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jabloň

někdy v raném dětství
na naivně upřímném poli
na měsíc
chtěl jsem prorazit hadřík oblohy
a na boubelatém obličeji
vydloubnout kráter výrazný jako 
modřina –
a velký jako moje jméno

později jsem našel to místo –
zemi prvních
(teď už vím že neuskutečnitelných) vzletů –
jenom jsem nemohl pochopit 
odkud se
uprostřed prázdného pole
vzala
docela hezká
na pohled čtyřicetiletá
a stále bezejmenná
jabloň
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jabłoń

kiedyś w bardzo wczesnym dzieciństwie 
na naiwnie szczerym polu
cisnąłem ogryzkiem w księżyc –
chciałem przeszyć płachtę nieba
i na pucułowatym obliczu
wyżłobić wyraźny jak siniec 
krater – 
wielki jak moje nazwisko 

po latach odnalazłem to miejsce – 
krainę pierwszych 
(teraz już wiem że niemożliwych) wzlotów –
i tylko pojąć nie mogłem
skąd 
na środku pustego pola
wzięła się 
całkiem dorodna 
na oko czterdziestoletnia
i ciągle bezimienna 
jabłoń 
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p atchwork

k ničemu mi není ten váš dort –
nesahám už po svatých knihách
nepřihlašuji se na Facebook
nečerpám ze zdroje pravdy
a neotevřená skotská jenom překáží v kredenci
nemám žádné otázky pro moudré
ani nevyužívám volné minuty zdarma

ne proto že jsem si zcela jist
nebo že nevím jistě
jenom je škoda času...
místo toho můžu sám
přečíst dítěti pohádku
přinést mu z kuchyně nějaké pití
a odpovědět na další „proč?“

po letech si umím poradit bez knih
bez zdrojů a mudrců a závislostí –
mám svůj vlastní patchwork –
hedvábnými kousky snů
látám hrubou realitu
v místech kde ji roztrhla bolest...
neustále sešívám drsné snění
s rafinovaně hladkým snem
propichuji éterickou pavučinu ducha
konopným provazem hmoty
a žiji podél švů a stehů
protože jednodušeji
a jinak to nelze
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p atchwork

na nic mi ten wasz przekładaniec – 
nie sięgam już do świętych ksiąg
nie loguję się na Facebook
nie czerpię ze źródła prawdy 
a nie otwarta szkocka zawala tylko kredens
nie mam już pytań do mędrców
z darmowych minut też nie korzystam

nie dlatego że na pewno wiem 
albo że na pewno nie wiem
tylko że czasu szkoda...
przecież zamiast tego samemu można 
przeczytać dziecku bajkę
przynieść mu z kuchni coś do picia
i odpowiedzieć na kolejne „dlaczego?”

po latach umiem sobie radzić bez ksiąg
bez źródeł i mędrców i nałogów –
mam własny patchwork –
skrawkami jedwabistych marzeń 
łatam zgrzebną rzeczywistość
w miejscach w których ból ją rozdarł...
zszywam nachalnie szorstką jawę 
z wyrafinowanie gładkim snem
przetykam zwiewną pajęczynę ducha 
konopnym sznurem materii
i żyję wzdłuż szwów oraz ściegów
bo prościej
i inaczej się nie da



8 v Jacek  Molęda /  Šel  j sem pro  chleba   v

zje dno duš ený účet

kolik z těch kteří nám hleděli do očí
teď se na nás mračí
kolik z těch kteří nám doslova přísahali 
nechtějí s námi prohodit ani slůvko
kolik z těch kteří nás poznali
nás nepoznávají
proč ti kteří byli na dosah ruky
jsou co by kamenem dohodil
a proč nikdy 
naopak
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rachunek uprosz cz ony

ilu z tych co spoglądali nam w oczy
patrzy spode łba
ilu z tych co dali nam słowo
nie chce go nawet zamienić
ilu z tych co nas poznali
nie rozpoznaje
dlaczego ci co byli na wyciągnięcie ręki
są o rzut kamieniem
i dlaczego nigdy
odwrotnie
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bio degradace

vzpomínky jsou vlastně jakýsi
odpad –
ty obyčejné měníme 
na pohádky pro děti
ty jedovaté se snažíme
v něčem utopit
ale jsou také takové 
které vyzařují
a nevíme co si s nimi
počít
když tak svítí
v noci
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bio degradacja

wspomnienia to takie
odpady –
te zwykłe przetwarzamy
dzieciom na bajki
te toksyczne próbujemy 
w czymś utopić
ale są też takie które
promieniują
i nie wiadomo co z nimi 
zrobić
kiedy tak świecą 
po nocach
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váno ce

pouliční lampy si oblékají
nevinnost
jako milenci v Polsku
před církevním sňatkem –
je bílo

dokonce rumunská matka
a její dítě ukolébané v betonu
tady dnes nejsou –
je chladno

domy svítí
podmalovanýma očima 
pod jehličnatým obočím –
pozlátkově

co víc potřebuješ
ke štěstí během těch několika hodin
po rituální vraždě
na studenokrevných?
už snad jenom hvězdičku
z nebe –
znamení že zanedlouho se vše vrátí
do normálu…
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w igi l ia

uliczne latarnie stroją się 
w niewinność
jak w Polsce kochanki przed
kościelnym ślubem –
biało

nawet rumuńskiej matki 
i jej dzieciątka wkołysanego w beton
dziś tutaj nie ma –
mroźno

domy świecą
podkolorowanymi oczami spod
iglastych brwi –
blichtrowato

czegóż więcej potrzeba do
szczęścia w te kilka godzin po
rytualnym mordzie na
zimnokrwistych?
już chyba tylko gwiazdki z 
nieba –
znaku że niedługo wszystko wróci do
normy…
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ú k lid

sváteční pohlednice – už v koši na papír –
naivně věří že recyklování je reinkarnace
dieteticky nevyvážená lednička
ještě nafouklá pobrukuje
telefon stále více služebním tónem
ekonomičtěji vybírá ze seznamu

mezi minulou hyperaktivností vozíku v supermarketu
a současnou strnulostí čekajících na vynesení odpadků
přikrčily se vystrašené Vánoce které jsou právě
vymetány

a jenom doma roznesená
radost dítěte z dárku 
nedá se uklidit 
ostatně není to třeba
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p orząd k i

kartki świąteczne – już w koszu na papier –
naiwnie wierzą że recykling to reinkarnacja
dietetycznie niezrównoważona lodówka
jeszcze wzdęta pomrukuje
telefon coraz bardziej służbowym tonem
oszczędniej wybiera z listy
 
między przeszłą nadpobudliwością wózka w supermarkecie
i teraźniejszym stuporem czekających na wyniesienie śmieci
strachliwie przycupnęło właśnie co wymiatane
Boże Narodzenie

i tylko poroznoszonej po domu 
radości dziecka z prezentu 
ciągle uprzątnąć nie sposób i
nie trzeba
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smysl  ž ivota

na mém západu slunce
soused postavil dům
teď v létě každý večer do něj zapadá
okrajem střechy jak
vzácná mince do pokladničky
rozpustilého fracka
proto toužím po zimě –
po tom odpoledni
kdy slunce nevyhnutelně
spadne vedle
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s ens  życia

na moim zachodzie słońca 
sąsiad postawił dom
teraz latem co wieczór ono wpada do niego
przez krawędź dachu jak
drogocenna moneta do skarbonki
rozpuszczonego bachora
dlatego tęsknię do zimy –
do tego popołudnia 
kiedy słońce nieuniknienie 
spadnie obok 
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kořeny

zaparkoval jsem u potoka z dětství –
ani stopa po stromech u cesty...
déšť havarijně bubnoval o střešní okno
a stékal po slitinových kolech...

