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TU GDZIE
tam gdzie jestem
i gdzie mnie nie ma

OD PROSTEGO CZ£OWIEKA
to brzmi magicznie
to brzmi niegroŸnie
fachowo i bezosobowo
restrukturyzacja
minimalizacja kosztów
strukturalne dostosowanie
racjonalizacja
a dla mnie to po prostu brak chleba
i stoj¹cy ca³y dzieñ w bramie dzieciak

œwiat³a cel
i œwiat³a gwiazd
kroki
pomiêdzy
i kroki
skrajem
nieznany nikomu
widoczny dla wszystkich

POJESIEÑ
miasto chmurnieje
przera¿aj¹cym g³odem
martwe liœcie w b³ocie
powoduj¹ ciche rozmowy

MONOPOL
ja jak cieñ
w przestrzeniach
takich jak te
ja to sen
w koszmarach
takich jak te
ja jak ja
splastikowane
w ogrodzonych terenach
ca³odobowych

sporadyczne deszcze
wydaj¹ siê niegroŸne
nawet
bezsensowne
radio nieopatrznie
wspomnia³o o powodzi
gdzieœ w jakimœ mieœcie
telewizja nie powtórzy³a b³êdu
miasto chmurnieje
wyostrzaj¹ siê chodniki
szepcz¹cym mrokiem
pog³êbiaj¹ bramy
szare niebo milczy
przyby³o liœci
na razie
nic

SPEKT
AKL TRW
A
SPEKTAKL
TRWA
Moje uczucia
by zaistnia³y
potrzebuj¹ przedmiotów
które mo¿na kupiæ
na tej to a na tej ulicy
pod szyldem co œwieci siê w nocy

AUTONOMIA
wpija siê w ka¿dy zakamarek
idealnie skrojony strój
powszechnej indywidualnoœci
z katalogów

W biurze wype³niam ankietê
podanie zdjêcia razy trzy oraz œwiadectwo
prosimy teraz usi¹œæ i poczekaæ
a¿ przyjdzie
Przedstawiciel podaje d³oñ
transakcja zawarta
to ja teraz bêdê jakby ¿y³ za pana
mówi
Potrzebujê tego
by zaistnieæ
W statycznym wszechœwiecie jednej formy
potrzebujê przedmiotów co wyra¿¹
bo jestem
bo jestem
bo jestem
Tym Co Jest Widoczne

CIEÑ FREUDA
ŒCIŒLE PR
YW
ATNE
PRYW
YWA
mówisz
przez megafon policyjny
– prywatnoœæ
to co tu po mnie
wracam
krokiem chwiejnym albo
zrównowa¿onym
tak samo szaleñczo
wracam do
celi zwanej
prywatnoœci¹

tendencyjnoœæ codziennoœci
kapitalistycznych przemówieñ partyjnych
zaklêty w reklamie
weso³ej fabryki forda
nie mogê mówiæ
uœmiech wykrzywia mi usta
czyœciutko
podaje zestaw

RES
TAURANT U ZY
GMUNT
A
REST
ZYGMUNT
GMUNTA
nie przetrawione resztki
soki nie daj¹ rady
kwaœna kapitulacja
wobec gnij¹cej wiecznie
materii
hamburgery
szybkie i tymczasowe
pozorne pokarmy
ponowoczesnoœci
masowy serwis
nowoœciowych powtórek
frytki z bu³k¹
i bu³ka z frytkami
pomiêdzy stolikami
piêciosekundowy spot reklamowy
starcza by siê nabawiæ niestrawnoœci
po promocyjnym zestawie
na dwoje we dwoje

WIW
AT PLURALIZM
WIWA
ró¿nimy siê
nazw¹ firmy co nas
odziewa
treœci¹ znaczy siê
tytu³ami obejrzanych filmów
siedzimy
nie tacy sami
ale i nie inni
siedzimy
ale nas tu nie ma
nie my jesteœmy obrazem
nie my obraz tworzymy

TERAZ T
Y BÊDZIESZ MOJ¥ P
ANI¥
TY
PANI¥
A my
jak nic
jak etykietki

WSOBOŒCI
w lustrze widaæ t³o
wy³¹cznie
mg³awe komentarze
lokalnych brukowców
œcienia³y w czerwonej mgle klubu
jedynie barman nape³nia nadziej¹
przy stoliku za którym nikt nie siedzi
i nikt nie usi¹dzie
œcienia³y wœród obrazów
telenowel
wyodrêbniony z t³a – t³em tylko bêd¹cy
jest tylko t³o które nie istnieje

obietnica przemiany
co siê nie spe³nia
my
naprzeciw
dwa krzes³a
mo¿na siê
powo³aæ na stó³
patrzymy têpo na blat
na siebie
my
jak nic
jak zbyt szybko przerwany sen
jak obietnica
jak reklama
reklamy dwie

