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I | odezwa do patrzącego 

drodzy współczytelnicy 
oto myśl odchodząca z wyczerpania przeżywaniem 
przez śmiech płacząca, rozdarcia pełna 
zatroskana rozstaniem 

przybywa z opóźnieniem około ogromnym 
jak zawsze z resztą 
bo serce to mięsień i nie uczy się na błędach 

za opóźnienie nikt nas nie przeprosi 
i też za nas oka nikt nie zmruży  
życzmy sobie zatem udanego końca 
lub dalszej dobrej podróży 



II | oczyszczenie 

deszcz spływa po makijażu 
a makijaż spływa po wirażu twoich ust 
już nie będzie żalu 
nie muszę silić się już na żadne ze słów 

oczy wpływ w balejaż 
autostradą perfum mierzę ciała rytm 
nasza seksualność na sprzedaż 
dziś, że jest inaczej nie przemówisz mi 

utopione w kieliszkach 
pochwały milczenia i chaosu sny 
czego jeszcze nie topiłem w nich? 

tu brak odpowiedzi, 
ale dużo mam do przetracenia świeżej krwi 



III | to już było 

nie sądziłem że możesz mnie kochać, szczerze 
do tej pory nie wiem komu i w co wierzę 
ludziom zawdzięczam jakąś podstawową wiedzę  
jak spędzasz ten czas beze mnie  
gdy w ciszy leżę   

godzina po godzinie 
czas wyrzucam w eter 
gdzie dziś mamy siebie 

może nie mamy, nie wiem 



IV | pisane wokalizy 

niestety obawiam się najszczerzej 
że mi głosu brak by być pełniejszym 
wiele wersów można by złożyć inaczej 
gdyby ktoś też do nich nuty miał 

jeśli z ciebie dusza ciała 
uszytego w pięciolinię 
na odciskach palców  
szyj opowieść dźwięczną ze słów moich 

bo bez ciebie to tylko taka 
pisanina ciszy i rozpaczy 

na ten czas bez uczuć 



V | kolejny grzech mój  

tylko mi już nie ufaj proszę 
nie prowadź mnie 
przez rytuał uzależnienia 

bo podobają mi się instagramowe koleżanki 
a jedna z nich wydziarała sobie la vie 

teraz unoszę się  
jestem ostatnim miejscem spotkania 
prawdy z zapalniczką 
zachłyśnięcia bezdechem  

oddaję swoje nieskazitelności 
na przeczekanie 



VI | wybór  

chłód zdjęty nocą z twych z ust 
z języka zrywam sople, więc mów 
nim nas nawiedzą narkospazmy, brak snu 
i może wzajemny głód 

w istocie wolę brud słów 
niż czystość ciszy i snów 



VII | pandemia ciszy  

nigdy bym nie sądził, że dojdzie do tego 
moim życiem włada nuda i zmęczenie z niczego 
próbuje się porozumieć ze ścianami na niemo 
nie odpowiada nikt, nie mówi nic 

tylko szum i echo 



VIII | kilka lat w przyszłość  

na dłoni strach 
a przed oczami zdarta płyta 
osiedle rodzi pustostany  
taka liga 
nie znajdziesz w sobie przekonania, no to znikaj 
nie pytaj czemu wśród poetek jestem cicha 

internetowe armie artystów podziemia 
wrastają w skórę przecinkami 
błądzą w ściekach 
na oczach klapy i nie dojrzysz kłody w nich 
ustąp mi miejsca  
nie na darmo wchodzę dziś 

rozpusty festiwale rozpalają rządze 
czerwone ściany, żarówki dymione 
po korytarzach własnych wersów pływam mądrze 
wyrwij mi z czasu kilka minut 

i spójrz na postęp 



IX | kilkanaście lat wstecz  

zamknij oczy 
przypomnij sobie świt przeszłości 
dłonie wyciągnięte przed siebie i 
sny o wielkich domkach z piernika 

kiedy widziałaś ostatnio 
najszczerszy uśmiech świata 
pluszowego przyjaciela samotnych nocy 
pierzyn kompana 

przypomnij sobie 
błogość 
wolność 

wydawałoby się 
- nieprzemijalność 



X | nie pożądaj 

o wszystkim da się zapomnieć 
choć ksiąg nie wymażę  
nawet nie chcę 
wszystkiemu można przebaczyć 

pospolicieć można  
się wplatać 
w chodnikowe wyrwy  
w twoje włosy 
upadać i podnosić się 
pył przerodzić w brokat 
łzy przemienić w wino 

z cierpień ułożyć religię 
Jezusa pytać o zdanie 

i sobie w oczy spoglądać 



XI | K.  

