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...a ziemia...

oczarowany
przez najbrzydszą z istot niosę

mój lampion w zgiełku
z zamkniętymi oczami

i szronem na powiekach

dłonie nieboszczyka
są zimne

umorusane smołą
za każde potknięcie

które popełnił w życiu
jeden żelazny złomek trafia w jego urnę

jednak i tacy spiją miód z dzbana wieków

każda matka stara się zachować
dziecko przed gniewem tłumu

nie ma ucieczki
kiedy kamień trafia w ciemię eksplodują barwy

puste dłonie nasiąkają oparem
tyle tu błędów

będąc częścią większego ładu
mam nadzieję znaleźć chatę z cukru

pokieruję się wonią welinu
lecz przeczucie mówi

że odszukają mnie okrutne groty
a ziemia będzie martwa i pachnąca goździkami

2



świeca jest martwa

zagubiona jedność w objęciach rozbrzasku
maluje piórem słowo zagubione

ku pokrzepieniu innych- utrapionych
nie trzeba nam już ponurych oklasków

jedyną nagrodą jest pastylka gwałtu
którą nikczemnie wrzucam do twych kufli

ja- szpieg księżyca słońca oraz jutrzni
agent zapału co rozchyla fałdki

kręgosłup spięty cieknie białym śluzem
bez impostacji- sentymentu- przedłużeń

oto znicz- zaświecą konającemu
by wspomnieć pamięć powszedniego klemu

niknie lecz więź ta twego mózgu z szyją
gdy rozpalony antał smutku przybijasz

do serca...

lecz żyj- nie chowaj dumy do kieszeni
wykuj prywatne słowo bez lęku

wbrew wszystkiemu. i tak na przekór
tym co mienią się zdolnymi by cię spętać...
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bies i anioł

oto dłoń co zdolna trzymać
nieskazitelny miecz żagiew ducha
dłoń dziewiczo jasna co wyznaje

chłód chmur i granat przestrzeni...

lecz nie tylko smukłe palce
głaszczą atłas twoich marzeń
bo tam w czerni i czerwieni

umknęły pamięci oczy wraże
oczy w które lepiej nie zaglądać...

oto oni- bies i anioł
między nimi z boskiej gliny

ty- inaczej wypalany
nie-wzniosły i nie-upadły

chętny działać tak jak innym
nie przewidziano lub nie wypada-

człowieczeństwo...
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schody wieży

wieża w którą się schodzi
a schody

rozbiorą cię z każdego tiulu istnienia
lecz początkowo tylko po trochu

na szczycie pikantnie zdejmowane
szorstkie palta

z każdym piętrem coraz coraz lepiej
bardziej beztrosko

schody piętro szesnaste
umysł topi się jak wosk

goście od tego tam gościa
wydają od niechcenia
szatanistyczne krzyki

ale naprawdę jest ciemno
tak oni też mają poczucie humoru
a ty już nie wiesz czy to firmament

czy otchłań

pod powiekami został
świetlisty tiul

pobudka witamy na ziemi
błąd systemu wartości
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wrota wieży

wy którzy pragniecie wejść
otwieracie

podwoje klęski i absolutnego
uniesienia

tego co niewłaściwe
a zarazem

godne wyżyn satysfakcji
na początku zupełna

iluzja
kradnie sadzę

z gwiezdnych ścian
jednocześnie

w toku swej podróży
odkryjecie miarę

jej powinność
i wielość

wy którzy weszliście
bądźcie nieposkromieni
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omnipotencja (melancholia)

kretyńskie głosiki kurtyna
oczu ćmik jak

codzień odpalany od znicza
olimpijskiego bełkot

nienawistny zniekształcony
oczy płoną w zasadzie

pusto w dłoniach postronek
czerń w piersi brak
tej jedynej w ustach

pragnienie kolejna smuga
wznosi potencjały zejście

uczuć w płucach krąży krew
jutro

szare animy wychylą
za nich kielich

mdłych łez cierpki cienisty
jak zmierzch 
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Eleusis

