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Ty lko arbuza

N a ganeczku wierzby spoczywa godzina

Szyje dla kogo\305\233 \305\233witk\304\231

Lecz co\305\233ujrza\305\202a w ogrodzie

I klasn\304\231\305\202az rado\305\233ci w d\305\202onie

A\305\274sp\305\202oszy\305\202ysi\304\231konie

Na uwi\304\231zi z\305\202ocistej rzeki

I biegn\304\205c do s\305\202o\305\204ca

Wyrwali nimi z\305\202otez\304\231by

I wzi\304\205wszyplanet\304\231 na plecy

Zatrzymali si\304\231na czole)))



J) e--1\037
-\"uo1f1..-fuD/vi

\037\037 \037

I

't. l

\037
1Y1\037

e\037'\037\037db.)

'yf)))



6)

***)

Z drabiny tworzonej przez ery
Ze szczebli epok

Niech zejd\304\231 z daleka

Nad zielono\305\274\303\263\305\202tystaw

Gdzie \305\274abywygrywaj\304\205 na bandurach

Wi\305\233niowy kot

Niczym burak \304\207wik\305\202owy

Mruczy arie operowe

Gdzie dzieci wierz\304\205 w Miko\305\202aja

A ziemia chadza

Bia\305\202ym traktem

I co si\303\263dmy dzie\305\204 trwa

Szabat Jahwe

A tu Planety z Planetkami

Niczym na ramionach stoj\304\205

Piersiach

G\305\202owach

I na nogach obcych

W milczeniu przemawiaj\304\205

G\305\202osem Anio\305\202a

Ciszy)

przeklad Romuald Mieczkowski)))

Lecz co\305\233ujrza\305\202a w ogrodzie

I klasn\304\231\305\202az rado\305\233ci w d\305\202onie

A\305\274sp\305\202oszy\305\202ysi\304\231konie

Na uwi\304\231zi z\305\202ocistej rzeki

I biegn\304\205c do s\305\202o\305\204ca

Wyrwali nimi z\305\202otez\304\231by

I wzi\304\205wszyplanet\304\231 na plecy

Zatrzymali si\304\231na czole)))



***)

Sczernia si\304\231ostatkiem s\305\202o\305\204c

Czarna bryczka

Wioz\304\205ca jego cz\304\231\305\233\304\207trzeci\304\205 do grobu

Jakby przy\304\207miona muchami

Inn\304\205cz\304\231\305\233\304\207
-

puste oczodo\305\202y

Po\305\233r\303\263dotch\305\202ani czarnych gwiazd

Co s\304\205str\304\205cone

Niczym z gniazd bociany b\304\205d\305\272kuku\305\202ki

Trzeci\304\205 cz\304\231\305\233ci\304\205

Potrz\304\205sa si\304\231ksi\304\231\305\274yc

Przypomina um\304\231czone oko mogi\305\202

Oczy Ziemi sczernia\305\202y

J ak z g\305\202odu i moru

Ko\305\233cistym ludom

Po\305\274\303\263\305\202k\305\202ylica

Bo _t\\nnagedon

Zadomowi\305\202 si\304\231

N a d\305\202oni

Jahwe)

przek\305\202ad Romuald Mieczkowski)

7)))
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***)

Widz\304\231 g\304\231stow\305\202os

,-Jezusa

Z\305\202oc\304\205cyusta

S\305\202o\305\204c

Na b\305\202\304\231kitneprzedmurza

Spadaj\304\205 kolczyki nieba

Szarpi\304\205 sp\303\263dnic falbany

huragan\303\263w demony

Co uwi\304\231zione b\304\231d\304\205

Tysi\304\205c lat

I wymkn\304\205 by zniewala\304\207

Dusze

A p\303\263\305\272niejli dnia schy\305\202ku
. .. .

prZenICUj\304\205 SI\304\231w nIeznane ery

Ze znakiem zapytania

Nadbog\303\263w)

przek\305\202ad Romuald Mieczkowski)))



38)

ksi\304\231\305\274ycajak \305\274yrandola

wci\305\233ni\304\231te

w piersi galakty k)

Zab\305\202\304\205dzi\305\202amw snach swoich

a tak bardzo pragn\304\231\305\202amby\304\207w domu

by \305\233niadaniem podzieli\304\207 si\304\231

z szelestem rzeki)

I wod\304\205 napoi\304\207 zap\305\202akany kwiat
. .

czarnej paprOCI,

po mnIe

\305\274a\305\202ob\304\205okrytej)

przek\305\202ad Jan Leo\305\204czuk)))w zielonym morzu

Stare strofy

Usiad\305\202y najemiole

Ko\305\202o

Drewnianej cha\305\202upki

I wystawi\305\202ygrzbiety

\305\273eby si\304\231opali\304\207

Spocone letnie wiersze

Same po\305\233r\303\263dmg\305\202y

Posz\305\202y poszuka\304\207 pracowni

Na \305\233ciernisku)

9)))



1O)

Aby poeta po\305\202o\305\274y\305\202je do skIzymi

I wykre\305\233li\305\202

Z ksi\304\231gi
-

XXI wiek.)

fJrzeklad Florian Nieuwa\305\274n}')))



***)

Zn\303\263v,,' po\\viesili Chrystusa

Na Czarnobylskiej Go]gocie
Herod zabija niemowl\304\231ta

I tych

Co przechodz\304\205 reinkarnacj\304\231

Za \305\233cianami wiek\303\263w

Zabija c\303\263rki i syn\303\263w

I uczyni\305\202 z lJkrainy

Czerwone pole Judasza

Narodzie m\303\263j!

Potomkowie bez potomk\303\263w

Kog\303\263\305\274to b\304\231dzie chrzci\305\202

Jan Chrzciciel w Jordanie

A kogo ochrzci Chrystus

Komu za\305\233piewaj\304\205_s\305\202owiki

Na ziemi Czarnobylskiej

Zn\303\263w powieszono Chrystusa

Na czerepie Czarnobyla
Herod szuka mi\304\231dzy dzie\304\207mi

Mo\305\274e ch\305\202opc\303\263wa mo\305\274e dziewcz\304\231ta
-

Ukrai\305\204skie niemowl\304\231ta

Niech zginie r\303\263d

Na ziemi Edenll)

] ])))



12)

I zginie b\305\202\304\231kiti \305\274\303\263\305\202cizna

Bo i tak giniemy wiekami

Nie umiera jedynie Ukraina

Bo drzewo w raju
Z kt\303\263rego O\\VOC zerwa\305\202a Ewa

To nie jab\305\202oll

To kalina

Wieczna jak przedchrze\305\233cija\305\204ski B\303\263g

I Jego przykazanie

- Nad Czarnobylem ca\305\202uj\304\205si\304\231t\304\231cze

I za\305\233wieci\305\202ysi\304\231

Cztery s\305\202o\305\204ca.)

przek\305\202ad Florian Nieuwa\305\274n}')))



***)

Powr\303\263cisz do mnie synu

B\304\231dziesz szuka\305\202 n1ego \305\233ladu

W piwnicach Ziemi

Na strychach nieba

W niebieskim kwiatku

I na \305\233cie\305\274ce

Pod \305\202z\304\205\305\233niegu

A zn\304\205jdziesz py\305\202i nic wi\304\231cej

Czasami z g\305\202uchycl1 katakumb

Us\305\202yszyszm\303\263jg\305\202os-sy-y-nll-u!

I czarna sikorka uk\304\205si w serce

Spojrzysz na kalin\304\231

I zawo\305\202asz - mamo! ! !

Na jakiej jeste\305\233 planecie

- Sama nie wiem - dziecino!

l\"'ych galaktyk jest tak \\viele

I Czumackich Szlak\303\263w Dr\303\263g Mlecznych

S\305\202o\305\204canad s\305\202o\305\204cami

Ksi\304\231\305\274ycenad ksi\304\231\305\274ycami

Niezliczona mnogo\305\233\304\207i pot\304\231ga

Niezagas\305\202ych kolor\303\263w

-
Synu!! !

Nie zd\304\205\305\274y\305\202amci powiedzie\304\207

Gdy trwa\305\202y nasze s\305\202onecznedni)

A teraz nie chod\305\272 daremnie)

13)))
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Po wyboistych \305\233cie\305\274kach

Na ca\305\202ejplanecie jest tylko py\305\202

Nie ma mnie w Europie
Ani w Afryce mnie nie ma

Kto\305\233odczyta\305\202 testan1cnt \\v lJSA

Aja z Mohikanami

Za dalekimi dalami

I adresu ci nie dam

Tu listy nie dochodz\304\205

Nie dolatuj\304\205 satelity

Ani ptaki

Nie ma \\vyraju

B\303\263gzawraca z drogi

Ty wr\303\263cisz synu do mnie

I poca\305\202ujesz py\305\202

Z moich \305\233lad\303\263w

Ale nie zap\305\202aczesz

Bo \305\202zyzapiek\304\205_ si\304\231

Pod sercem czasu

Na skrzy\305\274owaniu dr\303\263g

Gdzie rozmin\304\231li\305\233my si\304\231na wszystkie epoki

A doko\305\202a b\304\231d\304\205\305\233piewa\304\207

Wieczne odpoczywanie

Nie przychod\305\272

Nie rzucaj ziemi

Ani ziarna na trumn\304\231

Bo za\305\233piewaj\304\205 mi c11\303\263ry kalin

Ptaszki i niebo

Ka\305\202u\305\274nice-siostrzyce)))



Kt\303\263re darowa\305\202a matka

Przyjdzie prawda

Kt\303\263rej nie zdradzi\305\202am nawet wtedy

Gdy \305\233mier\304\207zaziera\305\202a mi w oczy

Ukraina posadzi niezabudk\304\231

Na miejscu czarnej byliny

A ta wy\305\233le czarne stepowe ptaki

A ty nie przychod\305\272 synu

Wypij szklank\304\231 wina

I milcz

Jak milcza\305\202e\305\233wiekan1i

Od wrze\305\233nia 1993

Kraj\304\205c ostrzami godzin

Moj\304\205 dusz\304\231

Gdy kto\305\233oczekiwa\305\202

Pod oknem m\304\231ki

Na tw\304\205pokut\304\231

l'y jeszcze wr\303\263cisz <.10 mnie synu

Ale znajdziesz jedynie piasek

Rozdeptany przez czarnego konia epoki

Kt\303\263rego nie zdo\305\202asz odczyta\304\207

I nie zrozumiesz

Modlitwy dzwon\303\263w.)

przeklad Florian Nieuwa\305\274ny)

15)))



16)

***)

Jeszcze dzie\305\204 zie\\\\la sobie pod puszystym nakryciem
Poranek naci\304\205ga na nogi pierzyn\304\231

A on wstaje aby budzi\304\207 koguty

Siwy siwiute\305\204ki jak to mleko

Krowy Gwiazduli

Kt\303\263ra prze\305\274ywszy klimakterium \305\274ycia

Ju\305\274czwart\304\205 wiosn\304\231

Ro\305\233nie wierzb\304\205

Pod g\305\202ow\304\205sadu

Jeszcze s\305\202o\305\204cewyciera sobie twarz r\304\231cznikiem

I swoim dzieciom smaruje chleb miodem

Na ca\305\202ydzionek pracy

-
Prz\304\205\305\233\304\207z k\304\205dzieli z\305\202otenitki

A on stary dobrodziej

Staj\304\205c na drewnianym progu

Ca\305\202uje niebo w r\304\231k\304\231

Obejmuje i tuli do piersi b\305\202\304\231kit

W okularach snu

I chlebem schowanym za pazuch\304\205 serca

Zwo\305\202uje ptaki

Ze wszystkich stron \305\233wiata

Na \305\233niadanie)))



A potem buduje z nimi gniazda

Z trawy i gliny
Pasie k\303\263zki Bia\305\202k\304\231i Brz\303\263zk\304\231

A psy i koty

Wodzi na paciorku serca
- Tato!

