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O Lechu Wa∏´sie ta opowieÊç, a tak˝e o piel´gniarce z polskiego portu

Gdaƒsk!

Krzyczy skrzynia pe∏na ryb

rzucona na beton przez dokera

Sevastopol – oczy topielców

gdy g∏´boko przenika w nie p∏omieƒ s∏oƒca

Durrës

siada ∏ódê na piaskowej mieliênie, albo na g∏uchych algach

Niczym wàtrob´ z∏apa∏em i trzymam w r´ku Morze Czarne

„Porty to Sodomy Marksizmu, otoczone wodà

i smo∏à”

Astrachaƒ

to na przyk∏ad, inna nazwa portu

I nie wiem jak ów Lech Wa∏´sa 

sprowadza∏ mnie w stron´ Anarchii i Rakiji

Gdy oglàda∏em wiadomoÊci w telewizji Italia

P∏aka∏em o Lechu Wa∏´sie

bo pokocha∏em Strajk

i ca∏à Polsk´

bo nienawidz´ Rzàdu

bo wcale nie kocham Paƒstwa

kocham SolidarnoÊç

ów ogród 

zoologiczny

dla ludzi i ludzkoÊci

najbardziej religijnà form´

samoorganizowania si´

I by∏em naprawd´ ma∏y

T∏um mnie oczarowa∏

Katolicy i pijacy – wszyscy koledzy zebrani

Robotnicy o nerwach poszarpanych z wàsami w r´ku

Do dna!
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Dubrownik!

Precz ze Zwiàzkiem Radzieckim!

„Strajki blokujà gospodark´, ale pchnà do przodu histori´” (!?)

(Ervin Hatibi)

Lech Wa∏´sa krok po kroku zosta∏ przewodniczàcym

polskim prezydentem bur˝uazyjno-proletariackiego paƒstwa

Bardzo mi to nie przypad∏o

do gustu….

Ale niechby zosta∏ i Papie˝em

i tak wlej´ w siebie szklanki pe∏ne Polski 

A mam przecie˝ i mas´ innych

wad:

Dorasta∏em w rosyjskich ksià˝kach

Tam Ênieg jest czarny, ka˝da izba jest studnià

A ch∏opi pe∏ni kazirodztwa wykrwawià ci´ biczem…

Jedyne flagi pokoju

to kàty paragrafów

bia∏e boki Polek

Które wielbi∏em mocniej ni˝ Lecha Wa∏´s´

I nigdy nie straci∏em nadziei

Polk´, Polk´ !..!

Dla niej podaruj´ ca∏à wàtrob´

I ˝eby by∏a okràglutka, 

Blond w∏osy po plecach

Niech mnie zrzuca jak koƒ

Z ∏ó˝ka na komod´

Niech na ziemi´ wyleje mojà rakij´

Gdaƒsk! niech roztrzaska mojà g∏ow´ i rami´

A ja jak niemowa b´d´ b∏aga∏ o powrót na brzeg
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WARSZAWA! DWA RAZY WARSZAWA

to koszmar na cztery oktawy

te lawiny, te lawiny

Zepsucia

które wyruszajà jak potoki z ud i szyi

Uderzajà we mnie na dnie brzucha

Tak jak Bia∏y Drin uderza w Czarny Drin

Drin!

krzycz´ Drin!

w pocie i goràczce

wstydliwie obudzony ze snu w Piàtym Pawilonie

Trzecie pi´tro w Tiranie

szpitalu chorób zakaênych, hepatyt toksyczny

Z mojà ekspansjonistycznà wàtrobà

I embargiem koniaku

I bilirubinà, która nie spada∏a

Wsz´dzie przebity

Jak Âw. Sebastian

Strzykawkami

Z polskiej pomocy humanitarnej

A na korytarzu zjawia si´ dy˝urna piel´gniarka

To znaczy zapala Êwiat∏o ta rzeêba z bawe∏ny

Z grubym warkoczykiem jak martwe rami´ eunucha

Na jej plecach

Z blond piersiami nabrzmia∏ymi tetracyklinà

Wed∏ug mnie: Rostok

(Dwaj studenci zabawiajà si´ ca∏à noc

z by∏ym marynarzem kalekà)
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Kronika z ostatnich dni

Uciekam od siebie ca∏ymi dniami

Ca∏ymi tygodniami

Dwa byty, które ˝yjà jak im si´ spodoba

Gdyby zlaç w jeden wychodzi ˝ycie psa

On tutaj, ja dalej cz∏api´

Czasu mam, buty jeszcze wytrzymujà

Dziury

I wybite z´by na drodze do niczego

I podà˝am nià, nieogolony

Brudny

Pe∏en nowych ulicznych zwyczajów

Zyskam przytomnoÊç, w milczeniu spotykam

Zabieram chleb, wiersze, rakij´

Niewymienione s∏owa – osy w roju g∏owy

I droga do niczego stale mi je zjada

Buty zszyte skórà z policzka

Poniewa˝ ja tu ˝yj´ dalej

Ze zm´czonym szcz´Êciem, bez rozg∏osu

Przemierzam mojà czàstk´ naszego psiarskiego ˝ycia [10 marca 1991]



Co robià pijacy

w∏aÊnie co robià

pijacy

podczas czasu

wolnego

który nie jest wcale

taki wolny

lecz czasem niewoli

bracie….

no to co robià

pijacy

w tej 

sprzecznoÊci

wewnàtrz wolnego czasu

który drogo

zosta∏ zamkni´ty

w Êrodku czasu zniewolonego

pijacy

podczas wolnego

czasu

piszà poezje

znalaz∏em

tu sà poeci

jeden, dwa, trzy

po dwóch dwójkami

po trzech trójkami

jeden, dwa, trzy

ka˝dy po kolei

oni

uzupe∏niajà

antologi´

poezji

albaƒskiej

(wyklucza si´ z tej antologii

tych, którzy robià to celowo) [1994] 
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