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WRÓŻBA             

nie wróżono tobie szczęśliwego i łatwego życia
urodzisz się w chłodzie i lęku
będziesz szukał całe życie poczucia bezpieczeństwa
jak matka będzie cię karmiła piersią
będziesz miał takie złudzenie ale jak nie
to nawet złudzeń mieć nie będziesz
potem pójdziesz między wilki
czyli do szkół i zakładów pracy różnych
jedno ci będą mówić a drugie robić
jak zaczniesz widzieć prawdę
wmówią ci że jesteś pesymistą
przeżyjesz wiele małych miłości
z których ból niemożności zapamiętasz  
niemal na pamięć poznasz cierpienie
choć nie będziesz się dawał zniszczyć
mniej zaczniesz się do ludzi uśmiechać
w cichej rozpaczy bo nikomu nie pokażesz twarzy
wtulisz się w kobietę która da ci dzieci
będziesz czuł chwilowe zadowolenie
aż sobie pójdą bo każdy jest tutaj sam
bez szansy jak różne kosmosy
ten co nas stworzył był strasznie samotny
skazując na ten sam los ludzi dodając
jeszcze na sam koniec śmierć litościwie
bo wiedział że wieczność to kara
aż usiądziesz w jakimś parku na ławce
zmęczony i zaśniesz szczęśliwy   WRÓZBA˚
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TRAGIK

Największą tragedią twojego życia było to że od pierwszego 
Oddechu wiedziałeś że umrzesz 
A żaden kohelet czy księga eklezjasty
Tobie  tego nie powiedziały
Dlatego tak uciekłeś w te wszystkie marności świata
Ale siebie w środku nie da się zagłuszyć
Zatracenie zawsze się czuje choćby
Cudownie pachniało narkotykiem zwanym miłość

TRAGIK
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KOŁYSaNKaa a

KOŁYSANKA

Ktoś ciebie urodził ktoś ciebie przytulił
Ktoś ci życzył dobrze ktoś się tobą zajął
Ktoś poszedł z tobą na spotkanie wiatru
Ktoś zatrzymał śnieżycę ktoś był przyjacielem
Ktoś zobaczył prawdę ktoś zobaczył kłamstwo
Ktoś wiedział ktoś nie wiedział
Ktoś pragnął abyś był szczęśliwy
Ktoś chciał abyś się zagubił
Ktoś podał ci marzenie ktoś ci je odebrał
Ktoś cię zdradził kogoś ty zdradziłeś
Ktoś tobą gardził ktoś podstawił nogę
Ktoś myślał żeś łajdak ktoś wiedział żeś dobry
Ktoś podał ci rękę ktoś cię w końcu zabił
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ROZDROŻE

Wsiadłeś do stukonnego powozu
Kazałeś im jechać w dwie strony
Jednocześnie 
Po latach drogi białe konie
Jadące w stronę dobra i sprawiedliwości
Zaczęły słabnąć
Czarne silne i sprytne które chciały tylko
przetrwać przeciągały je na swoją stronę
musiałeś zatrzymać bo już nie dało się
jechać w dwie strony równocześnie
na postoju zmęczone konie padały
w mrocznym lesie martwe ze zmęczenia
zostały tobie tylko cztery
dwa białe i dwa czarne
trzeba im teraz kazać wszystkim podążać
tą samą drogą
ale którą wybierzesz? 
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NOSTALGIE

Nikt już nie czyta dostojewskiego ponury kafka
Przestał być posępny nikogo nie zdziwi albert
Camus i nikt już dzisiaj nie będzie próbował
Zrozumieć sartrea
O schulzu zapomnieli wszyscy truizmem trąci
Nawet oryginał witkacy a gombrowicz jak był 
Tak pozostanie daleki nikt nie będzie ślęczał nad
Szekspirem prócz onirycznych moli co kłamią o
O jego wieczności koniec epoki wielkie prawdy
Zgrzytają banałem horror naszych mieszkań
Czarniejszy od rozdarcia różewicza który 
Wykonuje swoje zadanie i tworzy poezję po 
Oświęcimiu gorycz borowskiego igraszką wizje
Absurdu ionesco i becketta obojętnością pokryte
Wszystko zmierza w kierunku którego nie umiemy
Przewidzieć
Wiemy tylko że nie poruszą już słowa spłowiałe
Ludzi czy tych słów to wina też nie umiesz powiedzieć
Coś się zmienia ale co?
I tylko tu jakoś obco brakuje nam pewnie twojego
Ludzkiego zła i pokuty panie dostojewski  

