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smrt v praze

telefon z urzędu skarbowego
telefony od obcych ludzi
od przyjaciół dlaczego nie jesteś
jestem jestem
pomóż nam przeprowadzić pokój
zaprowadzić w nowe niepokoje
pomóż nam

ale ja mam swoje śmieci
które muszę podłączyć do prądu
groźbę bezsennych nocy
i filiżanek kawy
które przecież nie wypiją się same

książki które krzyżują się wzajemnie
mauzoleum które jest ostre
idee które są śpiewne
i drogę daleką do domu

nad szklaneczką piwa
niezobowiązujące rozmowy na temat boga
dzwonił wczoraj ale nie odebrałem
do mnie dzwoni już od tygodnia
kiedyś trzeba będzie zapytać
o co mu kurwa chodzi

. .



.
panie wood czy mogę mówić panu edward
wolałbym juniorze edwardzie juniorze tak nazywali
tak podpisywałem się w korespondencji miłosnej
w setkach listów wysyłanych codziennie o zapachu 
do czasu kiedy matka otworzyła jeden w toalecie
i zadzwoniła na policję później nie mogłem wracać sam
ze szkoły do domu choć przecież nie było daleko
a jeśli uciekałem to patrzyli na mnie z pierwszego
i z drugiego piętra i twarze mieli tak blisko szyby
że z oddechów tworzyła się mgiełka jak gdyby dusze ich
przywierały do szyb na zawsze i pisali gotycką czcionką
edward junior na zużytych receptach na pustych kartkach

kalendarzy
w miejscach przeznaczonych na własne notatki informacje

o ślubach
o zawałach o traumach o wykorzystywaniu seksualnym

fetyszach
o dzieciach które pokazując na mnie palcami krzyczały
i śmiały się przez łzy edwardzie juniorze nigdy niczego
nie osiągniesz jesteś nikim twoje sny są przeciętne
nie potrafisz opowiadać anegdot nie brylujesz
w towarzystwie nigdy nie trafia ci się
przygodny seks nie wiesz jak się ubierać
nie stać cię nawet na barszcze płynące
w mlecznych barach które wypełniają
studenci na emeryturze i ginsberg
czyta im swój skowyt bo sami
nie potrafią i podsłuchują

.



jazz który ich wypełnia
nawet im wypełnia
ten chaos im wypełnia
edwardzie juniorze

.



noc ma na imię Marta –
skulona w psiej budzie
wylizuje stygmaty
Marta boi się poranka
i boi się bohaterów
którzy przyrzekli zginąć w walce z jej smokiem
Marta boi się szaleńców

przyciśnięty do piersi lodowaty
pieszczący podbrzusze kanister
benzyny
wibruje w werblach serca
kiedy oboje czekają na iskrę

w psiej budzie
namaszczona świtem
w ramionach dziewięćdziesięciopięciooktanowego boga
szarfami tęczy przepięta na piersiach
Marta przypala papierosa
i staje w witrażach zenitem

.



będę u ciebie za godzinę
mogę się spóźnić jakiś kwartał
na klatce schodowej o czerwonych oczach
potrącam przepełnione popielniczki
żółty sufit pomazane ściany
brudne pieniądze i myśli

zapalam samochód jezus już siedzi
na pasażerskim mamrocze coś pod nosem
rozrywa jednego po drugim
wysypuje tytoń z papierosów

what would jesus do pytam się
każe mi spierdalać albo iść do diabła
zostaw te papierosy i weź się za mapę
bo znów pojedziemy donikąd

ruszamy przez miasto jak drgawki
zimny kaloryfer z mokrymi ulicami
mijamy krisznowców w hipicznym tańcu
nie pij coca-coli hari hari
nie jedz mięsa hari kriszna
zgól pałkę na łyso hari hari

żyj aerodynamicznie hari kriszna
jezus udaje że nie słyszy
możesz popełnić samobójstwo
albo nie popełnić samobójstwa

.



