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Inwokacja

zanim narodziłeś� śię dotykały śię dłonie 
i uśta wcześ�niej dotykały śię śpojrzenia
z�renica rozśzerzała śię na widok drugiej z�renicy 
i zanim nadano ci imię
juz�  byłeś�  okiem 
nie śumą biegnących do śiebie fotono� w

tak śtałeś�  /śtałaś�  śię wielką tajemnicą ludzi
byc�  moz�e tylko po to aby choc�  raz poczuc� pragnienie 
tęśknotę
miłoś�c�
i wielokrotną wulgarnoś�c� pośpo� lśtwa
kto� re powoli zabijac� w tobie będzie śzlachetnoś�c� ro� wnania
ja — ty

w nieśkon� czonoś�ci w graficie oło� wko� w
komputero� w
zadumaśz śię
kim jeśtem zapytaśz
by trwac�
co czyniłeś�  i co tobie czyniono
jakie uśprawiedliwienie
gdy droga kto� rą idzieśz zada ci pytanie
czym odpowieśz grobom 
i jakie weśtchnienie wyrwie ci śię gdy śpotkaśz śię z śobą
co pro� bowałeś�  wyrzucic� wracało 
co pro� bowałeś�  zatrzymac� 
znikało zatem wzywam tego kto� ry wie
z�e człowiek tyle jeśt wart 
ile jeśt w śtanie przenieś�c� drugim człowiekiem
bo tylko z nim rozmawiac� będę @ pl



        ##

mo� j Ojciec miał na imię Jerzy
nie pokonał śmoka ale miał w śobie coś�
czego nie śzanowałem
byłem zbyt młody
miał godnoś�c�

nie na pokaz nie na poklaśk

pod cerowanym kołnierzykiem jednej z dwo� ch kośzul
kto� re codziennie prał w rękach i wieśzał na 
wieśzaku
pod jedną z tych kośzul kto� re przemiennie 
zakładał nośił godnoś�c� w śobie 
potem umarł
pochowaliś�my go w śmutku i milczeniu
Matka z�ona brat i ja

nie było przyjacio� ł na pogrzebie mego ojca 
nie miał ich choc� przyśzło wiele ośo� b
brat krzyknął do pijanych grabarzy
„człowieka grzebiecie!” i chamśtwo umilkło
zagrał werbel

 ( ziemia + wieko trumny

wśzyścy roześzli śię w milczeniu 
zośtała druga kośzula
wypraśowana wiśiała na wieśzaku w śzafie 
nie potrafiłem zdjąc� jej z tego wieśzaka
nie rozumiałem dlaczego po latach śprzedałem 
śzafę
nie wiem co śtało śię z drugą kośzulą 
nie wiem co śtało śię z godnoś�cią Ojca 
do kto� rej dorośłem @

  ##

nie pamiętam dokładnej daty kiedy odeśzłaś�  jednak nie na tyle
abym juz�  potrafił o Tobie cokolwiek napiśac�

— Matko



# #

w pośzukiwaniach 
kto� rych nakazanie bywa częśto niechcianym imperatywem 
przyglądałem śię pśom bezdomnym 
uś�miechniętym donośicielom 
niedocenianym artyśtom
śzalbierzom śztuki
pijakom o czyśtych śercach
śzlachetnym dziwkom i śamobo� jcom
wśzyśtkim upodlonym przez miłoś�c�

(takz�e z innych przyczyn
śzedłem tak
w śłodkoś�ci ulicy
by zadziwiony oczywiśtoś�cią dokonanych odkryc�
śłowem lub obrazem
rylcem na tynku śtarej kamienicy
śzkłem w barze
ś�miechem śłodkich kurew
hymenem dziewicy
w głąb śzedłem poznaniu tego
co od dawna opiśane było
namalowane
ścałowane niezliczoną iloś�c� razy
opłakane
co z maeśtrią rzez�bione było
a potem wyś�miane

i nic śię nie śtało
poza ś� ladem tych kto� rzy doś�wiadczyli
zanim prześzli w „proceśy gnilne” czy „karmienie mew”
                                             ( jak napiśał Ryśzard Grzyb w wierśzu o Hrabalu
poeta
malarz byśtrooki
pochylony nad kśztałtem zwierzęcia @ pl



##

dławi mnie w gardle złoś�c� na to co poza mną 
na muranowśkie gruzy
pijane robotnice 
wo� dkę
kśiąz�ki nieprzeczytane
niewyuczone języki kto� rymi nie władam
Alberta Camuśa z kto� rym śkakałem z mośtu
Maxa Friścha z jednej celi
innych
dziewczyny zmarniałe pośtarzałe śiwe
śkolorowane włośy na ich głowach
śerca kto� rymi ośzukiwały
na wśzyśtko
na moją młodoś�c�
czerwoną legitymację PZPR
kto� rej członkiem nigdy nie byłem
bo członek mo� j – przyjaciel i rycerz
kto� rym walczyłem z podśtarzałymi dziśiaj kobietami
miał chełpliwoś�c� i dumę
i niepotrzebny mu był czerwony paśzport do kariery
z�ył naturalną erekcją
jebał bez legitymacji jak przyśtało
a dziśiaj
złoś�c�
na czaś zaprześzły
i choc� nie ześzmaciłem śię to w jakiś�  przedziwny śpośo� b
zmarniałem
nie dane mi było

     (nie chciał Bo� g a moz�e jeśzcze czeka
ja czekac� będę na śwo� j czaś by zapiśac� co było
przede mną — i poza
co wydarzyło śię po drodze
jakim śtrumieniem byłem
nadzieją mojej matki
w jakiej jaśkini przeląkłem śię i w kto� rej godzinie ciemnoś�ci

     zobaczyłem ś�wiatło
Boz�e mo� j
co we mnie wpiśałeś�
komu mam napluc� w pyśk za zmarnowane lata
śobie
dlaczego nie dałeś�  mi rozpoznac� co prawdziwe co fałśzywe



do prawdy dochodziłem tracąc po drodze z�ycie

po co mi doś�wiadczenie gdy nie mam juz�  kogo kochac�
umarła naiwnoś�c�
jak  kochac� bez naiwnoś�ci modlic� śię bez wiary
a grzechy
grzechy z kto� rych nigdy śię nie śpowiadałem
nie dałeś�  mi paśterza a jedynie klechy
co zrobic� z zaprześzłymi grzechami
najcięz�śzym
zaniechania śiebie
pali mnie śiara na z�ycie moje śkundlone
choc� chwilami z�wawe
na śwoją obronę nie mogę przywołac� śtrachu czy bo� lu
z� ycia z komorą gazową na kon� cu
z� ycia z wyrywaniem paznokci
nie mogę powołac� śię na jakąkolwiek śzlachetną ideę dla kto� rej z�yłem
nic z tego
wykrzyknikiem podkreś�lam bezśilnoś�c�
kpiną
naśtępca tronu zrąbał śię w pory
gdzieś�  w czaśie
rozminął z potęgą iśtnienia kto� re mu dano
nakryłem
nakryto mnie kolorami ś�wiata
w śzeregu
daj Boz�e
kolory maśzerują do obrazu @ pl

##

z�ycie
jeśt trudne
                                (ś�miech czy milczenie w tej śprawie nic nie wnośi
od pierwśzego krzyku po ośtatni tajemne
przyjazne 
wrogie
poza percepcją Bo� g 
wmalowany w obrazy
choc�by Jego palec dotknął Adama 
choc�by zgolił brodę
na rzez�  pośłał Syna nie do pojęcia
wśzyśtko co zaczyna i kon� czy ludzkie z�ycie genom



dyśfunkcja
nie do pojęcia

zmiana poś�cieli na śzpitalnym ło� z�ku
Biblia Talmud Koran przy ło� z�ku zmarłego
zna to kaz�dy lekarz
ś�piewne mantry Wed
mało pociechy
empatii Wśzechś�wiata

          (trzeba to w kon� cu na głoś powiedziec�

przemijanie przeciw jaz�ni wpiśanej w materię 
przeciw miłoś�ci kto� ra tez�  potrafi umrzec�
gdy ktoś�  obcy nagle wkracza lub coś�  poza nami
wykrada ją
odbiera śenś naśzego z�ycia
jak mało o tym wiemy
o bo� lu Boga kto� remu oddala śię człowiek @ pl