Kt\303\263\305\274to zamieni\305\202 twoje licho i m\304\231ki

W nar\304\231cza dobroci.)

przek\305\202ad Florian Nieuwa\305\274ny)

17)))



18)

***)

Lec\304\205jask\303\263\305\202ki

Nad zie]onymi dniami

I nad pomara\305\204czowymi pier\305\233cieniami

Co je skomponowali \305\274abipoeci

A ich kompozytorzy

Prze\305\202o\305\274ylije na muzyk\304\231

Z nut \305\274abiego skrzeku

Lec\304\205jask\303\263\305\202ki

Nad fioletowymi kOJ1n11

Kt\303\263re pas\304\205si\304\231na jab\305\202oniach

A te opar\305\202y piersi

Na kwietniu

I grudni u

I na zdrowych i chorych dniach

I dniach pi\304\231knych, kulawych i siwych

Lec\304\205jask\303\263\305\202ki

I dotkn\304\231\305\202yk\304\231dzior\303\263w porank\303\263w

N:ad nami r\303\263\305\274owarzeka i po\305\202udnie

Idzie kra\305\233\304\207mleko kozie

Kt\303\263ra na wierzbie ca\305\202uje si\304\231z t\304\231cz\304\205

\305\201ab\304\231dziew czystych skarpetkach

I kaczki w aksamitnych kapotach)))



Id\304\205wraz z garnuszkami na wycieczk\304\231

Aby pozna\304\207 no\\ve \305\233wiaty

Wody

A s\305\202o\305\204cerozczesuje chmurom grzywy

B\304\231d\304\205ulewy

Chowajcie si\304\231pod parasolkami

Muchomor\303\263w.)

przeklad F/orian Nieuwa\305\274ny)

19)))



20)

PIE\305\232\305\203 MOJEJ MAMY)

Ta pie\305\233\305\204

Ko\305\202ysze ko\305\202ysk\304\231

Nad zielonobokimi wierzbami

W kt\303\263rych siedz\304\205 ma\305\202eptasz\304\231ta

Czekaj\304\205c na powr\303\263t taty i mamy

A tak \305\233piewaj\304\205

\305\273ea\305\274ciep\305\202em pi\304\231kna

Podpali\305\202y zasmucone chmury

Zamieni\305\202y deszcz w per\305\202y

A szare koci\304\231ta

W \305\274\303\263\305\202tekotki

Co to obsiad\305\202y wierzby

Jak weselni go\305\233cie

\305\201awki pod ozdobnymi chatami

Kt\303\263re ubra\305\202y si\304\231w fartuchy w kwiatki

- To pie\305\233\305\204

Mojej mamy.)

przek\305\202ad Florian Nieuwa\305\274ny)))



***)

Weso\305\202y poranek

Wiezie w w\303\263zeczku gniazdo bocianie

I d\305\202ubie \\v nosie zorzanej dziury

Wysypa\305\202y si\304\231barwne korale

Na zielone

Niby choinki rzeki
I nanizuj\304\205

\305\273\303\263\305\202teryby na surow\304\205. nitk\304\231

Monista gladiolus\303\263w

Zwierz\304\231ta graj\304\205 koralowymi pi\305\202kami

W \304\205saty skoczek stoi na bramce

I zawraca minuty
Bo wszcz\304\205\305\202bit\037'\304\231

z czasem

Na wrotach wyrastaj\304\205 czyje\305\233 z\304\231by

Pijane od weso\305\202ek krwi

\\\\'szystkie z\\vierz\304\231ta wyleg\305\202y na majdan

Za\305\233kogut ziewaj\304\205c

Drwi z purpurowego poranku

Kt\303\263ry w nowej \305\233witce

Na pr\303\263\305\274no

Szuka guzik\303\263w.)

fJrzeklud Florian lViemva\305\274n)')

2])))



\0372)

***)

W s\305\202owie Ukrainiec

Jest tyle stepowego wiatru

Tyle po\305\202amanych stuleci

Tyle Tr\303\263jz\304\231b\303\263wbez z\304\231b\303\263w

Bo ich powybijali krwawor\304\231cy denty\305\233ci

Tyle bia\305\202ych flag

Bo ich barwy prano toporami
I k\305\202adziono pod nogi

Aby oprawcy

Wycierali wykaszlane trzewiki
W s\305\202owie Ukrainiec

S\304\205pi\304\231trowe mogi\305\202y

Dziurawe oczy wydziobane przez or\305\202y

Obalone krzy\305\274e z wiekami

S\305\202owa co porzuci\305\202y 1110W\304\231

I przem\303\263wi\305\202y na obcej osnowie

To rozbebeszona Ojczyzna
Z wyrwanymi wn\304\231trzno\305\233ciami

Okradziona z ozd\303\263b

Synowie

Kt\303\263rzy w \305\202a\305\204cuchach w\304\231drowali do Afganistanu

I nie powracali ani \305\274ywi ani martwi

To zatopione okr\304\231ty ludzko\305\233ci

Pokosy pokole\305\204)))



Pod kosami oszustwa

IatolTIOWe kren1atoria

I wy sami

Odwa\305\274yli\305\233cie si\304\231pisa\304\207

To najwi\304\231ksze ze s\305\202\303\223\",'

Z ma\305\202ej litery li

Dla obcych

To nie jest nar\303\263d

Kt\303\263ry sam si\304\231zniewa\305\274a

Ale narodzik

Kt\303\263ry dopiero co

Zaczyna raczkovva\304\207)

przeklad F70rian Nieuwa\305\274n}')

23)))



24)

***)

Dzie\305\204 dobry moja Ukraino

Siedzi kobziarz na b\305\202\304\231kitnymszlaku

I dumy prz\304\231dzie

Na wrzecionie wra\305\274liwej kobzy

S\305\202owiki pij\304\205wino

Z kielich\303\263w jab\305\202oniowyc11 kwiatk\303\263w

Poranek w r\303\263\305\274owychporci\304\231tach

Kt\303\263re matka kupi\305\202a

Od t\304\231czy na \305\233wi\304\231ta

Pobieg\305\202 za kogucikiem

Rudym j ak rdza

I ukrad\305\202 mu grzebie\305\204

Aby zaczesa\304\207 srebrne k\304\231dziory potokom

Kpi\304\205 z niego kurki-dziewcz\304\205tka

\305\273enie dadz\304\205 swatom r\304\231cznika

Ty lko arbuza

N a ganeczku wierzby spoczywa godzina

Szyje dla kogo\305\233 \305\233witk\304\231

Lecz co\305\233ujrza\305\202a w ogrodzie

I klasn\304\231\305\202az rado\305\233ci w d\305\202onie

A\305\274sp\305\202oszy\305\202ysi\304\231konie

Na uwi\304\231zi z\305\202ocistej rzeki

I biegn\304\205c do s\305\202o\305\204ca

Wyrwali nimi z\305\202otez\304\231by

I wzi\304\205wszyplanet\304\231 na plecy

Zatrzymali si\304\231na czole)))



Zorzy
A z niej zlatuj\304\205 motylkami maki

Czerwone jak ognie
I zacz\304\231\305\202ysortowa\304\207

K\305\202osy

B\304\231dzie chleb na Ukrainie

Ryba

I wino

Za plecami

Wi\305\233niowych sad\303\263w

U\305\233miecha si\304\231doba-

Dobra.)

przek\305\202ad Florian Nieuwa\305\274ny)

25)))



26)

***)

Ca\305\202uj\304\205si\304\231motylki)

Nios\304\205 na skrzyde\305\202kach \305\233niadania

Nektar z p\305\202atk\303\263w

Dzieciom chorym na bia\305\202aczk\304\231

Dziadziusiowi i babusi

Kt\303\263rzy w sieni

Jedz\304\205 raz na dzie\305\204

\305\273ytni\304\205kromk\304\231 chleha

I zapijaj\304\205 pio\305\202unem

R\303\263\305\274owe\305\233wiat\305\202o

R\303\263\305\274ow\304\205r\304\231k\304\231podaje s\305\202o\305\204cu,

Kt\303\263re u\305\233miecha si\304\231r\303\263\305\274owymi oczyma

Do smag\305\202olicych \305\272r\303\263de\305\202

Granatowy orze\305\202

P\305\202ynie na warkoczach chmurek

Kulawy m\305\202yn

Od wypicia\" Ukrai\305\204skiej z pieprzem\"

Wpad\305\202 na p\305\202ot

Ch\305\202opi oczekuj\304\205 na m\304\205k\304\231

Weso\305\202e bociany

Dziczki jab\305\202oni

I m\305\202odziutkie grusze)))



Pij\304\205\\vino deserowe z rosy

I szyj\304\205 porankom fartuszki

By nie brudzi\305\202y sobie spodni

Uganiaj\304\205c si\304\231za wT\303\263blami

Muchy daj\304\205koncert syn1foniczny

N ad miskami barszczu

Z grzybami i mi\304\231sem

A profesorowie

Zielonookiej nocy

Pisz\304\205 ksi\304\231gi m\304\205dro\305\233ci

Ksi\304\231gi Mesjasza

Aby powstrzyma\304\207

Metastaz\304\231 Ziemi)

przek\305\202ad
Florian Nieuwa\305\274ny)

27)))



28)

***)

Ojczysta mowo ukrai\305\204ska

Kt\303\263ra\305\233jest twardsza od g\303\263ri granit\303\263w

Silniejsza od grom\303\263w i trz\304\231sie\305\204ziemi

Mowo Rusi Kijowskiej

\305\201amali ci\304\231ko\305\202em przez wieki

Gn\304\231bili krwawymi prawami

Wszyscy piekielnicy Ziemi

Kr\303\263lowie carowie imperatorzy

Kaleczyli twojcl posta\304\207 j postaw\304\231

Strzelali do ciebie pod czarnym murem

Aby zabi\304\207 twe serce

A cia\305\202oodda\304\207 na poha\305\204bienie

W niewoli

Aby\305\233 by\305\202as\305\202u\305\274ebnic\304\205zaborcom

Kto tylko chcia\305\202

Biczowa\305\202 cia\305\202otwoje

Skalpowa\305\202 prawd\304\231 i wiar\304\231

Ju\305\274nawet le\305\274a\305\202a\305\233na katafalku

A uradowani wrogowie \305\233piewali

\"Pami\304\231\304\207wiekuista\"

I wieszali na krzy\305\274u k\305\202amstwa

Obcy s\304\231dziowie

Skazywali ci\304\231na kar\304\231\305\233mierci)))



Kamienia\305\202y twoje my\305\233li-skrzyd\305\202a

Ale ty mowo \305\274y\305\202a\305\233

W chacie biedaka

W wiej skich pie\305\233niach

W sercu ludll

Jako owoc nacji

Najdro\305\274szy owoc -

Ukrainy.)

przek\305\202ad Florian Nieuwa\305\274ny)

29)))



30)

* * *)

Zesz\305\202y kociki z wierzby

Usiad\305\202y w bukiecie na stole

I dzi\304\231kuj\304\205za wod\304\231 z krynicy

Za \305\274yczliwe s\305\202owo gospodarza

- Chrystus zmartwychwsta\305\202

N a nowo na Ukrainie

Judasz nie sprzedaje Go za pieni\304\205dze

Nie wymienia za machiny

I jeszcze nakazuje
- Utrzymujcie te najmniejsze stwory na Ziemi

A pierwsze spo\305\233r\303\263dwszystkich w kr\303\263lestwie Bo\305\274ym

Do tej pory

Dop\303\263ki ostatnie dzieci\304\205tko

Nie powie -

Chce mi si\304\231

Jedynie ptasiego mleka.)

przek\305\202ad Florian Nieuwa\305\274n}\305\202)))
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32)

***)

Bo\305\274e ty m\303\263j!

Zam\303\263wi\305\202e\305\233II mnie poezj\304\231

na ka\305\274dy wiek - rok -
n1iesi\304\205c

A ja czekam jej powrotu z drogi

czy zm\304\231czy\305\202aju\305\274nogi

czy gdzie\305\233 sadzi lasy

A mo\305\274e uderza k\305\202amc\304\231po t\\varzy)

Znam swoj\304\205 Muz\037

tak bardzo jeste\305\233my do siebie podobne

bli\305\272ni\304\231ta)

Bo\305\274e ty m\303\263j!