N O S T A L G I E
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ZDJĘCIA

Ten chłopiec salutujący kompanii wojskowej
To ty w wieku czterech lat
Ta dziewczyna z ciemnymi długimi włosami
To twoja platoniczna miłość z siódmej klasy
Ci dziarscy chłopcy z wypiętymi piersiami
To twoja drużyna piłkarska
Ten album z powyrywanymi zdjęciami to 
Ślad twoich rozstań
Takich wspomnień nie potrafimy zachować
Choć one i tak zostają najmocniej
Jak blizny poza fotografią
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GENEWA

Miasto jana jakuba rousseau przywitało nas
Brudnym szaletem w samym sercu 
Smrodem znajomym z polskich toalet
Przy otwartych drzwiach jednej z ubikacji
Stał mężczyzna z otwartym rozporkiem
I onanizował się bez żenady przyglądając się
Siusiającym do pisuarów wypłoszony poszedłeś
Nad jezioro lemańskie spojrzeć na mont blanc
Pospacerować tam gdzie stąpali wielcy artyści 
Naszego świata tworzący piękno
Które miało nas zbawić a okazało się największym
Złudzeniem człowieka
Piękno jest zdradliwe może nawet zabić 
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POWIEKI

Za zasłoną powiek zaczynasz
Się ty
Żyjesz tylko w środku
Po otwarciu oczu
Znikasz
Patrząc nie istniejesz
Kiedy masz dość spoglądania
Uciekasz
Pod powieki
Tak zaczyna się
Rzeczywistość
Miliony wszechświatów
Snu 
Zamknięty za skórą
Trwasz w pancerzu
Myśli 
Nikt nie wniknie w twój
Równomierny oddech
Wyobraźni
Wolność w tobie wybucha
Mocno jak serce
Ona dopiero
Tutaj się spełnia
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***

karty pewnej księgi na wieku trumny
rozwiał wiatr twojego snu
wieczorem płakałeś
nad ludzkością

* 
* 

*
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* * *

w nocy wspiąłeś się po drabinie
aby dotknąć przestrzeni
chmur 
wiosennego snu

* * *
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NIGDY

Te dwie błękitne kartki obłoków
Owinięte wokół głowy
I ten krzyk
Te dwie czarne płachty świec
Owinięte wokół marzeń
I ten skowyt
W czym to uwikłanie
Tak skąpo ukryte
Tli się w słodkim kłamstwie 
Tym przejściu z milczenia pod 
Skórę lub nieco dalej tam gdzie
Jesteś i gdzie cię nigdy nie
Znaleziono  
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BOŻE NARODZENIE

Prószył drobny śnieg między przerwami 
W ciszy
Wrony śmiały się i krzyczały
Wziąłeś chleb rozkruszyłeś na dłoni
I rozrzuciłeś w białą przestrzeń
Było jeszcze tak cicho tak cicho
Ludzie mocno spali wtuleni w siebie
Ty miałeś to kiedy chciałeś
Mogłeś choć raz być rannym ptaszkiem
Obserwować samotnie prószący śnieg
Złączony z okruszkami chleba
W dziobach wron
Świat układał się na twojej dłoni
Przeczuwałeś już że w ciszy skryta
Jest najwyższa wiedza
Trzeba ją tylko umieć wydobyć
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SMAK KRZYKU

