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SZA
Piotr Borowiak



Od autora

Wiesz w jaki sposób najtrafniej zdefiniować to, czym naprawdę jest dla autora
kontakt z publiką? Ja również nie do końca. Dla mnie, jest to coś niesamowicie
intymnego, jak akt, którym zacieram granice intymności. 

Przesadzam? Być może dlatego, że na co dzień zbyt często sięgam pamięcią.
Zbyt  często.  Poruszam się  gdzieś  pomiędzy  ruchomymi  piaskami  a  spokojną
wodą,  nieprzerwanie  czując  niewygodne napięcie,  które  wciąż  uciska  na  sam
środek  klatki  piersiowej.  Jakbym  tonął.  To  jedno  z  tych  uczuć,  które  może
wywołać naprawdę bardzo niewiele bodźców zewnętrznych. To co było ukryte,
domaga się obnażenia.

Niemal każdorazowo poddaję się u końca. Pozwalam temu wypłynąć, gdy sam
osiadam na  mieliźnie.  Zapewne,  gdybym zwyciężał,  mógłbym odpuścić  sobie
spisywanie tych myśli. Rozwijałbym żagle bezwysiłkowo osiągniętego sukcesu. 

Moje słowa są w tym wszystkim układanką taką samą jak pióropusz. Dostaniesz
tyle, na ile sobie zapracujesz, oczywiście jak to w życiu bywa - pod warunkiem.
Pod  warunkiem,  że  to  wszystko  stanie  się  na  czyichś  hojnych  i  honorowych
oczach. W końcu kto mógłby nas za cokolwiek poznać, gdyby wszystko działo się
samo, tylko za naszą ulotną, dla innych niedoświadczalną, niewidzialną myślą.

Cieszę się, że po raz kolejny, trzeci, dzieje się to na waszych oczach. Cieszę się,
że nie tworzę dla siebie. A przynajmniej większość swego czasu cieszyłem się
kiedyś. Teraz nastrój ekscytacji dzielę z nieokiełznanym strachem. 





„Serce rozważne szuka mądrości, 
usta niemądrych sycą się głupotą.”

(Prz 15,14)



I.

pióropusz
trzeci raz
zaczynam

seans spokojnego przemijania
głos bezsilności

aftersex
są chwile

kiedy
proszę

...
m o j a

wciąż tak jak kiedyś
skm

nocą, nocą
przepraszam 

nie mam pojęcia gdzie idę
sza

never
proces (od)twórczy

rap
klatka

peronowa
ona opowiada

on jej odpowiada
deficyt dźwięku

awaria



pióropusz

absolutnie wszystkie  
jakimi mógłbym cię obdarzyć słowa
zeżarł 
wściekle pogrążony w gorączkowej agresji 
nieokrzesany demon
bóstwo wskrzeszone przez wrogów

został już tylko
żwir
usypek
został już suchy wiór

a pióropusz mój i tak 
pełen czarnych jest 
pełen czarnych
piór



trzeci raz

skoro piszę tę książkę
to mam nadzieję
że wszystko u mnie w porządku

a jeśli nie 
nie przejmuj się, czytaj dalej
nie pozwól bym cierpiał

nadaremno



zaczynam

tym razem chyba
jest bardziej niebezpiecznie
bo nie zanosi się na ratunek
przed trzęsieniem umysłu

myśli za dużo nawet na nas dwoje

zabrakło pomysłu jak posklejać
wypalone zapałki
rozerwane ogniwa
gdzieś, gdzie wymagam tego
wewnętrznie, nieświadomie
   
i choć dziś jesteś
znów coś jest nie tak
znów boję się o siebie
i boję każdego dnia



seans spokojnego przemijania 

tak naprawdę obydwoje jesteśmy jak
tapeta na ścianie
farba elewacja
pokrywamy siebie
bliskich
otoczenie

przez lata w niemowie
błyszczymy w niewiedzy
na tematy nowe

nie ruszamy się z miejsca
dopóki ktoś nas nie zeskrobie



głos bezsilności

już nie pytam dlaczego
i czy dalej, tak jak zawsze
nie zmieni się nic

czekam
jak latawiec walczę
z oporem powietrza

słyszę głos
on mówi mi
rwij się rwij
się
rwij



aftersex

zanurzasz włosów szaloną burzę
w oparach niespokojnych oddechów
moich
kiedy ciało twoje opada na tors
odbierasz mi głos

i tak zmęczeni gapimy się na siebie
piąta trzydzieści (dnieje)
aromat trawy wypalonej
i szum strun głosowych 
zdzieranych na ostrych 
uściskach powołania (do pożądania)
on unosi mnie, ponad sen
i wygasza stres

podciągnij mnie
pod znak wartości
pocałuj

na wysokości powiek
zatrzymany wzrok



są chwile

nadarzające się okazje
na filigranowym mniemaniu
nadzieją zmysłów owinięte

zamykają szlaki niezdobyte
nieskalane żadnym
najmniejszym nawet
cudzołożnictwem świata

