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Grzech jak srebrne lustro w popiele

Grzech ten najmilszy

odbija zniekształcone piękno

zuchwały bezczelny

w królewskich komnatach zła

hołdujesz mu jawnie
obnosisz się z nim wszędzie

Dobro starte na pył

w krochmalonej koszuli

jak diamentowe tchnienie

szlachetnie i wyniośle

wzlatuje nad ogród pałacu
Zasadziłeś drzewa
w świętych gajach
wyciosałeś figury kamienne
twoje częste wizyty
w pałacu bałwochwalstwa
nazywasz miłością
Korzysz się przed cielesnym
grymasem
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Po co czas

Przed tobą wszystkie ścieżki

jeśli przemija
narodziny zmieniając

Głównymi dwiema nigdy nikt nie chodzi

w tęsknotę

tą jedną zwykle samotne kobiety

maszerujemy grupkami

tamtej obok używają mężczyźni i platonicy

bądź samotnie
w jednym kierunku

Jest także trakt dla mężów, żon i zwierząt domowych
brakuje tylko choćby pasemka dla ciebie

Borykamy się z naszą

nawet nie masz którędy stąd odejść

czystością
pouczani przez grzesznych

Jesteś w sytuacji bez wyjścia

śmiertelnych

zapewne świat potrwa jeszcze bez zmian

ludzi żyjących z cudzej

byś nie mógł mu zarzucić pozoru

hańby
Bóg wydłuża nam czas
w nieskończoność
wyszukując pomiędzy łzami
odpowiedniego ułożenia
tęczy
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Mrówka i ja idziemy tą samą dróżką

Całość i część nie są czymś abstrakcyjnym

i choć Platon ze Stagirytą poukładali na nowo świat

drobinka twojego życia pulsuje wytrwale

wciąż przekładamy stare wzorce

odrzucając lub uznając na swojej drodze

co stałe zmieniamy na niestałe

wskazówki mędrców

a co zmienne pozostawiamy na środku drogi
To, co rozkładasz na atomy
zostawia za sobą promienie energii
rozciągane we wszystkie strony świata
utkanego z nieznanej potęgi
Zaczarowany stan nierównowagi
między widzialnym a ukrytym
pozwala zrelatywizować trwanie
pracowitych uderzeń twojego serca
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Dostrzegasz wokół tyle
wad
wypierających naturalne piękno
ludzkiego wnętrza
analizujesz zasadę wyłączonego
środka
która stanie się wkrótce główną
przyczyną
upadku cywilizacji
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Bezbronne jest listowie

Twoje oczy są garstką rozrzuconych kamyków

zwalonych drzew

z których dwa tworzą układ jawny i akcydentalny

kora strugana w długie pasy

pozostałe kamyki ukryły się w pobliżu drogi

próbuje je ratować kroplami żywicy

by podpatrywać wędrówkę

Dlaczego przystanąłeś przy wyrębie

Dużo ich zbierasz, suszysz i chowasz

i płaczesz

te najbardziej niezwykłe nosisz stale przy sobie

wpatrzony w obnażone wnętrzności

całe ich mnóstwo masz w obficie wypchanych kieszeniach

anonimowych pni

i gubisz je nierozważnie
Nie zapominaj o tym - jak ślepy grajek zapisu nut
niemy kąpieli w hałasie
ja, który pamiętam o tobie
zanurzonym w wypełnionej po brzegi garści

9

******

******

Przebiegł mi drogę kot

Nadmiar myśli wprawia w zakłopotanie

a chociaż nie mam innych bogów

wtłoczone w przestrzeń czaszki tętnią życiem

przed sobą

nie dając ci mądrości ni nadziei

łapy kota zostawiają wyraźne ślady

gdy starasz się doszukać w nich harmonii

na jednej ze ścieżek duszy

pędzące od ucha do ucha jak komety
warkoczami łaskoczą próżność

Czy to możliwe
by taki kot mógł odebrać mi wolność
prawo do określenia koloru jego źrenic
przywilej ustalenia maści i płci
swobodę w wyborze klatki
do której w końcu trafi także i on
jeżeli nie chce być kotem bezpańskim
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Ciągi słów
nie zapewnią ci szczęścia miłości
szelężnik leśny mak polny
o ile są pełniejsze życia
Po co piszesz o prawdzie
oprawiasz w strojne skóry
gronostaj ryś ocelot
o ile są piękniejsi
Duszę swoją zadławisz
zamiast nakarmić dobrem
smakować dźwięki barwy
dotknąć mistycznej woli
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Stąpasz po lądach nietkniętych ludzką stopą

Krytycyzm to nie loteria

twojego nieboskłonu nie znają przyrządy

w której płacisz bezmyślnie

oczarowany pogonią za prawdą

za chwilkę gorzkiej prawdy

oddaliłeś się od tego co znane
co bliskie i nazwane a chociaż fałszywie

Surowe wstęgi myśli

wciąż czujesz swoim sercem na przekór rozumu

pokracznie nieporadne
prędzej zabiją ciebie
niźli naprawią świat
Nie ma żadnego znaczenia
że w końcu wiesz jak zniszczyć zło
gdy inni są śmiertelnie głodni
Samotność i tęsknota
splecione przeciwko tobie
zacierają wytrwale racje
bez których nie istniejesz
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Samotność wypala ci życie

Na twojej planecie słońce zachodziło raz

przedmioty zapadają się głęboko

tylko raz dla każdego człowieka

ludzie wyglądają dziwacznie

ty jednak zapragnąłeś żyć także nocą

ich świat zmienia znaczenie

słońce nie mogło ci w tym pomóc

zniekształca twoje obrazy
Słyszałeś dziwne opowieści
Budowle są ciężkie i martwe

chciałeś poznawać inne światy

cienie skradają się wzdłuż ulic

nikt przedtem nie dotknął ich własną dłonią

wokół pełno wieńców z wstęgami

ani nie wiedział, czy to jest możliwe

niesmak rozbudza w tobie pogardę
z puklem autoironii

Choć ciekawość była zakazana
postanowiłeś unieść zagadkę wszechświata
nie godząc się na dwa jego osobne oblicza
i lekceważąc przestrogi mędrców
Każdy cień przypominał ci marzenia
ostatnia droga innych była twym wyzwaniem
i kiedy doświadczenie oswoiło cię z niemocą
zacząłeś głęboko wierzyć, że noc nie istnieje
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O! nieśmiertelna duszo
ścigam cię od tylu już lat
ostatnio Majmonides pogroził mi palcem
dostrzegając nadciągającą katastrofę
Stagiryta milczał zasmucony
coraz bardziej świadom zapożyczeń
i tylko Orficy śmiali się głośno
jak robią to dzieci z udanego żartu
Tymczasem świat dostrzegł nadzieję
w wiecznym trwaniu tryliardów dusz
wypełniających brakiem wymiarów
noc wszechświata
Przemierzam w nim swoją drogę
o! jakże krótka jest wędrówka
której istotą może okazać się stan
bezcielesności
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Człowiek nie posiada ciała i duszy

