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VI. SŁOWO OSTATNm 

l. 
Ostrze noża - kula kolorowa w słońcu - dzień 

Dławi się w cieniach -
KoDich nocy I coraz bardziej -

nocnokonie -
konnie 

2. 
Kończy się dzień nasz powszedni -

a zbożny
zbożowy w Ojcu Chleb 

3. 
Chleb zmagań wymaga z nożem 
A potem Chleb na ostrzu noża -

i Ojczenasz zabity w surowy stół 
Słowo łuszczy się w słojach drewnianej rzeki -

w łuskach drzazg 
I zakołysze się rybio rzecznie -

usypiający nóż 

4. 
I coraz bardziej -

nocnokonnie -
konnie 

Pod półkolem opadłych powiek lecę w lot -
odlo& 

5. 
Slizgam się po Placu Pana Boga -
aż wracać się nie chce . 

~----------------------- · 



Moje ty kulejące zezowate szczęście 
Moja tania jak barszcz dziewczyno 
Panno Rodząca Maryjo 
Ty moja 

I krzyczę i krzyczysz Poezjo 
A kto by słuchać chciał 
I głodzi cię tylko sosny sień 
Po włosach po włosach szarpiesz mnie zły 

I pójdziemy do nieba Poezjo -
z tomikiem życia. w kieszeni 
Zycju niepotrzebni -

wietrze 

tak jak nam życie potrzebne 

+ + (ilustracja czwarta) 
W nieznane widzę kolebanie Wieczornego 

Jonasza 

Pożar otwartą różą lśni na szarym ogonie pawim 
Ryba połknęła słońce 
Wieczór 

W nieznane widzę kolebanie Wieczornego 
Jonasza 

Drgawki w płonących wargach rYbY 
W pyszczku niemym Rybim aż po ość i żółć -

słońce widzę -
wieczór 

W nieznane widzę kolebanie Wieczornego Jonasza 
Klęknę-

wieczór-
usypiają przeciei święci 

l. 
Pytam o Całkiem Inną Biblię o Całkiem Inną 

Ba5ń 
Z naszego świata pytam o Całkiem Inny Swiat 
2. 
Gdzie są? 
Czy z drewna wystrugane Czy kamień służył za 

kartki? 
I jakie kolory I jakie słowa? 
I jakie twarze mają święci? 
Po jakich chodzą kamieniach I po jakich ogro

dach? 
3. 
I jakie dnie I jakie płyną noce? 
Jakie myśli o straconym raju? 
I ciernie po nie odzyskanym? 
4. 
Czy jak róża jest śpiew anjoła? 
5. 
Pytam o Całkiem Inną Biblię o Całkiem Inną 

Baśń 
Co tam odnajdę? 
6. 
Czy ocalenie -
jak Miecz nad Głową strumieniem głaskany 

dzwon? 
w palcach tylko Różaniec z Jarzębin -
, a każda chwila: Daremność? 

Czy 

7. 
Czy jak Rzeka będę z Początkiem i Końcem -

co płynie tam gdzie płynie? 

+ + (ilustracja pierwsza) 

Słońce już pasie wierzby Księżyc już na wodzie 
Bezwietrzny 

Swiątek z oczami diabła migoce Jest jak 
srebrnik w bocieoku ciemnym 



Pod płomieniem strzechy pies usypia 
średniowieczny 

I na zagonie modlitwy oracz mgłą się zaciąga 
I zioła na krzyżu uwiły spiżarnię 
I cierpkość wiśni na białych sukienkach 

Tylko niemowlę płacze -
Ciszy zostawione na cmentarzu wiejskim 

ll. PYTANIA 
l. 
Kto dal nam tyle czasu? 
Kto zmienia go w wodę bez barwy? 
Kto pozw.>Iil zadać pytanie: czy jesteśmy? 
Kto dał prawo by nie uwierzyć? 
Kto zmienia każdą barwę w chwilę bez żadnej 

barwy? 
2. 
Ale dlaczego podków nie przetapiam na beton 

pewności? 

Czy wielbłąd przejdzie przez ucho igielne? 
Czy zbuduje dom z kości motyla? 

Ale dlaczego katedry muruję z welonów jaskółek? 
Dlaczego wierszem oswajam mały listek? 