i tak w takcie nut
a l'ombre
odnajdziesz mój dotyk
utęskniony



kiedy

drzewa jak powieki 
opadają bez kontroli
rezonans głowy wykazuje
brak zainteresowania

najskromniejsze pieśni
ku chwale czułości
zawsze pamiętają
o pięknie jej oblicza

zawsze pamiętają
do nich wracaj
gdy zaznasz zwątpienia
przy końcu 
podróży
lektury



proszę

obejmij mnie jeszcze raz tym wszystkim
jak taśmą
zabezpiecz przed uszkodzeniem
taką przyjemnie strzelającą folią z bąbelków

i mi już będzie dobrze
o ile to wszystko jest prawdą
o ile to nie parasol bezpieczeństwa
nie szklany klosz
nie potok śmiechu
przez łzy



...

niecierpliwi mnie fakt, że
nikt dla mnie nie przewidział
awaryjnego planu

mam taki z sobą problem
że już nie ze wszystkim wokół



m o j a 

milcząc nad białą rzeką
w domyśle następstw

nie dotykaj mnie wierszem
ni pojedynczym słowem

odpuszczone winy masz 
a drzew pachnące kwiatostany
konspiracyjnie wołają

bądź moja - 
wtórują mi

m o j a



wciąż tak jak kiedyś

połamane rzęsy
jak drzewa na wierze
jak płuca po papierosie tłumiące
ciężkie

zaśnieżony kresek las
jedno mignięcie
jak klatka z życia
czy
prywatny autozapis

mrugnięcie
już pierwsza trzydzieści, proszę
przestań bawić się wzrokiem
zaśnij już bo rośnie
jak księżyc nad obłokiem
twój uroczy worek

pod okiem



skm

wiem gdzie mieszkają twe ucieczki
wiem gdzie kryją oczy strachy świata

poganiają mój zatopiony w tobie wzrok
szybkie kolejne mignięcia
powolnej kolei pośpiechu
niczym
szybka kolej miejska
po nici wprost do celu



nocą, nocą

drzewa pochylone nad autostradą
ze szklanych pudeł 
przewożących osłupienie

na opad mglisty 
nowych mrzonek i śnień
co się zrodziły w głowach 
nocnych wariatów

za pasem pas 
za linią linia, tak mkniemy
odgarniając z szyb krople
wpatrzeni w czerwonych lamp gęstwinę



przepraszam

tak bardzo cię przepraszam
za to czego
nigdy ci nie powiem
nigdy nie wyznam
do czego się nie przyznam
do czego nie przymierzę

chyba wkraczam w etap
kiedy nie wiem jaki przybrać kształt
i tracę swoje zdanie
poddaję się wszelkim prawom jak 
zbyt długo ugniatana 
plastelina



nie mam pojęcia gdzie idę

nie mam pojęcia gdzie idę
gdzie nadrobię stracony czas
wiem, że nocą zawisło w powietrzu
to co dane nam było
za dnia

żegnam nieskazitelność świata
jak fajerwerk rozpływa się po niebie
tak rozpływam się w sobie i gasnę
gdy znów dnieje



sza

porozmawiajmy o tym jakie postępy robię
w języku obcym

ręka za głowę
głowa na ścianę
do skroni dźwięk powiek
opadły kurz
dwa ruchy przyziemne
stopą po parkiecie

jestem ślepy mam wrażenie
i nic nie znajdę przecież



never

books art religion and body
your eyes met deep black
and my lovers are back

you’re
fisting my perversion and now I’m 
feelin’ like a liar 

you’ll never change my habits
you told me
you never change



proces (od)twórczy

piszę ten wiersz
całkowicie pijany

zatroskany o nas
połykam kolejne kieliszki

i tak właśnie
truskawkujemy się
w czerwieni



rap

uwielbiam kiedy 
w teatralnym spojrzeniu 
ciszą konstruuję to co widzę 
zamykam oczy gdy chcę coś słyszeć:

taniec laserów na ścianach 
echo głosów pamięci 
zaćma w polu widzenia 

zimna jak lód, 
budzisz mnie ze snu 

zostaw namiętność 
obróć w brak 

zdepcz jedność 
pętla/rap.



