niczym dziecko

23.03.2010

Przegląd Tatarski, 1/2010
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Miasteczko
Miasteczko liczy sobie lat tysiąc i trochę, zaś czasy jego świet-

ności, jeżeli takie w ogóle były, minęły jakieś pięć wieków temu. 

Jedynym zabytkiem, jaki tu pamiętam, był chodzący po prośbie 

wujaszek, ubrany w starą mundurową kurtkę, obwiązany świętymi 

medalikami i sakwami. Pojawiał się nie wiadomo skąd, ładował do 

swych worów otrzymane od ludzi datki i znikał.

 Straszyła mnie nim babka, gdy przekraczałem dopuszczalne 

normy dziecięcych wybryków. Jednak wiele lat temu wujaszek 

odszedł na zawsze, tak jak odeszła łagodna, wiecznie zatroskana 

babka, a przed nią dziadek, niepoprawny kawalarz i fantasta.

 Jest jeszcze w miasteczku kościół, kino i mleczarnia, są dwie 

knajpy, dwie szkoły oraz dwa, może trzy niewielkie zakłady prze-

mysłowe. Kiedyś był także zamek, którego resztki, o ironio, rozebrał 

pod koniec XIX wieku ktoś z mojej rodziny, aby spłacić – podobno 

– karciane długi. W ten oto sposób udało się nam wpisać w dzie-

sięciowiekową historię miasteczka. 

 Po wielu latach nieobecności przywiozłem tam moich synów. 

Chciałem pokazać im jabłoniowy sad przed domem dziadków, po-

waloną przez wicher topolę, w której korzeniach miałem kryjówkę, 

i czyste rozlewisko strugi, przepływającej łąką obok cmentarza. 

 Myślałem, że w dzień targowy pójdę z nimi na rynek, gdzie 

handluje się wszystkim, poczynając od zieleniny na butach ofi-

cerskich skończywszy, a ciepły, swojski zapach koni kręci w nosie. 

Lecz żadnej z tych rzeczy już nie było: ani sadu, ani topoli, ani czy-

stej wody. Nie spotkałem również Lenki, dziewczyny z ulicy Ślepej, 
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z którą, trzymając się za ręce, chodziliśmy po mleko z wieczorne-

go udoju. Wszystko to trwało jedynie we mnie.

 Nie są chyba, niestety, możliwe powroty do miejsc istniejących 

wyłącznie w pamięci, ale szliśmy przecież tą samą drogą, którą 

chodził mój ojciec, jego ojciec i ojciec jego ojca. Rozmawialiśmy 

z ludźmi, którzy znali mnie od dziecka i których ja znałem. Wcho-

dziliśmy w otwarte drzwi domów, pełnych bliskich, serdecznych 

osób. Skłoniliśmy głowy przed rodzinnymi grobami.

 Ileż razy wspomnienia o miasteczku były dla mnie źródłem siły 

i balsamem. Stanowiły i nadal stanowią moją wyłączność, będąc 

jednocześnie dowodem tożsamości, istnienia w ciągłości określo-

nej dawno wyciętym sadem, niegdyś rosnącą topolą, mogiłami. 

Łączą mnie z pozostałą w miasteczku rodziną, z ziemią wydeptaną 

przez pokolenia.

 Moi synowie urodzili się w dużym mieście. Znają betonowe 

budynki, asfaltowe drogi oraz smród spalin. Ich ziemia to trawnik 

i park. Są bezimienni w tłumie. Co będzie kiedyś świadczyć o nich: 

kwaterunkowe mieszkania czy kwity opłat za gaz? Skąd będą mogli 

zaczerpnąć siły i co przekażą swym dzieciom? Nie wiem, nie wiem...

Lipiec 1987 r.

Miasteczko

Miasteczko… nie spotkałem już Lenki, dziewczyny z ulicy Ślepej…
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Wszystko
Trzeba mi było przyjechać aż tu, do zachodnich Czech, szesna-

ście czy siedemnaście godzin jazdy autobusem z dymiącymi ko-

łami, aby chodząc po górskiej łące, wśród żołnierzy wracających 

z czołgowych strzelań, zmęczonych i brudnych, podrywanych 

nocnym alarmem, poganianych przez dowódcę plutonu, aby wła-

śnie tu, wśród nich, uzmysłowić sobie, że to wszystko: okopywanie 

się do pozycji stojąc, kromka chleba zjedzona w biegu miedzy tak-

tyką a obieraniem ziemniaków, noszenie z kumplami coraz cięż-

szych skrzynek z amunicją, słowem wszystko, co miało wymierną 

cenę drżących z wysiłku mięśni, nieprzespanych nocy i skąpej po-

chwały z ust sierżanta, już się nie powtórzy.

