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przeklęci darem dosłownego pojmowania
nie postrzegają
tańca płomieni
życia drzew ściętych
rozpaczy wysychających strumieni
przeklęci na wieki
nawet wielkie
nawet słowo
wszystko wam obce

Inwokacja

zanim narodziłeś się dotykały się dłonie
i usta wcześniej dotykały się spojrzenia
źrenica rozszerzała się na widok drugiej źrenicy
i zanim nadano ci imię
już byłeś okiem
nie sumą biegnących do siebie fotonó w
tak stałeś /stałaś się wielką tajemnicą ludzi
być może tylko po to aby choć raz poczuć pragnienie
tęsknotę
miłość
i wielokrotną wulgarność pospó lstwa
któ re powoli zabijać w tobie będzie szlachetność ró wnania
ja — ty
w nieskoń czoności w graficie ołó wkó w
komputeró w
zadumasz się
kim jestem zapytasz
by trwać
co czyniłeś i co tobie czyniono
jakie usprawiedliwienie
gdy droga któ rą idziesz zada ci pytanie
czym odpowiesz grobom
i jakie westchnienie wyrwie ci się gdy spotkasz się z sobą
co pró bowałeś wyrzucić wracało
co pró bowałeś zatrzymać
znikało zatem wzywam tego któ ry wie
że człowiek tyle jest wart
ile jest w stanie przenieść drugim człowiekiem
bo tylko z nim rozmawiać będę @ pl

##
mó j Ojciec miał na imię Jerzy
nie pokonał smoka ale miał w sobie coś
czego nie szanowałem
byłem zbyt młody
miał godność
nie na pokaz nie na poklask
pod cerowanym kołnierzykiem jednej z dwó ch koszul
któ re codziennie prał w rękach i wieszał na
wieszaku
pod jedną z tych koszul któ re przemiennie
zakładał nosił godność w sobie
potem umarł
pochowaliśmy go w smutku i milczeniu
Matka żona brat i ja
nie było przyjació ł na pogrzebie mego ojca
nie miał ich choć przyszło wiele osó b
brat krzyknął do pijanych grabarzy
„człowieka grzebiecie!” i chamstwo umilkło
zagrał werbel
( ziemia + wieko trumny
wszyscy rozeszli się w milczeniu
została druga koszula
wyprasowana wisiała na wieszaku w szafie
nie potrafiłem zdjąć jej z tego wieszaka
nie rozumiałem dlaczego po latach sprzedałem
szafę
nie wiem co stało się z drugą koszulą
nie wiem co stało się z godnością Ojca
do któ rej dorosłem @

##
nie pamiętam dokładnej daty kiedy odeszłaś jednak nie na tyle
abym już potrafił o Tobie cokolwiek napisać
— Matko

##
w poszukiwaniach
któ rych nakazanie bywa często niechcianym imperatywem
przyglądałem się psom bezdomnym
uśmiechniętym donosicielom
niedocenianym artystom
szalbierzom sztuki
pijakom o czystych sercach
szlachetnym dziwkom i samobó jcom
wszystkim upodlonym przez miłość
(także z innych przyczyn
szedłem tak
w słodkości ulicy
by zadziwiony oczywistością dokonanych odkryć
słowem lub obrazem
rylcem na tynku starej kamienicy
szkłem w barze
śmiechem słodkich kurew
hymenem dziewicy
w głąb szedłem poznaniu tego
co od dawna opisane było
namalowane
scałowane niezliczoną ilość razy
opłakane
co z maestrią rzeźbione było
a potem wyśmiane
i nic się nie stało
poza śladem tych któ rzy doświadczyli
zanim przeszli w „procesy gnilne” czy „karmienie mew”
( jak napisał Ryszard Grzyb w wierszu o Hrabalu
poeta
malarz bystrooki
pochylony nad kształtem zwierzęcia @ pl

##
dławi mnie w gardle złość na to co poza mną
na muranowskie gruzy
pijane robotnice
wó dkę
książki nieprzeczytane
niewyuczone języki któ rymi nie władam
Alberta Camusa z któ rym skakałem z mostu
Maxa Frischa z jednej celi
innych
dziewczyny zmarniałe postarzałe siwe
skolorowane włosy na ich głowach
serca któ rymi oszukiwały
na wszystko
na moją młodość
czerwoną legitymację PZPR
któ rej członkiem nigdy nie byłem
bo członek mó j – przyjaciel i rycerz
któ rym walczyłem z podstarzałymi dzisiaj kobietami
miał chełpliwość i dumę
i niepotrzebny mu był czerwony paszport do kariery
ż ył naturalną erekcją
jebał bez legitymacji jak przystało
a dzisiaj
złość
na czas zaprzeszły
i choć nie zeszmaciłem się to w jakiś przedziwny sposó b
zmarniałem
nie dane mi było
(nie chciał Bó g a może jeszcze czeka
ja czekać będę na swó j czas by zapisać co było
przede mną — i poza
co wydarzyło się po drodze
jakim strumieniem byłem
nadzieją mojej matki
w jakiej jaskini przeląkłem się i w któ rej godzinie ciemności
zobaczyłem światło
Boże mó j
co we mnie wpisałeś
komu mam napluć w pysk za zmarnowane lata
sobie
dlaczego nie dałeś mi rozpoznać co prawdziwe co fałszywe

do prawdy dochodziłem tracąc po drodze ż ycie
po co mi doświadczenie gdy nie mam już kogo kochać
umarła naiwność
jak kochać bez naiwności modlić się bez wiary
a grzechy
grzechy z któ rych nigdy się nie spowiadałem
nie dałeś mi pasterza a jedynie klechy
co zrobić z zaprzeszłymi grzechami
najcięższym
zaniechania siebie
pali mnie siara na życie moje skundlone
choć chwilami ż wawe
na swoją obronę nie mogę przywołać strachu czy bó lu
ż ycia z komorą gazową na koń cu
ż ycia z wyrywaniem paznokci
nie mogę powołać się na jakąkolwiek szlachetną ideę dla któ rej ż yłem
nic z tego
wykrzyknikiem podkreślam bezsilność
kpiną
następca tronu zrąbał się w pory
gdzieś w czasie
rozminął z potęgą istnienia któ re mu dano
nakryłem
nakryto mnie kolorami świata
w szeregu
daj Boże
kolory maszerują do obrazu @ pl

##
życie
jest trudne

(śmiech czy milczenie w tej sprawie nic nie wnosi
od pierwszego krzyku po ostatni tajemne
przyjazne
wrogie
poza percepcją Bó g
wmalowany w obrazy
choćby Jego palec dotknął Adama
choćby zgolił brodę
na rzeź posłał Syna nie do pojęcia
wszystko co zaczyna i koń czy ludzkie ż ycie genom

dysfunkcja
nie do pojęcia
zmiana pościeli na szpitalnym łó żku
Biblia Talmud Koran przy łó żku zmarłego
zna to każdy lekarz
śpiewne mantry Wed
mało pociechy
empatii Wszechświata
(trzeba to w koń cu na głos powiedzieć
przemijanie przeciw jaźni wpisanej w materię
przeciw miłości któ ra też potrafi umrzeć
gdy ktoś obcy nagle wkracza lub coś poza nami
wykrada ją
odbiera sens naszego ż ycia
jak mało o tym wiemy
o bó lu Boga któ remu oddala się człowiek @ pl
##
przedzierając się przez niewiadome jakich zwierzęta
nie znają
mogą to być myśli
albo usta
albo ciała
słabości innych połączone z naszymi
cienie przodkó w
jakiekolwiek inne cienie
trwamy w zależnościach
brzuchach kobiet z któ rych się rodzimy
piersiach z któ rych ssiemy pokarm
zdarzeniach zaprzeszłych
choćby z dzieciń stwa
trwanie w lękach albo zachwytach
w pierwszym uczuciu
innych ciężkostrawnych pokarmach
wpływających na nasze myśli
jakby ż yć z tym było miło
niezależnych od naszej woli
w posmaku cudu wieczności @ pl