Dziewczynki rozszarpały lalki
Chłopcy urwali głowy żołnierzykom
I urządzili pogrzeb w piaskownicy
Ten obraz z dzieciństwa ciągle wraca
Jeszcze ten koń rozbijany młotkiem
W piąte urodziny
Tyle miłości bóg w tobie wykształcił
Że jeden dźwięk i ból opętać może
Lęk dławi krzyk w gardle
Prośbę w oczach
Nie skąpcie sobie miłości
Nie bójcie się łzy przegranej
Zasmakujcie w krzyku

KRZYKU

SMAK
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Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy 
Albert Einstein

WYOBRAŹ SOBIE

Minęło 50 lat twojego życia
Jesteś 50 razy mądrzejszy
Od rocznego dziecka
Albo masz wiedzę 50 roczniaków
Nadal nie wiesz nic
Trafnie powiedział einstein
Dowiesz się dopiero czegoś
Gdy to sobie wyobrazisz 
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SKAZANY NA WOLNOŚĆ

Kłamałeś tylko po to aby być wolnym
Nie wierzyłeś że prawda nas wyzwala
Bo nie chciałeś rzucać pereł przed wieprze
Oni tylko przez chwilę pomyślą i zaprzęgną
Cię w kierat kohorty
Kłamstwo uczyniło cię wolnym
Ale samotnym
Zapłacisz za wolność gorzką cenę
Będziesz ze łzami siadał
Na wzgórzu i patrzał
Na boskie przestrzenie
Wypatrując błagalnie boga w niebie
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TESTAMENT

Nie zakopujcie go w ziemi mrocznej
Pisarz jasno powiedział że ciemności
Kryją ziemie
Zapalcie jego ciało po śmierci
Niech jasnością wiekuistą zapłonie
Tak by ciemności i mroki rozjaśnił
Ogniem własnym szkarłatnym
Nie pozwólcie go zamykać w trumnie
Piekielnie ciężkiej
Na pokarm dla robactwa
On miał tutaj misję prawdy
Światłem się palić
Mimo swej śmiertelności
Proch jego niech frunie z
Wiatrem
Dając nadzieję na duszę

TESTAMENT
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JEDNOŚĆ

Dzisiaj byłeś w lesie na spacerze z córką
Ty byłeś drzewem ona trawą
Wasze korzenie łaskotały się po żebrach
Chichotaliście szczęśliwi
Jakby bóg opowiedział wam strasznie
Śmieszny dowcip o istnieniu

JEDNOŚĆ
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FILOZOFIA

Cień w głębi ciała mieszka i wyłania
Się z niego gdy gorąco od słońca
Głębia w wyobraźni ma swoje królestwo
Tajemnicę prawda obnaża ze złudzeń
Nie pragniemy tego wcale
Chcemy być głębocy
A jednak wieloznaczność jest jedynie
Cieniem ciała
Prostota krystaliczna i słoneczna
A więc tu jest skryty bóg?
Prawdziwa filozofia zaczyna się tam
Gdy zdobywamy się aby z niej drwić

FILOZOFIA
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PIĘŚĆ PIĘKNA

Piękno na małe mgnienie milczenia
Może zatrzymać pięść
Ale jej nie cofnie
V symfonia beethovena zawiesi wyrok
Tylko do ostatniego dźwięku
Samo piękno nie odmieni człowieka
Zło ma mistrzowskie wyczucie formy
Gdy już pięść opadnie
Na prawy a potem zaraz lewy policzek
Krew rozbryzgnie niczym na
Wstrząsających płótnach holenderskich
malarzy
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CO ZROBIĆ Z WOLNOŚCIĄ W TRAMWAJU?

