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Każda wolność jest ulotna i może podlegać zniewoleniu.



Zniewolenie,  dopada nas  po cichu.  Skrada się  w tych momentach
kiedy, potykasz się,  przewracasz. Kiedy szukasz na podłodze szkieł
kontaktowych,  na  oślep  wodząc  ręką  wokół  siebie.  Kiedy  szukasz
wyjścia.

Atakuje  każdą ze  stron.  Tak,  stron.  Nie  przychodzi  bowiem wtedy,
kiedy jesteśmy jednością. Wtedy nie ma takiej siły. Czeka cierpliwie, aż
staniemy na  dwóch skrajnych  brzegach rzeki.  I  przychodzi  kusząc
wizją krótszej drogi, bez konieczności umoczenia nóg, aż po biodra.



prawdziwie

narkotyzowany ciałem
zaciągany tobą

bliżej ciała 
z dala duszy

od wiary?
uzależniony
dla ciebie?
niewierny



opowiedz

opowiedz mi 
jak wrzynają się w ciało
krople słonej krwi
pokaż światu swą uległość
nie zakładaj nic

po prostu 
ku zrozumieniu ciężaru
jaki dźwigasz

powtarzaj w głowie, że 
jest ci to potrzebne



o nas

stworzyliśmy wyjątkową wizję problemu 
przejawiającego się 
w tak dosłownej formie

by pokazać jasno
co jawi się 
przed oczami bardzo młodych 
i wrażliwych istot



my, ja?

artyści - rodzą się z bólu
wszystkich tych ludzi, którzy cierpieć 
nie potrafią
nie mogą
lub nie chcą

i to właśnie oni
czują za nich wszystkich
potrójnie

kurwa
jego
mać



wrzeszczę szeptem

kiedy ostatnio czytałaś to co piszę
przez cały ten czas, który gdzieś przez nas przepływał
nie usłyszałem od ciebie ani razu
jednego zdania
sentencji żadnej -
cisza

i nie pytałaś mnie co znaczy to, co czytasz
nie próbowałaś znaleźć tego, co ukryte
a wystarczyłoby otworzyć się na nowe
i poukładać w głowie puzzle moich zdań

kiedy ostatnio 
czytałaś to co piszę
kiedy ostatnio 
czytałaś to co piszę
kiedy ostatnio 
czytałaś



akwarela

twój z rana gest 
malarskim tchnieniem dłoń
przerzuca zmęczenie 
nad rzekę cudzysłowu 

zapomniany ton
i megafonów las
obrusza nas chłód
spod kołder chce gnać

ku sobie
z powrotem
krok w tył
rozdział wspak

ptaków lot
nad kamienic strach
i nasz równo krok
zobaczysz we mnie
cichość dnia

zamgloną
jak w wodzie akwarela
uciekasz
swą dłonią
do ust moich

znów



czego chcesz

szablony bezpieczeństwa 
przetwarzasz doskonale
wykorzystujesz 
naturalny schron

nie obnażasz się od razu i do końca
coś trzyma cię tutaj, póki może

tylko co?



nie udawaj

nie zwalczysz snem rzeczywistości 
choćbyś i boga pozbawiła szczęścia 
by i jego zastraszyć



może gdyby

może gdyby przed nami
nie stawiano więcej granic
nad każdą myślą zakładano
klauzulę rozwagi

byłoby inaczej
może mógłbym cię mieć

choć nie pragnę posiadać



przed dnia końcem

czy przed dnia końcem 
zamkniesz oczy
czy zapomnisz o życiu 
w swych snach
czy mi dasz kawałek 
z tego chleba
czy podzielisz wspólny 
grzech kłamstw

czy choć raz ukażesz 
wielkość nieba
czy mnie złapiesz ustami 
w sile chwil

czy też jak poeci 
co w nich śpiewa
chęć pogardy dla 
życia...

dasz w twarz?



rozmyślać nad porą prawdy

niewiele poza mgłą z ust
nie więcej niż na przelot słów
zobaczysz, kiedy wpadniesz tu na chwilę
przekonać się gdzie uciekł żar, sierpniowy gorąc

wrzesień czasem może gardzić ludzkim zmysłem
ale nie jest zapowiedzią najgorszego
może pomóc nastroić się na chłody
zamykając dzień mignięciem deszczu
budząc słońcem

zamknij oczy i zatańcz ze mną w świetle liczb
wlicz w to wszystko ilość wspólnych chwil
wrzyna mi się w przełyk 
twoje zapewnienie

kochasz(?)



