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Więc się uśmiecha piękna kobietato także demon – rzekł poetai biorąc damę w swe ramionaprzemienił się w demonaMówimy ludziom swoje wierszena świata cztery stronyale w tym wszystkim jest najlepszeże my to też demonybez których nie istnieje miaraże chwila to wiecznośćże wieczność to wiaraI tak bez końca nić się ciągnieraz nić jest czarna – raz jest białaktoś się uśmiecha do nas w okniejakby się wieczność uśmiechałaMówimy ludziom swoje wierszekleimy połamane pięknożeby się stało piękniejszektóry to raz kolejno?I tak bez końca nić się ciągniekto ją przeskoczył – śmieje się w oknie
Dzień trzynasty
w DusznikachCzy pan jest poetą?zapytała mnie mała dziewczynkaw Dusznikach przed aptekąa w ręce trzymała fortepianwielki jak czarne nieboJak masz na imię dziewczynko?Na pierwsze mam śmierćna drugie miłośćczy teraz pan mnie się lęka?przed chwilą spotkałam ChopinaChopinka, który tu kiedyś był w DusznikachTaka jesteś maleńkaa wszędzie się wpychaszCzy to pana bardzo dziwi?każda sekunda i kometakażda epoka i planetaodchodzą w przeszłośćludzie to nazywają upływem czasuczas porównują do płynącej wodyna przykład w Dusznikachrzeka Bystrzycacykle pogodycoś najpierw jest a potem nie mawięc nie potrzebna tremaA miłość?Miłość to róża co rozkwitaróża pąsowado której słowik zwykle wzdychaKot – cicho cichocap słowikai już piosenka zakończonadlatego mam dwa imionaDo widzenia panie poetoniech pan napisze swój poemato małej dziewczyncektóra jest a której nie machodźmy na koncertjuż grają Chopinapalce na białych i czarnych klawiszachCzy pan jest poetą?zapytała mnie ciszaw Dusznikach przed apteką

Te są Ojczyzny mojeTe są Ojczyzny mojea jest ich wieleNa greckich łąkach asfodelena Ukrainie mak i chabera w Niemczech kwitnie koniczynawe Francji chociażby w Paryżutam żółć wiosenna święto żonkilaw Hiszpanii w Czechach albo w Daniimoże ten kwiatek dla pani?Czerwony płatek kampanulimożna do serca go przytulića w Polsce polski bez liliowyi nasz kaczeniec ulubieniec złotogłowyi biały jaśmin i piwoniemożna odwiedzić Amazonięmożna odwiedzić i Australiępodróżowaliśmy w dzieciństwiei niosły nas wydęte żaglepod dziobem statku morska falajedna za drugą się oddalaobłoczek wspomnień wiatrem gnanyTE SĄ OJCZYZNY MOJEMORZA PRZESTWORZA OCEANY
RejsPłyną ludzie kruche łodziepłyną ludzie bez kompasua na morzu noc czerwcowaw kruchych łodziach słońce konapłyną ludzie w czarny dzieńnie ma drogi naznaczonejnie ma drogi pokazanejczarną pieśnią wiatr zawodziLos się wcale nie uśmiechakto jak umie sobie płyniena łupinieod orzecha
Człowiekmam bytymam ubraniemam oddechmam umrzećmam żyć
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26/... religiiJedną całość potrafipodzielić tylko jednawielkość – religia.Oparta na tradycjibezwzględna przyswajaodrzuconych by za chwileupokorzyć jedność duszy.Pozwala obmierzyćprzesłanie powziętez najstarszej księgi

najstarszej cywilizacjiby w końcu przebiecpo całym cielebez śladu w pamięcipozostawiając wypełnionąpróżnię i nakarmionąmotywację.Religia to wiara codzienności
2/... objawieniuMyślenie rozpoczyna się po północykrótka reminiscencja codziennegoobjawienia.To taki prosty odruch podświadomościprzewijający obrazy dnia.Nad ranem pobudka myśliprzegania nocne maryprzygotowując przedpole dnia.W pośpiechu dziennych chwilmyśli uderzają w ściany szyb okienby trafić na ekran cywilizacji.Granice myśli są ostreobijając się od czasu do czasuod krawędzi.
13/... literaturzeLiteratura to rozmowao życiu bez kalkulacjio słowach bez epistemologiio nudnych wersjach pożyciao słownych mdłych kalkulacjacho obrazach bez wyrazu.Czynach, co przynoszą wiedzępozbawionych emocjibez wartościsuwerennych ambicjach myśleniaprostym życiu.Prostym bo niebezpiecznymprostym bo cichym bez wystrzałuprostym bo stroniącymod fałszywej aktywności.
14/... długachKto umiera płaci wszystkie długinawet najskromniejszez dzieciństwa.Najłatwiej spłacić te ostatniektóre pamiętamy i te pierwszeo których zapominamy.Stworzenie lęku przed nieczystymidługami zamazuje widzeniesensu wiosny i dziecinnegowidzenia świata.Spłacający długi żyje wiecznie.
9/... przyszłościNotorycznie rozstrzygamdrgania codziennych dniby zebrać je w prostym workusłów które znaczą tyleco spragnione myślizamknięte w hermetycznymsłoju przyszłości.