Ciągle płaciłeś kary za wolność jazdy
Bez biletu aż wykupiłeś miesięczną sieciówkę
Cały dzień jeżdżąc po mieście do woli
Jakąż prostą znalazłeś receptę
Mogłeś przesiadać się bezkarnie z
Tramwaju do autobusu i kontrolerów
Zadziwiać determinacją losu
Wysiadałeś na przystankach na jakich
Miałeś ochotę rozmawiałeś przyjaźnie z
Oczekującymi o ich zwykłych kłopotach
Pomagając wnosić wózki dziecięce
Walizki i siatki z zakupami
Wieczorem drzemałeś szczęśliwy pomiędzy
Pętlami i dopiero nocą motorniczy
Grzecznie wyrzucał cię na inną wolność
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Trzem pisarzom zmarłym w roku 2006

PODNIESIENI

Kto nie upada nie podniesie się
Marny więc los tych którzy nie 
Upadają?
Kto to wie…
Jeden po drugim w tym roku umarli
Katolika przyjęto bo po każdym upadku
Się podnosił ze skruchą wierząc
Agnostyka bo się wycierpiał przez
Ciągłe stawianie pytań
Być albo nie być?
Ateistę także bo przy łożu śmierci
Pogodził się z bogiem
Wszystkich ich podniósł święty
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MLECZNA DROGA

Pijesz już tylko kawę zbożową z mlekiem
W barach z widokiem na przedszkola
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GODOT DOCZEKANY

Jest wreszcie przyszedł i ukazał się nam
Po długim czekaniu
Siadamy z beckettem rozlewamy do 
Pucharów irlandzką whisky i szampan
Francuski z dzielnicy łacińskiej
Po której tak lubił za życia
Spacerować
Przybył nawet duch modiglianiego
Jak zwykle z absyntem
                        
Wielka radość i pada pytanie
Powiedz nam godocie prawdę
Cały sens naszego życia to
Było czekanie na ciebie
A teraz jesteś
Co będzie dalej?
 
Spokojnie zaraz odchodzę
Teraz napisz
Nową sztukę
Odejście godota
Zawaliliście wszystko
Mówiąc językiem ulicy
Zaczynajcie jeszcze raz
Od nowa
Początek może być na końcu 
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ZŁY  SEN

Byłeś czyimś bogiem
Kogoś podobnego do ciebie
Ten ktoś modlił się
Prosił abyś dał mu
Szczęście
Jednak ty nie mogłeś nic
Byłeś tylko bogiem  

SEN
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ZAGUBIONE SACRUM

ŚNIADANIE

Człowiek kroi chleb i rozsmarowuje na nim zdrową margarynę
Nakłada żółty ser pomidor szczypiorek ogórek małosolny
Nalewa do filiżanki białą kawę podnosi do ust pierwszy kawałek
Wkłada do buzi kęs. żuje i połyka. jego szczęka z natężeniem
Powoli pracuje. popija też zwolna. spogląda znad stołu w górę
Za okno a tam niebo błękitne. niewidzialne galaktyki…

OBIAD

Człowiek nalewa zupę do talerza.  bierze łyżkę i wiosłuje.
Przełyka grdyka mu pulsuje. zjada pierwsze danie.
I nakłada drugie. młode ziemniaki posypuje koprem. wokół
Surówki i do tego wyrwana z wnętrzności wieprzowa wątroba
Plus krowi ozorek. mlaska. teraz nie rozmyśla. popija piwem.
Beka na głos. wokół ust krwawy ślad buraczków na wąsie sos
I cebulki ściera elegancko chustą. kończy. kończy. koniec. pora
Na deser nadchodzi zmysłowa kelnerka. loda może podać?
Czy lepiej gorący bananik utoczony w cieście. niech będzie jedno i
Drugie postanawia stanowczo człowiek i konsumuje. patrzy znad stołu
Na wprost a tam na ścianie wisi na krzyżu chrystus wykonany w brązie.

KOLACJA

Człowiek zmęczony dniem wyciąga z lodówki już tylko owoce
Morza i sadów. otwiera butelki rosyjskich szampanów. już nie
Jest sam jak przy śniadaniu i obiedzie. rozmawia z drugim 
Człowiekiem o dniu minionym. smakuje smacznie i namiętnie
Oczy zaczynają błyszczeć choć słowa bez blasku fruwają od
Ust do ust z pokarmem samotności na nich. i nagle spoglądają
Razem sobie w te świecące oczy i się kładą na stosie
Z którego rano sobie wstaną nasyceni ogniem lecz bardzo 
Spragnieni czegoś czego nie rozumieją. człowiek i człowiek.