potok uvězněný v betonových kruzích
byl dávno vrácen pod zem...
na pumpě ohraničené poniklovaným řetězem
ztuhla červeně zbarvená kapka z ocele...

nedokázal jsem se přitisknout ke kořenům –
nejsem jako ta žíznivá dešťovka
z praskliny na asfaltu –
možná bych se jí měl zeptat
jestli tam ještě jsou 
moje kořeny...
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korz enie

zaparkowałem przy strumieniu z dzieciństwa –
ni śladu po przydrożnych drzewach… 
deszcz bębnił awaryjnie o szyberdach i 
spływał po alufelgach…

potok uwięziony w betonowych kręgach
dawno zawrócono pod ziemię…
na pompie skrępowanej niklowanym łańcuchem
zastygła metaliczna kropla czerwonej farby…

nie dałem rady przecisnąć się do korzeni – 
nie jestem jak ta spragniona dżdżownica
z pęknięcia w asfalcie –
być może jej trzeba było zapytać czy 
moje korzenie jeszcze 
tam są… 
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s oub ěžná

Marku Rapnickému

Krnov – Ratiboř – Krakov
padesát stupňů a několik minut severní šířky
soukromá iluze přímky –
osobní obratník –
jednou obrat na východ
podruhé na západ a opět –
jak po oblouku – bezpečně tam a zpátky
k výchozímu bodu

vím –
řekl bys že logicky a poctivě by bylo připojit svisle
českou Prahu –
i když říkají že je to příliš daleko
a polský Lvov –
i když říkají že je to dávno

Bohužel mě znáš příliš dobře na to
abys připustil
že mě na té paralele
víc než oblouky bran a klenby katedrál
zajímají prohnuté kmeny a větve stromů
podél cest 
na Praděd a Kralický Sněžník

50°05’N, březen 2010
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rów noleżni k

Markowi Rapnickiemu

Karniów – Racibórz – Kraków
pięćdziesiąt stopni i parę minut szerokości północnej
prywatna iluzja prostej –
osobisty zwrotnik –
to zwrot na wschód
to na zachód i znów –
jak to po łuku – bezpiecznie tam i z powrotem 
do punktu wyjścia

wiem –
rzekłbyś że logiczniej i zacniej byłoby dołączyć 
czeską Pragę –
choć mówią że to za daleko
i polski Lwów –
choć mówią że to za dawno

Niestety na tyle mnie znasz by 
słusznie przypuszczać że 
na tym równoleżniku
bardziej niż łuki bram i sklepień katedr 
zajmują mnie wygięte pnie i konary drzew
wzdłuż szlaków na
Pradziad i Śnieżnik

50˚05’N, marzec 2010
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stvoření  hor y

slovo se šroubuje do závanu větru
myšlenka vrůstá do kořenů trávy
soustředěný pohled zahřívá skálu
pokyn rukou určuje proud potoka
a už je jako my –
láká
míří vysoko
zdánlivě vypadá jako věčný
a hlavně –
dokáže zabít



23v Jacek  Molęda /  Wyszedłem po chleb    v

stworz enie  gór y

słowo wkręca się w podmuch wiatru
myśl wrasta w korzeń trawy
skupiony wzrok rozgrzewa skałę
skinienie ręki nadaje strumieniowi bieg 
i już jest jak my –
pociąga
wysoko mierzy
z pozoru wygląda na wieczną 
i przede wszystkim –
umie zabijać
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iniciace

chtěl jsem se nadechnout –
zatajil se mi dech
chtěl bych se opřít nohama o žulu –
kámen v botě
napít se z pramene –
avšak v takové chvíli se můžeš
začít dusit
aspoň jednu větev oddělat 
a dotknout se –
dokonce vzrušený turista si pamatuje
že kopřiva pálí
že obcování s panenskou přírodou má své 
(nikoli nevyhnutelně globální)
důsledky
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inic jac ja

chciałem nabrać powietrza –
dech mi zaparło
oprzeć stopy o granit –
kamień w bucie
ze źródła się napić –
że też w takiej chwili można się 
zachłysnąć
choć jedną gałąź odchylić 
i dotknąć –
nawet egzaltowany turysta pamięta że
pokrzywa parzy że
obcowanie z dziewiczą przyrodą bywa
brzemienne 
(niekoniecznie w globalne skutki)
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v lastní  v nitroz emí

tam nevede žádná báseň
občas nějaká fráze najde pach
na okamžik ucítí krajíc chleba s máslem a mátový čaj –
takový můj engram jenž může otevřít
celé dětství
stane se že nějaké slovo na okamžik natrefí na stopu
pečlivě ukrytou jako jizva na vnitřku pravé dlaně
s níž si neporadí žádný chiromantik
stává se že rytmus náhodou zlomí větvičku u cesty
nebo se pointa nešikovně otiskne jako stopa boty
a to je vše –
stejně netrefíte
dokonce už i Múza zapomněla cestu
a také já stále obtížněji nacházím
své vlastní vnitrozemí
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interior  własny

tam nie prowadzi żaden wiersz
czasami jakaś fraza podejmie trop
na chwilę zwęszy pajdę chleba z masłem i miętową herbatę –
taki mój engram który może odtworzyć
całe dzieciństwo
bywa że jakieś słowo na moment natrafi na ślad
skrzętnie ukryty jak zabrudzona blizna na wnętrzu prawej dłoni
z którą nie poradzi sobie żaden chiromanta 
bywa że rytm złamie przypadkiem gałązkę przy ścieżce
albo puenta niezdarnie się odciśnie jak ślad buta
i tyle –
i tak nie dojdziecie
nawet Muza zapomniała już drogi
a i mnie coraz trudniej odnaleźć
mój własny interior
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ex ni hi lo

hledali jsme materiál pro náš svět
ze stromu jsme vyřezali kolébku a vytesali mučicí nástroje
kámen jsme obrátili v obranné zdi a žaláře vězení
do nebe trčely gotické katedrály ale i komíny v Auschwitz
papír vydal milostné dopisy i rozsudky smrti
umělá hmota se změnila v Barbie i semtex...