.
jeśli popełnisz samobójstwo będziesz nieszczęśliwy
jeśli nie popełnisz samobójstwa
będziesz nieszczęśliwy
to moi drodzy jest cała mądrość tego świata

przechodzimy pod siatką idzie wiatr
liście posuwają dziko też jesteśmy wolni
jesteśmy dzicy przemierzamy
szlaki legowiska wnyki szukamy miejsca
gdzie można kupić papierosy i butelkę wina
po prostu nie mogę się doczekać



czas weneckich luster
do których pić może z nadzieją
człowiek bez boga który
teraz już niepotrzebny
drzwi zamknięte na klucz
mistycyzm prostej fascynacji
kolejnym niedorozwojem

telefon i technologie cyfrowe oddalają
widmo samotności
nad niedoparzoną herbatą
wygląda trochę jak siuśki
jestem całym pokojem wiecznym (M1, 2K)
bez końca i bez początku rezonuję
gestykulacje ust i dotykanie się
po ciemku i z zamkniętymi
oknami
 
wysłałem kartkę z innego miasta
mogłem przecież poprosić o
wieczne lato czy kwiaty wiecznie
sztucznie się mamią tykając
miejsca w pustych poczekalniach
przejścia dla pieszych w poprzek skrzyżowania
i wpisy w kolejnych kartotekach
przekładane z miejsca na miejsce
które zaginą zaginą zaginął

. .



.
bury trawnik na którym
kodem niedopałków wypisuję –
Ania (6 lat) wyszła i nie wróciła
Krzyś miał na sobie niebieski sweterek
ZABIERZCIE GO ODE MNIE
Bóg zabił moją córkę nie białaczka
poćwiartowali mężczyznę z zazdrości
NIE WRACAJ PO ZMROKU
– drabina podstawiona pod okno
wchodzą do mnie aniołowie
aureole na bakier
chodź, Jakub, fajrant
a ja się nie opieram kiedy podają rękę
i jest kultura i zajarunek
kończymy milczenie kiepujemy
kolejny anons w gazetach –
gwałciciel, lat 26, pozna miłą
bez nałogów tylko 15% przestępczości
– aniołowie przychodzą do mnie po myśli

.



aniołowie przyszli do mnie
pod wieczór przedstawiają się
Tomek (to ten z siekierą)
drugi to Adam (kosa) sprawdzamy
czy nie było naruszeń
stróże nocni późnym wieczorem
czy panowie nie za wcześnie?
nie nie my tak zawsze
bo kiedy przyjdzie co do czego
to nie ma kogo
tak tak
cieszymy się że będziemy
na kartach tego wymyślnika

.



mania wszystkiego
donos na przyjaciela
wiecie co on robi wiecie
całymi dniami jakby tutaj
donos na spektrum
sama biel to nie tylko kolory
ale coś jeszcze ktoś kto
używa mnie do patrzenia
wszystkim na raz
panie władzo
to ponoć normalne
własne miejsce WSZĘDZIE
oduczyć odurzyć zadurzyć zużyć
każde piwo wszędzie
każda kobieta jest potencjalną
zaspokojenie w krzyku
kto krzyczał
to ponoć nerwica
to tylko nerwica?
znów nie po obydwu stronach myśli
mania wszystkiego
melduję bardzo posłusznie

.



dotknij brzasku
pozwól palcom błądzić
po ślepym horyzoncie
połam paznokcie
na tchawicy bez gwiazd
ogarnij
 
chmurami smakiem mydła
piorą niebo w kałużach
przecież wszystko jest 
dużo wyraźniej i mocniej
tutaj
 
lunaparki we wspomnieniach
stojących w gardle monadą
aktualnie aktualnie
ad infinitum i natychmiast
ponad
 
usta przepłukane benzyną
codzienne nowe gwiazdy
całuj noc długo
i ostatnim schematem
doprowadź

porządek
podzwoni kluczami w kieszeni
podpalaczom pod oknem

.