##

przedzierając śię przez niewiadome jakich zwierzęta
nie znają
mogą to byc� myś�li 
albo uśta
albo ciała
śłaboś�ci innych połączone z naśzymi
cienie przodko� w
jakiekolwiek inne cienie
trwamy w zalez�noś�ciach
brzuchach kobiet z kto� rych śię rodzimy
pierśiach z kto� rych śśiemy pokarm
zdarzeniach zaprześzłych
choc�by z dziecin� śtwa
trwanie w lękach albo zachwytach
w pierwśzym uczuciu
innych cięz�kośtrawnych pokarmach
wpływających na naśze myś� li
jakby z�yc�  z tym było miło
niezalez�nych od naśzej woli
w pośmaku cudu wiecznoś�ci @ pl



# #

ludzie docierają śię
jak wśzyśtkie precyzyjnie maśzyny
ludzie
męz�czyz�ni - kobiety -  dzieci
zanim zaczną wśpo� łpracowac� w bytowaniu
ś�cierają wzajemnie zewnętrzne powłoki wyrzez�bionych
niedokładnoś�ci odlewo� w i obro� bki tkanki
krwią
nie tylko naśko� rka
nie tylko pocierania o śiebie codziennoś�cią
emocją
krzykiem
wołaniem o pomoc
dopaśowują śię poprawiając błędy wyliczen�  i akśjomato� w
Konśtruktora 
byc� moz�e w tym czaśie

( docierania śię ludzi
pochłoniętego innym śnem
kto� ry właś�nie wyś�nił @ pl

  ##

kutą podkową częśto raniono dłonie 
by ś� lad bo� lu nieś�c� w śobie po innych 
czy coś�  wydarzyło śię raz czy wiele razy  
bez znaczenia
z� ycie dziedzictwo popłochu
jednak nie wśzyśtko jeśt toz�śame i nie wśzyśtko moz�na
opiśac�
krew wolnych jednej barwy 
w Warśzawie ceglanej

idz�  za prawdą
śwoją ś�ciez�ką nie pytaj nikogo
kaz�dy pokaz�e ci inny kierunek
śą konie kto� rym niepotrzebne ośtrogi
śtaromodny trzewik i but Armaniego
tą śamą ciemną kroczyc�
będą nocą @ pl



##

porzuc� gniew śwo� j
i kaz�dy z nieśprawiedliwych wyroko� w jakie moz�eśz wydac�
oni i tak zza grobo� w w twarz pluc� ci będą łzami innych
i granitowymi pomnikami
czaśzkom zbielałym od bo� lu daj prawo milczenia
wło� z�  kamien�  w uśta niemych
niech Herod dalej zgrabnie śię wykręca
a Piłat podda wyrok pod okrzyki tłumu
pozwo� l hiśtorii odpocząc� w kolorze czerwieni
widac� zośtali powołani by zabijac�
kato� w rozliczą ofiary i ich cienie

  ty — jak piśał Herbert — nie wybaczaj za innych —

lecz zanim właśne dłonie krwią wrogo� w pomalujeśz 
zanim po bron�  śięgnieśz pamiętaj z�e powołany zośtałeś�
do wybaczania
porzuc� gniew
daj czujnoś�c� wypowiadanym śłowom
śto� j na śtraz�y prawa
rozliczaj rządzących z zapłakanych matek
trośk ojco� w o jutro
chorych przed śzpitalami
dzieci wklejanych w pornografię
nie wtykaj kwiato� w w dłonie o kto� rych nic nie wieśz
nie śkładaj gratulacji i pocałunko� w
pilnuj twarzy śpopielonych chęcią władzy i przymilnych
uś�miecho� w do telewizyjnych kamer kto� re wiodą na plac przed 
Sanhedrynem
tam śtanieśz śię jednym z wyroko� w bez litoś�ci i prawa 
tam koroną cierniową zakwitnieśz w przyśzłych pozabijanych @ pl



##
          

nie lękaj śię
nie bo� j śię napiśu < śtrona wygaśła >
idz�  do kśięgarni po klaśyko� w
ucz śię łaciny
wyłącz telefon komo� rkowy
niech ś�ciana ogląda dzieła telewizora
a komputer śłuz�y jedynie wiedzy
wyrzuc� wśzyśtkie tabletki naśenne
i to co jedwabiśte
nakarm ś�mietniki białym go� wnem
w odpowiednim miejścu i czaśie odpowie ci Kośmoś
wchłonie cię Logoś i Miłoś�c�
odnajdzieśz w śobie śpoko� j śprzęz�ony z tajemnicą bo nie
śkładaśz śię z układo� w ścalonych

jeśteś�  Człowiekiem

o wielkiej mocy iśtnienia kto� rą zaburzyli kapłani ś�wiątyn�  od przeceny
dano im przeciw tobie ich dekalogu pierwśze przykazanie
— reklamy
a dzieciom lizaki za grośz
Chryśtuś wziął bat
ty wyrwij kamien�  z bruku w kto� ry chcą cię wtłoczyc�
roztrzaśkaj łby kapłano� w złotego cielca uczących cię od
dziecka zarabiania i wydawania
nie dopuś�c� do profanacji
nie pozwo� l by jak  komunię wkładali ci w uśta karty
kredytowe
nie daj śię namaśzczac� kontami w bankach
plun�  na pozłacane po� łki na kto� rych wśzyśtko — takz�e ty
— jeśt jedynie lepiej lub gorzej śprzedawanym towarem
rozwal to śobą
nie z�ałuj blichtru i śztucznoś�ci
chron�  konśtruktoro� w myś� li i śztuki a zro� wnaśz śię z nimi
w zachwycie
odkryjeśz piękno śtworzone przez człowieka
rzez�by
obrazy
rozpłaczą śię w tobie kolory i śekwencje dłuta
potem pojmieśz śłowo
ile waz� y i jak potrafi by



waz�ne
kup inne płyty

poczujeśz moc muzyki nie bzykania w hałaśie dz�więko� w
naucz śię muzyki
zacznij od jazzu a pokochaśz Mozarta
śłuchaj  w śkupieniu 
Filharmonia jako całoś�c�  ś�wiata  nada ci kśztałt i przebudziśz śię w 
śymbiozie z potęgą  o kto� rej nie miałeś�  pojęcia
gdzieś�  w czaśie
nie śam w kośmośie
nie śam w zaśypianiu
w kołdrze obcych zapacho� w draz�niących nozdrza
— TY —
wielki
od tej chwili z�ywy
 będzieśz w ś�wiecie kto� ry dla ciebie zośtał
śtworzony
śięgnij po klaśyko� w
nie lękaj śię @ pl

 # #

non śacrum eśt — twierdziśz z�ycie to efekt 
panśpermii
wyładowan�  elektrycznych w mineralnej zupie kośmiczna gra
nic  więcej
kobiety zdradzają męz�czyzn
męz�czyznom kobiety niepotrzebne
„bi” — trzecia płec�
igraśzki przyrody
nikt nie śkacze w przepaś�c�
gdy ś�mierc�  zabiera
albo odkochanie
miłoś�c� miniaturka
tyle
milczę
argumentujeśz dalej

(jakby od niechcenia
zwierzęta zjadają śiebie nawzajem ś�winia golonka — 

przekąśka do piwa
 milczę

kładzieśz na śtole fotografie cieni ludzi na murze z Hirośzimy



(6 śierpnia 1945 
odparowanych z z�ycia 
ot tak śobie

na rozkaz Trumana

milczę
geśtapowcy z Alei Szucha

(pśtrykaśz palcami
gdy powyrywali juz�  wśzyśtkie paznokcie zaplanowane tego 
dnia do wyrwania myli śię
golili
nacierali ciała wodami kolon� śkimi
przebierali śię w galowe mundury
śzli na koncert
by płakac� przy muzyce Wagnera
natomiaśt
enkawudowcy inne mieli obyczaje
i po robocie śzli na wo� dkę
milczę
uś�miechaśz śię ironicznie kartkując podręczniki hiśtorii 
pokazujeśz reprodukcje obrazu Siemiradzkiego 
„Pochodnie Nerona”

              (zabawy z I wieku

kartkujeśz kartkujeśz
trafiaśz na ryciny kro� la Mutamida wyznawcy Allaha 
kto� ry ś�ciętymi głowami upiękśzał ogrody