 Nie zwiąże się więcej cienka nić, łącząca niegdyś elewów 

z trzeciej kompanii szkolnej węzłem, zdawało się, nie do rozerwa-

nia. To jest nasze życie, myśleliśmy wówczas, niech nikt się nie 

waży pojąć tej milczącej przyjaźni, wypalonego wspólnie ostatnie-

go papierosa, szorstkiej opowieści o dziewczynie.

 Wrócił do mnie nagle tamten czas, kazał chodzić po leśnych 

ścieżkach, szybko, jeszcze szybciej, jakbym niósł dla chłopaków 

termos z pierwszym od czterdziestu ośmiu godzin gorącym po-

siłkiem, łudził nadzieją, że rozgarnę gałęzie, stanę przed namiotem 

z pałatek i usłyszę: „dobra, jesteś wreszcie, stary”, ale byłem sam 

w zachodnioczeskich górach, sam przed czarną, potężniejącą cią-

gle ścianą lasu i na próżno krzyczałem: nie, nie chcę!

 Wszystko i tak było już poza mną.

Dobra Voda, lipiec 1988 r.
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Cisza
Już z daleka, na długo przed ukazaniem się pierwszych zabu-

dowań miasteczka, widać było ławice gołębi, tnące czysty jedwab 

powietrza niczym srebrzysta klinga. Unosiły się i spadały, płynęły 

lekko w jakimś niepojęcie delikatnym, pełnym precyzji locie.

 Mężczyźni wychodzili popołudniami na podwórka i cicho po-

gwizdując, rzucali ptakom ziarna pszenicy. Gołębie siadały na ich 

ramiona, chwytały dziobami za włosy, ocierały się o nogi. Prze-

strzeń wypełniał trzepot skrzydeł i rytmiczne, miękkie gruchanie. 

Od czasu do czasu stado zrywało się, szybując jak żagiel niewi-

dzialnego statku.

 Gołębie… Miłość do nich przyniósł ze sobą mój ojciec do mia-

sta, w którym się urodziłem. W rogu podwórza, przy starej, wiel-

kiej topoli zbudował gołębnik i przesiadywał tam w każdej wolnej 

chwili. Po kilku latach musiał jednak rozstać się z gołębiami, bo 

administracja nie przewidywała ich zorganizowanego istnienia.

 Nie pytałem nigdy, czy tęskni za swymi pierzastymi przyjaciół-

mi. Może dlatego, że jeszcze długo przylatywały do mnie we śnie 

i unosiły w inny, nieznany świat. Ale któregoś dnia skończyło się 

i to. Odfrunęły na zawsze.

 Dwadzieścia kilka lat później moi mali synowie przynieśli do 

mieszkania martwego gołębia. Położyli go na biurku i stali w peł-

nym napięcia milczeniu. „Tato, powiedz mu, żeby wstał” – usłysza-

łem wreszcie. Nie, chłopcy, tego wasz ojciec nie potrafi…

22.08.1989 r.
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Ziemia
Szliśmy. Szliśmy przed siebie, nie wiedząc nawet, czy zmierzamy 

we właściwym kierunku, czy dojdziemy tędy gdziekolwiek. Zanie-

dbany od dawna park za zrujnowanym dworem, którego resztki po-

krywała sterta gruzu, zmienił się nagle w gęstwinę drzew i splątane-

go, bujnie rozrośniętego poszycia. Przed nami wił się, znikał i znowu 

pojawiał ledwie widoczny ślad ścieżki sprzed kilkudziesięciu lat.

Szliśmy powoli. Długie, ostre trawy, kolczaste pędy roślin, któ-

rych nazwy już dawno uleciały nam z pamięci, a może nigdy ich nie 

znaliśmy, wczepiały się w ubrania i rozdrapywały bezbronną skórę. 

Korzenie drzew oplatały stopy. Było cicho, tylko nasze przyspieszo-

ne oddechy wirowały w powietrzu, osiadając ciężko na siwozielo-

nych brodach mchów. Tętnienie krwi wprawiało w drgania pękające 

bezdźwięcznie pajęczyny z wplątanymi w nie liśćmi i zeschniętymi 

owadami. Las stawał się coraz gęstszy, coraz rzadziej rozświetlały go 

promienie słońca. Powalone pnie były jak ciała olbrzymów.

Szliśmy tak długo, że czas przestał istnieć. Jedyną istotną rzeczą 

stała się szorstka powierzchnia kory, ogromny głaz wrośnięty od 

stuleci w ziemię. Nawet my sami, nasza obecność tutaj, nic wła-

ściwie nie było już w pełni realne. Czas, jego bieg, powolne a nie-

uchronne upływanie: jakież to dziwne i odległe słowa.