Bůh to měl mnohem snazší –
musel tvořit
z ničeho
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ex ni hi lo

szukaliśmy materiału na nasz świat 
z drewna wystrugaliśmy kołyskę i wyciosaliśmy machiny tortur
kamień obróciliśmy w obronne mury i więzienne lochy
strzeliły w niebo ceglane gotyckie katedry ale i kominy Auschwitz
papier wydał listy miłosne i wyroki śmierci
tworzywo sztuczne zmieniło się w Barbie i semtex…

Bogu było o wiele łatwiej –
musiał tworzyć
z niczego 
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oni

přiletěli jako tažní ptáci –
rozklovali nám obličeje
lísali se jako tlusté kočky –
prořízli hrdla
strach napovídal že teď připlují žraloci
nebo nás hadi uštknou jedem
avšak přišli lidé –
doteď má velké oči
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oni

przylecieli jak wędrowne ptaki –
rozdziobali nam twarze
łasili się jak tłuste koty –
poprzegryzali gardła
strach podpowiadał że teraz przypłyną rekiny
albo nasączą nas jadem węże
ale oto przyszli ludzie –
do tej pory ma wielkie oczy
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Zmajsk i  most

přijeli jsme
z krajiny pitbulů a land-roverů
bran s poplašným zařízením vykovaných na tři a půl metru
žoldáckých bezpečnostních agentur
a zůstali jsme stát –
ohromení jako srbská děla
před pastelovým dřevěným plotem
který smí přeskočit jenom polní koník...
mezi travami
jejichž stonky mohou ohýbat jenom motýli
na cestě
kterou umí vyšlapat
jenom dětská zvědavost

není divu že kdysi nad lublaňským mostem
draci – podobně jako tanky – 
chrlili oheň –
a aniž by ušpinili omítku
nebo pošlapali trávník
navždy se usadili
na jeho obou stranách...

Lublaň, srpen 2007
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Zmajsk i  most

przyjechaliśmy 
z krainy pitbulli i land-roverów 
bram z alarmem kutych na trzy i pół metra 
i zaciężnych firm ochroniarskich
i stanęliśmy – 
ogłupiali jak serbskie działa
przed pastelowym drewnianym płotkiem
który tylko konikowi polnemu wolno pokonać…
pośród traw 
których źdźbła tylko motylom wolno uginać
na ścieżce
którą tylko dziecięca ciekawość
potrafi wydeptać 

nie dziwota że kiedyś nad lublańskim mostem 
smoki – tak samo jak czołgi –
zachłysnęły się ogniem – 
i nie osmalając tynku
i nie ugniatając trawnika
po obu stronach przęsła 
na zawsze osiadły…

Lublana, sierpień 2007
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Proteus  anguinus

turistům

vyrojili se z tunelu Karavanky...

část se plazila k benátským močálům
kde voda metodicky smývá odér strachu
zavěšený stále níž z Mostu vzdechů
a střechy – naivně vybudované před zraky turistů
domýšlivě tonou ve vlastním odraze

jiné přivábila vůně krve z kavárny v Sarajevě
kdy se ještě kouří z šálku v rukou číšníka
jako z ostřelovačovy pušky vyhlížející ze střechy 
a v růžových plátcích rozstříknutých po stěnách –
stále ještě obíhá hemoglobin

nás už zdržel průsmyk Lubel
vápenaté sklenutí přehozené přes zeleň –
chtěli jsme se jenom dotknout
amorfně nahé vrstvy země
bez geometrických porostů z tesaného kamene a cihel...

když jsme vycházeli ze stále umělejšího osvětlení
vklouzli jsme do prvního otevření skal
až se rozplynul strach a rozmyla krev

nepotřebně jsme se kdysi vyplazili z jeskyně –
měli jsme zůstat tam kde proteus 
jehož kůže se zdá být mnohem lidštější
než naše...

Postojna, srpen 2007
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Proteus  anguinus

turystom

wylegli chmarą z tunelu Karawanki…

część popełzła ku weneckim moczarom
gdzie woda metodycznie zmywa odór strachu
coraz niżej zwieszony z Mostu Westchnień
a dachy – naiwnie wsparte na wzroku turystów –
zadufane toną w odbiciu własnym

innych zwabiła woń krwi z kawiarni w Sarajewie
gdzie skrywana w dłoni kelnera filiżanka jeszcze dymi 
jak wyzierający ze strychu snajperski karabin
a w różanych płatkach rozbryzganych na ścianach –
wciąż krąży hemoglobina

nas zatrzymała już przełęcz Lubel
wapienne przęsło przerzucone przez zieleń –
chcieliśmy dotknąć tylko
amorficznie nagiej powłoki ziemi
bez geometrycznych narośli z ciosanego kamienia i cegieł …

wychodząc z coraz bardziej sztucznego światła
wsunęliśmy się w pierwotne rozwarcie skał
aż rozwiał się lęk i rozmyła krew

niepotrzebnie kiedykolwiek wypełzliśmy z jaskini –
trzeba było pozostać tam gdzie odmieniec
którego skóra wydaje się o wiele bardziej ludzka
od naszej…

Postojna, sierpień 2007
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Verb ena

Żbietce

nedopluji jsme k Zvonu přání
nebyl důvod –
neměli jsme jinou touhu než to
abychom zamkli čas 
v kousku dolomitu a potůčku vody –
nedopluli jsme...
namísto toho bylo rozumnější
koupit na stánku
jemné lístky verbeny vložené do umělé hmoty –
vyšlo to nastejno

Bled, srpen 2007
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Verb ena

Żbietce

nie dopłynęliśmy do Dzwonu Życzeń bo 
po co –
nie mieliśmy innych pragnień niż to żeby
zamknąć czas w 
grudce dolomitu i strużce wody –
nie dopłynęliśmy…
zamiast tego rozsądniej było 
kupić na straganie 
delikatne płatki werbeny wtopione w plastik –
wyszło na to samo

Bled, sierpień 2007
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ve čer  s  Ev rop ou

dítě u mešity kouká 
na vycházející půlměsíc –
dočká se úplňku?

babička v kostele hledí
na spadlý růženec –
dokáže ho zvednout?

na hlavním náměstí pozoruji
jak jsi vyhládla –
tak co si dáš – kebab nebo pizzu?

tak dávno jsem v nás ztratil víru
tak málo tě znám
že už nevím...

Kolín nad Rýnem, 21. století
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w ie cz ór  z  Europ ą

dziecko pod meczetem zerka na 
wschodzący półksiężyc – 
czy doczeka pełni?

w kościele staruszka patrzy na
upuszczony różaniec –
czy zdoła podnieść?

na głównym placu spoglądam na
wygłodzoną ciebie –
to co – kebab czy pizza?

tak dawno straciłem w nas wiarę
tak słabo cię znam 
że już nie wiem…

Kolonia nad Renem, XXI wiek
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p ět  s et  metr ů o d Brig hton Pier

Anthonymu Fitzgeraldovi

máme příliš malé nohy –
abychom si odnesli oblázky z pláže 
v Brightonu mezi prsty
jako sopotský písek –
nejsou tak hladké jemné… a malé

máme příliš malé nohy –
nechceme pěšky 
k molu radostně nataženému
jako papírová jarmareční trubka –
není tady ten pohled šum... a hukot

jsme z Polska –
milujeme zámky z písku
slova smývaná vlnami
a prázdné molo
abychom mohli chodit sami po moři a snít

jsme z Polska –
máme příliš malé nohy
těsně ovinuté úzkými obzory
protože naše zem není ostrov 
a snadno bychom mohli utéct

jsme z Polska –
takže se tady posadíme na kameny
a navzdory vlnám i logice
budeme bez oboustranosti házet oblázky
až na druhý břeh do milované Francie

Brighton, srpen 2009
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pię ćs et  metrów o d Brig hton Pier

