temperatura topnienia

z cyklu „antologia”

pamiêtam tyle ¿e padaù œnieg
dreptaùem tu¿ za zaprzêgiem
specjalnie uszykowanym na tê okolicznoœã
z koñmi czarn¹ tkanin¹ strojnymi na grzbietach i zadach
w ka¿dym rogu furgonu tkwiùy gasn¹ce wci¹¿ œwiece
wielkie jak nogi stoùowe
pamiêtam ¿e œpiewano
i odgarniaùem ojcu dùugie nieposiwiaùe wùosy
wiatrem póênojesiennym rozwiewane po twarzy
i ¿e byùo podnioœle
jakby cerkiewne obrazy
malowane przez niego w biaùym hen grodzie dalekim
zeszùy ze œcian œwi¹tyni do korowodu wst¹piùy
szedùem z matk¹
i czworgiem z pi¹tki starszego rodzeñstwa
najstarsza siostra
zagubiùa siê podczas wielkiej rewolucji
a mùodszy braciszek
dopiero nauczyù siê chodziã
kroczyù kondukt niespieszny od stacyjnego chutoru
droga biegùa póù wiorsty w stronê znanego przysióùka
szram¹ torów rubie¿nych co odkreœlaùy obwody
ciêta w poprzek i skoœnie tak jak w niesionym krzy¿u
ale najbardziej pamiêtam
swoje wielkie zdziwienie
¿e pierwszy tego roku œnieg
nie roztapiaù siê na twarzy ojca
mimo niespeùna lat czterech jedno wiedziaùem na pewno
œnieg powinien siê topiã
na ciele
styczeñ – marzec 2017

ptaki

z cyklu „antologia”

nie jadam indyka z powodów religijnych
dlatego odwiedzaj¹c dziœ miasto gdzie siê urodziùem
spytaùem kelnerkê w ekskluzywnej hotelowej restauracji
czy serwowana przez ni¹ potrawa nie ma w sobie
skrawka indyczego miêsa
po przegonieniu bolszewików z terenów wschodniej polski
niemcy wzmogli politykê
rasowej czystoœci
a mój ojciec wygl¹daù tip-top jak ¿yd
wielokrotnie okazywaù ¿andarmom swoj¹ aryjsk¹ kennkartê
w postaci nieobrzezanego kutasa
ojciec ukrywaù siê w nieodlegùej wsi
(byùa wczesna wiosna czterdziestego czwartego)
w sposobnych chwilach odwiedzaù matkê
która pozostaùa w mieœcie z dwojgiem starszego rodzeñstwa
i dziêki tym wizytom zostaùem spùodzony
rodzice postanowili mnie wyskrobaã
znaleêli felczera czy kobietê od spêdzenia pùodu
jak to siê wówczas mówiùo
by mieã czym uregulowaã nale¿noœã
przehandlowali stuletnie biurko na niespeùna roczn¹ indyczkê
bo po¿ywienie byùo wówczas najskuteczniejszym pieni¹dzem
zamknêli zapùatê w chlewiku na podwórzu
ptak gulgotaù po swojemu
jedn¹ dobê i drug¹
daj¹c znaã o swojej obecnoœci
i medyczne honorarium zniknêùo w zùodziejskim worku
w noc przed terminem skrobanki
zabieg siê nie odbyù
wiêc przyszedùem na œwiat
kradzie¿ indyka uratowaùa mi ¿ycie
zupeùnie jak nieobrzezany siurek memu ojcu
nie jadam indyka z powodów religijnych
bo indyk to dla mnie œwiêty ptak
listopad – grudzieñ 2016

