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Modlitewnik
Piotr Borowiak





Ode mnie, do Was.

Nie  jestem  wszechwiedzącym  pastuszkiem  wśród  białych
owiec, ni psem u jego boku. Nie jestem kimś, kto mógłby rządzić ich
życiem i śmiercią, leczyć rany i wymazywać smutki. Żadną postacią z
bajek  dla  dzieci,  przypowieści  i  historyjek  z  kolorowymi  obrazkami
przynoszącymi humor w razie jego braku. Nie ma mnie w ludzkich
myślach, nie mówią o mnie w szkołach. A jednak tak dobrze mi było
obserwować i opisywać Was bez końca. Dzięki Wam poznałem siebie.
I dzięki sobie poznaję Was.

W tej książce opisałem pewną podróż. Nie do końca wiadomo
gdzie  się  zaczyna i  gdzie  kończy,  ale  wiadomo,  że  biegnie  przez
różne stany. Tak zaczęła się moja przygoda z obserwowaniem ludzi –
nie do końca wiem, kiedy zacząłem, w którym dokładnie momencie
coś mną drgnęło by to robić. Mogę Was jednak zapewnić, że patrząc
dokładnie i długo można zrozumieć więcej. 

Tak oto w pewnym sensie to książka o Was, a w pewnym o
mnie.  Nie  doszukujcie  się  na  siłę,  który  stan  do  kogo  należy,  bo
doskonale rozumiecie, że w każdym z nas jest coś z każdego.



I.
la vie inconnu

wlewam
przeczucia

w sen
nad ranem

śpijmy
z odwróconym wzrokiem

kontroluj mnie
gwałć

póki mamy czas
zapach

nocy koniec
nie smuć się 
kawałek nieba

w zasłonie dymnej
domysły

wszystko ty
pamiętasz?
obiecałem
nowe dni

ciepłe ciche
mija tydzień

wypełnię tobą chmury
apetyczny

psalm
twój

welon
w kolorze jaskru



la vie inconnu

świat ma cztery strony
i wrota nieodkryte
zgadnij więc co zrobię
gdy zechcę w jego życie
nieco wgłębić się
...

Le fruit defendu
a le plus de saveur.



wlewam

wlewam w siebie
więcej ciebie
zachwycam się, żarzę
rozpalam i marzę



przeczucia

lubię bawić się włosami
wplatać między kosmyki
te drażniące myśli
pomysły i przeczucia



w sen

błogosławione chwile
w stanie uciszonym
utulone zmysły

jesteśmy pokarmem żywiołów
jesteśmy nadzieją wiatru

przewracamy się na szkle
upadamy twarzą w sen



nad ranem

poranek
bez twojej zgody

bez twojej zgody 
pachnący bez

poranek pełen przestrogi
dla przyszłych szklanych łez

poranek bez twojej zgody
bez naszego słońca

poranek cichy, koronny
od teraz
bez końca



śpijmy

śpijmy przytuleni jak
suka do psa
pies do pani
pani do pana
pan do krzyża



z odwróconym wzrokiem

zapytałaś mnie co o tym sądzę
a ja odwróciłem wzrok i próbowałem
wyrobić swoje zdanie w ciągu kilku sekund

zdążyłaś zauważyć?

brak własnej opinii
rzutowany na konieczność działania
kiedy trzymam cię nagą
i modląc się wnikam w ciało



kontroluj mnie

najznakomitsza więź 
między nami 
to
sznury i krew
najgorętszy szept
gdy twa szminka rwie
oczu gniew

czerwień
cisza
grzech
pragniesz mnie
zasnuwasz jawę snem

nienaturalny seks
uderz
bierz
to Twój nowy dzień



gwałć

gwałć mnie słowami 
i wzrokiem 
rzucaj o ściany 
powyrywaj włosy 
rozrzuć 
po pokoju 
swoich planów 
i marzeń



póki mamy czas

ten najpiękniejszy gest twój za młodu
w cieniu pożółkłych firanek przy oknie
kiedy na moim przytulnym łożu
gwałtu na samej mnie cicho doznałeś
i w świetle wspólnej wiary przekonań
uciekasz szukać straconej nadziei
lecz ona ze mną we śnie pobudzona
wesoło rozrasta się, kopie na co dzień