A mo\305\274e gdzie\305\233 udr\304\231czona b\303\263lem skowycze

a mo\305\274e omdla\305\202a pod kotninem

Kt\303\263rego\305\233z wiek\303\263w)

Czy mi\304\231dzy g\303\263rami a jarami

poszukuje mogi\305\202

i rodziny)))



Daruj mi moj\304\205 Muz\304\231

albo obdarz truj\304\205c\304\205traw\304\205

wszak bez niej dooko\305\202a samotno\305\233\304\207)

Ja ryba

na piaszczystej ojcowi\305\272nie

p\303\263jd\304\231samotnie za lasoksi\304\231\305\274ycem

Umr\304\231 pod beztrumienn\304\205 trumn\304\205)

A ty Bo\305\274e

zap\305\202aczesz

po mnIe)

przek\305\202ad Jan Leo\305\204czuk)

33)))



34)

***)

Czarniejsza by\305\202aod nadczerni

zuchwa\305\202a i dumna

snu\305\202a si\304\231po cierniach

umar\305\202ego wieku

le\305\274\304\205cegospokojnie \\v trumnie)

Podaj mi d\305\202o\305\204-

rzek\305\202a Cyganka z Maricy

A powiem ci szczerze

\305\274ewalka czerwona

jak dojrza\305\202e wi\305\233nie

diableje w twojej duszy

a dusz\304\205 twoj\304\205jest piek\305\202o

gdzie gady skute \305\202a\305\204cuchami

i rzeki krwi

rQzdartych epok
A nad twoim wszech\305\233wiatem

ob\305\202oki pere\305\202

i Eden pod nimi

z zakazanym drzewem
i g\305\202osy pot\304\231\305\274neBog\303\263w)))



Nie zrywaj z niego owoc\303\263w

I budz\304\231 si\304\231na rozbitej skale

trzymaj\304\205c w r\304\231kach

dwa kosze

kokos\303\263\\v)

przeklad Jan Leo\305\204czuk)

35)))



36)

***)

S\305\202o\305\204ce

przytuli\305\202o mnie do piersi

jak kiedy\305\233 czyni\305\202a to matka

w chacie gdzie prz\304\231d\304\205paj\304\205ki

sukienki mym wierszom)

A miasto zastyg\305\202e ch\305\202odem

rozciera d\305\202onie

o \305\233ciany

wygas\305\202ego pieca nocy)

Kicha rzeka)
.

czerwonym wInem

poranek ju\305\274odszed\305\202 na stron\304\231

zakry,vaj\304\205\037 kapcluszeln oczy)

wszak armia \305\274ebrak\303\263w

rozoruje wyg\305\202odzone \305\233mietniska)

A ja patrz\304\231

przez okno w duszy

i schowa\304\207 musz\304\231

w pIerzu

podartego czasu (ery))

przeklad Jan Leo\305\204czuk)))



***)

Zapl\304\205ta\305\202am si\304\231w snach

jak wrzeciona nici

wytr\304\205cone z dr\305\274\304\205cychr\304\205k

prababki

dotkn\304\231\305\202yziemi

bez czapki z desek

wykremowanej glin\304\205

i nie mog\304\231 wyj\305\233\304\207na ulic\304\231

gdzie j\304\231cz\304\205bicze

a sny dosiad\305\202y konie

czarne jak moja epoka
kt\303\263ra ich wygna\305\202a

czerwonych jak krew

kaliny

przytulonej do chu\305\233ciny

lata)

Otwieram drzwi do Wszech\305\233wiata

podobnego do ci\304\231\305\274arnejjab\305\202oni

gdzie s\305\202o\305\204cezawieszone na szelkach)

37)))



38)

ksi\304\231\305\274ycajak \305\274yrandola

wci\305\233ni\304\231te

w piersi galakty k)

Zab\305\202\304\205dzi\305\202amw snach swoich

a tak bardzo pragn\304\231\305\202amby\304\207w domu

by \305\233niadaniem podzieli\304\207 si\304\231

z szelestem rzeki)

I wod\304\205 napoi\304\207 zap\305\202akany kwiat
. .

czarnej paprOCI,

po mnIe

\305\274a\305\202ob\304\205okrytej)

przek\305\202ad Jan Leo\305\204czuk)))w zielonym morzu

Stare strofy

Usiad\305\202y najemiole

Ko\305\202o

Drewnianej cha\305\202upki

I wystawi\305\202ygrzbiety

\305\273eby si\304\231opali\304\207

Spocone letnie wiersze

Same po\305\233r\303\263dmg\305\202y

Posz\305\202y poszuka\304\207 pracowni

Na \305\233ciernisku)

9)))



* * *)

Ksi\304\231\305\274ycspopieli\305\202am w piecu

aby biedakom

by\305\202ociep\305\202o)

Wyrwa\305\202am s\305\202o\305\204ce

z nieba sufitu

aby rozpali\304\207 ognisko)

A z nasion

pozostawionych na niebie

wzrosn\304\205 nowe ksi\304\231\305\274yce

I wyrosn\304\205 s\305\202o\305\204ca

z komet oceany

A ja, pod dachem Ziemi

karmi\304\231

umar\305\202e psy

i wy lenia\305\202e z g\305\202odu

koty)

przek\305\202ad Jan Leo\305\204czuk)

39)))



40)

***)

Zaprz\304\231gam konie

czarnego, z\305\202otego

po zagonIe

p\303\263\305\202koli\305\233cie)
.

l nIe ma nIczego

tylko ja i konie

ni gniazda ptasiego

ni konika polnego

ani \305\274mii

Szukam wodospadli i konewki

aby napoi\304\207 czarnego z\305\202otego

Nie ma ju\305\274ziemi

jeno mg\305\202a)

konie i ja)

]Jrzeklad Jan Leo\305\204czuk)))

i rzeki krwi

rQzdartych epok
A nad twoim wszech\305\233wiatem

ob\305\202oki pere\305\202

i Eden pod nimi

z zakazanym drzewem
i g\305\202osy pot\304\231\305\274neBog\303\263w)))



***)

Zosta\305\202a po nim na \305\274erdzi koszula

rzadsza od ple\305\233ni

i rozpacza po starcu siekiera

podpisuj\304\205c glejt ekolog\303\263w

aby wi\304\231cej nie \305\233cina\304\207drzew

Rodzina podliczy\305\202a spadek

cha - cha - cha - cha - ma\305\202o)

Nawet na kropelk\304\231 \305\202zy

tylko pies w bezsilnyn1 \305\274alu

nad mogi\305\202\304\205wyje

- Czemu\305\274 to umar\305\202 staruszek -
gospodarz

I rok i wiek

i sam zdech\305\202 pod krzy\305\274em na serce

A na \305\274erdzi strych1l s\305\202o\305\204ca

zapomniana przez rodzin\304\231 ojczysta koszula

zamieni\305\202a si\304\231w mg\305\202\304\231

nad krzy\305\274ami mogilnika)

przek\305\202ad Jan Leo\305\204czuk)

41)))



42)

***)

Nie wiem jll\305\273dok\304\205d mam i\305\233\304\207

pruj\304\231 s\305\202o\305\204ce

i nitki

namotuj\304\231 na d\305\202onie nieba

na kt\303\263rych pas\304\205si\304\231z\305\202otekonie

przy kokosowej wodzie)

Nie wiem ju\305\274czy otworzy\304\207 t\304\231trumn\304\231

z czaszkami

i szkieletami epok

gdzie proch wytarty o usta kacze\305\204c\303\263w i lilii)

Mamuty za mamutami wychodz\304\205

ze skamienia\305\202ych k\305\202\303\263wZiemi

wraz z innymi cudzo dziwami)

Dajcie mi klucze

aby zamkn\304\205\304\207za sob\304\205

Er\304\231)

przek\305\202ad Jan Leo\305\204czuk)))



***)

Ivlartwogony itrupogony

b\305\202\304\205kaj\304\205si\304\231po bezsk\303\263rnycl1 cia\305\202ach planet

szykuj\304\205c sarkofagi groby i cmentarze

na przyj\305\233cie...

APOKALIPSY)

szkieletom domowych bunkr\303\263w

atomowych ladacznic

bezrozumnego cz\305\202owiecze\305\204stwa

judaszowych ob\305\233ciskiwaczy mafii politykier\303\263w)

,

Swi\304\205ty\305\204zdradliwych

antychrysta

wychrzty czarnej biblii

gdzie za alfabetem

odczytano
,

Pismo Swi\304\231te)

przeklad Jan Leo\305\204czuk)

43)))



44)

***)

Rozci\304\205gni\304\231ta nad bambusowym polem

kt\303\263re zasadz\304\205 moi wnukowie

\305\274ywi\304\205si\304\231\305\233liwojab\305\202kami

rozsiad\305\202ymi na piersiach Nadkomety

spijam z\305\202otozieleniowody

o kt\303\263rej nie zna

Praludztwo i Tutajludztwo

huragany nie wykrztusz\304\205 \305\272r\303\263d\305\202os\305\202\303\263w

i wiatrospad\303\263w w dniach

nie pi\304\231tnowanych krzy\305\274ow\304\205m\304\231k\304\205

minionych pokole\305\204)

Bo\305\274e !!!

czy chocia\305\274 w czarnobia\305\202odniu

dozwolisz zej \305\233\304\207na Twoj\304\205 planet\304\231)

czy bia\305\202oczarna dama

zejdzie do mnie kiedy\305\233 w Nad\305\233wiaty)

Rozpal\304\231 w\303\263wczas wszystkie s\305\202o\305\204ca

Jahwe i Chrystus)))



niechaj b\304\231dzie barwo lirycznie

abym do\305\233piewa\305\202a

ostatnie psalmy Ziemi

kt\303\263re zawr\303\263ci\305\202

czamotrup)

przeklad ..Jan Leo\305\204czuk)

45)))



46)

***)

Jak jab\305\202uszysta od jab\305\202llch jab\305\202o\305\204

tak s\305\202o\305\204czastes\305\202o\305\204cllC110)

Obwieszona s\305\202o\305\204cami

kt\303\263re mieni\304\205 si\304\231z\305\202otem

omotuj\304\205c swoimi ni\304\207mi)

Nadplanety piersi

z planet\304\205 i podplanet;:l)

To wymi\304\231, jam Ziemia z or\305\202ami krukami i kucykami

olbrzymami rumak\303\263w

pod kopytami kt\303\263rych g\303\263ryi oceaniszcza)

Staj\304\231 pod s\305\202o\305\204cuch,t i licz\304\231 s\305\202otlca)

I nie wiem

kt\303\263re z nich ukradn\304\231 do raju

kt\303\263ry od czasu do czasu odwiedza

planet\304\231 mojego serca)

}Jrzeklcld .!lln IA!o\305\204czuk)))



***)

Po\305\274arowiska

od zapa\305\202ek Dwuhog\303\263\\v (Boga i Jezusa)

p\305\202onie Ziemia

Skubi\304\205c ogniem krzaki i trawy

wsie i miasta)

Iskry ta\305\204cz\304\205hopaka z kozakiem

Czerwieni si\304\231

p\305\202omie\305\204li\305\274esine czo\305\202o nieba

jary mogi\305\202y cmentarze

zalizane na \305\233mier\304\207)

trz\304\231sie si\304\231ziemia huraganami

i znowu tylko ciemno\305\233\304\207)

Nie ma ni nieba ni ziemi ni wody

tylko Bogowie
spiskuj\304\205

czy aby znowu nie stworzy\304\207

Adama i Ew\304\231

szatana

i Now\304\205 Ziemi\304\231)

przeklad Jan Leo\305\204czuk)

47)))



48)

Apokalipsa)

Rozpadliny skalne

pod stopami planet
Rumowiska g\303\263r

Gard\305\202oszyja Karpat)