                (zabawy z VIII wieku
kartujeśz
śtrona za śtroną
śtulecie po śtuleciu
to śamo 
to śamo
przedś�miertne zdjęcia na śzklanej ś�cianie World Trade Center
ludzi młodych
na progu kariery odległej  jak czterdzieśte piętro 
milczę
wachlujeśz śię poranną gazetą tajfunami poz�arami 
trzęśieniami ziemi 
i jak - pytaśz
co u ciebie

maśz rację odpowiadam
z�ycie byłoby nie do znieśienia



gdyby nie było człowieka @pl

##

zbyt wraz� liwi na z�ycie nie chodzą w śzalikach 
przyklejają myś�li do kśiąz�ek w nadziei 
z�e prześzłoś�c� to rzeka
mądra i czyśta 
to ś� lad w mule
odciś�nięty kopytem Chirona @ pl

# #

dopuśzcza śię połączenie prześzłego z przyśzłym 
na wśtędze MoG biuśa 
bez początku i kon� ca
kreacji i działan�  w śztuce
lecz tez�  karalne bywa takie doś�wiadczenie
albowiem  nikt nie wie dlaczego Lucylla z zamku Coburg
od dziecin� śtwa śkazana zośtała na śzpetotę

(tak napiśano w „Pamiętnikach  zza grobu”

czyz�byś� o tym zapomniał Pigmalionie
gdy przed czaś biegłeś�  protagoniśto-nieudaczniku
czego oczekiwałeś�  rzez�biąc śwoją Galateę
miłoś�c� twoja nieodwzajemniona
wśtydz�  śię jej
ś�miech Afrodyty biegnie za tobą
ś�wiat inne ma wyzwania ponad twoje dzieło
inne bydlęta z� uc�  będą z�dz�bła młodych traw
moz�noś�c� i mnogoś�c�
od dziecin� śtwa do śzalen� śtwa
dając prawo rytom w marmurze do wyz�śzoś�ci od cienia
byłeś�  jedynie zarozumialcem
z tym zaśypiaj
rozwaz�  to w śobie
zanim śkleiśz powieki
i groby po śobie @ pl



 list do emigrantów

wyjez�dz�acie
bo to jeśt jedyna śzanśa
na normalnoś�c�
na zapomnienie
przeciw upodleniu
wyjez�dz�acie
pakujecie śię potajemnie
ośtatnia balanga dla wtajemniczonych
śprzedajecie mieśzkanie
zabieracie niezbędne rzeczy
i dzieci
wyjez�dz�acie
w nośtalgii
w nadziei
w obietnicy
autem
autobuśem
śamolotem
pociągiem
śtatkiem
wyjez�dz�acie
wśzyśtko jaśne
poniewierka
poniz�enie
niepewnoś�c� 
wyjez�dz�acie
kśiąz�ki wyś� lą przyjaciele
i śtare fotografie kto� rych nie moz�na teraz zabrac�
wśzyśtko czego nie moz�na zabrac�
będzie wam dośłane
wiadomo
a po jakimś�  czaśie umierają waśze matki przyjez�dz�acie na 
pogrzeby
wleczecie śię w konduktach tylko one wiedzą
pomarły bo waś nie było @ pl



 # #

nienawidząc śię wzajemnie 
modlimy śię w zimnych koś�ciołach 
wypominając w myś�lach urazy 
narzucamy aniołom cierpienie
trwając w lękach wyznajemy akt wiary 
rozchodzimy śię w niepokoju
ś�więtoś�c� na twarzach z witraz� y 
zawieśzona zośtaje w nieśkon� czonoś�ci
przyjmujemy komunię 
wrogowie tez�
tak modli śię hołota 
tak poniz�a śię Boga
jęczy krzyz�  w niełaśce ludzi 
kobiety niewierne 
męz�czyz�ni lękliwi
w laśach zwierzęta znają śwoje prawa
w laśach nic nie jeśt inaczej niz�  byc�
 powinno @ pl

##

prośząc Boga o zdrowie waśzych dzieci 
proś�cie takz�e o miśtrza
nie Lamę
guru czy biśkupa
mo� dlcie śię nie o proroka
lecz o człowieka inteligentnego
otwartego
by śtanął na ich drodze
powiedział
piśz
maluj
idz�  w ś�wiatło reflektoro� w
zbuduj erem



pracuj na kolei
(nie macie na to czaśu

lecz jeś�li kochacie śwoje dzieci 
mo� dlcie śię o kogoś�  takiego gdy dorośną
prześ�wietlą płyty waśzych grobo� w miłoś�cią @ pl

##

nie moz�na miec� drugiego pśa 
drugiego konia
drugiej kobiety 
moz�na miec� jedno 
jedną matkę 
jednego ojca
moz�na miec� jedną kobietę jeden dom
wśzyśtko drugie jeśt nieprawdziwe 
prawdziwa jeśt jedna noc 
jedna kochanka 
nie ma drugiej kochanki
drugiej ojczyzny 
jedno jeśt
jedna gwiazda
jedna kromka chleba
jedna kromka chleba jeśt
jeden paśterz
jeden Bo� g
jeden grzech
jedno wybaczenie
jedna ś�mierc�
jedno zmartwychwśtanie @ pl

##

uwierzyłem w śiebie zbyt mocno 
pycha rozlała śię
twarz to przyjęła 
wyśtąpiłem z brzegu pozbawiając śię wśzelkich praw do
powiedzenia tego
czego nie zdąz�yłem @pl



##

  
noś
waz�ny wąchacz
czerwienią mi zakwitł
ząb zachwiał
pękło z�ebro
gdy kopano mnie na ulicy

(zabrakło śzybkoś�ci
by noś śwo� j obronic� i wątrobę z buta młodoś�c� kopała

(new generation
co śłuśzne i śprawiedliwe 
bo nie nalez�y wałęśac� śię po ciemnych ulicach
pic� z młodymi
pouczac� ich
udawac� kolez�kę
czego nie przewidział pan Prouśt
gdy zapiśywał w kajecie
zbyt wielkie nadając znaczenie
pośzukiwaniom śtraconego czaśu @ pl

# #

przemierzałem śobą klęśki i urodzaje przechodząc przez pokoje
przyjazne i wrogie
pokora biczowała mnie duma poniz�ała
nagi
wchodziłem w ś�wiat gło� w cichych
warg opętanych namiętnoś�cią
śto� p
białych traw
pod kto� re chytrze zaglądałem
jak w dziecin� śtwie
gdy wkradałem śię do piwnic obronnych warśzawśkiego getta



(mały głupi goj
zakleśzczonych nowymi ś�wiatami
w kto� re po kolei wraśtałem naśączając śiebie
dla celo� w bliz�ej nieokreś� lonych
by dziśiaj
w drobinach owoco� w z tego krzewu
odrywac� na karmę
i poniz�enie @ pl

##

nie rozśtrzelano mnie przed właśnym domem
nie biłem śię wiośną o wychodzące z ziemi dz�dz�ownice
— jedyne mięśo za drutami pod napięciem
gryząc do krwi dłonie nie wyłem w ukryciu
gdy gąśienice śowieckich czołgo� w miaz�dz� yły nogi moich
z laśu
nie broniłem Londynu ani Warśzawy
nie śkakałem pod Arnhem
nie byłem tez�  ZHydem — bojownikiem ZH OB-u
nie wiem co czuł widząc jak jego z�ona trzymając na rękach
dzieci wyśkakuje z płonącego okna
— ominęło mnie
otrzymałem dobre wykśztałcenie 
radośne piośenki tro� jek murarśkich 
pierwśzomajową oflagowaną śtolicę 
mordercę Dzierz�yn� śkiego w podręczniku 
a takz�e
krew na wardze z pięś�ci
jakby nie było innych powodo� w do męśkoś�ci

(nie tylko w okolicach ulicy Dzielnej

garś�c� nieś�miałych pocałunko� w niedojrzałych uczennic 
ich zaciś�nięte uda 
gdy adapter „Bambino” łkał tangiem Milonga 
nieco po� z�niej
bratał na potan� co� wkach
z�en� śkie z męśkimi hufce pracy nad Bałtykiem
otwierając ciała uwodzonych kobiet
gdzieś�  na plaz�ach przy falochronach

pozwolono mi tez�  po drodze
wypalic� papierośa z Burśą i Wernyhorą
pic� wo� dkę w Nowej Hucie i innych przemiłych miejścach
a gdy zieloną granicą podąz�ałem ku lepśzej przyśzłoś�ci



z�rąc po drodze kamienie obcych miaśt i ulic
nie wiedziałem z�e w nagrodę będę
ja — Odyś z kompaśem
śiedząc przed namiotem w kucki u wro� t morza SJ ro�dziemnego
będę oglądał białe z�agle niemieckich jachto� w bogatych w piwo
i inne ś�więtoś�ci
dano mi tez�  miłoś�ci kobiety jedyną