Mój obraz świata

jest zbyt leniwy by sprostać wymogom

pełen jest zapachów

o których śnią po nocach wielcy mędrcy

wiele z nich pochodzi z oddechu

człowiek posiada jedynie naskórek

młodych kobiet

otaczający kompletną pustkę

część ze spoconych dłoni

rozłożoną wygodnie w dziwnym wnętrzu
tu i ówdzie dziurawym lub wypukłym

Mdłe zapachy
wprost z zachęty do owulacji

Pustka żywi się dźwiękiem

wdarły się między tłoczone okładki

którego istoty nikt nie jest do końca pewny

filozoficznych arcydzieł
księgozbioru

Chcąc wybrnąć z tej niezręcznej sytuacji
ludzie powołują się na autorytety

Pamięć gromadzi

przeprowadzają proste doświadczenia

smakowe oznaki miłości

upierają się przy błędnych wyborach

dowód na wielkość Boga

przecinając swoimi pustymi powłokami

który pozostawił we mnie

coraz mniej wolnej przestrzeni

troszeczkę atawizmu

Dobro i prawda nie sprostały zadaniu
smaki i zapachy imitują dotyk
oczarowując wszechświatem
ufundowanym na złudzeniach
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Czy można usłyszeć kształt

Młodzieńcy uśmiechają się do przechodniów

to co zakrywa twoje oczy

ich atrakcyjne biodra kołyszą powabnie

wyostrza smukłe dłonie

przebiegam oczyma po płaskich piersiach

powiew lekkiego dźwięku

starając się nie myśleć racjonalnie

nanizanego w małżowinę

podmuch wiatru rozplątał chłopcu warkocz
aksamitna szminka musnęła mnie niewinnie

Zapachem pokrywającym ciało

wzbudzając niepohamowaną nostalgię

zmienianym w smak niewinny
rzucony na skraju świata
przyciągasz odległe gwiazdy
by czuć mój szybki oddech
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Ogrodzie miły

Unieś się skupiony w sobie

z koszami pełnymi konwalii

ponad brzuchate owadzie loty

tulipanów lśniących u stóp wiadra

ta senność w tobie solą opatrunku
siekaniem w tyglach na niebo i ziemię

Mleczna banio goździków

gdy ranę miele trzonowy kamień

ocierających się o chłód

ponad zielnik i woń

seledynowej cyny

i wzrok obuty w babie lato

Ścieżyno bosych pieszczot

A rozpręż się jak krzew wiatr przyjmujący

pięt kołysanych wiatrem

a skup się tak, by twoje gesty ocalenia

w barwne motyle

nie skamieniały w aromacie ziół
zrób to w żarzącą noc białej polany

Końcu świata

z nią śniadą, senną ponad rosą

zagubiony w moim ogrodzie

i lekko kołysz prozą, wierszem

już na zawsze

w jej rozkosz przebudzającą
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Stąpasz muślinem deszczu

Mieć musisz dwa kamienie

przy agreście układasz się milczeniem

co by utarły inny kamień w proch

nadleci bąk pękaty

i misę żałobną purpurą

twym cieniem ostudzić swą puszystość

cieniem, by ukryć śpiew

krzew o kolczastych łapkach

a wiedzieć musisz tylko tyle

owocem kusi mech twych oczu

ile samotnik w mateczniku
a uczuć musisz więcej niźli

Uczep kilka krzewiastych powabów

w dotyku ciała rodzonego

na pełnym kształcie warkocza
przyjmij w siebie motyla białego

Teraz do znaków swoich dodaj

często śniącego o miłości

dźwięków tajonych ptaków i drzew

i bosym deszczem wkrótce zroszona

wawrzynu sok wymość w swym ciele

czekaj w swej głębi zazielenienia

i korą brzozy dwa nacięcia skrzydłom
dwie miarki utrzyj w misie
orłowi wziętych, srebrnych piór
tak upierzony w lekką modlitwę
sfruń w gniazdo jej dziękczynności
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Sen o tobie

Widzieliśmy się przelotnie

nie odstępuje mnie od lat

rozstawiałaś zbyt szeroko stopy

nasze rzadkie spełnienia

przekręcałaś nieładnie głowę

przeciągane by oddalić czas

twój makijaż zmoczyła ulewa

rozstania

furażerka raziła banalnością
zmrużonymi oczami badałaś mnie

Twój wzrok dotykający

milczeliśmy zaskoczeni

nieskończoności ciał

wymiana spojrzeń wymagała czasu

skrywana w kształcie stóp

pośpiech rozbijał pasmo wrażeń

ufność w przyszły cud

w końcu deszcz zmazał kontury ulic

który nigdy nie zdarzy się

zmieniając nas w szare kałuże

na jawie
Pozostało wypatrywanie ciebie
w twarzach wielu kochanek
ułożeniu kości policzkowych
zwinności bioder
mistycznym skupieniu
pełnym babskich spraw
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Liryka
tak, jak moje wspomnienia
wypełnia oczy
Skrywam łzy przed ludźmi
by nie ujawnić
że codziennie rozpamiętuję szczegóły
Bliskie staje się jeszcze bliższe
prowokacyjnie namiętne
sentymentalne, jak ja sam
Często zwierzęce
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Słodkie pieszczoty
spełniane pełnią nocy
dziki ogier żeruje na grani
zagrożony watahą szarych wilków
życzliwa bliskość
otwiera tajemnice leśnej głuszy
milczący świerszcz i głośna sowa
wypatrują modlitwy przed świtaniem
ścieżka staje się kręta
choć jest blisko traktu
usnuta z nazbyt miękkich marzeń
przechodzi brodem rzeczny strumień
spełnienie zjawia się przed świtem
stado wilków rusza po nagrodę
ogier uciec nie zdoła poza rzekę
sowa strzyże piórami czuła na ruch świerszcza
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Część druga