Jelita Sudet\303\263w

nanios\305\202y wichrobyk\303\263w

w\304\205troby i kr\304\231gos\305\202upy

kaukaskich wzniesie\305\204)

a tam gdzie kiedy\305\233 niebo b\305\202\304\231kitnia\305\202o

rozwieszono podarte ameryk_a\305\204skie dolinYI

Krym tatarsko\305\233ci\304\205 bije g\305\202ow\304\205

a wygotowane \305\274ebra Morza Czarnego

o tym ludzko\305\233\304\207milczy
-

Wyje

st\304\205gwie wyrzucaj\304\205 wody

zrudzia\305\202y Amazonii drzeworaje

wod\037\037pad zapar\305\202 si\304\231siebie i swojego rodu

a__truposybirska harda morda

rozkraczona nad dziurowiszczami

po\305\202ykaj\304\205cymi wszystko

co niesie \305\233mierci dzie\305\204)))



huraganem wierzga Ziemia

jak pi\305\202kiprzelatuj\304\205 miasta)

ludzko\305\233\304\207zapomnia\305\202a j\304\231zyka pradziad\303\263w

Wielki Babilon

g\305\202osem mamuta i tura ryczy

lewgrom
i umiera imperator piekie\305\202

wyzna\\vca trzech cyfr

666)

s\305\202ycha\304\207jeszcze trupojada

Ziemia ko\305\202ysze si\304\231

dygoce jak w febrze)

( oddech bog\303\263w j,

spopieli\305\202 s\305\202o\305\204ce

ksi\304\231\305\274ycwykrwaw\037i\305\202 si\304\231i zemdla\305\202

w cieniu sarkofagu)

aSOS

i Ojcze Nasz

rozbi\305\202o si\304\231o czas Apokalipsy)

fJrzeklad Jan Leo\305\204(;zuk)
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50)

***)

Jak zab\305\202\304\205kanyogieJ1

przebiegam epoki

a wszech\305\233wiat nie ma granic

S\305\202o\305\204cerozdzieli\305\202o si\304\231na g\305\202owie

inne siad\305\202o na d\305\202oni

tak wiele \305\233wiat\305\202a

Ksi\304\231\305\274yceobsiad\305\202y mnie

t\304\231czowymi rzekami

nijak postawi\304\207 stopy

we wszech\305\233wiecie

Zaroi\305\202o si\304\231od gw-iazd

planety w\304\231druj\304\205odciskaj\304\205c stopy

komety ta\305\204cz\304\205tango

A w mojej g\305\202owie t\304\205jfuny

zwo\305\202uj\304\205ce

konno i w satelitach

epoki i ery

Radz\304\205 nad \305\233wiatem

zapijaj\304\205c winem rado\305\233ci i smutki

nie kosztuj\304\205c wody

A ja id\304\231aby przemiesza\304\207 ery

czas niespokojnie \\vicrzgaj\304\205cy

jak marnotrawny ogiei1

zaWIeszony

mi\304\231dzy piek\305\202em a rajem)

/Jrzeklad Jan Leo\305\204czuk)))



***)

Czarnodziad z brod\304\205 do p\304\231pka

jak zaro\305\233la zaros\305\202y'

skrzypce w jego piersiac11 graj\304\205)

A nad czo\305\202em

stado k\303\263zi owiec

i ptak\303\263w zawieszonych)

A on r\304\231cedo cz\305\202o\\vieka wyci\304\205ga

po male\305\204ki groszak)

Kim jeste\305\233 czarny dziadu -)

jak u Chrystusa
rozpoznaj\304\231

piecz\304\231\304\207bosk\304\205 na twoim czole)

Nie wypowiadaj\304\205c \305\274adnyc11 s\305\202\303\263w

namaszcz\304\231 twoje nogi

i obetr\304\231 r\304\231cznikiem)

ja
- bladow\305\202osa)

przeklad .Jan Leo\305\204czuk)
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52)

***)

Skropli\305\202o si\304\231potetTI t\304\231czowym s\305\202o\305\204cem

krwi\304\205 rozkrwawi\305\202 si\304\231deszcz

po ska\305\202ach po g\303\263rach po chmurach

i tam wyp\304\231dzam swoje stado

na trawoziele\305\204)

Ju\305\274\305\233wit

na horyzontach horyzontalnie rejestruj\304\231

bransolety po\305\202yskuj\304\205cych szczyt\303\263w)

i \305\272r\303\263de\305\202skrzypy

ptaki nios\304\205 lipy

sok\303\263w i kwiat\303\263w wzruszenia)

a\305\274stepowia\305\202e raje

obumieraj\304\205

poza lasem

poza czasem)

przeklad Jan Leo\305\204czuk)))



***)

A na planecie duszy

rozpocz\304\231\305\202a si\304\231

czarnoskrzyd\305\202a

Wojna Muz)

B\305\202\304\231kitowodne \305\272r\303\263dliszcze)

i wiatro\305\233wistem

przeklina gryzie gadopleni)

i dusz\304\205 moje piersi szyj\304\231

chwytaj\304\205c za gard\305\202o

a\305\274r\303\263\305\274owobia\305\202analewka

ja\305\233miniasta dotykiem anio\305\202a

kt\303\263ry z Edenu

wst\304\205pi\305\202po drodze

z soczysto\305\233ci\304\205 p\305\202atk\303\263\\v

z drzewa \305\274ycia

aby chroni\304\207

przed k\305\202ami ognia)

Rozstawi\305\202am p\305\202oty t\304\231czowe

a w bramach zawiesi\305\202am s\305\202o\305\204coksi\304\231\305\274yce

by ros\305\202yzwiastuj\304\205c rado\305\233\304\207

czere\305\233nie bambusy i orzechy)

53)))87)))



A Muzy wykrwawi\304\205 si\304\231

na strz\304\231py rozerw\304\205 sp\303\263dnice i bluzki

z zi\037mi dob\304\231d\304\205z\304\231by

i do zguby doprowadz\304\205

aby rozpocz\304\205\304\207raz jeszcze
---)

Moja dobra Muzo

na twoim niebie

nasz Gwiazdoanio\305\202)

,.)

Nie st\303\263jbezczynnie

rozdzwo\305\204 raz jeszcze

dzwonkami wodospad\303\263w

kiedy zapragn\304\231 \305\202adu

na mojej planecie)

fJrzeklad Jan Leo\305\204czuk)

54)))



\037\"* *)

Jaka\305\274 to era

jaki\305\274 to czas

jaka planeta

na kt\303\263rej wzrastam

. .
ze snu nIe powracaJ\304\205c)

Boga ju\305\274nie ma

ty lko szatan

w poszarza\305\202ej t\304\231czy szatach

na o\305\202tarzach zasiada)

I k\305\202amstwem ognia pie\305\233ci

depcz\304\205c Ewangelie

Boga w Tr\303\263jcy Jedynego)

Jaka\305\274 to planeta

na kt\303\263rej dobro

nazywa si\304\231z\305\202em

a z\305\202odobrem)

modl\304\205c si\304\231do prostytutki k\305\202amstwa

kupisz raj na ziemi)

55)))



56)

niepok\303\263j piekielny duszy

i ziemi\304\231 kupisz

i rzeki i g\303\263ry

kontynenty i przestworza)

szatan obudzi\305\202 si\304\231raz jeszcze

i blu\305\272ni przeciw Bogu

dziel\304\205c planet\304\231 na imperia

na Ojcowizny gruzowiska

jak trute\305\204 \305\274yj\304\205cna koszt

cz\305\202owieka)

Jaka\305\274 to era

jaki\305\274 to czas)

Jahwe Ojcze

Ewy i Adama)

przek\305\202ad \037Jan Leo\305\204czuk)))



***)

\305\232ni\305\202mi si\304\231B\303\263gw Tr\303\263jcy Jedyny

za kt\303\263rym pod\304\205\305\274arrlstepami

traw zacich\305\202ych pod stopami

w cieniu g\303\263ry

a wok\303\263\305\202bia\305\202oskrzyd\305\202e ptaki
, .

rosn\304\205 sClany

ognistoprzejrzyste

bez niszy z Bogiem)

\305\232ni\305\202mi si\304\231B\303\263g

na koniu wy\305\202oni\305\202si\304\231z chmury

aja bieg\305\202am za nim

i wszed\305\202 On w s\305\202owa

nie zostawiaj\304\205c \305\233ladu)

\305\232ni\305\202mi si\304\231B\303\263g

staj\304\205c przed oczyma

noc ca\305\202\304\205trwa\305\202am nie wychodz\304\205c ze snu

i bieg\305\202am za Nim

uderzaj\304\205c czo\305\202em

o tward\304\205 skorup\304\231 ziemi)

roztrzaska\305\202y si\304\231okulary duszy

nie rozpoznam Jego Oblicza)

przek\305\202ad Jan Leo\305\204czuk)))



58)

* * *)

Wykopi\304\231 wyryj\304\231 motyk\304\205 dob\304\231d\304\231

planet\304\231

ukryt\304\205 w piwnicy Ziemi

wszak tylu ludzi po\305\274ar\305\202a

z dinozaurami mamutami i lasem

do ocean\303\263w sp\305\202ywa\305\202aich krew

i nie wyrzuci\305\202a ze swoich trzewi

nawet but\303\263w praprzodk\303\263w

i pot ich skamienia\305\202

w piersiach ziemi)

I porasta\305\202y milcz\304\205ce kominy

nie oddychaj\304\205 nie p\305\202on\304\205i nie krwawi\304\205

gdzie zosta\305\202y rzucone cia\305\202akr\303\263w i ps\303\263w

gdzie s\304\205skrzyd\305\202a tamtych ptak\303\263w

gdzie ukryta zosta\305\202a wolno\305\233\304\207i los buntownik\303\263w

gdzie muza uskrzydlona umar\305\202ych poet\303\263w)

\037

Na dnie planety
-

mogi\305\202a

umar\305\202a sama w sobie)))



I tylko
czasem
odwiedzi nas

lawin\304\205 wulkanu doby t\304\205_z \305\274o\305\202\304\205dka)

I kiedy\305\233 dotr\304\231 do jej trzewi

ze swoj\304\205 Muz\304\205)

przeklad Jan Leo\305\204czuk)
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* * *)

Wodospad

Bia\305\202obrody jak niebia\305\204skie ogrody

Stary jak b\303\263g

I m\305\202ody jak b\303\263g

U\305\233miecha si\304\231w\304\205sami brwi skalistych

I kozackim czubem trz\304\231sie

I g\304\231stym r\304\231kawem p\305\202ynie w dal

Wodospad

Siwobrody jak Moj\305\274esz

Pod grzbietami ska\305\202

Ludzkich skalpeli

Obdartych wiekami

I wyzutych wojn\304\205

Si\305\202\304\205si\305\202

Wyrwa\305\202 moje serce

Wyku\305\202 by ora\304\207brzegi Prutu

A ja samotnie

Stoj\304\231 nad wodospadem

I do sk\303\263rzanego worka swego cia\305\202a

Zrywam jab\305\202ka

I Huculszczyzna w wyszywanej koszuli

\305\273artuje ze mnie

Wiosennymi [alami

Ta\305\204cem \305\272r\303\263de\305\202)

przek\305\202ad Tadeusz Karabowicz)))



62)

***)

Pobieglanl jak epoka
Kt\303\263ra odesz\305\202a zesz\305\202ego roklI

Posiwia\305\202am jak stulecie

I dusza moja posiwia\305\202a

A na [alach my\305\233li

Kto\305\233\305\233piewa romanse

Cyga\305\204skie

Trzaskaj\304\205 z\305\202otekobyle kopyta

O z\305\202otekopyta ogier\303\263w

Ta\305\204cz\304\205Cyganie

A\305\274p\305\202on\304\205nogi

Posiwia\305\202am jak cmentarz

Jak wymar\305\202y r\303\263d

Jak plemi\304\231

Kt\303\263re upadnic pod p\305\202ot

Kaina i Judasza

B\304\231d\304\231

Bo posiwiej\304\205 ode mnie mg\305\202y

I zak\305\202\304\231bi\304\205si\304\231niebia\305\204skie ogrody

A teraz

Nie napisz\304\231 wierszy

Pi\303\263rem z siwego ka\305\202amarza

Z czarnoustych miesi\304\231cy
- lat

Wezm\304\231 r\303\263\305\274\304\231za r\304\231k\304\231

Zaprosz\304\231 do sto\305\202u

Wypijemy wino)))