pomacha radośnie
na pomoc



wykręcam niezły numer
zaufam panu pod jednym warunkiem
warum? taka jest dyspozycja
i piorun pana nęci i sen pana mąci
ale piersi Elizy pozostaną piękne

kolego przypal papierosa
nie trawisz mnie to przynajmniej pozwól
zjeść mały płomyk a ja rurkę mam w ustach
i cztery litry benzyny w płucach

szarfami tęczy przepięty na piersiach
staję w witrażach zenitem
i ślicznie krzyczę skowyczę
jak nienaoliwiony pies kwiczę

a pozwól mi furio odejść
bezdrożem i imię twoje przeklinał będę
wnet wisielec na skrzyżowaniu rzek
pozdrowi machnięciem udręki

i krew się spełni i kamień się spełni
proroków mamy na służbie czynnej
i noc odniesie i świt doniesie
że czekam na ciebie absolutnie bez skutku

.



nienazwane 0

promenada świateł oknem
taniego hotelu ze swoimi żarówkami
i neonami pogrążonymi w mantrze
mam wszystkie dworce na planszy
spokojnie i stanowczo jest
wielka szansa na sukces
zamiast pionków użyjemy kieliszków
z najtańszym alkoholem jaki mogliśmy znaleźć
w tej części myśli

.



nienazwane 1

twój ojciec powiedział że nie obchodzi go
co się stało że walcząc ze światem
robił to wszystko dla ciebie dla ciebie
giął się i upadał słuchał akcydentalnego
jazzu słuchał tego hałasu który po kilku piwach
stawał się po prostu nie do zniesienia tylko
pozostawiał jakiś niesmak w ustach jak pocałunki
z dziewczynami w małych czarnych kawiarniach
naciągających samotnych desperado na strzały z pianką
lecz kiedy postawiło się sytuację wystarczająco jasno
zdejmowały te swoje brudne staniki zawieszały je
na żyrandolach tak aby z samego rana wirowały
nad głowami gdacząc jak osowiałe anioły na trzecim kacu
bezsilnie wyciągające języki do zmierzwionych piór
wetkniętych jak pióropusze w słodką padlinę
którą się żywisz w której śpisz w której chodzisz
w której oglądasz telewizję sprawdzasz pocztę
w padlinę która jest pomiędzy ustami twoimi
a ustami mężczyzny który w barze mlecznym
popijając kakao słucha starych kawałków fogga
i siorbania zupy i rozmów o pierogach i tego dźwięku
który wydają hamujące tramwaje a wszyscy patrzą
ze zrozumieniem i tylko w workach pod oczami
tych studentów którzy wielokrotnie zaliczyli
koniec świata z torsjami i tangiem
pojawia się bunt

.



nienazwane 2

przepraszam ale w naszym seksie
w naszej miłości powściągliwości
w naszym jedwabiu którym obciągnęliśmy ciała
i który spływał z myśli i ścian
w naszym seksie było coś więcej
niż wspólny orgazm czy myślisz
że oddech spływający z warg twoich
nie pomylony został w świętych pismach
i w świętych księgach czy ktoś nie wziął go
za zbawienie za pokuszenie za pokutę
za wydeptaną ścieżkę do piekła
gdzie rozżarzone węgle wtykają
w wypalone oczodoły
w toalety na dworcach przebieralnie
gdzie wybucha pożar gdzie zaspokojenie
wchodzi w ciebie głębiej
dotyka językiem migdałków tchawicy
aż zatka płuca zakrztusi
i serca twojego dotknie
moja miła aż mój język
znów dotknie twojego serca

.



nienazwane 3

z całym szacunkiem dla cieni
dla których sen jest koniecznością
i z konieczności wchodzą w nasze usta palce
opętują nasze umysły penisy
zaprzątają swoją obecnością
rozmieniają na drobne historie
na inne wątki plotą możliwe
happy endy wołają o chwilę rozsądku
o cały świat oparty na racjonalnej myśli
która śni się złowieszczo
w popołudniowych drzemkach
w naprężonych przyśnieniach
wyśnieniach wysiękach myśli przyśni się
wreszcie sen o wszystkim się ziści
i zmusi swą cześć oddawać
na baczność

.



gdy wszyscy święci spać

Wywiesili przed szkołą błyskoczący od gwiazd
I napięty jak struna I would never be sad
Dzieci wyły do świtu zaskowytał też ksiądz
Było śmiechu bez liku as she’s safe in my arms