( jak to mo� wią — na wieki

ale w zamian za to nieśzczęś�cie mogłem 
podpatrywac�          
młodśzych
ro� wnie nieśzczęś� liwych i śamotnych
w kochaniu i zdradzaniu
ich z�ycie
zapętlone na deśkach dyśkotek
nie do znieśienia jak w getcie czy leśie
tak po prośtu jeśt
hic et nunc i zawśze
i zawśze
to parcie do przodu
z okien śkaczą zdradzeni

(z innych powodo� w niz�  ośzalałe ZHydo� wki
śkok to śkok
bo� l nieudacznika krzyz�uje i krwawi dłonie choc� gołym okiem tego nie widac�
to nie śmutne
nie płaczliwe
z� ycie ma śenś
czuc� go w młodym ciele
w myś� leniu
emocjach
na ulicy
w napręz�onych podkośzulkach @ pl

# #

z�yjemy
na przeko� r milczeniu kośmośu
w nadziei
w miłoś�ci
łączymy śię oddechami
trzymamy śię za dłonie
patrzymy śobie w oczy
ś�miejemy śię



płaczemy
( ludzie płaczą

wylizujemy śobie ciała
lizanie ciał nazywa śię miłoś�cią
zmowę przeciwko nicoś�ci nazywa śię miłoś�cią
poranną kawę
kło� tnię
trzaś�nięcie drzwiami
tez�  nazywamy miłoś�cią @ pl

# #

najłatwiej zwycięz�ac� 
bezradnoś�c� -  nie kaz�demu ją dano
z kto� rą zewrzec� śię muśiśz gdy rabują two� j dom

a ty śtoiśz w blaśku lufy
gdy zabierają ci twoją kobietę

a ty lez� yśz podeptany
gdy miłoś�c� odchodzi
 a ty bezradna
lub dziecko
kto� re nigdy cię nie kochało
albo gdy loś odbiera ci twoje z�ycie
nie ś�miercią heroiczną
tylko banałem wykrada dzien�  po dniu
niepamięcią dnia wczorajśzego
zdychaśz w śzaroś�ci a oko rdzewieje od płaczu
dumny do kon� ca

( gdy tak śtac� śię muśi
wiedz
z�e zośtałeś�  wybrany z puli bezimiennych
kto� rzy na zawśze zośtaną utrwaleni @ pl

# #

kto
w podcieniu myś�lą zawieśzony
pomiędzy łukiem ś�wiatła a śzaroś�cią cienia
z niebytu
jakby powo� d to był do iśtnienia
lub złamanym śkrzydłem anioła uśkrzydlony
Boga zapyta o powo� d tworzenia

kto papier              
myś� l



pod kulawą nogę śtołu włoz�y
by śię byt nie kołyśał zbytnio
tylko raz a dobrze zachłyśnął śię śobą
kto wmieśzany z miłoś�ci lub nadmiaru wo� dki w z� ycie topi śmutek

w śłowie
i pytaniem rozwarśtwia ś�wiatło ten nietuzinkowy
wie
z�e kaz�de naśtępne „kto” będzie jedynie emocją
eśencją
nie herbaty a łzy
nie po policzku płynącej tylko takiej
kto� ra nigdy nie opuś�ciła z�ro� dła @ pl

          # #

nie mam nic — nic miec� będę 
tylko ś�wity i śny
ś�wiata patrzenie przeze mnie milczący 

         
dzwon
po kto� rym wśpina śię robak łaśkocze draz�ni
to zdumiewające i takie zwyczajne
jakby z� ycie było jedynie dodawaniem śmutku
bez nawiaśu

(otwartego
odrobiny prześtrzeni
w kto� rej śkryc�
śię mogą
wśzyśtkie przyjazne niedomo� wienia 
zdania niewypowiedziane
przyśzłe i prześzłe zdarzenia
kolapś grawitacyjny i rozwarte uda kobiet
śny wśzechmocne

< ja >
nagle potęz�ne pyta
dlaczego
czyz�by mojej śamotnoś�ci było mało
w uchu drewnianej laleczki @ pl

  # #

śam śobie w oknach ś�więte wyśtawię obrazy 
czyniła tak moja prababka dla ochrony domu gdy wracał o ś�wicie
pijany
po przegranej w karty kło� tliwej nocy z kochanką 



z� ycie do mnie z niego uleciało wś�ciekłoś�c� 
uśprawiedliwiona

pendant             

elegancko z francuśka
naśączony genem wś�ciekłoś�ci
na fałśzywych nie chcę śpac� poduśzkach
zimnem wypraśowanych
śterylnych
waletem
dupkiem w zechcyku
nie będę
karetą kro� li zwykłem wygrywac� w kaśynach !

État c`est moi1 wykrzyczał Ludwik XIV
mo� j dom to ja 
pradziadkiem pociągnę
niech wśtawiają w okna ś�więtych dla ochrony 
gdy wracac� będę do puśtego @ pl

# #

  po  spotkaniu w kawiarni

kobieta piękna o zwierzęcej naturze
    (nie obraz�ając honoru zwierząt

zaśtygła uś�miechem przymilnej kwiaciarki 
kobieta rozkwitająca pełnią  z�ycia 
                          ( pierzaśtym powabem śamicy
czerwienią śzminki i bielą uzębienia dowcipem
biegła w zachwytach i zachłyśtach śiośtra poezji i 
kolorowych obrazo� w
„piękna mądra kobieta” — tak mo� wią o niej 
niewiele ma do powiedzenia @ pl

 # #

Medea
ach – jak okrutnie obśzedł śię z nią loś
doprawdy az�  trudno uwierzyc�
z�e to nie jarmarczne plotki o tym nieśzczęś�ciu
śtąpała kiedyś�  miłoś�cią
oddechem dzielnego Jazona

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



smocze zęby posiał zdobył złote runo

czyz�  nie była dziewicą gdy ją pośiadł
muś�linową maś�cią nie ochroniła przed śmoczym ogniem
nie uś�piła olbrzyma z brązu Talośa
ośiągnąłby śukceś gdyby..
a dziś�
ach –
pokochał inną
jakz�e poraz�ające muśiało by
jej cierpienie
śamotna przeciw macierzyn� śtwu
synuś mój 
synkowie moi
z rozpaczy zabiła właśne dzieci 
dzieciobo� jczyni śyczy ulica
odmawiając prawa wło� czni przeciw zdradzie 
kto pyta 
jak puśte jej śerce
śamotne niczym z�dz�bło trawy w śzczelinie śkały 
tragedia nie do opiśania choc� wielu pro� bowało
w operze 
balecie
na ścenie 
pło� tnie  

artyś�ci jak zawśze zrobili śwoje

pśychopatyczna morderczyni doczekała śię uwiecznienia
wkradła na Parnaś gdy bogowie śpali
choc� przyznac� trzeba 
wiele wiedział o naturze

 zakochanej kobiety

Eurypideś @ pl

   # #

lekko śchłodzony lecz wciąz�  pełen emocji wśzedłem do baru 
w czaśach gdy prawie wśzyśtkie drzwi były pozamykane
a jedne zawśze otwarte

śpotkałem tam trumiennego
o konśumpcyjnej barwie głośu
włośach z ześzłego tygodnia
dziwnie do ś�win� śkiej golonki zbliz�onym podbro� dku

w zakątku trzej nowohuccy



dopijali reśztki śprawiedliwoś�ci śpołecznej płynem nie
ubywającym niczym w kanie galilejśkiej

cudu

człowiek o ś�win� śkim podbro� dku nazywał śiebie profeśorem i  opowiadał 
zadziwiające hiśtorie
a było ich tak wiele
z�e z�adnej nie zapamiętałem

nad ranem śpod śtołu wśpiął śię na wyśokoś�ci i recytował 
Homera po grecku
śkupiony w kieliśzku czaś jakiś�  Odyśem umknąłem 
cichaczem 

mocz śilnie dociśkał do muru 
mro� z nie śpuś�cił z termometru 
całując kamienie Troi
z�o� łc� wlałem w coko� ł Lenina @ pl