kruszywem swoich słów zasypywała moje obietnice  
abstrakcyjnie myśląc o przyszłości i o sobie 
rozchodziła ze mną wszystkie te chodniki 
odpuszczała raz po raz, do utraty sił  

lubiła czytać to co piszę, tak podobno  
i trzy razy przydarzyła mi się w życiu  
nieskalana w mym poczuciu, że jedyna  
a za każdym razem jednak, jakby inna 



XII | touché 

masz rację 
nigdy nie byłem fanatykiem bieli 
ale przyciąga moje oczy 
to co się w tobie mieni 
wpatruje się jak szaleniec 
nie czując skali 
powiedz, czy inni chłopcy tak się tobie przyglądali? 

przesycona herbata, zaparzona zmęczeniem 
brak jej smaku, aromatu 
tak smakuję od dzisiaj 

cicho szepczę, że dla ciebie dam spokój i klimat 
oddam swoją wolność 

każdy początek i finał 



XIII | notre dame  

kwiecień zwodził wielką nocą, zapach rosy 
zamierały zgiełki ulic przed wieczorem 
dym unosił się w niebiosy 
równym pionem 

zobaczyłem na szkle wieżę w ogniu 
miałem déjà vu 
otarłem oczy ze skruszenia 
ty się tlisz?  

na bruk padały cegły z oczu 
francuskich panienek 
próżnia wypełniła usta mężczyzn 
jak popielec 

… 

ranek nastał  
i bynajmniej nie dzień dobry 
brak tu dźwięków, nikt nie wierzy 
wnet akordy 

jestem tu 
o tysiąc kilometrów za daleko i 
w ciemności ścian jak oni wołam 
je vous salue, Marie  

na tej jednej wyspie świata  
ludziom darowanej 
świat się skończył w kilka godzin 
cisza, amen. 



XIV | loop 

zacząć od nowa, to by było nawet proste 
ale uczyli mnie przez całe życie - nie idź na skróty 
bo się kurwa potkniesz 

w takim razie więc co było skrótem wcześniej 
kiedy traciłem chwile 

godzina za godziną ktoś zabierał mi to 
co już przecież przeżyłem 



XV | skończ już śnić 

ujrzałem spadające kamienie 
lepkimi powiekami próbowałem uciec 
grawitacją zawładnięte są  
archiwa słów 

wydawałoby się 
oto wstałem ze snu 
lżej niż kiedykolwiek z 
niewierności  
obejmuje mnie wesoły trzepot 
śpiącej, w pół straconej 
ćmy 



XVI | impresja kokosowa 

zapatrzony w zziębnięte plaże 
szary lód zdrapuję z piasku 
pochłonięty rdzawym pejzażem  
topię się w blasku słońc o brzasku 
i w srebrzystych otoczkach 
z twych anielskich włosów 
we wspomnieniu jak kochasz 
otulać zapachem kokosu 



XVII | dzisiaj/jutro 

kwiaty mi rosną pod oczami 
staje się wzorzystym lico moje 
w powietrzu pachnie wilgocią i mchem 
trawą, snem 

kroplami deszczu, łzami rosy 
romantyzmem nudnym 
i pięknym 

utul mój policzek  
na swej nagiej piersi 
razem ze mną się zaciągaj 

jutrem 
jutrem 

albo chociaż tym co teraz 



XVIII | po lecie jesień 

rozsypana na części 
chciałaś zacząć od nowa 
rozsypałem się na twoich oczach 
łzy spływały nam po skroniach 
wisząc nad ziemią głowami 
cienkim włosem przeplatani 
poszukując ciszy w ciężkich słowach 
wpadłaś twarzą w me ramiona 

dziś tańczymy wieczorami 
nasza terra nasza ziemia 
a nasz portret zawisnął w sypialni 
już nie powiesz, że mnie nie ma 