##
ludzie docierają się
jak wszystkie precyzyjnie maszyny
ludzie
mężczyźni - kobiety - dzieci
zanim zaczną wspó łpracować w bytowaniu
ścierają wzajemnie zewnętrzne powłoki wyrzeźbionych
niedokładności odlewó w i obró bki tkanki
krwią
nie tylko naskó rka
nie tylko pocierania o siebie codziennością
emocją
krzykiem
wołaniem o pomoc
dopasowują się poprawiając błędy wyliczeń i aksjomató w
Konstruktora
być może w tym czasie
( docierania się ludzi
pochłoniętego innym snem
któ ry właśnie wyśnił @ pl
##
kutą podkową często raniono dłonie
by ślad bó lu nieść w sobie po innych
czy coś wydarzyło się raz czy wiele razy
bez znaczenia
ż ycie dziedzictwo popłochu
jednak nie wszystko jest tożsame i nie wszystko można
opisać
krew wolnych jednej barwy
w Warszawie ceglanej
idź za prawdą
swoją ścieżką nie pytaj nikogo
każdy pokaże ci inny kierunek
są konie któ rym niepotrzebne ostrogi
staromodny trzewik i but Armaniego
tą samą ciemną kroczyć
będą nocą @ pl

##
porzuć gniew swó j
i każdy z niesprawiedliwych wyrokó w jakie możesz wydać
oni i tak zza grobó w w twarz pluć ci będą łzami innych
i granitowymi pomnikami
czaszkom zbielałym od bó lu daj prawo milczenia
włó ż kamień w usta niemych
niech Herod dalej zgrabnie się wykręca
a Piłat podda wyrok pod okrzyki tłumu
pozwó l historii odpocząć w kolorze czerwieni
widać zostali powołani by zabijać
kató w rozliczą ofiary i ich cienie
ty — jak pisał Herbert — nie wybaczaj za innych —
lecz zanim własne dłonie krwią wrogó w pomalujesz
zanim po broń sięgniesz pamiętaj że powołany zostałeś
do wybaczania
porzuć gniew
daj czujność wypowiadanym słowom
stó j na straży prawa
rozliczaj rządzących z zapłakanych matek
trosk ojcó w o jutro
chorych przed szpitalami
dzieci wklejanych w pornografię
nie wtykaj kwiató w w dłonie o któ rych nic nie wiesz
nie składaj gratulacji i pocałunkó w
pilnuj twarzy spopielonych chęcią władzy i przymilnych
uśmiechó w do telewizyjnych kamer któ re wiodą na plac przed
Sanhedrynem
tam staniesz się jednym z wyrokó w bez litości i prawa
tam koroną cierniową zakwitniesz w przyszłych pozabijanych @ pl

##
nie lękaj się
nie bó j się napisu < strona wygasła >
idź do księgarni po klasykó w
ucz się łaciny
wyłącz telefon komó rkowy
niech ściana ogląda dzieła telewizora
a komputer służy jedynie wiedzy
wyrzuć wszystkie tabletki nasenne
i to co jedwabiste
nakarm śmietniki białym gó wnem
w odpowiednim miejscu i czasie odpowie ci Kosmos
wchłonie cię Logos i Miłość
odnajdziesz w sobie spokó j sprzężony z tajemnicą bo nie
składasz się z układó w scalonych
jesteś Człowiekiem
o wielkiej mocy istnienia któ rą zaburzyli kapłani świątyń od przeceny
dano im przeciw tobie ich dekalogu pierwsze przykazanie
— reklamy
a dzieciom lizaki za grosz
Chrystus wziął bat
ty wyrwij kamień z bruku w któ ry chcą cię wtłoczyć
roztrzaskaj łby kapłanó w złotego cielca uczących cię od
dziecka zarabiania i wydawania
nie dopuść do profanacji
nie pozwó l by jak komunię wkładali ci w usta karty
kredytowe
nie daj się namaszczać kontami w bankach
pluń na pozłacane pó łki na któ rych wszystko — także ty
— jest jedynie lepiej lub gorzej sprzedawanym towarem
rozwal to sobą
nie żałuj blichtru i sztuczności
chroń konstruktoró w myśli i sztuki a zró wnasz się z nimi
w zachwycie
odkryjesz piękno stworzone przez człowieka
rzeźby
obrazy
rozpłaczą się w tobie kolory i sekwencje dłuta
potem pojmiesz słowo
ile waż y i jak potrafi by

ważne
kup inne płyty
poczujesz moc muzyki nie bzykania w hałasie dź więkó w
naucz się muzyki
zacznij od jazzu a pokochasz Mozarta
słuchaj w skupieniu
Filharmonia jako całość świata nada ci kształt i przebudzisz się w
symbiozie z potęgą o któ rej nie miałeś pojęcia
gdzieś w czasie
nie sam w kosmosie
nie sam w zasypianiu
w kołdrze obcych zapachó w drażniących nozdrza
— TY —
wielki
od tej chwili ż ywy
będziesz w świecie któ ry dla ciebie został
stworzony
sięgnij po klasykó w
nie lękaj się @ pl
##
non sacrum est — twierdzisz życie to efekt
panspermii
wyładowań elektrycznych w mineralnej zupie kosmiczna gra
nic więcej
kobiety zdradzają mężczyzn
mężczyznom kobiety niepotrzebne
„bi” — trzecia płeć
igraszki przyrody
nikt nie skacze w przepaść
gdy śmierć zabiera
albo odkochanie
miłość miniaturka
tyle
milczę
argumentujesz dalej
(jakby od niechcenia
zwierzęta zjadają siebie nawzajem świnia golonka —
przekąska do piwa
milczę
kładziesz na stole fotografie cieni ludzi na murze z Hiroszimy

odparowanych z ż ycia
ot tak sobie
na rozkaz Trumana

(6 sierpnia 1945

milczę
gestapowcy z Alei Szucha
(pstrykasz palcami
gdy powyrywali już wszystkie paznokcie zaplanowane tego
dnia do wyrwania myli się
golili
nacierali ciała wodami koloń skimi
przebierali się w galowe mundury
szli na koncert
by płakać przy muzyce Wagnera
natomiast
enkawudowcy inne mieli obyczaje
i po robocie szli na wó dkę
milczę
uśmiechasz się ironicznie kartkując podręczniki historii
pokazujesz reprodukcje obrazu Siemiradzkiego
„Pochodnie Nerona”
(zabawy z I wieku
kartkujesz kartkujesz
trafiasz na ryciny kró la Mutamida wyznawcy Allaha
któ ry ściętymi głowami upiększał ogrody
(zabawy z VIII wieku
kartujesz
strona za stroną
stulecie po stuleciu
to samo
to samo
przedśmiertne zdjęcia na szklanej ścianie World Trade Center
ludzi młodych
na progu kariery odległej jak czterdzieste piętro
milczę
wachlujesz się poranną gazetą tajfunami pożarami
trzęsieniami ziemi
i jak - pytasz
co u ciebie
masz rację odpowiadam
życie byłoby nie do zniesienia

