zamek królowej bony

z cyklu „antologia”

nazywano to miejsce zamkiem królowej bony
chocia¿ nie byùo tam nawet skrawka murów
i zapewne
nikt z okolicy nie miaù choãby pojêcia kim byùa bona
i z jakiego niby powodu ta prawie mityczna królowa
miaùaby mieã zamek w mieœcinie
ponad 70 wiorst na poùudnie od stolicy grodzieñskiego powiatu
wysokie na trzech chùopa waùy
jakby kreœlone cyrklem o promieniu dwudziestu kroków
wyznaczaùy koùo
poroœniête bodiakami i zielskiem
miejsce zabaw w chowanego i gry w klipê
smakowania machorki i samogonu
i pierwszych obœciskiwañ miejscowych panien
gdy przechodziù front biaùoruski
i krasnoarmiejcy pognali niemców na zachód
uciekùem z ¿on¹ i póùrocznym synkiem
za bug do polski
matka i siostra
uwierzyùy w zachowanie przedwojennych granic
powróciùy do kraju po œmierci stalina
w miasteczku znalazùem siê po trzydziestu latach
za gierka
dziêki braterskim relacjom z republik¹ biaùorusi
starszy brat doprosiù siê pozwolenia
na odwiedzenie starych k¹tów
i nazajutrz po przyjeêdzie
w rodzinnej chacie
zamieszkaùej wówczas przez dalekich kuzynów
zmarù za matczynym stoùem
zajadaj¹c chleb ze sùonin¹
przy musztardówce bimbru
przez granicê zaprzyjaênionych pañstw
przyszùo mi go przewoziã
w oùowianej trumnie
jak powiedzieli mi miejscowi
przed swoj¹ ostatni¹ uczt¹
brat zd¹¿yù byã na zamku królowej bony
styczeñ – kwiecieñ 2017

wy rozumno moje dobrze po polsku?

z cyklu „antologia”

dwa lata przed wojn¹
choã do peùnoletnioœci brakùo mi nieco wieku
dostaùam posadê jako mechanik scziotnych i piszuszczich maszin
w firmie josifa mojzesowicza apfelbauma
zaœ jedyne co umiaùam
to przeczyœciã trafaretkê naoliwiã mechanizm i poczerniã taœmê
a po kilku dniach zatrudnienia
nauczyùam siê tak¿e wymieniaã zepsute sprê¿ynki
mieliœmy klientelê wszelkich narodowoœci
¿ydów polaków rosjan biaùorusinów niemców
caù¹ œmietankê miejskiej inteligencji
profesorów palestrê ¿urnalistów buchalterów
a nawet rajców z ratusza
wszyscy oni
chcieli odbieraã naprawione maszyny nastêpnego dnia
wiêc pracowaliœmy i w niedziele
i w szabaty
pani diewoczka
eta maszina muss byã fertich na montag rano!
wy rozumno moje dobrze po polsku?
oznajmiù pryncypaù
umyœlnie przybyùy do biura po sobotnim zachodzie sùoñca
rozebraùam remingtona do najdrobniejszej œrubki
i nie wiem jak mi siê udaùo
¿e po zùo¿eniu ¿adna z czêœci nie pozostaùa na stole
wiem natomiast ¿e speùzùo na niczym i wieczorne randewu
i niedzielne paplaniny z kole¿ankami
przy buzie i chaùwie
gdy w poniedielnik morgen magistracki urzêdnik odebraù sprzêt
szef zaoferowaù mi podwy¿kê o równ¹ zùotówkê na tydzieñ
i zaprosiù na fajf do ritza
odmówiùam
wiêc niezwùocznie zaczêùam poszukiwanie nowej pracy
josif mojzesowicz byù dobrym czùowiekiem
nie ¿ywiùam do niego urazy
i nie winiê ¿e chciaù ze mn¹ poromansowaã
miaù przecie¿ star¹ i brzydk¹ ¿onê
luty 2017