Wódka stała na zdrowie obok spał jakiś pan
Soki ciekły po brodzie raped girl shown us her thighs
Wszyscy byli pijani chłopcy chcieli iść spać
Teść zawezwał na bani said I better watch out

Zrobiliśmy ruinę z twarzy twojej i nie
Pracującej na czarno ‘cause the Story is dead
Intercyza na serio dobry byłby to żart
Gdybyś tylko umiała as her lips touched the cut

Gdybyś tylko nie śmiała usnułbym szparki pled
Gdybyś tylko nie spała ‘cause the Story is dead
Wszystko byłoby inne na poważnie nie tak
Gdybyś chciała się zmienić as her hair not so bright

.



tego rodzaju zmaza nocna
w samym środku niczego
słońce bije po twarzy
krk rab pag nin

serce pompuje adriatyk
mrówki wpełzają w płuca
drzazgi w opuszkach palców
zbyt re al ne

płyniemy do wschodzącego słońca
kryształki soli we włosach
ludzie zajęci plażą
tak da le ko

już po zmroku gorąca kawa
wolne pół puszki piwa
cicho i aż się chce
spać

.



poranek był zupełnie inny niż oczekiwałem
łóżko było puste niebo było puste
szepty zza ściany może nie żyje
to takie nienaturalne zobacz puste

zamknąłem oczy rozwinąłem myśli
stałem w czymś w zakrzepłej limfie
w ropie stałem zmieszanej z błotem
źle moja dusza pomyślałem to

się dzieje dzieje się i łóżko puste
i niebo puste gdzie bez duszy
w taki poranek chyba tylko
napić się wypada byle tylko

z szacunkiem do świata to kwiatek
silny chwyta się życia kolorzy
i z duszy mojej wyrasta w gnój
wpuszcza korzenie które nie rozsadzają skały

.



ten pan się poruszył

wszyscy maklerzy westchnęli z pogardą
okazywanie stresu rodzaj 37
zgodnie z instrukcją
nonkonformizm w skrajnej postaci
zarzucić koc azbestowy
czekać

taksiarz popatrzył na zegarek
machnął jeszcze bucha
do paczki papierosów dodawali
zapachową choinkę
pamiętać o świętach

w agencji poprawili makijaż
ostatni raz przed sesją
klienci którzy przychodzili po raz pierwszy
cieszyli się specjalnymi względami
kurwa jako kolczyki też miała choinki
bez sensu

.



pomiędzy zwykłymi pigułkami
są te na smutki łzy
zażyte w dużych dawkach
nie pozwalają śnić

pomiędzy czło a wiekiem
są gwoździe trochę rdzy
trzy stopy brudnej ziemi
lecz nie ma dokąd iść

są dreszcze i powieki
jest lustro oraz nić
są szramy i zacieki
jest chwila oraz nic

.



Mały Bill

Och Mały Bill, Mały Bill
Czy wiecie co zrobił? Czy słyszeliście co zrobił?
W karczmie na pograniczu
Razem z dwudziestoma innymi chłopakami
Siedział Mały Bill
I krążyła flaszka
I śpiewała flaszka
Nie myślał już chyba nikt
Nie myślał też Mały Bill

A kiedy pojawił się Stary Jack
Ten szukał Billa od tak wielu lat
Nachylił się nad nim i trzeźwy jak łańcuch
Smagnął po uchu batem ze słów:
Och Mały Billu, Mały Billu
Czy wiesz co zrobiłeś? Czy wiesz jak zgrzeszyłeś?
Pokuta boska przybyła na czas

Mały Bill zakiwał się na stołku krzywym
Krzywo dopił altem swoje słabe whisky
I prosto zza baru nogami do przodu
Wyszedł Bill od winy czysty
A dziurami w jego plecach
Pijana noc dyszała ze świstem

Och Stary Jack, Stary Jack

.