a potem

zrzuciłem słowa za łóżko
podwójnym powiek trzaśnięciem
zemdlałem

nie wiem już, co będzie z jutrem

pozłacane myśli o niebie
roztrzaskują się o brzegi wyspy
marzeń, z ciała i krwi

z ciała zbawcy
wszystkich istnień



na ścianie

na ścianie zawiesiłem swoje
życie ze szkła
by spadając nie mogło już
mieć szans

a jednak i tak mam wrażenie
że mimo wszystkiemu, co zagraża
ono przetrwa

a może to
tylko nadzieja



projekcja

czuję zapach malin i szampana
perfum, których nie używam

projekcja nierzeczywistości trwa w najlepsze
układ nierównorzędnych
obraz wszystkich zmysłów
wygięty każdą możliwą krzyw(d)ą

nim się uduszę, albo odejdę
wyłącz projektor



love on a screen

to nie tak, że zabija nas zazdrość
zakryte ciemną płachtą niebo, nie mści się na nas
to nie film, kinowy trailer

czasami po prostu
brakuje zlepku słów, wypuszczanych z twoich ust
w stronę moich złudzeń puść oczko
kiedy zdecydujesz za mnie



gorzko mi

opleciony cienkim włóknem
trzeźwiejących falban firanek
rozmarzony nad rozłamem
nierozłącznych spoiw

rozpatruję każdą chwilę jak 
dowody w sprawie
zatapiając każdy jeden moment
w zimnej kawie



wierzyć w nieprawdę

nie jak zawsze zaczynam
myśleć rozmawiać
zagajam niekonwencjonalnie
strzelasz
oczami na prawo i lewo patrzą
na ciebie tak dziś wystrojoną odświętnie jakby
stało się coś niecodziennego co najmniej
coś wspaniałego nadzwyczaj

po prostu
stało się coś
teraz kłamać możesz
gubić się i odnajdywać czasem może
spróbujesz wpleść jeszcze kilka zdań 
bo przecież ja
udaję, że wierzę
- wyznaję wygodę



czerwona sukienka

o czerwonych sukienkach pisano już
wiele razy
zbyt wiele, by móc tytuł nadać znów 
taki sam 
czy linię podobną

ale nie dałaś mi szansy na to
by mogło być inaczej
więc nazywam go
czerwona sukienka

wspominając ten kolor na zdjęciu
przykryty włosami w kolorze zakłóceń
wewnętrznego zapewnienia o
dobrodziejstwie duszy

tańczyłaś nocą
w moich szlochach



we śnie

ciało bezdusznie 
cierniami zwieńczone
rany otwarte
myślami zmęczone



nie wiedział nikt

egoizm seksualny
może zburzyć
trwałości związku

rozłamać na partie
piękno całości



-

zapisane na grubym papierze twoje 
niewyjaśnione 
akty koronacyjne 
pustych chwil

bez władzy 
kiedy kieszeń odzywa się 
głosem głodu

czym nakarmisz rodzinę
z ilu kazań
złożysz kolację
z ilu starań
ułożysz pokój
kiedy wciąż 
- czekasz na wojnę



jesteśmy siebie warci

jesteśmy siebie warci
było warto, było na co
dlaczego czekać

położyć kres wyznaniom krzywd
zatrzasnąć kręgi szyfrów zdań
samolubnie zamknąć się
w przestrzeni w utopii
każdy by chciał z tobą
najmocniej ja

zobacz, czekam
jak i na początku
jesteśmy siebie warci
jesteśmy...

szklana bezcenność



w imię moich cierpień

w jej oczach ktoś wygrawerował rysy
palnik ze świec uczynił 
(chyba... całkiem nieświadomie)