gdyby nie było człowieka @pl

##
zbyt wrażliwi na ż ycie nie chodzą w szalikach
przyklejają myśli do książek w nadziei
że przeszłość to rzeka
mądra i czysta
to ślad w mule
odciśnięty kopytem Chirona @ pl
##
dopuszcza się połączenie przeszłego z przyszłym
na wstędze Mö biusa
bez początku i koń ca
kreacji i działań w sztuce
lecz też karalne bywa takie doświadczenie
albowiem nikt nie wie dlaczego Lucylla z zamku Coburg
od dzieciń stwa skazana została na szpetotę
(tak napisano w „Pamiętnikach zza grobu”
czyżbyś o tym zapomniał Pigmalionie
gdy przed czas biegłeś protagonisto-nieudaczniku
czego oczekiwałeś rzeźbiąc swoją Galateę
miłość twoja nieodwzajemniona
wstydź się jej
śmiech Afrodyty biegnie za tobą
świat inne ma wyzwania ponad twoje dzieło
inne bydlęta ż uć będą źdźbła młodych traw
możność i mnogość
od dzieciń stwa do szaleń stwa
dając prawo rytom w marmurze do wyższości od cienia
byłeś jedynie zarozumialcem
z tym zasypiaj
rozważ to w sobie
zanim skleisz powieki
i groby po sobie @ pl

list do emigrantów
wyjeżdżacie
bo to jest jedyna szansa
na normalność
na zapomnienie
przeciw upodleniu
wyjeżdżacie
pakujecie się potajemnie
ostatnia balanga dla wtajemniczonych
sprzedajecie mieszkanie
zabieracie niezbędne rzeczy
i dzieci
wyjeżdżacie
w nostalgii
w nadziei
w obietnicy
autem
autobusem
samolotem
pociągiem
statkiem
wyjeżdżacie
wszystko jasne
poniewierka
poniżenie
niepewność
wyjeżdżacie
książki wyślą przyjaciele
i stare fotografie któ rych nie można teraz zabrać
wszystko czego nie można zabrać
będzie wam dosłane
wiadomo
a po jakimś czasie umierają wasze matki przyjeżdżacie na
pogrzeby
wleczecie się w konduktach tylko one wiedzą
pomarły bo was nie było @ pl

##
nienawidząc się wzajemnie
modlimy się w zimnych kościołach
wypominając w myślach urazy
narzucamy aniołom cierpienie
trwając w lękach wyznajemy akt wiary
rozchodzimy się w niepokoju
świętość na twarzach z witraż y
zawieszona zostaje w nieskoń czoności
przyjmujemy komunię
wrogowie też
tak modli się hołota
tak poniża się Boga
jęczy krzyż w niełasce ludzi
kobiety niewierne
mężczyźni lękliwi
w lasach zwierzęta znają swoje prawa
w lasach nic nie jest inaczej niż być
powinno @ pl
##
prosząc Boga o zdrowie waszych dzieci
proście także o mistrza
nie Lamę
guru czy biskupa
mó dlcie się nie o proroka
lecz o człowieka inteligentnego
otwartego
by stanął na ich drodze
powiedział
pisz
maluj
idź w światło reflektoró w
zbuduj erem

pracuj na kolei

(nie macie na to czasu
lecz jeśli kochacie swoje dzieci
mó dlcie się o kogoś takiego gdy dorosną
prześwietlą płyty waszych grobó w miłością @ pl

##
nie można mieć drugiego psa
drugiego konia
drugiej kobiety
można mieć jedno
jedną matkę
jednego ojca
można mieć jedną kobietę jeden dom
wszystko drugie jest nieprawdziwe
prawdziwa jest jedna noc
jedna kochanka
nie ma drugiej kochanki
drugiej ojczyzny
jedno jest
jedna gwiazda
jedna kromka chleba
jedna kromka chleba jest
jeden pasterz
jeden Bó g
jeden grzech
jedno wybaczenie
jedna śmierć
jedno zmartwychwstanie @ pl
##
uwierzyłem w siebie zbyt mocno
pycha rozlała się
twarz to przyjęła
wystąpiłem z brzegu pozbawiając się wszelkich praw do
powiedzenia tego
czego nie zdążyłem @pl

##
nos
ważny wąchacz
czerwienią mi zakwitł
ząb zachwiał
pękło żebro
gdy kopano mnie na ulicy
(zabrakło szybkości
by nos swó j obronić i wątrobę z buta młodość kopała
(new generation
co słuszne i sprawiedliwe
bo nie należ y wałęsać się po ciemnych ulicach
pić z młodymi
pouczać ich
udawać koleżkę
czego nie przewidział pan Proust
gdy zapisywał w kajecie
zbyt wielkie nadając znaczenie
poszukiwaniom straconego czasu @ pl

##
przemierzałem sobą klęski i urodzaje przechodząc przez pokoje
przyjazne i wrogie
pokora biczowała mnie duma poniżała
nagi
wchodziłem w świat głó w cichych
warg opętanych namiętnością
stó p
białych traw
pod któ re chytrze zaglądałem
jak w dzieciń stwie
gdy wkradałem się do piwnic obronnych warszawskiego getta

(mały głupi goj

zakleszczonych nowymi światami
w któ re po kolei wrastałem nasączając siebie
dla celó w bliżej nieokreślonych
by dzisiaj
w drobinach owocó w z tego krzewu
odrywać na karmę
i poniżenie @ pl
##

nie rozstrzelano mnie przed własnym domem
nie biłem się wiosną o wychodzące z ziemi dżdżownice
— jedyne mięso za drutami pod napięciem
gryząc do krwi dłonie nie wyłem w ukryciu
gdy gąsienice sowieckich czołgó w miażdż yły nogi moich
z lasu
nie broniłem Londynu ani Warszawy
nie skakałem pod Arnhem
nie byłem też Żydem — bojownikiem Ż OB-u
nie wiem co czuł widząc jak jego żona trzymając na rękach
dzieci wyskakuje z płonącego okna
— ominęło mnie
otrzymałem dobre wykształcenie
radosne piosenki tró jek murarskich
pierwszomajową oflagowaną stolicę
mordercę Dzierżyń skiego w podręczniku
a także
krew na wardze z pięści
jakby nie było innych powodó w do męskości
(nie tylko w okolicach ulicy Dzielnej
garść nieśmiałych pocałunkó w niedojrzałych uczennic
ich zaciśnięte uda
gdy adapter „Bambino” łkał tangiem Milonga
nieco pó źniej
bratał na potań có wkach
żeń skie z męskimi hufce pracy nad Bałtykiem
otwierając ciała uwodzonych kobiet
gdzieś na plażach przy falochronach
pozwolono mi też po drodze
wypalić papierosa z Bursą i Wernyhorą
pić wó dkę w Nowej Hucie i innych przemiłych miejscach
a gdy zieloną granicą podążałem ku lepszej przyszłości