En trois quarts

******
Czy potrafisz dostrzec w sobie smutek który
zatruwa mnie na przyszłą noc o kim myślisz
gdy patrzysz w zakochaną w tobie twarz ilu
kochanków przeliczasz po kryjomu kradnąc
wolność ma miłość tylko czasami ślepnie
wtedy nie czuję bólu z którym mnie oswajasz
Nadal lubisz tańczyć śpiewać skręćmy trochę
szarego zielska śmiejmy się tak dziewczęco
chłopięco przyszedłem do ciebie jak co dzień
hebrajski greka sanskryt nie nadążają za szybkim
życiem spójrz wieszam ubranie w blasku słońca
owady zlatują się zewsząd zapachy nie pozwolą
im stąd odlecieć czy gotowa jesteś stoczyć
ze mną kolejnych tysiąc gonitw młodości nikt
mi nie odebrał jestem zawsze tym samym
kochankiem dlaczego płaczesz i czy twoje łzy
nie mogłyby być przeźroczyste
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Sny dzielimy na nierówne części przenikamy

Szaleństwo otacza twój ruch zastygły

pomiędzy sznurami krochmalonej bielizny świat

bez widocznej potrzeby każesz poczekać

zdaje się zaczarowany czarny motyl nadlatuje

czekam niecierpliwie wypełniam czas skulony

zawsze punktualnie jego skrzydła odcinają nas

brakiem pewności za oknem budzi się nowy

od słońca mary nieco różnią się w szczegółach

dzień wieczór wkracza na dobre podkreślając

zwłaszcza intensywność barw kształty i rodzaje

nienaturalnie długie cienie

przedmiotów jeśli pojawia się drapieżny ptak
przyfruwa z tamtej strony spada z piskiem na

Podchodzi do mnie dziewczyna w jej

biel płótna kontrastującą z czernią skrzydeł motyl

postaci dominują wystraszone oczy rozbiera się

znika nam z oczu słońce wraca na krzaki agrestu

pośpiesznie choć nie wie kim jestem wyznaje
miłość niech tak jak ja poczeka na swój czas

Te sny są bardziej realne niż klasyczne prawa

nie mogę odrzucić twojego tańca ona nie poznała

sylogizmów towarzyszy im zawsze zapach

dotyczas innego mężczyzny pochłonie ją

jaśminu wyczuwasz go w zakamarkach ubrań

nazbyt szybka śmierć żmudne wyszukiwanie

pomijane przez nas słowa domagają się szybkiej

blasku w skrawku lustra

artykulacji zakochiwaliśmy się wzajem tyle już
razy świat chłoniemy konceptualnie spójrz proszę

Lustro nie może jej pomóc ty przecież wiesz

czy nie dostrzegasz swojego odbicia w moich

najlepiej że zrozumienie miłości jest czystą

skrzydłach utkałem je z tego tańca z tych gestów

fikcją rysa pęknięcie lub blizna w oparach

którymi zatrzymujesz w nas zalotników

srebra zapełniają pustkę zbyt wolno patrzę
na jej cierpienie naga jak ty nieżywa
z wyczekiwania na życie pełne słońca
zachodzącego właśnie za twoim oknem
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Niepokorny to ruch ani zalotny ani chłodny twoje

Melancholia spłaszcza wokół ciebie przestrzeń

zbuntowane stopy wyginają wokół siebie promień

czoło wysuwasz wysoko ponad doczesność

światła może należą do słonecznego giganta

chcę wiedzieć co teraz czujesz czy sięgasz

bożka igrającego z potęgą ciała w kącie pokoju

swoim tańcem ukrytej istoty czasu

zostawiasz zapach zrzuconych pośpiesznie
jeansów nieznajomy dotyka ich zbliża się po

Stara kobieta podlewa właśnie jaśmin śmiejesz się

nagrodę jakbyś była od zawsze jego kobietą

beztroska zmoczona tajemnicą porozmawiajmy
o imieniu naszego dziecka mogłoby je nosić

Nie przystawaj z nim nie kalecz taniec wokół

już od jutra ta kobieta podchodzi nagle uderza cię

którego pląsasz narasta także we mnie wzbiera

mocno w twarz jej otwarta dłoń rozmazuje naszą

rzucając wyzwanie żywiołom świata blask

przyszłość

księżycowego obnażenia poczyna sobie coraz
śmielej mogę przyjrzeć się ścianom których

Który to już raz martwe symbole krzykliwie

uczepiły się krople potu twoim ramionom

próbują przeszkodzić miłości zszyjmy szybko

przyciskającym w dwóch niepozornych miejscach

rozdarte prześcieradło wyhaftujmy na nim inicjały

tułów do zadumanej głowy któż może odgadnąć
znaczenie skinień nierozpoznanych gorących

Czy właśnie tymi wspomnieniami wypełniasz nasz

na przekór temu miejscu

pokoik grzech wisi tuż obok mnie coś co połączy
i podzieli teraz czujesz potrzebę wyrzucenia z siebie
skrywanych latami marzeń taniec kieruje twoim
ciałem wprost w moje samcze kalkulacje ubrane
w światłocień załamujące się w odbiciu skrywane
tuż pod deskami podłogi
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Ubrania muszą leżeć w przypadkowej

Zanurzamy się w kiści pysznych fiołków

konfiguracji niech ocierają się o siebie

nierozważnie kładę przy twoich nogach

nie każdy przypadek tworzy nieład tak

głowę bawisz się moim warkoczem chłodny

jak ty dotykając mnie zaczynasz od stóp

zgrzyt nożyc odcina go pozbawia życia włosy

a one łaskoczą

odpadają ode mnie bezszelestnie dusza strzela
wspina się coraz to wyżej chcąc wykorzystać

Cały czas stoję w pobliżu nie chcę wyjść

okazję odskoczyć od ciała

na środek twojego pokoju ci obcy mężczyźni
rozpraszają mnie widzisz jaki jestem nieśmiały

W miejsce wyjaśnień zaczynasz pląsać wstajesz

podejdź do mnie wziąłem prysznic

dłonie opierasz o ścianę pokoju wyginasz się

wyszorowałem starannie pięty oczyściłem

jak rosły lampart rozkładasz wdzięk na który czeka

duszę skomlę o prawo wyłączności

moje powonienie tańczysz i gdyby nie fizyczność
musiałbym szukać cię wśród gwiazd zza ścian