śpiewajcie o zapachu malin na podłodze
krzyczeć o wiśniach na pościeli brak już sił
gdy ona się wygina sugestywnie
między nogami przeplatając wstęgę chwil

odżywa w was energia i narasta wciąż napięcie
ta elektryka nie pozwala śnić

uprzęż wzdłuż głównej linii przewodniej
zacieśnia supły związując gniew
czerwienie żył i języka tańce
niedokończony bałagan i stres



na dworcu

przyszła taka chwila
przyszedł taki dzień
na horyzoncie wyrosły wieżowce
- jak za sprawą cudu

w myślach już nie raz
stałem na peronie
i tylko szum i stukot kół
- wbijały się w słuch

i przyszła taka chwila
przyszedł taki dzień
kiedy od nowa wciąż
od nowa wciąż

mogę
czytać ten tekst
czytać ten tekst



gonitwa

ciągle gonisz mnie
prześladujesz w śnie
nocą wabisz gdzieś
oszukując węch

bądź grzecznym psem
grzecznym psem
bądź grzecznym psem

bądź grzecznym psem
grzecznym psem
bądź grzecznym psem

zacieśniasz smycz wiązaną z grubych żył
zabierasz oddech i odcinasz dopływ krwi
pocałunkiem chłodu obijasz twarz
jak dobrze, że, jak dobrze, że mnie masz

każdy mój śpiew
przeczucie, ruch i gest
lubisz spalać je
tak wykończysz mnie

jestem grzecznym psem



zastanawiam się

nie wiem co zrobiłbym
gdybym tak
zachorował zasnął za
pomniał jak wstać

nie wiem co zrobiłbym
gdybym tak
przestał się śmiać
stracił rytm co w sercu gra

powieką odgarniam
mroku blef
rozpocząć seans codzienności
chcę
kurtyna łza sen

lecz gdybyś 
skinęła przed twarzą mą
sugestią 
końca zdań
w których jestem twój ja

to wiem, że byś mi za kilka dni
nad oczami
zapaliła znicz



rozłam

rozszczepienie słów
zobowiązanie
rozłam, cichnące wody

otrzeźwiony ja
i zaślepienie twe
wyrwane
z korzeni drzewo miejsc

fotografii stos
urywków z życia garść
sekundy
zatrzymane w raz

półmilczeniem i pół
prawdą chciałaś grać
utwierdzać
w spokojnych nerwach

żyły i krew śnieg
lodu odłamki
w ciele
z pierza ulepionym

czekałem na cud
a cudem byłaś ty
odrzucił
Bóg

przeznaczenia ryt



zniewolona

szklany przekrój
akwarium wód zmyślonych
wpadam w nie

wszystko miało być tymczasowe
ktoś pozwolił na zmiany
kilka zetknięć dłoni
może warg...

naprawdę?
zawsze trzeba pytać o prawdę
a ty
zniewolona
zniewolona
bądź duszo moja
bądź niewolnicą
szklanych wód
zniewolona
jak duma i gniew
miłość grzech
jak zdrada
niemowa
zniewolona

bo wszystko miało być
tymczasowe
lecz ktoś pozwolił na zmiany
i odchodzą zwyczaje
i tęsknię tylko

a on się śmieje
i ty też



shhh.

obejrzyj się na dźwięk
ton pianina niski spłoszy wieczór

co mogę zrobić
dla zastąpienia igły wbitej w środek istoty
bycia szanowanym i kochanym dla wyższych celów
zatarcia granic wzroku i tęsknoty
odwrócić się w stronę weneckiego lustra
złożonego z naszych, czy tam - twoich już
wyobrażeń życia w szczęściu i fantazji

napij się ze mną czegokolwiek
by tylko zmoczyć usta dla pokusy
spojrzyj na mnie i odejdź jak pragniesz
zrób to tak, by zabolało

a ja miłość i przyrzeczenia zamknę w pudle pianina
jak jakiś pieprzony artysta poeta muzyk



wracaj do domu

wracaj do domu
tu w spokoju możesz spać
firany okien
przysłonię na raz
w nocy oparach
czekałem na znak
nie ma cię obok
i nie ma cię w snach

ile wokół nas 
gdy płonie mój list
zapatrzony w języki
nie chcę nic
łez, oszustw, kłamstw
wypitych z rana kaw
intensywnie pachnących
jak ja

wiele oddałem
by ust oszklić smak
wszystkim spotkanym
na boku dnia
cierpień znosiłem
w radości zła
zwróć mi to proszę
zazdrością zniszcz brak