nie próbuj więc więcej by znów nie żałować
znajdź w sobie siłę by uczcić co dało
życie w pożółkłych firankach przy oknie
w ten czas narodzone, będzie nam spokojem
zaufaj mi proszę, że ja twoja cała
od stóp aż po włosów najkruchszych koniuszki
i moje łono po dzień osądzenia
będzie ci bramą do świata zagłuszeń

a gdy zniknie czas
gdy nie będzie nas
a gdy zniknie czas
ono będzie nam

świeczki na grobie będzie miał kto palić
i może choć raz na dwanaście miesięcy
do ręki szmatę pochwyci ze smutkiem
szukając liter kolejno na płycie
bądź dziś oddany by spełnić się mogło
bo choć dziś tak młodzi, jutro już zaznamy
wiecznego świata chwilowej tęsknoty
póki nie przyjdzie i do nas po czasie



zapach

zapachem twoich piersi
wyłożyłem sypialnię
wytapetowałem ją spojrzeniami
i uparcie umeblowałem spokojem
oddałem się tobie
i w końcu 
jest dobrze

jest
na 
jakiś czas

jest
póki
wierzysz w nas



nocy koniec 

zbudowani
ze świateł
zagubieni
w skłonności serc
do ciągłych zmian
nowych miejsc

zakochani
w świetle
ciągle szukamy nadziei
na lepsze sen

na lepszy dzień



nie smuć się

nie smuć się 
zapalę światło w twoich oczach 
dłonie wypełnię dotykiem 
i nie pozwolę spać
nie smuć się 
przecież już mamy po co żyć 
znaleźliśmy klucz do skrzyń 
otwierających szczęście



kawałek nieba

na co mi sztuki dzieła 
na co liryczne pisanie 
na co kolejna wiosna 
na co nocne wołanie

wszystko czego mi trzeba 
znajduje się zaraz obok 
wszystko co w nas dojrzewa
zmieniasz w kawałek nieba



w zasłonie dymnej

powiedz, że mnie kochasz 

kiedy stoją oparty o białe ściany 
wpatrując się oczami 
zmąconymi papierosowym dymem 
w twoje zaschnięte usta 
głodne miłości

powiedz, że mnie kochasz
powiedz, że mnie kochasz



domysły

zapuściłaś me rzęsy 
połamałaś domysły 
upuściłem swe słowa 
i zgubiłem pomysły



wszystko ty

wróciło coś do mnie 
choć wcześniej tego nie znałem 

cholera
mistyczne zdarzenia
jeden za drugim 
strzał krzyk wers

uderzyłaś mnie czymś 
nareszcie zwariowałem 
teraz mogę spokojnie
tłumaczyć wszystko tobą



pamiętasz?

nic poza powagą ciszy
tylko ona
i tylko moja
spragniona dusza
mgłą wspomnień 
tulona

czy pamiętasz słowa
nigdy nie opuszczę?

czy pamiętasz słowa
na zawsze - aż do śmierci?



obiecałem

jestem pełen strachu 
bo wiem jak ulotne jest szczęście 

zrozum kochanie 
ja boję się 
o ciebie

trochę mi z tym lepiej 
gdy wiem,
że ty też



nowe dni

powyrywaj ze mnie spokój 
umieść w lukach z krzywdą sen 
zbite szyby szklanych oczu 
ratuj nowym dniem



ciepłe, ciche

w ciepłe ciche dni 
kiedy krople bywają miękkie 
kiedy patrzysz i śnisz 
o kolorach zmożonych smutkiem 
a one tańczą wśród wód 
kałuży strumyków i plamek 
rozpala się w nas 
jesień przed chłodnym latem 

październik tuż tuż i znowu
wrzesień prawie za nami 
rozgrzewasz mnie sobą
dziś proszę 

nie chciej zostawić



mija tydzień

w poniedziałek trzeźwieję 
we wtorek wspominam 
środa mnie męczy 
a czwartek to złe sny 
piątek woła o siłę 
sobota cieszy się jutrem 
niedziela to twoje usta

jak to już poniedziałek



wypełnię Tobą chmury

wypełnię Tobą chmury 
by wrócić mogły z deszczem 
tęsknota gdy nadejdzie 
spadnie na mnie w kroplach
opłyniesz mnie frywolnie 
otulisz opadami 