wejdź w krąg przedśmiertny zatrzaśnij nawyk
w korzeniach mniejsi od ciebie gubią

swobodę pieśni za cenę smutku
lej zdarty witriol w puchary sławy

mniej sławne od samej w pieśń zabawy

każdy z nas księgą co powiedziane
przez miejskie piętno w umyśle trupa

powieki pękną sprofanowane-
marszczy się dzień w którym spijesz zeń płyn

nazbyt zawarty w testament
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co nie udało się mi niech uda się tobie

bądź wolne jak wiatr co
nie porusza cienia

nie kładź sobie na kark
pamięci sumienia

na ścieżce maksimum
nie ma nawet życia
pamiętaj o tym gdy

obudzisz się w krzyku

pamiętaj- jesteś krwią
z krwi rodu złotników

krąg mgły przetniesz choćby
i ostrzem zenitu

nie oglądaj się w tył
jeszcze ziemska sfera

nie wzniosła się z mroku
krawędzią istnienia
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szaromodny

nie chcę już nikogo kochać
sztucznie wytworzone

poczucie stłuczonego szkła
może reprezentować co najwyżej

pustostan

gubię się w zaprzeczeniach
nie ma tu ani jednego

okrucha

gorzki papieros
odprężona dusza

rodzi deszcz
nie wiedziałem że

aż tyle potrafię
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egzotantrycznie

podział komórkowy jest życiem
w wibrujących membranach
z organicznie wnitowanym
zastępstwem krwi zamiast

wznoszących się aur

naczynka różowo wzbierają
na kątach policzków

a źrenice poją się czernią-
jak je zechcesz ziścić

aż do srebrnych bram?

powietrze mną przesiąka
wdycham pachnące przyprawy-

w krzywiźnie paraboli
znikam cichy od zjawisk

immanentyzacji

oszalałym spojrzeniem
świat uśmiechniętych dolców

rozproszymy wśród pian arkadii-
uwierzysz? nic w końcu

nie znamy nieuchronnego
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zapadać

nie zamierzam przynależeć
cierpliwie

zmieszczę. się. w. słowach.
powtórka
powtórka

umrzyj psychiczny traktacie piasto
jutrznia rozświetli poranne odbla-

pętlenie
głos

umrzeć przy tej muzyce
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jednorodność

o wy
dla których chaos tłumaczy uwłaszczony porządek

prowadź jasności
zza zapuszczonych szyb

kocie oczy wpatrują w hordę

niewdzięczni
wasze jest prawo- węzeł

wypełnia się przez niedrukowalne kolory

zgaszona lampa
stuka cicho o czaszkę

jaśnieje warstwa za warstwą
lampa szepcze

zginiesz w tym śnie
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neofita
fanom Kerry'ego T.

u epigonów twojej nowej wiary
burzysz każdy zastany porządek

dusze co błądzą po kwaśnym pustkowiu
przez ciebie otwarte niczym gordion

nie chciałaś hołdu lirycznych poetów
miękką fryzurą otaczasz lustro

może spojrzymy sobie w oczy jutro
by ujrzeć jak odmiera muz letarg

to twój głos rozkuł pancerz błędów i snów
a imię jego dwadzieścia trzy

z(n)amiennie raz umyka raz tkwi
pokuta nieludzki nów

swoboda
okrutna niepojęta

obie drogi
znikąd ratunku

królik w krawacie moralista znika

domysły są płonne
szpilki wbite w ster uwierają dłoń

...