klatka

zamknij w ciągu mnie
nici stalowe zabiorą gdzieś
dla mnie liczy się
tylko oddalanych myśli dźwięk

zamknij w ciągu mnie
wagon postukując zmiękcza sen
dla mnie liczy się
tylko pochłanianie kilometrów wstecz



peronowa

szóstą godzinę patrzę 
na jeden ekran
niedocenioną wciąż 
metaforę pożegnań
którą 
tablica odjazdów i przyjazdów jest
rozterka w tym stylu wciąż 
zakłóca mi sens

z kolei na kolei 
brak ruchu przy niedzieli
wiedziałaś kiedy uciec 
w taki sposób
żeby nie znaleźć cię 
nim zdążysz się wybielić
brak pomysłów jak 
zrównać cię do innych osób

proszę więc tylko siedząc nadal i 
nie podejmując działań 
wołam

jeśli nie chcesz mnie 
choć weź to co mi dałaś
bym szybciej duchy czasu 
po tobie pokonał



ona opowiada

badasz mój mokry biust
dziś nie funkcjonujesz
we mnie włóż swój, nasz cud
niech we mnie kiełkuje
na mym brzuchu zostawiasz ślad ust
rozmazany w kierunku ud
czerwieni się we mnie już
brak słów

wodzisz mój wzrok i głód
dziś nie funkcjonujesz
oddaj z się ciepły miód
niech mnie uratuje
na mej twarzy zostawiasz ślad snu
rozmazany w kierunku głów
wybiela się na mnie już
brak tchu

obrzydliwie zmarnować dzień
zapomnieć o tym by wycofać się
kolejny raz mogę w to wbiec
udusić w sobie tą chęć



on jej odpowiada

na smak mnie weź
wyżyny gustu sęp
omijaj szerokim haustem
powietrza stęk

odrzucona
zmarnowana
przezorności pełna
wstyd swój chowająca
pozwól poznać się

daj jak na dłoni
przecież wiesz jak jest
przecież wiesz jak
chcę



deficyt dźwięku

wyobraź sobie że te wiersze
napisał ktoś kto umiał śpiewać
i skomponował utwór dźwięczny

zaśpiewał ci do ucha
wrył nuty i pauzy w pamięć
rytm zakodował
w systemie nerwowym

i odczytujesz je pełniej
to znaczy

mogłabyś

gdybym potrafił śpiewać
gdybym potrafił grać
gdybym

mógł



awaria

jak maria peszek dziś
nie mam czasu na seks
po ramie okna spływa wrzask
jezus, maria

nie wiem czy sens w tym jakiś jest
zatapiam palce w szkle i piszę
do ciebie list elektroniczny
do ciebie wiersz

jak maria peszek dziś
wierzę że, zatańczysz ze mną hujawiaka
będziemy pieprzyć to miasto
bo mam kota na tym punkcie
a ładne słowa to...

miła moja
marznę bez ciebie
żwir zjadam na śniadanie
choć 

nie wiem czy chcę



„Niewiasta Głupota ciągle się rzuca, 
pustota niczego nie pojmie.”

(Prz 9,10-18)



II.

S1
przystanek
na wietrze

przy wszystkich
gdy posiądziemy odwagę

seans niepowodzeń
to się dzieje teraz

ślepy kurs
wprowadzenie do życia

piszę
rzmz

uświadomienie
głusza

czasem cię kocham
...do Ani

2014
na granicy
rezerwa

niwa



S1

przed oczami stroboskop i milion przewodów
splątane schematy są pełnią szablonów

a papieros w ustach zgasł gorzko jak whisky
chcę cię pocałować, być dla ciebie wszystkim

kolejny rok, choć już za mną ten egzamin
odstawiam auto i czuję ten zapach kabin
po dziesiątej rano minut cztery lub sześć
w zależności od rozkładu znów rozpoczynam bieg

i znów myślę, że chcę być melisą dla ciebie
pochłaniam torowiska linią S1



przystanek

staromiejska świeci pustkami
majaczę coś i żongluję słowami
i to chyba tutaj nocami
odbijałem okazje między butelkami



na wietrze

zerwał się wiatr
lico przykryte miotełką
stoją, nad stawem z łez

zakochać mógłbym się 

ale wieje
wieje wiatr, wieje ciszą
myśli w głowie kołysząc
wieje wiatr, wieje chłodem
odciął mi drogę

w oczodołach kurz
a więc, wizji brak
dlaczego jak ja, nie może żaden z was

bo trochę wieje
wieje wiatr, wieje ciszą
myśli w głowie kołysząc
wieje wiatr, wieje chłodem
pomóżcie 
proszę
zamarza

człowiek



przy wszystkich

rozliczamy się wciąż
na oczach całego świata
ze wszystkiego
już z emocji nawet
z rozważań

i stało się tak, że nas nie będzie
tylko teoretycznie

co wtedy złotko
co wtedy srebrzynko 
co wtedy królowo



gdy posiądziemy odwagę

zastosujmy najpiękniejszą zależność tego świata
zanurzając dłonie w gęste
posrebrzane mgły
odkurzając połamane 
okulary miłości
kolorowe szkła, w oprawkach ze snu
rozwiewając spojrzenia zazdrości
czarno-białe plastikowe 
bramy dna