Szliśmy więc dalej, lecz las, który wydawał się nie mieć końca, od-

słonił niespodziewanie świeżo zaorane pola i łagodną zieleń łąk. Wo-

kół unosił się jedyny w świecie zapach spulchnionej ziemi, ukrytego 

w niej życia. Położyliśmy się zmęczeni, ziemia zaś ogarniała nas po-

woli. Niebawem czuliśmy ją w ustach, na rękach, we włosach – jakby 

już przez całą wieczność miała być wyłącznie nasza.

Okulice – Kamionna, maj 1990 r.
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Вечно голубое небо
Я родился в начале осени, когда солнце всё ещё сильно 

грело, однако из глубины степей уже чувствовалось голод-
ное дыхание ветра. И это осталось со мной навсегда: лю-
блю жаркое солнце, люблю ветер. Люблю открывающееся 
передо мной пространство и вечно голубое небо над голо-
вой. Я всё никак не мог привыкнуть к городской жизни.

Я был ребёнком и был мальчиком: в основном одиноким, 
в основном молчаливым. Иногда школьные друзья меня на-
зывали „Китаец, Китаец” или „пинг-понг”, скорее всего по-
тому что голова была круглая и узкий разрез глаз. Позже 
я спрашивал маму: „Почему они меня так называют? Ведь 
я не Китаец... Чаще, однако, говорили Монгол…

Моя семья со стороны матери происходит из татар-
ских пленных, привезённых в Польшу после Венской кам-
пании короля Яна III Собеского. Поселили их в королев-
щинах Великой Польши, где они очень быстро смешались  
с местным народом. И только лишь смуглая кожа, чёрные 
волосы и глаза указывали на происхождение их предков.

Другая часть семьи – это мелкая исконная мазовец-
кая шляхта с татарскими корнями, уходящими в XIV век. 
В свите княжны Дануты Анны, дочери Великого князя Ли-
товского Кястутиса, направляющейся на двор будущего 
мужа Мазовецкого князя Януша, также имелись и Татары.  
К сожалению, и здесь немногое сохранилось. Однако  
я родился и сразу же знал, что я иной. Никто мне об этом не 
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говорил. Я просто знал. Мои дедушки и бабушки умерли, 
когда я был слишком маленьким, поэтому мне не удалось 
ничего разузнать поподробнее. Позже я старался разо-
браться в переплетении славянско-татарских дорог.

В 1919 году мой дедушка Александр Чахоровски прини-
мал участие в войне против большевиков. Всадник, сабля  
и конь – как и всегда... Поехал на вороном коне, саблю 
имел острую – однако в первой же схватке, где-то на тер-
ритории современной Белоруссии, был ранен и война для 
него закончилась. Отец мой, Даниэль, был профессио-
нальным военным: 36 лет отдал армии. Я пошёл по его сто-
пам, нам даже довелось служить в одном полку.

Последние годы службы я проработал военным кор-
респондентом. Конечно же, в то самое время я сочинял  
и стихи. Многие люди удивлялись тому, как мне удаётся со-
четать поэзию и мундир. Возможно, уверяю, возможно, од-
нако это нелегко. Однажды главный редактор меня спросил: 
„Ты, кажись, Турок или как? – да, кажись, пусть будет Турок.  
А секретарь редакции отозвался: „Ибрагим ты какой-то... 
Я? Ибрагим? Нет, Муса…

В одно мгновение изменился весь мой мир; внезапно  
я заболел, оказался в больнице, где медсестра заинте-
ресовалась: „Вы всегда такой жёлтый?” Да, конечно, ведь  
я Азиат... Жёлтый... Позже я ушёл из армии и тогда вновь пе-
редо мной распохнулась степь. 

Один милый Мораванин постоянно выспрашивал меня 
о том, откуда я и кто я. Наконец я ответил ему: „Я Монгол, до-
вольный? „Ну, ну – улыбнулся. Летом он пригласил меня к себе 
в гости. Я только приехал, а он меня ведёт куда-то. Дошли до 
маленького сквера на площади, где установлена информа-
ционная таблица с надписью: „В 1241 году Татары обокрали  
и сожгли... И что, может я должен компенсацию выплатить?

Вечно голубое небо
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Так бежало время... Многое изменилось... Татарская об-
щественность в Польше всё ешё строится, устанавливает 
контакты, организовывает свою культурную и религиозную 
жизнь. Мы выезжаем к нашим братьям за границу. Они 
приезжают к нам. Часто я получаю письма, отвечаю на те-
лефонные звонки и слышу: „Я происхожу от Татар, однако 
почти никаких сведений об этом не имею. Ищу свои кор-
ни... Молодые и старые, женщины и мужчины – тянутся друг 
к другу, а ведут их тени затерянных предков.