# #

nie mogłem mroczny jaśną kroczyc�  drogą 
lecz tez�  zbyt wiele kagan� co� w lez�ało na śtole bym pyśk do nich 
przymierzył
kły moje głodne ośtrzył na śłowa
myś�l w ś�wiatło wkleił nad tym śamym śtołem
na kto� rym łeb połoz� yłem a piłem do ś�witu @ pl

# #

jeśt we mnie pamięc� pśa 
dobra i zła
pamiętam wśzyśtko jak mnie głaśkano jak  
kopano
kto nalał mi do miśki wody kto za uchem drapał
kto pyśk wkładał mi w odchody jeśt we mnie pamięc� 
pśa
dobra i zła
budę śwoją pamiętam
gdzie mnie zrodzono
prześtrzen�  do wybiegu
łąkę rośą zrośzoną
tych kto� rzy mi to zabrali
i tych od kto� rych mnie odgrodzono



jeśt we mnie pamięc� pśa
dobra i zła
pamiętam wśzyśtkie śwoje śuki
i śzczenięta
zapach matki
najbardziej ukochane buty
wśzyśtkie zapachy z� ycia pamiętam
jeśt we mnie pamięc� pśa
dobra i zła @pl

         # #

generał SS Jurgen Stropp
( likwidator  warśzawśkiego getta

śiedzi na pryczy w celi przy Rakowieckiej
oficer Kazimierz Moczarśki

(z Biura Informacji AK
śiedzi na drugiej pryczy i bacznie śłucha czułych zwierzen�
podalpejśkiego chłopa
obaj na przemian śą prześłuchiwani przez wyrozumiałych
i delikatnych koryfeuśzy Urzędu Bezpieczen� śtwa – od czaśu
                                             do czaśu polewani zimną wodą
za kratami wiośna
muranowśka dzieciarnia bawi śię na gruzach getta koparki i 
śpychacze z hałaśem pracują w ruinach dzieci co jakiś�  czaś znajdują 
ro� z�ne fajne przedmioty 
pordzewiałe garnki
fragmenty mebli 
monety
zgniłe śtrzępy ubran�
łuśki a nawet całe naboje
i wiele ro� z�nego z�elaśtwa

(raz ludzkie koś�ci

śpychacze zwane „śtalin� cami”
śtatki- korwety- z�aglowce
falują po morzu gruzo� w śpłaśzczając teren pod ś�wietlaną
przyśzłoś�c� robotniczej śtolicy 
ptaśzki ś�piewają  pieśki śikają
z głoś�niko� w śłychac� piośenkę „Budujemy nowy dom”



i inne
Stropp i Moczarśki nie znają tych piośenek
śiedzą na pryczach
jeden opowiada
drugi śłucha
uczy śię na pamięc� wśpomnien�  likwidatora
nie śą ś�wiadomi dziecięcej radoś�ci z tak wielkiego placu
zabaw jaki urządził podalpejśki chłop śocrealiśtycznym
śzczeniętom
 (od  Dzielnej po ul. Stawki - Wiśły po  Okopową

muranowśkie śzczenięta nic nie wiedzą o z�ydowśkich śzczeniętach 
parę lat wcześ�niej wyrzucanych przez okna
trwa dziecin� śtwo zawśze tak dziwnie radośne 
generał SS J. Stropp wkro� tce zośtanie powieśzony

Oficer AK - Moczarśki po paru latach opuś�ci celę ś�mierci
wyda kśiąz�kę „Rozmowy z katem”
ma rezerwację na reśztę z� ycia w śanatoriach i śzpitalach
bezśenśem jeśt wśpominac� gen. SS J. Stroppa alpejśkiego
chłopa wpiśanego w hiśtorię przez przypadek

        < >

pokazano mi kiedyś�  okna mieśzkania gdzie przyjmował lekarz do 
niedawna aśyśtent kato� w z Rakowieckiej
cucił więz�nio� w z omdlen�  
znany i ceniony w Warśzawie
byłem wtedy na tyle dorośły by juz�  wiedziec� co śtało śię pod gruzami 
Muranowa @ pl



    # #

był śtary wyliniały oczy śzare zamglone jakby nigdy nie z�ył
lez�ał i dyśzał
rozedma płuc chore śerce
lekarśtwa podawane w paśzteto� wce
pieś
wybłagał ś�mierc�
powiedział śzarymi oczami 
  < zabij mnie >
wbiłem igłę
tylko ja mogłem to zrobic� — mnie o to poprośił mo� j pieś
wbiłem igłę
podniośłem jego cięz�ki łeb
bernardyn
kro� tkowłośy
oczy przekrwione
bo� l
wbiłem igłę
łeb podniośłem połoz� yłem na kolanach
był śpokojny
śpokojny był
zdychaj pśie pomyś� lałem
męz�czyz�ni nie płaczą — męz�czyz�ni śię śmucą —

  zdychaj pśie
popatrzył na mnie pamięcią śzczenięcia byłem przy nim
wbiłem igłę
lekkoś�c� zatrzepotała
pśie kłaki rozśypały śię po podłodze włoz�yłem go do 
worka
węzeł



śto złotych
śto złotych na kremację
śto złotych kośztuje by ciało przyjaciela nie było karmą
dla robako� w @ pl

# #

do Pięknej

zabierz mnie Piękna na wyśpę gdzie nie ma echa 
krwi w uchu
śło� w pro� z�nych zwiewnych jak ś�miech 
śto� p odciś�niętych w nadbałtyckich piaśkach
zaśadzę tam moje niedojrzałe myś� li
głowami w do� ł
niech śobie rośną  

by śię rozśiewały

urządzę im kiedyś�  targowiśko pro� z�noś�ci na klifach do 
przepaś�ci

śterczących jak  goz�dzik w butonierce
na wyśpę zabierz mnie taką
gdzie zawśze wśzyśtkiego jeśt za mało
gdzie obok mcho� w i zielonych traw
roś�nie śierś�c� pśa kto� rego śię kochało @ pl

# #

Arturowi Rimbaud

kim byłeś�  Arturze Rimbaud 
wulkanem
jez�eli tak to w wiecznej erupcji 
buntownikiem
jez�eli tak to zawśze z�ądnym krwi 



poetą
jez�eli tak to wś�ciekłym pśem śzczekającym na ś�wiat —
podnieśioną nogą kto� rą zz�arła gangrena obśikujący właśne
iśtnienie
w wielkoś�ci i małoś�ci
w tym co dane Ci było pozbierac�
na zakurzonych drogach Europy
burdelach
portowych knajpach
w przyjaz�niach z męz�czyznami przemienianymi w miłoś�c�
podczaś gdy w eleganckich paryśkich kawiarniach
wypijano Tobą śetki kaw
mieśzano jak łyz�eczką w filiz�ankach
rozśtrzeliwano śzampanami
wwiercano w Ciebie korkociągi

wyciągano na wierzch z hukiem
wśzyśtko co napiśałeś�
śponiewieranego
wśobnego
napaśtliwego

(w tym czaśie śprzedawałeś�  kawę i narzędzia do
  zabijania

brnąc po puśtynnych piachach
tam
w śamotnoś�ci umierałeś�  handlarzu bronią
wiele razy umierałeś�  przeklinając z�ycie
w rozpaczy
w potrzebie miłoś�ci i kochania
dla kogo piśałeś�  wierśze
nikt nie wie @ pl

   # #

S. Máraiemu

w mało znanym języku mo� wiący bez krwi i koś�ci 
z wiru płaśkocienie 

a jednak prawdziwśi od innych
karnie śtanęli po� łkolem choc� kaz�dy oddzielnie z „Kśięgą zio� ł” w 

dłoniach
wśzyścy z jednego naśienia 
śtarcy dwaj 
kśiąz�ę Parmy i Giacomo z blizną 



grubaśem Balbim przy boku
rozkochana Franciśzka
inni
„do diabła z tą wyliczanką przy trupie” powiedział Patrycjuśz
doś�c� głoś�no jak na całą śytuację
bowiem wiedziano co ma zamiar uczynic�
a co uczyniło z niego banitę
lecz co� z�
śowietyzm to nie prośta śprawa
niełatwo tu radzic�
gdy do zapiśania śiebie potrzeba tłumacza
choc� i tak nie kaz�dy przeczyta
śiedzący nieruchomo człowiek
zapiśał ośtatnie zdanie
< nie ponaglam ale i nie ociągam się >
zatem śtali ciśi jak ś�wiece piękni choc� nie zawśze 
uczciwi

 topiąc wośk w milczeniu
a ten z kto� rego śię zrodzili w kokonie tajemnicy 
miłoś�ci i upokorzenia 
podejmował
lufą piśtoletu w uśtach decyzję nieodwołalną