SACRUM

ZAGUBIONE
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UCIĄŻLIWA DZIELNICA UCIECH

Sroki obok waszego balkonu uwiły na gałęzi gniazdo
Dla swoich pociech
Nie wiecie czy dobrze wszystko przemyślały
Bo wiatr targa wierzchołkiem drzewa niczym szaloną
Huśtawką w lunaparku
Być może nie mają pojęcia o budowaniu 
bezpieczeństwa
Jak teraz czują się ich dzieci kiwane w poszarpanym
Rytmie?
Może ckliwie zasypiają nieświadome pisklęta w
Każdej sekundzie zagrożone upadkiem.

Samoloty zagrzmiały nad domami tworząc dwie grube
Linie na czystym niebie
Wy w domach sroki w gniazdach
Wszystko niby obok się dzieje
Na tym osiedlu podobno jest najwięcej burdeli
Tak podają policjanci 
A wy tu się kochacie beztrosko ze srokami zupełnie nie
Czując że jest jakieś obok na tym świecie
Nie przenikające się tworzące dwie równoległe proste
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BALLADA O KOLCE WYRZUTKU JEDNYM 

MILIONÓW

Któż nie znał kolki bohatera z naszej ulicy
Nikt nie nauczył go kochać
A on już zupełnie niczego się nie nauczył
Wracał do domu kompletnie pijany i
Wyśpiewywał sprośne piosenki często z
Śladami krwi na ubraniu i rękach
Nie było nikogo kto by nauczył kolkę miłości
Gdy miał czternaście lat skuli go pierwszy 
Raz w kajdanki zapomniano gdzie trzeba że to
Jeszcze dziecko takie jest podobno surowe 
Prawo ale boże czy tak powinno być?
Gdy kolka skończył dziewiętnaście lat
Siedział już drugi raz pełen uwielbienia dla
Więziennej celi i wspólników niedoli potem
Miał dwadzieścia i dostał dziewięć lat 
A gdy wyszedł zginął od ciosów
Koleżki
Tak odszedł kolka bohater z naszego osiedla
Którego nikt nie nauczył kochać bo nikt
Nie rozumiał że miłość to bóg

 BALLADA 

 O KOLCE 

WYRZUTKU 

 JEDNYM 

 MILIONÓW
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NAUKA WOLFA

Wolf podróżując po indiach trafił do starego
Mistrza zen aby zadać mu dwa pytania
Jak znaleźć prawdę i jak być wolnym?
Staruszek przeszył wzrokiem zapalczywego młodzieńca
Chcąc go zbyć milczeniem ale ten nadal nastawał nie
Dając spokoju w upalne południe
Synu dam ci dwie najprostsze rady
Po pierwsze prawdy się nie znajduje bo jeżeli taka jest
To sama przychodzi ale tylko do tych którzy umieją być
Wolni
A wolność to asceza i medytacja
Pozbądź się pragnień zwalcz potrzebę sytości i pożądanie
Nie poddawaj się zwierzęcej rozkoszy a będziesz uwolniony
Wolf odszedł markotny na jego koszulce widniał napis
Carpe diem dalszego ciągu maksymy kartezjusza nie 
pamiętał
Po kilku latach będąc u kresu życia wycieńczony chorobami
Znużony wszystkimi szaleństwami świata ponownie spotkał
Mistrza zen którego czas zatrzymał w miejscu
Nie posłuchałeś moich nauk bo wydały ci się zbyt proste?
Twój pomysł na życie mistrzu był dla mnie zbyt nudny
A ja byłem taki nienasycony powiedz mi na koniec skoro
Tak łatwo osiągnąć szczęście i harmonię dlaczego nikt nie 
Stosuje twoich wskazówek?
Mistrz nie odpowiedział tylko z lekkim uśmiechem schylił
Głowę przyglądając się robaczkowi przemierzającemu
Piasek w słonecznym skwarze