Całuję inne a ty powracasz układasz w kant

dochodzą tutaj rytmy bluesa ich sugestywność

nogawki moich spodni wąchasz uważnie bieliznę

przeciska ludzi przez gęsty od materii mur gładka

i płaczesz

powłoka farby pęcznieje nienaturalnie od puzowatej
twarzy trębacza

Gdybyś była realna zachmurzyło się nagle
nie słychać jeszcze kropel gdy zaczną dudnić

Nie ma mnie już po tej stronie twojego świata

o szybę twojego okna może już być za późno

opór jest przecież bez znaczenia muszę odejść
a tych dwóch rosłych ludzi których wysyłasz
za mną oni nie będą żyć nie wiem kim są dla ciebie
kochankami uosobieniem siły ofiarami które nigdy
nie dowiedzą się po jakie licho ruszyły w pogoń
za czymś jeszcze nie nazwanym
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Studiowanie nagości wymaga subtelnego

Nosisz ekstrawagancką suknię chłopcy

dystansu ciągłe poszukiwania maskują pospolitą

obserwują cię wyzywająco to nie jest jeszcze

niecierpliwość samca egoizm kusiciel niechciany

dzień dekolt odsłania plecy aż do wcięcia

zwiastun nazbyt krótkich wzniesień

pośladków skóra układa się wzdłuż poziomych

porozmawiajmy o mistycznym rycie w który

pasemek żeber czas nawet nie próbuje przejść

uwikłał nas twój taniec powiedz czy ja odstaję

przez coraz gęstsze sito biesiadnicy piją do dna

od któregokolwiek z twoich licznych chłopców
milczysz nie znam ich imion twarzy i możliwości

Nie wiem skąd tak nagle ten twój wielki brzuch
i jak to jest możliwe że nie chce się zmieścić

Kończy się kolejna nieskończoność a ty

w suknię stoję tuż obok nie patrzysz zajęta

próbujesz skryć przede mną plecy skąd masz

sobą po co wchodzisz do tej starej barokowej

to wypalone miejsce przy ostatniej kostce

szafy nie pasujesz do samotności

kręgosłupa za oknem księżycowe doliny
rozstrzygają o kwadraturze koła światło dociera

Czy chce ci się kochać w tak ekscentrycznym

do parapetu rysuje twoje drżenie wyciągnięta

miejscu słyszę nagłe skomlenie ślepego szczenięcia

na nierównym ekranie podłogi zamykasz się

ciemna substancja wsiąka w skrzypiącą podłogę to
krew twojego potomka milczę pozostawiony sam
na sam z tak niepojętą pointą ty znowu spieszysz tańczyć
z nieznajomymi długo wpatruję się w pusty brzuch gdy
smakujesz kolejnych kochanków słodkawy
zapach krwi na twoich stopach na dobre zawładnął
moim instynktem
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Zachwycasz się filozofią zen a wolałbym

Chustka na twojej głowie jest z cienkiej sztywnej

czytać ci długie wiersze o monoteizmie

bibułki wyglądasz jak zagadkowe bóstwo

etycznym czy rozumiałabyś ich przesłanie

ze sztychu szkoły flamandzkiej brakuje ci tylko

wymagają poświęcenia uwagi palisz za długie

bufiastych rękawów obszernej sukni atłasowych

cygaretki i tę śmieszną secesyjną fajkę

bucików po kostki gorsetu zamykającego piersi

z cybuchem pełnym zielska twój altruizm

w szponach wysublimowanej obyczajowości

jest tak blisko mojego Boga tylko ślepiec
mógłby rozważać jakiś istotny brak

Biel i sztywność odbierają moim zmysłom
równowagę klęczysz na źle umocowanych deskach

Dotykasz tajemnicy wypełniającej ciało

naszej podłogi otwierasz się jak nigdy wcześniej

wewnętrznej siły czarodzieja drzemiącego

czytamy tę chwilę przez wiele wieczorów narrator

w zapachach i smakach czas wspina się

odbiera ukryte w tobie piękno ile to już lat

natęża mięśnie które nie są ani nazbyt miękkie

chciałbym je dla nas odzyskać gdyby nie nadmiar

ani za twarde co każde z nas odkrywa

twoich mężczyzn kim może być dzisiaj dla mnie

z dziecięcym zadziwieniem poszukiwacza

piąta żona profesora lingwistyki co takiego mają

przygód przechodzę obok twojego pokoju

w sobie tezy gramatyki generatywnej czy zdolne są

małe okno spogląda na dziedziniec

zatrzymać upływ czasu gdy tańczysz starcowi

moich emocji nie dziw się że nie mogę odejść

taniec pełen śmierci
Wciąż widzę nas tuż przed pierwszym deszczem
próbuję podreperować porzuconą bezmyślnie
podłogę mam szorstkie deski ciężki
młotek gwoździe wbijam szybko i bez ładu boję się
działać metodycznie tymczasem zza okna
zbliża się nieuchronne rozstrzygnięcie tych ludzi
35

dostrzegam za późno wypełniają już szczelnie

******

rynek kobiety mężczyźni dzieci dlaczego trudzą się

W naszym związku niczego nie brakuje gdy

po co idą taki szmat drogi nie chcę byś umierała

śmiejesz się do moich zgrabnych krzywizn

drobinki krwi odrywają się od twojej skóry

dlaczego wychodzisz z domu za kilka lat

do dzisiaj czuję tamto zaskoczenie zniekształcane

miniemy się na ulicy patrząc daleko przed

przez krzyk

siebie w sąsiedniej bramie wariat strzeli sobie
w łeb a ja nie będę wiedział że miałaś z nim
romans
W mojej głowie śmierć brutalnie usidla
twych kochanków dramatycznie dzieląc
życie na równe części
Zbyt długo przesiaduję w tej operze czas
prób zaraz się zakończy ty wciąż podejmujesz
wysiłek zatańczenia swojej scenki w sposób
nie do końca przemyślany to że przed tymi
wszystkimi chłopcami tańczysz zupełnie naga
wzbudza we mnie przygnębienie
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W czasie wędrówki do leśnej chatki stare drzewa