(lubię gdy tak we mnie 
wnikasz bez pytania)

wypełnię Tobą chmury 
wrócisz, gdy zamknę oczy



apetyczny

szukając Twoich źrenic dna 
dziś nie mogę spać
zakrywasz kłamstwem moją twarz
krępuje nas Twój czas
czuję na sobie słowa bez
przesadnych wołań lecz
nieświęci dobrze wiedzą że
grzech zbawieniem jest

pokrywaj mnie swym tak i nie
daj mi odczuć lęk
największe modły rodzą gniew
gdy brak oddechu rwie
zatrzymaj się i zrzuć swój grzech 
na apetyt serc

największe modły rodzą gniew
gdy brak oddechu rwie
zatrzymaj się i zrzuć swój grzech 
na apetyt serc

zatrzymaj się i zrzuć swój grzech 
na apetyt serc



psalm

kocham cię za dnia
kocham każdej nocy
kocham kiedy szepczesz
że chcesz spojrzeć mi w oczy

leżysz w łóżku - nie wiesz
jak bardzo cię pragnę

leżę też - czekam
aż zjawisz się nagle



twój

wyliczanka zdarzeń 
wzmaga gniew
od tygodnia wciąż
zaczynam lepszym dniem

zanikają gesty
i nie widzisz mnie
znowu 
marzę
marzę
pragnę

i śnię

(i chciałbym wierzyć
że gdy w me usta mierzysz
nie pragniesz mnie ukarać
a dać co należy)



welon

nałóż na mnie welon
z suchych liści róży
rozgrzanych słów zazdrości
nie dość mi zapomnień

zepchnij na mnie wieko
z pudła wiecznych nieszczęść
niech mnie dusi siła
stałej nietrwałości

i nie pomijaj bólu
na ból od ciebie czekam
lubię gdy do krzyża
przybijasz moje żebra



w kolorze jaskru

piersi królewny zazdrości
dłonie księżnej pokusy
i oczy kopciuszka wrażliwości

turban na głowie spięty
z zamiarów 

ostatecznych



II.
milczymy, więc

patrzę
nie widzę
marzenia
w oknie
nadzieja

bez znaczenia
to co było
przed tobą

poznał nas deszcz
pustynny

a miał być erotyk
Panie, zobacz
szarość okien

to minie
nago

wracasz późno
modlę się do twych ramion

czy możesz
zrozumieć

zobojętnienie
papieros 

cienkie granice
bez nich nie zaśniesz

w biegu
nie najładniej o psie

gleba



milczymy, więc

milczenie
więc trudy i niebezpieczeństwa
więc powierzchniowy ład
więc niezdobyty gest

kto wam kazał iść?



patrzę

tyle czasu już minęło
że nie ważne jak bym mówił
ty i tak wiesz lepiej kiedy
patrzę w oczy milcząc



nie widzę

nie widzę w nas
nie widzę

liście jesieni wydarzeń
okrywają jeziora
kieliszkowych mikstur

opada na nas kurz
a ja nie widzę w nas

śnieg zasypuje liczby
kalendarzowe skrawki
wieczności
zachłyśniętej nieskończonością

nie widzę w nas
nie widzę już nic



marzenia?

podobno marzenia
mogą zgubić człowieka

ale i gorsze rzeczy mogą
i jakoś ludzie z nimi żyją



w oknie

okazuje się że w ciszy
czasem trudniej skupić się
niż w tłumie

na dworcu
w wagonie
korytarz

podchodzę do okna
wychylam głowę
czytam swe myśli

wyrzucam bezpowrotnie



nadzieja

zabronili mi pisać o was
myśląc że piszę o sobie
a co tu do powiedzenia
kiedy bardziej niż sobą
żyje się waszym życiem

i wieczorami myślę że
pięknie jest co dzień umierać
bo można też co dzień rodzić
siebie i nowe nadzieje



bez znaczenia

kilka spisanych na kartce
intencji pachnącego różańca
obracanego w dłoniach staruszka
w ostatnim rzędzie

waga słów
ilość łez
radość snu



to, co było

jak pamiętam ten dzień
to nie pamiętam wczoraj

przed drzwiami do sypialni ustał
patrząc na rozchylone drzwi
owocowych przyjemności