punkty docelowe

spotykasz się ze mną
na przełomie uczuć
gdzieś w szczelinie między
ciasnymi uliczkami Pragi 
a Stawową w Katowicach

i szukasz jak gdyby na siłę
szukasz i cierpisz w głębi 
nieznalezionych dotąd nietajemnic

przeszłości
nastrojów, biletów, podróży i ludzi
ekscesów i wahań
w końcu odnajdziesz go nim
zdołasz pomyśleć, że za wszystko
odpowiadam

zaręczam Kochanie
jestem dziś sama
mówisz i gnębi gdzieś niedopowiedziane
rozstrzelać mnie każą więc uciekam z miasta
do cholery jasnej
znów Pragi uliczka ciasna

brak rozpoznania
choć upewniasz mnie że 
to nic
czuję jakiś brak
gdy uciekasz 

do Katowic



błędy twoich dni

słowo na niedzielę stało się zbyt przejrzyste
ukierunkowane
w twoje gardło zostały włożone słowa przebaczenia
których nie jesteś w stanie znieść
upadła twoja siła

zamknięte w deszczowym pomruku źrenice 
nie tylko za powiek kurtyną szklą się znowu
wbrew zmaganiom przeciw temu 
co ułożyłaś przeznaczeniem

ktoś przerwał sekwencję zdarzeń 
ułożoną na twoją korzyść
zatamował przepływ prądu
przepływ sił

tyle w tobie wszystkiego
tylko nie odwagi

by przyznać się do błędu.



w progach obcych

kiedy
pod mieszkania nieznanego drzwiami
stoisz zapatrzona w dłonie miękkie od łez
gonisz zabiegany czas; nie-wasz, nie-twój 
zapomnij
starasz się mówić sobie w środku tak

a on w objęciu nie jest w stanie grzać jak ja
i chłód obłudy ci odbiera każdy smak
niewiele można nocą gubiąc się za dnia

lecz możesz jeszcze 
wstrzymać się z tym by za klamkę chwytać
odepchnąć dłonie jego gdy znów o sen zapyta
chcąc na policzku złożyć ciepłą dłoń

z niedobrej 
jeszcze gorszą 
sprawić noc



cisza mogła nas uratować

ciszy smak jest
esencją niewypowiedzianych urywków
zdań nienamiętności 
wplatanej w codzienność

wszystkim tym
co postawione w aurze pełnej życia
przestaje funkcjonować jakkolwiek
- jest hibernacją miłości

a ja wciąż widzę cię taką, jak na początku
i taką, jak w połowie jednocześnie
w połowie sukcesu
naszej drogi uskoku

widzę cię nagą w świetle
nieznanych mi pierzy -
przykro mi
moja
czy nie-moja już
przykro

nie trzeba więcej słów



wszystko nic

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

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

cichnie w głowie głos
suflera życia

znikł



...

przestałem umierać
by rodzić się znowu
nie jestem tym kim byłem

w głowie 
szum, świergot i pisk

dziękuję ci, kokardo 
z mych pocałunków 
w ciepłe dni



szesnasty

jesteś turystką w świecie wyobrażeń 
w żadnym wierszu nie odkrywałaś dotąd 
potęgi słów opisujących 
burzę

narastają na ciemnym tle 
jaskrawe kreski, cienkie jak żyły 
które widzisz gdy błyska ci w oczy 

i zaczyna boleć to co utracone
potargane na wietrze 



kwietnia

było tak jak nigdy
z nerwów trzęsło całym ciałem
powiedziałaś mi, że kochasz
ale...

a potem wpadam na imprezę
chyba dawno leżę
i kurwa czuję się jak Pezet

chyba w to nie wierzę



ciało jest mapą do świata zagłuszeń duszy

opowiedz mi o tym
jak smakuje jego dotyk
jak skrzą mu się oczy
na widok twój
jak mówi do ciebie
że czekał tu

opowiedz mi o tym jak
to co nasze zamieniłaś
w wasz wspólny świat

wryj mi błagam 
do głowy
że nie chcę cię
że mam cię dosyć



taką nadzieję mam

oddam się na przeczekanie
wrócę
gdy zapalisz światła w oknach
i zrobi się zimno
chłód zmrozi twe powieki
nakaże spać

to będzie mój czas



crush/ed

w twym głosie słyszę załamania i wahanie strun
gdy wydobywasz z siebie szept nie mogę złapać tchu 
i mówisz mi że zapach kawy uspokaja cię
pomaga zebrać się i ruszyć pewnie w nowy dzień

wciąż zastanawiam się w momencie którym powiesz, że
on ciebie wabi tym zapachem, już od dawna, wiesz?
nie wiedząc na co czekasz, sam przed lustrem staję
tracąc kontrolę nad tym co się z nami stanie