Przy tobie dzieje się ze mną coś wymierzonego

przyzwalają na pocałunki nie mogę nic wiedzieć

przeciwko mnie nigdy nie zrozumiem paskudnego

o przyszłości gdy ze stóp zdejmujesz sandały

towarzysza któremu na imię lęk rozmawiam

i wpasowujesz się nagością w otoczenie

z moim lękiem nawet wtedy gdy wytrwale
nadajesz właściwy kształt wszystkiemu

Nie pamiętam niczego więcej ból rozsadza mi

co mogę ci ofiarować

głowę dociera do mnie jedynie twój krzyk to
nie trwa długo widzę go po wszystkim w jednej

Inni mężczyźni nieustannie krążą intryguje mnie

ręce ma wielki błyszczący nóż w drugiej

stan świadomości zapach ich odzieży w końcu

bochenek naszego chleba nie chcę dłużej z tym

zmuszasz mnie do kompromisu zdobywam się

żyć godzę się na mój los lecz bandyta mija mnie

na twardą samczą przyjaźń robimy to na zmianę

jak mija się kogoś kto nie istnieje

nie nadążasz z dogaszaniem niedopałków
świat rozpada się behawioralnie strach z wolna

Tyle razy rozmawialiśmy o śmierci szukaliśmy

ustępuje cynizmowi

tajemnego złączenia liter z których Bóg stworzył
niebo i ziemię po tym wszystkim nie mogę

A gdy przygodny szlifierz rozkłada kram pod

przyjść do ciebie dotykać szeptać słówek

wielobarwnym parasolem podaję mu garść noży i teraz
wszystkie one są ostre jak brzytwa rozmyślnie

Właśnie go wytropiłem wygląda jakby

podrzucam je twym zalotnikom już widzę ich

przez te wszystkie lata czekał na mnie wciąż ma

nieruchome oczy zastygłe zdziwione nagłą

przy sobie błyszczący w słońcu nóż i bochen

odmianą tylko ty pozostajesz sobą wciąż tańczysz

naszego chleba uśmiecha się do mnie przyjaźnie

fokstrota nie zważając na rzeź

widocznie zamordowanie mnie byłoby dla niego
czymś niezrozumiałym
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dopijać herbatę ty wykonujesz zawsze te same

Jak starzy szulerzy nawykowo układający

kroki godowego tańca na koniec wykręcasz mocno

nowe scenariusze wracamy do siebie kolejny

cały tułów robiąc miejsce dla mnie okno jest już

raz wiem że nie znosisz mdłych rozważań

starannie zamknięte tak jak dzisiaj

o poszukiwaniach doskonałej sztuki wolisz
ułomną penetrację ciał po wszystkim
nie panujesz nad sobą szalona siadasz
na parapecie okna i wulgarnie zaczepiasz
chłopców dziewczęta oni przychodzą
jedni nieśmiało inni z tupetem bywalców burdeli
zrzucają z siebie ubrania składasz je starannie
w kostkę chowasz do garderoby w takiej chwili
lubię pić herbatę z miętą
Kobiety schwytane w sidła wielkich chuci
tłoczą się nerwowo taksując pośladki i piersi
młodszych mężczyźni popychają się agresywnie
co odważniejsi uderzają sprężyście w podbrzusza
oszołomionych tym młodzieńców
Rozdajesz w końcu mocny hasz niepostrzeżenie
świat kończy się gdy z transparentem ruszasz
na przedzie demonstracji nagusów na twój znak
rzucamy koktajlami Mołotowa armatki wodne
malują na naszych twarzach piętno odrzucenia
społecznego w domu nasłuchujemy pościgu lubię
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żadnego z tych głupich pytań na wagę stosu czuję

Podział na wierność i zdradę odrzucasz

gorąco które obejmuje już twoje pięty nie patrz

bo choć wspinaczkę na wzgórze dobrze znasz to

na mnie w taki sposób

zejście jest zagadką której nie potrafiłaby wyjaśnić
nawet sama Porete ciągnie cię do snobistycznych
doświadczeń śmierci z domieszką średniego
Bingen nie boisz się flirtu z diabłami piekłami
i strzelistą energią ja odrzucam podejrzane związki
mimo że dostrzegam energię drzew wyrastających
wprost z podłogi twojej sypialni czas siedzi pod dywanem
skrywając zawstydzenie
Intryguje mnie zwłaszcza listonosz nie mówiłaś mi
nigdy że spotykacie się codziennie wasze ramiona
unoszą się wtedy i opadają a ciekawscy podglądacze
doświadczają tego samego po drugiej stronie ulicy
uśmiechasz się do nich ukradkiem na dobrą nieznaną
przyszłość twoje wnętrze cofnięte nieco prowokuje
listonosza do czytania cudzych listów niedbale
rozrywa koperty nozdrzami wciąga zapach liter
w końcu otworzył coś do ciebie wyszedł zaraz do
baru i upił się na śmierć
Myślę o doświadczaniu Boga gdy moja dusza
poznaje twą cielesność nieracjonalnie na przekór
intelektowi na szczęście inkwizytor nie zada dziś
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Co w tym śmiesznego że co chwilę chcę być

Lubię przerwy palimy papierosy pozostawieni

twoim pierwszym kochankiem nasza rzeka

każdy sobie samemu przechwałki nie mają racji

wije się pod parkowymi mostami wieczorem książę

bytu w końcu porzucamy wspólne czytanie świętych

z bajki podpływa gondolą wielkorządca lewej

ksiąg lenistwo przeciwko bezczeszczeniu tradycji

strony miasta funduje pomnik gawiedź

rzadki rarytas obyczajowy

bawi się na balu na który idziesz w mojej ulubionej
sukni rzeźbiarz zapala wielkie pochodnie i do rana

Pociąga nas dekadentyzm i komuna pochodzisz

prawa strona miasta doszczętnie płonie

wprost z francuskiej rewolucji tylko pieszczoty

nie miałem pojęcia że lubisz fajerwerki dla ciebie

są te same nie chcesz eksperymentów one duszą

podpaliłbym cały świat już pierwszego dnia

cię chowasz się szybko za parawan nie możesz
więc nie dostrzec przepaści pomiędzy poezją

Wciąż wierzysz w zabobony jajecznica nie może

idylliczną a baśniami

zastąpić potencji termodynamika Newtona tylko
czasami przydaje się kochankom mechaniczna