Anthony’emu Fitzgeraldowi

mamy za małe stopy –
otoczaków z plaży w Brighton
nie wyniesiemy między palcami
jak sopockiego piasku –
nie ta gładkość i szlif… i ten rozmiar

mamy za małe stopy –
nie chcemy pieszo do mola
radośnie rozwiniętego
jak papierowa jarmarczna trąbka –
nie ten widok i szum… i ten rozgwar 

jesteśmy z Polski –
kochamy zamki z piasku
słowa zmywane przez fale
i puste molo by 
samotnie chodzić po morzu i marzyć

jesteśmy z Polski –
mamy za małe stopy
ciasno owijane przez wąskie horyzonty 
bo nasz kraj to nie wyspa i łatwo
moglibyśmy uciec

jesteśmy z Polski –
więc usiądziemy tu na kamieniach i
na przekór falom i logice
będziemy bez wzajemności puszczać kaczki
aż na drugi brzeg do ukochanej Francji

Brighton, sierpień 2009
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Stonehenge

Gosi a Stevovi

hej –
to jsme my –
kmen z Křemíkového údolí
plující po elektromagnetických vlnách
připoutaný ke klenbě signály ze satelitů
jako loutky

za dvě stě metrů nás GPS navede vlevo
a ukotví na parkovišti
abychom se na chvíli uvolnili z postrojů

s hovořícím kouskem křemíku u ucha
obklušeme ten váš kromlech –
ten přivlečený pískovec a žulu
a kameny na které v dnech slunovratu
ranní slunce skalnatou průrvou
stékalo blankytem
takovým jak nad Salisbury
to naši předkové tam postavili katedrálu
s jehlou zapíchnutou do dnes už našeho nebe

obejdeme ten kruh
a pak si 
nasadíme elektronický postroj –
jako na provaze se vrátíme
do svých domovů
abychom jedním pohybem prstu přenesli
z paměťových karet
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Stonehenge

Gosi i Steve’owi 

hej – 
to my – 
plemię z Krzemowej Doliny
żeglujące po elektromagnetycznych falach
przytroczone do sklepienia sygnałami z satelitów
jak marionetki

za dwieście metrów GPS rzuci nas w lewo i
zakotwiczy na parkingu
na chwilę rozluźniając pęta 

z gadającym kawałkiem krzemu przy uchu 
obdrepczemy ten wasz kromlech –
te przywleczone piaskowce i granity i
kamienie na które w dniach przesilenia
ranne słońce skalną szczeliną 
sączyło błękit
taki jak ten nad Salisbury
to nasi przodkowie wznieśli tam katedrę
z iglica wkłutą w teraz już nasze niebo

obejdziemy ten krąg 
a potem 
założywszy elektroniczną uprząż –
jak po sznurku wrócimy
do domów
by jednym ruchem palca przenieść z
kart pamięci na 
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na plochu počítačů
celé to vaše
nahrubo tesané
dědictví

na cestě do Salisbury, srpen 2009
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pulpit komputerów
całą tę waszą 
z grubsza ciosaną 
spuściznę

w drodze do Salisbury, sierpień 2009
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okcidentální  p oz drav y

ahoj –
Londýn Greenwich –
vracím se –
pomalu jdu
k nule
poslední libru dojmů
věším jako mokrý štítek
na poledníku –
možná některou noc uschne
do podoby neonu –
toho z Piccadilly

myšlení jako metro –
všechny myšlenky orientují
k východu –
stačí odhodit lásku
jako silonovou tašku –
na východ odstraší
všechny moje touhy –
pihovatou tvář dívky
z Kielc
v pizzerii na Soho
povědomě nepodobná Tvé –
polský klub
povědomě uzavřený v sobě –
holubi z Baker Street
povědomě nekrakovští
„ohrožení zdraví a problém“
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p oz drow ienia  okc ydentalne

cześć –
Londyn Greenwich –
wracam – 
powoli wychodzę
na zero
ostatni funt wrażeń
jak mokrą kliszę zawieszam 
na południku –
niech kiedyś nocą wyschnie
na neon –
ten z Piccadilly

umysł jak metro –
wszystkie myśli skierowują
do wyjścia –
wystarczy podrzucić miłość
jak plastikową torbę –
na wschód odstraszy
wszystkie moje pociągi –
pyzatą twarz kieleckiej
dziewczyny
z pizzerii na Soho
znajomo niepodobną do Twojej –
klub polonijny
znajomo zamknięty w sobie –
gołębie z Baker Street
znajomo niekrakowskie
„zagrożenie dla zdrowia i kłopot”
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na mostě přes Temži
stesk tíží na šíji
jako fotoaparát
japonskou turistku
„obejmi mě celou
obejmi mě políčkem
mne i Big Ben
ať to uvidí
sto čtyřicet stupňů odtud
v mojí firmě“

„a mne? děkuji“
opravdu pospíchám –
i když moje země je také orientem –
vždyť přece Ty
jenomže syn
no ale dcera...

Londýn, 1993
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na moście przez Tamizę
tęsknota ciąży u szyi
jak aparat fotograficzny
japońskiej turystce
„obejmij mnie całą 
obejmij mnie kadrem
mnie i Big Ben
niech to zobaczą
sto czterdzieści stopni stąd
w mojej firmie”

„a mnie? dziękuję”
mnie już bardzo spieszno –
choć mój kraj to też orient –
lecz przecież Ty
tylko że syn
no ale córka…

Londyn, 1993
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pro cházk a p o p arku jménem město Roth

vnukovi, až vyroste

V parku jenž byl kdysi hřbitovem
ženy ukládají nemluvňata do kočárků
zadní částí ve směru jízdy
aby se od malého zahleděly do minulosti...
Teprve starci se do rakví 
pokládají obráceně
když jim stěna víček přehradí cestu...
V zemi v níž je nejdůležitější zátylek hlavy –
panenky nesmí skrývat touhy –
oční důlky mají být prázdné...

V parku jenž byl kdysi hřbitovem
ženy natahují dětem čepice na uši
a ústa ucpávají dudlíkem
aby nikdo nikomu nenarušil ticho...
Teprve dospělým
náleží hlas –
děti mohou pohybovat ústy jako ryby...
V zemi kde je ze zvuků nejdůležitější ozvěna
křik se má spojovat se smrtí
ale nikdy s narozením...

V parku jenž byl kdysi hřbitovem
nejsou muži v alejích –
čekají v křeslech až zazvoní hrana
i když nikdo ještě neví komu
protože člověka je dnes obtížné postřehnout
a v televizi je vidět jenom národ...
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sp acer  p o p arku imienia  miasta  Roth

wnukowi, kiedy dorośnie

W parku który kiedyś był cmentarzem
kobiety układają niemowlęta w wózkach
tyłem do kierunku jazdy
by od małego zapatrzyły się w przeszłość…
Dopiero starców w trumnach
kładzie się odwrotnie 
gdy ściana powiek przegrodzi im drogę…
W kraju w którym potylica jest najważniejsza –
źrenicom nie wolno skrywać marzeń –
oczodoły mają być puste…

W parku który kiedyś był cmentarzem
kobiety naciągają niemowlętom na uszy czapki
i zatykają buzię smoczkiem
by nikt nikomu nie rozdzierał ciszy…
Dopiero dorosłym 
przysługuje głos – 
dzieciom wolno rybio rozdziawić usta…
W kraju w którym z dźwięków najważniejsze jest echo 
krzyk każą kojarzyć ze śmiercią
ale nigdy z narodzinami…

W parku który kiedyś był cmentarzem
mężczyzn w alejach nie ma –
czuwają w fotelach aż zabije dzwon
choć nie wiadomo jeszcze komu
bo człowieka trudno dziś dostrzec
a w telewizji widać tylko naród…
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Víc už nevím maličký co tady děláme –
usměvaví a upovídaní –
předkem ve směru jízdy
a do čeho jsme vjeli tvým golfovým kočárkem
v zemi ve které je dost tepla 
abychom zapálili svíčku na hrobě
ale málo 
abychom ohřáli inkubátor...

