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Posadziłeś las
zamiast ciernia
żeby żyć.
Żeby słońce było darmo
dla ziarna,
Żeby nie nadgryzały ścian
głodne dzieci,
chrzczone wodą z bagna – 
Moja Matko.

Brodzą rachmistrze „gniazd”
pod drzwiami, oknami.
Nastawiają ucha,
żeby matka nie gadała
dziecku kim jest,
zanim wyleci
z gniazda.

Zielone przechodzi
do ataku.
Guano maluje marmur,
krew zmywa.
Piłat Prokurator,
zajęty pielęgnacją
swego upierzenia.

Śmietnikowi pchacze
wózków dziecięcych
o rękach starochłopięcych
wożą wszystko, co leży:
elektrownie kalorii,
ośmioletnie czekoladki,
stare kanapeczki,
zielone kiełbasy,
lodówki, maszyny, maszynki.
Stare – nowe odpady.
Nawet portret ręki,
która błogosławi.

Starość,
plamy u głowy.
Starość – testament 
w nagrodzie wierszem,
gdzie świeże i nowe
jak zapach wiosny.
Starość jak krzyk
budowli, która się chyli
i nie chce upaść.

Ten, który się nie mieści
w kadrze woła:
„To Ja!”
Rzeźnik dla kurczaka
ma mniej czasu,
ale w sąsiedztwie noża
zawsze się uśmiecha.

W oknach stokrotki,
piwonie albo bławatki.
Na niebie duchy chmur.
Bałwan szczęśliwy,
że biją dzwony.
Dzień w dzień.
Dzień w dzień.

Płaskie rzeźby rasy
zawężają to, co inne.
Rosną zamki, w zamkach jaja 
kukułek.
Świat powstaje od przystanku
do przystanku.

Przybyli kuzyni
mury gryźć
starych ulic miasta.
Król mysz
sumuje Wersale,
by było o czym
pleść.

Niewidoma
mieszka obok spraw,
które przycichły.

Opera w sytuacji patowej.
Spadają ceny piłkarzy ręcznych.
Bardzo znaczny trend zakazaczy,
Erwin z nocnej szychty
żre to, co leży.
I wszystko to pachnie
jak poduszka.
Już kciuk przesuwa
kartkę na krawędź,
już wskazujący zakrywa
wszystko, co zimne.
Już duch nieobecny,
już marmur trzeszczy.

Przed odejściem fotografia.
Leżą oni, ja i kwiat
zanim opadnie.
Na czele pochodu
ten, który nosi coś
na obrazie wielozadaniowym.
Karzeł wspomaga tylko
małą ranę.

Mam powód do obaw,
że przyjdą po mnie
mierząc ogród,
żeby znikł.

Powinno się wznowić
dociekania o tych,
którzy nie czują się pewni
w czasie zmywania naczyń
w miejscu, gdzie nic
nie słychać,
nic nie widać.

Skrzypiec majestat umiera.
Popiół każdy ciepły.
W kamieniu wyryty
niejeden lichy
król.

Siedzieć cicho,
nie targać sprężyn,
nie przepraszać za ścianę,
za biały obrazek,
za widzialne,
za ciało,
za kuszenie,
za wiarę.

Człowiek czasem mniejszy,
Czasem powyżej konia.
Raz na dzień – wrzeszczy
jak pies.
Tyle ma ziemi, wiele nieba,
lewo – prawo wiatr.
Raz w roku, od nowiu
do pełni,
drzewo jego.
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Noc.
Za oknem
zielone pożera czerwone.
Pampersami pachnie
rezydencja pani Weny.
Padał deszcz,
dżdżownice wyszły,
ktoś drapie plecy,
że słychać.
Powinien trafiać, żeby żyć.

Mur
się nie mieści w kadrze
długością.
Jest ani dobro,
ani solo.
Gdzieś tam istniejemy
w tej kolekcji.

Czas wracać tam,
gdzie nic nie
płacze.

Gdy w komodzie
uncja makaronu – 
dzieci co dzień
o jedno mniej.
Do stołu zasiada
następny wrzask
(z naprzeciwka uciekła
niskiej ceny papuga).
Liczy się grosz do grosza,
gwóźdź do gwoździa.
Natura chomika
o diabelskim oku
przeżywa to, co spadnie.
I blachy rdzewieją daleko od domu.

P.S.
Nieważne, że szczeka,
Ważne, żeby wyzdrowiał – 
mówił o mnie mój pies.

Obok okna w kratę,
nadzieja na przywiązanie.
Trzeba bać się „kina”
dramatycznie, w którym
głowa na pal,
albo na tacy.

Szukam światów innych
w sobie, obok
i za płotem,
gdzie zające się różnią,
a króliki bogobojne.

W wojnie braci
król umarł.
Głowy pochylają głowami,
żeby się wół nie płoszył,
gdy orze za grosze
na chleb.
Jeszcze czegoś nie ma,
bym się mógł weselić
milcząc.

Noc i nic inne.
Dźwięk też ciemny.
Taśmą zakryć, co się marnuje.
Potrzebuje samotności
to coś inne.
Przeminą: on, ona, one,
dzień i noc,
niebo
podobnie.

W miejscu, gdzie
wszystkiego pod
dostatkiem,
nie jest podobnie.
Należy gromko naprawiać
skrzywienie, dopóki masz
wielki dom
i dobrze ci się wiedzie.

Lubię kino.
Tam też wielu nie żyje,
ciągle coś popycha 
obrazek
albo wzrok,
albo ścianę,
albo coś się dzieje.
W bajce.

W dobie wysokich oceanów
na ląd wychodzą pogadać
o tym, kto wierci zębem,
kto mniejszy, kto większy
jest.
W mroczny czas
światło nie przychodzi.
Chyba, że przez przypadek.

Szanuję drzewa,
które się same
kładą do snu.
Tylko chwila z bajki
czeka bezustannie.

Czas przeszły-teraźniejszy.
Motyle jeszcze ciepłe,
wiara przez okrągły dzień.
I ten szal kolan zdartych
drogą na skróty,
gdy w głowie tylko huk,
lecz kule
obłe.

Człowiek wchodzi,
człowiek nosi.
Pcha pod górę i z góry.
Człowiek maluje matkę
i dziecko tulone.
Buduje i obala.
Rozkosz nie zraża,
gdy w złotej ramie
wisi łotr.
W ceglanym murze
świerszcz gra ile chce.
Na wyspie krów
nie ma czasu sen.
Wiele krzeseł
dzierży Ziemia Wielkanocna.
Nietoperze patrzą, żeby jeść.

Proszę się tym zająć
zanim zżółknie papier.

Ogień kurnikowych tenorów
powoli się wypala.
Stare drzewa na rzeź,
zanim same się położą.
Ciągle po swojemu
ktoś robi swoje.
Ktoś czyta, ktoś chrapie.
Chleb nie rodzi się sam.
Bogowie mają przechlapane,
gdy wiecznie ten sam
teatr.

Gęsi tyją obok swoich.
Wiatraki mlą dla Rzymu.
Gdy deszcz się porusza,
dla mrówek jutra
nie zabraknie.

Muły chodzą żwawo
żeby nie uprawiać gliny.
Misie pluszowe
po to kanapowe,
żeby  żyły
dłużej i wyżej.
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