
ponieważ noc

poniewaŹ noc
patrzymy inaczej
Zatarte kontury zdarzeń,
potrafiq tqczyĆ się teraz
z doskonałq obojętnośćiq
gramy juŹ mniej ostrożnie
(nie widać zmiany masek)
pozlvalajqc sobie na prawdziwy
uśmiech
podczas gdy inni płaczq
prawdziwymi tzami
ponieważ noc podnoszq
w górę szklane oczy
fu łszywe fetysze komentarzy
czas sprzyja złodziejom
liter
błękitnieje od porzuconych
marzen
Śpielta belkotliwe piosenki

9_{z,ip;9yy_r1;yr_e_c!e-
od czasu do czasu
w1'pehiasz kolejnq kartę
nreldunkową
odwrÓcony twarzq gdziekolwiek
gdyby sprawdzić
charakter pisma -
owszem wyrobił ci się

? ? !]'9-s! -clr3l? Ę!ęLt]

8

spóŹniamy się
Zawsze o ułamek wieku
pokrywamy rutynq pamięci
przyszłe myśli
już nie wystarczy ochronny pancerz
ziemskiej atmosfery
pomiędzy nim a nami
trwa
(nie przypadkiem)
wyniosły dach pogardy
poniewaz noc

78 r.

ballada 6

robertolłi charabinowi - jctlnontt z ostatniclt
tł'lóc4,kij ólł. t niędzy p ortaln i ltt dzi

nas nie zatrzyma nigdy
czerwone światło słońca
i powietrze bedzie.;edynq
droga er,ventualnych powrotÓw
startuiemy rÓwnie dobrze
z zattoczoncgo chodnika
lak z nadpalollei traĘ' sanrotności
nasze porty robert
zabieramy Ze sobq
i rv odpowiedniej chwili
zrwijanly do nich zmeczeni
dtugim pobytem na skraju pojeć
kto-zatrzynta nas w locie
(w którą płyniesz stronę i dokqd)
płyń



i nlcch nie oślepi cię przypadkienl
lama nasypu
za którq w1'obrazasz sobie
ocean 

7ór,

podróż mistyczna z paulem klee

poclrÓż nristyczna z paulem klee
7,acz1na sic na brzcgu ntorza
poczatkowo budujemy zamki z piasku
aic pr;ł'chodzi pan z podrriesionym kohierzem
Zatrą'nluie się pośrodku tbrtylikacii
zclobpr.anej właśrrie przez wojska paula
piaskou'a armia wycofuje sie rv poplcchu
r-riczna jor.:r.rv poclnosi noge
nviel:zęta brzegu morza wtai4 nru do buta
paIr z podniestonym kołnicrzcnl tlclchodzi
Zwlerzeta brzcgu nlclrza obchodzą
śrr'ieto nicpocllcgłtlŚci

fnul zilhiLnr nlnic Illr ll]istlcznl puslynie
tllktt t14 kr\hrFy Sil na nristlczne.i puslvni
clokad opada ryba magiczna
rr ulrcczcc przcd pr'rrrlcliln nl rriezlrl.iollrl lll
biała jcst ryba n,:]agiczna
hiała lrie bicska i zie1ona
ulcgajac l-llctanlor1bzie okazuje się być
kobietit biltiit nicbicskq i zieloną
klee rr11nlu1e'łopatę z kieszcni kobict1'
kopiem1' tunel \\)Jaśnia
tunel do sedna sprawy
kobicta zasypuje nas piaskiem

r0

tunel jest pełny haseł :
freedom fenszen i kilku innych
dwóch tacetów Z Zespołu fo1klorystyczncgo
zarzyna trzcclego
nlordowauy porusTa rvasami
poznaie w nlm swoiego dziadka
taskoczz1 n]nie mówi dziadek
w przyspieszon)'m tempie Odb},\ł'an]y 1cszcze
kurs obronv przeciwlotniczej i kanlpanię u'rześniorr'ą
ko11czynly podróż w epoce socreŹlliZn]u
paul otw'iera oko zamyka cirugie
bierze łopatc
przejście dla pieszych
riirvtlo ostrzyŹeni robotnicy ogląclaja się Za llanll
nie pasuiem)' strvierdza paul
socrealistyczna dzielnica jest dziwnie podobna
do pust,vni nlistycznei
na plaĄ czekatą na nas Z\\'lcrzęta brzegu morza
peryskop łodzi podwodnej nalezy Zapewnc
do pana Z podniesionym kołnierzem 

71 r.