3. 
Czy zabijacie Ołowianych Zolnierzy? 
Czy obchodzi was los Stracha na Wróble? 
Po co Aniołom Gipsowym obrywacie skrzydła? 
Kto w oko Swiątka wbija gwoździe? 
I skąd Królowie tylu Kawalerów z Łopianu? 
4. 
I cóż ty lipo ludziom zrobiła że cię w kloc 

przemienili? 
I cóżeś ty zboże - czyś ty w tym chlebie winne 
Ze ci Swiętą Pszeniczną Modlitwę zabili? 
l cóżeś ty świcie - bo mówią żeś tylko świt? 

3. 
W słotę szedłem do Was Ludzie Moi Słotni 
Kiedy słońce do Was Ludzie Moi Słoneczni 
I protezę Ci dałem z lipy czarnoleskiej - żebyś 

Kiedy poezji zbyt wiele do Was Poezji Potrzebni 
Ale słyszałem tylko tupot małych nóg To rycerze 

ołowiani 

Wierni - z Pieśnią o Matce na ustach 
Słoneczniki nocą wybłagane 

Z tej Ostatniej Całkiem Innej Baśni 
Chciałem boga przerazić słowami 

był inny Panie 

l w rękę księżyc jak dzban 
I włóczyłeś się we mnie jak ja po twoich 

knajpach niebieskich 

Czy za daleko doszedłem Bo jestem sam w 
niebie moich słów 

Wiem że taki Bóg to tylko zabawka 
Więc go zamordujcie - bo to Bóg z Biblii Innej 

z Całkiem Innej Baśni 

.Jesteś Zycie -
Wielkoliterowe -

Dostojne - Sobie a ~luzom 

l dziwić mi się wypada że jesteś Poezjo 
Poezjo zła chwilo 



Aż się kałdun wody chichocąc rozrywa 
Tylko niemowlę płacze -

Nocy zostawione na cmentarzu wiejskim 
III. ODPOWIEDZI 

l. 
Pytanie czy odpowiedz jest właśnie odpowiedzią? 
Drzewo gałąź czy listek za drzewo całe wystarcza? 
2. 
Kto dal nam tyle czasu? 
Kto zmienia go w wodę bez barwy? 
Bo siedzimy a w oczach czekanie 
Na Słowo które pozwoli uwierzyć że jesteśmy 
Więc 
Zawisną w locie ptaki 
Przestną kwitnąć drzewa 
Zmienimy każdą barwę w chwilę bez żadnej 

barwy 
Kto więc dał prawo by zadać pytanie czy 

jesteśmy? 
Kto pozwolił nie uwierzyć? 
Więc 
Kiedy jesień przynieś mi jabłko 
Kiedy noc weź ode mnie trochę ciszy 
s. 
Miał koń srebrne podkowy - pękł gwóźdź -

czy myślisz źe to wstęp do złotej baśni? 
Nie to bilet do rzeźni 
Kiedy róża - jak to róża - pada ścięta - nie 

usłyszysz piśni o podanej ręce 
Ręka się tylko wyciąga A wazony czarne służą 

za trumny 
I nad cmentarzem powiewa dumny proporzec 

drukowanych słoneczników Van Gogha 
I co? Co jeszcze? Ano nic Ani słowa Chyba 

tylko: 
Chwała Chwała Wam za to że wszystko JASNE 

Zeście tacy J ASI\ 'l 

Pozwólcie różę wsadzie w stracha smutną gębę 
Pozwólcie kochać Zolnierzom Porcelanowe 

Panienki 

Pozwółcie nocą chodzie włóczyć się jak księżyc 

2. 

l miej mnie w opiece Różo Pijana Spiewająca 
moja Baletnico 

Chodź jeszcze jeden walc Bodaj pod gołym 
niebem Bodaj na śmietniku 

Jeszcze raz przetańczmy ten niedobry czas Bodaj 
do zdarcia serc 

Jeszcze raz wirujmy na krawędzi Na ostrzu noża 
ostatni takt 

A potem miej nas w opiece Boźe Kwiatów 
Sciętych 

A potem zagraj jeszcze Boże Kwiatów Zwiędłych 
l miej mnie w opiece Strachu na Wróble 