reklamacja
przebudzony ogień nie jest epicki
proszę o nową lufkę i nowy towar
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skaza

nie umiem się wrócić
po śladach własnych stóp

do ostatniego ciemnego zakrętu
o tym co złe nie chcemy nawet słuchać

miast tego kryjąc wzrok
w toń firmamentu

reguła słów mnie jątrzy
ni w tęczy znaku końca

a słońce leje syrop
w skowyczące kotliny

i kołaczące torfy
nasiąkają przyczyną

może ty
kiedyś na pustyni

spragniony fantasmagorii
jak puzzle ułożysz do snu jego blask

może
by powstać

trzeba najpierw paść
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powstanę

nie potrafiący dostrzec
własnej przewrotności
cierpną w płomieniu
im gorsza drzazga

tym mniej sił na protest

jednak powstanę

tak łatwo snuć rozmysły inaczej
kiedy ani spodziewasz

napotkać szalonego
rachmistrza

sypie ci pod nogi daturę

powstanę
choćbym miał zrzec słowa z ust

twarze o antracytowych
gwiazdach nabiegłe jawą

nadczułe
na nic rynsztunek

w wyjściu

ale powstanę zatętni krew

ostatecznie
kształcąca we mgle

ostrość broni
jest bez znaczenia dla wnętrza

zagubionego dziecka

i ja powstanę wolny jak świt
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trwałość

otwór jakim
przechodził do szczęścia

klucz już się trochę wyrobił

pamiętnik ludzkich imion

bure
arkusze uciekają z wiatrem

czyste od znamion

w głębi studni cień czeka
na pierwsze homo sapiens plus

nowej ziemi

krzyk
goni jego usta
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straconemu

przez palce czuć miecz losu opada
pomiędzy włókno z ludzkich odwłoków

wiatr w plecy w lustrze twarz trupio blada
dowolność życia jak martwy lotos

klątwa powraca błogosławieństwem
gdy człek rzucony z morza w zatokę

stawia na szali kolejną kreskę
rozprasza zadumy pomrokę

białe wieżyce dla pięknych czynów
zapamiętują nauki lochu

nawet porankiem mewa nie ginie
choć ty nie chcesz dostrzec obłoków
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ty wiesz

głos krwawy odnajduje mnie we wspomnieniu
pragnienie liść opadły na powiekę zwłok

odległe wołanie zamaszystej trzpieni
podążamy po krzywej której odwrót- stok

przywarł ustami do słodyczy swych pęt
tylko zagrożenie mogło dać mu jęk

rozkoszy wyrosłej ponad dłonie bóstw
których nigdy nie widział...

miejsce zdatne radości beztroskiej- ziemia
i mekka chorążych ich skarlałych ust

rycerz w czasach dzisiejszych patrzy sklepienia
lucyferowego...

nienarodzone związane przez wieki
nic na to trwanie nie zaradzi sprzeciw

brat wojownika kamienna krew w żyłach
we krwi jest większa niźli żywot siła
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dysforie

nie chcę
mieć stóp przypiekanych przez zmory

gdy raz skoczysz
w przyszłość to nie ma powrotu

legł chory człowiek
przed przytułkiem bogów

w trup
udręczony nawałnicą pytań

nie chcę upadać
na pysk i z powrotem

nosić się
z wiarą w stek zaplutych hostii
taka historia nie rozgwieździ

czerni
chyba że trafisz na jackpot

bez klucza

zaś nade wszystko nie chcę
przepaść w pyle

z zatrutą choć dumnie wzniesioną
czaszką

nie ma życia w próżni
mówili sekundę

dla drwiny czerpią
otuchę z całych sił
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przeganiacz chmur
niebo jest czarne

głownie
 z których wychyla się w dymie

 obraz źródłostanów
 splątanych, w kawałkach

 spalają się bezgłośnie na uroczysku
 czy daremnie płoną

 i czy to jedna z nich nad moim grobem
 a inna już zapadła-
 nad Twoją dłonią?
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wir

kiedy świadomość dogasa
budzą się seledynowe płotki

ścięgno ze ścięgna
mózg szwoleżera

masz domek w toksycznie białe kropki

rozetrzesz na przykry zapach markotnych
niepotrzebnie podniośle

zabierasz nam sen chociaż chciałbyś
nas rozkuć

rozstania bolą
a przecież każdy chochlik to majak
a z wiekiem nie stajemy się młodsi

ten wszechświat
to potwór
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ciarki