Chroporvatość
.[.eraz 

rr'szystko moŹc ste zdarzyĆ
ludzic bezmięstli
ludziE gorzcy
hVIc kl(\ ntozc \\'anl przypieprnc
r nawet

towarzvsz Brig
-;^ i,, i -; ,. i- nn,rrn.i'.
lrlL Lutd.l tlll PUllruLl
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W bezpośrednim starciu złudzeń podchodzi milczenie
puIsu1ące swojr bcznadziejnościa
ono ma dokładnie tyle lat ile ta piosenka
ktÓra spt}rl'a na twoje teksty Z częstotliwościq
n]ot}ryVów nuconych od niechcenia
wielkością jest tylko cisza jeżeli dobrze pamiętam słowa
ktÓre wykrzyczaleś na zalanej neonanri ulicv
czy nle zauwazasz analogir

Icraz tei nie prą'znalbyś sic do jakiegokolwie k celu
nie ujetego w ranty poezli crry teatru albo po prostu
rv ne.j:r.n1 kL. jsze rnntl bczprzenosni

t}'lko w czasie w1'chodzi ci coś autentyczncgo
l chyba dlatcgo lr,rymas7' się kurczorvo idei
(ZrcsZtq Ja zaproponorvałem ten światopogląd)
ponvala to ]cciynie na nieutopienie się
znor.vu analogia stary tylko niezaurvazalna
nie chce traktować cię protekcjonalnie
bo niesłusznie clostałbyś się w centrunr
Łlezpośredniego starcia

tylko cisza jest ucieczkq kr4'czaIeś na tej
santej uliry zrcszta spodziewam siq po tobic
rto\\\ ch ul huchiirr'.

12



rÓwnanie dynastii
..:-\\'Alcl / /

allen ginsberg szuka człowieka
lv barze jutro
nagle po1awia się czarna limuzyna
ktÓra pon,vata niedawno z bułgarii
lanusza stvcznla
wlnajety karawaniarz
bierze poete pod rękę wychodzźl
karalvaniarz rozpina parasol
i osfania ginsberga przed deszczem
panie ginsberg
nie c^'tałem żadnego pańskiego wiersza
ale myśle Żc są nierrajgorsze
O.K' nló'"vi ginsberg
closyć tego gadania
grupa teraz oprowadza poetę
po zakamarkach limuzynl'
podlewa.;qc pelargonie rv chłodniry
allen ginsberg wyć nroŹna wszędzie
z drugiego r,vozu ltysiadają chłopry
7 grupy zaraz
bcdzienry pisać wiersze nlór'vi boss
w'77 alei
allen ginsberg ulega przemory
degencratów z importu 

7,1 r.

Jak rośnie dyktatura

- prawdopodobnie
raczej

1r+

- pewnre

- na pewno

- tylko

- w1'|qcznle
77 r.

trogorvie naszych religii

bogowie nasrych religii
cudzoloŻq pod kotdrą
z ..kapitałem'.
o piątej rano nryią san]ochody
Zeby Z cąystynl sun]ienien]
pojechać póŹnicj do
przeraŹliwie nudne1 prac1'
pr4' drugitll śniadantu
CZUJqż'e to ich nar'vrÓcotlo
teraz auto r,vlecze się
do domu bogorvie nie
reagują na zachlapane
btotem szyby
i czekające rv donlu dzieckcl
proste prawdv ciemnieją
punkt drvudziesta
bogowie naszych religit
biori1 do ręki świat
i dtugo milcza 

7(tr.

pozornie bez powodu

tylko umarli wiedzą
najczęściej piszq listy

15



proszq Zeby Zapomnieć
,,ty synu nrói michale
nie pij ironvijaj
gospodarkę planowq''
tak spędzajq swój wolny
czas
między rekreacjq porannq
i kolejnq partią Vista
donosY nie lunkcjonujq -
wszystkie dobre ucą'nki
ukarano za 4cta
Lęraz |rzeba stosować
inne chwyty
tylko umarli wiedzą
tylko ich przestał}' dotyczyć
czarne anioły szos
białe anioły szpitali 

79 r.

noc ńistyczna I (okrutna)

dlaczego
wstydzisz sie
wkładajqc mi palec w oko

noc mistyczna Il (rewolucyjna)

o wolności
dodal nam odwagi
aby się od ciebie
wynvoliĆ

1ó

noc mistyczna III (naukowa)

badaniom nie było
końca 

,/(s r.