(cały dzień, chcę milczeć
bo słowa straciły uznania gest
cały dzień, chcę milczeć
nie chcę doznać końca 

ale czuję że ten czas właśnie nim jest)

widzę w naszych snach dodatkową postać
ona nigdy bliżej ciebie być nie mogła
teraz gnębisz mnie spojrzeniem na nasz rozłam
gdy dajesz poznać mu twych ust pragnących posmak

(cały dzień, chcę ślepnąć
by szczęście w tych oczach nie było złem
cały dzień, chcę milczeć
chciałem źródłem jego być 

a on uczynił z tego grę)



f/porn/ever

widzę jak zapachem włosów swych 
oplatasz go
leżąc na boku dłonią swoją gładzisz 
jego tors
a twoje piersi mile otulają 
drugą dłoń
w oddechach największej rozkoszy
- całujesz go

nad łóżkiem zapach snu, bliskości ton
tylko on
na warstwie intymności chcesz zbudować sobie
drugi dom
on jest spełniony kiedy mówisz, że 
pragnęłaś tak jak właśnie on, i właśnie wy,
jak ty z nim cały czas

a w mojej głowie ciągły krzyk i gniew
strach i lęk
to tak klasyczne w czym straciłem się
gubię gdzieś
na łonie wspomnień każdy o was nowy film

nie pomaga mi
nie pomaga mi



erotyki

najpiękniejsze erotyki piszą
ludzie pozbawieni miłości
bo najpiękniej wyobraża ten
który nie może doznawać

kiedyś za łóżko spychałem
słowa z ust twoich
a teraz sięgam za głowę
ręką do wnęki przy ścianie
wyjmuję je leżąc w pół trzeźwy

i czytam twoim głosem
bez potrzeby posiadania wyobraźni
tak jest lepiej



uwolnić od bólu

co zobaczysz wchodząc do mieszkania nocą
późną porzucając samochód na
parkingu gdzie to wszystko być może się zaczęło
na ścianie powieszone płaszcze
szafkę z butami i drzwi do łazienki
tam się zamknij i myśl

gdzie będzie on kiedy pomyślisz,
nic nie ma wokół
a gdzie będę ja kiedy pomyślisz,
czy pomyliłam się?

co zobaczysz przechadzając po pokoju się
w szlafroku po nocy samotnej bo zabrakło
miejsca na bliskość czy cokolwiek
lustra większe od ciebie samej wyznaczające
rzeczywistość w której brak zakrzywień
jakichkolwiek, wszystko proste

a ja siedząc tu na oknie piątą godzinę wpatrując
się w zieleń mokrych od deszczu drzew
pachnących wolnością i odrętwieniem
pomyślę jak mogłoby być gdybym też był brakiem
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hej
czy widzisz 
za torem kolejowym zimnym
stoję opieram się
o żelbetonowy słup
trzymając w ręku garść bzu
wpatrzony
w psy na hakach lokomotyw
jak ścierwa naszych 
przygód
i snów

hej
zostaw mnie
odłóż gdzieś
nawet gdy nie widzisz
nie pozwól bym
jak one kończył dzień
zasypiał godząc gniew
z rozpaczy ciemnym tłem



świadomość

jak pięknie dziś wyglądasz kochanie
od tylu lat nigdy cię takiej nie widziałem
a może już nie pamiętam
byś szczęściem była pełna

tak proste to słowa
w ten beznadziejny czas
jak pięknie dziś wyglądasz
czy wspominasz nas?