grabieżce
bezwstydne wniknięcie
w strefy 
prywatnych zakamarków

oddechy przerywane krzykiem
tak minęło kilka minut



przed tobą

nie pragnę prześwietlać 
zdeptanych sekund beze mnie 
westchnień pustych i słabych 
nie lubię cię o to pytać

możesz czasem być zła 
inaczej już nie potrafię 
są chwile w których przychodzi 
coś z tego co było we mnie

kiedyś
dawno
przed tobą



poznał nas deszcz

poznał nas deszcz 
i deszcz jest spokojem naszych serc 
gdy nie wiesz że dziś 
w nim ciebie mam
nic nie jest warte 
zimnych kropel na twym ciele



pustynny

odwrócił głowę
a na ziemi kwiaty

stopniowo zabawa 
trwała

rozbawiona Nel
pytała go
czy ją znajdzie

i przy tych figlach
rany

wykute z kamienia
na ciele



a miał być erotyk

otwieram oczy
cierpisz bo za daleko
od moich do twoich rzęs

zamykam serce
nierówność naszych słów
załamała nas
zrównała z ziemią mnie

a miał być erotyk



Panie, zobacz

kreślę dłonią po liniach 
niebiesko-zielonych obrysach 
w mojej głowie tysiące 
skojarzeń zupełnie bez związku 
dlaczego nazywasz ją taką 
poza jej brzegiem też ziemia 
polska jest może i ładna 
w przestworzach wygląda przejrzyście
kościoły nad chmury wieżyczki 
i koła diabelskie w parkach 
z góry Boże jak patrzysz 
domyślam się, że nie widzisz
proszę więc, chociaż na chwilę
zejdź teraz do nas i poczuj
czy dalej twierdzisz jak oni,
że mogę być bardziej dumny?



szarość okien

szarość okien
zapłakana deszczem
cicho zwodzi
od ściany do ściany

w zakurzonych
zakamarkach tony
naszych słów 
co nie poznały światła

szarość okien
zapłakana deszczem
cicho wciska
w kąty nasze chęci

w zakurzonych
zakamarkach słowa
naszych planów
co zmarniały z czasem

szarość okien
zapłakana deszczem
szarość okien
zapłakana polską
szarość okien
Jezus w Boże Ciało
szarość okien
nie zajrzy do kuchni



to minie

ogarnia nas
ciemność
lecz taka
jaśniejąca miejscami

nasze duchy
oplata 
melancholia wieczoru

pada, moknę
zaraz 

wszystko minie
ujdzie 
jak dym
rozsypie
niczym pył



nago

biegnę prosto w ogień 
i coraz bliżej, coraz mniejsza 
droga z ust do ust 
o niebiosa najwyższe 
co złe tak łatwym czynicie



wracasz późno

kocham cię
wrócę późno
jestem sama

(mówię prawdę)



modlę się do twych ramion

modlę się do Twych objęć
koronuję słowa zgody
jestem czymś w rodzaju ciszy
przerywanej suchą burzą
pojedyncze uderzenia
bez skazy deszczowych szumów

gorąc w żyłach krew
chłód na ustach lęk
zamknięte oczy w zwątpieniu
przy Tobie w osamotnieniu



czy możesz

czy możesz wytłumaczyć mi 
zmiecione pod dywan suche łzy 
pełne wiatru i mgieł 
uronione we śnie?



zrozumieć

my Polacy
w krwawe pręgi ubieramy się
czy jest potrzeba czy nie



zobojętnienie

zobojętnieni na miłość
i zachęceni do zła
zaślepieni w nienawiść
porozgryzani przez czas
wyrwani z kontekstu nocy
w zapomnieniu i śnie
zaślepieni w nienawiść
w puste krzyki i dnie
oboje wiemy jak bardzo
zmieni się odcień łez
znów będą białe i gęste
znowu przeleją nasz gniew



papieros 

jestem jak papieros 
na chwilę dla ciebie powietrze 
krystalicznie doskonałe 
jedyne czego ci trzeba

zaraz potem spadam 
i rozdeptany nie wstaję 
dogasam cicho na dnie
w kupce styczniowego błota



cienkie granice

cienka granica mego spokoju
zamknięta w parę szarych obłoków
(uspokajam się)