żrąc po drodze kamienie obcych miast i ulic
nie wiedziałem że w nagrodę będę
ja — Odys z kompasem
siedząc przed namiotem w kucki u wró t morza Śró dziemnego
będę oglądał białe żagle niemieckich jachtó w bogatych w piwo
i inne świętości
dano mi też miłości kobiety jedyną
( jak to mó wią — na wieki

ale w zamian za to nieszczęście mogłem
podpatrywać
młodszych
ró wnie nieszczęśliwych i samotnych
w kochaniu i zdradzaniu
ich ż ycie
zapętlone na deskach dyskotek
nie do zniesienia jak w getcie czy lesie
tak po prostu jest
hic et nunc i zawsze
i zawsze
to parcie do przodu
z okien skaczą zdradzeni
(z innych powodó w niż oszalałe Żydó wki
skok to skok
bó l nieudacznika krzyżuje i krwawi dłonie choć gołym okiem tego nie widać
to nie smutne
nie płaczliwe
ż ycie ma sens
czuć go w młodym ciele
w myśleniu
emocjach
na ulicy
w naprężonych podkoszulkach @ pl
##
ż yjemy
na przekó r milczeniu kosmosu
w nadziei
w miłości
łączymy się oddechami
trzymamy się za dłonie
patrzymy sobie w oczy
śmiejemy się

płaczemy

( ludzie płaczą
wylizujemy sobie ciała
lizanie ciał nazywa się miłością
zmowę przeciwko nicości nazywa się miłością
poranną kawę
kłó tnię
trzaśnięcie drzwiami
też nazywamy miłością @ pl

##
najłatwiej zwyciężać
bezradność - nie każdemu ją dano
z któ rą zewrzeć się musisz gdy rabują twó j dom
a ty stoisz w blasku lufy
gdy zabierają ci twoją kobietę
a ty leż ysz podeptany
gdy miłość odchodzi
a ty bezradna
lub dziecko
któ re nigdy cię nie kochało
albo gdy los odbiera ci twoje ż ycie
nie śmiercią heroiczną
tylko banałem wykrada dzień po dniu
niepamięcią dnia wczorajszego
zdychasz w szarości a oko rdzewieje od płaczu
dumny do koń ca
( gdy tak stać się musi
wiedz
że zostałeś wybrany z puli bezimiennych
któ rzy na zawsze zostaną utrwaleni @ pl
##
kto
w podcieniu myślą zawieszony
pomiędzy łukiem światła a szarością cienia
z niebytu
jakby powó d to był do istnienia
lub złamanym skrzydłem anioła uskrzydlony
Boga zapyta o powó d tworzenia
kto papier

myśl

pod kulawą nogę stołu włoż y
by się byt nie kołysał zbytnio
tylko raz a dobrze zachłysnął się sobą
kto wmieszany z miłości lub nadmiaru wó dki w ż ycie topi smutek
w słowie
i pytaniem rozwarstwia światło ten nietuzinkowy
wie
że każde następne „kto” będzie jedynie emocją
esencją
nie herbaty a łzy
nie po policzku płynącej tylko takiej
któ ra nigdy nie opuściła źró dła @ pl
##
nie mam nic — nic mieć będę
tylko świty i sny
świata patrzenie przeze mnie milczący
dzwon
po któ rym wspina się robak łaskocze drażni
to zdumiewające i takie zwyczajne
jakby ż ycie było jedynie dodawaniem smutku
bez nawiasu
(otwartego
odrobiny przestrzeni
w któ rej skryć
się mogą
wszystkie przyjazne niedomó wienia
zdania niewypowiedziane
przyszłe i przeszłe zdarzenia
kolaps grawitacyjny i rozwarte uda kobiet
sny wszechmocne
< ja >
nagle potężne pyta
dlaczego
czyżby mojej samotności było mało
w uchu drewnianej laleczki @ pl
##
sam sobie w oknach święte wystawię obrazy
czyniła tak moja prababka dla ochrony domu gdy wracał o świcie
pijany
po przegranej w karty kłó tliwej nocy z kochanką

ż ycie do mnie z niego uleciało wściekłość
usprawiedliwiona
pendant
elegancko z francuska

nasączony genem wściekłości
na fałszywych nie chcę spać poduszkach
zimnem wyprasowanych
sterylnych
waletem
dupkiem w zechcyku
nie będę
karetą kró li zwykłem wygrywać w kasynach !
État c`est moi1 wykrzyczał Ludwik XIV
mó j dom to ja
pradziadkiem pociągnę
niech wstawiają w okna świętych dla ochrony
gdy wracać będę do pustego @ pl
##
po spotkaniu w kawiarni

kobieta piękna o zwierzęcej naturze
(nie obrażając honoru zwierząt
zastygła uśmiechem przymilnej kwiaciarki
kobieta rozkwitająca pełnią ż ycia
( pierzastym powabem samicy
czerwienią szminki i bielą uzębienia dowcipem
biegła w zachwytach i zachłystach siostra poezji i
kolorowych obrazó w
„piękna mądra kobieta” — tak mó wią o niej
niewiele ma do powiedzenia @ pl

##
Medea
ach – jak okrutnie obszedł się z nią los
doprawdy aż trudno uwierzyć
że to nie jarmarczne plotki o tym nieszczęściu
stąpała kiedyś miłością
oddechem dzielnego Jazona
1

État c`est moi — w znaczeniu - państwo to ja - słowa przypisywane Ludwikowi XIV

smocze zęby posiał zdobył złote runo
czyż nie była dziewicą gdy ją posiadł
muślinową maścią nie ochroniła przed smoczym ogniem
nie uśpiła olbrzyma z brązu Talosa
osiągnąłby sukces gdyby..
a dziś
ach –
pokochał inną
jakże porażające musiało by
jej cierpienie
samotna przeciw macierzyń stwu
synuś mój
synkowie moi
z rozpaczy zabiła własne dzieci
dzieciobó jczyni syczy ulica
odmawiając prawa włó czni przeciw zdradzie
kto pyta
jak puste jej serce
samotne niczym źdźbło trawy w szczelinie skały
tragedia nie do opisania choć wielu pró bowało
w operze
balecie
na scenie
płó tnie
artyści jak zawsze zrobili swoje
psychopatyczna morderczyni doczekała się uwiecznienia
wkradła na Parnas gdy bogowie spali
choć przyznać trzeba
wiele wiedział o naturze
zakochanej kobiety
Eurypides @ pl
##
lekko schłodzony lecz wciąż pełen emocji wszedłem do baru
w czasach gdy prawie wszystkie drzwi były pozamykane
a jedne zawsze otwarte
spotkałem tam trumiennego
o konsumpcyjnej barwie głosu
włosach z zeszłego tygodnia
dziwnie do świń skiej golonki zbliżonym podbró dku
w zakątku trzej nowohuccy

