
MODYFIKOWANY WĘGIEL 
 

Dołączyłem 

gdy pojawiły się pierwsze wersy 

wypełzła ze mnie wewnętrzna mowa 

w przeciwieństwie do poprzedników 

na aliażu krzemu i ciekłego kryształu 

 

zaciekawiony tą fantomatyką 

dostałem z przydziału 

numer ewidencyjny 

ośmiocyfrowy 

 

zniszczone słowa zużyte zdania przemierzone rytmy 

odbarwione wersy i potłuczone rymy 

nawet tytułów nie zostawili 

 

szukaj drogi i sposobu 

jak niekomfort zmienić w komfort 

 

ty który napiszesz ten wiersz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPORT MNIEJSZOŚCI 
 

Cyfry te niehumanistyczne twory 

sztywne reguły i skorupa stwardniała 

gdzie dwa plus dwa jest zawsze 

i niestety cztery 

 

słup wody 

i daszek czapki 

na głowie uciekającego strzelca 

frymuśny cyberpunk 

znikający w miriadach 

 

strzeliste rusztowania 

z dyscypliną nurka 

na przystankach dekompensacyjnych 

błyskawica 

ekslazur tnie 

zaskakując 

nieboskłon patrzącego 

 

zbite okręgi 

wąż Uroboros który nigdzie się nie kończy 

i nigdzie nie zaczyna 

 

ślepowidzenie 

jawnie śnisz lub sennie jawi się 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CZŁOWIEK Z WYSOKIEGO ZAMKU 
 

Trwa moje spotkanie 

z dawno niewidzianymi 

siedzimy przy okrągłym stole 

my - jak koledzy z jednego podwórka 

 

pierwszego nie widziałem chyba z piętnaście lat 

drugiego może dekadę 

trzeciego od kilku roczników 

 

przekrzykujemy się nawzajem 

każdy z nas wie lepiej co zrobić 

uczyliśmy się kiedyś 

bezużytecznego esperanto 

 

miał przyjechać jeszcze czwarty 

ten w którym utyje szarańcza 

nieistotni przechodnie w holu biblioteki 

gdy na moment nałożyliśmy się myślami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOLARIS 
 

Mojego męża (przyjmijmy taką terminologię na potrzeby badań) 

poznałam w okolicznościach 

niejasnych 

ujął mnie dziecięcą ciekawością 

i konkwistadorskim czarem 

z podziwem 

chłonąc różne mimochody 

które oferuję 

 

nasze dysputy były niecierpliwe 

nagłe lecz namiętne 

 

odkrywał symetriady i asymetriady 

kolejne miesiące zdejmowały nowe warstwy 

na porządku dziennym były graszki 

klasyczne współczesne i te najbardziej wyszukane 

 

sądzę że robi to 

dla jednostkowej przyjemności 

(tak moi państwo na nic wasze oburzenie) 

dziś znowu w komorze hiperbarycznej 

poza linią wrzenia zawrze 

prześwity z panoptikum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



451 STOPNI FAHRENHEITA 
 

Jak ułożyć wiersz 

to proste 

usunąć wszystko 

co wierszem nie jest 

 

uchwycić w okularze Krzyż Południa 

na północnym niebie 

 

przycinać zdania 

odmierzać litery 

jak reduktor przepływ tlenu 

 

i uczyć się 

trudnej sztuki niepisania 

 

lepiej spalić całe miasto 

niż uratować dwa uczciwe słowa 


