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Niska rozǳielczość
[Dedykacja]
Boguszowi,
Tatianie,
Kamie

Próba wody
Wzrok odwraca do środka, skraca perspektywę.
Sens, który się narzuca, nie est całą prawdą:

tysiąc razy powtarza i wciąż chce uwierzyć
(zapada się w siebie i wyznaje kłamstwo)

Poczucie
W tęczówce ma słońce, kolec w rogówce,
odbiera mowę, kiedy skupia wzrok.
Zawraca do mie sc, gǳie kroi się pozór;
wymazu e kontur, nie masku e strat.

Przesilenie
Wychoǳąc ze snu, zastygła w tym planie,
ustawiona bokiem, z dłonią zaciśniętą uparcie
na klamce.

  Niska rozǳielczość



Tędy płynie prąd
Ptak i ryba w zwarciu nad rozdartą taﬂą —
w te chwili zanurza palce w woǳie, by wyraźnie poczuć,
ak na powrót napina się warstwa żywego srebra
na powierzchni: wzrok skupiony ak promień,
ciemne zwierzę pod skórą, przeobrażony nerw.

Ciężki sen
Sen okazał się te nocy fałszywą banderolą.
Trzeba było wy ść na ǳiałkę —
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położyć się w łubinie i czekać,
aż azot wyprze z płuc tlen.

Ogród
Omĳa ogród, nie chce w nim niczego
podeptać, zasaǳić, ani stracić z oczu
nawet cząstki siebie.

Ścieżki
Zmienia kierunek, zawraca do bezpieczne
ścieżki, które nie wydeptał człowiek:
przeǳiera się z matecznika do wspólnych żerowisk,
przez polany bez nazwy, obok główne drogi.
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Klucz
Obuǳił ą krzyk gęsi, lecących dale na północ,
przez zasięg eszcze barǳie
wygłodniałych oczu.

Wieloryby przepływają obok
wyspy Kalsø
Początek podróży i nie wiadomo, którędy droga
i dla kogo powrót; patrzymy bez czucia zza grubego szkła,
łzawiąc z wysiłku, wypierani wiatrem.
Nie widać ich właściwie: widać ciemny cień
stada,
po edyncze grzbiety, białą pianę wyrzucaną
wysoko z oddechem.
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Hamowanie
Manewr dłoni nad otwartą książką:
e rzeczy zamienione
w motyle, aszczurki,
e paniczna czu ność rozstro ona
śmiechem na zakręcie snu.

Cyrkulacja
Nawet gdy zamiera, utrzymu e kurs:
zbiera widoki, izolu e aźń, stale pielęgnu e
paraliż ęzyka. Chce wiǳieć siebie zawsze
u początku drogi —
(przesypia interior, buǳi się na brzegu)
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Północ
Z ciemnych wód wyłowiona ryba
est chłodna i słodka, ale nie posila.
Ogień się nie broni, woda est wroga,
ziemia wywrócona na wierzch korzeniami.
Wokół intruzi, próbu ą nam wydrzeć,
czego od dawna nie mamy.

Przedświt
Gekon na ścianie łazienki nie jest żadnym buddą!
Jednak od niego zaczyna się wymazywanie
obrazu, który z nas wyrasta, przerasta,
rozprasza się z każdą unicestwianą minutą,
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i pozostawia ak spękane skorupy
w swoim głębokim i nieważkim centrum.

Feng shui
W nowym mieszkaniu zasypiam z głową otwartą na Wschód.
Przy dź, chińska nauko, w lakierowanych okładkach Zachodu;
wiem, że za mu ę teraz pozyc ę na lepszą z możliwych
(jestem wǳięczna i nie chcę ǳiękować)

Liść
Kamie
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Darowany liść z drzewa Bodhi,
zaginiony mięǳy kartkami inne książki,
nie może być garstką piór, sypiących się z tego
tomu
(a tak właśnie się odnajduje, tak jest)

Proporcje
Niedotykalny pa ąk na balkonie:
z dnia na ǳień wszystko
inne male e.