śmiech przypomina
jak to- o czym--

ład nie czyni segregacji
chyba że chce

krew myślących ciał
nad ranem

zrób sobie niebo-piekło z tekturki
lakmusowej

ciary przychodzą raz schodzą
masz masz

pobaw się moim bananowym sokiem
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technika

jestem własnym szalbierzem cenzorem
na przykład gdy o liczbach

myślę 23 ma w mojej kulturze dużo
gęściej a raczej grubsze miejsce niż 27

jak to się dzieje

i jak że jedni mają prestiż
technicznie zaawansowane układy

drugim ofiarowuje się ogarek
a innych w ogóle nie ma albo są- niedoszkicowani

nie powiem
ktoś to ustawił jak ustawia się pościg

bo to prowadzi do paranoi

węgiel sunie po ścianie idiota
spokojnie tworzy kolejny wers

papier ścierny miał posmak jest mnie mniej
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wąż w skale

momentami spod wydętych warg
wyziera milczenie

gorycz
wstaje w zakątku

poznać siebie to poznać chaos
zawoalowany

podpis jest niewyraźny i
umazany kałem

inni dadzą wiele by
się naprawdę uwolnić

największym kłamstwem i krzywdą
otwarta księga

z której chłonie się pazerną literę
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między prawdą a bogiem

poszarzały srebrniki ząb czasu wpity w drzewo
uchwycona obrączka gestem bez znaczenia

lecz nic co robimy nie jest bezcelowe
most zmyty falą przypływu gra szczęściem

straszny nam świt zdania lepszej wiary
i smutny widok wbitych w usta ostrzy
nadchodzi zmiana owocu mówiącego

pod stopą odwiera się płonący czarnoziem

zakrzywiona dłoń uwikłana w maskaradę
znika gdy ponosisz ostateczną klęskę

zakrzywiony grom spada z szarych chmur
jak otchłań między prawdą a twym bogiem
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Królestwo

pod kutym drogowskazem
uciekają wieki

on jest proporcją i szlusem i żarem
w zagorzalszych sercach

masz pewną dowolność
osuszony z ostatków
świeżości i wigoru
kołowrót pracuje

tysiąc swobód w darze
przepiękny świat

wylądujemy na cmentarzysku
spękanych piast

wieczność jak włócznia
jak zropiały organ

upomina się o szlachetnych błaznów
pod kutym drogowskazem
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u.a. z p...

blaszana prowokacja
miniony testament

deszcz

wie to
każdy choć raz kto pił z wszechrzeki

tylko niektórzy dalej oddryfowali
tak trudno się wydostać
tak trudno się spotkać

doba że możesz czytać o nich w pi... wiadomościach

zgładzone światła spod powiek
z... iskry
nierówne

utkani

nie bywa prosto chodź kotku dziś polecimy na czarno
to nie alfabet (dałem wam) na początku

schodzą się kruki do uczty w granacie nie-czasu
satrapa jest twoim bogiem

przez chwilę

tot ylkot wójf ake
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u.a. dwa

tak więc nie wzniosę już
na wysokość iglic domu dzieciątka

tfu
plunąć na pamięć

wadą zadziwiającej niezwykłości- zwykłe
przeoczenie

kto mi to znów robi?
i kto mówi?

w lustrze nie ma nieba
przystrzyżona siwizna

kłamie- w co muszę zawierzyć

a gdy już cię złapię
nie będę najszczęśliwszy na ziemi

nie będę chciał się zmienić
rozkosz ma inne znamiona

w pustych dłoniach
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rytuał

spokojnie
w rozejściu drogi

ku dostąpieniu

ufność- kwaśnieje jej smak

el diablo cię uczy miłości
i pieści upadłymi ustami

znikasz bez znaku

czarne paznokcie
i krew w szerokich żyłach
pragnienie subtelnie wnika

w sferę archetypów

dziecko prometeusza
kwestia opisu
poza opisem

płonący jak brzytwy
łakniesz chłodnych atramentowych

kropli rozchlapanych o ścianki
postrzegania

z sykiem monad

dnem czeluści
niesiesz kaduceusz

w zszarganej dumnej dłoni

z tego zjednoczenia
nie narodzi się kość oddzielna

bo spirala ma obrócić się
siedem wyniesień wyżej

może się jednak stoczy
w imię ostatniej kochanki
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- - -