XIX | 0:00 (północ) 

zabiorę cię na spacer  
poprzez chaos, puszcze, wody 
obejdziemy wspólnie z dziesięć razy 
sadzawkami wspomnień pełne kręgi 
przetoczymy się wzajemnie 
po nizinach swoich mrzonek 
chwałę świtu nad górami  
celebrując jak obrządek  
miłosny 

uparte są te myśli nasze 
rozchodzące się po niebie 
za śladami samolotów 
spadających pod horyzont 

odpłyń, nie martwiąc się niczym 
to ty przez sześć lat prosiłaś mnie 
o liryczny uśmiech 



XX | przetarte szlaki 

jesteś spełnieniem moim 
i nadzieją 
skróceniem czasu jesteś 
drogą żelazną 
zakrzywieniem barier 
nieodległą niedościgłą jednocześnie 
nieprzebytą  
tak niemoją jakby 

lato skrzy się w oczach twoich  
zapachami i ciężarem 
syndromu odstawienia drgawką 
uczulaniem na brak 

i tak od lat najdalszych 
jesteś niejesteś 
a ja tylko  

mówię i mówię 



XXI | 16+8 

quebo wydał nową płytę więc  
ta noc jest moja 
z moją dziś jej nie przesłucham 
pozamykali nas w domach 
samotnie liczę zatem wersy 
z nimi rodzi się wiosna 
sąsiedzi liczą zgony  
żółty pasek w wiadomościach 

ja nie nadaję się do tego 
napełnij mój kielon 
znów uciekam przed obsesją  
albo przed pandemią 
nie wiem co gorszym jest  
czy brak twych słów, dotyku zero 
czy może twoje smaki  
od teraz wyłącznie na niemo 

oszaleję, na pewno 
kawą zabijam senność  
pragnę złączyć się w jedność 
ze ścianami co bledną 
jestem zbyt na to trzeźwy 
i za mało naćpany 
jestem zbyt na to nieswój 
zbyt mocno ofiarowany 



XXII | od zwardonia aż po częstochowę 

nasze płuca, ulice czarne jak węgiel 
usta spękane od potoku słów 
zastanawiasz się kochany, co to będzie? 
pogłębiam kieliszek, nie myślę już 

z tobą może zapaść mi się całe życie 
obejmuje myślą wszystko co ukryte 
winyl szumi gdzieś w głośniku smętnym beatem 
wrzucaj czwórkę i skręcaj na obwodnicę 

stąd zobaczysz wybijaną faunę w polach 
wypalone trawy i suche jeziora 
ludzi w maskach, mundurowego lektora 
szanowni państwo, prosimy pozostać w domach 

mógłbym nawet z tej wolności zrezygnować 
gdybym obok ciebie budził się co rana 
zobojętnieć wobec tego co dziś kocham 
tymczasem tak jak te pola 

chyba się wypalam 

nikt nie rzuca nam już ratunkowych kół 
watykan zabrał naszą dolę, pozostawił ból 
brak odpowiedzi czy też jutro coś się zmieni 

nad padliną zaczął latać orzeł bielik 



XXIII | nowa normalność 

patrzę w twoje oczy 
pod nosem coś mamroczę 
nie jestem chyba sobą dziś 
dziś płoną nasze stosy 
ja ryszard piotr i paweł  
anektujemy rynek  
a epidemia marzeń 
atakuje kontynent 

by żyć ciagle się płaszczę 
szumowski w tv klaszcze 
jesteśmy solą ziemi ponoć 
papież w tym miał rację 

nie uronię łezki choć 
kraj się sypie jak kreski w noc 
historia ta ma wiele stron 
policja modli się o zmrok 

sąsiedzi palą pety 
tańczą na balkonach 
na werandach, w parkach 
i zielonych polach 

a ja miałem uciec dziś do ciebie 
choć nie mogę 
napisałem blednąc kilka wersów  
w jedną dobę 

dziś komendant będzie pytał mnie o pesel 
jak wypuszczą mnie to wtedy cię odwiedzę 



XXIV | najkrótszy wiersz o tym wszystkim co kocham 

miałem sen piękny 
byłaś mi w nim codziennością. 