A přesto –
se nám to podařilo –
tvému hospici jsme věnovali vybavení
a jedno procento z daní...
A tady – podívej...
Kolem dokola –
Velký národní hospic...

Ratiboř, duben 2011
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Więc nie wiem maluszku co my tu robimy –
uśmiechnięci i rozgadani –
przodem do kierunku jazdy
i w cośmy wjechali twoją spacerówką
w kraju w którym dość ciepła 
by zapalić na grobie znicz
ale za mało 
by ogrzać inkubator…

A mimo to –
udało się –
twojemu hospicjum oddaliśmy sprzęt
i jeden procent z podatku…
A tu – patrz …
Dokoła – 
Wielkie Narodowe Hospicjum…

Racibórz, kwiecień 2011
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š el  js em pro chleb a

když onemocněla moje matka
sbalil jsem se
a jako obvykle jsem šel pro chleba –
vždy jsem se jí snažil vyhovět
ale pro ni byl stejně vždy nejdůležitější otec
přestože jsem to byl já kdo byl celý den doma...
– mne potřebovala jenom na to
aby byl na stole chléb když se vrátí otec –
někdy jsem měl opravdu hlad 
ale věděl jsem že byl pro něho
tak jsem se ho bál dotknout

on nejčastěji buď seděl nebo už nežil
a když se nakonec objevil ve dveřích nebo ho do nich přinesli
vyprávěl matce o podrazech sousedů
a dluhu vůči rodičům
a o krvi kterou jej musel splatit...
matka ho tehdy uklidňovala
a vyprávěla příběhy o vnucích
a jejich šťastném životě – když už jednou budou...
– o mně nemluvili vůbec

ona čekala výhradně na otce
připravovala obvazy a pak je stáčela jako šálu
kterou jsem nikdy neměl
a když jsem se prochladil a dostal horečku
šla do lékárny ale přinesla jenom jód
aby se otci rychleji hojili rány
a opět nás mohl opustit...
vždy když odcházel ohlédl se zpět
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w ysz e dłem p o chleb

kiedy zachorowała mi matka
spakowałem się 
i jak zwykle wyszedłem po chleb –
zawsze starałem się jej dogadzać a
dla niej i tak najważniejszy zawsze był ojciec
choć to ja cały czas byłem w domu…
– mnie potrzebowała tylko po to by
chleb był na stole kiedy ojciec wróci –
czasami byłem naprawdę głodny ale
wiedziałem że był dla niego i 
bałem się ruszyć

on najczęściej albo siedział albo już nie żył
a kiedy wreszcie stawał w drzwiach albo go na nich wnieśli
rozprawiał matce o intrygach sąsiadów
i długu wobec dziadków
i o krwi którą musi go spłacić…
matka uspakajała go wtedy
snując opowieści o wnukach
i ich szczęśliwym życiu – kiedy już będą…
– o mnie nie rozmawiali wcale

ona czekała wyłącznie na ojca
gotowała bandaże a potem zwijała jak szalik
którego nigdy nie miałem
a kiedy przeziębiłem się i dostałem gorączki
poszła do apteki ale przyniosła tylko jodynę 
by ojcu szybciej goiły się rany
i znów mógł nas zostawić…
zawsze wychodząc spoglądał wstecz
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matka zase hleděla před sebe
– přes slzy dokonce neviděla 
že jsem stál vedle

Dům zvolna zaplňovaly památky po otci
ve skříních děravé uniformy všech armád
na stěnách fotografie jeho náhrobků a bitev
a podivné hodiny které odměřovaly čas pozpátku...
matka mě učila jak se z nich stírá prach –
a když jsem říkal že musím do školy
odpovídala že je to důležitější
a že se otec zanedlouho vrátí

takže když mi onemocněla matka
sbalil jsem se
a jako obvykle jsem šel pro chleba
chytil jsem vlak pak tramvaj letadlo a metro...
– byl jenom toustový
ale rozhodl jsem se ho koupit a poslat jí ho
věřil jsem že si snad tehdy
všimne
že nejsem doma
že si všimne
že mě má

a když mi řekne abych ho koupil ještě jednou –
– protože otec jí jenom žitný –
pochopí že je také matkou –
a nejenom otcovou ženou –
čili otčinou
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matka z kolei przed siebie 
– nawet przez łzy nie zauważała że 
stałem obok 

Dom z wolna zapełniały pamiątki po ojcu 
w szafach podziurawione mundury wszystkich armii
na ścianach zdjęcia jego nagrobków i bitew 
i dziwny zegar który odmierzał godziny wspak… 
matka uczyła mnie jak usuwać z nich kurz –
a gdy mówiłem że muszę do szkoły
odpowiadała że to ważniejsze i że 
lada dzień ojciec wróci 

więc kiedy zachorowała mi matka
spakowałem się 
i wyszedłem jak zwykle po chleb
złapałem pociąg potem tramwaj samolot i metro…
– był tylko tostowy 
ale zdecydowałem się kupić i jej wysłać
wierzyłem że może wtedy 
zauważy że 
mnie nie ma
że zauważy że 
mnie ma

i kiedy każe mi kupić jeszcze raz –
– bo ojciec jada wyłącznie razowy – 
zrozumie że jest też matką –
a nie tylko żoną ojca –
czyli ojczyzną
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rozhovor s  Matějem

„to není tak...
určitě se tady jednou vrátím
než dítě začne mluvit s přízvukem
když popadnu dech
než syn bude vyslovovat s přídechem
po hláskách které jsem vždy vyslovoval příliš tiše
a explodovaly někde ve mně
uprostřed

jasně
že přijedeme
když Magda začne odlišovat budík 
od řinčení umývaných talířů
než je syn dokáže poskládat do kredence
už ve vlastní kuchyni

přijedeme ještě na několik dnů
v srpnu
dobře je v měsíci s písmenem »r«
uslyšet šelest bílé sukně
a formuli vyslovovanou knězem
v polštině
a aby byla vodka Chopin a Pan Tadeáš
za sebou na stole...
zařídíš to?
Jacku... dokážeš projet celou vesnici
až ke kostelu
s volantem na pravé straně?

uvolni se –
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rozmowa z  Maćk iem

„to nie tak…
na pewno tu kiedyś wrócę
zanim dziecko zacznie mówić z akcentem
kiedy złapię oddech
zanim syn będzie stawiał przydech
po głoskach które zawsze wymawiałem za cicho 
i wybuchały gdzieś we mnie 
w środku

jasne że 
przyjedziemy
kiedy Magda zacznie odróżniać budzik od
brzęku zmywanych talerzy
zanim syn da radę ułożyć je w kredensie
już we własnej kuchni

wpadniemy jeszcze na parę dni 
w sierpniu
dobrze jest w miesiącu z literką „r”
usłyszeć szelest białej sukni
i formułę wypowiadaną przez księdza 
po polsku 
i żeby był Chopin albo Pan Tadeusz 
w rządku na stole…
załatwisz?
Jacek… dasz radę przejechać przez całą wieś 
aż pod kościół z
kierownicą po prawej stronie?