wiesz co, nie odpowiadaj
zapomnijmy o sobie
przekreślone już życie
moich dzieł w tobie



wróć (4:40)

kilka bladych włosów w twarz
cisnął wiatr, kolejny raz
rozcieńczone w kwiatach słowa 
wiosennych dni
przed wieczorem powrót
w kilka chwil

i tak już odeszłaś 
(kolejny wiersz na nic)
artystyczna, rutyna granic
i tak już odeszłaś 
(kolejne banały)
nihilizmu, grzech biały

schizma tysiąca lat i jednego dnia
aksamitnie głębinowy czas
i może przybędziesz
spojrzeć raz w oczy mi
zapamiętam, gdy nie powiesz nic

i tak już odeszłaś 
napijmy dziś za to się
by w szczęściu trwać
już o nic nie pytaj mnie

ja kocham nas



losu koleje śmieszne

już nie powstanie ani jeden wiersz
jedno wspomnienie, zapisane na dnie
szuflady myśli, poetycki śmieć
nie z mojej ręki, obiecuję ci gniew

zabieram stukot kolejowych kół
sierpniowy refleks słońca w morzu pól
będzie inaczej na alejach już
nierzadki punkt, więc i tu tyle snów

te wszystkie miejsca, które w wierszach jak
w katalogu dla zakochanych par
jednym z wielu bo poetów sto
na tysiąc innych, których mijasz co krok

już nie powstanie ani jeden wiersz
już nie powtórzy się nic, skończy bieg
nie będzie nigdy więcej aż tak źle
już mogę mówić o tym, że na pewno
wiem



fin

nie będę już grał
otworzę klatkę lotnych niedopowiedzeń
uniosę w górę dłonie w błogosławieństwie

nie będę już grał
otrzymam z niebios to na co się poświęciłem
na tyle ile mogłem z siebie wykrzesać

nie będę już grał
odnajdę w sobie resztki twoich wypomnień
i porzucę chęć na nowe światy w snach swoich

w tobie miałem wszystko co wcześniej przeżyłem
w tobie zatopiłem przymglone złudzenia
w tobie było słowo z początku świata
i w tobie stracę je kiedy zamkniesz tę księgę



poezja jest kobietą

resentyment, wiesz
przychodzi do mnie czasem, to odchodzi
zakleszcza się pod skórą kiedy wspominamy
i

wegetuje
czuję, że nie chce mi dać spokoju
czuję, że pragnie więcej niż łez
dlatego wraca
łaknie moich oddechów
urywanych

za
po
mnij

kochałem cię



strach o to, że

wyleczysz migrenę
odepchnięciem
spowodowaną bliskością
i oddasz się w dłonie
podobnej wizji

gdy tylko zaufam
ale się staram jak mogę
więc na wycieraczce zostawiam
wypełnione nadzieją

awizo na odbiór człowieka
będę czekał



straszne kochania

straszne kochania. w strasznych kochaniach
strasznie kochają straszne kochanie
w sadzę i dymy wpatrzeni na ławach
ścielą w swej głowie kochliwe posłanie

nie śpią, choć leżą, tulą się, szczerzą
że ta, że ten, że ci, tamci, ogół
trochę półgłosem, trochę półleżąc
i wszystko wizja na śnięty spokój

potem się modlą "od straty czyjejś
od kłótni, rozwodu, racz nam dać panie”
i zasypiają krzyż cisza amen
strasznego kochania straszni kochanie



a l'ombre

szlocham i wyję
wyję i szlocham
ze wszystkich ścian dziś
najbliższa mi podłoga
obojętny twój wzrok
na dystans mnie mami wciąż
przyrzeczony dniem wczorajszym 
mija mnie o krok
i za dniem noc -
za oknem ziąb
a za oczami szklący się stos -
fotografii i listów
pornografii umysłu

ja zaraz odpłynę
kieliszek napełniam znów
pogodzę się z tym że moje imię 
przyrównałaś mu
zaraz oddychać przestanę
odejdę cicho w cieniu firanek

zabierz nas w niebyt zły
zapomnij, że cierpiałem i
ciesz się dniem
ciesz się nim
oddam wam swoje sny
tylko mi nie każ
za długo na to czekać
tylko nie zwlekaj
zabij mnie i

uciekaj



najkrótszy wiersz o tym wszystkim, co mnie boli

ty.