Czef\\vone jak krew
A z duszy

Jak bociany wylec\304\205

Stada wierszy)

przeklad Tadeusz Karabowicz)

6.3)))



64)

BohdanO\\1/i Bojczuko\\1'i)

Dzi\304\231kuj\304\231ci za ma\305\233\304\207na rany

W labiryntach duszy
Za p\305\202atek r\303\263\305\274owejpaproci

Kt\303\263ry szukam od wiek\303\263w

Dzi\304\231kuj\304\231za szklank\304\231 s\305\202o\305\204ca

Od kt\303\263rego r\303\263\305\274aniejeserce

I zap\305\202adnia si\304\231Muza

Dzi\304\231kuj\304\231za d\305\202onie ognia

Od kt\303\263rego b\305\202\304\231kitnieje b\303\263l

Za rady Ci dzi\304\231kuj\304\231

Bo one jak dni

Z m\305\202odo\305\233ci

Stoj\304\205 naprzeciwko mnie

By walczy\304\207 z czarno\305\233ci\304\205)

fJrzeklad Tadeusz Karabowicz)))
tamtych ptak\303\263w

gdzie ukryta zosta\305\202a wolno\305\233\304\207i los buntownik\303\263w

gdzie muza uskrzydlona umar\305\202ych poet\303\263w)

\037

Na dnie planety
-

mogi\305\202a

umar\305\202a sama w sobie)))



* * *)

Krzy\305\274

Na miejscu d0111l1

Szkielet pieca
U\305\202amki komina

Na \305\202awce przysn\304\205\305\202\305\202opuch

I wysypia si\304\231od dziesi\304\231cioleci

Czyj to piec
Komu chleb tutaj si\304\231chlebi\305\202

Czyje pazury dar\305\202y

To ubranie...

Krzy\305\274 na miejscu domu

Kt\303\263ry \305\233piewa\305\202o m\305\202odo\305\233ci

W 1947 roku.)

przek\305\202ad Tadeusz Karabowicz)
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66)

***)

Tarasie!

Gdy z\305\202\304\205czymyb\303\263l

Naszych samotno\305\233ci

Z \\valk\304\205 za prawd\304\231

To nad g\305\202ow\304\205Boga

Zawiruje krwawy sufit

Gwiazdy upadn\304\205

W trumny wieczno\305\233ci

Chrystus po raz drugi zejdzie z nieba

I zap\305\202acze zalamentuje

Podlewaj\304\205c czarnymi \305\202zami

Wszech\305\233wiat

A nam podaruje

Po ga\305\202\304\205zceKaliny)

przek\305\202ad Tadeusz Karabowicz)))



* * *)

SZllka\305\202am cz\305\202o\\vieka

W dzie\305\204 k\305\202ad\305\202amdo koszyka s\305\202o\305\204ce

By nie przegapi\304\207

Nawet \305\272d\305\272b\305\202apo\305\233r\303\263dludzko\305\233ci

Noc\304\205 z k.si\304\231\305\274ycem

Biega\305\202am po manowcach

Zdepta\305\202am nogi i serce zdar\305\202am

Szukaj\304\205c cz\305\202owieka

W\305\233r\303\263dludzi i z\\vierz(lt

W\305\233r\303\263dlw\303\263w i gad\303\263w

Ka\305\274dy z nich mia\305\202co\305\233z cz\305\202owieka

Tylko ludzie nic nie mieli z ludzi

Troch\304\231 przyjaci\303\263\305\202znalaz\305\202am

U Boga

W kieszeni.)

przeklad Tadeusz Karabo1\305\2021/icz)
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68)

***)

Czarne anio\305\202y

Wylatuj\304\205jak kruki

Zza bram er

Dzwoni\304\205 ognistymi ogonami

Bij\304\205skrzyd\305\202ami o oceany niebios

I siadaj\304\205 na plecy

Ziemi

Nad brwiatni s\305\202onecznych rzek

Czarne anio\305\202y

Lec\304\205jak czarne kruki

Ostrzami dziob\303\263w i pazur\303\263w

Rozrywaj\304\205 na kawa\305\202ki

Konaj\304\205ce lata dwudziestego wieku \\

Utka\305\202y czarny ca\305\202un

By go po\305\202o\305\274y\304\207

Na oczy ostatniego dnia

Dwutysi\304\231cznego roku.)

przek\305\202ad Tadeusz Karabowicz)))



***)

Rozst\304\205pcie si\304\231moje lata

Po\\vracajcie do swoich ciep\305\202ych kraj\303\263w

A ja wezm\304\231 w d\305\202onie \305\233\\vieczk\304\231

Mo\305\274e roz\305\233wietl\304\231pocz\304\205tek
dzieci\305\204stwa

Rozst\304\205pcie si\304\231lata

K\305\202ad\305\272ciesi\304\231w trumny

A ja po paj\304\231czynie p\303\263jd\304\231

Po\305\274ycz\304\231od s\305\202o\305\204camotyk\304\231

I wykopi\304\231 moj\304\205 m\305\202odo\305\233\304\207

Powracajcie lata

W swoje wieki

Chc\304\231 \305\274y\304\207

Moja muza niebieskokrukiem wo\305\202amnie

Chce da\304\207\305\233wiatom

Serce)

przeklad Tadeusz Karabowicz)

69)))



70)

* * *)

I znOWIl nie zd\304\205\305\274y\305\202en1\\vyj\305\233\304\207ze snu

Widz\304\231 star\304\205ziemi\304\231

Nazwan\304\205 imieniem Ziemia

A ona dziwna

Malajak podkowa kucyka

Chocia\305\274 zdaje si\304\231

\305\273egdzie\305\233 j\304\205ju\305\274widzia\305\202am

Lub jej kuzynk\304\231 \\\\le mgle

Bo tam ros\305\202y lasy

Tu mogi\305\202y pnie las\303\263w i go\305\202opola

\305\232wi\304\205tyniopodoby pluj\304\231 truciznami

Fauna kona od mi\305\202osnego miecza

Flory prawie nie ma

Ludzko\305\233\304\207dusi si\304\231od morowego powietrza

Nie ludzko\305\233\304\207a podobni do ludzi

Z\305\202o\305\274eniz obcych cz\304\231\305\233ci

Jak dzieci\304\231ce auto

Czyje\305\233 wnuki graj\304\205 w pi\305\202k\304\231

Czaszkami i piszczelami

Bo znowu ryto cmentarze
Rozniesiono w py\305\202mogi\305\202y

Bo wszyscy pijani

Od nadmiaru r\303\263\305\274nychalkoholi

Marihuany i narkotyk\303\263w)

przek\305\202ad Tadeusz Karabowicz)))



Apokalipsa)

Czarno\305\233\304\207

W g\303\263rze i w dole

Kolory uciek\305\202y jak myszy

Do trumnonor

S\305\202o\305\204cew ustach Ziemi

Zaognione jak miecz

I ksi\304\231\305\274ycowdowia\305\202

A na dnie stypa ran

Jak bezkrwista krew ziemian

Od Ewy i Adama po nasze czasy
I tych
Kt\303\263rzy by li za \305\233cian\304\205\037rowiek\303\263w:

Stworzone Bogami \305\233wiat\303\263w

fvlorzewody wypoci\305\202y si\304\231razem z dezodorocudokwiatem

W rzekach nawet nie ma \305\274abiego n10CZU

W \305\272r\303\263d\305\202ach')uchowo]no\305\233ci

Na piszczelach rozsiad\305\202y si\304\231mogi\305\202y

Bezros\304\205 czesz\304\205 si\304\231ci

Kt\303\263rzy z nich b\304\231d\304\205wyc110dzi\304\207

Powita\304\207 wojn\304\231 Boga z szatanem

A nad nami zorze

Nowego Kr\303\263lestwa.)

przeklad Tlldeusz Kar{lbowicz)
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72)

***)

Erokonie

Pas\304\205ce si\304\231na zagonie

Mezozojskiej ery

Co widzicie w g\303\263rze na Nadplanecie

Jakie tam morze \305\274\303\263\305\202towodnecytrynowoskie

Kr\303\263tkonogie czy wysokie jak trzy wieki
Kt\303\263re wesz\305\202y w worki planeto\305\233wiat(\\

A niebo brodate czy \305\202ysonogie

A mo\305\274e nieba nie ma

Jakie kr\304\205je narody

Czy w\304\231druje nad nimi s\305\202o\305\204ce

W r\303\263\305\274owychbutach i kapeluszach

Czy \305\274yj\304\205tam goryle

Kt\303\263re maj\304\205 ryje jak u nas ludzie

A sadosady tam niebieskie czy rude

I czy czarne bociany st\304\205paj\304\205po kacze\305\204cach

Dla \305\274ab
,

Swiat znienormalnia\305\202 i ja

Ja nawet nie pozna\305\202am litery A

Chocia\305\274 odpar\305\202o echo

Powracaj chod\305\272

Pakuj skrzynie

W Czarno\305\233wiaty')

przeklad Tadeusz Karabowicz)))



***)

S\304\205epoki \\V In oj ej poezji

Gdy w)'\\vo\305\202uj\304\231na pojedynek

Demon\303\263w

I sama w czarnonocy

Podaj\304\231 im w paszcz\304\231ki

Miecze

I w\305\202a\305\233niew chwili gdy szalej\304\205 ogniej\304\231

'Kr\\vawopij\304\231 faluj\304\231

Jak piek\305\202oczamowody

Przek\305\202uwaj\304\205 s\305\202o\305\204ce

Roz\305\202amuj\304\231 ska\305\202y

Jak sk\303\263rk\304\231chleba

Pazurami wydzieram spod ocean\303\263w

Piwnice

Ryj\304\231epoki

A\305\274zapali\305\202a si\304\231

Ziemia i jej galaktyczna rodzina

Zatr\304\205bi\305\202asurma praepoki

Stoj\304\231 samotnie

Z piersi wyskakllj\304\205 p\305\202uca

A serce sma\305\274y si\304\231w garnku s\305\202o\305\204ca

Wtedy prosz\304\231 Syna Cz\305\202o\\vieczego

-
Przyjd\305\272 egzorcysto bo staj\304\231si\304\231mg\305\202\304\205)
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74)

Nad bezwodn\304\205 wod\304\205'

I nie poz\\v\303\263l Jezusie by

Zwyci\304\231\305\274y\305\202ymnie demony

Za Twoje imi\304\231

I \305\273y\\vego Boga

Boga Noego Abrahama i rnojego)

przeklad Tadeusz Kllr{lbow\305\274cz)))





76)

***)

\305\273egnaj Ziemio

Podaj mi r\304\205czk\304\231Kacze\305\204cu

K\304\205pi\304\205cysi\304\231

Jak kacz\304\205tko w bagnie

Bo na pielgrzymk\304\231 id\304\231do planet

Po k\305\202osistych promieniach s\305\202o\305\204ca

Nie czekajcie ml1ie nawet w snach

Co tutaj robi\304\207

Wyszy\305\202am swoj\304\205 kanw\304\231 prawie do ko\305\204ca

Z.anios\304\231 j\304\205kometom

Do Nadplanety otworz\304\231 bramy

Zobacz\304\231 bia\305\202e \305\233wi\304\205tyniebogoszcz\304\231\305\233ne

Zobacz\304\231 szcz\304\231\305\233ciecho\304\207przez szpar\304\231

I chmury rudawe

I wtedy Jal1we zawo\305\202a

Wszystkimi g\305\202osami Nad\305\233wiata)

przeklad Tadeusz Karabowicz)))



***)

Wyjd\305\272cie s\305\202o\305\204caz orbit

I \\vejd\305\272cie z\305\202otoskrzyd\305\202cnl

W moj\304\205 dusz\304\231

I ja przesun\304\231 si\304\231ze s\\voimi

Czarnymi \305\233wiatami

I polecimy z wami do praplanet
Kt\303\263re czaruj\304\231 biliarbarwnymi t\304\231czami