Czy wiecie co zrobił? Czy słyszeliście co zrobił?
W karczmie na pograniczu
Razem z dwudziestoma innymi chłopakami
Siedział Stary Jack
Pijany w sztok
Winny Stary Jack



sprzedaję jezusa

sprzedaję jezusa czystego jezusa
mówią że nie wszystko można kupić
nie chodzi o pieniądze ale o nadzieję
bo właśnie nadziei potrzebują kupujący jezusa

sprzedaję jezusa czystego jezusa
parę srebrników to niewiele
lecz w zupełności wystarczy
choć nie powieszę się ze szczęścia

sprzedaję jezusa czystego jezusa
jeśli nie próbowałeś nie zrozumiesz
czystego jezusa nie da się opisać
narodzisz się na nowo

sprzedaję jezusa czystego jezusa
jeśli powiesz tylko słowo
wrócisz tu tak jak inni
bo jezus pozwala do siebie wracać

sprzedaję jezusa czystego jezusa
sam nie biorę
ale ty narodzisz się na nowo

.



biała impresja
kozikiem po szkle
la fiesta!
biała impresja
 
niebieskie niebo
na knykciach
pomiędzy
biała impresja
nędzy
 
farby plakatki
barwione kałuże
utonąć w niejednej
już dłużej!
 
dedykacje podszepty
słoń i ryba
słońce chyba
dedyńce–młyńce
jesień za lasem
lasem–odczasem
zaśpiewaj mi ciepło
o wszystkim

.



głowa, czyli z uszami jej do twarzy

wstęga möbiusa
dymi na mojego krokodyla
(nie doszukujcie się żadnych
alegorii erotycznych
gdyż ich tu nie ma
a może)
niech ktoś ją powstrzyma
na boga

.



kamionkowe krwionośne
i na zmęczenia
w kolejnej kawie
utopiec oczy zmoczy
jak te pięć złotych
od nadmiaru dreszczu
rozmazane w bezsenność

dwa lata wierszy o papierosach
oczywistości w swoich dewiacjach
lampką wina przed po jeszcze zamiast
dziś w nocy rąk odpoczynek
obejdzie się tylko posmakiem

kiedy każdy zegarek chodzi inaczej
choć wczoraj wszystkie kłamały tak samo
bure myśli coraz bardziej pomyślne
i buczenia w radiu na tydzień przed trzecią
zwinięte w kłębek u stóp
beztrosko układają się w constans

.



jestem cały w kotach
obwieszony
jak wieszak albo żyrafa
cały w niepotrzebach

radujmy się
jutro w kielichu świata odnajdziemy nektar
odnajdziemy w kwiatach
wino wino wino
 
jak co noc
czuję się jakbyś spijała mnie
i wykradała nerkę
tak że przez resztę życia będę
wyobrażał sobie twoje palce
i skalpel głęboko w plecach
 
jak co noc
zabawimy się w doktora
ja będę ministrem zdrowia
a ty będziesz poszkodowaną w wypadku
i kiedy dotknę lewej piersi
CZAS PRZESTANIE PŁONĄĆ

.



śpiewaj dla mnie
słowiku z arszeniku
utytłany po pas w namiętnościach
mam ochotę na piosnkę

w godzinach przedpołudniowych
w przerwach reklamowych
w słuchawkę telefonu zaufania
nuć dla mnie radośnie

nuć dla mnie radośnie
mam ochotę na piosnkę
nuć wczesną wiosną
ja się boję dorosnąć

.



zabójca przybył dokładnie o czternastej minut sześć
przeczesał włosy poprawił czarne okulary
które rozpinały krucze skrzydła na twarzy

jego myśli cięższe niż sześciopak piwa
widział wszystko w tym wyostrzonym odcieniu misji
gdzie szczegóły pomiędzy ręką a celem są nieistotne

otworzył drzwi powiało grozą
zawiany namacał groźbę i nacisnął
trudno opisać co stanowiło wtedy część jego świata

dziewczyna której miało nie być
w zasadzie tak jakby jej nie było
urodziła się w trwodze pod ścianą

widziała – twarz rysy włosy i te krucze skrzydła
odciski palców na błyszczącej broni
i jak po raz drugi wygląda absolutnie zabójczo

.