dopijali resztki sprawiedliwości społecznej płynem nie
ubywającym niczym w kanie galilejskiej
cudu
człowiek o świń skim podbró dku nazywał siebie profesorem i opowiadał
zadziwiające historie
a było ich tak wiele
że żadnej nie zapamiętałem
nad ranem spod stołu wspiął się na wysokości i recytował
Homera po grecku
skupiony w kieliszku czas jakiś Odysem umknąłem
cichaczem
mocz silnie dociskał do muru
mró z nie spuścił z termometru
całując kamienie Troi
żó łć wlałem w cokó ł Lenina @ pl
##
nie mogłem mroczny jasną kroczyć drogą
lecz też zbyt wiele kagań có w leżało na stole bym pysk do nich
przymierzył
kły moje głodne ostrzył na słowa
myśl w światło wkleił nad tym samym stołem
na któ rym łeb położ yłem a piłem do świtu @ pl
##
jest we mnie pamięć psa
dobra i zła
pamiętam wszystko jak mnie głaskano jak
kopano
kto nalał mi do miski wody kto za uchem drapał
kto pysk wkładał mi w odchody jest we mnie pamięć
psa
dobra i zła
budę swoją pamiętam
gdzie mnie zrodzono
przestrzeń do wybiegu
łąkę rosą zroszoną
tych któ rzy mi to zabrali
i tych od któ rych mnie odgrodzono

jest we mnie pamięć psa
dobra i zła
pamiętam wszystkie swoje suki
i szczenięta
zapach matki
najbardziej ukochane buty
wszystkie zapachy ż ycia pamiętam
jest we mnie pamięć psa
dobra i zła @pl

##

generał SS Jurgen Stropp
( likwidator warszawskiego getta
siedzi na pryczy w celi przy Rakowieckiej
oficer Kazimierz Moczarski
(z Biura Informacji AK
siedzi na drugiej pryczy i bacznie słucha czułych zwierzeń
podalpejskiego chłopa
obaj na przemian są przesłuchiwani przez wyrozumiałych
i delikatnych koryfeuszy Urzędu Bezpieczeń stwa – od czasu
do czasu polewani zimną wodą
za kratami wiosna
muranowska dzieciarnia bawi się na gruzach getta koparki i
spychacze z hałasem pracują w ruinach dzieci co jakiś czas znajdują
ró żne fajne przedmioty
pordzewiałe garnki
fragmenty mebli
monety
zgniłe strzępy ubrań
łuski a nawet całe naboje
i wiele ró żnego żelastwa
(raz ludzkie kości
spychacze zwane „staliń cami”
statki- korwety- żaglowce
falują po morzu gruzó w spłaszczając teren pod świetlaną
przyszłość robotniczej stolicy
ptaszki śpiewają pieski sikają
z głośnikó w słychać piosenkę „Budujemy nowy dom”

i inne
Stropp i Moczarski nie znają tych piosenek
siedzą na pryczach
jeden opowiada
drugi słucha
uczy się na pamięć wspomnień likwidatora
nie są świadomi dziecięcej radości z tak wielkiego placu
zabaw jaki urządził podalpejski chłop socrealistycznym
szczeniętom
(od Dzielnej po ul. Stawki - Wisły po Okopową
muranowskie szczenięta nic nie wiedzą o ż ydowskich szczeniętach
parę lat wcześniej wyrzucanych przez okna
trwa dzieciń stwo zawsze tak dziwnie radosne
generał SS J. Stropp wkró tce zostanie powieszony
Oficer AK - Moczarski po paru latach opuści celę śmierci
wyda książkę „Rozmowy z katem”
ma rezerwację na resztę ż ycia w sanatoriach i szpitalach
bezsensem jest wspominać gen. SS J. Stroppa alpejskiego
chłopa wpisanego w historię przez przypadek
<>
pokazano mi kiedyś okna mieszkania gdzie przyjmował lekarz do
niedawna asystent kató w z Rakowieckiej
cucił więźnió w z omdleń
znany i ceniony w Warszawie
byłem wtedy na tyle dorosły by już wiedzieć co stało się pod gruzami
Muranowa @ pl

##
był stary wyliniały oczy szare zamglone jakby nigdy nie ż ył
leżał i dyszał
rozedma płuc chore serce
lekarstwa podawane w pasztetó wce
pies
wybłagał śmierć
powiedział szarymi oczami
< zabij mnie >
wbiłem igłę
tylko ja mogłem to zrobić — mnie o to poprosił mó j pies
wbiłem igłę
podniosłem jego ciężki łeb
bernardyn
kró tkowłosy
oczy przekrwione
bó l
wbiłem igłę
łeb podniosłem położ yłem na kolanach
był spokojny
spokojny był
zdychaj psie pomyślałem
mężczyźni nie płaczą — mężczyźni się smucą —
zdychaj psie
popatrzył na mnie pamięcią szczenięcia byłem przy nim
wbiłem igłę
lekkość zatrzepotała
psie kłaki rozsypały się po podłodze włożyłem go do
worka
węzeł

sto złotych
sto złotych na kremację
sto złotych kosztuje by ciało przyjaciela nie było karmą
dla robakó w @ pl

##
do Pięknej
zabierz mnie Piękna na wyspę gdzie nie ma echa
krwi w uchu
słó w pró żnych zwiewnych jak śmiech
stó p odciśniętych w nadbałtyckich piaskach
zasadzę tam moje niedojrzałe myśli
głowami w dó ł
niech sobie rosną
by się rozsiewały
urządzę im kiedyś targowisko pró żności na klifach do
przepaści
sterczących jak goździk w butonierce
na wyspę zabierz mnie taką
gdzie zawsze wszystkiego jest za mało
gdzie obok mchó w i zielonych traw
rośnie sierść psa któ rego się kochało @ pl

##
Arturowi Rimbaud
kim byłeś Arturze Rimbaud
wulkanem
jeżeli tak to w wiecznej erupcji
buntownikiem
jeżeli tak to zawsze żądnym krwi

poetą
jeżeli tak to wściekłym psem szczekającym na świat —
podniesioną nogą któ rą zżarła gangrena obsikujący własne
istnienie
w wielkości i małości
w tym co dane Ci było pozbierać
na zakurzonych drogach Europy
burdelach
portowych knajpach
w przyjaźniach z mężczyznami przemienianymi w miłość
podczas gdy w eleganckich paryskich kawiarniach
wypijano Tobą setki kaw
mieszano jak łyżeczką w filiżankach
rozstrzeliwano szampanami
wwiercano w Ciebie korkociągi
wyciągano na wierzch z hukiem
wszystko co napisałeś
sponiewieranego
wsobnego
napastliwego
(w tym czasie sprzedawałeś kawę i narzędzia do
zabijania
brnąc po pustynnych piachach
tam
w samotności umierałeś handlarzu bronią
wiele razy umierałeś przeklinając ż ycie
w rozpaczy
w potrzebie miłości i kochania
dla kogo pisałeś wiersze
nikt nie wie @ pl

##
S. Máraiemu
w mało znanym języku mó wiący bez krwi i kości
z wiru płaskocienie
a jednak prawdziwsi od innych
karnie stanęli pó łkolem choć każdy oddzielnie z „Księgą zió ł” w
dłoniach
wszyscy z jednego nasienia
starcy dwaj
książę Parmy i Giacomo z blizną

grubasem Balbim przy boku
rozkochana Franciszka
inni
„do diabła z tą wyliczanką przy trupie” powiedział Patrycjusz
dość głośno jak na całą sytuację
bowiem wiedziano co ma zamiar uczynić
a co uczyniło z niego banitę
lecz có ż
sowietyzm to nie prosta sprawa
niełatwo tu radzić
gdy do zapisania siebie potrzeba tłumacza
choć i tak nie każdy przeczyta
siedzący nieruchomo człowiek
zapisał ostatnie zdanie
< nie ponaglam ale i nie ociągam się >
zatem stali cisi jak świece piękni choć nie zawsze
uczciwi
topiąc wosk w milczeniu
a ten z któ rego się zrodzili w kokonie tajemnicy
miłości i upokorzenia
podejmował
lufą pistoletu w ustach decyzję nieodwołalną
(grzeszny święty starzec
czyniąc przymiarkę mó zgu do sufitu @ pl