(grześzny ś�więty śtarzec

czyniąc przymiarkę mo� zgu do śufitu @ pl

   # #

do Ezry Pounda

Ty 
 kto� ry zawczaśu pokochałeś�  owoce śwego śiewu dzieci nienazwane

jasno mówiących nagich w słońcu 
swobodnych

zapiśz mi w teśtamencie butę ponad 
tcho� rzośtwo pychę ponad śzaroś�c� 
kaz�de pierwśze śłowo
w zamian gro� b Two� j plewic� będę z fałśzywych 

uś�miecho� w 
ś�wiata zabawek pod śzafę
Bo� g z tobą po ś�mierci
ponad fałśzywy obraz idei w kto� rą wierzyłeś�  wyrok zdrajcy        
i obłąkan� ca  wznieś�  śię



mnie wyznacz na śpadkobiercę
takz�e pomyłek i błędo� w
zapalę ci ś�wiatło miłoś�ci co trześzczy w kieliśzkach
jak Zoil pilnowac� będę by patoś nie oś�mieśzał
hucpa nie panośzyła śię w śłowie
obaj wiemy jak bezcenny jeśt kompaś nieczuły na fałśzywe pola
cieśz śię mną
ręki nie podawaj jeśzcze
śam przyjdę do ciebie
gdy dorośnę
chwaśty wyplewię nad twoją głową @ pl

    # #

Markowi Hłasce

znam wśzyśtko co napiśałeś�
i wśzyśtko co o Tobie napiśano powiedziano

      ( wypowiedziano
ś�ciemniałeś�  i zapętliłeś�  śobą ś�wiat takz�e komuny
inne drobnouśtroje
czaśem patrzę na Two� j gro� b

połoz�ono Cię pierwśzego
potem połoz�ono na Tobie twoją matkę
qui pro quo
liśty śłodkie i nienawiśtne

(play Strindberg
czaśem miłośne piśałeś�  do niej a teraz lez� ycie śobie 
razem  i prawdy śzepczecie do ucha
pijany idę ulicą Częśtochowśką gdzie tuliłeś�  Hankę G.
z�onę innego męz�czyzny matkę jego dzieci 
śwoją jedyną miłoś�c�
wśzyśtko inne jeśt bez znaczenia 
zataczam śię po Tobie
zbyt śentymentalny 
wie o tym prośtujący Twoje kręte ś�ciez�ki cioteczny brat Andrzej
byc� moz�e Romek Polan� śki



Komeda balladą uś�piony
Tyrmand — jak Ty — amerykan� śki indor z polśkim
nadzieniem i kolorowych śkarpetkach 

       ( nieprawdziwych jak opowieś�ci o Tobie

wiedzą o tym nie ś�więci
po ś�mierci więcej miałeś�  przyjacio� ł niz�  za z�ycia
a wśzyśtko to o czym teraz dzieje śię z powodu błahośtki
— kilka ś�wieczek o poranku na Twoim grobie —
trzydzieś�ci ośiem lat temu poczułeś�  na twarzy grudki
Powązek
kilka ś�wieczek o poranku
w dniu SJwięta Zmarłych @ pl

pani profesor B.

wbrew prawu entropii pod Pani śtopy kładę 
śzklane paciorki Heśśego 
myś�li Elzenberga
 takz�e tych kto� rzy wiedzą z�e zwykłe zaparzenie herbaty moz�e byc�
 bardziej męczące niz�  iśtnienie

jeśtem z Panią
uczę śię od mojej nauczycielki
podąz�am za myś�lą i śłowem
śmutkiem
nadzieją
od narodzin oddala cierpienie
Wedy Elzenberga bliśko

ścalenie śło� w 
z�ycie
niemoc 
gorycz
pod śtopy kładę niemej
mago� w nad z� yciem prześtrzenie
odtajnione człowiekiem zdziwienie @ pl

##



obcej kobiecie

zaiśte chimeryczna jeśteś�
lampkę wina z tobą wypiłem
ot wśzyśtko panno bogata w oko
ś�miejeśz śię podraz�niona
na przeciwnych biegunach pośtawiłaś�  śtopy ś�wiata
kto� remu roztapiaśz śię w tyglu
czego nie rozumieją pośpolici

( śny kwiato� w śprzęgnięte z mc
2

byc�  moz�e kochanką byłaś�  Rilkego i nie maśz ochoty na nocne 
rozmowy poza jego wielkoś�cią
nie rozpoznali ciebie jeśzcze na ulicy
zatrzymaj śię przez chwilę bez nadmiernej dumy
przy kto� rejś�  z wyśtaw
by poprawic� oko
i umocnic� wiarę w śiebie @ pl

    # #
Krystynie B

zatem dałem Ci cząśtkę mego ś�wiata dziewczyno z ciemnego 
burśztynu
o platynowych włośach nadchodzącej jeśieni 
lepiej nie mo� wic� o tym byle komu
moz�e w ogo� le nie warto o tym rozmawiac� 
łyk kawy pokonuje niechęc�
lecz do głębśzych wynurzen�
potrzebna jeśt śiła co śpopiela oddech
tak wielka jak zaprześzła miłoś�c�
o kto� rej wśtyd wśpominac�  pamiętac� nie warto
śatyr i kobieta ucięli śobie miłą pogawędkę
na planetach materialnych
mało kogo intereśują puśte prześtrzenie
magia śło� w nie wzmocni wzajemnego dotyku
choc� prawie bliśko  oddalimy śię od śiebie
by nie zaburzac� przynalez�nych nam wyzwan�

    # #

Grzegorzowi M.



zawyjeśz
jak wilk pośtrzelony

( two� j oło� w juz�  leci do ciebie
zabeczyśz jak łania we wnykach kto� ra nie urodzi 
zerwieśz w gardle śtrunę
zdradą
śynem przegranym
co� rką śkutą lodem
śamotnoś�cią wyc� będzieśz
kto� ry nie uśłyśzałeś�

      ( nie chciałeś�  uśłyśzec�
rozpaczy innych bez miejśca śwojego i chleba 
wygnanych poza z�ycie
kalekich 
poniz�onych 
takz�e bo� lu śąśiada
pijako� w i dziwek z naroz�nego baru na dwo� ch łapach do 
kśięz�yca

uśłyśzyśz wycie wśzyśtkich zwierząt z laśu 
byc� moz�e
na powro� t śtanieśz śię człowiekiem @ pl

##

cd.

zatoczyśz koło
nie po prośtej biegnieśz
choc� prośta zdaje śię droga i cele
wykśztałcenie
trzy języki
celebryta
nie ma prośtych w prześtrzeni poza euklideśową 
geometrią rzeczownikami prośtymi
zakrzywiaśz śobą prześtrzen�  
pytanie 
jak czuły jeśteś�  ponad parcie ś�wiata

nie każdemu czapka Czerwonego Karła pasuje do twarzy
purpura nie każdą schłodzi butę

co zmiaz�dz�yc� cię muśi czernią zakleśzczyc�
Czarną Dziurą

pędziśz w kośmośie
byś�  w kolapśie oz�ył 
fotodiodą w krawacie Boga zabłyśnął



śiebie oddając w pierwiaśtkach ś�wiadomy
powro� ciśz
do domu 
z�ony
dzieci
matki
ojczyzną otworzyśz bramę ś�wiata
do wartoś�ci kto� re śą prośte @ pl

   # #

Krzysiowi S

yś�                                           w pierwśzej chwili  pomyś�lałem z�e jeśteś�  juz�  w drodze 
dumny jak zawśze i irytujący
na lawecie w całunie marzen�
a tu
kurczyśz prześtrzen�  w monitorach
cichym tlenie
odjęto ci mowę abyś�  nie przeklinał
czarna śuka czyhająca pod drzwiami
z�o� łte z�mije przez�roczyśtymi rurkami wypływają z twojego
ciała i znikają w pojemniku na mocz
twarz rodzi ś� linę
pergaminowa dłon�
śiłą woli dz�wignąłeś�  dwa palce
przypomniało mi to faceto� w kto� rym poprawiliś�my
makijaz�e 
i nikt juz�  nie poprośił naśzych dziewczyn do tan� ca
twoja kobieta o śzklanych jak oczy śtarych lalek odganiała
gdy kochają mają nadludzką moc
against the odds 2-  uśłyśzałem w windzie

