
Miros, Ta
Konsekwencje mojego trybu &amp;#380;ycia -
gdzie s&amp;#261; dzisiaj Luba Cindy Agniecha (takie imiona przybiera&amp;#322;y)
i wi&amp;#281;cej nie wiedzia&amp;#322;em nic, no - istny kicz.
Witch by&amp;#322;a w&amp;#347;r&amp;oacute;d nich najlepsza, jak w powie&amp;#347;ciach,
do niej wraca&amp;#322;em najcz&amp;#281;&amp;#347;ciej - co za szcz&amp;#281;&amp;#347;cie, bezpieczna mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; z panienk&amp;#261;
zawsze gotow&amp;#261; pod r&amp;#281;k&amp;#261;: po prostu p&amp;#322;acisz i masz
w wykwintnym rynsztunku, w najlepszym gatunku
po&amp;#347;ladki, piersi, twarz - ta&amp;#324;cz!
Mija&amp;#322;y sobie kiedy&amp;#347; b&amp;#322;ogie dni, sobota za sobot&amp;#261;
wci&amp;#261;&amp;#380; nie wiedzia&amp;#322;e&amp;#347; czyj&amp;#261; jest robot&amp;#261;
strach przed kobietami i pieni&amp;#281;dzmi tw&amp;oacute;j podr&amp;#281;cznik
zawsze gotow&amp;#261; mia&amp;#322; odpowied&amp;#378; - c&amp;oacute;&amp;#380; s&amp;#322;owo, s&amp;#322;owa
tak jak nic potrafi&amp;#261; sta&amp;#263; si&amp;#281; tortury kaligrafi&amp;#261;;
na szcz&amp;#281;&amp;#347;cie inni martwi&amp;#261; si&amp;#281; ju&amp;#380; o to,
a twoj&amp;#261; cnot&amp;#261; jest niemi&amp;#322;osiernie m&amp;#281;ski blask - ta&amp;#324;cz!
Czasem do ciebie pisz&amp;#281; listy, cho&amp;#263; ty na spos&amp;oacute;b oczywisty
wyros&amp;#322;a&amp;#347; z tego, co ju&amp;#380; by&amp;#322;o - mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; nietrwa&amp;#322;a jest, jak mawia&amp;#322;
jeden z tych, co skrad&amp;#322; twe cia&amp;#322;o wtedy, gdy by&amp;#322;a&amp;#347; jeszcze ma&amp;#322;&amp;#261;
dziewczynk&amp;#261; z zapa&amp;#322;kami, gotow&amp;#261; odda&amp;#263; si&amp;#281; za Chanel 5
czy co&amp;#347; z tych rzeczy, s&amp;#322;usznie zaprzeczysz
mnie dzi&amp;#347; niezmiernie cieszy fakt, &amp;#380;e wci&amp;#261;&amp;#380; odmawiasz nam spotkania,
&amp;#380;e si&amp;#281; tak wzbraniasz, uznania jestem pe&amp;#322;en dla ciebie (zreszt&amp;#261; sam ju&amp;#380; nie wiem),
c&amp;oacute;&amp;#380;, w doli swej nie jestem sam - ta&amp;#324;cz!
Nieraz bezczynnie w parku siedz&amp;#281;, staram si&amp;#281; sobie odpowiedzie&amp;#263;
jakie motywy mia&amp;#322;e&amp;#347;, Jezu, &amp;#380;eby tak sko&amp;#324;czy&amp;#263;, wszak w pacierzu
owoc &amp;#380;ywota pochwalony; chocia&amp;#380; bez &amp;#380;ony, dzieci, trwa&amp;#322;ych &amp;#347;rodk&amp;oacute;w
(trudno powo&amp;#322;a&amp;#263; si&amp;#281; na przodk&amp;oacute;w) &amp;#380;y&amp;#322;e&amp;#347;, wyrzec si&amp;#281; cia&amp;#322;a, na &amp;#347;mier&amp;#263; skaza&amp;#263;
w konszachcie z Ojcem swoim, (Bo&amp;#380;e?) to przecie&amp;#380; gorzej by&amp;#263; nie mo&amp;#380;e
po takiej pi&amp;#281;knej &amp;#380;ycia drodze. Tak si&amp;#281; ustala ka&amp;#380;d&amp;#261; skal&amp;#281;, ludzkie
cierpienie zna sw&amp;#261; miar&amp;#281;,
w tym sensie, m&amp;oacute;j ty s&amp;#322;odki Jezu,
w Twoim imieniu po plemieniu jakim&amp;#347; tam&quot; nie zosta&amp;#322; dzi&amp;#347; najmniejszy &amp;#347;lad - ta&amp;#324;cz!