wyluzuj – 
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mně se to také ještě občas plete
po noční směně
a nastupuji ze strany spolucestujícího –
tehdy se ohlížím za sebe
ne že by se mi stýskalo
jenomže víš: Polák nepřichází k autu
z té strany jak má a...

to není tak...
vrátíme se určitě
na delší dobu
nemám rád nevyřešené záležitosti
všechno bude třeba uzavřít
a synovi ukážu Krakov...“
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mnie też się jeszcze czasem myli 
po nocnej zmianie i
wsiadam od strony pasażera –
wtedy spoglądam za siebie
nie żebym tęsknił
tylko wiesz: Polak podchodzi do auta
nie z tej strony co trzeba i…

to nie tak…
wrócimy na pewno
na dłużej
nie lubię otwartych spraw
wszystko trzeba będzie podomykać
i pokażę synowi Kraków…”
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L emnisk áta

Život je přímka –
madlo pohyblivých schodů v obchodní galerii
protáhnutí platební karty čtečkou
šev rukávu saka na čtyři knoflíky
řada oblíbených parfémů na palubě letadla
kolejnice v dálkově ovládaných vratech 
hrana mramorové podlahy v hale
spáry mezi kachličkami v koupelně
hrana dubového psacího stolu v pracovně

Takže k čemu je komu
klikatá horská stezka
vypouklost tváří
oblouk beder
sklonění trávy
křivka šíje
složitost stružky potu?

A co dělá symbol nekonečna
na obdélníkové čtvrtce papíru
v úhelníkovém šuplíku dubového psacího stolu?
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L emnisk ata

Życie jest prostą –
poręcz ruchomych schodów w galerii handlowej
przeciągnięcie karty płatniczej przez czytnik 
szew rękawa marynarki na cztery guziki 
linia ulubionych perfum na pokładzie samolotu 
prowadnica w bramie na pilota
krawędź marmurowej posadzki w hallu
fugi między kafelkami w łazience
kant dębowego biurka w gabinecie 

Więc po co komu 
kręta górska ścieżka
wypukłość policzków
łuk bioder
pochylenie trawy
wygięcie szyi
zawiłość strużki potu?

I co robi symbol nieskończoności 
na prostokątnej kartce papieru
w kanciastej szufladzie dębowego biurka?
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S ophia

ztrácíme víru jako naivní ptáče prachové peří
naději odvrhujeme jako když se svléká had
a jenom láska zůstává do konce –
je tak těžké svléknout se sám z kůže
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S ophia

wiarę tracimy jak naiwne pisklę puch
nadzieję zrzucamy jak gad dorastając wylinkę
i tylko miłość pozostaje do końca –
tak trudno samemu obedrzeć się ze skóry
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architektura v nitřku

k čemu mi je studený dotek kluzkých panelů
matný pohled okenní tabulky
k čemu mi je něha koženého gauče
energeticky úsporné jásání kompaktní žárovky 
splachovací šepoty zabudované nádržky?

pamatuji si Tě bosou v trávě
s otevřenými panenkami
opřenou o kámen
moji
jemně ovinutou šumem prodírajícího se potoka
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architektura w nętrza

po co mi chłodny dotyk śliskich paneli
przyciemnione spojrzenie okiennej szyby
po co lepka czułość skórzanej kanapy
energooszczędne uniesienia kompaktowej żarówki
podtynkowe szepty zabudowanej spłuczki?

pamiętam Cię boso na trawie
z rozwartymi źrenicami
opartą o kamień
moją
dyskretnie otuloną szumem przedzierającego się potoku
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stu ha

někdy je rozevlátá jako tibetská modlitba –
připojuje sny k větru
někdy je napjatá jako policejní páska –
odrazuje zavírajíc ústa
a hned se lepí na mne –
samolepicí –
otáčí si mě kolem prstu

až se náhle spojí –
do rozmaru na tvém klobouku –
a Ty mně udivenému vysvětluješ že tam přece 
vždycky byla!
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wstążk a

czasem roztrzepotana jak tybetańska modlitwa – 
doczepia marzenia do wiatru
czasem napięta jak policyjna taśma –
odpycha zamykając usta
i zaraz klei się do mnie –
samoprzylepna – 
owija całego wokół palca

aż nagle wiąże się –
w kaprys na Twym kapeluszu –
a Ty mnie zdziwionemu tłumaczysz że przecież 
zawsze tam była!
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rozp ad dne

ráno rozpíná lebku
nadýmá hruď
otevírá ústa

odpoledne rozjiskří synapse
uvolňuje dech
vyvrhuje slova

večer zhasíná mozek
 doráží plíce
 kouše do rtů

noc to má nejjednodušší –
 zůstává jí
 nesmysl
 zástava dechu
 a ticho
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rozp ad dnia

ranek rozpiera czaszkę
 nadyma pierś
 rozwiera usta 

południe roziskrza synapsy
 uwalnia oddech
 wyrzuca słowa

wieczór dogasza mózg
 dorzęża płuca
 dogryza wargi

nocy jest najłatwiej –
 jej pozostaje
 bezsens
 bezdech 
 i cisza
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otázk a

proč k čertu rozebírat báseň –
je logičtější hodit ji do internetového prohlížeče
který jako šílený neurochirurg prověří všechny odkazy
mezi literaturou a životem básníka

proč k čertu číst báseň –
je praktičtější zvolit celek a vybrat odpovídající hlas
jenž jako skutečný reportér podá zprávu naživo
z autorových myšlenek a citů

proč k čertu psát báseň –
je inteligentnější poslat ji na YouTube předělanou na písničku
z níž si nějaký emo-mladík udělá vyzvánění na mobilu –
tehdy bude vždycky budit emoce

proč se k čertu tak namáhat –
bylo by ekonomičtější náhodně sestavit několik těžkých slov
které by se jako respektovaný kritik vemluvily
náhodné formě coby její obsah

proč k čertu vždycky navzdory –
smysluplnější by bylo opravit dveře uklidit ve sklepě
a udělat něco opravdu –
pro sebe
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pytanie

po kiego licha analizować wiersz –
logiczniej wrzucić go do internetowej przeglądarki
która jak szalony neurochirurg sprawdzi wszystkie linki
między literaturą i życiem poety

po kiego licha czytać wiersz –
praktyczniej zaznaczyć całość i dobrać odpowiedni głos
który niczym rasowy reporter złoży relację na żywo
z myśli i odczuć autora

po kiego licha pisać wiersz –
inteligentniej wysłać go na YouTube przerobiony na piosenkę 
z której jakiś emo-małolat zrobi sobie dzwonek na komórkę –
wtedy zawsze będzie budził emocje

po kiego licha tak się męczyć –
ekonomiczniej byłoby losowo zestawić kilka trudnych słów
które jak uznany krytyk wmówiłyby 
przypadkowej formie posiadanie treści

po kiego licha zawsze na przekór –
sensowniej byłoby naprawić drzwi posprzątać w piwnicy
i zrobić coś naprawdę –
dla siebie
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možná naroz ení