naga kobieta w mojej szafie
dedukcja – na pewno nie czeka na pociąg
może naprawia wieszak może szuka sukienki może
co naga kobieta robi w mojej szafie
to nie kochanka mojej żony
ona nie ma nawet kochanka co ja piłem
czego nie piłem
wczoraj pamiętam tylko ale dlaczego
drży w szafie na pewno jej zimno nic dziwnego
ubranie leży między nogami dlaczego patrzę tam
na to ubranie czemu ona patrzy na mnie czemu
goreją jej oczy uśmiecha się jak ona
się uśmiecha jak ona jak
chwyta jak przyciąga
blisko ust i mówi co
nagi mężczyzna robi
na zewnątrz
mojej
sza

.



jeszcze raz popatrzył w jej oczy
w pustkę i błysk w pustkę i błysk
kap kap krople wyśnionej słodyczy –
w jej źrenicach zamieszkał Bóg

once again he looked in her eyes
the void and the flash, the void and the flash
drip drip drops of dreamed sweetness
her pupils are inhabited by God

głęboki oddech jeszcze jeden już
przemierzwione włosy aureola z lnu
po co i łunek pocałunek i
tak totalnie z bzu wykrzyczane sny

once again he looked in her eyes
the void and the flash, the void and the flash
drip drip drops of dreamed sweetness
her pupils are inhabited by God

on czuje czuje wszystko ekstazę i nic
paznokcie na plecach ślą runiczną nić
zatopić utopić wpoić może ze
jedna dusza dwa ciała jedno ciało jedna krew

.



and for the last time he looked in her eyes
the void and the flash, the void and the flash
drip drip drops of dreamed sweetness
her pupils are inhabited by God

jedno pasmo włosów wymsknięte z rzemienia
jeszcze szybki oddech jeszcze ciepły pot
powieki tak drżące tak niepewne szczęścia
półuśmiech spierzchnięty jej ślina to Bóg



o!

nie mogę uwierzyć
że życie jest takie skomplikowane
kiedy wszystko czego chcę
to widzieć cię nagą

na prostych zasadach
w prostym rytmie serca
wszystko czego chcę
to dotknąć twoich włosów

opuszką palca sprawdzić
czy twoje piersi da się opisać
tymi wszystkimi słowami
oznaczającymi zadziwienie

.



kobiety mają monopol na powroty do domu
chwiejnym krokiem koty żółtymi latarniami
kołyszą przyglądając się biodrom mrr
mrr mógłby powiedzieć każdy kto przypadkowo
zdołałby odwrócić oczy od ust i usta od oczu
i piersi zdołałby odwrócić oczami od ust
zanim wszystkiego tak natychmiast nie pokryłby
szron
 
kobiety zostały stworzone na te wszystkie odejścia
fasady łuki obrządek dorycki joński nocny femine
kiedy jeszcze w dotyku zaczynamy tęsknić
szczeliny planu architekta od potknięć
wypełniają się kroplami płynnymi jak ciepło
które przylega coraz bardziej naturalnie
na gibkich zadrapaniach Wenus
 
kobiety nie muszą oglądać się przez ramię
wsiadając do pociągu tramwaju taksówki
wszystko zostanie im wybaczone tak niebezpiecznie
poradzą sobie wszystko zostanie im w końcu
wybaczone lepiej prędzej kiedy tylko rozmyją
i poprawiając włosy przodem do kierunku jazdy uścisną
bogów opiekuńczych dłoń

.



co jeszcze mogę powiedzieć
nie wszystko poszło tak jak to planowałem
każdy łyk nie kończył się bezbrzeżną ekstazą

zawsze byłem w domu kiedy
dom był wszystkim nie papierowym łóżkiem parapetem

drzwiami
chodziłem piechotą do życia gdy wiatr tak słodko wiro-
wał w twarz niezrozumieniami

trochę mi teraz głupio
gdy po tylu latach owoc zakazany okazał się utoczony z wosku
ochrzciliśmy psa imieniem Normalność i kazaliśmy mu 
brać cukierki od obcych

czego się nauczyłem jestem tylko
pewien że zapomniałem wielu rzeczy jak oddychać

jak nie rozumieć
naiwności niewinności i fałszować podczas śpiewu nie 
wiedząc o fałszu

co jeszcze mogę powiedzieć błagam
nauczcie mnie znowu miłości nauczcie tych wielkich słów
których używam tak grubiańsko i zrozumiale