Wysłuchaj zardzewiałym sercem 

Chodź jeszcze raz zaśpiewajmy naszą pieśń o 
szczęściu Toporną 

Co się nocą Polem włóczy Niby anioł na witrażu 
wystrugany siekierą 

Jeszcze raz wyrzeźbimy Biblię Inną Jeszcze raz 
miłość z lipy kawałka 

A potem miej nas w opiece Boże Serc 
Zardzewiałych 

A potem daj straszyć na poletku czterolistnych 
koniczynek Boże Rodzący Szczęście 



I w drzewa nie uwierzyć nagie 
Buduję mury z welonów jaskółek - świerszcza 

słucham -anioła katedry 
l jak Miecz nad Głową Ocalenie -

strumieniem głaskany dzwon 

'7. 
Od końca i do początku 
Od początku i do końca mówię: tak -

żeby za chwilę powiedzieć: nie 

V. LITANIA 

l. 
Więc jeszcze: 
Kiedy zabijecie Ołowianego Zolnierza 
Kiedy nic was nie obchodzi los Strac~ na 

Wróble 

Kiedy Aniołom Gipsowym obtłuczecie skrzydła 
Kiedy już sami wreszcie zamienicie się w 

kamienie 

Nie mówcie to nic cbłopcz~ to nic powód żebyś 
tak chodził nocą 

Dzisiaj nawet księżyc się już nie włóczy jak 
księżyc 

Więc nie mówcie nic 
Dajcie lepiej tyle słów nieprawdy 
Zebym mógł w nie uwierzyć 
Jak Bóg będę co was już nie ożywi -

bo nie ma już Boga 

Więc nie mówcie już nic 
Pozwólcie dobić ptaka bez skrzydeł 

Ze kiedy na nic pytanie to nawet znak pytania 
za odpowiedź nie służy 

Radosne wykrzykniki cisną się na usta -
I obojętność róży - która scięta 
+ + (ilustracja trzecia) 
Głupek gębę otworzył aż niebo mu wpadło I 

słońce jęzorem wylizuje 
Pośladkami Marychy pachnie ręka księdza a 

pośladek mszą pachnie 
I piękno się włóczy jak jabłonie co nocką do 

raju chadzają 
A przez komin wyfrunął z Biblii wystrugany 

poeta wiejski 
l jak słońce babcia się uśmiecha Siwa tak że jej 

zupełnie nie' ma 
Wszyscy są razem i choć nic nie mówią o miłości 

to i tak to im wystarczy 
Tam z tą myślą grają dzwony tam z tą myślą 

szumią drzewa 
Tam z tą myślą grają dzwony tam ztą myślą 

rodzą Boga 
I po to jabłko biorą do ręki 
Tam słowa niepotrzebne jak umarłym kości 
Tylko niemowlę płacze -

Ciszy zostawione na cmentarzu wiejskim 

IV. OCALENIE 
l, 
Więc kiedy jesień przynieś mi jabłko 
To nic że już nie ma pożarów w jabłoniach 
To nic że tłucze się wiatr - słyszysz 
Za chwilę królem będziemy i królową 
I rozśpiewa się nad głową zaczarowany młyn 

Cicho ci powiem 
Choć tak mówione słowa uciekają od tylu słów 

najbardziej 



Ale cicho ci powiem - choć boję się bardzo 
Ale cicho ci powiem -

nie usłyszysz może 
To jest tak jakbym ci jabłko dawał 
A jabłko nie jest tylko do jedzenia 
To jest tak jakbym ci dawał cały spokój m6rza 

I chciał wziąć dla siebie 
Więc kiedy jesień przyniesie mi jabłko 
Więc kiedy noc weź ode mnie trochę ciszy 
Królem wtedy będziemy i Królową 
I n·yrwie młynarz uzdę z pyska zaklętego konia 
Aż po wodzie poniesie się tętent 
I rozśpiewa się nad głową zaczarowany młyn 

Więc nie próbuj tłumaczyć świata 
Bo nie będziemy Królem i Królową 
Mówisz że są ludzie 
I dlatego boisz się ptaków 
Mają dzioby jak róże -

krwawiące gardła 
Ale kiedy zamknąć oczy usłyszysz tylko śpiew 
Ale mówisz że są ludzie -
3. 
Więc zbuduję dom z kości motyla 
A cały mój dzień przesiąknie zapachem 

pieczonych jabłek 
Słońce każdego ranka będzie ociekało miodem 
I w oczach krasnoludek przyłapany na gorącym 

uczynku istnienia 
Wieczorem wystarczy wYciągnąć rękę i w palcach 

poczuję śniące winogrona 
A kiedy księżyc zmusi do płaczu i sen jak koń 

ucieknie na srebrną łąkę 
Położę się w trawie tam gdzie rosną drzewa 
I poczuję jak mnie po włosach gładzi ich wielki 

cień 

l 
J..... _____ _ 

Zobaczę jak mrówka pałac buduje z kropli rosy 
I sam się schowam w kryształowej kuli deszczu 