to one w mym sercu żarzą się co chwila
z nimi każda choć ulotna bywa miła



bez nich nie zaśniesz

na deszczowych drgawkach
trzęsą się włosy przechodzące mokrym dymem
pomiędzy blokiem a blokiem
przemija klimat ale zostają
blokowe motyle

te co z larw ohydnych i brudnych
patologicznych marginesów polski
otępiałych hiphopowych słów
upalają chwile szukając w dymie
ucieczki od troski

na próżno im szukać życia lepszego niż to
co mają między palcem a dłonią
to co daje żyć i życie zabiera choć
nieprzelękli i silni na zewnątrz
nawet się nie bronią

bez sensu jest widok codzienny
nic do niego nie masz, póki nie wpadniesz
i w zrozumieniu dlaczego tak a nie inaczej
zobaczysz, że raz zdobyte nie ucieknie
bez nich nie zaśniesz



w biegu

poprzedzone grubą nitką kolein
krajobrazy nocne 
dłonie 
załamane w grymasie 
nieodłącznym 
gubię
gonię



nie najładniej o psie

uwielbiam mojego psa
wskoczył leniwie na łóżko
obezwładnił poduszkę
oczy zamknął
zwinął się w kłębek
o niczym nie myśli
wszystko ma w dupie



gleba

słyszałem, że kiedyś 
był taki jeden co

planował szczęśliwe życie 
ponad wszystko
odniósł triumfalną glebę 
mimo chęci



III.
sen

w nim prawda
zasnę bez ciebie
niepełnosprawna

Żegota
Bóg wszystko wybacza

naucz mnie
na pewno

uda się
zobacz

nawet teraz
staczamy się
co ze mną
co z nami

między wierszami
strzał

spowiedź anioła
betonowe niebo

na czyj obraz
wierzę

wątpliwość
wróg

światła
uciekam gdzieś

wołaj mnie
nie wiem, czy chcesz

papierowa
wiadomość

uczymy się umierać
małe miasteczka
spalam w sobie
dobre intencje

wśród nocnej ciszy
ewakuacja

z podziękowaniem
szampan
zmywam

umieram/już nic



sen

przespać całe swoje życie
budzić w śpiączce się
co dnia

pod poduszką cienko szytą
z fantazji ciekłych
krwawym ja



w Nim prawda

ofiary spotkania z Chrystusem
na chybił-trafił wybrane
anioły ziemskie

atakują mnie
zacierają gniew

prostują drogi krętej przeszłości



zasnę bez ciebie

zasnę bez ciebie
zasypiam 
bez w powietrzu czuję
z kolejnym beznamiętnym pocałunkiem
pachnącą wolę zdrady

zasnę bez ciebie
zasypiam i bez większej wiary
w to, że tu wrócisz wołam

cichnie w głowach głos
suflera życia

znikł



niepełnosprawna

zakrwawione obrusy zdobią szare kąty
wybite zęby przyjemnie zgrzytają pod miotłą
kiedy patrząc znad krawędzi pogiętej gazety
w cieniach znajdujesz niepełnosprawną miłość

rozcięte jej łuki przy oczach
zmarszczone dłonie po nocach
wyschnięte języki uczuć
rozkwitłe piękno kompleksów

ona nie może oddychać
ty nie możesz się bawić
sąsiad nie może słuchać

ja nie mogę pisać



Żegota

rzekła mi słota
jesienna 
Żegota, że

między klatkami
w śmietniku ze szkłami
leżą ze łzami
dzieci swej pani

szukając tlenu

wrzucając ubrania
wyszła z mieszkania
za rogiem na Maja i

raz
dwa
trzy

wrzu
casz 
ty



Bóg wszystko wybaczy

weź do ręki płaszcz
załóż szalik, czapkę
popraw kołnierz
to niezbyt wyjściowe ułożenie

spójrz dokładnie w lustro
pełne wyrazu jak zawsze
błyśnij okiem do siebie
i zmień ten ohydny krawat

nie zapomnij książeczki
do nabożeństw i śpiewu
zapalić fajki po wyjściu z kibla
kopnąć psa i zgasić kipa na nadgarstku córki
kiedy spojrzy na zegarek i powie, że już późno
przed trzaśnięciem drzwiami