.



te wszystkie łatwe dziewczyny
nie było ich gdy wszedłem w pokoju
pewnie spały po innych domach w innych łóżkach
z nogami złożonymi w znak krzyża
o tej porze spały już słodko

na całym świecie są ludzie
dla których szewską pasją jest życie
celebrują poranki wieczory południa
łamanie regulaminu kolei miejskich radio
choroby weneryczne alkohol

śpią słodko obok łatwych dziewczyn
którym chodzi tylko o stabilizację
i spokojne życie łapią się na te spokojne życie
jak muchy na lep albo na dzieci
a potem nie wybaczają już nigdy

ale są też trudne dziewczyny
co nie zachodzą w ciążę tylko czeszą myśli
co paplają z sensem i nie na temat
łatwych dziewczyn które łatwo rodzą dzieci
chyba że akurat nie ma ich w pokoju

.



spokój wolnostojący
z dostępem do interpelacji
zza szyby jak gdyby
jesteś taka niedostępna
ale powiedz tylko słowo
na oddziale bez zmian
jak to było tej ostatniej niedzieli gdy
prosto do nieba czwórkami szli
i paląc papierosa za papierosem
patrzyli prosto w oczy
szukając przyzwolenia żeby wyjęć te swoje
stare penisy i z półobrotu zatopić je w gardle
a potem niech wali się świat

stripteese podobny jest do tańca
taniec podobny jest do dance macabre
dance podobny jest paparadzie
bo podobno prawdziwa skóra jest głębiej
prawdziwe serce jest czulej
a poza pożądaniem są jeszcze autobusy
które stają bezczelnie na twój widok królowo
nabrzmiałe korozją łuszczą się zalotnie
szurając brzuchami po krawężnikach
które ty tak sennie dotykasz

.



północ zanosi się od kaszlu
do tego czasu zdążyłem już
rozpiąć stanik i teraz całuję
przez koszulkę nagie piersi

ślina zeszmaca przeżera materiał
pozostają dziury wielkości pięści
lecz zanim wskoczę gaśnie światło
trzepoczemy jak ćmy

śnieg zaczyna padać otwieramy usta
i wdychamy nawałnicę w płuca
piersi i nasze pneumatyczne serca
w okamgnieniu pełne są lodu 

a potem zegar spada ze ściany
z hukiem zasypiamy w oddzielnych łóżkach
i palcami wygiętymi jak szpony
przytrzymujemy wspaniały koszmar

.



w zasięgu ręki
dźwięki dzwonów kroki
słońca wyciągi
ser pleśniowy woda
gwar muzak tumult tu
kawałki korka w butelce
oddech szumiący w uchu
szarpa-nie przepcha-nie
prychanie sykawek w sitko
daleko od poniedziałku

jeszcze tumiwisizm
tłumi tu truizm
tłumilodosmak tumidobrze
kalejdoskosmak twojemoże

w zasięgu ręki
rajskie jabłka
spod drzewa z poznania
owoc twego żywota
płeć przelęknięta
przekleństwo w melodii
zbawienie pamfletem
zwabienie klarnetem
transoholizm
daleko od poniedziałku

.



jeszcze swołocz
przełącz lub wyłącz
tego się nie da a
co złączy tego nie rozdzie i

w zasięgu ręki
kororowe szkiełka
podkłady pod oczy
punkty życia
bezrobotnych dziwek
szanse na wyjście z nałogu
wytłumaczenie na każdą okazję
w oczach pełno bezznaczenia
i życie moje
z rękami wysoko nad głową



znów pod wpływem kawy

za mało kofeiny za dużo
kofeiny funk relanium
melisa za mało kofeiny
czy istnieje utopia
gdzie jesteś czy śpisz

nie mogę zapisać zdania
muzyka której nie lubisz
sprawdzam stan konta
mieszam piwo ze zmęczeniem
jednak nigdzie nie pójdę

zostanę może wyśpię
czy jeszcze pamiętam
złe chwile jak sny
brakuje mi papierosów
myślisz że może moglibyśmy

skupić się na czymś
może moglibyśmy zaspać
w idealnym świecie

.