- to Ocalenie 
4. 
Więc zbuduję zamek warowny 

A kiedy na nic to 
Zamienię się w ziarnko piasku -

siedem okien 
siedem bram 

Niepokonany z tarczą igram słońca 
To Ocalenie 

5. 
Winem rękę wypełnię: poczuję królem jestem
Królowa urządziła koronę cierniową 
Kolce róży głaszczę - nie źwiędnie nie uciekni~ 

- z korony się śmiej 

Więc czy zboże nie rozsypie się w ręce? 
Czy na cmentarz ucieknie dziewczyny zmurszała. 

pierś? 

Czy z kroków latanych zniknie odbicie smutnej 
twarzy ,.szewca?' 

Ale zobaczyłem Strach na Wróble Z kwiatem 
czerwonym w pryszczatej gębi~ 

Obok nogi chudzielca maszeruje granatowy żuk 
- to Ocaleni~ 

Bo cóż mnie obchodzi samo tylko czarne samo 
tylko białe 

Należą one do dziedziny śmierci l 

6. 
Kiedy nocą pawia chciałbym wyrzeźbić w 

źrenic · 

• 



l miej mnie w opiece Gipsowy Aniele Z twarzą 
rozłupaną 

Chodź jeszcze raz prześcigniemy Ikara Aniołów 
prawdziwych 

Jeszcze raz odlecimy jak od garbusa zbyt mu 
wierny garb 

Oszukamy klucze żurawi Oszukamy kołyski 
jaskółek 

A potem miej nas w opiece Beże Królu 
Trędowatych 

A potem dobij nas Boże Płaków Jednoskrzydłych 
l miej mnie w Opiece Ołowiany Zołnierzu 
Jeszcze raz porwijmy Porcelanową Panienkę 

Jeszcze weselny marl>l 

Nasza miłość Królów zwycięży piękno ich bereł 
i szat 

Jeszcze raz zakwitnie Kamienna Paproć w 
Czarodziejski Czas 

Pościg Króla na n ic konie Ale przyjdzie dzień 
co kończy każdą baśii 

l gdzie Kawalerze Łopianu nasz kamienny 
kwiat 

Więc miej nas w opiece Boże Przegranych 
Więc daj jeszcze baśń Boże Całkiem Innej Biblii 

Całkiem Innej Baśni 

l cóż ci to ludzie zrobili 
Ześ w lipach lipowy w zbożach zbożowy? 
l cóż ci to ludzie zrobili 
Bo mówisz wróbla tylko trzymają w garści 
Smutnego-

co się trzepocze -
jak cienia-

cień? 
5. 
Ale dlaczego do lasu ciszę niosę -

i myślę że z gniazda nie wypadnie ptak? 
6. 
No bo doprawdy jak szukać siebie 

w oczach ślepca? 
Czy złoto dawać kiedy srebro już zawiodło? 
Czy zbuduję dom z kości motyla? 
A gdzie wtedy nasze Sprawy Ludzkie? 
7. 
l kto zechce uwierzyć w Całkiem Inną Biblię 

Całkiem Inną Baśń'? 
Kropla rosy 
Bóg kulawy 
Pieśń o matce 
Zgubiony w locie ptaka czas 

Czy to już Ostatnia Całkiem Inna Baśń? 
+ + (ilustracja druga) 
Kolorowi weselnicy piją zdziczałe Aż Bogu w 

pięty poszło 
l stękają dziewczyny na sianie Szczęścia pełne 

jak księżyc 
A rankiem zazdrośnie w oku kryją Rodzącą Matkę 

Boską 
Aż ptaki układają skrzydla w kołyski 
l o życiu śpiewa topielica znad jeziora co ją 

cWopy 
Bo za piękna była z kamieniem u szyi zostawili 
l dobrze tak jakby wiatr w jeziorze się powiesil 

. 
l 
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