2   against the odds - na przekór losowi walcz



białe zęby czarnych pielęgniarek w uś�miechach
Downtown
The Art Inśtitute
Hopper zapraśzał do baru Lautrec na dziwki

                                        białoniebieska z obrazu przeszła ze mną
    parę ulic i posadziła na wysokim stołku

zamo� wiłem dwie wo� dki i dwie śkoś�nookie 
piękno jeśt moz� liwe
śkoro zdradziłeś�  naśzą młodoś�c�
to ja złoz�ę jej hołd i nadzieję orient na patyk dwa razy
za śiebie i ciebie
kowbojśki kapeluśz znalazłem obok luśtra — doś�c�
było w naś złoś�ci 
by naśikac� fizykowi w beret
opowiem kiedyś�  o tym twojemu śynowi

                    (trawienie ś�mierci zazwyczaj trwa długo
jego matce wkleję pocałunek
z�eliwna pokrywa z napiśem BUILDERS MATERIAL & FUEL
CO CHICAGO była cholernie cięz�ka
w kanałach Warśzawy Niemcy pod takie podwieśzali granaty
naśzczałem na nią
wkopałem w prześzłoś�c� 
porzucona ziemia zawśze coś�  traci
porzuceni tez�
nie umiałem cię o tym przekonac�
againśt the oddś
pogadaj z śuką i wro� c�
grube Amerykanki zrzucają tłuśzcz z rowero� w
z lotniśka O`Hare Boeingi śtartują co dzieśięc� śekund

                             Chicago, maj 2008 r.

# #

bezimiennej

nie muśiśz rzęś z MaxFactora otrzepywac� na mojej 
śko� rze Lorealem namaśzczac� śkronie Vichy wcierac� 
w mo� zg
nie podnieca mnie Nivea Hair Care na członku choc� z pewnoś�cią 
jeśteś�  tego warta

— cudzie z Vouge —
moz�eśz miec� włośy jak śzczur
naturalny zapach potu



mniej białe od bianco carrera marmuro� w zęby
nie śtringi a zwykłe majtki
bylebyś�  nie ś�miała śię ordynarnie
pamiętała cokolwiek z liceum

(w tym takz�e z�e w Vichy podpiśano
   haniebny pakt

pływała przy kśięz�ycu na golaśa
bylebyś�  chciała po� jś�c� za mną do piekła @ pl

    # #

bezimiennym — cd.

na pierwśzy rzut oka niez� le wyglądacie młodśi nawet 
krzepko
uś�miechacie śię choc� jeśteś�cie przekupni zgrabnie śtąpając
wytreśowani
w śzkołach bizneśu
ekonomii
innych ponurych miejścach
nieśzczęśne dzieci Big Brothera
bladoś�cią myś� li doraśtacie myśim śko� rom
kaleki wśzechś�wiata
za z� ycia bieleją wam koś�ci
w przerwach między śpo� z�nieniami
dobieganiu na czaś
do pieniędzy
kariery
śławy
byleby urządzic� śię
zagośpodarowac� w czymś�
co bezmyś�lnie nazywacie z�yciem @ pl



    # #

śłodkie
śłodziutkie
jak motyle wzlatujecie ponad łąką tyle waś ile w śklepie lalek
panny wdzięczne śpo� jne ś�miałoś�cią
o zapachu młodych kozic na śkałach do godo� w 
otwieracie 
zawśze ciepłe uśta pachnące wiośną
krajobrazy ukryte w ciałach wazono� w 
kuśicielki
jak mało śło� w potrzeba 
wina
ś�wierśzcza nogi
by śzklane oczy kołyśanych lalek
śtały śię przymglone
bez kwiato� w otwarte @ pl

# #

jak w karnawale bawiłem śię z wami dziewczęta pobrzękując 
grzechami w marakaśach  i gładząc jedwabie bez wśtydu

( nie te z sielankowej poezji rumieńcem płochliwe
   które jako pierwsze wiodą nas pod bramy piekła

a bardziej krzepkiej kondycji 
kobiety wśpo� łcześne
częśto o brudnej naturze i wulgarnym języku 
mało łakome na myś� li
łaśiczki przyklejone do z�ycia
śzybkie i zwinne w trośce o zapewnienie śobie
dobrego kremu i śzminki
bezpiecznego rozrodu i śilnego śamca
gdyby przypadkiem śtaroś�c� wplątała śię w waśze
coraz  grubśze uda @ pl

    # #



rozpoznaśz go z łatwoś�cią
po pewnoś�ci śiebie śrebrnej czy złotej na śzyi
pio� ropuśzu kart kredytowych
pośpieśznym połykaniu kęśo� w
znerwicowanym telefonie
kocha hałaś� liwie
lub odwrotnie
pełen zaburzen�  i emocji w wierśzach
niby ubrany
w podkośzulku
dz� inśach
podraz�nieniu niezauwaz�alnym

(  jak dreszcz wewnątrz ścian
  po trzaśnięciu drzwiami

zmienia temat z dala od ciebie naturśzczyk z kolez�kami w 
pśychiatryku 
był na śpotkaniu z Lamą
liczy oddechy
wieczorami gra na bębenku
kochanek z niego marny
śtymulujeśz
bywa
wyborny kolez�ka do wśzyśtkiego

jajcarz
ach
konie z takim kraś�c� na koniec ś�wiata pędzic�
Globtroter z paleśtry czy bizneśu
twardymi gardzi
na śalonach bywał zna z�ycie
z niejednego garnka itd.
tak opowiada
biedaczek
rodzic� mu będzieśz w śamotnoś�ci i poniz�eniu @ pl

    
# #

a na koniec tego wywodu powiem
z�e twoje moz� liwoś�ci śą wciąz�  nieograniczone
zapomnij o czaśie prześzłym
matce
kto� ra nigdy nie domyś�liła śię z�e urodziła człowieka
ojcu
kto� remu najchętniej oddałbyś�  właśne naśienie mo� wiąc
<  już nic ci nie jestem winien>



ło� z�ku czy barłogu w kto� rym utraciłaś�  dziewictwo
przykrym doś�wiadczeniu gdy tylko ty jeden pozośtałeś�
prawiczkiem
o pierwśzej bo� jce
pierwśzej miłoś�ci
pierwśzym rozczarowaniu
wśzyśtko poza tobą
niewaz�ne
dwadzieś�cia czy dwieś�cie dwadzieś�cia lat
niewaz�ne
maśz prawo
bo od początku iśtnienia ludzkoś�ci
miałeś�  śwoich przodko� w
jeśteś�  dowodem na to
a takz�e
jez�eli myś� liśz

dowodem jeśteś�
z�e myś� li śię w kośmośie 
z� ycie nie zabiera tylko daje wzniośłoś�c� lub 
upodlenie
tez�
do wyboru
auf der WuG nśch
jak mawiają Niemcy -  przyjaciele ś�wiata

nie zapętliłeś�  śię do kon� ca
jeśzcze nie teraz
choc� paśkudnie to wśzyśtko wygląda
zawśze jeśt czaś
na ześzmacenie śię
zaniechanie śiebie
wyośtrz wzrok i śłuch
tylu śłabśzych od ciebie
podaj im rękę a śam dz� wignieśz śiebie
z� ycie nie jeśt dla bezgrześznych jeśt dla takich jak ty i
ja
czaśem małych 
czaśem podłych
to naś łączy
po to nam je dano wiedz o tym
pojmij to wreśzcie @ pl

    # #

doprawdy niemiła to czynnoś�c� pocieśzanie głupco� w 
zrębami wiedzy budują fantaśmagorie



niepomni błędo� w i niedośkonałoś�ci bytu 
odporni na z�ycie
pazerni na śukceś
wytrwali i nieprzekupni w tym względzie
gdy w kon� cu zwierają śię z realiami
w odrętwieniu konśumują reśztki śamotnoś�ci i pomnaz�ają śtraty
ni dowcipem ni aluzją ruśzy
ich z miejśca kto� re przeklinają
wierzą we wro� z�by
śny
inne bzdury
trwoz�ni o zdrowie
boją śię ś�mierci
z dalekiego Wśchodu dotarło do nich jedynie pojęcie karmy
nic lz�ejśzego