bill chase: migotania

miasto jest wieksze
nri nasze
co wcale nte znaczy
ie klee n]a truclności Ze
zna1ezieniern właściwcgo adresu
przeprowadza nr,ierzęta brzegu norza przez
skrzyŹolvanie
dnvoni do drzwi
w roli bramkarza \\ystępuje lv mie szkaniu
davrsa
trochę ZuZyty czarny kontrabas
przyszedłem podpisać układ
zgłasza i n icj a tyrł'ę klee
i czeka az cllrvis skońc4' pit.
wino
nvicrz.-tr.r hrzegu ntorza otu ieraja
skórzana teke z kttircj rt1 jlllujc
gotowy maszynopis
ange| czr'lo gloŚno: traktat
o pokojowl'm nieistnieniu, do czasu.
podpisujq
teraz jestem powietrzem
ja davis i zwierzęta brzegu morza
myśli klee

11



*

po południu davis z paulem
\łychodzq na dach wieżowca
podczas gdy klee maluje czarny
kontrabas rtygi.qda zza chmur smogu
naszym adresenr zwrotnym jest powictrzc
te trochę porł'ietrza miedzy palclnli rak
we włosach i tęczówce oka
moie lepiej nazywać sie tak
a nie stawiać svlój podpis na układzie
wzajemne.l ulegtości
czarny kontrabas jest już daleko
płynie przez paula i nvierzeta
brzegu morza
kiwajqc sie w rytm
niespokojnych oddechów

75 r.

xxx
nigdy nre wolno nie moina
podźiemna podskórna myśl
po którq wypełza nozg
nie rzuca kół ratunkouych
to kontury bezinliennych przedmiotów
uderzajq kantem w rzeczpvistość
zacierajq horyzonty
przynkniętych oczu
dusze podziemia ust
w których szept
crasne podziemia
pełne tych, ktor1_ zesz|I poniżej pasa

77t

19



piromania (iody grind)

a. w, a sielcws kienu - p olot tittie

1.

kiedy zamykam drzwi
już obudzona piromania
łaskocze palce
w1'mykając sie lamponl osiedla
autobus
1eden z tych rv ktÓrych
spędziłem rvie1e godzin
na nrorpr acjr rzeczy nienlozli$ych
przesuwa jocly grind
na odlegĘ biegun współczucia
f.
światło juŹ nie kipt
z nadchodzącej noryjody grind
wciaz pęka1ąry pąk pirclmanii
rozkotysuje cisze
jedyne chwile
kiedy nieskoordynowane
ruchy kogoś w zmierzchającym lustrze
prze-b;'r'vą1-ą- r u b ikon
wltpliwości rlie potyka.ią się
o rzesy gwiazd
wytrwałe w swoje.1 wędrÓwce
zdolaĘ w końcu przekonac
jody grind
g 

-b-r3|-u- 
p 1rypąq Ę9y-qs-cl

tylko ciemność
która jest Światłenr nie jest

f0

światłem będqrym ciemnościq
jody grind nigdy nie rozstaje sie
z ulubionymi filozofami
trzyma ich na uwięzi
jak nisko wiszqce latawce
na przykład platon
ma wymalowane na skroniach
btędne spirale paraetyki
3.
a jednak rstnieje
coś takiego jak powroty
wie|sz wtedy Że zamiast piosenki
prromanll
wybierzesz pierwsą' autobus
relacji lublin - bitgoraj
nie skończyłeś podrÓĄ dokoła
samego siebie jody grind
dlatego oglqdasz właśnie przez okno
wiatraki sprzed paru
lat
i iartujesz na temat
b1aszanego ponlnika bohaterów
tylko bohaterowie
przyjmq z twoich rqk
głód piromanii
.ł' ananke 1ody grind
jody grind
odpoczpva nad miastenr
ci którzy patrzq w górę
sqdząiż'
zapada zmrok
wchłaniam w slebie

21



głos jody grind
z palqrym r piromanii
olll
ta ziaczy cała reszta
nie przeczuwajq nawet
że sen przerwany w połowie
nigdy się nie dośni
jeżeli tylko
zderyduję się pójść
za szeptem ananke jody grind
kruk hughesa spoglqda
z drzev,ła

iest głodny
7ó r.

