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Mało brakowało
Musi ałaś pożyczyć rower od moj ej si ostry,
po ki l ometrze – postój , żeby obni żyć si odełko.
Wybral i śmy ten dzi eń, bo był pi erwszym
bez deszczu od bez mała mi esi ąca.
Zawi esi l i śmy kl amoty na ki erowni cy,
szl i śmy wzdłuż żywopłotu, szukal i śmy j eżyn. Może
mal i n? Pal ce mi ałem ni ebi eski e od soku,
popl ami ły mi torbę przy si odełku.
Dym. Pal i l i gdzi eś ści erni sko i dym
pęczni ał nad ści eżką, ki edy zj eżdżal i śmy
w dol i nę. Wstrzymałaś oddech,
a mni e, j eśl i si ę ni e myl ę, spadł wtedy łańcuch.
To akurat dobrze pami ętam: pchal i śmy rowery
ponad ki l ometr, padl i śmy j ak dwa ści ęte kwi aty
i pokazywal i śmy sobi e w dol e co ci ekawsze mi ej sca;
j a stałem, ty oparłaś si ę o punkt tri angul acyj ny.
Reszta j uż była z górki . Ni edawno
przej echałem tę trasę samochodem, zdzi wi ony,
że tak ni ewi el e si ę zmi eni ło. Ty chyba zabrałaś mapę.
Ja wtedy dopi ero uczyłem si ę j eździ ć.

Angielski astronauta
Wpadł do wzburzonych fal oceanu przy Spurn Poi nt.
Przez tel eskop na monety, w który ktoś wetknął
patyczek od l i zaka, patrzyłem, j ak trawl er wyławi a go
z wód i odwozi do stacj i kontrol i l otów
w przemysłowej dzi el ni cy przy mości e na Humber.
Głos mi ał łagodny: tak, dobrze być znowu
w domu; tak, tęskni ł za żoną i dzi ećmi , marzy,
by si ę ogol i ć, wzi ąć gorącą kąpi el . „Czy są j eszcze
pytani a?” Ni e, pytań ni e było.
Poj echałem za ni m, za hondą, do fast foodu,
na A1, si adłem przy stol i ku naprzeci w, patrzyłem,
j ak zamawi a śni adani e i czaj ni czek herbaty.
„Musi pan wyj ść na zewnątrz”, powi edzi ała do ni ego
kel nerka, gdy zapal i ł papi erosa. Przej rzał gazetę,
zaj ął si ę krzyżówką, dźgnął czarny puddi ng
wi del cem. Potem gapi ł si ę w okno przez długi e,
ci ągnące si ę mi nuty, al e tyl ko na szosę z autami ,
w ni ebo ani spoj rzał. Twarz ni e przypomi nała
ksi ężyca. A ręce ni e były rękami kogoś, kto
kci uki em i pal cem wskazuj ącym uj ął ni ebi eską
pl anetę i uni ósł j ą j ak zegarmi strz do oka. .

Wiersz
Frank O’ Hara l eżał otwarty na bi urku,
j a j ednak si ęgnąłem po notes z tel efonami .
Ni cka ni e było, Joey był zaj ęty, Ji m si edzi ał
w kuchni i parzył kawę, wi ęc może bym
wpadł. Astrud Gi l berto śpi ewała mi
Bi m Bom w wal kmani e fi rmy Sony,
a słońce suszyło mokre dachówki
na dachach. Wszedłem bez pukani a,
ni e zdążył si ę ubrać ani ogol i ć,
do kawy dol al i śmy szkocki ej j ego starego
(była dopi ero dzi esi ąta trzydzi eści , al e co tam)
i wzi ęl i śmy ze sobą gazety na ganek.
W radi u dawal i Tal ki ng Heads. Już mi ałem
powi edzi eć mu coś o pi łce, ki edy
on pyta: „Pomożesz mi wyrzuci ć z szafy
te j ej ci uchy?”. „Jasne, Ji m – mówi ę – co tyl ko”.

Na most
To ten sam most, na którym zrozumi ał,
że tzw. Mani c Street Preachers, mi mo hi perwentyl acj i i płynu po gol eni u, co zal atywał si arką,
ni e byl i ani szal eni , ani wi arogodni , ani nawet
w przybl i żeni u żarl i wi , podobni e j ak tzw. Red Hot
Chi l i Peppers, mi mo obi ecuj ących składni ków, ni e
byl i ci epl ej si ni ż kąpi el ni emowl ęci a ani choć
w części tacy bardzo di abl o, zaś Teardrop
Expl odes, czy to przez śl epy traf czy przemyśl ane
dzi ałani e, dotrzymal i każdą złożoną obi etni cę.
Pod mostem ol ei sty kanał potwi erdzi ł tę fi nal ną
myśl namaszczaj ącą zmarszczką i po chwi l i ruszył
bezwi edni e, choć obfi ci e naprzód.

Miraż

Fałszywy al arm.
To ni e był dym
ani mgi ełka upału
w parowi e,
tyl ko l ustrzana tafl a
ni eruchomej wody
odbi j aj ąca
ni ebo pokryte bąbl ami ,
poparzone chmury.

Życie ptaków
Na wysepce, gdzi e ki edyś
wi eszano zdraj ców
i zostawi ano ni epogrzebane ci ała,
czapl e maj ą świ ęty przybytek.
W przeszkl onym bi urowcu
na drugi m brzegu wyspy
el eganccy ksi ęgowi
gni eżdżą si ę wśród gałęzi ,
zaj muj ąc osobne stanowi ska
na kol ej nych pi ętrach morw.
Wyl atuj ą zza bi urek
na kawę l ub drugi e śni adani e,
prosto z posi edzeń, w bi egu
po kłótni ach i dyskusj ach
– wymachuj ąc rami onami , rozrzucaj ąc papi ery –
pędzą hurmem na brzeg.