Оказывается, людей всё ещё интересует их происхож-
дение. Татарские или какие-либо другие предки. Дыхание 
степей... Тополя, вечно голубое небо... Да, я знаю многих 
людей, которые ежедневно живут своей верой, традицией, 
не забывают о татарских корнях. Всё это, закодированное  
в укромных уколках древнего сознания, найденное серд-
цем и умом, останется со мной навсегда.

И надеюсь я только лишь об одном, что мои сыновья и их 
сыновья не забудут о текущей в их венах капли татарской 
крови.

Tłumaczenie na język rosyjski:

Tania i Daniel Czachorowscy 

Вечно голубое небо
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Amžinai mėlynas dangus
Gimiau pirmomis rudens dienomis, kai saulė vis dar stipriai kaiti-

no, bet iš stepių gilumos jau galima buvo pajusti alkaną vėjo atodūsį. 

Tai pasiliko su manimi visam gyvenimui: mėgstu karštą saulę, mėgstu 

vėją. Mėgstu atsidarančią prieš mane erdvę ir amžinai mėlyną dangų 

virš galvos. Aš taip ir nesugebėjau priprasti prie gyvenimo mieste.

Vaikystėje buvau vienišas ir tylus. Kartais mokykliniai draugai mane 

vadino „kinietis, kinietis“ arba „ping-pong“, nes galva buvo apvali, 

o akys siauros. Vėliau pasiteiravau mamytės: „Kodėl jie mane taip vadi-

na? Aš gi nesu kinietis...“ Tačiau dažniausiai sakė „tu mongole...“

Mano šeima iš mamos pusės yra kilusi iš totorių belaisvių, ku-

riuos į Lenkiją po Vienos mūšio atvežė karalius Jonas Sobieskis. 

Apgyvendino juos karaliaus žemėse Didžiojoje Lenkijoje, kur jie la-

bai greitai susimaišė su vietiniais gyventojais. Tik tamsi oda, juodi 

plaukai ir akys vėliau liudijo apie jų palikuonių kilmę.

Antra šeimos dalis tai smulki Mazovijos bajorystė su totoriškais 

pėdsakais, einančiais iš XIV a. Princesės Danutos Onos, Lietuvos 

didžiojo kunigaikščio Kęstučio dukros, išvykusios pas busimą vyrą 

Mazovijos kunigaikštį Joną, palydoje irgi nepritruko totorių. Deja, 

ir iš to laiko nedaug žinių beliko. Tačiau aš gimiau ir iš karto žino-

jau, kad esu kitoks. Niekas man to nesakė. Tiesiog žinojau. Seneliai 

mirė, kai buvau visai mažas, todėl neturėjau galimybės jų paklausti, 

daugiau sužinoti ir suvokti. Kažkur susipynė slavų-totorių keliai, su-

sikryžiavo, o aš daug metų stengiausi atrasti pėdsakus.

Senelis mano, Aleksander Čachorovski, 1919 m. išėjo kariauti 

su bolševikais. Raitelis, kardas ir žirgas – kaip visada... Išjojo ant 
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juodo žirgo, kardą turėjo aštrų – pirmose kautynėse, kažkur da-

bartinės Baltarusijos žemėse, buvo sužeistas ir daugiau nebeka-

riavo. Mano tėvas, Daniel, buvo profesionalus karininkas: 36 me-

tus pratarnavo kariuomenėje. Nuėjau jo pėdomis, netgi tarnavo-

me viename pulke.

Paskutinius tarnavimo metus dirbau kariniu korespondentu. Aiš-

ku, tuo laiku rašiau ir eilėraščius. Žmonės stebėjosi, kaip aš sugebu 

suderinti poeziją su uniforma. Galima, užtikrinu, galima. Tačiau tai 

nelengva. Kadaise vyriausiasis redaktorius manęs paklausė: „Ar tu 

kažkoks turkas esi, ar kaip?“ – taip, esu, tegul būna ir turkas. O se-

kretorius atsiliepė: „Ibrahimas tu kažkoks...“ Aš? Ibrahimas? Ne, Musa.

Vieną akimirką pasikeitė visas mano pasaulis; netikėtai susirgau 

ir atsidūriau ligoninėje, kur slaugė pasiteiravo : „Ar jus visada toks 

geltonas?“ Taip, aišku, nes esu azijietis... Geltonodis... Vėliau išėjau 

iš darbo kariuomenėje, o stepė vėl plačiai prieš mane atsidarė.

Vienas simpatiškas moravas vis klausė manęs iš kur esu kilęs. 

