Bądź przygotowany. Wiersze.

Florian Śmieja (Mississauga, Ontario, Kanada)

MEMENTO MORI
Moja żona ma mi za złe to moje
zabieranie się do odejścia. Przecież
milczenie o nim sprawy nie oddali
może daje komfort niepamiętania
o egzystencjalnych mieliznach, którymi
usłane jest życie, a których i tak

nie wyminiemy. Lecz „memento mori”
jest zazwyczaj raczej niepopularne
i ambiwalentne jak już stwierdziła
święta Teresa w swych pamiętnych wierszach.

KASOWANIE
Niebanalną zaletą internetu
jest bezdenny kosz przez jedno kliknięcie
uruchamiany. To w nim szybko koṅczą
niepożądane przesłania upartych
korespondentów oszczędzając czasu
oraz fatygi pokwitowania bzdur.
To on skutecznie broni przed zalewem
głupoty zagwarantowanej ponoć
w konstytucji prawem demokratycznie
wszystkim ludziom bez żadnego wyjątku.
Przecież już Dickens nazwał prawo osłem.

ZALETA CZEKANIA
Umiejętność czekania to zaleta
chwalebna w nerwowym trybie wydarzeṅ

codziennych, to znakomita odtrutka
na zgiełk i hałas dziś nam serwowany
powszechnie i z jawną premedytacją.
Wrogowie ciszy już nie mają
za grosz cierpliwości przeto pośpiech
pochłonął ich człowieczeṅstwo, zaraził
maszyną a ta jak pociąg z daleka
wiadomo, że na nikogo nie czeka.

CELOWOŚĆ NATURY
Starość uczy awaryjnego trybu.
Zwichnięte lewe ramię zastępuje
pomocne prawe. Nogom pomagają
chwytne ręce, bezpieczne poręcze,
kij czy laska chronią przed upadkiem.
Samoobrona organizmu budzi
respekt i jest dobrym przykładem wielkiej
mądrości wyrozumiałej natury.

BORGES SENIOR
Już Borges wiedział, co to jest wysoki

wiek, w którym każde przedsięwzięcie z nocą
już graniczyło i było przygodą
tak tajemniczą jak wszechświat.
Ktoś taką wrażliwością obdarzony
nie może odejść i przepaść bez śladu
bez pozostawienia nam drogowskazów
jak się znaleźć w magicznych labiryntach
oferowanych przez bogatsze życie.
Chociażby misternej nitki Ariadny

LIKWIDACJA KONTA
Każda noc jest próbą bezbolesnego
przemieszczenia się na widny brzeg świtu.
W kokonie ciepła gwarantującym start
świadomości budzimy się z letargu
by zmobilizować rezerwy jeszcze
dyspozycyjne do podjęcia zadaṅ
nadal pilnych i czekających woli
zlikwidowania otwartego konta
a to wszystko dla świętego spokoju
uznanego za ostateczne dobro.

BĄDŹ PRZYGOTOWANY
Choć perfekcyjne rozwiązanie quizu
rano pocieszy jako dobry omen
zabieraj się za dzieṅ i obowiązki
spełṅ bez szemrania, ciesz się, że masz cały
aby im podołać. Codziennie bliżej
do kresu. Nadejdzie. Nie twoją
sprawą jest termin: bądź przygotowany.

__________
Florian Śmieja, poeta, iberysta, ur. 1925 w Kończycach, zm. 2019 w
Mississaudze.