házíme si prchavé stíny
chřestíme na sebe přes štěrbiny v tichu
cynismus obšil jazyk aby zbytečně neřezal
bříška prstů o fakturu mincí

mezi záblesky na částečkách prachu
na paprsku provlečeném okenní tabulkou

mezi náhodnými údery slabik
významů vyražených z hukotu ulice
z částečky světla a molekuly slova
(člověk si do posledního okamžiku nemůže být jist)
možná se právě narodil

možná že však zcela obyčejně
pod noční lucernou
z popelnatého údivu můry 
z potřeby která setřela prach z modlitební knihy
z tvrdošíjnosti papučí otírajících se o koberec
z úvahy která zívla únavou 
z touhy lžíce drnčící o podšálek
ze zvědavosti která zableskla v brýlích
se zrodil
malý vesmír
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moż e naro dz enie

rzucamy sobie przelotne cienie
chrzęszcząc do siebie przez szczeliny w ciszy
cynizm obszył język by darmo nie strzępić
opuszki palców o fakturze monet

pośród rozbłysków na drobinach kurzu
na przewleczonym przez szybę promieniu

pośród przypadkowych zderzeń sylab
znaczeń wybitych z rozgwaru ulicy
z cząsteczki światła i drobiny słowa
(do końca nigdy nic nie wiadomo) 
może się właśnie urodził

być może jednak tak najzwyczajniej
pod nocną lampką
ze spopielonego zdziwienia ćmy
z potrzeby co starła pył z modlitewnika
z uporu kapci trących o dywan 
z rozsądku co zmęczony ziewnął 
z pragnień łyżeczki brzęczących o spodek
z ciekawości co błysnęła w okularach
urodził się 
mały wszechświat 
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ote v írání  ok na II .

máme toho ještě tolik před sebou –
do prvního…
tolik voleb před sebou –
komu borovice komu žula…
tolik slov před sebou –
nejčastěji se myslí – miluji –
a říká *****…
tolik cest před sebou –
to chce klid – nakonec tě vždycky
odvezou…

no dobrá – možná se báseň nepovedla…
měla být o nekonečnu –
jenomže času je málo…
o svobodné vůli –
ale jako by bez ukazatelů…
o moci slov –
zůstala ta nejsilnější…
a o jednoduché cestě k cíli –
po stopách vyjetých hřbitovních kolejí…

ochranné sklo poezie
vystavené životu
praská samo –
není třeba ani nahlas křičet
ani hledat kameny
ani naivně věřit 
že ho někdo pomůže otevřít…
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o dsuwanie  szy by II

tyle jeszcze mamy przed sobą –
do pierwszego…
tyle wyborów przed sobą –
komu sosna komu granit…
tyle słów przed sobą –
najczęściej myśli się – kocham –
a mówi *****…
tyle dróg przed sobą –
spokojnie – na koniec zawsze 
podwożą…

no dobra – może i nie wyszedł wiersz…
miało być o nieskończoności –
tylko czasu mało…
o wolnej woli –
ale jak bez wytycznych…
o potędze słowa –
zostały te najmocniejsze…
i prostej drodze do celu –
śladem cmentarnych kolein…

ochronna szyba poezji 
wystawiona na życie
pęka sama –
nie trzeba ani głośno krzyczeć
ani szukać kamieni
ani wierzyć naiwnie że
ktoś pomoże odsunąć…
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o o dvaz e

odteď bude všechno jednoznačné –
buď odtud nebo odtamtud
bez překvapení –
úplně nečekaně
kdo bude chtít tomu připnu
kde bude třeba zalátám –
samé objednávky –
přímo podél linek
nikdy nic mezi

po čtyřicítce –
konečně se nebojím –
říkám pravdu celou hubkou –
protože nahlas je ještě poněkud
předčasně…
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o o dwadz e

odtąd wszystko będzie jednoznaczne –
albo stąd albo zowąd
bez zaskoczenia –
zupełnie znacka
komu trzeba przypnę
gdzie trzeba przyłatam –
same domówienia –
równo wzdłuż linijek
nic nigdy pomiędzy

po czterdziestce –
wreszcie się nie boję –
mówię prawdę całym gębkiem –
bo na głos tak jakby za
wcześnie…
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houb ele c

věnuji vysokým vlnám

haiku v hájku zeleném!

od slova ke slovu
běhají básníci

zasévají myšlenky na jalový úhor
myslí si že znamenají

haiku v hájku zeleném!

zase je smyla vlna
zrnko po zrníčku

kámen na kameni
tady kde kdysi byla pláž

haiku v hájku zeleném!

čas otiskuje tlapu
v aleji hvězd
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psunanic

wysokim falom poświęcam

o jejku haiku!

od słowa do słowa 
biegają poeci

oddają myśli na jałowy teren
myślą że znaczą

o jejku haiku!

znów ich zmyła fala
ziarnko po ziarnku

kamień na kamieniu
tu gdzie kiedyś plaża

o jejku haiku!

czas odciska łapę
w alei gwiazd
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malý anarchista  II .

tak velmi máš rád řád –
sladíš psací stůl
s barvou stěn
sebe s psacím stolem
tak velmi máš rád pořádek –
odděluješ snění
užíváš korektor na vzpomínky
sešité sny vkládáš do trička
rozplétáš klikaté kabely osudu –
na studené desce
jako na hřbitově –
už se všechno protíná
v pravém úhlu…

a nikdy nezapomínáš učesat myšlenky –
slovům vždy přistřihuješ hřívu
nebo splétáš věty
do jednoho z přikázaných vzorů
až k úspěchu

tak velmi máš rád harmonii…
a jenom občas nechtě
býváš sebou –
tehdy nepozorovaně pokukuješ
přes skrčené rameno
narovnáváš kancelářskou sponku
tajně koukáš na nepárové ponožky
nebo mícháš čaj proti směru
hodinových ručiček
a v mysli skanduješ slovo
s v o b o d a
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mały anarchista  II

tak bardzo lubisz ład –
dopasowujesz biurko do
koloru ścian i 
siebie do biurka
tak bardzo lubisz porządek –
segregujesz marzenia
używasz korektora do wspomnień
zszyte sny wkładasz do koszulki
rozsupłujesz pokrętne kable losu –
na chłodnym blacie
jak na cmentarzu –
już wszystko przecina się pod
kątem prostym…

i nigdy nie zapominasz przyczesać myśli –
słowom zawsze 
przycinasz grzywę albo
zaplatasz zdania w 
jeden z nakazanych wzorów aż po
sukces

tak bardzo lubisz harmonię …
i tylko czasem niechcący 
bywasz sobą –
wtedy chyłkiem zerkasz przez 
skulone ramię
rozprostowujesz spinacz
po kryjomu zerkasz na skarpetki 
nie do pary albo
mieszasz herbatę przeciwnie do
 ruchu wskazówek zegara i
w myślach skandujesz słowo
w o l n o ś ć 
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zátiší

dotek je k tomu 
aby to víc bolelo
úsměv je kvůli tomu
abychom ukázali
jak máme ostré zuby
ruka nabídnutá k pomoci slouží
k přetažení 
na svou stranu
dobré slovo je k tomu
aby nahradilo dobré mínění

abys ukázal nejlepší barvy
potřebuješ lidské
zátiší
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mar twa natura

dotyk jest po to by
bardziej bolało
uśmiech jest po to by
pokazać jak
ostre są zęby
pomocna dłoń jest po to by
przeciągnąć na
swoją stronę
dobre słowo jest po to by
zastąpić dobre zdanie

