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Nie ma powrotu do Tyliczanie ma powrotu do Tyliczabogowie nam umarli wszyscygór ciszę intruz czas zakrzyczałmiłości deszcz rzęsisty zniszczyłpozarastały ślady ścieżekna popiół wyschły traw strumykipoczochrał chmury wiatru grzebieńwilk nie ucieka dziś przed nikimomszały mędrca przygniótł kamieńa carskich wrót spróchniało drewnowywiało z ksiąg pożółkłych pamięći nie wiadomo nic na pewnonie ma powrotu do Tyliczana stypę wybrać się już porajak długo można się zachwycaćułomnym światem Nikifora?
Pierwszy śniegpierwszy śnieg opadł na chodniki uliczmienił się w krople deszczowego błotana drzewach tylko pozostawił dłużej odgłosco drzemał w niespokojnych krokachtak lekko opadł tak się dziwnie zmieszałz gwarem śródmieścia i z zaułków cisząjakby to w leśnych umiał spotkać tropachjakąś na korze sierść zgubioną lisiąmrok kryje dachy i lampy kołyszeludzie zmęczeni do swych spieszą domówa w lesie pewnie da się znowu słyszećjak wiatr przecieka w ciężkie listki szronu
Sad zimowyzasnął wiśniowy sadna gałęzie szron spadłzamyślone alejką szłyotulone mgłą siostry trzyliśćmi szeleścił wiatrpewnie im znów coś skradłskąd wracały i dokąd szływycierając ukradkiem łzy?mało jest takich sióstrw pocałunkach strwożonych ustmożna znaleźć w nich gorycz i żarniewyznanych nikomu skargpóźniej sad kopny pokrył śniegsrebrne sanie ruszyły w biega spod kopyt tryskały skry

w saniach mknęły w dal siostry trzydotąd słyszę stłumiony dźwiękjakby kryształ ich głosów pękłgdyż w milczeniu ukryty jest senszamazanych obrazów spod rzęsco się z nimi stało? gdzie są?może Newa pokryła je krąmoże płaczą po nich w cerkwiikony może ktoś jedną łzę choć uronił?
Ballada o życiużycie bez przerwy gra komedięi z prostych się naśmiewa ludziprzy nim to teatr nawet bledniei nikt się na śmierć nie zanudzijuż było takich wielu którzychcieli je okpić i oszukaćna szczęście ono żyje dłużejbo żyć najdłużej to jest sztukai co ważniejsze zawsze górąwygrać potrafi każdą rundęnie liczy się dla niego urządto co trwa krócej niż sekundęto fakt że często skomli skuczyi żyć nie może bez ironiiale gdy ktoś się go nauczyto już nie może w piętkę gonićmiewa upadki miewa wzlotylecz wciąż urodą swą urzekachociaż pamiętać trzeba o tymże z każdą chwilą nam ucieka* * *A stąd do domu tak dalekoksiężyc się w morze patrzy z troską.Sierpień wędruje Drogą Mleczną,a ja o Tobie myślę – Polsko.Czy jeszcze wszyscy są przy stolei razem jedzą chleb powszedni?Zaklęty w muszli smutku - odleć!Są przecież godni - chociaż biedni.I mają w sobie nadto siły,i nie zginęli przecież jeszcze.Choć różne wiatry ich goniłyI opuszczało czasem szczęście.Spadają gwiazdy... czy sputniki?Światy się kończą, noc umyka.Przywiozę garstkę słonej wody.Gorzką pamiątkę z Atlantyku.(Portugalia nad Atlantykiem, okolice Sagres, VIII, 1985)

Poeciw szare godziny życiapoeciprzechodzą na drugą stronę rzekizostają po nich

nie napisane wierszei kobietyktórym nie zdążyliwszystkiego wyznaćich światzbudowany z atomów iluzjirozpada sięwraz z pierwszymi nitkamibabiego lata
Oda do poezjiKto cię z kim spłodził? Co za błazen?Na rozkaz kogo? W jakiej chwili?W czyim imieniu? Jakim prawemcynizm ci wszczepił i nihilizm?Z czyjej to piersi ssałaś mleko?W żyłach krew jakiej barwy nosisz?Jesteś osiłkiem czy kaleką?Tanią rozrywką dla dorosłych?Swoim istnieniem ludzi drażniszblichtr proponując im i pozór.Wymyśle chorej wyobraźni.Samarytanko bez honoru.
Palę Kraków

Ci ludzie, co stoją w Krakowie wysoko,
po większej części to są lalki i manekiny,

które same nic nie umieją,
wiec wyrabia się u takich ludzi

naturalna zazdrość do tych wszystkich,
którzy coś potrafią.

Ja już mam tych manekinów dosyć.
Manekiny nie przeszkodzą mi w niczym,

ale mogą tylko opóźnić, co chcę... (...)
Czekam cierpliwie.Stanisław WyspiańskiPrzepraszam cię Historio,że żyję i mieszkamw mieście co się rozsiadłojak kury na grzędzie.Co nie daje spokoju,do którego wracam,które nigdy nie skłoni siębyle przybłędzie.Przepraszam cię Historio,nie czekam na względy,wszak miasto tchnie stęchliznąpomimo, herbarzy.Tu się dziury tradycjizatyka tradycją,tu się winy niedoszłeczapką błazna waży.Przepraszam cię Historio,za tu i za teraz,za krew nie przelaną,ognia trumnę ciasną,za radość, gdy pomyślę,że najwyżej stracępomnik,który oszpecićmógłby znów to miasto. █