Pagaliau atsakiau: „Esu mongolas. Ar patenkintas?“ „Taip, taip“ – nu-

sišypsojo. Vasarą pakvietė mane į svečius. Kai atvykau, nutempė 

mane į skverą, kur ant informacinės lentos buvo parašyta: „1241 

metais totoriai apvogė ir sudegino...“ Gal kompensaciją turiu išmo-

kėti, ar kas?

Taip ėjo laikas... Daug pasikeitė... Totorių visuomenė Lenkijoje 

vis dar ieško savęs, užmezginėja kontaktus, organizuoja savo kultū-

rinį ir religinį gyvenimą. Važinėjame į užsienį pas brolius ir seseris. 

Jie atvažiuoja pas mus. Dažnai gaunu laiškus, žmonės skambina ir 

sako: „Esu kilęs iš totorių, deja, nedaug apie tai žinau. Ieškau savo 

šaknų...“ Jauni ir seni, moterys ir vyrai – trokšta atrasti vienas kitą, 

o veda juos pamestų protėvių šešėliai.

Pasirodo, žmonės vis dar neabejingi savo kilmei. Totorių ar kiti 

protėviai. Stepių atodūsis. Topoliai, amžinai mėlynas dangus... Taip, 

aš pažistu žmones, kurie kiekvieną dieną gyvena pagal savo tikybą, 

tradicijas, nepamiršta savo šaknų. Visa tai, užkoduota giliuose se-

Amžinai mėlynas dangus
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nosios savimonės kampeliuose, atrasta širdimi ir protu, pasiliks su 

manimi visam laikui.

Tikiuosi, kad mano sūnūs, kaip ir jų sūnūs nepamirš apie tekanti 

jų gyslose lašelį totoriško kraujo. 

 

Tłumaczenie na język litewski:

Tania i Daniel Czachorowscy

Amžinai mėlynas dangus
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Ebediyen mavi gökyüzü
Günesin hala yaktığı ama bozkır enginliklerinden gelen rüzgârın 

acıkmış nefesinin artık yavaş yavaş hissedilmeye başlandığı sonba-

harın ilk günlerinde doğdum. Ve bu, bende bugüne dek kaldı: ya-

kan güneşi de severim, rüzgârı da. Önüme açılan geniş alanları ve 

başımın üstünde daimi mavilikteki gökyüzünü de severim. Şehirle 

aram hala pek yok...

 Genelde yalnız ve suskun bir çocuktum. Okul arkadaşlarım, 

herhalde başım yuvarlak, gözlerim çekik olduğu için beni bazen 

Çinli bazen de ping-pong topu diye çağırırdı. Sonra anneme “Bana 

niçin böyle diyorlar, ben Çinli değilim ki” diye sorardım... Sonraları 

bana daha çok “Hey, sen, Moğol” diye seslenir oldular.

 Soyum, Lehistan kralı III. Jan Sobieski’nin Viyana seferinden 

sonra Lehistan’a getirilen Tatar esirlerine kadar uzanıyor. Wielko-

polska (Büyük Polonya) bölgesinde, krala ait topraklara yerleştirilen 

bu esirler, çok kısa bir zaman içerisinde yerli halk ile karışmışlar. 

Sonraki nesillerin esmer tenli, kara saçlı, kara gözlü olmaları, onların 

bu esirlerin torunları olduklarına tanıklık ediyor...

 Anne tarafım, çok eskiden Mazovya’ya yerleşmiş soylu bir aile-

dir. Annemin ataları arasında da Tatarlık var. Çünkü Litvanya prensi 

Kiejstut’un, Mazovya prensi Janusz ile evlenmek üzere Mazovya’ya 

gelen kızı Prenses Danuta’ya eşlik edenler arasında Tatarlar vardı. 

Ne yazık ki Mazovya’da da atalarımızdan pek az bir iz kaldı. Ama 

kendimi bildim bileli farklı olduğumun bilincindeydim.

 Dedelerim öldüğünde, henüz geçmişi anlayabilecek bir yaş-

ta değildim. Tatar-İslav yolları bir yerlerde kesişti, birbirine girdi, 
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bense senelerce geçmişten kalan izlerden bir şeyler çıkarmaya 

çalıştım. 

 Dedem Aleksander Czachorowski 1919 yılında Bolşeviklerle sa-

vaşmaya gitti. Yani her zamanki gibi – süvarilik, kılıç ve at... Kara bir 

atla gitmiş, kılıcı keskinmiş – ilk çatışmada, simdi Belarusya olan 

topraklarda bir yerde yaralı düşmüş ve böylelikle savaş onun için 

bitmiş... Babam Daniel askerdi: 36 yıl orduda hizmet verdi... Onun 

izinden gittim, hatta aynı alayda görevliydik. 