\305\232wie\305\274ymiwodatni Szu1110pad\303\263w

Ska\305\202ami cudopos\304\205g\303\263w

A ka\305\274dy zakodowany ludzko\305\233ci pracz\305\202owiek

Lub cz\305\202owiek zwierz\304\231

Nawet praszezlIry jab\305\202oni i Kon\\valii

Na plecach ska\305\202posiada\305\202y opalaj\304\205 si\304\231

I te ma\305\202e ska\305\202ki i g\303\263rki

Rozliza\305\202y j\304\231zykami

Rany Pami\304\231ci

Na \305\233cianach mojej epoki)

przeklad T{ldelJSZ Karabo\\vicz)
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78)

***)

Poezja

Ptak czarnooki

Zajmuj\304\205cy przest\\vorza

Jej nie potrzeba paszport\303\263\\v

Do nad\305\233\",\"iat\303\263\\v

Ona \\vygry\\va \\vszystkie tony

Arie opery operetki

Maluje przebar\\vy

I kolory przysz\305\202o\305\233ci

W chodzi \\v dusze

I stukaj\304\205c do jej drzwi

Czasem zaprosi ci\304\231

do Eden\303\263w

Czasem do piekie\305\202

A bywa zaci\305\233nie \305\202a\305\204cuch

Na szyi

I zwi\304\205zan\304\205prowadzi ci\304\231

Na czarne pole Judasza

Muzo wszech\305\233wiat\303\263w

Gdzie kres twojej epoki

A gdzie ja
Moje prawa

I moja Ziemia)

przeklad Tadeusz Karabowicz)))



* * *)

Dlaczego san1\304\205

Puszczacie mnie \\\\\"\305\233r\303\263dska\305\202oer

Olbrzynlie olbrzymo\305\233ci

A ja jak mysz niewidzialna

Ska\305\202oery lew, rycz\304\231.

A\305\274trzeszcz\304\205 \305\274y\305\202yZiemi

A pod racicami

Znikaj\304\205 wieki jak robaczki \305\233wi\304\231toja\305\204skie

Pod pazurami dnia

Czemu sam\304\205

Puszczacie mnie w\305\233r\303\263dstaroer

Tam k\305\202\304\231bisi\304\231od epok i stolatnic

Od ich kopyt

Nawet wieloryb

(linie jak wesz)

Aja

Efemeryda
A jaka tam noc

W kt\303\263rej pal\304\205si\304\231ogniska pras\305\202o\305\204c

Dla Ziemi

I Prondoplanet

I ich

Rodu)

przeklad Tadeusz Karabowicz)
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80)

***)

Chc\304\231ju\305\274wraca\304\207 na Zien1i\304\231

Z Nad\305\233\\viat\303\263\\\\T i praer

I by\304\207ga\305\202\304\205zk\304\205ruty

Muchomorem trucizn\304\205

Dla tchnienia demona

Ja ju\305\274chc\304\231wr\303\263ci\304\207na Ziemi\304\231

Z nad\305\233wiat\303\263w i praer)

Ju\305\274ksi\304\205g nie potrafi\304\231

Przeczyta\304\207

Nawet Biblia niebiblijna

Katastro ficzno- niekatastro fi c zna

Z rozdartymi literami

Wy\305\274ubrowanymi cytrami

I rozrzuconymi pomys\305\202ami

Po cia\305\202ach komet

I nie wiadomo kto i gdzie je WYlny\305\233li\305\202

Czy na polach

Czy przy sto\305\202ach

Genialno\305\233ci

I nie ma kogo spyta\304\207

Ja z innej planety

Jaju\305\274 lnusz\304\231 na ziemi\304\231 \\vraca\304\207)))



Jah\\ve

ZrZ\\l\304\206 mi per\305\202\304\231Anio\305\202a B\305\202\304\231kitu

Lub wyczerp morze

Pod jestest\\vem
NiecI1 b\304\231d\304\231\305\274\303\263\305\202tolnucn\304\205

I zdechn\304\231 \\V ogniskll

S\305\202o\305\204c)

przeklad Tadeusz Karabowicz)

8])))



82)

***)

M\303\263jBo\305\274e

Wiem \305\274ejesten1 efemeryd\304\205.

I huragany mog\304\205 mnie wrzuci\304\207

Pod nogi oceanu

Lecz nie pochyl\304\231 czo\305\202a

Przed nimi

Wiem

\305\273espadaj\304\205ce ze szczyt\303\263w ska\305\202y

Zmia\305\274d\305\274\304\205mnie na bez\305\233lady

Lecz u\305\233miechn\304\231 si\304\231niebiosom

A ska\305\202om odpowiem

Wy nico\305\233\304\207

Wiem Bo\305\274e m\303\263j

\305\273eognisko s\305\202o\305\204ca

Spali mnie

Na czamopopi\303\263\305\202 (nico\305\233\304\207popi\303\263\305\202)

Na kt\303\263rym nie wyro\305\233nie nawet pio\305\202un

J a wiem

\305\273eTy odszukasz mnie

W pra... pra... pra... bezkresnym

Przestworzu

(Chocia\305\274jestem) Chocia\305\274 jestem
-

Efemeryd\304\205.)

przeklad Tadeusz Karabowicz)))

Mili \305\201uczak silna wiara

we wszechmog\304\205cego Boga'l w jego mi\305\202osierne w\305\202adanie \305\233wiatem i

dziejami. Niepokojem napawa natomiast obfito\305\233\304\207poetyckich wizji

to\305\274samych z Apokalips\304\205.)

Pod\304\205j mi d\305\202o\305\204-

rzekla CJ'ganka z l\037[aric.v

A !Jowiem ci szczerze

\305\274ewalka czerwona

jak dojrzale wi\305\233nie

diableje w f\\i'ojej duszy

a dusz\304\205 t\"v\304\205j(l.jest pieklo

gdzie ga\037v skute \305\202a\305\204cuchami

i rzeki kr\\\305\202vi

rozdart}'ch epok (..j)

przek\305\202ad Jan Leo\305\204czuk)

110)))



***)

Zza rogu ksi\304\231\305\274yca

Jaki\305\233 starzec bia\305\202ow\305\202osy

Schodzi po paj\304\231czynie

Po \305\233cianach mojej duszy

I siad\305\202\\\"1..jj ej k\304\205ciku

Prz\304\231dzie prz\304\231dz\304\231

I nawleka s\305\202oneczka

\305\273\303\263\305\202tejak kociki na rusa)kowej \\vierzbie
\037 \037

I srebrne jak podko\\vy

Pod oczami oceanu

Bia\305\202obosy poranek

Czeka

Pod drzwiami snu)

przekllld 1l1deusz KaraboV1'icz)

83)))

. . .
...nle ma ...nle ma ...nle ma
Umar1i na cmentarzach latTIentuj\304\205

S\305\202owikom zasch\305\202y struny

Kruki poczerwienia\305\202y od pija\305\204stwa

Bociany zapali\305\202y \305\233wiece

Nad cieniami gniazdek

I nie znios\305\202y ani jednego jajka

Bo ich r\303\263dzagin\304\205\305\202

I nagle)))



84)

***)

I znowu buntuj\304\231 si\304\231

Przeciwko Galaktykom

Dlaczego \\\\ty pi\304\231kne Galaktyki

Zapomnia\305\202y\305\233cie o siostrze swojej

O Kopciuszku o Ziemi

Ta\305\204czycie po jej g\305\202owie

Ko\305\202yszecie si\304\231na plecach

P\305\202uczecie swoje

Szmaragdy chlyzolit), topazy i per\305\202y

W jej ubogich wodach

I wam spokojnie \305\233nisi\304\231bezsenno\305\233\304\207

Czasem zajrzycie oczyma t\304\231czi komet

Kt\303\263re sw\304\205urod\304\231 myj\304\205 w naszych wodach

A potem srebrnoptakiem zasiadacie
W pa\305\202acogniazdach Nad\305\233wiat\303\263w

Zaplataj\304\205c z ich ga\305\202\304\231zipier\305\233cienie

Swoim samcom\304\231\305\274om

A Ziemia kona

Chocia\305\274 buntuje si\304\231

Przeciwko Galaktykom

To jeszcze

Ca\305\202eatomowisko skieruje przeci\\v wam

By\305\233cie chocia\305\274 raz

Pok\305\202oni\305\202ysi\304\231

Do Jej popielatych pi\304\231toran)

przeklad Tadeusz Karabowicz)))



***)

Apokalips\304\205

Otwar\305\202y si\304\231piek\305\202a

Wilczowyj\304\205 ogniska

\305\201ami\304\205si\304\231tr\303\263jk\304\205tnenieba

A na ich dnie ognie ogniste
Demon\303\263w

Skierowane na oblicza Bog\303\263w

A Bogowie rzucaj\304\205 Galaktykotrz\304\231sienia

Ginie era antychrysta czarnoanio\305\202a

I ludzko\305\233\304\207bez piecz\304\231ci Bog\303\263w

O! Jahwe!!!

Ile na dnie Piwnico\305\233wiata Praprzodkoer

Pra praszkielet\303\263w

Pra prakr\304\231gos\305\202up\303\263w

Pra praczaszek

Ile Ty Ziem zw\304\231gli\305\202e\305\233

Ile ichiogrekozaur\303\263w

Tw\303\263j Syn na Drzewokrzy\305\274ach

Cierpia\305\202

Ile r\303\263\305\274nychdemon\303\263w zagwo\305\272dzi\305\202e\305\233przyku\305\202e\305\233\305\202a\305\204cuchami

W piwnicach czarno\305\233ci

I znowu olbrzymiokonie T\\voje

Bij\304\205kopytami o nowe epoki)
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86)

By powt\303\263rzy\304\207 kamienne \\vieki

I nowo\305\233wiat\305\202a

N a p\304\231po'.\304\204tinach

Nowego nieba.)

przeklud Tadeusz Karabo11.Jicz)))



***)

Zaprz\304\205gam \305\233wiaty

Do czarl10\305\233mierciokoni

Wio! Wio!! Wio!!!

Po zagonie Wszystko\305\233wiata i Nad\305\233wiata

Pod kopytami krzy\305\274e bry lantokomet

Kurhany planet

Jakie\305\233 \305\233wiatodziady

Kulej\304\205ce wielkie

Nadtopolaste l1add\304\231biastc

Rozrywaj\304\205 rudorarlY kolan

By ich zabra\304\207 na wozy \305\233wiat\303\263w

Wio! Wio! Wio! konie!!!

Posz\305\202y precz \305\233wi\304\231todziady

Olbrzymy z epoki Noego

Kt\303\263re z nieba zesz\305\202y demonami

lJprawia\304\207 nierz\304\205d z kohietami Ziemi

Zaprz\304\231gam \305\233wiaty w rudokonie

Wio! Wio!! Wio!!! konie!