barisznia, dawaj nazad!
za pierwszych sowietów
doœwiadczaliœmy wszelkich dobrodziejstw
których nie szczêdziùa swoim nowym obywatelom
troskliwa wùadza radziecka
na przykùad za bieùyje ruczki oferuj¹c wycieczkê na sybir
z klauzul¹ dozgonnego pobytu
podczas ostatniej pospiesznej przeprowadzki
wymuszonej wykryciem inteligenckiego pochodzenia ojca
i jego myœli drukowanych w przedwojennej prasie
uciekliœmy do póùwiejskiego osiedla na obrze¿ach miasta
miaùam wtedy dwadzieœcia lat
nazajutrz poszùam do domu w starej dzielnicy
ju¿ zamieszkaùego przez rodzinê s¹siadów
by zatrzeã œlady po nas
i sprawdziã czy mieszkanie wygl¹da jak nale¿y
jakby obecni lokatorzy byli tu od zawsze
choã obowi¹zywaùa godzina milicyjna
na powrót rozs¹dnie byùo doczekaã wieczoru
bo prócz pêta kieùbasy i póù bochenka chleba
przemycaùam pod podszewk¹ palta
wygrzebane z ukrycia dokumenty i fotografie
gdy po przekradaniu siê podwórkami dotarùam do ulicy
natknêùam siê na patrol
diewuszka, kuda idiosz?
dawaj nazad!
usùyszaùam od wyswobodziciela z kaùmucji
trzymaj¹cego rêkê na pepeszy zawieszonej przez pierœ
nie próbowaùam siê tùumaczyã wyjaœniaã
zawróciùam posùusznie i ukryùam w znanych zauùkach
obeszùam drogê od innej strony
i znów trafiùam na tych samych ¿oùnierzy
barisznia
ja tiebia u¿ie skazaù
dawaj nazad udieraj
a tak strielaã budu!
jej bogu budu strielaã!
do dziœ nie wiem i nie rozumiem
czym zasùu¿yùam na litoœciwoœã
skoœnookiego wybawcy
z odlegùej azjatyckiej republiki kraju rad
grudzieñ 2016

z cyklu „antologia”

ah soldat: du bist zu klein

z cyklu „antologia”

byùo to tu¿ po wojnie
podczas utrwalania wùadzy ludowej
jak to oficjalnie nazywano
jako sier¿ant polskiego wojska
dostaùem rozkaz objêcia posterunku
milicji obywatelskiej
w miasteczku na ziemiach odzyskanych
wyznaczono mi kwaterê w poniemieckim mieszkaniu
helgi gretchen czy ulrike
wùaœcicielki sklepu rzeênickiego
której ze wzglêdu na przydatnoœã profesji
nie deportowano jeszcze za zachodni¹ granicê
moje lokum wydzielono szaf¹
tworz¹c wnêkê w pokoju
obfitej w ksztaùty trzydziestoparolatki
zasypiaj¹c sùyszaùem co wieczór
ah soldat du bist zu klein
ah soldat du fickst mich nein
du hast mich heute nicht verstehen…
którejœ nocy zbudziù mnie dêwiêk kropli dudni¹cych o blachê
wstaùem sprawdziùem krany
jeden i drugi bez rezultatu
gdy otworzyùem szafê
zobaczyùem dwa ciaùa zawieszone stopami w górê
do stoj¹cych na dnie wiader
z szyi pozbawionych gùów skapywaùa krew
nastêpnego dnia
sklep kingi elzy czy ingeborg
zaopatrzyùby póù miasteczka w œwie¿e miêso
wyj¹ùem tetetkê i zastrzeliùem swoj¹ gospodyniê
do dziœ przed pójœciem spaã
domykam wszystkie kurki
i niepokoi mnie ka¿da odwil¿
topi¹ca sople na okapach dachów
grudzieñ 2016 – styczeñ 2017