Poszukiwania tożsamości tamtego odmieńca

miłość jest czymś tak obcym kto zniszczył w tobie

zakończyłaś w domu wariatów pozostawienie cię

radość pieszczot kto zabił szeptanie w środek ucha

w takim miejscu nie jest łatwe zmiany nasilają się

ledwo słyszalnych tęsknot gdzie podział się twój

co mam zrobić z wzbierającym bardziej i bardziej

taniec w cygańskiej sukni stepujących trzewikach

pożądaniem behawior jest silniejszy od twoich
nowych strojów

Gondola płynie przez późne popołudnie lecz ty
wybierasz niecierpliwość i szybki orgazm po którym
miłość nie ma już znaczenia książę z bajki
opowiada się po twojej stronie z nim wchodzisz do
gondoli która odpływa aż do stokholmskiego portu
pozostawiając po mojej stronie zgliszcza miasta
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wcisnęła mnie w ścianę naszego pokoju jak

Uwodzi pietyzm z jakim po brzegi napełniasz

myślisz czy to wszystko ma coś wspólnego

trawą bongo jointy za friko wprost z Paryża

z grzechem

gdy zjawiła się twoja siostra nie byłem w stanie
odrzucić jej naturalnego piękna to żywy aforyzm
o miłości cedźmy więc ten klasyczny trójkąt
w sanskrycie uwielbiam tak rozdwojoną jedność
gdy tulicie się do siebie niewinnie lecz w środku
waszych głów huragan zamiata wszystko
Nie oskarżaj nikogo o cynizm miłość nie jest
żadną legendą spójrz na gazelę spójrz w lustro
z którego przygląda ci się siostra nie zazdrość jej
niczego ona nie ma nic tak jak ty
Zakazany owoc nie istnieje to oczywiste że wszelkie
granice należy przesuwać taka praktyka oddala
nudę trzeba tylko zwiększać stale pożądanie by
dekadencja nie zabiła w nas świeżości wasz ojciec
bracia i kochankowie nieprzypadkowo odeszli
Czy widzisz tamtego mężczyznę on tak jak oni
nie istnieje realnie choć patrzy na nas oczami
każdego przechodnia a jeśli nawet istnieje
to już dawno nie żyje czujesz tę dziwną
moc przez nią nie mogę oddychać
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Po latach biegniesz przez Błonia
na długo odkładane spotkanie moje obawy
rozwiewasz sukienką pełną kwiatów z kwitnącej
łąki w knajpce przy przesłodzonej kawie dajesz
wyraźny sygnał pokoju ale ja czytam twoje znaki
przez skrywany we mnie lęk
Zaciągasz się kolejny raz gdy tamci ludzie idą
po mnie stoją teraz dyskretnie za twoim krzesłem
gotowi zabić także ciebie za nic na świecie
nie chcę byś umarła przed wypiciem kawy
zaduszona powrozem tajnej policji
Kwiaty na twojej sukni więdną nie czekając na
ostateczne rozwiązanie kawa szybko stygnie
skracając przestrzeń życia nie wiem czy w końcu
uda ci się bezpiecznie stąd odejść ja wciąż siedzę
przy tym samym stoliku w knajpce skąpanej
w letnim deszczu
Jeśli znowu usiądziesz koło mnie w nieznanej
przyszłości mój lęk do tego czasu z pewnością
umrze i odważę się dotknąć twojej dłoni
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Świat zakrył twoje stopy hipotezą
o jedynej drodze po której stąpasz
ale ty możesz hipotezy nie uznawać
możesz próbować dróg nie z tego świata
Prawdy o mnie nie musisz poznać
i ludzi głoszących pieśni
świat wyjaśnienie ukrył poza światem
tak jak ty uczucia oddzielasz od myśli
Wiem, że często zadajesz ważne pytania
i chociaż zawsze na nie odpowiadasz
to paradoksalnie z każdą chwilą rosną szanse
na zetknięcie się z tym, co w mroku
Coraz wyraźniej widzę we śnie
że także ty chcesz zerwać makijaż kosmosu
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Popłoch to stan bez ciebie

Jestem kobietą uprawiającą miłość

stan, gdy ptaki podrywają się zbyt szybko

z symbolami utraconej nadziei

do krótkiego lotu

kobietą bez kochanka, z tysiącem kochanków

stan gwałtownego braku

nie boję się ciebie oszukiwać
podkradam ci z królestwa zmarłych

Dziewczyna znad miednicy

odbieram grzesznych nie nazwanych

dziewica, gdy zanurza dłonie we wnętrzu

by kochać ich jak ciebie kocham

wypełnionym puchem ptaka
stan pożądanego nadmiaru

Czekam na twoje zakazy
proszę o znak wyraźny nad mym sadem

Kobieta, schwytany w locie ptak, czas

albo o cud zmartwychwstania

bezwstydne kuszenie
by wypełniać wieczność
pod patronatem nieświętych malarzy
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Nie jestem racjonalistką

W roli mężczyzny

kocham kwiaty i Heideegera

jestem specyficznym produktem

wyznaczam złotym zmysłem wieczór

społecznym

porę cedzonych myśli

terapie zapobiegania agresji

wiem, że nie mogę się przeciwstawiać

drogie klejnoty

świat i tak spadnie na trąbę słonia

cygara i limuzyny

często biorę to sobie za komplement

samcze wyczekiwanie na zdobycz
skrupuły strząsam rękawiczką

Jestem dumna z jutrzejszego

z cielęcej skóry

nieznanego kochanka

gdyby Absolut był kobietą

napiszę na ten temat rozprawę

rządziłabym całym światem

fizyków ciała stałego
bo moje symetrycznie ułożone oczy
są jak tęcza w samym środku nosa
jestem dumna
Heideeger kocha mnie tyle razy
ile razy zwinę go w trąbkę
Nie korzystam ze starych teozofii
one wydają bardzo ostry zapach
Czasami, gdy dostrzegę ptaka
jego lot trzepocze się w mej głowie
myślę wtedy, czy po tamtej stronie
pozostanie coś ponad ruch powietrza
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Jestem w tej chwili zupełnie pusta