Nadplanety s\305\202o\305\204cpo\305\202o\305\274\304\231

Na zagonach planetonieba

Gdzie B\303\263gczyta Psalmy Dawida)

87)))



88)

Pod s\305\202o\305\204cegrZYVVYffi drzewem

Zza kt\303\263rego czarnoanio\305\202y

Poda\305\202y ludzko\305\233ci

Miecz epoki

Przeci\\vko Bogom)

przek\305\202ad Tadeusz Karabowicz)))



***)

Niebieskosine grzy\\\\ry nieba

Podaj\304\205 r\304\231cetra\\\\lOm fioletowym

W kt\303\263rych uprawiaj\304\205 nierz\304\205d komary

Kr\303\263lewicz wsi kogut Te\305\202e\305\204

Soli\305\233ci moje operetki

Nad przekwitaj\304\205cymi bzami

Bociany w nieckach potok\303\263w

Wyiskuj\304\231 futra i dziurawe skarpety

S\305\202o\305\204cewyz\305\202aca paznokcie

Wysokonogim m\305\202odzie\305\204com

D\304\231bczakom

Z kanwy Ziemi wyp\305\202ywa krew

Znowu wendeta

Na plecach planety
A mia\305\202o by\304\207tak -

Romantycznie)

przek\305\202ad Tadeusz Karabowicz)
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96)

***)

Posiwia\305\202a pszenica

Z t\304\231sknoty za prawdziwym gospodarzem

Na \305\202a\305\204cuchuwychud\305\202 pies

Stodo\305\202a pochyli\305\202a si\304\231jak staruszka

Zaple\305\233nia\305\202a skrzynia babci

Zgarbi\305\202a si\304\231chata

Strzecha rozstrzeszy\305\202a si\304\231

I rozlecia\305\202a si\304\231pierzem po podw\303\223rzll

Jak jesie\305\204

We wsi nie s\305\202ycha\304\207kozy

Rzeka zamilk\305\202a krwi\304\205 ocieka

Tylko sowa sowi:

- Nie ma wsi)

. . .
...nle ma ...nle ma ...nle ma
Umar1i na cmentarzach latTIentuj\304\205

S\305\202owikom zasch\305\202y struny

Kruki poczerwienia\305\202y od pija\305\204stwa

Bociany zapali\305\202y \305\233wiece

Nad cieniami gniazdek

I nie znios\305\202y ani jednego jajka

Bo ich r\303\263dzagin\304\205\305\202

I nagle)))



***)

W szkielecie i czaszce Ziemi

Ludodiab\305\202y i diab\305\202oludy

\305\232wiec\304\205ceskrzyd\305\202a! chaty pod strzech\304\205

Z kosturami stod\303\263\305\202i studni

I nowe budowle dziewczyny i m\305\202odzie\305\204cy

Gady i trutnie

Listopad i czerwiec

\305\201achy bambus\303\263w

Epok

A z nich r\304\231cejakie\305\233

Wyci\304\205gni\304\231te

Czarne jak sadza

To r\304\231ceksi\304\231cia czy niewolnika

Czyja\305\233 noga z bia\305\202ym kolanem

Wyziera zza w\304\231g\305\202atn\305\202yna

I cie\305\204czas\303\263w

Zamilk\305\202y \305\233piew

J ak \305\274\303\263\305\202tydzie\305\204

Chryzantemowy .)

fJrzeklad Tadeusz Karabowicz)
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nad krzy\305\274ami mogilnika)

przek\305\202ad Jan Leo\305\204czuk)
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92)

* * *)

Wyruszy\305\202y' lasy \"Nojn\304\205

Szuka\304\207 na Ziemi czysio\305\272r\303\263de\305\202

Mdlej\304\205 drzewa w podr\303\263\305\274y

W d\305\202oniach laski podr\303\263\305\274ne

Garbate i wysch\305\202e jak pnie

Wyj\304\205 od duchoty

Bo w piersiach zasch\305\202o

I wy\305\202zawi\305\202ysi\304\231\305\202zy

Ni kropli rosy w jarachsk\303\263rze

Ty lko trucizna... trucizna... trucizna...

Nawet prababka ruta umar\305\202a

Zwierz\304\231ta od warzyw zdychaj\304\205jak muchy

Id\304\205lasy do czystowody

Staruszka bez urody
S\305\202o\305\204cebrudne wschodzi

Niemy te zachodzi

Id\304\205lasy

Z przodu baby i dziadowie

Za nimi c\303\263rki i synowie

Z ty\305\202udzieciaki

Na kijach kostropatych)))



Nios\304\231 Wn\304\231trze

Bo\305\274e jak Ci na imi\304\231

Jahwe

Ods\305\202o\305\204firanki niebios

sos... sos... sos...

\305\273ywymi trupami le\305\274yludzko\305\233\304\207

W trumnie

Tylko bezmy\305\233nik zza korony

Na pustoczole mamony
Nie widzi ko\305\204ca

SOS -
zawy\305\202o echo

I opu\305\233ci\305\202oplanet\037

Ostatnie.)

przek\305\202ad Tadeusz Karabowicz)

93)))



94)

***)

Nar\304\231cze b\303\263lu

Konewki krwi z jeziora serca

Zasch\305\202a niedola

A pod niebami g\304\231stoczo\305\202yn1i

Kilimy przyrody ledwie trzymam

Jak grona rado\305\233ci

Bambusy i palmy zesz\305\202y si\304\231na rozmowy

Ze \305\233liwkami i wi\305\233niami

Murzyni i bia\305\202osk\303\223rzy jab\305\202ka w koszykach nios\304\205

Pyszne dni chodz\304\205 za mn\304\205

Bogowie podaj\304\205

Czytaj
-

Bibli\304\231

Nauczaj

Rozumiej

APOKALIPSI\037

BO\305\273E

PIEK\305\201O

W progu

NOWOERY.)

f)rzeklad TadelJSZ Karabowicz)))



N a tej kartce

Od \305\274aruw rnojej duszy

Wyro\305\233nie drugi \305\233wiat na Ziemi

Zakwitn\304\205jab\305\202onie jak na lJkrainie

A na horyzoncie si\304\205d\304\205jask\303\263\305\202ki

Wezm\304\231 w d\305\202onie duszy

Wszystkie wody Ziemi

I wyk\304\205pi\304\231w nich

S\305\202o\305\204ceod wszelkiej zarazy

Z Ziemi -
Ojcowi\305\272nie l.ludzko\305\233ci

Obmyj\304\231 nogi z atomowej trucizny

I mafi\304\231 bakterii wrzuc\304\231

W \305\233mierciono'\305\233ne czajniki wrz\304\205tku

Do serca w\305\202o\305\274\304\231

\305\271r\303\263d\305\202ai wodospady

A potem utopi\304\231

Zaraz\304\231 szatana

- Dla uciechy

Biblijnych Bog\303\263w.)

przeklad Tadeusz Karabowicz)

95)))



96)

***)

Posiwia\305\202a pszenica

Z t\304\231sknoty za prawdziwym gospodarzem

Na \305\202a\305\204cuchuwychud\305\202 pies

Stodo\305\202a pochyli\305\202a si\304\231jak staruszka

Zaple\305\233nia\305\202a skrzynia babci

Zgarbi\305\202a si\304\231chata

Strzecha rozstrzeszy\305\202a si\304\231

I rozlecia\305\202a si\304\231pierzem po podw\303\223rzll

Jak jesie\305\204

We wsi nie s\305\202ycha\304\207kozy

Rzeka zamilk\305\202a krwi\304\205 ocieka

Tylko sowa sowi:

- Nie ma wsi)

. . .
...nle ma ...nle ma ...nle ma
Umar1i na cmentarzach latTIentuj\304\205

S\305\202owikom zasch\305\202y struny

Kruki poczerwienia\305\202y od pija\305\204stwa

Bociany zapali\305\202y \305\233wiece

Nad cieniami gniazdek

I nie znios\305\202y ani jednego jajka

Bo ich r\303\263dzagin\304\205\305\202

I nagle)))



Nie wiedzie\304\207 sk\304\205d

Nadszed\305\202 bia\305\202osiwy dziad

I na mogile wsi

Posadzi\305\202

Kalinowy

Krzy\305\274.)

przek\305\202ad Tadeusz Karabowicz)
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***)

Z podszewki nocy

Wyklu\305\202 si\304\231dzie\305\204 pi\304\231kny

Jakie ma oczy

Takie zielone jak ziemia
A\305\274duszotrz\304\205sie si\304\231dusza

A on sam taki wysmuk\305\202y jak jode\305\202ka

Usta malwa malina

Piersi jak u Chrystusa
\305\232piewa operowe pie\305\233ni

A\305\274postrz\304\205sa\305\202y si\304\231z drzew ptaki

Jeden wpad\305\202 do mego serca

\305\232piewa\305\202arie

Gra\305\202na pianinie

A potem porzuci\305\202

Bo nadesz\305\202a noc

I ci\304\205gle szukam dnia

Co wypad\305\202 nieostro\305\274ny

Z kieszeni m\305\202odo\305\233ci.)

przek\305\202ad Tadeusz Karabowicz)))



***)

Lec\304\205 s\305\202owa

Gronami czer\\vonej kaliny

Siadaj\304\205 na brwiach drzew

Na plecach komin\303\263\037

Na bocianich gniazdach

Na garnkach \305\233wie\305\274egomleka

Od kozy Berizki

I na wspomnieniach wczorajszego dnia

Kt\303\263ry schodz\304\205c po schodac\305\202l

Przyci\304\205\305\202czapk\304\231 w drzwiach

I wyszed\305\202 z go\305\202\304\205g\305\202ow\304\205

Na korytarz zimnej planety

Lec\304\205 s\305\202owa

Gronami soczystej jarz\304\231biny

We wszech\305\233wiaty j\304\231zyk\303\263w

Dojrza\305\202ej i zielonej nauki

By zbudowa\304\207 z nich biblioteki

Wieczystych epok

Ksi\304\205\305\274\304\231cychpochod\303\263w

Kozackich pa\305\204stw

Tylko artystom

Nic nie pozosta\305\202o)
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Ukradziono farby

Z\305\202otym planetom

Wyrwano p\304\231dzel

Z r\304\231kim\305\202odego serca

By wyj\305\233\304\207boso

Na spotkanie wiosny)

przeklad Tadeusz Karabowicz)))

A na dnie stypa ran

Jak bezkrwista krew ziemian

Od Ewy i Adama po nasze czasy
I tych
Kt\303\263rzy by li za \305\233cian\304\205\037rowiek\303\263w:

Stworzone Bogami \305\233wiat\303\263w

fvlorzewody wypoci\305\202y si\304\231razem z dezodorocudokwiatem

W rzekach nawet nie ma \305\274abiego n10CZU

W \305\272r\303\263d\305\202ach')uchowo]no\305\233ci

Na piszczelach rozsiad\305\202y si\304\231mogi\305\202y

Bezros\304\205 czesz\304\205 si\304\231ci

Kt\303\263rzy z nich b\304\231d\304\205wyc110dzi\304\207

Powita\304\207 wojn\304\231 Boga z szatanem

A nad nami zorze

Nowego Kr\303\263lestwa.)

przeklad Tlldeusz Kar{lbowicz)
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* * *)

W ksi\304\231\305\274ycowe noce

Na strychach plal1ct

Szukam ksi\304\205g

Zakurzonych milionami lat

Ze spoconymi kartkami

Z zagubionymi epokami
Z zatrzymanymi przez kogo\305\233 stuleciami

By odczyta\304\207

Tylko dla Boga znajome daty

Pocz\304\205tku galaktyk

Ksi\304\231\305\274yca

S\305\202o\305\204ca

Gwiazd

Widz\304\231 wtedy

Jak g\303\263ry ogniste

Z dachu wszech\305\233wiata

Padaj\304\205 w morze

I do wielkiego kot\305\202a

Kto\305\233 wk\305\202ada

Nasz\304\205 planet\304\231

Ziemia gotuje si\304\231

Jak czerwona woda

W temperaturze)
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Dla kt\303\263rej geniusze

Nie znajduj\304\205

Cy fry

- Wczoraj

Chrystus rzuci\305\202 mi W' oczy

Gar\305\233\304\207meteor\303\263w)

przeklad Tadeusz Karabowicz)))



***)

Jestem mniszk\304\205...

z czarnymi w\305\202osami,

i czarnym g\305\202osem,

i czarn\304\205 krwi\304\205,

i czarnymi aortami serca,

i czarnymi my\305\233lami,

czarnym cia\305\202em

od biczowania czarno\305\233ci\304\205\302\273...

Bezsensowny.

dzie\305\204

bior\304\231 za r\304\231k\304\231

i id\304\231na golgot\304\231,

na gie\305\202d\304\231m\304\231ki

pod odg\305\202osy

zdarze\305\204

od swojego klasztoru

my\305\233li.)

