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Jagience i Wojtkowi Kassom
 
na skraju pańskiego stołu
komar pasie się
na kropli miodu

najedzony
ale przyklejony

przyklejony
ale najedzony

czy oderwie się 

 a ja pytam
 jak mam klęcząc
 podnieść się z kolan
 po podniesieniu

 po kolana
 w pokoleniach

 coraz cięższe ja
 w goleniach

a jednak odleciał



168                „Tekstualia” nr 4 (47) 2016

DESZCZ NA PODWÓRKU

Domów
dziupli nor
i gniazd mieszkańcy

i nasiona w ziemi
czekają na deszcz

zapowiadano deszcz
zapowiedział się deszcz
zaklinano deszcz

i spadł

mokre są świerki
mokra wiewiórka
burka i kurka
i buda burka

mokre ogórki
mokra laurka
mokra koszulka

mokre futerko
mokre piórka
furtka i furka
dołek i górka

ktoś daje nurka
ktoś tylko zerka
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MUCHA SIADA

– Poprzewracam pomniki

przywrócę im sen
po trudzie
 
zabijania
nas

spiżowym palcem
kamiennym okiem

obrócę wzniosłość
w padlinę

– obrazoburcza 
mucha na chwili siada 
macha rączkami

chwieje się chwila

*
na ruinie rodziny
mości się rodzina
pieści się rodzina

na ruinie rodziny
piknikuje rodzina

a już nowa rodzina
na górę rodzin się wspina

pachnie starcem
i niemowlakiem
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*
kto ocali tego człowieka 

przecież w naszym mieście 
to ślusarz ostatni? 

a drzwi zacinają się jak zawsze na
zawsze

SZANTA

Przed tym hurraa
ganem

wejść na najwyższy
czas

wbity w przeszły
niedokonany

ułomności się trzymać

gorączka przejdzie
dołem

i po
wietrze

a w wolnych 
chwilach
będziemy zapominać

zarastać
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GROZI

ma kły
pewnie zły

paszcza
a tylko piszczy

zjada nasze płuca
wawelski smog

KOŁO

toczyło się koło
nie smutno
nie wesoło
nie czarno
nie biało
nie wolno 
nie pomału

koło zawróciło
o kimś zapomniało 

GDZIE LAS?

gdzie wlazł

znam 
go ze słyszenia

mam 
na końcu języka

wiem
jest cały z drewna
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ŻYWOTY

żywot mnisi
żywot mysi

kto chodzi?
kot chodzi

a w dole mlask
podziemnego jęzora

plusk toni ogromnej

nad tonią
na ogonku
żywot wisi

*
odstawia krzesło od stolika
i przysuwa
nie może się zdecydować
czy czekać
czy nie czekać
jak czekać
jak nie czekać

gdzie jest
środek ociężałości?
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