Istotny jest ten jeden jedyny punkt

moja dusza nie jest wypełniona ciałem

na którym mogę się oprzeć

moje myśli opuściły cię na chwilkę

świat otwiera mi plecy

lecz ma nieśmiałość zniknie

odsłania czerwone fontanny
jestem wulkanem i za chwilę

Ty jesteś jeszcze nie wiadomo gdzie

legnę u stóp góry ja rosnąca góra

a jeśli pojawisz się by śpiewać

zaglądnę w krater w moje serce

robi się we mnie tak gorąco wilgotno tęskno

zapukam do krtani

jakbyś wzleciał właśnie we mnie
i już nigdy nie przestał

Nade mną logos rozumny
we mnie szereg splątanych nadziei

Jestem kobietą silną - z wolna wypełniam pustkę

patrzę w tył

cielesność rozpycha się w mej duszy

patrzę przed siebie

by zrobić miejsce dla ciebie

szukam tego jednego niewielkiego punktu

gdy niespodziewanie nadasz sens swoim członkom

który wymyka się nawet rozmowom
kochanków
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Ty, którego śnię po nocach

W trójkątach dzieje się zbyt dużo

dotykam lekko za dni twoich

trzeba trawić niezrozumiałe lektury

w Jerusalem, tutaj, na piersi

a ja nie znoszę ostrego zapachu
modernistycznych bredni

Moje proporcje są tak doskonałe

mój dom ma przyciemniane ściany
już z daleka mogę smakować intymny zmierzch

Skóra tak wonna
że gdy tylko dotkniesz

Nie lubię wzmacniaczy

myśli moje będą najczystsze i wieczne

pompek i szklanych bożków
najważniejszych decyzji w ogóle nie podejmuję
używam wyłącznie rachunków rozmytych
zmuszają do wysiłku
szpilki na wysokich obcasach
tusze do rzęs i kwiaty
kupuję dla odwrócenia uwagi od zwierzęcości
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Nadal nie chcesz

Jestem kobietą porzuconą

bym stała się świętą

nikt nie chce mojego ognistego serca

moje pragnienie zapewne pochodzi
wprost od ciebie

Ty też jesteś igiełkowaty i dziki

twoje istnienie w drzewie, w skale

nikt nie chce słuchać twoich zapewnień

w przygniatającym mnie świecie
wprost w tobie

Mężczyźni są pluszowymi odbiciami

dostrzegam płomień świecy

miękko usadowionymi po wyjściu z ukrycia

pulsujący, z coraz to większym trudem
nieustannie gasnący

Żyjąc w dużych przestrzeniach
skazani są na poważne ograniczenia
Chociaż poruszają się, analizują, marzą
nie wiadomo, po co to robią
Ja, gdybym miała wydrzeć dla siebie wszechświat
szukałabym naczynia
Szukałabym dziewicy z posążkiem
lub kobiety
Liczę na to, że byłaby zazdrosna
i wyprowadziłaby świat z gnuśnej drzemki
Śmierć, czas i przestrzeń, kokietując mą przygodność
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zapomniały o duszy i ciele

******
Mojego najwyższego odniesienia

Naczynie nie obmywa moich bioder

szukam w każdej drobince

posążek cierpliwie czeka na dziewczęcość

kosmos otacza krótka chwila jasności
przebłysk nadziei

Kochanek i kochanka dotykać zechcą mych członków

ograniczający nieskończoność materii

a wtedy - oby oddalił porzucenie sędzia rozkoszy
Oczy mojego świata jak rozrzucone drobinki
z których dwie tworzą układ jawny i akcydentalny
pozostałe ukryły się w pobliżu drogi
niemi świadkowie mojej wędrówki
Wiele z nich zbieram
te najbardziej niezwykłe noszę stale przy sobie
całe ich mnóstwo mam w obficie wypchanych kieszeniach
od samego początku - i gubię je nierozważnie
Niczym ślepiec nurzana w zapachach
w dotyku, smakach, dźwiękach
ja, pamiętająca o człowieku
w wypełnionym po brzegi łonie
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Jestem mężczyzną alternatywnym

Najedzeni i głusi nie słyszą twojej trąbki

nie rachuję porażek

na alarm

mam krótko obcięte włosy

a jednak ja twoja ladacznica

delikatną bieliznę w polne kwiaty

choć jestem głodna ciebie

i kolorowe rajstopy

i śpiewam o tym

(białe jedwabne pończochy

przecież jestem kobietą niesłyszącą

zarezerwowane są dla biskupów)
jeśli zasadzę drzewo

Nie każ mi czekać dłużej

nie będzie miało sobie równych

jeśli cielesne zmartwychwstanie

moje zdolności praktyczne

nie spełni się dla mnie

są bogatsze od zasad prakseologii

nie będę syta twym owocem

czekam na przyjaciela

i nie zatoczy się koło historii

namiętnie kochającego
gotowego zabić z zazdrości

Choć cisza mnie otacza

o przyszłe szczęście

w głowie muzyka ona twoją chwałą
rozbrzmiewać będzie póki nie zamilknę
a gdy doczekam się tej chwili
pamiętaj o dobrym smaku
łagodnym powonieniu
o moim tropiącym ciebie wzroku
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kurczowo trzymać się wilgoci

Jestem kobietą niedorosłą
hoduję ostre żądła

Jeślibym kogoś tu spotkała
zerwiemy parę koszy pieprzu

Ktoś namówił mnie do tego
mam potajemnie policzyć niteczki
Myślę, że są to tajemnice czasu
nie chciałabym, by wiązało się to z czyjąś śmiercią
Ktoś namówił mnie i pozostawił
- zaplątałam się we wszystkie nitki
Kiedyś ludzie nauczą się odtwarzać
drobne naczynka, tętnice i żyły
Żądła stępią się już jednak do tego czasu
i nikt mi nie uwierzy, że istnieje coś więcej
Ale ja nie boję się braku akceptacji
w razie czego sama zabiję cały świat
Być może oddam się komuś wcześniej
lub utnę sobie stopy
Po co chodzić po łące
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Dla prawdziwego faceta

Szukałam ciebie wszędzie

rozważania o śmierci

wszystkie przeszłam pokoje i sienie

są zwykłą stratą czasu

twojego wiecznego pałacu

ważniejsza jest żywotność
stała gotowość do sprawdzianu

Ty widocznie starannie unikasz

chciałabym kimś takim być

objawienia

choć dla mnie istotne jest czekanie
czas może być sprzymierzeńcem

Przez chwilkę miałam nadzieję
gdy na niewielkim dziedzińcu

Gdy kobieta szuka we mnie czegoś

dostrzegłam tamtą kobietę

lub bierze mnie za kogoś innego
gubię się bucham agresją ranię

I chociaż ona dawno ode mnie odeszła

jak mam uwierzyć zapewnieniom

do dzisiaj nie mogę uwolnić się od myśli

o miłości

że to właśnie ty

Nikomu nie dam się sprowokować
to dotyczy płodzenia dzieci
spotka się taka z głupim samcem
urodzi beze mnie
wychowa melodramatycznie
wpajając pretensjonalne idee
pod dyktando papieskich bredni
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Tam, gdzie biała trawa