Śmieję się do was ze snu

Miasto. odbite

w nocnym niebie. gasnq
światła. i usta
przy twarzy lub ścianie
jak oknie znaczq Ślad
z popiołu. on

jeszcze nie ja
wraca zawiłq liniq
SZoZątków. świt

w kqcikach warg
odsłania grudki poiółkłego
Śmiechu

71 r.

22

dyptyk radosny

I.
nasze ręce pełne determinacji
nasze oczy w statpvie
nasze móZgi teŹ

w kleszczach naszę Serca
kręgosłup Nardy jak Stal

II.
rve mnie krzyczq plakaty
we mnie nrówiq slogany
ich szorstki język rysuje mój mózg
tch barwy takie wesołe
ich słowa grzmiq
riiwny krok

77 r.

symbiosis fV - wyliczanka

(..) Z},ć to znac,y być pośród ślł''iata, świata,
zdetenni n ow,a nego w p ew nyc I t w antnkac lt
}listot1,c77ry,ę}1, t+, oklicztto śc i ac h, któt.l,c lt nie
lttożcml, ttniknąć, I któlyc]:t ttic tn:olno nam unikać,
jcżeli many, zatniar rylraw,iać praw,dzi+,q szrukę (... )

E.Sdbato

zaczepieni rv korytarzu biura przewartoŚciow}$/ania polęĆ

nie mamy
prawa do obron)
nie mamy prawa do obrony
nle mamy prawa
ani niczego innego
NIE POWINNISMY BYC

L)
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it

i,

1

I

dwudzięstokilkuletn1poszukiwaczeSZCZęŚciaodnajdu1q
zaledwte

nowe formY banatu
ćżViŃ ŃeoNY CZYTAJ TRYBUNĘ
NIE CZYTAJ RUYSLINCKA
B^D7- GŁUPI
i#v;i|ńń-,nnru oPRACUJE ZA CIEBIE PIJA-

NYHYDRAULIK
p,;;; iló;i.iu ntr.u lat lrcib91e."{:y:*]. lu dzlom

)e mahavishnu jest czymś więccl od oySKoIcK

;;;;;"y ;"'n'a rozbiĆ iut 1ul.'.o'o'1uno głolły ludzi myślą-

cvch
w o,rJrodzeniu icałkien niedawno

); l.".,'"y p,ociuktenr ubocznyn Z r\asze mie]sce za.1mą

plastikowe
butelki na benzynę
mówisię:artyścitodegeneraciztopiqwÓdkęigwatcąnielet.

xu,o.go z nas gwatcono wiele razy wbijano nam do głowy

fornruĘ
i definicjó (w zvciu ... podać określenie Ącta;

;il;ł;i. sfrawoziii się san.ri stali nacl 1a111rekolnia
przewa gi dyktolvali .'yn n|s. i soĘl 11i9]1 !yktowaliby 

myśli

l'|niiorńn.ry zcbv na progach uczelni i u,.ęo::' 
^

gó,,"1 r.i.óy zaczęto.nadawać wsz1'stkienu nowe nazlvy

cu,iczki dziecięce , oo,,"t.o* to t"ni'ó*ki iuk nazwać cztowie.

ka
,..i.in,yn to za mało'ukarano nas mianenr obnvatela

rv końcu bormy srę onta ale boiirry się teŹ swoich snów

boimy się swoich snów

f5
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boimy slę bo może nam się przyśnić CAŁA PRAWDA co

pon]oZe zrozunlieĆ
ze nas nie ma
ie \cie jest koszmarem bo umarliśmy iuż wielokr()tnle

ewentualnie
jeden raz tylko porząclnie
nasze twarze nie mÓwiq nic od dawna
WHRE ARE INNE,R WOI{I-DS']
rvściekli gryzą kraty w szpitalach dla umysłowo choryclr
chociaz lórvnie obrzydztl inr egzystencję skicrowltlrie tllr

odrtykówkę
mój pr41aciel tcrapeuta tez nie jest szczeŚlirq'
nó1 przyjaciel jogin jest alkoholikien-l
moi |rĄaciele z oGRoDIJ jeszcze ą'ją

7Ó r.

ODPRYSKI

I po śnricrci zc.larza1i1 się zamachy' nlarcel proust się zastana-

wla.
zbyt maĘ ładunek jak na rvieczność. miaiclzonc pót rvieku

zastyga
r.v fioletowej fotografii.