gdyby się dało tylko
wycisnąć z nas
więcej i więcej 
za mniej 
jak najmniej



seans niepowodzeń

laurką dla skrzywdzonych wyobrażeń prawdy
gównianego przekonania o sukcesie
będzie dzisiejszy seans niepowodzeń
taśma izolacyjna z zaślepienia
więzy z listwy cierniowej
typowe poetyckie ścierwo czwartkowe

za dwa dni pogodny weekend
20 stopni bez opadów i słońce
tymczasem czytaj mnie



to się dzieje teraz

tak pusty Rzym
na placu Świętego Piotra, ty
odgarniając z twarzy włos
do swych granic zostawiłaś mu
pod wycieraczką klucz

i nie wiedzieć kto
do mej głowy znów wprowadził twój łamliwy głos
chcąc wytłumaczyć coś, ponownie opuścić ton

odpuścić zło



ślepy kurs

próbowałem nie raz 
wejść w dialog z twoimi wierszami
zawsze w odpowiedzi pstryczek w nos
i nieostudzony realizm
tak jakbym w śnie podróżował po
nieznanych wodach
i obudził się bez mapy pod podkładem
„chyba konam”

wolę więc po omacku nadal badać trasę
na gwiazdach się opierać
niebo gasić czasem

bo nie wyniknie z tego żadna moc
pożytek czy przyjemność
żaden przełom czy coś



wprowadzenie do życia

łzami jest wyryta rzeczywistość
banał za banałem
usta za dłonią
zamek za plecami
krzywda za zmartwieniem



piszę

piszę do ciebie nocami
myślami, rysuję na dłoniach 
kreskami, żyłami
mówią że księżyc jest w nowiu
zziajani, od biegu po światło
od rana, zaspani

nie pragnę większych obietnic
nie dla nich

nie pragnę niczego więcej
niż ranić



rzmz

zdaję sobie sprawę z tego, że 
niewiele słyszysz
tak ogółem nasza sytuacja jest 
do bani
ale przecież można trwać w tym 
zawieszeniu
gdy odejdą cienie strachu poznasz 
słodycz ciszy

intymnej
 intymnej
  intymnej
   intymnej
    intymnej
     intymnej
      intymnej



uświadomienie

bezpiecznych słów szukałem pisząc
wątpliwości w głowie piętrzą się
wiją

uciekło nam to co było

i to jeszcze chyba nie jest zdrada 
choć wystarczy myśl
i to już chyba jednak wcale nie wypada 

dawać siebie zamiast zamknąć drzwi



głusza

stoję na mostku w naszym miejscu 
ustalonym późną porą
czekam aż stwierdzą „cichy świr” 
i w końcu mnie zabiorą
zimno jest około stopni 
pod kreską kilkunastu
co pogłębia tylko 
mój butelkowy nastrój

nie przyszłaś raz nie przyszłaś drugi
i jak się dać tak mogłem
nie zrozumiałem nigdy nie rozumiem 
tłumi to mój oddech
zapalam fajka jak przystało na 
poetę z litości
nic nie piszesz i nie dzwonisz
milczy głośnik

Przepraszamy, abonent jest niedostępny
Przepraszamy, numer jest zajęty.
Przepraszamy, wystąpił nieznany błąd.

to ja przepraszam, zrozumiałem już
spierdalam stąd



...do Ani

wyciągasz całość serca spod żeber
jak śmierć istnieniu na pogrzebie

i wierzysz w to, że Jezus jest obok
patrzy w oczy twe zamknięte szeroko



2014

już dawno po
a jednak 
jakbym wciąż przed nosem
chłodnym wieczorem
miał ciebie nastoletnią

ckliwą
ciepłą

wiesz co można namalować 
wspomnieniami?
koszmar teraźniejszości 
pogrążonej w nudzie



na granicy

upadam 
bo nie nauczyłem się
oszukiwać grawitacji 

i spod kontroli 
własna ma fizyczność
wypuszczona daje dźwięk
uderzenia skroni w próg

mam dosyć tej poezji
co ckliwie rozpościera się 
pomiędzy rzęsami a deszczem
tobą i mną

mam dosyć



na dziurawej

tak, to już czas
wypływamy na ugodę
tak, to już czas
zgubne życie skrwawi dłonie
we wrzaskach strach
choć te gardła płyną w smole
płuc nam nie żal, słów nie żal, nie żal

tak, to już czas
na dziurawej naszej barce
ruszamy w nas
bezdźwięk gestów 
ty, ja – amen

wyszepczesz, ah
„kto zmarnował tę narrację”
żyć nam nie żal, prób nie żal, nie żal

na pokład nasz
zabierzemy uczuć skrawek
niech będzie stos
naiwności i rozszaleń
i znowu „start”
nastawimy znów zegarek
cnót nam nie żal, ludu nie żal, nie żal



niech Matki śpią
niech Boskie śpią
niech Wiarą swą
zgarną to 
w jeden splot

niech matki śpią
niech matki śpią

tam za mgłą
tam za mgłą...