 Hizmetimin son on yılını askeri gazeteci olarak geçirdim. Bazı 

kişiler şiir yazmayı üniforma ile bağdaştırmama şaştıkları halde şiir 

yazdığım da oldu... Emin olun, kolay olmasa da bu mümkündür. 

 Bir gün yazı işleri müdürüm, “Sen Türk’müşsün, öyle mi?” diye 

sordu bana. “Tamam, tamam, Türk te olabilirim...” dedim. Yazı işleri 

sekreteri, “İbrahim, değil mi?” diye lafa karıştı. “Ben mi? Yok, hayır, 

ben Musa’yım” dedim... 

Hastanedeki hemşire, “Siz her zaman mı böyle sarısınız?” diye 

merakla sordu. “Evet, tabii, Asyalıyım çünkü... Sarıyım... Capon gibi...” 

dedim. Ordudan ayrıldım, bozkır yine önüme uçsuz bucaksız açıl-

mıştı...

 Bir gün sempatik bir Moravyalı nereli olduğumu, kim olduğumu 

sorup duruyordu. Sonunda “Moğol’um, memnun oldun mu?” diye 

cevapladım. “Ano, ano” [Evet, evet] diye gülümsedi. Beni oturduğu 

kasabaya davet etti. Gittik, beni bir yerlere doğru çekti... Meydan... 

Meydanda bir anma tabelası... Tabelada “...1241 yılında Tatarlar yağ-

malayıp yaktılar…” yazıyor... Düşündüm, ne yani, adam benden taz-

minat mı istiyor? 

 Şimdi durum başka. Zaman geçti, çok şey değişti… Polonya’daki 

Tatar camiası sanki kendini yeniden tanıyor, insanlar birbirleri ile 

temasa geçiyor, kültürel ve dini hayat düzenleniyor. Yurt dışındaki 

Tatar kardeşlerimizi görmeye gidiyoruz. Onlar da bizi ziyarete geli-

yorlar. Aldığım mektuplarda, yaptığım telefon görüşmelerinde “Ta-

tar asıllıyım, ama buna dair pek bilgim yok, kökenimi arıyorum...” 

Ebediyen mavi gökyüzü
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sözlerini sık sık okuyor ve duyuyorum... Gençler, yaşlılar, kadınlar, 

erkekler bir araya gelir, onlara yol gösteren, kaybolmuş atalarının 

gölgeleridir...

 Kökenini bilmek… Tatar ya da başka atalardan gelmek… Bunlar 

hala birilerini ilgilendirir. Bozkır havası, daimi mavilikteki gökyüzü… 

Evet… her gününü Tatarlığı, inancı, gelenekleri ile yaşayan onlarca 

insan tanıyorum ki… Geçmişe dayalı bilincin en derin köşelerinde 

saklı olan, kalp ve akıl ile geri kazanılmış olan bütün bunlar artık 

ebediyete kadar kalacaktır içimde… 

 Ümit ederim ki oğullarım ve onların oğulları, damarlarında taşı-

dıkları Tatar kanını asla unutmazlar.

Tłumaczenie na język turecki:

Antoni Sarkady

Ebediyen mavi gökyüzü
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Вічні синє небо
Вродил єм ся початком осени коли сонце іщы міцно 

грило, а уж чути было голодне дыханя вітру з глубины степів. 
І тото лишило ся зо мном до днес; люблю горяче сонце, 
люблю вітер. Люблю отвераючы ся предо мном простір і вічні 
синє небо над головом. З містом фурт тримам дистанс. 

Был єм дзецком і был єм хлопчыском: веце самітным, 
веце мовчливым. Часом колегы зо школы кричали за мном 
„кытаєц, кытаєц” або тіж „пінг понг”, же мал єм мати круглу 
голову, а очы узкы і кривы. Зьвідувал єм ся потім мамы: 
„Чом ня так называют? Преці я не кытаєц...” Однак частіше 
бесідувано „ты монголе...”

Моя родина з маминой стороны выводит ся з бранців 
татарскых, спровадженых до Польщы по віденской кампаніі 
короля Яна ІІІ Собєского. Посаджено іх на королівскых 
землях в Великопольщы де барс скоро розплили 
ся посеред околичных люди. Лем смаглы лиця, чорне 
волося і очы давали потім свідоцтво походжыня іх потомків. 

Друга частина родины то дрібна, одвічна мазовєцка 
шляхта зо слідом татарскым з XIV віку. Тож не забракло 
татарів в свиті княгыні Дануты Анны – дівкы литовского князя 
Кєйстуса яка прибывала до двору мазовєцкого князя Януша, 
котрий мав быти єй мужом. На жаль і ту невельо залишыло 
ся. Єднак я ся вродил, та одраз єм знал, же єм одмінний, 
хоц нихто мі того не радил. Знал єм і юж. Дідове повмерали 
коли был єм за малий жебы розуміти і поняти дашто веце. 
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Деси сходили ся дорогы славяньско татарски, крижували 
зо собом, а я роками прибувал розознати ся по залишеных 
слідах.