Pieni&amp;#261;&amp;#380;ki, pieni&amp;#261;&amp;#380;ki z r&amp;#261;czki do r&amp;#261;czki, z banku na czek. A niech to!
pieni&amp;#261;dz, to dopiero temat, nawet sam Mesjasz by&amp;#322; na sprzeda&amp;#380;,
poemat r&amp;oacute;wnie&amp;#380; wyjdzie niez&amp;#322;y przy potencjale odpowiednim zer po przecinku,
kilka odcink&amp;oacute;w o tym jak w kr&amp;#261;g triumfuje bzdet i gad&amp;#380;et;
genialny to jest wynalazek, jednoczy wszystkich w znojnym trudzie,
wsz&amp;#281;dzie gdzie pieni&amp;#261;dz, tam i ludzie, a ci co w bankach
maj&amp;#261; t&amp;#322;ok, wzrok mog&amp;#261; przyku&amp;#263; bez obawy do ka&amp;#380;dej rzeczy,
albo nawet w oczy bli&amp;#378;niego zajrze&amp;#263; mimochodem jakby w istocie
swej banknotem by&amp;#322; i niczym wi&amp;#281;cej - panowie, szybciej, rusza&amp;#263; si&amp;#281;, w kolejce
na wolny etat, czyste r&amp;#281;ce, s&amp;#261;d te&amp;#380; wydatki ma i kat - ta&amp;#324;cz!
Z&amp;#380;yma si&amp;#281; cz&amp;#281;sto (te&amp;#380; mi m&amp;#281;stwo) jeden z drugim
na t&amp;#281; epok&amp;#281;, powiedzcie jak jej dosy&amp;#263; mo&amp;#380;na mie&amp;#263;,
gdzie spojrze&amp;#263; krew i kl&amp;#281;ski &amp;#380;ywio&amp;#322;owe (ciekawe co dzi&amp;#347;, klecho, powiesz)
i wsz&amp;#281;dzie &amp;#347;mier&amp;#263; zagl&amp;#261;da w oczy,
no &amp;#380;eby tak psioczy&amp;#263;, tak wybrzydza&amp;#263;, to przecie&amp;#380; wszystko palce liza&amp;#263;,
zw&amp;#322;aszcza wieczorem przed telewizorem.
Na wytartych schodach, pod niebem starym jak s&amp;#322;o&amp;#324;ce
stoj&amp;#281; - popo&amp;#322;udnie gor&amp;#261;ce pulsuje;
tak si&amp;#281; zaczyna ka&amp;#380;da misja,
znale&amp;#378;&amp;#263; cz&amp;#322;owieka, swoj&amp;#261; przysta&amp;#324;,
urz&amp;#261;dzi&amp;#263; po swojemu fragment &amp;#347;wiata,
zbrata&amp;#263; si&amp;#281; z nim (tak czy&amp;#324;)
i nie &amp;#380;a&amp;#322;owa&amp;#263; s&amp;#322;owa dobrego,
m&amp;#261;drego s&amp;#322;owa, po drogach w&amp;#281;drowa&amp;#263;,
zrobi&amp;#263; co tylko si&amp;#281; da, a&amp;#380; si&amp;#281; dope&amp;#322;ni czas.
Ta&amp;#324;cz!
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