od teraz

na później odłóż
chwile zwątpienia
pozwól mi trwać

nie myśl o niczym
oprócz jedności
przestajesz żyć

miłość niewarta
jest śmierci samotnej
niewarta krzywd

kiedyś zrozumiesz
za każdą krzywdę
płaci się czynsz



stracony

wciąż zastanawiam się
jak dużo w sobie mam
udręki nad każdym 'nie'
i nad każdym 'ja'

w bezkonfliktowym śnie
patrzysz na mnie a
w pył rozdmuchany sens
jak stos zmyślonych zdań

ściąga za nogi nas
i osadza na dnie
w oczach wyżarty strach
udaje gniew

nie wierzę w lepszy czas



powroty

żyjemy na tle ogrodów
miłości, choć raczej powinienem powiedzieć,
że wydawało mi się to wszystko
nie mogliśmy nic oczekiwać
choć byłyście moimi pragnieniami

każda z was objazdem traktowała moje drogi
bez wyjątku, byłyście jak wiatr
rozpraszający się o ściany bloków z wielkiej płyty
kiedy ja stojący niewzruszenie
przez palce przepuszczałem czas
włosami odgarniałem rzeczywistość

na tyle różnych sposobów
potrafiliśmy się rozchodzić
i kochać na niby
omijać
i rzucać w oczy
mówić sobie nawzajem
że dobrze nam tak jak jest
dobrze nam tak jak jest

(mogliśmy wiele, ale pozwalałem decydować
zapalałem w oczach spokój
by nie zdradzić siebie)

na tyle różnych sposobów potrafiliśmy się
rozchodzić
a teraz wszystkie
bez wyjątku
wracacie
jak jeden mąż?



spokojnie

zapomnij o czym świat
wczoraj ci mówił
bo nic wcześniej nie było
choć wiesz już wszystko
i możesz wiele mieć

nie było nic
nie byłaś z nim

amnezją śnij



mieszam czasy

czasem cię kocham ale
czasem tylko
tym uciekającym który
nigdy nie wraca
nie daje się odnowić

tymczasem
kiedy umiera życie
poszukuję ratunku

czasami czuję że
kocham podwójnie
za ciebie i siebie
za nas

tak
na wszelki wypadek



bezsilny

i znów o wszystkim zapominam 
by cię kochać
wbrew światu i sobie
obezwładniono mnie ze słów którymi
można by celebrować chwile
beznadziejnie obracać się w brokatowej mgle
albo chociaż
pulsującym uścisku

witam cię w moim świecie
godzisz się na wspomnienia cierpień 
(w imię dobra)
a gdy czas nadejdzie
przezwyciężę wszystko!

z miłości
stań przede mną nago
ośmiel się w tą chwilę, ja
z herbatą czekam
poczujesz zapach malin
nie bój się podejść bliżej



turkusowe nieba

turkusowe nieba
dwa znaczenia ciszy ciemnej
jedno tchnienie w nowy obraz

rodzi nam się
coś nowego
już nie tylko przeszłość

turkusowe nieba
przekwitłe owoce przyjaźni -
już nie tylko tyle
już nie tylko tak



nadziejne

wpatrujmy się
wspólnie
w drzewa

pachnące nadzieją
zielone, ze wstydu



jak obrazy wiosenne

zakochany w dymie
znajdę cię we mgle
jesteś drgnięciem powiek z rana
kiedy budzę się

zima lato z wiosną zmieszała
jesień zbrzydła światu i martwa już
w swej modlitwie jak kora spróchniała
jeszcze trzyma się ram choć
z każdym słowem wzbija jasny kurz



-!

droga nieznajoma
nieznajoma
tak, mówię do ciebie
cześć

mam do ciebie...
małą prośbę
gdybyś tak, w wolnej chwili
oczywiście, wiesz
jeśli nie masz nic przeciwko...

urocza
to znaczy
piękna
- nieważne...

gdybyś tak
gdybyś mogła
mnie przedawkować
to

co ty na to?





Za zaufanie jakim obdarzasz mnie czytając to, co piszę, najszczerzej jak
tylko potrafię, słowem pisanym z głębi Dziękuję. 

Chciałbym przekazać  Ci  od  siebie  możliwie  trafną  receptę  na  to,  jak
ustrzec  się  przed  zniewoleniem;  ale  jak  widzisz,  sam  jej  jeszcze  nie
znalazłem. Żyć, a istnieć - to dwa różne stany - uważaj więc, bo dusza,
wcale nie jest nieśmiertelna. 




