
A kysz!

A kysz! A kysz!! A kysz!!!
Pan się nie opierniczaj, pan pisz!
 gdyż:
 Jak się człowiek solidnie napisze
 i w talentem brzemienną ciszę
  wrazi pióro
  to muro-
   wany laur, albo tyż spiż!
   więc pisz pan!
   pisz pan!
   pisz!!!





trzeciorzęd
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Niż

Tam, gdzie ulice mówią „amen” i pies
Obszczekać już nie ma kogo
Judaszem bywałaś, otarciem łez,  
busolą, zawalidrogą
W spóźnione noce brnęliśmy po oś
Za flaszką, na strun powrózku
Tam gdzie myśli pustostan, zasrany los
Wierny, jak zakonnica przy łóżku.
Nie bratał się z nami pan Pan Bóg i nikt
Z powietrza, ognia, czy z ziemi
Zbyt cienko się supłał motyli nasz krzyk
W imieniu ginących waleni
I wiły się z bólu palce w drzwiach
Choć rozum uparcie dudnił:
Żeśmy ludziom poczciwym potrzebni, jak
Krótko mówiąc – to gówno w studni.

 To gitara się schlała – nie ja!
 Ona, nie ja! Nie ja!
 Prosto z nut, dała w spód, do dna
 Ona, nie ja! Nie ja!

Pytań żółć wylewamy za ludźmi w świat
Niezbyt lotni, co to się stało
Że nam w skrzynce na listy myszkuje wiatr
Nie piszą – wszystkich wywiało
A przysięgi składali na chleb i na nóż
Sczerstwiał chleb, nóż rdza ma w opiece
Nasza wolność obrosła już w pióra jak w tłuszcz
Zbyt ciężkie, by można odlecieć.
Ale trzymam się ciebie, jak drzewo mchu
Paktując o skrzydła z aniołem
Za ten wiersz, co się lęgnie na kacim pniu
Po trzykroć łamany kołem
Dzielimy po równo drżenie rąk
Rogate nieszczęścia parami
Doświadczenie: synoptyk sędziwy jak błąd
Rozciąga niż ponad nami.
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 To gitara się schlała – nie ja! 
 Ona, nie ja! Nie ja!
 Prosto z nut, dała w spód, do dna
 Ona, nie ja! Nie ja!
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Piosenka z okazji przeprowadzki

Tyle mam, co zmęczonymi dłońmi
Wyrobiłem i zwykłym słowem
O nic więcej nie umiem się upomnieć
Fortuna? – gdzieś toczy się kołem.

Moje rzeczy w waciakach kurzu
W paru miejscach zostały blizny z gwoździ
W cudzym domu, przy cudzym podwórzu
Nowe miejsce mi trzeba umościć.

 Więc przepraszam was rzeczy, że was ciągam po obcych
 Wiem, że rzeczom należny spoczynek
 Kto szuka, ten błądzi, kto błądzi ten grzeszy
 Ale trzeba nam przeżyć tę zimę.

W tym kraju poeta rzecz święta
A ja w worek poetów świtę
No cóż – bieda nam depcze po piętach
Mam w kieszeniach raptem palców dychę.

Więc musicie wybaczyć panowie
Nie jest łatwo – sami widzicie
Ja mam dla was poduszkę pod głowę
Z wymówieniem na całe życie.

 I przepraszam was rzeczy, że was ciągam po obcych
 Wiem, że rzeczom należny spoczynek
 Kto szuka, ten błądzi, kto błądzi, ten grzeszy
 Ale trzeba nam przeżyć tę zimę.