##
do Ezry Pounda
Ty
któ ry zawczasu pokochałeś owoce swego siewu dzieci nienazwane
jasno mówiących nagich w słońcu
swobodnych
zapisz mi w testamencie butę ponad
tchó rzostwo pychę ponad szarość
każde pierwsze słowo
w zamian gró b Twó j plewić będę z fałszywych
uśmiechó w
świata zabawek pod szafę
Bó g z tobą po śmierci
ponad fałszywy obraz idei w któ rą wierzyłeś wyrok zdrajcy
i obłąkań ca wznieś się

mnie wyznacz na spadkobiercę
także pomyłek i błędó w
zapalę ci światło miłości co trzeszczy w kieliszkach
jak Zoil pilnować będę by patos nie ośmieszał
hucpa nie panoszyła się w słowie
obaj wiemy jak bezcenny jest kompas nieczuły na fałszywe pola
ciesz się mną
ręki nie podawaj jeszcze
sam przyjdę do ciebie
gdy dorosnę
chwasty wyplewię nad twoją głową @ pl

##
Markowi Hłasce
znam wszystko co napisałeś
i wszystko co o Tobie napisano powiedziano
( wypowiedziano
ściemniałeś i zapętliłeś sobą świat także komuny
inne drobnoustroje
czasem patrzę na Twó j gró b
położono Cię pierwszego
potem położono na Tobie twoją matkę
qui pro quo
listy słodkie i nienawistne
(play Strindberg
czasem miłosne pisałeś do niej a teraz leż ycie sobie
razem i prawdy szepczecie do ucha
pijany idę ulicą Częstochowską gdzie tuliłeś Hankę G.
żonę innego mężczyzny matkę jego dzieci
swoją jedyną miłość
wszystko inne jest bez znaczenia
zataczam się po Tobie
zbyt sentymentalny
wie o tym prostujący Twoje kręte ścieżki cioteczny brat Andrzej
być może Romek Polań ski

Komeda balladą uśpiony
Tyrmand — jak Ty — amerykań ski indor z polskim
nadzieniem i kolorowych skarpetkach
( nieprawdziwych jak opowieści o Tobie
wiedzą o tym nie święci
po śmierci więcej miałeś przyjació ł niż za ż ycia
a wszystko to o czym teraz dzieje się z powodu błahostki
— kilka świeczek o poranku na Twoim grobie —
trzydzieści osiem lat temu poczułeś na twarzy grudki
Powązek
kilka świeczek o poranku
w dniu Święta Zmarłych @ pl

pani profesor B.
wbrew prawu entropii pod Pani stopy kładę
szklane paciorki Hessego
myśli Elzenberga
także tych któ rzy wiedzą że zwykłe zaparzenie herbaty może być
bardziej męczące niż istnienie
jestem z Panią
uczę się od mojej nauczycielki
podążam za myślą i słowem
smutkiem
nadzieją
od narodzin oddala cierpienie
Wedy Elzenberga blisko
scalenie słó w
ż ycie
niemoc
gorycz
pod stopy kładę niemej
magó w nad ż yciem przestrzenie
odtajnione człowiekiem zdziwienie @ pl
##

obcej kobiecie
zaiste chimeryczna jesteś
lampkę wina z tobą wypiłem
ot wszystko panno bogata w oko
śmiejesz się podrażniona
na przeciwnych biegunach postawiłaś stopy świata
któ remu roztapiasz się w tyglu
czego nie rozumieją pospolici
( sny kwiató w sprzęgnięte z mc
być może kochanką byłaś Rilkego i nie masz ochoty na nocne
rozmowy poza jego wielkością
nie rozpoznali ciebie jeszcze na ulicy
zatrzymaj się przez chwilę bez nadmiernej dumy
przy któ rejś z wystaw
by poprawić oko
i umocnić wiarę w siebie @ pl

##
Krystynie B
zatem dałem Ci cząstkę mego świata dziewczyno z ciemnego
bursztynu
o platynowych włosach nadchodzącej jesieni
lepiej nie mó wić o tym byle komu
może w ogó le nie warto o tym rozmawiać
łyk kawy pokonuje niechęć
lecz do głębszych wynurzeń
potrzebna jest siła co spopiela oddech
tak wielka jak zaprzeszła miłość
o któ rej wstyd wspominać pamiętać nie warto
satyr i kobieta ucięli sobie miłą pogawędkę
na planetach materialnych
mało kogo interesują puste przestrzenie
magia słó w nie wzmocni wzajemnego dotyku
choć prawie blisko oddalimy się od siebie
by nie zaburzać przynależnych nam wyzwań
##
Grzegorzowi M.

2

zawyjesz
jak wilk postrzelony

( twó j ołó w już leci do ciebie
zabeczysz jak łania we wnykach któ ra nie urodzi
zerwiesz w gardle strunę
zdradą
synem przegranym
có rką skutą lodem
samotnością wyć będziesz
któ ry nie usłyszałeś
( nie chciałeś usłyszeć
rozpaczy innych bez miejsca swojego i chleba
wygnanych poza ż ycie
kalekich
poniżonych
także bó lu sąsiada
pijakó w i dziwek z narożnego baru na dwó ch łapach do
księż yca
usłyszysz wycie wszystkich zwierząt z lasu
być może
na powró t staniesz się człowiekiem @ pl
##
cd.
zatoczysz koło
nie po prostej biegniesz
choć prosta zdaje się droga i cele
wykształcenie
trzy języki
celebryta
nie ma prostych w przestrzeni poza euklidesową
geometrią rzeczownikami prostymi
zakrzywiasz sobą przestrzeń
pytanie
jak czuły jesteś ponad parcie świata
nie każdemu czapka Czerwonego Karła pasuje do twarzy
purpura nie każdą schłodzi butę
co zmiażdżyć cię musi czernią zakleszczyć
pędzisz w kosmosie
byś w kolapsie oż ył
fotodiodą w krawacie Boga zabłysnął

Czarną Dziurą

siebie oddając w pierwiastkach świadomy
powró cisz
do domu
żony
dzieci
matki
ojczyzną otworzysz bramę świata
do wartości któ re są proste @ pl