Selekcja barw. znaki. uproszczenitl. międą' ślvitenl a lublt.
nenl Zgrą't

szyn. zbiera sie na śpierv'

Nowe konfiguracje oranzu. Zaporozcc rllija kolunlne ccdrów.

w słońcu
kazcly świat jest możliwy. rv czasic pclzilrnic spclkojtll'l-t-l ostre

kontury.

26

Dekoracje cokolwiek Za stare. Zuzyte płótno i samogłoskt

imitujqce 
buldoze-okrzyki. miejsce - betonowy plac zabaw. naclera]ą

ry' 78r

czwartek. słucham przyjaciela
który umarł w sobotę

klee nastalvia magnetofon
najpierw sĘ'chać trzaski
otwieranie okna i wrony Za tafl.ł wiosny

lkrs przy1lciela nie prnponlinr
głosu da1ekiej ananke

.!cst glosenl splowirlcgo plaszczll
ciagniqtego Po Pooloozc
czy fr1oze skrzeczentenl PtaKow
buduiaq'ch qrriazda
prą1icijt nimyśla sic dlugo
i z trudem budu.lc zdalllla:
nie potrafię tak dłuze]
sa ludzie dookoła
kógoś wyciqgni1ć z domu
samotnoŚĆ
autobusy one jeżdŹq tylko soblc
ci w parku gublą parasolc
siadaia na tawkach
chciałbym w11ść na ulicę z kimś
paul: on nie rozpĘn4ł się
tak bardzo w gorę
po prostu lryszedł na wlosllę 

-,.

21



Przy stole

W słojach stołu
twój oddech drwala
opadł, i rdzewieje
naszyjnik z ostrza;

palce, w puszczę martwq
brnq pędy po uśmiech
z włokien dręwna:

dla ciebie, mi,
dla ciebie mil, czy-
to miejsce bezskrzydte

.-1 r.
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tryptyk czerni

l. r

tutal nie majq dostępu
czelwienne karty dni
w czbrni słychać tylko
oddechy przyjaciół
z drugiego brzegu wydarzeń
(myślę ze cierpiq nie dostrzegajqc
uśmięchu przedmiotów)
ich ręce zanurzaj4się w kieszeń
powietrza
potrafi q głaskać nieistniejące
glowy dzieci
jeszcze trochę a oczy
przynty czają się do mroku
leszcze
pustych miejsc w nas samych
nie zwiodq
lepsze czasy
2.
tryptyk czerni
to czasem stowo dom
wypowiedziane tylko dlatego
że jest ciemno
i nikt nie spostrzeŹe
drwiny w kqcikach wydętych ust
uśmiech znaczy
upaniszady herberta
sq tylko odległym zgrzytęm

rylca

30

o glinianq tabliczkę
upaniszady
zawsze.Ąj4ce w blasku
uśmiech ten nader rzadki gość
pokrywa maskq popielniczkę
przy brzegułÓika
zza jejktawędzi
mrla powoli dym
tryptyk odłożony do 1utra
-)-

kaŹdy z nas
kończy głupio
jedni zamieniajq się
w laurową chmurę mitu
inni pogodzeni z marskoŚciq
wqtroby
odnajdu1q sens
dopiero na zar zy gany m szpitalnym
łóżku
szansę istnienia
otrzymujemy dopiero Po
śmierci
spó1rz tylle rzeczy
naraz traci swe znaczenie
!\ystarczy
m1|czeć 

7ó r.

xxx
czy to prawda obylvatele ery (oni wynryŚlq nazlvę)

że śmiejq się z was uchylone drzlvi

-lt



lustra rozdzierajq garnitury
nawet straciły ostrość cienie

nie nie oby"lvatele ery (oni zresztĄwymyślq nazwę)
.1esteście su permanami

inni umierają a nie wy
jesteście jako tako sytuowani
macie dach żarcie bawicie się

byliście będziecie szczęśliwi
75 r.

list I blue do kontestacji

wbrew przypuszczeniom davisa git planeta nie kopsa
żaru. pochmurnie raczej. w takie dni ludziom rosnq brzuch1'
a niektórzy zapominajq vyprowadzić się na spacer - jakby
podczas SprZqtania zapodziaIi gclzieś smycze.
na raz|e poprzestaję na obserwacji.
P.S. czy to prawda ż'e |udzie 1uŻw nic nie wierzą.

