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dwa obrazki 
 

z dzieciostwa 

zapamiętałem dwa obrazki 

 

na jednym  

coraz większe ryby 

pożerają się  

aż do brzegów kartki 

 

o drugi potknąłem się  

przy lemie 

w oczekiwaniu na nowego syzyfa 

schody w górę do dołu  

prowadzące 

 

wizje artystów  

trzynastoletnio pomyślałem 

nie przypuszczałem 

że to najprawdziwsze 

życie 

 
(macha 2007-01-19) 
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Mind the gap! 

 

Bardzo za szybko Idą sprawy przyjacielu 

według dowodu Do starości jeszcze jeden Top Gear  

Tamte dziewczyny wciąż bez żadnej zmarszczki 

A ja z dolnej strony trawnika 

 

Się już plasuję W intercity do wawy  

Na sześddziesiąt sześd miejsc W wagonie 

sześddziesiąt sześd laptopów 

Chyba tylko na moim jeszcze nie jesteś 

Plikiem Excel z formułą Nie dzielid  

przez zero 

 

W przedziale bokser w koszuli od Hugo 

I kobieta co nie umie wydad miliarda 

Delegacja skooczyła inspekcję A teraz  

powrót klimatyzowany W tunelu  

ze wściekłej wiosny 

(on ją obmacuje  

I mają oczywiście tak różne obrączki) 

 

Jeśli dzielid życie na chwile Dobre i Byle przeszły 

Zaliczam właśnie szczęście gościu 

Traumą będzie Tamten peron 

Za dwie godziny więcej Od ciebie 

(macha 2009-04-24) 
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***alegoria kobiecości VI 

 

mam wciąż przed oczami  

widok tego pięknego dworca w popołudniowej 

toalecie 

otwierające się drzwi westybulu i w powodzi ludzie 

w koocu wyszła z nich Utajona Kobiecośd 

Schowana W Dżinsy I Kurtkę  

pod nią skrywały się największe  

tajemnice 

nie prosiłem  

sama  

otwarła ostatnie drzwi  

 
(macha 2008-11-02) 
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100 pieprzonych krawatów 
 

moje pierwsze 100 krawatów 

pochodzi z okresu wielkich dealów 

mam też z wtedy omegę 

i obrzydliwie złotego montblanca 

chciałem byd wtedy inny  

i jak inni 

zrozumcie 

tłum postaci w garniturach  

(zwłaszcza zapachy snują się niestety w pamięci) 

zasłaniał mi całe 

oczy 

 

piętnaście lat później  

(w nich  

pudło  

jak  

świat alci 

za lustrem) 

tamte krawaty mi cuchną 

może nawet nie fałszywym życiem 

bardziej trupem i brudną forsą 

 

lecz pociąga mnie niestety smród  

owych stu pierwszych szubienic 

wciąż kocham piękne samochody 

a czasem szybkie kobiety 
(macha 2008-06-08) 
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starośd w wielkim mieście 
 

nie wystraszył się starości 

kiedy kochanka kupiła wibrator 

popadł w lęk gdy przestała  

wymieniad w nim  

baterie 

 
(macha 2008-04-03) 
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