LO
VE S
TOR
Y
LOVE
ST
ORY
Kochaliœmy siê
20 minut

ŒLUB
Y POLSKIE
ŒLUBY
na miesi¹c miodowy wyjechali do kole¿anki na weekend
za od³o¿one pieni¹dze seans z promocji
becikowe odk³ada siê na trumnê
drudzy do Anglii na zes³anie
w noc poœlubn¹ przerzucali kartony w magazynie
trzydzieœci minut mi³oœci w przerwie miêdzy etatami
œlubujê
wiernoœæ symbolom narodowym
w³adcom naszym u ¿³obu
wszelkim nakazom i ustawom
œlubujê wiernoœæ i pos³uszeñstwo
samowoli uprzywilejowanych
wyzyskowi i represjom

to nawet niez³y wynik
przeciêtny
zd¹¿ymy jeszcze
powtórzyæ to parê razy
do domu
mam godzinê drogi

JAK ZDJÊCIE
NEOSPE£NIENIE
Ja to pozycja na rynku
Moja twórczoœæ to ok³adka
Recenzje w poczytnej prasie
I wykresy sprzeda¿y
To czy podasz mi d³oñ
Zale¿y od tego
Kiedy i za ile kupi³em ubranie
W które jestem odziany
Ja to rynek
Kupujê znajomoœci
Pozbywam siê ich nim zszarzej¹
A myœli zawsze z najwy¿szej pó³ki
Pakujê do koszyka

naprzeciw
oddzieleni sto³em
szklank¹ herbaty
papierosem
¿arówk¹ co u sufitu
- patrzymy siedzimy myœlê ¿e i mówiê
ja pani¹ chyba sk¹dœ znam
chyba ze zdjêcia
tak ja te¿ pana znam
ze zdjêcia
jak zdjêcie
odpowiada bladymi ustami

POKER ER
OT YCZNY
ERO
zagramy
chocia¿

T£US
TA CZERWIEÑ
T£UST
Ró¿owa pani
a¿ mi³o
A ja pakujê nabijam
¿e hej
W³oski co do jednego z klaty
precz
Marmur
i Nimfa
w k¹cie brudne ³achy
a ona t³ust¹ szminkê rozsmarowuje
po tafli lustra

znamy
wszystkie akty
wszystkie sceny
wiemy wiemy wiemy
co i jak
chocia¿ nie za bardzo
po co
kolejne rozdanie
licytacje
zwyciêstwo
przegrana
przegrana
zwyciêstwo
zdejmujesz majtki
papieros
œciana

SAMOCHÓD
Konkretny mê¿czyzna wsiada
Do konkretnego samochodu
W pomarañczowym maluchu rozmawia
Z konkretn¹ kobiet¹ o konkretach
Siedz¹ i myœl¹
¯e dobrze by na tylnym siedzeniu
Ale miejsca za ma³o
On mówi ¿e tak dawno
W niej nie by³ ¿e
Gubi siê nie pamiêta
Sens traci zapomina
Ona te¿ dawno go nie czu³a
I ju¿ niemal nie wie co i dlaczego
Myœli ¿e mo¿e jednak siê zmieszcz¹

JU¯ CZAS
Dozorca wszed³
Nie za wczeœnie
Pytam
Nie
Rozgl¹dam siê
Korytarze puste
puszki rozgniecione
kawa³ki ciasta
i pety
w k¹t wciœniête kartki zgniecione
Ktoœ jeszcze próbowa³
myœlê

Ale nie

Dozorca chrz¹ka

Mê¿czyzna wzdycha
Trzeba kupiæ wiêkszy samochód
Mówi a mo¿e tylko myœli
Przekrêca kluczyk

Dobra idê

Ruszaj¹
Konkretnym samochodem
Rozmyt¹ ulic¹

NA SKRAJU
U DRZWI
Jest miasto
Twe oczy gdzieœ zwrócone
Ulice których krokiem
Jest miasto
I coœ na skraju
Co roœnie pêcznieje
Posêpny ptak na czarnej
ga³êzi
Muskamy jêzykiem
Rozsmarowujemy na ustach
Mo¿e w³¹czymy œwiat³o albo
radio
Zobaczymy co w telewizji

Serialem o osiemnastej
trzydzieœci
Pêcznieje
Smutnym seksem w naszym
pokoju
Pêcznieje
Papierosem
Pêcznieje
Ostatnim…
Do ust nap³yw
Nabrzmia³e i pe³ne

Pêcznieje roœnie
Na skraju tu¿ za lini¹ wzroku
Tu¿-tu¿ za miastem
Za œcian¹ przyczajone

Wiesz mówi

W k¹cie najciemniejszego
pokoju

Zaparzê herbaty

Popijamy herbat¹
Zagryzamy chlebem
Pêcznieje
Zag³uszamy dzwonieniem
o œciany szklanki
Pêcznieje

Jest miasto otulone mrokiem
Ulice ciche szerokie

MIÊDZY NAMI
produkt ubiera siê
po udanej transakcji
dziêkuje
poca³unek gratis
chocia¿ jako rasowe kurwy
nie powinniœmy tego robiæ
wiêc wybacz
niekiedy miewam takie
dziwne odruchy
ale
to minie
...
produkt dzwoni
interes ten miêdzy nami
rozumiesz
nie mo¿e byæ kontynuowany
przeliczy³am wszystko
wed³ug zasad z tygodnika
i niestety
deficyt
stratê ponoszê
ty mo¿e i na tym zyskujesz
pewnie moim kosztem wiêc
znik³o parê rzeczy
kombinujê
jak zdobyæ nowe
równie ciep³e i miêkkie
meble

