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POEZJA
Piotr Mitzner

POEMAT  O  KUKU

Skąd się wzięło Kuku?

z jajka 
podrzuconego przez sen
buka o sośnie

małe Kuku nie płacze
nie kracze

Kuku kuka
i rośnie

*
sprężystość jakaś
bryzga
pryska

to Kuku
gotuje się do skoku
na spokój

*
Kuku ma wyobraźnię
no to wyobraża sobie
Bóg wie co

i Bóg wie
co Kuku sobie wyobraża

dlatego
błyskawicznie puka
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*
Kot siedzi na dachu
pies siedzi na ziemi

Kuku rozmyśla o wyższości
kota nad psem
i wyższości 
strachu nad złem

o swojej nieprzystawalności
więc nie przystaje

i się oddala

*
Kuku chce być lwem
ryczeć

ale zawsze wytnie koguta

kukuryczy
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*
Kuku dokucza
stosuje akupunkturę

w rękę wbija mi igły które
pod skórą odnajdują klawiaturę

i do tego
rymuje

*
„Zabić Kuku” taki napis
pojawia się na bruku

to Kuku pisało

to miało być 
hasło na wybory
ale Kuku z trudem
składa słowa

i jest już po wyborze

wszystko zostało wybrane
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*
Kuku coś robi
coś zdobi
coś drobi

zbiera kudły 
kurzu

przesuwa coś ku
idzie ku
kulawo ale

wszystko jest ku
z braku

(PRZYPIS O PRZESUWANIU

Przesunąć cokolwiek
żeby było po myśli

ale nie idzie

dąb za bardzo zakorzeniony
dom za bardzo fundamentalny

bóg jest i tak
wszędzie

no to
bardzo i za
bardzo
przesuwam

czas)

*
Nienażarte Kuku 

spod oka
łypie 
w okna bloku

mruczy: kukurydza
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*
Deszcz pada
ze zmęczenia

Kuku patrzy na deszcz
a deszcz wpływa na oczy

to nie kuźnia
to deszcz
to nie kurnik
to deszcz
to nie
deszcz

to Kuku
zrobiło sobie kuku
i łka

*
Jak wygląda Kuku?

Profi l ma na facebooku

a gdzie jest Kuku
en face?

W nas   

*
Kuku i Kuku
nawołują się

Kuku leci do Kuku

w połowie lasku
wpadają na siebie

o ku
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*
Kuku u spowiedzi
(z wizytą)
siedzi

Kuku do nocy
mówi: 

nie koś moich win
nie zabieraj mi
grzechów bo
będą gryzły innych

Kuku odrzuca
(daleko)
pokusę pokuty

mówi:
noc mnie nie lubi
bo odpuszcza mi

*
Puk puk

gar drży
goruje goreje

wypluwa gorycz
na blat
– to Kuku gotuje się do
druku


