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opowiedziałbym Ci o pisaniu 
o tworzeniu ludzi i przedmiotów 
chociaż to troszkę jak zabawa  
bogiem - tylko czasami 
popadam w samo zachwyt 
by po chwili utopić się i spalić 
popełnić poetyckie samobójstwo 

odpowiedziałbym Ci dlaczego piszę 
gdybym znał wierność ludzkiego języka 
i siłę zwierzęcą sumienia 
wiedz jednak nie używam długopisu 
ponieważ zbyt mocno mnie irytuje 
cierpkość mięśni 
a przecież co dzień zaczynam na nowo 

rezygnować z władzy 
nad własnym światem 
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chciałem zobaczyć w Twoich oczach wyśnioną jesień 
wyścieloną złotem i ziemią w kolorze caffè alla valdostana 
taką w której zziębnięta radość odzywa się niepytana 
i taką w której lato nie mija choć przemija wrzesień 

chciałem zobaczyć w Twoich oczach zapomnianą wiosnę 
pozbawioną czar niewezbranych goryczą mocy 
taką w której dzień bez trudu przyznaje się do błędów nocy 
i taką w której nawet zimą nie zblaknę - nie dogasnę 

chciałem zobaczyć w Twoich oczach całą wieczność 
strunę delikatnie szarpaną pełnymi słowami 
taką w której nie będzie przerwy pomiędzy serca przemowami 
i taką w której nowego kształtu nabierze lakoniczność 

jeszcze wczoraj mówiąc o Tobie staranniej chciałem 
dziś jesteś fascynacją i moje szczęście że to zrozumiałem 
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Spowiadam się Miłości wytrwałej 
i wam, gorzkie tęsknoty i smutki nabrzmiałe,  
że świadomie skłamałem 
próbując motylem nazwać świat wiszący na ramionach Atlasa: 
moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. 
Przeto błagam serce złamane, wiecznie umarłe, 
wszystek rozum rozsądkiem zropiały 
i was, gorzkie tęsknoty i smutki nabrzmiałe 
o modlitwę za mnie do Śmierci łaskawej. 

Amen. 
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coś cię poznało 
coś się zakochało 
tęskniło – prosiło – wołało 
ceniło – broniło - gruchało 

i ciągle było mu mało 

coś cię podziwiało 
coś się zawstydzało 
ufało – tańczyło – hulało 
fikało – czekało – patrzało 

i ciągle było mu mało 

coś przeklęło 
coś skłamało 
płakało – skomlało – marniało 
aż wreszcie skonało 

i wtedy wciąż nie wiedziało 
dlaczego tak bardzo mu zależało 
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dziernika 1992 roku w Bytomiu. 
Niepoprawny politycznie działacz 
społeczny, entuzjasta życia, ideali-
sta i marzyciel. Mężczyzna zako-
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