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Geert Buelens

Planowanie przestrzenne (Wnętrze)

Przedpokój pozostawimy pusty

nigdy nie wiadomo

zawsze ktoś może wpaść ot tak sobie

Goście najchętniej

w kuchni

to także lekcja z dawien dawna

półka z przyprawami i lodówka powinny

być przecież zawsze w zasięgu ręki

Dostawimy krzesła

z kredensu

lochów pełnych ciast

i chipsów

Gościnność, która wychodzi

z worka ziemniaków.

Walka przeciw świerzbowi

zawsze w centrum



+
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Tranzyt (Poszukiwanie szczęścia)

Jesteśmy razem w drodze

i całujemy sygnet każdego, kto tego zażąda

Nie będziemy od tego lepsi

choć być może powstanie więź

Której będziemy mogli użyć

my, niezakotwiczeni

Mija nas wóz za wozem

i tylko powiększa to dystans

Wszędzie ptaki, żywe trupy tego, co nieprzywiązane

zachęta i kpina zarazem

Kilka tuzinów to żaden problem

ale nie setki, każdego dnia na nowo

Powinno się nas postrzegać

jako luksusowe konie, jako wielbłądy nieużyteczne

Opór jest już organizowany

lecz my wciąż dążymy naprzód, nic innego nie potrafi my
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Klasa średnia (Rag)

Kurczowo trzymamy się

klemy na każdym kole, która na naszej drodze

pojawia się jak na życzenie, przynajmniej coś

co zostaje nam dane

Lecz co zostanie

co trafi  do nas niepodzielne

Świętujemy otwarcia i zamknięcia

przywiewane ze wschodu i południa

Chwytamy szanse, które się nam nadarzają

jak ostatnim żebrakom

To, co zdawało się wyprawą z Discovery Channel

rozgrywa się w podziemiach każdego

Naprzód, naprzód brzmi hasło,

to, co da się jeszcze uratować, gdy sztorm

zrywa się, a szrot łomocze

jak blues z puszek

Uściśnijmy handel wymienny

pomysłowość czujnego ognia
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I w powietrze (Piosenka fatalistyczna)

nieustannie

  z

  pazurami

to porządek świata

podniebne loty posterunki obserwacyjne zamrożenie aktywów

wyglądamy

czegoś

wypływamy

dokądś

 grodzimy plac

 ustalamy kod ostrzegawczy

 zaostrzamy siłę przymusu

ktoś puszczał BJÖRK

w sypialni

hobbistyczny klub w garażu

letnie rytuały w świetle bańki mydlanej

tańce w balii dryft wież dwupokładowa moralność

nieustannie

    z

    dumą

wszędzie mrok

wolność 

uznana za niepożądaną

     Z tomu Thuis (W domu, 2013)
     Tłumaczenie: Natalia Borowska