##
Krzysiowi S

ś

w pierwszej chwili pomyślałem że jesteś już w drodze
dumny jak zawsze i irytujący
na lawecie w całunie marzeń
a tu
kurczysz przestrzeń w monitorach
cichym tlenie
odjęto ci mowę abyś nie przeklinał
czarna suka czyhająca pod drzwiami
żó łte żmije przeźroczystymi rurkami wypływają z twojego
ciała i znikają w pojemniku na mocz
twarz rodzi ślinę
pergaminowa dłoń
siłą woli dź wignąłeś dwa palce
przypomniało mi to facetó w któ rym poprawiliśmy
makijaże
i nikt już nie poprosił naszych dziewczyn do tań ca
twoja kobieta o szklanych jak oczy starych lalek odganiała
gdy kochają mają nadludzką moc
against the odds 2- usłyszałem w windzie
2

against the odds - na przekór losowi walcz

białe zęby czarnych pielęgniarek w uśmiechach
Downtown
The Art Institute
Hopper zapraszał do baru Lautrec na dziwki
białoniebieska z obrazu przeszła ze mną
parę ulic i posadziła na wysokim stołku
zamó wiłem dwie wó dki i dwie skośnookie
piękno jest możliwe
skoro zdradziłeś naszą młodość
to ja złożę jej hołd i nadzieję orient na patyk dwa razy
za siebie i ciebie
kowbojski kapelusz znalazłem obok lustra — dość
było w nas złości
by nasikać fizykowi w beret
opowiem kiedyś o tym twojemu synowi
(trawienie śmierci zazwyczaj trwa długo
jego matce wkleję pocałunek
żeliwna pokrywa z napisem BUILDERS MATERIAL & FUEL
CO CHICAGO była cholernie ciężka
w kanałach Warszawy Niemcy pod takie podwieszali granaty
naszczałem na nią
wkopałem w przeszłość
porzucona ziemia zawsze coś traci
porzuceni też
nie umiałem cię o tym przekonać
against the odds
pogadaj z suką i wró ć
grube Amerykanki zrzucają tłuszcz z roweró w
z lotniska O`Hare Boeingi startują co dziesięć sekund
Chicago, maj 2008 r.
##
bezimiennej
nie musisz rzęs z MaxFactora otrzepywać na mojej
skó rze Lorealem namaszczać skronie Vichy wcierać
w mó zg
nie podnieca mnie Nivea Hair Care na członku choć z pewnością
jesteś tego warta
— cudzie z Vouge —
możesz mieć włosy jak szczur
naturalny zapach potu

mniej białe od bianco carrera marmuró w zęby
nie stringi a zwykłe majtki
bylebyś nie śmiała się ordynarnie
pamiętała cokolwiek z liceum
(w tym także że w Vichy podpisano
haniebny pakt
pływała przy księżycu na golasa
bylebyś chciała pó jść za mną do piekła @ pl

##
bezimiennym — cd.
na pierwszy rzut oka nieźle wyglądacie młodsi nawet
krzepko
uśmiechacie się choć jesteście przekupni zgrabnie stąpając
wytresowani
w szkołach biznesu
ekonomii
innych ponurych miejscach
nieszczęsne dzieci Big Brothera
bladością myśli dorastacie mysim skó rom
kaleki wszechświata
za ż ycia bieleją wam kości
w przerwach między spó źnieniami
dobieganiu na czas
do pieniędzy
kariery
sławy
byleby urządzić się
zagospodarować w czymś
co bezmyślnie nazywacie życiem @ pl

##

słodkie
słodziutkie
jak motyle wzlatujecie ponad łąką tyle was ile w sklepie lalek
panny wdzięczne spó jne śmiałością
o zapachu młodych kozic na skałach do godó w
otwieracie
zawsze ciepłe usta pachnące wiosną
krajobrazy ukryte w ciałach wazonó w
kusicielki
jak mało słó w potrzeba
wina
świerszcza nogi
by szklane oczy kołysanych lalek
stały się przymglone
bez kwiató w otwarte @ pl

##
jak w karnawale bawiłem się z wami dziewczęta pobrzękując
grzechami w marakasach i gładząc jedwabie bez wstydu
( nie te z sielankowej poezji rumieńcem płochliwe
które jako pierwsze wiodą nas pod bramy piekła
a bardziej krzepkiej kondycji
kobiety wspó łczesne
często o brudnej naturze i wulgarnym języku
mało łakome na myśli
łasiczki przyklejone do ż ycia
szybkie i zwinne w trosce o zapewnienie sobie
dobrego kremu i szminki
bezpiecznego rozrodu i silnego samca
gdyby przypadkiem starość wplątała się w wasze
coraz grubsze uda @ pl

##

rozpoznasz go z łatwością
po pewności siebie srebrnej czy złotej na szyi
pió ropuszu kart kredytowych
pospiesznym połykaniu kęsó w
znerwicowanym telefonie
kocha hałaśliwie
lub odwrotnie
pełen zaburzeń i emocji w wierszach
niby ubrany
w podkoszulku
dżinsach
podrażnieniu niezauważalnym
( jak dreszcz wewnątrz ścian
po trzaśnięciu drzwiami
zmienia temat z dala od ciebie naturszczyk z koleżkami w
psychiatryku
był na spotkaniu z Lamą
liczy oddechy
wieczorami gra na bębenku
kochanek z niego marny
stymulujesz
bywa
wyborny koleżka do wszystkiego
jajcarz
ach
konie z takim kraść na koniec świata pędzić
Globtroter z palestry czy biznesu
twardymi gardzi
na salonach bywał zna ż ycie
z niejednego garnka itd.
tak opowiada
biedaczek
rodzić mu będziesz w samotności i poniżeniu @ pl
##
a na koniec tego wywodu powiem
że twoje możliwości są wciąż nieograniczone
zapomnij o czasie przeszłym
matce
któ ra nigdy nie domyśliła się że urodziła człowieka
ojcu
któ remu najchętniej oddałbyś własne nasienie mó wiąc
< już nic ci nie jestem winien>

łó żku czy barłogu w któ rym utraciłaś dziewictwo
przykrym doświadczeniu gdy tylko ty jeden pozostałeś
prawiczkiem
o pierwszej bó jce
pierwszej miłości
pierwszym rozczarowaniu
wszystko poza tobą
nieważne
dwadzieścia czy dwieście dwadzieścia lat
nieważne
masz prawo
bo od początku istnienia ludzkości
miałeś swoich przodkó w
jesteś dowodem na to
a także
jeżeli myślisz
dowodem jesteś
że myśli się w kosmosie
ż ycie nie zabiera tylko daje wzniosłość lub
upodlenie
też
do wyboru
auf der Wü nsch
jak mawiają Niemcy - przyjaciele świata
nie zapętliłeś się do koń ca
jeszcze nie teraz
choć paskudnie to wszystko wygląda
zawsze jest czas
na zeszmacenie się
zaniechanie siebie
wyostrz wzrok i słuch
tylu słabszych od ciebie
podaj im rękę a sam dź wigniesz siebie
ż ycie nie jest dla bezgrzesznych jest dla takich jak ty i
ja
czasem małych
czasem podłych
to nas łączy
po to nam je dano wiedz o tym
pojmij to wreszcie @ pl
##
doprawdy niemiła to czynność pocieszanie głupcó w
zrębami wiedzy budują fantasmagorie

niepomni błędó w i niedoskonałości bytu
odporni na ż ycie
pazerni na sukces
wytrwali i nieprzekupni w tym względzie
gdy w koń cu zwierają się z realiami
w odrętwieniu konsumują resztki samotności i pomnażają straty
ni dowcipem ni aluzją ruszy
ich z miejsca któ re przeklinają
wierzą we wró żby
sny
inne bzdury
trwożni o zdrowie
boją się śmierci
z dalekiego Wschodu dotarło do nich jedynie pojęcie karmy
nic lżejszego
(choćby jedwabnej nici na chiń skich do herbaty
sznytu artysty nie znają tylko wrogość świata
głupią politykę
brak miłości
ach jakże ponura to czynność pociesznie głupcó w @ pl