pokutuje we mnie
coraz szarsza klisza

sięgam po coraz
mniejsze nadzieje

wychowawczyni z ogólniaka skrycie
seksualny sygnał

wąska dłoń
palec w szczelinie pierścienia

bez ciebie
nagłe zadośćuczynienia cieszą
każda nowa zmarszczka żywiej

cieniuje widok
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motyla kołysanka

ćma uschnięta
w palcach ziemia

idźmy dalej
diabła nie ma

bądź ze mną- choć na mgnienie
wpij się do krwi i przełam fatum

spojrzeniem
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romance macabre

nie ma mnie
i nie ma ciebie

chwila
beztchnienie

i spoczywamy w olsze
dłonią w dłoń wtuleni

bez pragnień
pod sinym niebem
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w momencie odlotu

spragniona
liżesz

mi szyję

wybucham
w środku

i staję się mocniej
i mocniej głodny

nie ma potępienia

usta przywierają ściśle
do ust

a dłonie do twojej kobiecości

krążenie słodycz winogron

wbijasz mi w plecy kostki

chwile rozciągasz
upojnie

tak jednak to fuzja- złączone zmysły ruchu
świadome jak liczba dwa

język
piędź iluzorycznej kołdry wobec kosmicznego

przepustu
spełnień dyskretnych- ciasne więzy

ściskasz

spekulację
odłożyliśmy gdziekolwiek

na chwilę już dwadzieścia pięć godzin temu

ale te kilka godzin wiruje jak otchłań
w momencie odlotu
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cierpki cierpki oddech

róże zasłane
a z warg momenty

to płoną tuje
i zamki pękły

i wybacz- czas płynie dalej
zostaje tęsknić
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nie ma powrotów-

jasne chmury
zbite lustro

trzask futryny
i zegar stuknął

i pękłem- skąd ty tutaj
nowe lepsze jutro
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miłośnić

róże
ultrafiolet

nagła jasność myśli
dłoń napotkana

pod stołem

trup gnije w wannie

ciemność to my
w świetle cię znajdę
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piórem rozmilkłym

nic to pięknego
gdzie patrzyły nasze oczy

światło nie leży
na końcu drogi

kiedy od odstępstw
osuszysz już nogi
wyschną ostatnie
zamki tęsknoty

szczęk nie przemija
on gasi pragnienie

zapiekłe oczy
mówią o wyborze

nie jesteśmy już
ideą na lodzie

chmury przykryły
nasze niebo pledem
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rondo

źle ze mną
 gubię motyw

 topię się w likierze
 pragnę

 zatrzeć mdły niedosyt
 wyjąć zgubną zadrę

 a gdy
 usłyszę oddech

 w głębi skóry
 czas by oddać

 hołd toni tych oczu
 usta w dłoni poczuć

 podwójnie
 zachcę Ciebie

 zwiewnej lekkiej jak
 natchnienie

 Ciebie tak że zadrżysz
 ciepłej i rozwartej

 tymczasem
 dno butelki

 o blat stuka
 wpada w nałóg

 jak król cnót na palu
 pętla troska mętlik
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in spe

tak mam obsesję
racjonalni nie mają

każdy wdech w kręgu obcych
jest wyzwaniem

impuls
potrząsający sumieniami

to nie było wszystko
ile jeszcze przed nami

a ścieżka prowadzi za góry
krew jest słona

diabeł zapali lampy
pod powiekami strapionych

innowiercy
nie wyznający miłości

walczą z letargiem
midasowym ostrzem

wieczne pióro opada
pragnąc tylko jestestwa
dla mirażu tych chwil

gdy bezmiar gasi pragnienia

czytaj mnie podług woli
dziedzictwo nie zadaje pokut
to bramy wygnania strzegą

piękna gasnących oczu
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progi świtu