W hołdzie Agnieszce Osieckiej.



rezerwa

tych kilka kropel co płynie po stole
i stosy kartek które zwieje na podłogę
gdy zamigają światła i poczujemy to oboje
że już dawno wzmagał nas ten nieskalany płomień

kiedy zauważysz moje ruchy gdy cię widzę
jak uciekam wzrokiem przed tym całym wstydem
zrozumiesz jak ciężko jest przewidzieć
to co wczoraj dziś już nie ma prawa przynieść

straciłem sens w tym by się produkować
już dawno ktoś potargał myśli, słowa
odmienił to co osobiste
wpisał nas na rezerwową listę



niwa

śmieją się ze mnie
wszystkie Matki Boskie
jakie wymyśliłem
w podzięce za dar istnienia



„Mąż dobry zostawi dziedzictwo wnukom, 
dobrym przypadnie majątek grzeszników.”

(Prz 13,22)



III.

nienarodzone
pozytywka

chłód
nie

talk that talk
multiplikacja

wczoraj o 4:40
katowicka

miąższ
uczucie socjalne

przeoczyć się
kiedyś

skonstruuj sobie wiersz
ok

low roar
wizja

niech się święci
%

dzisiaj
nim powiesz

kika
pod kreską

go on
wykonuje się
diamentalnie

powódź tysiąclecia
postój
blisko
było



nienarodzone

boję się o swoje dzieci
nienarodzone
bo kiedy teraz, coraz ciężej jest
co będzie, gdy przyjdą na świat
wystraszone

(bałem się o przeszłość swą
kiedy wzrok tracił połączenie
strach ogarniał cały dom
gubił każde wspomnienie)

boję się o swoje dzieci
nienarodzone
bo kiedy teraz, kiedy zimną wodę piję
co będzie, gdy im do serc podam
gorzkie chwile



pozytywka

melodii gdzieś przed laty dźwięk, znany
po czasie rozbrzmiał niczym sen, stary
nut delikatnych skromny takt, senny
rozbudził przed oczami strach, pełny

dzieci głos, siłę ma
ja nie wiem jak mam grać
nie wierze w to, że 
siłę mam by radę sobie dać

mówiłaś, że w spokojnym dniu, cichym
przysiądziesz ze mną do tych nut, lichych
zbierzesz w całość jak do snu, bajkę
i razem opowiemy im, kołysankę

dzieci głos, siłę ma
ja nie wiem jak mam grać
nie wierzę w to, że
zawsze będzie tak

dzieciństwo dobrze jakieś mieć, zwykłe
byleby tylko było bez, udziwnień
i tak przypomnij mi ten czas, wczesny
kiedy nie mogłem sam w tym trwać

jestem zmienny
jestem goły

a wszystko to, co w życiu mam
chcę z wami dzielić jak
świeży chleb, co kupię nam
na powrót, pod koniec dnia



chłód

nienawidzę zimy i zapijam ją
czerwonym winem jak 
przegnitą miłość

wiecznie równaną do owocu czy
czegośtam



nie

nie piszę już na sucho
tylko poprawiam
i tylko ewentualnie

bo zauważyłem
fantastyczną nie
zależność

od nie
szczerości

ratuje

nie
trzeźwość



talk that talk

I'm

carefully watching you
after our bed-whiles
retrying again and again to
emphasise you

and I

certainly will see
a few more mistakes
remaking by your hands
but

hey, you there? 
just realised

I care



multiplikacja

zasłony mogą nas podzielić 
tej nocy jak żelazny płot
co ogniwa zarzucone na siebie
starannie zawiązał z myślą o tym 
co przyniesie jutro los
lub też co może jutro 
stłuc się na niebie

a że odpowiedzi na to nikt 
nie ujął w prawdę uniwersalną
ludzie szukają wokół nas swej drogi na skróty
tak samo jak i my nie wiemy 
co się stało z poprzednią miłością tamtą
ale to nie jest ważne gdy 
ubraliśmy ignorancji buty

nic nie jest ważne kiedy świat się 
kończy tam gdzie sięga wzrok i 
nic nie jest ważne ani nie robi różnicy
lecz zapamiętaj sobie jedno 
postępując rozważnie
zanim na dobre już rozkręcisz 
swoje trzecie i czwarte

pierwszego sobie pilnuj 
by ci z oczu nie podebrał nigdy
nie podebrał z oczu i z rąk nigdy
ten 
czy 
tamten



wczoraj o 4:40

na peronie siedzę i 
do ust kieruję mikrokąsek
czekolady jak twe usta 
malinowe słodkiej
zabijam posmak jej bo 
oto sytuacji postęp
duszący dym po płucach 
rozprowadza cichy podstęp