bo Bóg wszystko wybacza



naucz mnie

zatrzymane na chwilę posłoneczne słowa
nie mają znaczenia kiedy pada deszcz

tak, wiem
miał być śnieg - ale co poradzę
taki słaby klimat
takie słabe marzenia

jeszcze kiedyś nauczysz mnie tego,
że mamy być tacy a nie inni
wytrzymam na chłodzie dłużej niż godzinę
i będę odporny na wspomnienia lata



na pewno

gdzieś jesteś 
na pewno 
gdzieś myślisz 
o czymś 
coś robisz 
w jakimś celu 
kogoś kochasz 
prawdziwie



uda się

kiedy zgasną światła miast
usłyszysz znowu cichy szept
bezpieczniej będzie zniszczyć nas
czy może łatwiej tylko mnie



zobacz

co zobaczysz
we mnie
co zobaczysz
sobą

co zobaczysz
we mnie
gdy staram się
być tobą?



nawet teraz

samotność?
bawisz mnie
ona nigdy nie istniała

popatrz
nawet teraz
gdy cię nie ma
czy się smucę?

nie
mam coś
co trzeba umieć
posiadać

mam duszę
a w niej morze
wyobraźni



staczamy się

każdy z nas 
stacza się
w swoim tempie

jedni osiągają granicę jeszcze tutaj
innym wystarcza czasu by 
nie żreć gleby przedwcześnie

gdzie jest sztuka
panowania?



co ze mną

na szlakach czerwonych 
białe ścieżki 
i wśród kruchych 
śniegowych okręgów 
potop łez

i co też robię
daję się-zabić 
czy się-zabijam?



co z nami?

nasza kłódka 
na moście zakochanych
nigdy nie istniała 
a zawsze w tym samym miejscu



między wierszami

wydawałoby się, że już wszystko zostało powiedziane
i na wszystkie sposoby ludzie odebrali mi rolę
zamknęli rozdział wersów i linijek pisanych bez zasad
stworzyli białą poezję, jak biały obóz zagłady słów

i nawet zdaje mi się czuć ten zatruty zapach
krzyk niedopowiedzianych i wychudzonych zdań
teraz kolejną porcję ciśniesz w ogień beznamiętnie

kiedy te słowa to moje ciało niepotrzebne
a moje ciało to twa ostoja przyjemności
do teraz kiedy wszystko masz co mieć się chciało

poczułem pierwszy płomień na swej martwej szyi
i kolejne zaraz potem 
gdy parowały strofy hymnów
radości



strzał

z oczu jemu łzy
a jej z dłoni kieliszek
w jeden wieczór
za drzwiami wspólnych nocy
pierwszy raz we śnie

puściły się



spowiedź anioła

(widziałem we śnie
jej mdlejące ciało
pod ciężarem dobrego grzechu)

wieczorna spowiedź

wilgoć chłodna na wargach
zwariowałam
sploty cierniowe na palcach
dlaczego
z włosów wyrwanych zwoje
mój Boże
rwące naskórek wzdłuż pleców
zakochana
ból w szklanych opiłkach oczu
przepraszam
i rozerwane powieki
już idę



betonowe niebo

w pustych ścianach 
tworzą się historie
zapisują się
kolorami naszych wspólnych chwil

w niemym suficie nasz krzyk
gdy upadam na łóżko 
i patrzę w betonowe niebo

kiedyś upadaliśmy we dwoje
i widzieliśmy gwiazdy



na czyj obraz

nie możesz mnie pocałować
i nie możesz mnie mieć
i nie dla nas jest szczęście
i nie po nas przychodzą
nie chcą nas w niebie czy piekle
czyściec nie dla nas jeszcze
nie chcą świętości czy grzechu
nie mogą wybrać nam drogi
rzucają nami o ściany
głowami tłuką o beton
co dzień się kurwa przewracam
o ten sam początek świata



wierzę

wstaję rano
stoję
modle się
boję
opadam znów
leżę
i nie wiem
czy wierzę



wątpliwość

nocami męczy mnie wątpliwość 
czy Ty jesteś, czy istniejesz
więc póki mam Cię w sobie jeszcze 
daj mi siłę i nadzieję



wróg

patrzyłaś na me usta
gdy przygryzałem wargę
w zmęczeniu szeptem
tuż przed dniem

wyszedłem z domu 
pełen łez

zapomniałem cię



światła

choć deszczowa będzie piękna 
noc płomyków naszych serc 
zgasły światła miast i czekam 
wciąż wracamy do tych miejsc

wypuściliśmy nadzieję 
licząc cudy naszych szczęść 
gdzieś tam kiedyś się spotkamy 
nic nie zginie co w nas jest