żeby pokazać najżywsze barwy
potrzebna jest ludzka
martwa natura
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v ystři hovánk a

dávej pozor –
z natrženého nebe
nepřilepené slunce
za chvíli sklouzne
za křivě seříznutý
obzor

mraky klesly už dávno
předtím než se
zkreslily kopce
a odloupl les

zato dům bude pořád –
to nic že trochu odstává –
jenom tolik jako život
od snění…
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w ycinank a

uważaj –
z naddartego nieba
nie doklejone słońce
zsunie się zaraz za
horyzont
krzywo przycięty

chmury odpadły już dawno
zanim jeszcze
wypaczyły się wzgórza i
złuszczył las

za to dom będzie zawsze –
to nic że trochę odstaje –
tylko tyle co
życie od marzeń…
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to  není  z  Tvé p ohád ky

za drobky na stezce vyzobané ptáky
za nebe na nějakou dobu nezašité
za vyvrtnutí v sedmimílových botách
za ošklivé káčátko které nevyrostlo
za Palečka strčeného do dveří
za koberec který se nevznesl
za vojáčka jenž místo aby se roztopil tak utekl
se omlouvám
a za střípek zrcadla v oku – napořád
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nie  z  Twojej  b ajk i

za okruszki na ścieżce wydziobane przez ptaki
za niebo na czas nie zaszyte 
za wywrotkę w siedmiomilowych butach
za brzydkie kaczątko które nie dorosło
za Tomcia Palucha włożonego w drzwi 
za dywan który nie poleciał
za żołnierzyka który zamiast stopić się – uciekł
przepraszam
i za odłamek lustra w oku – na stałe
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b ez esnost

hodiny za stěnou mi sdělily
své tipy
pevně mi vypočítaly všechny 
chyby 
každou hodinu mi vybily 
spánek z hlavy –
levý bok
pravý bok –
usnu
neusnu…

staré hodiny za stěnou 
a já –
staré kyvadlo
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b ezs ennoś ć

zza ściany zegar udzielił mi
swoich wskazówek
miarowo powytykał wszystkie
błędy
co godzina wybijając
z głowy sen –
lewy bok
prawy bok –
zasnę
nie zasnę…

stary zegar zza ściany i
ja –
stare wahadło
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slézání  z e  stromu

řekl jsi pravdě
že nemůže být relativní –
stala se bezohlednou
řekl jsi spravedlnosti 
že nemůže být slepá –
prohlédla a hned utekla
řekl jsi víře
že přenáší hory –
začala je klást na lidi
řekl jsi naději
že nemůže být matkou hlupáků –
a už vůbec nechce mít děti
takže znovu prosíš moudrost
aby přišla se stoletím
tentokrát
jednadvacátým
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s cho dz enie  z  drz e wa

powiedziałeś prawdzie że
nie może być względna –
stała się bezwzględna
powiedziałeś sprawiedliwości że
nie może być ślepa –
przejrzała i zaraz uciekła
powiedziałeś wierze że
przenosi góry –
zaczęła stawiać je na ludziach
powiedziałeś nadziei że
nie może być matką głupców –
już wcale nie chce mieć dzieci
więc znów prosisz mądrość żeby 
przyszła z wiekiem
tym razem z
dwudziestym pierwszym
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my

kdysi jsme zasněně přivřeli oči –
do dnes uspořádávají tmu
když jsme ze strachu přivřeli dveře –
do dnes nevíme na které byly stěně

teď v tmavém pokoji bez východu
sníme občas 
o sirce
nebo dírce od klíče –
říkají o nás že jsme normální
a naše nevelké touhy jsou realistické –
říkají že naše děti jednou vymyslí
žárovku
a virtuální realitu…
jednou ze snění a strachu
v temném pokoji bez východu
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my

kiedyś z rozmarzenia zamknęliśmy oczy –
do dziś porządkują ciemność
kiedyś ze strachu domknęliśmy drzwi –
do dziś nie wiemy w której były ścianie

teraz w ciemnym pokoju bez wyjścia
śnimy czasem o
zapałce albo
dziurce od klucza –
mówią o nas że jesteśmy normalni
a nasze niewielkie pragnienia to realizm –
mówią że to nasze dzieci wymyślą kiedyś
żarówkę 
i wirtualną rzeczywistość…
kiedyś z rozmarzenia i strachu
w ciemnym pokoju bez wyjścia
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Jacek Molę da

Narodil se v roce 1964 v Ratiboři. Vystudoval angličtinu, 
přednáší na Ústavu moderní filologie Státní vysoké školy 
profesní v Ratiboři. Obhájil doktorskou disertaci na 
Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Debutoval v roce 
1984 na stránkách časopisu Tak i Nie. Člen Krakovské pobočky 
Svazu polských spisovatelů. Stálý účastník Krakovské noci 
básníků. Spolupracovník ratibořského časopisu Almanach 
Prowincjonalny. Je básníkem, píše fejetony, překládá 
současnou českou poezii.
Verše Jacka Molędy byly mj. uveřejněny v polsko-české 
antologii Od słowa ke slovu (2003). Dosud vydal čtyři sbírky 
poezie: Świadectwo tożsamości („Svědectví identity“; 1995), 
Małe światy („Malé světy“; 1999), odtąd – dotąd („odtud – 
potud“; 2001) a Horyzont zdarzeń – Obzor událostí (2010; 
přel. Libor Martinek).



97v Jacek  Molęda /  Wyszedłem po chleb    v

Jacek Molę da

Urodził się w 1964 roku w Raciborzu. Z wykształcenia anglista, 
wykładowca Instytutu Neofilologii Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Obronił rozprawę doktorską 
na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Ostrawskiego. 
Debiutował w 1984 roku na łamach „Tak i Nie”. Członek 
Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Stały 
uczestnik Krakowskiej Nocy Poetów. Współpracownik 
„Almanachu Prowincjonalnego”. Poeta, pisze felietony, 
tłumaczy współczesną poezję czeską.
Jego wiersze ukazały się między innymi w polsko-czeskiej 
antologii „Od słowa ke slovu” (2003). Do tej pory wydał cztery 
zbiory wierszy: „Świadectwo tożsamości” (1995), „Małe 
światy” (1999), „odtąd – dotąd” (2001) i „Horyzont zdarzeń – 
Obzor událostí” (2010, przekład Libor Martinek).
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E diční  p oznámk a

Básně Jacka Molędy pocházejí z rukopisu a v českém jazyce 
dosud nebyly nikde publikovány. Výbor básní provedl autor 
ve spolupráci s překladatelem editorem a redaktorem svazku 
v jedné osobě – Liborem Martinkem.

Libor Martinek, editor svazku
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Nota e dytorsk a

Wiersze Jacka Molędy pochodzą w większości z rękopisu i w 
języku czeskim nie były dotąd nigdzie publikowane. Wyboru 
wierszy dokonał autor we współpracy z tłumaczem, redakto-
rem i edytorem publikacji – Liborem Martinkiem.

Libor Martinek, edytor tomiku
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