pamiętam jak w tym miejscu 
lata temu marznąć mówiłaś
że tyle jest przed nami wielkich wrażeń 
a to dopiero pierwsza chwila
i na zegarze była gdzieś 
przed jedenastą godzina
następny każdy raz 
w podobnym czasie z nami się mijał

jadę spokojnie teraz pełen 
wewnętrznego spokoju
wokół mnie półmroku pełnia 
przerwana błyskiem iphoneów
zdążyłem już się przyzwyczaić do
tego samego wagonu
w nim nie ma cię i wiem że nie 
poczekasz na mnie tam 
na skraju peronu

wtem rzędy dalej słyszę głos i 
choć ni w ząb nie poznaję
domyślam się 
po drugiej stronie połączenia z nim stajesz



wychodzi na korytarz z telefonem 
by też tutaj zapalić
przerywam coś
przerywa on
no, tego jeszcze nie grali

w głośniku Łona, nocny ekspres 
nam rozbrzmiewa wymownie
słuchawki miałem bym nie skonał
teraz stoimy przy oknie
patrząc na siebie badawczym wzrokiem
każdy myśli w czym przodował
a prawda jest jedna
sztuka tkwi w technice zamocowań



katowicka

tutaj na papierze jesteś kimś
tu gdzie emitentem sam sobie możesz być
bez potrzeby fałszowania numerów seryjnych
bez potrzeby obracania nim

widzisz jak ukrywa włosy pod parasolem
nie szuka cię, nie szuka nic, po prostu siada przy stole
rozkłada karty i wywróży z nich kolejność przypadków
jesteś sam jedyny tutaj, wokół brak świadków

na życie ci nowy przedstawia biznesplan
z dala od zakładów i oszczanych katowickich bram
gdzie po ścianach spływa woń azbestu
a z sufitu kapią na przechodniów zmazy morderców

wiem, martwi cię scenariusz ten 
i być może trochę w głowę zachodzisz
czy w tych katowicach tak naprawdę jest?
czy też można aż tak wielki strach urodzić?

co mogę rzec, podejrzewam że 
gdzieśkolwiek jest
możesz dostać wjeb
ratuj siebie więc

ratuj całą krew, którą nosisz ciągle przy sobie
przez serce wpuszczasz w obieg
to wypala zwoje

tu wielu chętnych na nią jest
mogą udekorować nią
każdy chodnik na brynowie



miąższ

ile razy można spalać się
parzyć na dniach
i dotyku ust nie/znanych
mimo mijających lat

jak długo jeszcze zamierzasz 
trzymać w swojej garści moją dumę
godność i radość i łzy
świadomość i sny

ile razy jeszcze będę w opozycji
do tego czego w istocie potrzebuję
i ile razy jeszcze imię me napomnisz
niechcący

twa legenda wstaje z kolan, dzisiaj
by pomóc mi otworzyć kolejne drzwi
i zamarza język 
na lodu ścianach

twojego podniebienia



uczucie socjalne

wejdź na pierwsze piętro
rozejrzyj się skrzętnie
stań w kolejce i śmiało
wypowiedz się oględnie

że nie cieszy cię to 
jak tu szybko zapierdala czas
że nie bawi nas że liczy się lans 
trans hajs bans i wamps
i że ostro wkurwia każde zdanie 
zaczęte od „że”
pełna kultura, dobry wydźwięk 

jak najbardziej okej

a potem dowiesz się 
o kilogramach problemów
ile waży tona prawdy 
gdybyś wiedział byś zaniemógł

różowe okulary mają 
to do siebie
że kto nie ma ich 
tego życie regularnie 

jebie



przeoczyć się

zaczynam wątpić w to wszystko
znów pokonała mnie zima
z nowego powodu
braku powodu

chciałbym przeoczyć się tobie
i to by było na tyle



kiedyś

kiedyś będę jak
Katarzyna Nosowska
Katarzyna Groniec
katalogować słowa
w jedyny poprawny sposób

choć przecież nie obiecałem ci nigdy
nigdy nie przyrzekłem 
rozkwitu ideału

to ty sprawiasz
że dążę do dna człowieczeństwa
bycia poetą

i znasz tego cenę



skonstruuj sobie wiersz

za
– trzy
– ła
– kła

manie

prze
– zna
– świad 
– o

czenie

prz
– y
– e

szłość

               teraz.
               teraz.
               teraz.
               teraz.
               teraz.
               teraz.
               teraz.
               teraz.