. /o r'

między dwiema stronami jezdni

nawet w krótkich chwilach spokoju czuje sie strach- że trzeba
bedzie odłoĄć wszystko na bok i walczyć o sprawę lub
..m*ycza1ne świństwo''. palrzĄc na świat ciqg|e z jednego
nliejsca, czujemy jak strach przepĘwa przez nas -podob-

....:'oo 
razzaczętej 

.drogi - towarzysz.

tanie ucieczki w barwach tańśzego jesz,cze bełta, przeczytane
nad ranem ksiqzki nrqdre i bezsilne.

epizod I

32

strach puszczy solskiej, kiedy na.;bardziej drastyczne protesty
wobec ogłupienia Ąciem kończa sie pozornq chwilq raclos-
nej wizji. (w tyn] samym czasie epigoni rafała piszą t1'sięcz-
ny wlersz o cichei miłości. fałsątt1. do ostatniej litery
tekstu, bo nie takie w Ąciu nanr dano). przryjaciel malarz,
ktÓrego na niskinr poddaszu tratiat szlag, kiedy przychodzi.
li goście, który nie chciat z ninli rozmawiać - pewnie dla-
tego' że rzadko miał do kogo otrvorł'ć gębę i Zaponlniał.
ze do drugiego człowieka nrówi sie na głos.

tanle ucieczki rv barwach tańszego jcszcze bełta, przec^.tane
nad ranenl ksiazki madre i bezsitne.

irycie nie obiec"vrvane ale i niespehiorre. pełne cichego bólu,
sIrachu i nlaskowanej do granic oblędu agrcsji. zbyt czesto
brak nam kogokolwiek obok. dzisią pory\ł'alrly ludzi dla
pieniędzy. jutro być nloże, Źeby rrie być sarni. dobrze
r'vldziane są publiczne spolviedzi z wybitne1 pracy spotecz-
nej. przyznawanie sie do błędórv nie nla sórrsu - ujaunil
przecieŻ rysy na idealnie gładkiej porvierzchni nlózgu pclzy-
t)$'nego bohatera.

....'
eprzod ,tl
traglczne noce na clachu bloku przy skierki. kiecly sikaliśmv

w citil na ostatnich wracająrych clo clonlól,v luclzi. noce, ktti-
re nic zmieniał1' nic, a lv oczach pr4'jaciół byĘ prlryczyn-
kicnl do glorii. noce szybkie. .'r1'czerpujace.'doćc..prźeo
ktÓrvmi drŹeli okoliczni docenci i inni nlieszczarrie . kt?irvch
hlliśnly się bardziej niŻ oIli.

it'-'- chyba - nadziei
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epizod III
Zatoga radiowozu' która przyjnrowała od

na i kopniakami rtyrzucała na jezdnię
nych.

tanie uciecrti ...

nas katalog dobso-

- jako nienormal-

jesteśnry nieoficjalrri, przechodzqry przez ŻrycLę z oczyma. 
otwartymi szeroko, niestety widzący. bezkrytycznie krytycz-

ni. i b1ć moŹe jest tylko przypadkien]' że to nas przejęidża
ciężarowka, kiedy na zielonym świetle przedostajemy się

na clrugą Stronę jezdni - gdzieś w polsce. bĘski ...

78 r.

głęboka pustynia iglasta

na pustyni iglastej
nasze ślady zasypuje nie
piasek
a ludzkie milczenie
. 
L w_ ier zęta b rze gu n] o r Za
przykrywa1q się kocami
n]arzną pośrÓd ziarenek piasku
obecnych i nieobecnYch zaraz'en1

nie dorzucam już do ogniska
cienkich gałęzi krzyku
głęboka pustynia iglasta
Śp!

odseparowana od sPralv
koniecznych i niezastqpionych
krotkq notatkq w dzienniku podrÓZy

|ź
,,ł.ź

,ą,

tutr



nikt nas nie poszukuje
oprócz żółtego pyłu
wciskajqcego się w kieszenie
l uszy
ludzie rozsypują się w piasek
piasek rozsypuje się
na wszystkie strony świata 

75 r.

xxx
Sprzeclaję wam moje ciało

rozpisane na myśli
nrzenleeznnvch nezr.1

bo wyjqtkowo Znośnie
pachnie ciziś dym mirry i kadzidła

wiejaq z sali ptrsiedzeri
co nigdy nie przeszkadza

aby uderzyć w btękitne dzlvorry
ogłuszone n]arzenia

spadajq
wtedy na cztery tapy
a ich morda nie Jest Jużt taka ciekrw, 

,, ,.

jody grind trafia do klubu studenckiego
na meeting poetycki

..1lropottować konuś droge, którq nic ptijdzic sie
satnełnl, a z której tcn ktoś nie będzic jtlż lnógl
zawrócić...