UPADEK W SZCZĘŚCIE
M
zawisła jak zerwana nić pajęcza nie dotykając
uśmiechem
jeden zielony liść poczuł się szczęśliwy
a wszystkie pozostałe żartowały sobie z niego
że nigdy jej tu nie było
##
gdy już staniesz się bó lem raną
cierniem
któ ry kłuje oko sepią fotografii
gdy staniesz się wspomnieniem
gdy krew zmyją z ulicy
(zawsze rozbawionej odmiennością innych
pó łnaga po kąpieli zastygniesz przed lustrem zawieszeniem
baletnicy na łabędziu

co po jeziorze dumny kiedyś pływał i tylko raz
w środku nocy zakwitniesz w oknie kamienicy
gdy „Round midnight” usłyszysz trąbkę przydeptaną
pijanego muzyka
psa na ulicy
##
usychasz zbyt wcześnie
wszak było to zapowiedziane
bez nadziei na miłość
niedotęskniona
w rzece pijanej odbijasz samotność w kuloodpornych
powiekach martwe świecą tobą gwiazdy
gdy mijają cię na ulicy
słone od łez topisz w pó łuśmiechu
w ciemnym pokoju
paznokciami poorana twarz
niepomna
jakby nie było przeszłego proroctwa
(PP
tego co masz zrodzić z siebie

##
powiedziałem jej

( stała oparta bladością o parapet na sió dmym piętrze
że zabijanie siebie to najczęściej sprawa genetyki chwilowego
podrażnienia synapsó w i neuronó w
i czy uważa
że wzniosła się na tyle wysoko
by mieć prawo do upadku
powiedziałem też
że czas w któ rym nic się nie dzieje jest wrogiem ż ycia i bardziej zabija
niż bruk
na któ ry spoglądała ró wnie tęsknie jak ćma na światło
lampy
jak patrzą na siebie ślubne obrączki na tacy zatem lepiej
zaczekać
na śmierć inną
mniej ordynarną
bez trzasku i łamania kości któ ra nadejdzie
to pewne

zatem warto ż yć
by przekonać się
że odklejanie uczuć od parapetó w świadczy jedynie o
złym guście
któ ry nigdy na poważnie nie był brany pod uwagę

##
czekasz otępiała
abym chwilą któ rą byłem z tobą
pomachał jak chusteczką przy pożegnaniu
zastygła w pó łuśmiechu przed dworcem
skąd wyruszyłaś do nowego kochanka
stopiłem dwa bieguny zimna
woda w morzach podniosła się na tyle
by w stulecie naszego rozstania sprzed miesiąca
zmyć
ślady twoich stó p
z piasku dna mojego oka

##
rozstrzelałem podkoszulek
moro
kupiony na straganie gdzieś przy granicy polsko-litewskiej
gdzieś powyżej Suwałk i obłokó w
płaciła za niego kobieta któ rą kochałem
zawiesiłem go na drzewie
wbiłem w niego siedemnaście dziewiątek
było zimno
Glock ogrzał mi dłoń
(lubię to ciepło
zmieniłem magazynek
strzeliłem jeszcze czternaście razy
z oczu spadły mi łuski
trzydzieści jeden
tyle miesięcy byliśmy razem

tyle miesięcy musiało przeminąć
by zabić podkoszulek

##
jak wielkie dobro spotkało nas że zapomnieliśmy o
sobie
rwącą rzekę wchłonęły piaski pustyni
i tylko parę ziaren nasączonych wodą opowie nam naszą
historię
zielonymi kępami porozrzucanych krzewó w

##
czekałem długo nie prosiłem o nią
czasem myślałem że ją spotkam
nie przylazła
pisałem
chlałem

kobiety
dziwki
nie przylazła
wytrzeź wiałem
umyłem się
ogoliłem
lekarz
zastrzyki
multiwitaminy
nie przylazła
sport
kino
teatr
książki
nie przylazła
kurwa
suka
miłość
nie przylazła

##
gdy już poznam prawdę
zapalcie mnie w wesołych świecach
cichy
słuchać będę któ rych nie słuchałem
w plecaku lub pod pachą wniesiony
łzą spłynę z oczu kochanki

schowam się w staniku
dwunożny oszust
jeżeli nie pojmiecie
że byłem tylko emisariuszem
gwiazd
miejsc mrocznych
mó rz i słonecznych łąk
bywalcem loży zwierząt
co upijał się często
i upadał

list do Zbigniewa Herberta
wybacz arogancję
sam o to prosiłeś zwracając się po imieniu do swojego
mistrza w stulecie jego urodzin —
zatem rozumiesz z jak wielką nieśmiałością piszę do Poety
największego
z poszanowaniem i obawą

by nieopacznym słowem nie balsamować Twoich ran
nie wygładzać tego co w Tobie
ale też nie podrażniać
nie oszczędzałeś siebie i Ciebie nie oszczędzano
w obronie godności człowieka wlewałeś własne życie do pió ra
któ rym drażniłeś podręczniki historii
dzisiaj
z tą samą mocą żarzysz obce twarze zbrodniami
zapisanymi w guzikach
cegłami zburzonych miast któ rym nadawałeś imiona
wydeptując ścieżki do siebie
leśnymi mchami na powró t nasączanymi krwią
wzywanych do apelu cieni
bardziej oni cisi nie piszą do Ciebie
Poeto myślą ostatnią w jakimś szpitalu zmarniały
być może
tuż przed zaśnięciem wspominałeś radośnie kiedyś sprzedawane buty
i mistrza Elzenberga — przyjaciela nie wydumanego kapłana
dla niego pisałeś barbarzyń co w ogrodzie
on wędzidło Ci wkładał nieokiełznanemu koniowi
jego oczami w martwej naturze odnalazłeś co żywe
nim pisałeś w zadumie — „kim stałbym się gdybym Cię nie spotkał…” —
zawijając w papier pytanie o sens własnego ż ycia
jakbyś Ty
— wielki Poeto —
nie wiedział
że na tak postawione pytanie mogą odpowiedzieć tylko ci któ rzy
dzisiaj pytają
kim bylibyśmy gdyby nie było Ciebie

Boni
zamieszkam kiedyś z Tobą pod innym niebem
herbem naszym będzie zapomnienie
tarczą naiwność
domem niepamięć
deszcz zmyje wszystkie zbędne gesty

niepotrzebne słowa wymiecie wiatr

( pokażę ci to miejsce

z kobaltowymi jaszczurkami na białych skałach nagich jak my
bezbronni
zanim poznaliśmy się bliżej
##
"Człowiek mieszkający nad kuchnią"
(tak go nazywają
dymem z papierosó w i zapachem kawy nasącza ulotność
myśli
na potrzeby papierowych tapet pokoju
jakby ktokolwiek chciał tutaj zaglądnąć
gdzie tyle niepotrzebnych książek
nikomu zapisanych słó w
podczas gdy tam na dole
piecze się kura w piekarniku
i wszyscy już siedzą z widelcami