Pamięci ofiar wypadku samochodowego w Gliwicach z dnia 18 kwietnia 2014 roku.



uciekam gdzieś

wyrzucam z siebie Ciebie
uwalniam się z miłości
wyrywam po kolei
serce, żyły i kości



wołaj mnie

gdy słyszę z ust twoich
swoje dawno zapomniane imię
trochę mam wrażenie, że płonę
i zamarzam jednocześnie



nie wiem, czy chcesz

nie wiem, czy chcesz 
bym płakał
ale dla ciebie 
to robię

chciałem wyrzucić
a głębiej 
mam cię w sobie



papierowa

dostałem od ciebie 
słowa zwinięte 
w szary papier
po czasie 
jak on 
i ja się zwijam

z ich braku



wiadomość

krótka wiadomość na blacie przy zlewie
znikam stąd, spadam
nie potrzebuję ciebie



uczymy się umierać

najpierw rodzimy się nieświadomi 
potem poznajemy

umieramy z zazdrości 
umieramy z zakochania 
umieramy z miłości 
umieramy z tęsknoty 
umieramy z rozpaczy



małe miasteczka

miał być wiersz 
jak tu ładnie
kolorowa jesień, liście
ludzie z parasolami 
jakoś inaczej
przejrzyściej

lecz pamiętam jedno
takie ciekawe stwierdzenie
można powiedzieć
prawie od dziecka

pierdolę małe miasteczka
pierdolę małe miasteczka
pierdolę małe miasteczka



spalam w sobie

spalam w sobie
barwy czerwone
zmieszane 
z przesadną bielą

mieszam je z czernią
ciemnym niebytem
otchłanią nieprzebytą
senną

nie tęskno mi do nich
do bieli, czerwieni
nie tęskno mi do koloru

ktoś mnie nauczył
że to nie kolor
nadaje mi sens wyboru



dobre intencje

ja tylko chciałem 
rozkochać nas 
jak

na filmie
w książce
artykule z gazety dla pań
filmowym zwiastunie
twoim ulubionym poemacie

a koniec końców 
znowu

napisałem melodramat



wśród nocnej ciszy

wśród nocnej ciszy
głos się rozchodzi

ludzie
ratunku

nie chciałam stąd odchodzić



ewakuacja

tak szybko mnie zapomniałeś?
już mnie nie rozpoznajesz
już mnie nie mijasz z uśmiechem
z nadzieją

teraz już tylko
duch dorosłości
ewakuacja

nikt tego nie chciał



z podziękowaniem

dziękuję wszystkim parom
tam gdzie są zawsze
niemal złączeni w całość
że tak miło przypominają
jak bardzo samotne jest 
moje ciało



szampan

jestem nadzwyczaj spójny 
niezwykle spokojny 
widziałem ciebie 
a ty kupowałaś prezenty świąteczne

długopis na pożegnalny list 
i szampana na wszystkich świętych

wiedziałem co będzie potem



zmywam

dziś jestem białym puchem
zesłanym z nieba na ziemię

opadam bezszelestnie
szarzeję się i zmywam



umieram

utraciłem zmącone 
mlecznym zachłyśnięciem
iluzje 
eurofialne
raz by się przydało 
ale jakoś nie mogę 
mlasnąć o pomoc



już nic

i nie mogę
z siebie 
wydusić
już nic 
zabrano mi siły 
i chęci 
by śnić





Nie dedykuję tej  książki  nikomu, ale ogromnie Dziękuję każdemu,  kto
dokładał do niej część siebie – świadomie, lub nie. Jesteście motorem
napędowym takich ludzi jak ja. Obserwatorów. I to jest wyjątkowe.

Dziękuję Karolinie i Michałowi towarzyszącymi mi od samego początku
jej powstawania, rodzicom i wszystkim zaangażowanym w wizualny (i nie
tylko) aspekt wydawnictwa. Jesteście niesamowici.