Мій дідо Олександер Чахоровскі пішол 1919 рока на війну 
з большевыками. Всадник, шабля і кін – як все... Поіхал на 
карым кони, шаблю мав остру – в першой биятиці ранили 
го, деси на землях гнесьньой Білоруси і війна ся для него 
скінчыла. Мій няньо Данєль был заводовым жовнірйом 36 
років свого жытя дал армі. Пішол єм його слідами. Служыли 
сме навет в єдным пулку.

На остаток службы был єм войсковым журналістом. 
Очевыдно писал єм тіж вершы, хоц деякы ся чудували якым 
чыном можливо получыти поезию з мундуром. Можливо 
потверджам, можливо хоц нелегко. Колиси начальний 
редактор звідал мене: „Ты подібно якісий турок, ци што?” – 
так, подібно, най буде і турок. А редакций секретар одізвал 
ся: „Ібрахім з тебе якіси...” Я? Ібрахім? Ніт, Муса…

Аж в єден момент змінил ся цілий мій світ захворіл 
єм, одраз нашол єм ся в шпытали, а сестра зацєкавила 
ся: „Пан фурт такій жовтий?” Так ясне преці єм азията 
... жовток... Потім одышол єм з арміі, але за то степ знов 
отворил ся предо мном цівковито.

Єден симпатычний Моравянин довідувал ся, а довідувал 
одкаль єм, хто я. В кінци єм одповіл: „монгол єм, 
задоволений?” „Ано, ано” – усміхнул ся. Літом запросил 
мене до свого містечка доіхали сме, а він тягне ня деси. На 
пляцику скверок, на скверку таблиця інформацийна. На 
таблици напис: „1241 рока татаре ограбили і спалили...” Ци 
мам платити одшкодувяня ци кі чорт?

Так миял час... Тільо ся позміняло... Татарскє суспільство 
в Польщы безустанку знаходит себе, навязує контакти, 
організує своє культуральне і релігійне жытя. Іздиме до 

Вічні синє небо
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співплемінників за границю. Они приізджают до нас. Быват 
часто, же дістаю листы, одберам телефоны і чую: „Моє 
коріня з татарів, але на жаль невельо знам в тій квестиі. 
Глядам свого роду...” Молоды і стары, жінкы і мужчины - 
тягнут гу собі, а ведут іх тіни загубленых предків.

Постійно выходит же когоси занимат штоси такє, як 
походжыня. Татарскє або даякых інчых предків. Дыханя степів... 
Тополі, вічні синє небо... Так, знам вельо осіб, якы каждого дня 
жыют своім татарством, традицийом в вірі предків. Вшытко 
тото закодуване в куточках прадавной сьвідомости одобране 
серцьом і умом остане уж во мі на все. 

 Мам лем надію же моі синове а і іх сынове не забудут  
о текучой в іх жылах краплі татарской крови.

 

Tłumaczenie na język łemkowski:

Julia Doszna

Вічні синє небо
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Forever blue sky
I was born in the first days of autumn, when the sun heated yet 

firmly, but you could feel already a hungry breath of wind from the 

depths of the steppe. And it is still with me today: I like hot sun, 

I like wind. I like that open space and eternally blue sky over head. 

City, I still keep at a distance. 

I was a kid and I was a boy: the rather lonely, rather muted. 

Sometimes school colleagues call me “Chinese, Chinese” or “ping 

pong”, that supposedly I had a round head, and the eyes narrow and 

slanted. I asked then my mom: “Why so they call me? After all, I am 

not Chinese...” More often, however, it was said, “you Mongol…”

My family from maternal side descends from the Tatar captives, 

brought to the Polish after the Vienna campaign of King Jan III So-

bieski. They were placed in crown lands in Greater Poland, where 

they spread very fast in the surrounding population. Only swarthy 

complexion, black hair and eyes testified later about their origins. 

The other side of family line was immemorial Masovian gentry 

with Tatar traces from the 14th century. Amongst suite of princess 

Danuta Anna, daughter of the Lithuanian Duke Kęstutis, following 

to the court of her future spouse, Masovian Prince Janusz, there 

were in fact the Tatars. Unfortunately, here as well almost no infor-

mation has survived. However, I was born and I knew immediately 

that I am different. No one told me that. I just knew. Grandparents 

died when I was too small to get known anything more, to under-

stand. Slavonic-Tarar roads, they crossed somewhere, and over the 

years I’ve tried to discern tracks. 



