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LXXXVII
moi przy aciele Zbychu i Andrze
od dawien dawna piszą wiersze
znowu więc nie zrozumieliśmy Pana Boga
który się do tych wierszy przykłada

(i to eszcze ak) moi przy aciele
Zbychu i Andrze poprawia ą skórę słońca
księżyca i deszczu co się mieni
na wiecznie niedoskonałym wężu w ich

ustach którego im zazdroszczę przy pocałunku
bo ich ęzyk znacznie więce wypowiada
aniżeli mó zawsze zaśliniony i zadowolony
z siebie gdy go wpycham do nie swoich ust

LXXXVIII
moi przy aciele Zbychu i Andrze piszą
wiersze znowu więc nie zrozumieliśmy
Pana Boga który nie rymował ale świat
stworzył ani trochę ułomny

ani chybi ułomny eżeli iǳie o nas
moi przy aciele Zbychu i Andrze piszą
wiersze poprawia ą zatem i to
eszcze ak skórę słońca księżyca

i deszczu która się mieni na wiecznie
niedoskonałym wężu w ich ustach
w ich ustach pod postacią pocałunku zamieszkał
ów wąż co nas wnet gładko wyślizga

LXXXIX
powiadam wam iż zamknie się wnet
niebo ak wieko trumny i nikt
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znikąd nie wy ǳie i donikąd nie we ǳie
aby pozamiatać posprzątać

eszcze raz narobić na wypadek
gdyby było po nas za czysto
Pan Bóg natomiast niczego nie zechce
bo cóż może chcieć oprócz duszy

które nie mamy w sobie ale w Nim
i tak est od dnia naroǳin po ǳień ǳisie szy
gdy każdy musi pozamiatać posprzątać
i na wszelki wypadek eszcze raz zrobić pod siebie

XC
dopiero wypłakaliśmy oczy po tobie
Helenko i po tobie Stasiu a uż znowu
śmierć prowaǳa się z nami
i upĳa nas w te nie istnie ące karczmie

Hryniawska mówiła że „ ak gaǳina
przychoǳi i bierze przychoǳi i bierze
upĳa nas w te nieistnie ące karczmie
u Żyda który również gǳieś przepadł”

doprawdy Hryniawska wie co mówi
gdy od miesięcy niedomaga i płacze
„śmierć prowaǳa się z nami
albo i bez nas ciągnie od karczmy

do karczmy żeby zachłysnąć się sobą”

XCI
to nieprawda że przy aciele choru ą
na raka odbytu i umiera ą w samo południe
gdy tylko uciekniemy w nieistnienie w krąg
własnych eszcze mocno zasupłanych spraw

żeby odpocząć od ich nieurywanego krzyku
to nieprawda że w ich krzyku cichnie
Pan Bóg i ptaki zaglądałem do oczu umiera ącego
lecz udał że mnie nie wiǳi i a powieǳiałem

że go nie dostrzegam pośród ego ubywania
ale to nieprawda że on mnie nie wiǳiał
zza góry tego wszystkiego co uż z siebie wyparł
wydalił akby w przeczuciu innych możliwości
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XCII. Wakacje
dni płyną korytarzem tylko edne male
rzeczki albo wszystkich rzek naraz gdy wchoǳę
z tobą do wody (każdy wchoǳi do swo e
Sołotwy) estem eszcze młody i wynurzę się kimś

kim pewnie nie będę podczas tegorocznych
wakac i gdy wchoǳę z tobą do wody w długich
atramentówkach estem eszcze ǳiecinny
i nie znam smaku złe przygody i żegnam się

na widok nieczystości co wybĳa ą z pobliskiego
szpitalnego szamba lub pręǳe biorą się ze mnie
lecz a o tym nie wiem o niczym nie wiem dopóki
dopóty nie wynurzę się kimś kim nigdy nie będę

XCIII. Przyjście i odejście
ǳisia w przemyskiem braku e mi ciebie
choć estem w twoich portkach
braku e mi ciebie i chętnie zapomniałbym
że w spodniach mam ǳiurkę na ǳiurce

choć przede wszystkim estem w twoich portkach
strasznie zniszczonych i nie wstyǳę się łat
na tyłku którym znaczę swo e przy ście i ode ście
to także choǳę w twe pozaszywane kurtce

chętnie więc nie zapinałbym rozporka
mocą którego znaczę swo e przy ście i ode ście
nie tyle swo e co śmierci która wyobraź
to sobie wcale nie siusia w ciemno

XCIV
ślepniemy głuchniemy od byle poruszenia
wiatru i deszczu krzycząc nie tego chcieliśmy
nie chcieliśmy deszczu którym nasz wiersz
nie chlupie w ustach wiecznych przechodniów

choć słychać go przy każdym odplunięciu
czuć go w powietrzu zgniły zapach deszczu
biorę za dobry początek i zgniły zapach wiatru
co ciągnie od popegeerowskich zabudowań

(odrzucam bowiem natchnienie) Panie spraw
aby nasze wiersze nie męczyły się dłuże
od zepsutych a zgniły zapach deszczu wchoǳi
we mnie przez sen buǳę się nowo naroǳony
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i odrzucam czyste natchnienie

XCV
sieǳimy trzyma ąc się za ręce
o tak trzeba ode ść i trzeba zostać
będę ą eszcze wiǳiał
długo w zakratowanym oknie

z ulicy dam e znak by odpoczęła
ode mnie nie mówiąc o tym lekarzowi
powieǳiałem e że przy adę utro
i pó ǳiemy na boisko bęǳiesz niosła

swó garb niczym piłkę i naśmiewać się
z mo ego nie mówiąc o tym lekarzowi i słońcu
gdyż kopią przeciwko nam edną i tę
samą kulę ognistą ze szpitalnych szmat

XCVI
coǳiennie umiera ponad  chorych
i utro drugich tyle pó ǳie w dym
Ty esteś Panie w gniewie swym nieskory
i powściągliwy est Twó gniew

Ty esteś Panie nasza łódź odwieczna
co nas wybawi od martwego brzegu
i na wodach morskich wzywasz nas na eszcze
większą głębię wciąż bliże siebie

coǳiennie umiera ponad  chorych
i utro na drugie dwa tysiące spadnie
Twó wszystek deszcz ognia a to
nie to samo co deszcz i ogień z osobna
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