I my\305\233li czarne

rozsiewam wok\303\263\305\202

na \305\233lady

zakatowanych niegdy\305\233 \305\233wiat\303\263w)
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s\305\202ysz\304\231\305\233piew

kruka i puszczyka

kt\303\263rzy na p\304\205ku \305\233wiata

siedz\304\205
-

zaslazypia\305\202y drzwi

i syn m\303\263j

roz\305\233wietli\305\202 -

dzie\305\204.)

przek\305\202ad Tadeus'Z Karabowicz)))



***)

Cela moja

Strzechochata

Ze skrzyd\305\202ami bocianich gniazd

W k\304\205cie chlebosnop

Ruda pod\305\202oga glinianoziemna

Kt\303\263r\304\205gliniakuj\304\231 w soboty

N a szabas

Z ze\\vn\304\205trz \305\233ciany

Wykochane r\304\231koma barwink\303\263\\v

Orzechy jab\305\202onie czere\305\233nie

I za\305\233liwiona od granatu \305\233liwa

A pod nimi zamy\305\233lenia przodk\303\263w grzeszne

Ha\305\202a\305\233liwasowa

Zwierz\304\231ta

Kt\303\263re zdech\305\202y dawno

I kot z grub\304\205 sier\305\233ci\304\205Mekanko

Zajmuj\304\205cy si\304\231ci\304\205gle

Kosmetyk\304\205 swego futra

Mama i tato

Id\304\231\305\274niwowa\304\207

To raj w mojej chacie

Celi)

przek\305\202ad Tadeusz Karabowicz)
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***)

Posz\305\202am i nie wr\303\263ci\305\202am

Zatuli\305\202y mnie cmentarze czasowieku

Otwar\305\202o si\304\231wieko grobu

A tam dzieje bezlistne

Ery epoki

I szkielety ich wn\304\231trza

Jahwe

Nadbogu Bog\303\263w

Prabogu Bog\303\263w

Czy wszyscy oni w ksi\304\231gach zmartwychwstania

Bo wiem

\305\273ew Twoich Ksi\304\231gach \305\273ycia

Niekt\303\263rych nie ma)

przekla(] Tadeusz Karabowicz)))



***)

l ec\037 or\305\202yJ \037 .,I

Siekjerodziobe

Na silnoskrzvd\305\202ach.,I

Jak namioty g\303\263r

Ijaznimi

Z dusz\304\205 s\305\202owika

I rozbi tym sercem

\\V nozdrzach ska\305\202

Motv l usiad\305\202 fi)] na serce
\037)

Zakwit\305\202y z\305\202otebzy

Na d\305\202oni

Na sk\303\263rze \305\202ona\305\202\304\205ka

Czarlloboki rumak

C\037O grzY\\Vel nieho podpiera\305\202

Zawi\303\223z\305\202nInie

I)o M UIY

B\303\263gJahwe da\305\202komuni\304\231

I na moje plecy po\305\202o\305\274y\305\202

Wi\304\205zk\304\231krzy\305\274y)

fJrzeklad Tadeusz Karabowicz)

107)))



Pos\305\202owie lub kilka uwag o poetce Mili \305\201uczak

i jej tomiku KH';at czarnej paproci)

l\"'omik wierszy pOt:tki j(/\037/.yka Ukl ;llflskicgo Mili \305\202,uczak jest

szerokim wyborem trans1atorskin1. ()kazj\304\205 do prezentacji sta\305\202asi\304\231

nie tylko \305\274yczliwa dotacja Ministcrstvva Kultury i Sztuki dzi\304\231ki

kt\303\263rej tomik ukazuje si\304\231,ale r\303\263wnie\305\274popularno\305\233\304\207 Mili \305\201uczak w

swoim kr\304\231gu j\304\231zykowym.

Poetka jest autork\304\205 czterech tomik\303\263w wierszy.
1

Jej tw\303\263rczo\305\233\304\207

prezentowana by\305\202aw prasie ukrai\305\204skoj\304\231zycznej w Polsce, lJSA, a

po 1990 f. r\303\263wnie\305\274na (Jkrajnil\037, \\Vierszl. Mili I,llcl:ak t\305\202umaczono

na j\304\231zyk polski
2

oraz na j\304\231zyk 11UnUt1ski.
3

Na \305\202amach \"Naszego

S\305\202owa\"4 poetka niejednokrotnie zamieszcza\305\202a swoje przemy\305\233lenia o

poezji, recenzje literackie oraz wypowiada\305\202a si\304\231na tematy dnia

powszedniego.)

Poprzez tomik KltJiaf czarnej jJa/Jroci prezentowana jest

Czytelnikowi polskiemu jedna z najbardziej oryginalnycll poetek

ukrai\305\204skich nie z IJkrainy. nie cn1igrantka - bo wywodz\304\205ca si\304\231z po-

granicza polsko-ukraiJlskiego, mieszkajctca \\v Przemy\305\233lu, zwi\304\205zana

z losem mniejszo\305\233ci ukrai\305\204skiej w Polsce ijej trudn\304\205powojenn\304\205his-

tori\304\205. Do\305\233wiadczaj\304\205ca w 1947 r. akcji wysiedle\305\204czej z rodzinnej wsi)
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Wij\305\233ko
ko\305\202oPrzemy\305\233la

i pi\304\231tnowana w r\303\263\305\274nychmiejscach i r\303\263\305\274nym

czasie za nieskrywanie swojego pochodzenia. B\304\231d\304\205caprzez szereg

. lat czy nie jedynym metodykiem j\304\231zyka ukrai\305\204skiego w Polsce.

Ci\305\202\304\231bokozanurzona w dzia\305\202alno\305\233\304\207spo\305\202eczno-kulturaln\304\205 w\305\233r\303\263d

przesiedle\305\204c\303\263w
ukrai\305\204skich na Warn1ii i \037v1azurach. Latami marz\304\205ca

o powrocie \\v rodzinne strony i poprzez tw\303\263rczo\305\233\304\207pozostaj\304\205ca w

klimacie bolesnej pami\304\231ci
o spalonej ojcowi\305\272nie. Lapidarnie, cho-

cia\305\274z tragicznym uporem, szukaj\304\205ca
na mapie \"swojej\" ojczyzny.

5)

DziuraV1 l e OCZ)' w:ydziobane przez or\305\202y'

(}ba/one krz}'\305\274e z \\viekami

..5Io\\va co !Jvrzuci(v n70H'\304\231

l przeln\303\263\\vil..v
na obcej osno\\1Jie

To rozbebeszona Ojcz}'zna)

przek\305\202ad Florian Nieuwa\305\274ny)

Tw\303\263rczo\305\233\304\207Mili \305\201uczak to nie tylko poezja tragicznej

przesz\305\202o\305\233ci, to trawestacyj na rOZITIOWa z Bibli\304\205. i Apokalips\304\205 \305\233w.

Jana.

Koniec tysi\304\205clecia oraz koniec XX wieku w kt\303\263rym to

przysz\305\202o \305\274y\304\207poetce, podsuwaj\304\205 w \"bezsenne noce\" temat

prze\305\202omowy: zag\305\202ad\304\231apokaliptyczn\304\205 dziej\303\263w. Ery, epoki,

nad\305\233wiaty w tw\303\263rczo\305\233ci Mili \305\202-,uczak zmieszane s\304\205w jedn\304\205 ca\305\202o\305\233\304\207,w

kipiel podobn\304\205 do przedstawionej przez Ewangelist\304\231 w Apokalip-

sie. Nago\305\233\304\207dziej\303\263w poprzez apokaliptyczn\304\205 wizj\037 ich zag\305\202ady \305\202\304\205czy

si\304\231z prze\305\274yciami osobistymi. Z niepokoju Apokalipsy poetka czer-
pie wiedz\304\231 o Drzewie Dobrego i Z\305\202ego, o grzechu niesionym z pra-
pocz\304\205tku, o przemijalno\305\233ci cz\305\202owieka. Mila \305\201uczak obcuje z)
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duchami wszech\305\233wiata, z demonami, z onirycznymi koszmarami.

Obfito\305\233\304\207jej poetyckich obraz\303\263w napawa podziwem i niepokojem.

Poetka \\\\'yry\\va si\304\231z obj\304\231\304\207\"okrutnego przemijania\", biegnie

na prze\305\202aj z zamknic;tyrni oczyma i llpada na nieznanych

przestrzeniach apokaliptycznie zrnieniaj\304\205cej si\304\231ukochanej ziemi,

uwik\305\202ana w istnienie nagiej Apokalipsy'l z uporem poszukuje kwiatu
. .

czarnej paprocI.

Mila \305\201uczak jest poetk\304\205 trudnej metafory, sugestywnego

obrazu wyra\305\274onego sp\303\263jnym j\304\231zykiem poetyckim. Jej wiersze

oryginalno\305\233ci\304\205 temat\303\263w \305\202\304\205cz\304\205r\303\263\305\274nekr\304\231gi emocjonalne
- od marze\305\204

i rozm\303\263w z synem po vV\037ltkj patriotyczne, wypowiedzi o Ukrainie i

dramacie Armagedollu.
Szczeg\303\263lnie zachwyca \\\\1 t\\v\303\263rczo\305\233ciMili \305\201uczak silna wiara

we wszechmog\304\205cego Boga'l w jego mi\305\202osierne w\305\202adanie \305\233wiatem i

dziejami. Niepokojem napawa natomiast obfito\305\233\304\207poetyckich wizji

to\305\274samych z Apokalips\304\205.)

Pod\304\205j mi d\305\202o\305\204-

rzekla CJ'ganka z l\037[aric.v

A !Jowiem ci szczerze

\305\274ewalka czerwona

jak dojrzale wi\305\233nie

diableje w f\\i'ojej duszy

a dusz\304\205 t\"v\304\205j(l.jest pieklo

gdzie ga\037v skute \305\202a\305\204cuchami

i rzeki kr\\\305\202vi

rozdart}'ch epok (..j)

przek\305\202ad Jan Leo\305\204czuk)
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Mila \305\201uczak dopowiada w\305\202asn\304\205wizj\304\231. Poetka jest \305\233wiadoma,

\305\274ejej \305\274ycie dotkni\304\231te jest przeci\304\205gami kr\304\231g\303\263wapokaliptycznych.

Obraz zag\305\202ady g\305\202\304\231boko
tkwi w \305\233wiadomo\305\233ci poetki i wywiera

.. \", . .,. 6

wp\305\202yw
na Jej tworczosc oraz pOJmowanIe S\\Vlata.)

Tomik K\\viat czarnej paproci zosta\305\202 zakomponowany blokami

t\305\202umaczeniowymi w uk\305\202adzie: przek\305\202ady Romualda Miec\037-

kowskiego, Floriana Nieuwa\305\274nego, Jana Leo\305\204czuka, Tadeusza

Karabowicza. Ka\305\274dy blok t\305\202umaczeniowy przedzielony jest auto-

grafem wiersza poetki.
Taki uk\305\202ad ma ukaza\304\207 nie tylko indywidual-

no\305\233ci translatorskie., ale r\303\263\\vnie\305\274sp\303\263jno\305\233\304\207wierszy Mili \305\201uczak,

ogniskuj\304\205cej si\304\231\\vok\303\263\305\202jednego ternatu.

T\305\202umaczone utw'ory POC\305\202lOdz\304\205
z lat 1980-1999 i zosta\305\202y zapro-

ponowane przez Autork\304\231.

.)

Tadeusz Karabowicz)

Przypisy:)

l
Mila \305\201uczakjest autork\304\205 czterech tomik\303\263w wierszy: Lubow i rnyr, Warszawa

1984; Ditianl, Warszawa 1987; Ty szcze powerneszsia do nlene synu, Lw\303\263w

1995; Nechaj pryjde carstwo Twoje, Lw\303\263w 1998
:!

T. Karabowicz, Po tamtej stronie deszczu. Poezja ukrai\305\204ska, Lublin 1998,

s. 185-194
3

Tcaciuc S., Poeli Ucraineni contemporani din Diaspora. A ntologie. T 2,
Bukareszt 1988, s. 312-3}5

4
\"Nasze S\305\202owo\"tygodnik w j\304\231zyku ukrai\305\204skim ukazuj\304\205cy si\304\231w Warszawie.

5
T. Karabowicz, Po tamtej stronie deszczu. Poezja ukrai\305\204ska... s. 186-196

6

Apokalipsa, przek\305\202ad Czes\305\202aw Mi\305\202osz, Krak\303\263w 1998, s. 5-10)))
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