WOLFA

NAUKA
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NIE MA JUŻ POETÓW

Historyk literatury przed chwilą powiedział
W programie o słowackim i mickiewiczu że
Poeta jest człowiekiem natchnionym bo
Rozmawia z bogiem
A jeśli rozmawia już tylko z pierogiem na 
Na talerzu to ledwie jest głodem i 
Najwyżej wariatem
A jeśli rozmawia z drinkiem już ostatnim to
Jest ledwie pragnieniem i najwyżej pijany
A jeśli rozmawia z mecenasem o honorarium
To nie pogada o niczym czego
Chciałbyś słuchać

NIE MA JUŻ
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WYSOKO I NISKO

Wyjrzałeś przez okno kanonada sztucznych
Ogni rozświetliła nocne chmury
Iluminacyjny spektakl zatrzymał wzrok
Do samego końca
W dole jakiś facet stanął pod domem
Oblewając swoim moczem ścianę
Głośno to robił
Cofnąłeś się do środka pokoju
Byłeś na szczęście na czwartym piętrze
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CHOPIN NA SŁOWACKIEGO

Idziesz krótką uliczką malutką jak juliusz słowacki
Do parku obok akademii muzycznej
Na ulicy słowackiego słyszysz dźwięki chopina
Zadomowili się obok siebie
Niemal rówieśnicy zmarli w tym samym roku
Brzmienie ich wspólne przywiodło ciebie
Do bramy raju która za ich życia była wrotami
Piekieł nękanymi pięknem
Pomiędzy deszczami
Skryłeś się pod wierzbą
Aby dalej słuchać

CHOPIN 
NA 

SŁOWACKIEGO
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CMENTARZ

CMENTARZ

Mechanicznie wymachujesz dłonią w imię
Ojca i syna i ducha świętego
Amen wrona na uschniętej
Brzozie patrzy szyderczo na
Brud za paznokciami
Kiedy odchodzisz od grobu
Mówisz cicho
Żegnaj ojcze ja dzisiaj też umarłem
Przestałem kochać
Nic w moim płaszczu
W dziurawej kieszeni
Chłodem bije
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ŁZY

Krwotok żylny jak lipcowy deszcz
Nie wybierałeś pogody
Jedynie nieużywane jeszcze ostrze
Poplamiłeś rdzą swojej krwi
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CONSTANS

Jest sobotni wieczór
Przed chwilą skończył
Się świat
Właśnie stoicie w
Kolejce do sądu
Ostatecznego
W zasadzie nic się nie
Zmieniło
Trudno uwierzyć
Że po
Wyroku
Będzie lepiej lub gorzej

C
O

N
ST

A
N

S
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OBCY

To twój kościotrup przywitał nas
Na białej pustyni czystej kartki
Papieru
To twój chmurny oddech
To ty nie znalazłeś swojego azylu
I dlatego zawsze ktoś inny
Witał nas z uśmiechem
Zamiast ciebie
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KAMUFLAŻ

Zdzierałeś żmudnie swoją 
Maskę 
Aby ukazać nam prawdziwą
gębę 

KAMUFLAŻKAMUFLAŻ
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SOBOWTÓR

Przekonany o własnej śmierci
Próbujesz odgadnąć co to za
Manekin
Usiłuje kontynuować twoje
Życie 

SOBOWTÓRSOBOWTÓR
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BEZLUDZIE

Bezludzie w byle jakiej knajpie
Nagle bóg podaje ci dłoń
Takie masz odczucie
Bo grają pieśń
Która cię zawsze zabija
Wiesz już że twoja śmierć
Tylko ciebie przeraża
Nikogo więcej
Na tym bezludziu
Pełnym ludzi 

BEZLUDZIE
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***

Nie widziałeś jej od zeszłej jesieni
Usiedliście rozmarzeni
W sennych fotelach
Rzadko spoglądając sobie
W oczy
Mijała letnia noc
Przypominaliście sobie młodość
Nad ranem zapytałeś
Co słychać u beaty?
Nie wiem odpowiedziała
A co teraz robi rysiek?
Już nie żyje…

***
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