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Mordownie, kostnice –

	 	 	 Jurkowi	Stachurze

wypaczony zgryz po³udnia
szwadron niedzisiejszych twarzy
jak przedwczorajsza Twoja
czerstwa i morowa
sterczysz w s³użbowym drelichu
na bocznicy życia rejwach py³
i mgielne aureole popularnych
za popielnice puszki po konserwach
w garmażu zak¹ska w¹ska galarety
cycate bufetowe wydaj¹ paciorki monet
miast broni – udar piêœci
otwieraczy chrzêst kastet korkoci¹gów
lament nad lepkim kontuarem
zwiêd³e bukiety w zamian wi¹zki inwektyw
bezzêbny rechot
kompana galop klin na fleku
pokraczny szus (jak mus to mus)
musztra szczaj¹cych a w rozporkach
wiotkie rabarbary
œmierdzi swat – poranny brat Kac
i swêdz¹ tresowane grdyki
zbierasz na kolanach szk³o a w garœci
skowyt gwiazd i tak kuria maæ
znosi mnie tu gdy przy “ostatnim”
puchnê znów po w³asnym
nekrologu

Body graffiti

nie lubiê gdy wyróżniasz siê
tablic¹ rejestracyjn¹ w okolicy
koœci ogonowej  to żadna obietnica
ani gwarancja ludzkich poœladków
uskrzydlony tatuaż zamiast charakteru
nie zast¹pi osoby sprowadzonej do
graficznych wzorów czy orientalnych liter
wolê ciê malutka rozbieraæ ze znaczeń
smakowaæ powoli i warstwowo wydrapywaæ pozory
aby dotrzeæ do sedna  choæ przez sekundê
nieuchwytne jak kropla deszczu w d³oni
schwytaæ 

Dekonstrukcja

zaczynam siê i kończê
na wysokoœci oczu tam gdzie
wyziera wiarygodny rejestr
nurt myœli pod sklepieniem czaszki 
reszta jest przypadkiem poddanym próbie
zapomnieniem
kończê siê na swych œladach
na cieniu w¹t³ym
w studni ciszy ma³omównie
na widnokrêgu gdzie dociera wzrok
modlitw¹ niewybrzmia³¹  jednoznacznie
na s³owach wartych ocalenia
kończê siê powoli lecz skutecznie
obc¹ twarz¹ w lustrze
przerażeniem
znakiem krzyża w nieskończonoœæ kończê

***

taka milcz¹ca jesteœ
że tym bardziej powinienem
coœ ważnego Powiedzieæ
ale wystarczy:
przywierasz mocno i oddech
mi odbierasz
a mówienie staje siê
zbyteczne

wiêc 
nie odzywam siê wcale
by okazaæ mniej œmiesznym
gdy
pomiêdzy ustami szczypie
najbardziej wymowna
Cisza

Wizja daleko posuniêta i doœæ optymistyczna

	 	 	 Wojtkowi	Borosowi

tak panie Boros
obudzimy siê dobrze po dziewiêædziesi¹tce
przed œwitem zdziwieni że żyjemy
ale z wigorem godnym pozazdroszczenia
bo znów nasta³ upojny dzień
zaawansowanych emerytów Procencja
toaleta z ubieraniem zajmie ca³e przedpo³udnie
zanim dziarsko ruszymy do lunaparku poszarżowaæ
na karuzeli i obejrzeæ piszcz¹ce lolitki
ukradkiem wycieraj¹c œlinê z k¹cików drż¹cych ust
a wieczorem w legendarnym lokalu
powiedzmy Borlandbarze otoczeni szacunkiem
pomiêdzy kroplówk¹ a kroplówk¹ w 15 minut
poch³oniemy Jedno Duże Pieniste do spó³ki
i osi¹gaj¹c apogeum
na czworakach przywo³amy taksówkê aby zd¹żyæ
do pensjonatu gdzie siostra o urodzie Umy Thurman
zmieni nam pieluchomajtki – bêdziemy podszczypywaæ
wymachiwaæ laseczk¹ wierz¹c że to nie ostatni raz
mamrocz¹c od lat ³udz¹c że to jeszcze nie koniec
choæ przecież panie Boros do licha
na coœ trzeba umrzeæ!

,,Gdybym nie miał przed sobą wizji złotego upojenia, 
to bym popełnił samobójstwo” 

Bohumil Hrabal

LECH KRZYSZTOF LANDECKI  Wiersze

Piano Vache

zwietrzywszy trop
przyobleczony w sierœæ
za zmiête oblicza euro
wetkniête za dekolt barmanki
wynios³em na ramieniu stylowy wieszak
nios¹c niczym halabardnik
od Piano Vache przez pasaż westchnień
i wiadukt wykolejonych
z rozmachem godnym szarmu
za każdym rogiem dostrzegaj¹c
szelest srebrzystych skrzyde³
zanim dojdê do Twego Zau³ka
jako poczciwy blagier
epigon straceńców
rubaszny starzec
i ustawiê trofeum zarzucaj¹c nań kożuch
z syberyjskiej bestii
siorbi¹c smirnoffa
aż spocznê ³agodny kloszard
na ziemi ubitej
twym obcasem

     

Z listów (nie)podartych

kontynuujê dziennik i umieranie
ciêżko idzie
z kotleta œmieræ mnie podpatruje
paruje i szepce

sam siebie zaczynam kokietowaæ
miewam napady podejrzanego Chichotu bez powodu
- iluż mnie we mnie mieszczê?
teraz już wszystko wiesz
moja œcieżka prowadz¹ca ku przepaœci
diametralnie różni siê od Twojej
nigdy nie bêdê po stronie wiêkszoœci
i znajdziecie mnie zawsze na ty³ach

zarêczony z Nicoœci¹
pamiêtam o istotnych wizjach proroków
rozsup³ujê siê – aż do niewidzialnoœci
Szczêœcie to œwiadomoœæ
najmniej dojmuj¹cego
istnienia

zdjęcia z Gdańska A. C. Leszczyński


