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Co poeta miał na myśli, gdy słowa układał? Takie pytanie się
nasuwa, gdy stajemy przed kolejnym wierszem przez kogoś
napisanym. Do niektórych wierszy można wracać rzadziej
albo częściej. I zauważyć można wtedy, że wiersz czytany
wczoraj – dzisiaj nieco się rozrósł, bo poprzyklejały się do
niego różne myśli, jakieś pytania, jedna, druga modlitwa
i łez kilka w ciszy. Nierealny – bo w słowach, dzisiaj wszedł
do serca i „podgryza” delikatnie, że aż tchu może zabraknąć.
Zadomowił się w człowieku i wyjść nie chce, tylko czasami
dobija się do sumienia, jakimś dobrym słowem albo wersetem
całym wali w czaszkę, co pełna bólu.
Gdyby poeci pisali wiersze prostsze od wspaniałej poezji,
wszystko byłoby o wiele łatwiejsze. Ona – ta wspaniała, co była,
jest i będzie – wcale nie zwracałaby uwagi na wodospady słów.
Ale poeci piszą. Bardzo często jest tak, że to nie ich ręce
piszą, tylko ból albo rozkosz jako źródła wiedzy. I jeśli słów,
tych nawet prostych, uzbiera się za wiele, to mogą tak na poezję nacisnąć, że ta w ciszy usunie się nieco na bok. Radować
może prawda, że jednak ona, tak wielka i wspaniała, zawsze
się wybroni swoją bezbronnością, czystą i piękną prostotą,
nawet gdy staje cała w kolorach i w lirycznych wykrętasach.
Może niejedną bitwę przegrała, bo raczej skromna i cicha, ale
z wojen wychodzi zwycięsko.
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Wystarczyło, że w człowieku serce dało o sobie znać,
choćby na chwilę, a już zwyciężała. Tak już Pan Bóg światem
kieruje, że przy okazji stwarzania jagód puka od czasu do
czasu do ludzkiego serca, by się obudziło. Woła delikatnie, aby
wróciło z jarmarków i bazarów, z huku rozkrzyczanego tłumu
na miejsce ciszy, na te jagodowe pola. A co sądzi o poetach
i poezji sam Pan Bóg? On tak mało mówił, gdy stwarzał to, co
największe i najwspanialsze.
Czy „niech się stanie” uchroni się przed bombardowaniem
programami tak skomplikowanymi, że aż strach je opisywać?
Bez obaw. On spokojnie dalej stwarza jagody, poetów
osłania płaszczem ludzkiego serca, poezję podtrzymuje na
duchu, gdy w kącie lekko przestraszona stoi.
Pan Bóg na pewno kocha poetów i poezję. Tym mocniej, im
prościej piszą. Bo gdy poplączą i powykręcają lirycznie słowa,
to nawet dyskretny anioł nie będzie w stanie przetłumaczyć
tej liryki na Boży i ludzki język.
Gdyby coraz częstsze były chwile, kiedy w nas serce się
budzi, to łatwiej byłoby poetom, poezji, a i sam Pan Bóg radowałby się, że jest miejsce i dla Niego.
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Wiersze
Przeglądam dzisiaj wiersze
wyznając szczerze że moje
wracam do tamtych dni pięknych i pytam
dlaczego w smutnych słowach zamknięte.
Dlaczego osobność sam na sam i łza
wierni towarzysze w dni bólu w noce co bezsenne
wciąż pamiętam rozmowy z Tobą tam w błękicie
głos z ziemi porwany poszarpane myśli.
Lubię ciszę przed Tobą pieśni delikatne
lubię się wsłuchiwać w szmer wiatru jesienią
wypatrywać oczy wprost na biały śnieg
na zieloność wiosny na wrzosy wrześniowe.
Wiem o cierpliwości Twojej Ojcze mój i Panie
dlatego czasami piszę wiersze…
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Mędrcy
Wędrują do Pana Trzej Mędrcy ze Wschodu
chcą złożyć swe dary hołd uszanowanie
gwiazdą prowadzeni
przed małe Dzieciątko.
Zapytam czy nie potrzebują czasem
kogoś do pomocy w drodze
i pójdę z moim garbem
jak wielbłąd.
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Popatrz

Spis treści

Z obłoków jasnych gdzie mieszkasz
z anielskimi chórami
gdzie święci święcie przejęci
w sztywne kołnierzyki spięci
z ogrodów Twoich rajskich
komnat srebrnych niebiańskich
salonów całych w błękicie
popatrz na nasze ziemskie
zwykłe pokręcone życie.
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