F eln d n dez: Po żegl a n i c d zi cc i łi s nł' a
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wszystko zaczyfia się programowo
poeci sq widownia jest
po bokach dziwki towarzyszqce
poeci przeszkadzają sobie nawzajem
publika gwiż'dż'e
co ciekawsze nikt nie wygląda na
nlezadowolonego
uczestniq'polemik zgodni są w
nalwainie.lszym punkcie
puste butelki wstydliwie chowajq sie
pod stołem
kurwa nrać
kontestuje pewien poeta Z grudziądza
ktoś inny zatyka mu usta
obietnica druku
wszystko wskazuje na rozlołit
trvÓrczości
nawet zacięci wrogowie rrowej lali
uŚnliechajq się bezzębnie
anarchia panie kolego
och wreszcie coś oĄwczego sapie drugi
jody grind oglqcla Z przera}enióm
nocne doroŹki odwozqce spitych
w zacisze domowego parnasu
a mówiq
ze 1ak anarchia to źle - koniccznie
trzeba kropotkina

77 r.

xxx
ten świat olbrzymich reklam idtugich zyciorysów

jest namacalnie piękny



kiedy pokryrł'a się lakierenr brzydka rdza-waszych smutkÓw

w świattach rcflektorów wsrysq/ sq szczęśliwi

ten świat bylva pięknynr W ret-eratach wtedy

atmosfera jego pełna jest orderów i pochwa}

rric nie szkodzi' że prawda odfrunęla
już z jego okien. Zimno. 

7ó r.

'l'he vast Eternity - Side Trvo - Funky

2.

ponlyŚl
urodziłeś się w kraju
bcz rvolnych sobót
iholidexÓw
trudno porÓwnaĆ
ale ktopoty wówczas by'ł1

innego rodzaju
za odrą nadal n]ówiono o polskim
zaborze
rr filozolbwie odbi-wali co tlllesrac
r.rarady Produkqlne
tlopicr, r terAZ \\'lcsz
zc lralez1'sz do ludzi społeczl]le
zaanqażowanych
lv opirciu o sżtukę zlviędłego
ronrallt) Tnlu
porviedziano ci to $Yraznle
nic risujac innej nlozlirt'rlści
przetl.wanla
rZecą\Vlsc1e
trudno porównaĆ 

77 r.
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Obelisk

Cały sie wznoszę
nad własnymi
stopaml

śmieszy mnie

droga
71 r.

jody grind widzi cztery słońca któregoś poranka

dzień w którym jody
grind
zobaczyt jednocześnie
;l słońca prÓcz tego właśnie
taktu nie prryniósł
nic nowego

woda rzeki niosta
szkodliwe mviązki chemiczne
\Ą-Yżarte oczy ryby krzyczaĘ

zbiÓr organizmów nratematycznie
obry choć nie abstrakryjny
decydował o zawieszeniach
broni wynikach posiedzeń plenarnych
amputacji pog1qdów

po obu stronach barykady
studenci z prawiry
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i skrajni maoiści odmawialt
udzielania wyrłiadów
prasowych

jody grind nie oczekuje
poprawnych r ozv,tiqzań
patrzy w kierunku
4 słońc

przesłonietych tzw.
widzeniem świata

7ó r.

xxx
Jeden z bezsprzecznych świtów w ku'ictniu 78 r. Ostatni

dzień warsziatów w Krasntlbrodzie. Wzgórza już prawie

,gvtż-dŻq ptakami. Idziemy we cztcrech: .'Ftoy!,, Piekarski,
śprawr"a, Strelnik ija. Świt, przenryślęnie wchłaniljqry nas

w siebie, świt dla którego podzir,v ltyrazić mozna jedynie

przezŚmierĆ. Stoimy bez ruchu, kiedy 
''Irloyct'' 

rzuca w nas

,o, po ,u, długim bagrletem. Nic z gry. Tutaj wszystko

dzieje się na serio. Krzyzują się ścieŹki: prastare muSZIę,

zbieiane przez Sprawkę w kanricniołon]ach' mgła i świ-

szczqqw powietrzu bagnet. 
79 r.
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