ok

jeśli czyta to jakiś psycholog to
nie, nie chcę, nie próbowałem tego leczyć

jak każdy wariat
udaję

że jest okej



low roar

piszę o tobie wiersz 
słuchając płyty o białej okładce
z widocznym jelonkiem
który pogania ptaki

i już wiesz doskonale
że tęsknię

żałuję
i boję się to przyznać



wizja

choć jedna w tym sprawa
z wydźwiękiem na tak
że kiedy zmęczone istnieniem zamkniesz mi oczy
ostatni imię swe przypomniawszy mi raz
tak naprawdę cię tu nie będzie
i umrę nie z tęsknoty za twym imieniem
a smakiem ust



niech się święci

ludzi szarych kaskady
z bezradności dni zasilają ławy
kościołów o zamkniętych oknach
dusznych latem
i wychłodzonych zimą

siłą witraży
rozświetlone ciemne kąty bocznych naw
iluminują odrętwieniem i cichością

nasz w strachu wykuty grzech
spaceruje pomiędzy filarami
wzrusza żyrandolem

i tak bez końca
wciąż od nowa
nowego nic
nawróceń brak



%

zostawiasz mnie nad ranem
okłamujesz w noc
zimna pościel, ciszy ton

nie wiem gdzie jest szkło



dzisiaj

niebo
spadło na ziemię
lekkociężko nienośnie
gonią nas codzienności wydarzenia
a my
w kamienic podziemiach

zobacz jak rozświetla
ulice mokre pogotowie
zobacz jak na szkle
rysuje się ich cień

nie zanosi się 
na miły wieczór



nim powiesz

mógłbym powiedzieć, że lubię być sam
kłamiąc prosto w twarz
bo nie wiesz jak czuje się 
brak

wiesz, ja lubię być sam
kiedy tylko obok dłoni mojej 
leży twoja zimna dłoń
i zmęczone oczy zapatrzone 
w dalszy plan
na ścianie wzór

nie mówiąc nic
nie myśląc wiele
nie pragnąc wcale

odszukaj szczęście nim powiesz, że
nie kocham cię.



kika

nasze życie jest oparte na chwilówkach
okazjach nie do pominięcia

i oczywiście można twierdzić, że 
nic mnie już nie zaskoczy
nic nowego nie dotknie mojej świadomości

– tyle widziałem

ale to wszystko jest złudne bardziej
niż palące słońce za oknem 
w środku lutego

Z dedykacją, dla Niej.



pod kreską

mógłbym z tobą zagorączkować się na miesiąc
i przeleżeć bez tchu pod kocem
ale ze wszystkich potrzebnych leków
zabrakło mi bym
posiadał jeden

ten na naiwność



go on

a weź przespaceruj się jeszcze raz
po moich połamanych kościach policzkowych
kiedy leżę jak ostatnia szmata do gaszenia pożaru
rzucona przed siebie bez szans na powodzenie

to nie ja będę cierpiał na duszy
gdy ten teatr się skończy
a ciało nawet spalone
nawet złamane

nie warte jest przy tym nic



wykonuje się

opon pisk i uliczny szum
straciłem wzrok
i lecę w dół
i lecę w dół

ugięcie nóg
nic nie zrobię już
drży serce, brzuch
drży serce, brzuch

nie podchodź na bliżej niż krok
bym zdążył się zgiąć
przed ciosem twym uciec na ląd
zawstydzić twe zło

nie podchodź na bliżej niż krok
czas zmatowił los
rozmywasz się w oczach i co
i gdzie jest twój dom

długo tak
czekałem na twój ruch
wreszcie to ja
oddaję swój

przaśny zgrzyt 
zębów twych o stół
wreszcie to ja
zadaję ból



diamentalnie

jesteś kryształowa jak 
ta jedna noc
pod okiem upału sierpniowego popołudnia
zapomnieliśmy o 
niebezpieczeństwie września

zimne oczy masz
i martwe dłonie
i razem z niezawisłością prawdy
zaciągnęłaś sens na dno

dlaczego starczyło ci siły



powódź tysiąclecia

słyszę dźwięki w konstrukcji pełnej
nieznany mi bit w codzienności blednie
dwudziesta trzecia pięćdziesiąt dziewięć
co z sobą zrobić mam już kompletnie nie wiem

nad głową przeskakują klapki zegara
wskazówka pragotronu dokłada swój hałas
technologia może stara ale skutecznie ustala
którą godzinę umysł mam odklejony od ciała

to jeden z tych wieczorów
gdy w myślach jakby huk dzwonu
a mimo to bez pardonu
upalam się znowu
nie widzę już kompletnie nic
tylko dymu powódź



postój

wieczór jest chłodny i 
przy ziemi mnie trzyma
za oknem zima skrzydła 
zwija w celibat
pulsuje żyła bo to przeżywam
co najmniej jak piłat

piszę kolejny tekst który nie owija
mam nadzieję że to nieco 
czemukolwiek sprzyja
wsiadłbym z chęcią do jakiegoś składu podmiejskiego
pobujał się jak w KRR i zmarnował dzień 
nie szukając już kompletnie niczego
przeczytał z tobą po raz ósmy rozkład
poszukując połączenia 
został braku rozmów posmak

ale tutaj cisza goni czas i zabija kursy
co raz mniej już na plakatach tak znaczących kursyw
zamiast szumu i stukotu słyszę lekki bas
jak raz dwa raz wystukany takt
to nie elektrowóz ale cichy wiatr