Chociaż jestem samotny

przykryta moim ciałem

cieszę się na myśl o ideale

odmawia liryczne wiersze

jeśli spotkam tę kobietę
podaruję jej złotą obrożę

On, choć zna już całą prawdę

nie zawaham się przed profanacją

pozwala dotykać się staremu mężczyźnie

tak zwanej miłości

nie zważając na różnicę płci

jako kobieta
nie mam wygórowanych potrzeb
dbałości o formę nie narzuca mi
żadna tradycja
wątpliwości nawet nie zasługują
na wyartykułowanie
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Kobieta nadająca mi kształt

Tamten chłopiec

zlekceważy bezkształtność duszy

nie czeka na kobietę

nie zada sobie trudu postawienia pytania

dotyka drobnych kości

o moją cielesność i duchowość

długo otwiera wybrany skrawek ciała

Ja, nadając kobiecie kształt

W ciele nie ma miejsca

też nie powinnam myśleć o tym dosłownie

na gwiazdy i sumienie

by nie umknęła nam

to spostrzeżenie zaskakuje chłopca

cielesność pomiędzy piętami

wstydzi się swojej niewiedzy
Przestrzeń, której dotyka
pochłania go bardziej niż starzec
niż kobieta obcująca ze starcem
niż dziewczyna ciekawa chłopca
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Nie jestem libertynem

Że jestem dzieckiem czarodzieja

suszę czerwoną jarzębinę

wie każdy czarodziej

by rozsypać jej kulki na posłanie

jestem jak mięso królicze na półmisku

często myślę o chłopcu

jego cylindrycznego wnętrza

rano podrzuca gazety

że smukłość czarodzieja

to nic złego myśleć o mężczyźnie

dorównuje gibkości mojej matki

ja robię to platonicznie

wie każdy smarkacz

Gazeciarz przychodzi też we śnie

Że jego barwa, istota czarodzieja

a choć jest bardzo młody

ukrywa się w komodzie moich oczu

nie jesteśmy wcale pruderyjni

starannie unikając pytań

bacznie pilnuję

na temat początku świata

by moje senne marzenia

że światło, narzędzie czarodzieja

nie znalazły się w porannych

służy do uprawiania miłości

wiadomościach
ukrywam je zaraz po śniadaniu

O tym nie chcesz mi powiedzieć

do kolejnego razu

nawet ty
że czarodziej nie myli się nigdy
jeśli chodzi o sztukę z królikiem
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Jestem kobietą łagodną
wiem, że cię nie oszukam
choć to takie podniecające
nie tylko przekraczanie ciebie
ale ucieczka poza mnie samą
Moja łagodność niech uśpi
czuwanie
mój uśmiech niech sprowadzi
wieczną błogość
Zaśnij
nucę ci pieśń kołyszącą
całym światem
A kiedy i ja będę śnić bezpiecznie
o miłości
chcę być przepełniona gorącem
w mych własnych ramionach
wciśnięta w trzewia
Wilgotna mą wilgocią
pieszcząca nabrzmiałości
wypychająca mój brzuch łagodnym
jak ja, bękartem
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Nie czytam traktatów filozoficznych
człowiek gnuśnieje przy lekturze
mozolnie tkanego kłamstwem
obrazu rzeczywistości
rzekoma głębia i trafność spostrzeżeń
to zwykła imitacja
niosąca ze sobą rozczarowania
i zakazy

Pomalowałem długie paznokcie
nałożyłem delikatną bieliznę
czekam na wielką rewolucję
powszechnych uczuć i praw
w srebrnym naczyniu
stale chłodzę szampana
z obawy o utratę właściwości
nie otwieram go nigdy

68

******

wstrętni

Jestem kobietą
z brakiem odporności na stany lękowe

Tłumaczą zawile, co to jest dzielność

(wrodzone czy nabyte - tego nie pamiętam)

a ja dobrze wiem, że w parowie tych dwoje ludzi
przecież ja wiem wszystko, znacznie więcej od teologów

To prawda, że prawą nogę przeginam nieznacznie w tył

i policji

bo wtedy stopa, no i obie ręce, wszystko układa się

o tamtych młodych ludziach, którzy chcieli żyć

tak jednolicie
przecież to naturalne i każdy człowiek, nie tylko kobieta

Mówią, że już pojutrze parowy zarosną pachnącą trawą

chce stawiać stopy w sposób praktyczny

lecz ja dokładnie obliczyłam, ile jeszcze razy muszę biec
by wszystkich móc zapytać o imiona

Ja bardzo pragnę biegać po równinach
tuż przed modlitwą

Dopiero wówczas na ziemi zapanuje

nie znoszę zapadania się pomiędzy zwały ciał

święty spokój

zalegających parowy
bo widzisz, tam nie można chodzić przynajmniej do czasu
gdy czerwień wielu dziur
nie przestanie razić przed wieczorem
To szczera prawda, o zmierzchu chcę się bawić
tańczyć i pić
potrzebuję mężczyzny lub kobiety, by wyrwali ze mnie
strzęp orgazmu
niechętnie zapadam w sen
bo wtedy biją mnie długo i metodycznie
przebrani w białe fartuchy
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Ja jestem tą, która podejmuje
najtrudniejsze sprawy
Czy to odnajduję w bucie sznurowadło
czy dotykam rdzę starego parkanu
Wykonuję, jak inne kobiety, czynności
te potrzebne, te zapóźnione
Panuję nad otoczeniem bujającą się
głową
Jeśli chcę urodzić człowieka
wcześniej wypycham nim sobie brzuch
Przystaję przed ludźmi i budowlami
nie zatrzymuję się jedynie w cudzych świątyniach
Dzisiejsze świątynie są bezużyteczne
nie ma w nich ani sznurowadeł ani rdzy
Myślę też, że pod koniec dnia
napóźniej jutro stanie się coś nieokreślonego
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