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* Wolność musi być *

Wolność musi być.
Inaczej żaden koń was nie pociągnie.
Żadna ochota nie poruszy waszych rąk.

Pojąć to trzeba mimo wszystko.
Mimo idiotyzmu klątw,
mimo inteligentnych glątw,
mimo obcych projektów mątw.

Pomimo kpiny z oczywistości,
oczywistość należy do serca wziąć.
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* Ja, ekspres do kawy *

Krzyż na małych nóżkach
                                    goni 
skonfundowane:
trójkąt, kwadrat, koło i pentagram.
Goni z otwartymi na oścież ramionami.
                      A oni uciekają 
z psim podkuleniem ogona,
jak jakieś figury 
                      obnażone 
aż do swej niedoskonałości.

Ja, ekspres do kawy
widziałem to 
                      kątem oka.
I uciekłem...
Jak karaluch pod telewizor.
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* Brzęczenie muchy *

Definicja logiki jest 
radykalnie paradoksalnie
mniej określona, 
niż pojęcie dobrej woli.

Dlatego każde zwycięstwo rozumu 
na przestrzeni dziejów,
wiąże się z cenzurą prawdy.

Żywa prawda wyłazi mimo
tych zwycięstw rozumu...

Jakby nie rozumiała zwycięstwa rozumu.
Jakby go nie zauważała.
Ot, brzęczenie muchy.
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* Serce z betonu *

Serce z betonu,
przymijania nie czuje.
przyszłości nie vidzi.

Łzy nie utoczy na widok
ławki zbutwiałej niemiłosiernie.
Na której siedziało z piękną dziewczyną,
lekceważąc sobie jej tęsknoty
skarbiec otwarty szerzej niż oczy.

Bo jeszcze pełno
było przed nim nocy.
Bo to, bo tamto...

Ławka wtedy była całkiem nowa.

Serce z betonu
wybudował sobie los
w świecie przeciw proroczym.

Teraz twarz innej dziewczyny
przegląda się w telefonie.
Chyba w nim zapisane ma
wszystkie marzenia.

Serce z betonu jej nie zaczepia.
Wokół reklam kolory,
a w nim sepia.
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Jej twarz w świetle telefonu
wysyła bezgłośną wiadomość.
Nie rozgrywa życia w miejscu
z którego zaczyna się teraz.
Jest porwana gdzieś tam.

Serce z betonu nie jękło 
na nieobecność,
kontrolowaną przez nieanioły.

Sercu z betonu 
w uszach brzęczą pszczoły bezmiodne.
Takie pszczoły są teraz modne.
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* redegeneracja *

alkohol regeneruje uczciwe reakcje

lecz wizja człowieka
przegra z chamskim monitoringiem

to katastrofa

wielu martwych żywych

inteligentna gnuśność nad nimi

lew przemieniony w purchawkę

gwiazdy w głupawkę

umiera sens
rozmywa się cel

prawda na torturach łże jak pies

diagnoza kreatywna i jej robactwo
organizuje ankiety i wybory

krztusi się jazz
akurat zysk zapomina kulturę

Uwaga! uwaga!
a teraz proszę państwa
pokażemy państwu
bzdurę, bzdurę, bzdurę

alkohol regeneruje uczciwe reakcje
lecz szkodliwy jest na seks.
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* Uroda pogody *

Czyż w pochmurny dzień
kolory nie są piękne subtelnie.
A jednak to słoneczny dzień
zachwyca bajeczniej kobiety, kolektyw.

Czyż deszcz nie jest bardziej 
ożywczy od suszy.
A jednak to piękną pogodę
podziwiają plakaty, wycieczki, panny młode.

O niepraktyczny jest nasz gust
i ulega propagandzie reklamy
W przeciwnym razie cieszylibyśmy się
z pogody, jaką akurat mamy.
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* Normalnie nienormalna sprawa *

Jeśli pomyśleć szczerze
w zwykłym realistycznym wymiarze
to życie jest... abstrakcją.
A okaże się 
w naukowym wymiarze
wręcz kosmicznie
abstrakcyjną atrakcją.

To normalnie nienormalna sprawa,
być abstrakcją 
                 wpośród 
głodnej realizmu rzeczywistości.
To normalnie nienormalna sprawa,
                 wpośród 
rzeczywistych wydarzeń
poruszać się za pomocą marzeń.
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