urwanym kablem ciska w wiatę jak żartem
jakby się zaśmiać chciał
jakby wiedział gdzie kolei czar
czy emerytura trwa
gdzie ten pierdolony czas, który uciekł nam



blisko

znowu z twoim się spotyka moje kruche ciało
kolejny raz zamiast zapalić światło czuję nieśmiałość
bo kiedy zbliżasz się i dotyk twój przenika mnie całą
to przypominam sobie czemu przed oczami mi biało

i papierosów smak i oczu blask nie gaśnie nie blednie
bo ty rozpalasz sobą otoczenie śmiało i pewnie
sprawiasz że faluje jak ocean wszystko u mnie i we mnie
erotyzmem przekrzykujesz ciszę, rozbierz mnie, weź gdzieś

i to wrażenie mam tak nieodparte, że położysz na mnie swój tors
wymierzysz dłonią w me pośladki na wskroś intymny cios
rytuał wygnie rzeczywistość słabnie wzrok węch i głos
oddycham ciężko krzyczę twardo i nie mdleję o włos

upadam lekko pod naporem i nie czuję nic
zamykam oczy choć myślałam, ze przestaję żyć
modlę się do niebios oczekuję w bezdechu być
tak głęboko nikt nie skrzywdził mnie na bis i na pic

nie wiem kiedy lecz wiem po co słyszę żem odważna i piękna
by nie stracić resztki sił, ponownie się z tym przejednać
teraz niczego już po tobie nie mogę być pewna
zaczynam myśleć że za razy kilka znów to wyszeptam

a prawdą czystą jest to, że ten wiersz napisał wreszcie mężczyzna
zadał kłam i odtruł żal, przed sobą przeszłość przyznał i wyznał
to było lata temu, co powiedzieć, nie obchodzi mnie nic
najważniejszym to jest, że już chyba umiem z tym żyć



było

jej oczy czarne, zdarte na nocnej szpicy
i zatrzaśnięte gardło na mą litość nie liczy
niewieścia dziwa
gnida krzykliwa
zamykam przed nią życie
zamykam przed nią się

w myślach pali słowa w mądrości ubogie
w kaplicy garderoby klepie pacierz przed „bogiem”
szykowna i klasyczna
przedziwna uliczna
zakrzywi me oblicze i
nic o tym nie chce słyszeć że
kurwa kurwą jest

nie jest w gestii mojej 
myśli czy wyboru
chylić przed nią czoła czy 
nadrabiać humoru
w kaflach bez fug pół życia 
wyłożone ściany
za sprawą jej zboczenia 
na łeb mój się posypały



Przeszliśmy przez to razem. Przez głośną śmierć, cichą zdradę,
agresję, żal i niepokój; przez szklane domy - puste w środku. Przeszliśmy
razem.  Pogodziłem  się  z  eterycznym  poczuciem  spokoju  i  ładu,
opakowanych w delikatny papirus w kolorze kryształu. 

Co mną kierowało,  co targało wyobraźnią? Czytałem książki  Żulczyka,
widziałem  filmy  Smarzowskiego  i  słuchałem  płyt  Steczkowskiej.
Zakochałem się w miastach Springera i morałach Łony. Jestem młodym
pokoleniem, które szuka wartości, gubi siebie. Rwie w strzępki.

A myśli pióropusz kłębi się i jeży na głowie. Każda z nich wypala mnie jak
płomień.  I  nic  z  tego  nie  wynika,  jasne,  kolejny  szary  człowiek,
zbuntowany  już  nie  nastolatek,  opuszczony  artysta.  Gonię  niepojęte,
codzienne.



Dziękuję z całego serca. Wszystkim osobom, które były ze mną
w jakimkolwiek miejscu i  momencie powstawania tej  książki.  Przyszedł
czas  na  zamknięcie  tego swego rodzaju  „tryptyku”.  Dziękuję  Wam za
Modlitwę, Zniewolenie i każdy element układanki Pióropusza.

Moim Najbliższym, Rodzinie, którą wciąż piszę wielką literą. Karolinie, za
nieobecność i obecność – szczęśliwie, za miłość. Michałowi, za wsparcie
teraz i  zaraz,  oraz Dominice,  za bycie właśnie tą Dominiką,  którą jest
(choć chyba nie zdajesz sobie sprawy).

Dziękuję  wszystkim  dotychczasowym  czytelniczkom  i  czytelnikom.
Rzeczywistym i  wirtualnym przechodniom,  którzy  poświęcali  mi  część
swojego czasu i czytali. Instagramowym osobistościom.

With all my heart I want to thank the Novum Crafts. I'm glad that
I can work with people like You. Love always!

Co będzie dalej, nie wiem. Już po pierwszej, myślałem,
że to moja ostatnia książka. Mrzonka, moment, próba.