Układ
Jeżeli materia est związaną energią,
wolna myśl est niczym i tylko zapis e
nada e moc, by zaistniała.
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Ciąg
Tryb ciągły kusi, a ednak wzrok grzęźnie
w nieokreślonym planie, szuka ąc na mnie trwałych śladów,
którymi nie trzeba podążać, i którym myśl
odmawia modlitwy.

Impas
Tyle się zmienia i tylko na drobne. Nowe widoki —
edna perspektywa. Znowu wszystkie drogi
prowaǳą do kłębka
(owĳa w bawełnę i połyka język)
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Niska rozǳielczość
Kamie
Popiół i rǳawy pył, sypiące się znikąd,
podpowieǳiały nam tę esień
Utrwalam dla ciebie swo e zbliżenia z zamarłą
naturą
w na niższe rozǳielczości. Czy mogłabym lepie oddać
to, co nas łączy ak drewniana kładka nad torami,
ak fabryka, która we śnie est katedrą?

Sposób
Kiedy ostentacy nie uda e, że go nie ma,
zacznĳ udawać to samo —
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wtedy się okaże.

Zen sen
Pokazu e wszystko bez cenzury, żeby dać do
zrozumienia,
ak dalece mu na tym nie zależy;
sobie także musi stale przypominać,
żeby się w naszych oczach nie wyroǳić w próżnię
(w to, co go pochłania)

Oﬁara
Ciemność i światło są przenikaniem,
granice mięǳy nimi — ﬁkc ą.
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Wierze potrzebny est pokarm:
zatrzyma chleb, który rozda esz
i z eǳ.

Daj mi
Boguszowi
Ciała lekkie, zanurzone w bieli,
znoszące się wza emnie ak broń, instrumenty
—
coś pośredniego, z czym należy
obchoǳić się na ostrożnie
(nie pomĳając niczego,
co może poǳielić)
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Abney Park Cemetery
Kwiaty wiśni na nagich drzewkach, skruszone
mrozem.
W głębi cmentarza wieczorną piosenkę śpiewa
lis.
Jego wczora sze ślady przebĳa ą
przez ǳisie szy śnieg,
w ten sposób biel sta e się szarością.

Szmery
Z braku widoków gromaǳi teraz dźwięki,
z nich na łatwie odtworzyć strach.
Podszept zmienia w ciągłą, dochoǳi do sedna;
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lis nocami rozrzuca odpadki sąsiada,
pod czaszką wĳe gniazdo rak.

Spokój
Kot nakrywa łapką śnieżynki ak atomowe guziki.
Czeka ąc na katastrofę,
lękiem można się zachwycić.

Ślad
Tatianie
Ślad liścia na chodniku ak apoński rysunek
ukazu e edynie zarys nerwów
i wiążący e kontur, w którym się precyzu e
ich niedoskonała gra.
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Właǳa i czas
Pętla złego czasu rozluźnia się odrobinę za późno
i ona z przetrąconym karkiem nie może uż liczyć
na żaden lepszy czas.
W ten sposób nareszcie nad nim panu e
i po mu e, akim ciężarem est właǳa.

Epizod
Przez podwórka, a ak ulicą, to chyłkiem przy
ścianie.
Świat się zamyka w kwartale:
tak dyktu e przestrzeń i czas.
Jedyne wy ście prowaǳi do wnętrza,
na zewnątrz tysiąc ślepych wy ść.
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Opór
Nie złoży broni ani żadne wizyty; im głębie
ukrywa się w sobie,
tym lepie obe mu e chaos, tym więce myśli
ciśnie się na papier, na gwałt.

Długie światła wyobraźni
Jackowi
I ten ich upór wzrasta ący wobec cuǳe kapitulac i:
próbu ą nazywać, ale tego po prostu nie da się
nazwać
To się rozumie samo
przez się
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(cząsteczkę, która ich czyni
niezwrotnymi w mowie)

Bezdech
One ą zliczą: bezkresne znużenia, wciąż nowe
znaczenia; tak skończy się naznaczenie
imieniem, które wkrótce spłonie,
w popiół zamieni i rozproszy we śnie
(tym razem cuǳym, żarłocznym jak piach)

Wyjście z sytuacji
Na margines
zdarzeń.
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