butnie
chcemy wytrwać

wierne głazy

w zasadzie bez wrażeń

nie ma zamysłu
w zorzy
skąpani

obieramy sobie

towarzyszy na żer szarych kłów

pretekstem jest nów
jaki jego fresk

i jaki cień kolejny

rzuci świt
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non omnis

ręcznikiem
osuszaj ścięgna

aż będzie ciężki i lepki od krwi

sznur kręgów rozstaw
sterylnie

złożony zamknij w czaszce
list do przedwiecznych

zaniosę...

kości moich kończyn, żebra
zwiąż mocno

zatop zęby w nadgarstkach
językiem zbadaj wnętrze lodowatej dłoni

a pulsujące serce
spopiel i wetrzyj w miękkie

usta

namiętnie

z Tobą
nie wszystek zgniję
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intersekcja

czasy sielskiego pejzażu piasku
poszły się wietrzyć

chwile są kwaśne wahadło skrzypi
coś wciąż się pieprzy

a wizja odwraca się o 360 stopni kiedy

wsuwa się w nagłość
cieśń

dotyku

efemeryczne
usta

nastają zenitem konieczności

ciskasz palmę pierwszeństwa
w uchodzący pływ w zmysły

umysł sięga tak daleko
że sam tracę go z oczu

już gotów
by ubrać Cię w zwiewne wyuzdanie

ciało ofiarowuję

jak moje
nazwane dla Ciebie słowa

na Twoją własność
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savoir vivre

rozpal
dotyk

sublimuj w eter
przesyć kobiecością

uwolnione nadgarstki
zamknij w sobie jak słodki sen

pociągający konsekwencje

czarne jedwabie
ogrzej krwią

dając oddech za oddech

ciało
niech stanie się słowem

w ustach
duszy
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nie tych gwiazd

w potrzasku pokory i żądz wzięliśmy z żył słowa
i ruchy. wzajemność Twych ust i dłoni

rozbarwia wieczorną blue piosenkę suszy

coraz więcej

ach- dzisiaj jesteśmy w czerwieni
nieskładne drżenie harmonią pościeli
wewnątrz ciszy ścian nastawia nas...

jedno ciche miłosne wyznanie
to więcej wolności niż w seledynowym gaju

zatrzasnęły się wargi i rozpierzchły dłonie
nawet kiedy śnię- u Twego progu stoję

spoglądam tęsknie w piękność nasyconych gwiazd

lśnienie i blask

przypominają Twe poranne
spojrzenie- lecz nie tych gwiazd pocałunków pragnę

a prawdy z Twoich ust i samej Ciebie...
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ziemskie frukta

wkradł się nam
postmortemizm

jakieś szare te lustra
kiedy już wieść

że wieczór
nie będzie się lepiej wieść

oczy małego
taumaturga upatrują

mami nirwaną
lecz nie wie co pustką

przejaw echa
z oddali

dłuta cichnące w zamyśle
wiernością za nic

wietrzna noc
postanowienia losu

skłębi wewnątrz
urnę wyniosą

i jak zwykle- zostaje
humanizm
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uśmiech

jak miał w dłoniach brzask i miecz
tak dziś pokazał mi uśmiech
tak prywatnie i spontanicznie
w zgasłej ciemności poranka

olśniewający
alabastrowym porządkiem rys

lekko nieogolonej twarzy
blask tego uśmiechu odsłonił parę spraw

popchnął życie o kolejną dawkę
transcendentnego ultimatum
cztery zakrwawione dyski

czas dopiero wykopać
może
ze snu
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biała i wysoka