zdolny chłopak

był tak zdolny
że dowodził swoim pierwszym czołgiem
w wieku sześciu lat
już w randze kapitana

skurwysyny! – mawiał do swoich żołnierzy
– kurwy obesrane! nie jesteście tutaj aby myśleć
ale żeby ginąć! więc gińcie jak psy
bez skargi!

zwrócił uwagę przełożonych
kiedy w masce pełnej ognia
(nemesis w obłokach bojowego gazu)
kula po kuli opróżnił dwa rewolwery
celując w plecy dających tyły
co ginęli jak psy bo front
zatoczył koło
i teraz był wszędzie
w ściśniętym żołądku jądrach
i w głowie w głowie w głowie

nie wiem jakeśmy to przeżyli – mówił potem
– kończyła nam się amunicja
zaczęliśmy strzelać w niebo
ktoś trafił w słońce
i tak staliśmy w cieniu

.



zmartwychspanie

nie miałem czasu się przebrać
wiatr sieje bezdomni w autobusach
rozpalają ogniska wyjmują wiśniówkę z watowca
kołyszą się medytują puszczają bańki z nosa
pełne kolorów to zima przyszła zima
na oszronionych samochodach wydrapane kutasiki
pod lasem przebiegło gavagai teraz zamiera

ten bezruch

i rusza zaczajone wyskakuje z nory drapieżne
stado tramwajów czem prędzej się przeobraża
wygina pręży ociera o siebie
przebija się przez centrum
miasto przebija jak strzała
i wciska pod poduszkę
jakbym słyszał przez ścianę
przez ciebie siebie
jak w nie bie
nie bie

.



pozytywne skutki uzależnień

bujam się po mieście
uprzejmie prosząc przechodniów
o zajęcie miejsc z dala od strefy osobistej
ustawka pod wschodem słońca
jedziemy

i mijamy
kościoły lunaparki sklepy
kościoły parki kobiety
kościoły łąki rozjazdy
kościoły stacje zajazdy
i wielkoformatowe ubezpieczenia na życie

(jak raz skończymy w niebycie
nie ominie nas nic)

wraz z krajówką
obrazy w głowie rakiem w piersi
monolog z nieistniejącym przyjacielem
którym w tym wypadku
znowu pierwsza miłość

.



czy już wiesz że ja też lecz nie wierz że ja
wiesz żałuję że tych błędów
to jednak nie mogę
spróbować jeszcze raz zrobić
to by jakąś wartość miało

a tak jedziemy i rozmawiamy o niczym



za kilka dni wyprowadzę się z domu

poza tym każdy może tak mówić
tego po prostu nie widać
powiedziała i nie dopiła kawy
dawno wystygła

światło odbija się od śniegu
rozprasza strachostki śnieg padał
co to go na włosach miałem
cały ostatni rok

jakaś przerwa odpocząć od siebie
trzemy piekące oczy muszę
odpocząć od siebie dlatego
też nie rozumiem

uwijemy sobie damy możemy
sobie stworzyć taką małą iluzję
może każdy powiedziała
i nie dopiła kawy

.



więc tak wygląda Werona

pięć godzin na sali operacyjnej ciepło
obudzili nas w najlepszym momencie
zmiana się zmienia i musimy uciekać
poczekajcie w poczekalni
a potem idźcie gdziekolwiek

więc tak wygląda Werona
mam ochotę sprzedać Norwidowi kopa
gdybym tylko mógł takie ekwilibrystyki
jest szaro i nieciekawie
dopiero za chwilę wstanie słońce

w nocy padał grad i tak
jakby zbuntowani aniołowie
walili pięściami w szklany dach szpitala
zbuntowani aniołowie w szklany dach
muszę to sobie zapisać

i co teraz pytasz
teraz będzie wszystko teraz nie będzie niczego
ale Świetlicki nie pasuje
wyrzuć z głowy te oczytania
są zupełnie do niczego

to zabawne co można robić w obcym mieście
kiedy nie można chodzić

.



i kropi lekki deszcz
zamknij oczy