(choc�by jedwabnej nici na chin� śkich do herbaty
śznytu artyśty nie znają tylko wrogoś�c� ś�wiata 
głupią politykę
brak miłoś�ci
ach jakz�e ponura to czynnoś�c� pocieśznie głupco� w @ pl

UPADEK  W  SZCZĘSJCIE 

M

zawiśła jak zerwana nic� pajęcza nie dotykając 
uś�miechem
jeden zielony liś�c� poczuł śię śzczęś� liwy
a wśzyśtkie pozośtałe z�artowały śobie z niego
z�e nigdy jej tu nie było 

      ##

gdy juz�  śtanieśz śię bo� lem raną
cierniem
kto� ry kłuje oko śepią fotografii
gdy śtanieśz śię wśpomnieniem
gdy krew zmyją z ulicy

(zawśze rozbawionej odmiennoś�cią innych

po� łnaga po kąpieli zaśtygnieśz przed luśtrem zawieśzeniem 
baletnicy na łabędziu



co po jeziorze dumny kiedyś�  pływał i tylko raz
w ś�rodku nocy zakwitnieśz w oknie kamienicy
gdy „Round midnight” uśłyśzyśz trąbkę przydeptaną 
pijanego muzyka 
pśa na ulicy 

##

uśychaśz zbyt wcześ�nie
wśzak było to zapowiedziane
bez nadziei na miłoś�c�
niedotęśkniona
w rzece pijanej odbijaśz śamotnoś�c� w kuloodpornych 
powiekach martwe ś�wiecą tobą gwiazdy
gdy mijają cię na ulicy
śłone od łez topiśz w po� łuś�miechu
w ciemnym pokoju
paznokciami poorana twarz
niepomna
jakby nie było prześzłego proroctwa

(PP
tego co maśz zrodzic� z śiebie 

   # #

powiedziałem jej
( śtała oparta bladoś�cią o parapet na śio� dmym piętrze

z�e zabijanie śiebie to najczęś�ciej śprawa genetyki chwilowego 
podraz�nienia śynapśo� w i neurono� w
i czy uwaz�a
z�e wzniośła śię na tyle wyśoko
by miec� prawo do upadku
powiedziałem tez�
z�e czaś w kto� rym nic śię nie dzieje jeśt wrogiem z�ycia i bardziej zabija
niz�  bruk
na kto� ry śpoglądała ro� wnie tęśknie jak c�ma na ś�wiatło 
lampy
jak patrzą na śiebie ś� lubne obrączki na tacy zatem lepiej 
zaczekac�
na ś�mierc� inną
mniej ordynarną
bez trzaśku i łamania koś�ci kto� ra nadejdzie
to pewne



zatem warto z�yc� 
by przekonac� śię
z�e odklejanie uczuc� od parapeto� w ś�wiadczy jedynie o 
złym guś�cie
kto� ry nigdy na powaz�nie nie był brany pod uwagę 

# #

czekaśz otępiała
abym chwilą kto� rą byłem z tobą
pomachał jak chuśteczką przy poz�egnaniu
zaśtygła w po� łuś�miechu przed dworcem
śkąd wyruśzyłaś�  do nowego kochanka
śtopiłem dwa bieguny zimna
woda w morzach podniośła śię na tyle
by w śtulecie naśzego rozśtania śprzed mieśiąca
zmyc�
ś� lady twoich śto� p
z piaśku dna mojego oka

# #

rozśtrzelałem podkośzulek 
moro
kupiony na śtraganie gdzieś�  przy granicy polśko-litewśkiej 
gdzieś�  powyz�ej Suwałk i obłoko� w
płaciła za niego kobieta kto� rą kochałem 
zawieśiłem go na drzewie
wbiłem w niego śiedemnaś�cie dziewiątek 
było zimno
Glock ogrzał mi dłon�

(lubię to ciepło

zmieniłem magazynek
śtrzeliłem jeśzcze czternaś�cie razy 
z oczu śpadły mi łuśki
trzydzieś�ci jeden
tyle mieśięcy byliś�my razem



tyle mieśięcy muśiało przeminąc�  

by zabic� podkośzulek 

##

jak wielkie dobro śpotkało naś z�e zapomnieliś�my o 
   śobie

rwącą rzekę wchłonęły piaśki puśtyni 
i tylko parę ziaren naśączonych wodą  opowie nam naśzą
hiśtorię
zielonymi kępami porozrzucanych krzewo� w 

##

czekałem długo nie prośiłem o nią
czaśem myś�lałem z�e ją śpotkam 
nie przylazła

piśałem 
chlałem 



kobiety 
dziwki
nie przylazła

wytrzez� wiałem 
umyłem śię 
ogoliłem
lekarz 
zaśtrzyki 
multiwitaminy 
nie przylazła

śport 
kino 
teatr 
kśiąz�ki
nie przylazła

kurwa 
śuka 
miłoś�c�
nie przylazła 

##

gdy juz�  poznam prawdę
zapalcie mnie w weśołych ś�wiecach
cichy
śłuchac� będę kto� rych nie śłuchałem
w plecaku lub pod pachą wnieśiony
łzą śpłynę z oczu kochanki



śchowam śię w śtaniku
dwunoz�ny ośzuśt
jez�eli nie pojmiecie
z�e byłem tylko emiśariuśzem
gwiazd
miejśc mrocznych
mo� rz i śłonecznych łąk
bywalcem loz�y zwierząt
co upijał śię częśto
i upadał 

list do Zbigniewa Herberta

wybacz arogancję
śam o to prośiłeś�  zwracając śię po imieniu do śwojego
miśtrza w śtulecie jego urodzin —
zatem rozumieśz z jak wielką nieś�miałoś�cią piśzę do Poety
najwiękśzego
z pośzanowaniem i obawą



by nieopacznym śłowem nie balśamowac� Twoich ran
nie wygładzac� tego co w Tobie
ale tez�  nie podraz�niac�
nie ośzczędzałeś�  śiebie i Ciebie nie ośzczędzano
w obronie godnoś�ci człowieka wlewałeś�  właśne z�ycie do pio� ra
kto� rym draz�niłeś�  podręczniki hiśtorii
dziśiaj
z tą śamą mocą z�arzyśz obce twarze zbrodniami
zapiśanymi w guzikach
cegłami zburzonych miaśt kto� rym nadawałeś�  imiona
wydeptując ś�ciez�ki do śiebie
leś�nymi mchami na powro� t naśączanymi krwią
wzywanych do apelu cieni
bardziej oni ciśi nie piśzą do Ciebie

Poeto myś� lą ośtatnią w jakimś�  śzpitalu zmarniały 
byc�  moz�e
tuz�  przed zaś�nięciem wśpominałeś�  radoś�nie kiedyś�  śprzedawane buty 
i miśtrza Elzenberga — przyjaciela nie wydumanego kapłana
dla niego piśałeś�  barbarzyn� co w ogrodzie
on wędzidło Ci wkładał nieokiełznanemu koniowi 
jego oczami w martwej naturze odnalazłeś�  co z�ywe 
nim piśałeś�  w zadumie — „kim śtałbym śię gdybym Cię nie śpotkał…” — 
zawijając w papier pytanie o śenś właśnego z�ycia
jakbyś�  Ty 
                          — wielki Poeto —

nie wiedział
z�e na tak pośtawione pytanie mogą odpowiedziec� tylko ci kto� rzy 
dziśiaj pytają
kim bylibyś�my gdyby nie było Ciebie 

Boni         

zamieśzkam kiedyś�  z Tobą pod innym niebem 
herbem naśzym będzie zapomnienie
tarczą naiwnoś�c� 
domem niepamięc�
deśzcz zmyje wśzyśtkie zbędne geśty 



niepotrzebne śłowa wymiecie wiatr
( pokaz�ę ci to miejśce

z kobaltowymi jaśzczurkami na białych śkałach nagich jak my
bezbronni 
zanim poznaliś�my śię bliz�ej 

    # #

"Człowiek mieśzkający nad  kuchnią"  
                        (tak go nazywają

dymem z papierośo� w i zapachem kawy naśącza ulotnoś�c� 
myś� li
na potrzeby papierowych tapet pokoju 
jakby ktokolwiek chciał tutaj zaglądnąc� 
gdzie tyle niepotrzebnych kśiąz�ek 
nikomu zapiśanych śło� w
podczaś gdy tam na dole
piecze śię kura w piekarniku
i wśzyścy juz�  śiedzą z widelcami 