na przekór
wyczarowanemu przez

czarne egzorcyzmy
zapukać od spodu
zgłębić ją chcesz
kuglarska sztuka

nie dotkniesz języka
zimny jej dech

wieczności

teraz dam ci
przeistoczenie
lecz ty sam 

wyciągnij dłoń

księżyc
moknie

lecz jeszcze srebrzysty
ucieka w nów

ty zostań

rozdzielając
pomylone zjawiska

ze słońca
czerp
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nikt

niekiedy
na drodze do wniosku

jacy byliśmy ślepi i głusi
właśnie wtedy

rozbrzmiewają bębny

delikatna myśl
że jeszcze da się odkryć przyszłość

obrazu. nie czas nam śnić

to wtedy miękką chwilą
witają się snopy marzeń
tak zmysłowo wplecioną

przytomność należy jeszcze oczyścić

z brudu oraz rys
z krwi oraz łez

odkryć ze szmat
kolorowe stworzenie- wzór-

zwinięte w spiralę
co każdej nocy kontempluje

nośnik głębiej o cykl

i zmysły
zyskują na mocy

i jaźń

poruszone w nieskończoność
niby kroplą dżdżu gdy ta muska skórę

stworzenie
już śpi

mija czas. z sykiem gaśnie nikt
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zagnieżdżenie

uścisk dwu dłoni w piersi człowieka
tło intoksykacja atraktor bodziec
zgubić wspinając się po schodach

klarowną jasność widzenia
chwilami wyczekiwać przetęsknić i czekać

a kiedy umysł nagle jest spokojny
gdy na sztandarze błyszczy krwawa skroń

zamęt pogarda biała włócznia wzbita
metafizyczny potwór przestawia piony

człowiek o tym nie wie lecz pragnie szczytów

duszą
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wdruki oralne nowej ery

transcendencja rozproszony wiatr spopielony
czakram

postać w szarej todze cieszy zmysły aktem
na szarym płótnie

po drugiej stronie monetarnego pokera
głupie jebane zera

podpalają
chybcikiem latarnie paradoksu

fakt- skrzydeł od tego nie dostaniesz

zamknięta- zaklęta w- ponownie szary
akrylowy papier okręcony grafem

na podłodze spoczywa cegła
czy na pewno cegła cegiełka taka

czerwona?
wije się jak smok schrödingera

fakt kolejny- jedno pewne-
debil ominie tę jazdę choćby na przełaj

zadowoleni z biegu wydarzeń
pielęgnujemy skazę

chodźmy na papieroska
naciągniętego żółto

faktycznie już po raz ostatni- może
zaniesie nas na to płótno...
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zaprzejrzystość

łzawimy zespojeni
w myślach

głos
głosy

i stała człowiek
rozkład wbitych w ścianę spojrzeń

oślepłych od poszukiwań

kruchość. nie został ci po niej ani relikt
tylko słowa- wzięte w posiadanie

przytula się powiekami
chmury

jak psychotrop

jakaś siła przemawia
z zewnątrz

nie idzie nas dotknąć

odejmuję
stopniowo

od rozsądku
krzyczą cienie

zza klarowanych krat

odklucza najbardziej krzywe
i zarazem najprostsze we śnie

przemyka i się gnie
spostrzeżenie
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wielkie czarne skrzydła

sen przykryty sypkim śniegiem
wewnątrz żar odlegle płonie
kroki z początku dobrowolne

wytraca ostrość wysłużony miecz

kiedy nakładasz maskę na twarz
w tej samej chwili uwierzysz

że ona jest tobą nawet
gdy w niebiosy spuścisz grom

pióro za piórem
kap kap

stacza się w -winność
jak ptak

o czarnych skrzydłach

zabiera ci rozkosz
zabiera ci los

który w dłoniach

miałeś
jasnoognikowy żar

kiedy płomień staje się pomarańczowy
rozchyla się jak helisy wody

wszystko się wyjaśnia
osiągając następny poziom

nawet jeśli jesteśmy dopiero
początkiem
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tam jest wojna