151

My grandfather, Alexander Czachorowski, went to war with the 

Bolsheviks in 1919. Rider, saber and horse-as always... He travelled 

on black horse, his sabre was sharp. In first skirmish, somewhere in 

the lands of present Belarus, he was wounded and for him the war 

was over. My father, Daniel, was a professional soldier: he gave to 

army 36 years of his life. I walked in his footsteps, we served even 

in one Regiment. 

I spent the last years of service as a military journalist. Of 

course, I wrote poems, although many people were surprised, 

how you can combine poetry with uniform. Yes, you can, I as-

sure you, although it is not easy. Once Executive Editor asked 

me: “You’re apparently some Turk, or what?” – yes, reportedly, let 

it be and Turk. And the editorial called: “Ibrahim or what...” Me? 

Ibrahim? No, Musa... 

At some point, my entire world had changed; I became sick 

suddenly, I found myself in the hospital, and sister became curi-

ous about: “You always so yellowish?” Yeah, sure, after all, I’m an 

Asian... Yellow. Then I have left Army, and then the steppe was 

wide open for me again. 

A friendly Moravian inquired me more and more: “Where am 

I from, who am I”. Finally, I said: “I am Mongol, happy now?” “Yeah, 

yeah” – he smiled. In the summer he invited me to his town, we 

arrived, and he’s taking somewhere. The little square with informa-

tion board. On the inscription: “In the year 1241 Tatars sacked and 

burned...” Shall I pay damages, or what?

So was passing the time... So much is changed a lot... Tatar 

community in Poland still finds each other, contacts, organizes its 

cultural and religious life. We drive to the brethren abroad. They 

come to us. It often happens that I get letters, answered phones 

and I hear: “I am Tatar origin, unfortunately, I know very little about 

this. I’m looking for my roots”. Young and old, women and men – 

they want to be together, lead by shadows of lost ancestors. 

Forever blue sky
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There are still people interested in such trivial matter like ori-

gins. Tatar, or any ancestors. The call of the steppes. Poplars, for-

ever blue sky... Yes, I know many people that live their Tatarness 

every day, live their faith, tradition. All this, encoded in the nooks of 

the ancient consciousness, recovered by heart and mind, is already 

in me forever. 

I just hope that my sons and their sons do not forget about the 

drop of Tatar blood flowing in their veins.

Tłumaczenie na język angielski:

Tania i Daniel Czachorowscy

Forever blue sky



153

Biografia
Musa Czachorowski (Leszek Musa, 

Islam Musa), Musa Çaxarxan – były 

żołnierz zawodowy, dziennikarz, po-

eta. Autor jedenastu tomików poetyc-

kich, wiersze publikował m.in. w „Od-

rze”, „Odgłosach”, „Okolicach”, „Poezji”, 

„Kulturze”, „Roczniku Tatarów Polskich”, 

„Życiu Tatarskim”, „Przeglądzie Tatar-

skim”, „Lietuvos totoriai”, „Altabaş” oraz 

w licznych almanachach i antologiach 

poetyckich. Publikacje dotyczące isla-

mu i muzułmanów ukazały się m.in. w „Kalendarzu Ekumenicznym”, 

„Szkole Serafickiej” i „Dialogu Chrześcijańsko-Muzułmańskim”. Tłu-

maczy z języka czeskiego i rosyjskiego. Redaktor naczelny kwar-

talników „Przegląd Tatarski” i „Muzułmanie Rzeczypospolitej”, stały 

współpracownik pisma Tatarów litewskich „Lietuvos totoriai”. W la-

tach 2008–2011 zastępca redaktora naczelnego dwumiesięcznika 

„Życie Tatarskie”. 

Członek Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospo-

litej Polskiej, w latach 2007–2012 członek Najwyższego Kolegium, 

rzecznik prasowy MZR. Od listopada 2012 roku rzecznik prasowy 

Muftiego RP. W grudniu 2012 roku wybrany współprzewodniczą-

cym ze strony muzułmańskiej Rady Wspólnej Katolików i Muzułma-

nów. Członek Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, w latach 

2005–2007 prezes Dolnośląskiego Oddziału ZTRP. Propagator kul-

tury i tradycji muzułmańskiej społeczności Tatarów polskich.
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Jest też autorem jedenastu katalogów poświęconych współ-

czesnej falerystyce wojskowej, m.in. „Insygnia polskich jednostek 

specjalnych”, „Litewskie insygnia wojskowe”, „Oznaki rozpoznawcze 

Marynarki Wojennej”, „Oznaki rozpoznawcze czeskich jednostek 

specjalnych”, „Litewskie insygnia i mundury wojskowe”, „Oznaki spe-

cjalistów bojowych Wojska Polskiego i Policji”. Od roku 1987 należy 

do Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.
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