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kogoś kto dawno odszedł a więc już niezdradzina zajadłość żyjących trudno coś poradzićwięc tylko z umarłymi porozmawiać szczerzemożna mając tę pewność że człowiek izwierzęnie ugryzie gdy wyda już ostatnie tchnieniei tylko litość wzbudzi gasnącym spojrzeniemchoć do niedawna jeszcze wywoływał trwogęna myśl że nieopatrznie wejdziemy mu wdrogęnie będąc wprawdzie celem staniemy sięłupem nie zabije wystarczy że kopnie nas wdupęa pognamy skowycząc ku uciesze tłumumoże pora już nabrać choć trochę rozumu
Es preferible morir de pie que vivir de rodillas.Dolores Ibárruri Gómez (1895-1989)

z kolanpodnieść się wreszcie z kolan aby nigdywięcejnie poddawać się biernie dławiącej udręceumrzeć stojąc paść w boju lecz więcej nieklękaćfalą krwi gdzieś pod skronią pulsuje piosenkaktórej refren powtarza jak zacięta płytasłowa o które dzisiaj mało już kto pytakiedy rozum zasypia budzą się demonyto wiadomo od dawna z której jednak stronyspodziewać się ataku oto jest pytaniebić albo nie bić w mordę kto odpowie na nieczekamy w pogotowiu na byle skinienieco zbudzi się w nas samych gdy zaśniesumienie
na smyczynie wychylą do końca swej czary goryczyci którzy wciąż się dają prowadzić na smyczydarowane im będą przykre doświadczeniasprzedadzą kogo da się gdy uśpią sumieniai zapomną co komu w życiu zawdzięczająpastwiąc się w sieci intryg jak nad muchąpająknad tymi którzy wcześniej wyciągając ręcestarali się im pomóc a teraz nic więcejnie jest już ich udziałem poza oszczerstwamipoza błotem pomówień wciąż pomiędzynamiczają się bo wciąż czują zewsząd zagrożenieza plecami trzymają ukryte kamienieaby nimi obrzucić w odpowiedniej chwili

tych którzy im pomocą w przeszłości służyli
jak w niebiejak dokopać leżącym by już nie powstaligardła zdławić poświatą migoczącej stalidobić prawdą bolesną co jak kamień ciążyby klęczący wśród prochu podnieść się niezdążyłby nie zdołał zasłonić przed kolejnym ciosemmiejsc najczulszych w pamięci łamiącym sięgłosemprzywołując wspomnienia jak zwykledaremniesól więc w rany piach w oczy aby corazciemniejbyło w sercu i w duszy gdy rozum zawodzimożna mu wtedy wmówić że to nic nieszkodziże to nie ma znaczenia co było nie wrócipróżno szaty rozdzierać kiedy w krtani ucisknie pozwala wydobyć ni jednego słowa takarada cenniejsza niż próżna rozmowabo perfidne bydlęta mają to do siebieże tylko krzywdząc innych czują się jak wniebie
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kasztanyżyła bez śladów miłościna starannie wyprasowanej suknipo kąpieli zakrywając lustro ręcznikiemchowała się przed diabłemi panem bogiemliczyła minuty jak paciorki koronkikiedy spadały kasztany za oknemzaciskała blade ustażeby nie rozkwitły na wiosnęa teraz ma ją każdyrobaki podobno dobrze jej robitaka rozwiązłość
kobieta która gotuje rosółkobieta porzucona dla młodszej połykaoddechjej piersi nie chcą się podnieśćjej biodra kurczą się jak przebity balonnie czuje wiatru we włosachzamyka oknagasi światłokładzie się na podłodze

jak dzieckoskarcone za nicumierarankiem wstajeżeby ugotować rosółspogląda w lustrolecz nie ma kobiety porzuconej dla młodszejjest tylko kobietaktóra gotuje rosół
miłość niczego nie zmienimiłość niczego nie zmieni w twoim życiunie przestawi ci meblinie będzie czekać na lepsze czasykolację przy świecachrozpaczać że zgubiłeś pierniczekw kształcie serca lukrowanyzachwyci ją przywiędła pelargoniaco spuściła głowębo nie jest pewna czy wypada ziewaćtak przy gościachwykrzywiona dłoń matki odmawiającejróżaniecpod nosemmężczyzna w pomarańczowym kubrakuktóry podnosi twój kawałek papierosamiłość niczego nie zmieni w twoim życiutylko te myśli co krojąświat na zło i dobrorozpłyną sięw miłości
komediantkakiedy czytała im swoje wierszez nieba zstępował złoty aniołtwierdził że nic go nie kosztuje ta podróżbo w niebie pieniądze rosną na drzewachpisali potem że ma talentbo potrafi zachować spokójnawet gdy słowa łkająbyła im wdzięczna ale z drugiej stronyjak tu płakaćkiedy z nieba zstępuje złoty anioła pieniądze rosną na drzewach
life i s lifeczułam się prawie jak miśidealny przyjaciel z czerwoną muszkąna gardlemiły w dotykuzabawnyuciesznybardzoalbo kolorowy dodatekdo nudnej gazetytaki z programem telewizyjnymna cały tydzieńbyłam rozchwytywana prawie jak kubuśpuchatek albo wojewódzkiktoś chciał mnie zabrać do kinana spacerktoś spać w jednym łóżkutylko zabrakło mu kasy na hotelniedużo jakieścztery złote