lepsze jest wrogiem dobrego
jasna strona człowieczeństwa to

że potrafimy się uczyć
również od innych

niosąc miłość
karabinem

skróconym do długości pióra

miękko ci w anielskim puchu
ale tam giną dzieci

przystosowane do manewrów taktycznych

plujące ogniem maszyny
też trzeba pokochać

mówili w podstawówce
a cóż to jest szaleństwo pytasz
kwalifikowany odpowiem ci

dziś obłęd to automat do kawy
w tamtym szaleństwie metoda--

jedynie dla wybranych
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w fałszywym świetle

tkwię w pogardzie
przebity glewią milczenia

troskliwie ocierasz
moje płuco

szmatą zwaną współczuciem

wstyd mi szukać rady
wyblakłych gwiazd
labiryntem zdążamy

jest mapa
ale innych rejonów

dotykam

komu próżno chwytać się życia
trwoga jest dziwną kobietą
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Struktura różnicy

Nic nie jest ostateczne
dopóki tego nie zechcesz

uśmiech
kosztuje

spalam postrzeganie

gruzy to wynik
wynik jest w gruzach

lecz nie
pozwól

na przejęcie kontroli

czasem życie daje ci
skorzystać z siebie
bezinteresownie
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wspomnienie

zatopiony na brzegu
okręt-szkielet ma żebra

wystawione na suchy wiatr

myślą jego wspomnienie
kołyszących pian i bryz

śpi wsłuchany w latarni znak

ona stoi zaś ciemna
nie zna kursu ni gwiazdy

zmyty falą sztormu jej mur

ziemia też jest doczesna
w końcu wrócą w głębiny

i ta wieża i statku trup

jeśli jednak coś przetrwa
opadanie przez wieczność

ta zapomni kto trzymał ster
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doświadczenia

gdzie tam ufo
kiedy dopalam

ostatnie podmuchy sunday's fantasy
piekielnie cieplutkiej nikotyny metropolii

wiadro na łeb
pamiętam jak film

dziadek mi mówił synu nie bierz niczego
na wiarę

teraz sam jestem z boku
a gdyby błękitny mech

odrobinę sprzęgam
ups tu chyba dziaduś miał rację

nie to niemożliwe- co- homolog-

rozpoczęte sinymi palcami
wcielenie wibracji oriona
zastrzyk stanów zastanych
zanik pulsu w skroniach

cisza adaptogen
zagięcie eschatonu

konwersja

księżycowe cygaro w odzwierciedleniu bada gmach

utkani z ciemnej materii
homeostazą wszechświata
nie znasz dnia ni godziny
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Wzgórek

nie kochał on tej ciemności
aż do pewnego momentu
te ciasne zakręty zwiędły

zmęczone od swych zakrętów

wyrażał on swój wzrok innością
wiedział jak stronić od złych podstępów

spadł z rodzinnego ustępu
zmęczony koszulę międlił

otwiera się oko szaleńca
ciężkie powieki-kurtyny zapadają

sklejono już ciężkie wieka
nerwowe wyczucie spada w żałość

tak stoi płacząca wierzba
nie może spaść co stać- stało

nawet jeśli pogrążyłeś się w barwie karo
nie przetoczyłeś i c h jeszcze na przepak
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Piątki agnostyka- ciężar XXI w.

Ucz się cieszyć z rzeczy małych, a tym cudowniejszą
rozkosz da Ci Wielkie...

 Anioły i demony zachodzą wewnątrz Ciebie.
To iskra boskości- obejmuj ją z pasją.

 Pośpiech i cierpienie czasem są wskazane, ale częściej
są zwodniczym, fałszywym wahadłem. Podróżuj

ze spokojnym sercem przez ostępy istnień.

 Nie ma takich reguł, które byłyby zdolne się Tobą posłużyć.
To Ty sama, sam stawiasz kroki w życiu.

 Czyń swą Wolę, niechaj będzie całym Prawem.*

• - Aleister Crowley
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