
                  Zakręt  
 
ostatniego dnia zimy1               |    tak łamany wciąż kołem  
nie ku wiośnie się miało           |    zamachowym Historii  
była odwilż                               |    byś nie spostrzegł  
a czaił się mróz                         |    że Zakręt jest tuż  
                                                  |   
szczypta pierwszej nadziei       |    nie pamiętaj o guzach  
naiwnego zapału                       |    nie wierz w guzów teorię  
spadło bielmo                           |    patrz tym razem  
pozostał ci guz                          |    przedwiośnie to już  
                                                  |   
jeszcze raz w przeddzień wiosny2    |    pęka koło obłędne  
znów to samo co zawsze              |    rozrywane inercją  
trefna data                          |    ilość w Jakość  
człek trefny i los                   |    przedzierzgnie się wnet  
                                     |   
więc circulus vitiosus3               |    a nadzieja się ciałem  
jak by na to nie patrzeć             |    wkrótce stanie i sercem  
nie zagłuszać                        |    po tej próbie  
tu Fatum ma głos                     |    już nie to co przed  
                                     |   
márciúsban újra kezdjük4             |    ostatniego dnia zimy  
po węgiersku po polsku               |    nie ku zimie się miało  
krótkie hasło                        |    choć i śnieg był  
bogata w nim treść                   |    i wiatr był i mróz  
                                     |   
i w tej zimie bez końca              |    to życiorys brał Zakręt  
świat guzami porosły                 |    dla Historii za mały  
doświadczeniem                       |    przeznaczenie  
lecz  k o m u  je nieść              |    ma również swój luz  
                                     |    ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 
już i wierzyć byś przestał           |    a gdy lato5 dojrzeje  
wbrew nadziei zgodnie z planem     |    gdy już wiosna przeminie  
będąc pewnym                         |    będzie Zakręt  
że znów trefny traf                  |    miał też dalszy ciąg  
                                     |   
no bo na co tu liczyć                |    tam na wielkim Zakręcie  
przesądzone na amen                  |    już bez śladów po zimie  
mordę w kubeł                        |    także dzieje  
jest dość innych spraw               |    rozerwą swój krąg  

 
                                   Toruń, 1979:03:20/21  

                    Post scriptum  
 
                   znów ostatnie dni zimy  
                     mroźnym wiatrem przewiane  
                     ale przecież  
                     ku wiośnie się ma  
 
                     márciúsban újra kezdjük   
                     w marcu znów zaczynamy  
                     w ten sam Zakręt  
                     życiorys nas pcha  
 
                        Toruń, 1980:03:19  
 
1 20 III 1971 r. (co się zdarzyło, tego jednak nie ujawnię, pozostawiając to domyślności Czytających).  
 
2 20 III 1973 r. (co się zdarzyło, tego jednak nie ujawnię, pozostawiając to domyślności Czytających).  
 
3 W języku łacińskim: "błędne koło".  
 
4 Po upadku powstania budapeszteńskiego (z jesieni 1956 r.) Węgrzy podczas zimy 1956/57 r. pocieszali się wzajemnie hasłem "márciúsban újra kezdjük" 
(które znaczy: "w marcu znów zaczynamy") jako wyrazem wiary w to, że 15 marca 1957 r., w dniu narodowego święta (= 109. rocznicy wybuchu Wiosny 
Ludów na Węgrzech), podejmą walkę z okupantem na nowo.  
 
5 W sierpniu 1980 roku? Wykrakałem na siedemnaście miesięcy naprzód? Chyba jednak…  


