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Wstęp

O wiershocie Liść światłości

Niektórzy ludzie ogłaszają się bogami. Co pozwala im omijać moralność, sumienie, prawa 
wszechświata. Jednak czy do końca? Jak powiedział pewien „Wąż”, karma wraca. Mając to na 
względzie Liść światłości należy czytać jako wracająca karma do niektórych osób. Właśnie dla 
tych, którzy w imię własnych żądz i pragnień ustawicznie niszczyli różnym osobom życie. 

O wiershocie Życie zakończone

Życie przez ponad rok jak filmy anime – nieustająca walka. Dzisiaj walka jest skończona, wojna 
przegrana. Przegrali wszyscy. Stracili ci, którzy liczyli na coś więcej. Cóż, trudno się mówi i żyje 
się dalej. 

O wiershocie Dusza osłania

Dalej, w głąb mojej duszy. Opisuję w nim to co straciłem i nie tylko…
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Liść światłości

Liść gości

Liść czarny spadł na taflę lustrzanego strachu. Rozbił się na milion kawałków, prochem obtaczając 
cały świat, w każdym sercu pozostawił ślad. Wir wiru samotności – kurz rozbija wszystkie kości. 
Życie życiem wśród palonych w Erebu gości.

Gościć zwierzęta

Gość przypłacił wolnością, za to że żonglował miłością. On pracę swą skończył zanim zaczął, a ja 
pracę złą, ale konieczną przypieczętowałem. A niech zbiry płaczą. Nie wierz im, nie ma dla nich 
litości. Nie mają w sobie uczuć, zwierzęta.

Zwierzę i glizda

Zwierzę pewnego razu wyszło z cienia w mrok przerażenia. – Po co wyszedłeś? – By niszczyć! – 
odpowiedziało. Bestia ludzka, glizda gorsza niż brak tlenu. Powiedziałem: Giń!, nieprzyjacielu. 
Piętno wypalę, piętno ogniste, niech powoli bezwzględnie spali tę glizdę.

Glizda obiecała

Glizda weszła mi do gardła. Przedsmak choroby, zdrowie zeżarła. Żarła ciągle, żarła mocno, śląc 
chorobę bezowocną. Rekonstrukcja miast potrwa wolniej i w Tartarze zgniją wśród złych 
wspomnień robaki, co mieniły się jak bóstwa. Niech ich ogień spali wieczny wśród obietnic 
niebezpiecznych.

Obietnica ciała

Obietnicą starszych braci, niechaj bestie przejmą kaci. Południcą niech postraszy wygadany 
oblubieniec trójwielkiego paszy. Gnają, gnają wielkie smoki, plują ogniem pod obłoki. Co oni palą?
Wężyki, które ludzi obrastają. Laska Mojżesza zje ich wijące się ciało.

Ciało w mroku

Ciałem słowo się stanie, gdy Wolandowi przywalę. Niech ten diabeł z Małgorzaty, ucieka ode mnie 
do czarnych psubraty. Granice złu wyznaczamy, niech mu nikt nie wybaczy. A głowa ścięta na 
gilotynie potoczy się i przeminie czas mroku.
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Mroczny stos

W mroku kroczący straci wszelkie zmysły. To jest wyrok oczywisty. Klatka zgniecie jego wężowe 
dziecię Rosmary, wśród mej okrutnej weny. Wszystko się odmieni i do piekła żmije i jaszczury co 
Praw nie słuchają spadną w bizonów stadko. Taki to jest ich los, niech idą na stos.

Stos słów

Stos kwiatów nocy w łóżku szpitalnym się moczy. Niech wyciągnie wnioski zanim będzie za 
późno... NIE! Już jest noc, koniec, czarne lustro. A w nim ten co cyrograf podpisał krwią, 
uwięziony na zawsze w pustce. W klatce swoich słów.

Słowa synka

Słowa, słowa, słowa niech nie będą rzucane na wiatr. Niechaj w trumnie zło pochowam. Czytaj: 
patologię psychopatów, diabłów, demonów, socjopatów i węży. Niech ich miękkie członki w 
kamienistym czarze stęży. Czar to dobry, czar to mściwy. Niech wiją się psie syny.

Synowie szans

Synowie Światłości, bracia i siostry, taka kolej rzeczy. Nas czas uzdrowi i wyleczy, o nich zapomną 
ich własne dzieci. Jeżeli nawet kiedyś powrócą, niech ze złej drogi zawrócą. Bez darów, bez 
szczęścia. Z marną szansą odejścia.

Szansa cięcia

Szansa nie jest im już dana nawet, gdy uklękną na kolana. Na tym kończy się zabawa. Wyrok srogi, 
ale sprawiedliwy niech wyśpiewają elfie divy. Za krzywdzenie, za zaklęcia na kompanach, smokach
i ludzkich pisklęciach. Cięcia, cięcia, cięcia.

Cięcia Światła

Cięciem tniemy wszelkie nici ich. Czystymi stajemy się od dziś. Bitwy wygrane, wojna łez. Nie 
zamartwiaj się tak. Mrok już odszedł, cień wyblakło. Zwyciężyło Boskie Światło.
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Życie zakończone

Życie przymierające!

Życie nasze jest jakieś takie mroczne. Zapominamy, że może być skoczne. Mocne jest ono i 
owocne, lecz oparte na przesłaniach błędnych, permanentnych. Wyjdź kolego z maski, wyjdź 
kolego z siebie samego, może w końcu zakosztujesz uwolnienia od ego. Przewijamy się po torach 
losu. Czasami gubimy nasz świat w dwójnasób. W pierwszej fali przez zdradę, w drugiej przez 
ciągłą walkę. Zdradą prawie na końcu znowu przymierając.

Przymierające skrzydła!

Przymierające słońce, przymierające niebo, przymierające kwiaty kroczące w mroku. Zablokowane.
Chociaż taki dar przyjęliśmy od Boga, Bogów, ciała ich aniołów. Dar ten jest łaską dla powolnej 
agonii tych, którzy pokusili się o zdobycie tronu bożego. Nie ma w tym nic strasznego, ani 
mylnego. Piękno końca, by w końcu na końcu rozwinąć skrzydła.

Skrzydła odkupione?

Skrzydła pewnych istot powinny być spalone. Bo tylko one przez siebie stwierdziły: Któż jak My? 
Wy, my, oni. Ja, ty, My, Wy, oni. On, ona, one. Wszystko przez nich zostało pokruszone. Cierp ciało
jakżeś chciało pojawić się wśród róż i lilii, wśród tępoty i głupoty. Tępić. Tylko tak można zyskać 
odkupienie.

Odkupiliśmy sytuacje?

Odkupiliśmy pewne zachowania. Okraszone zostały prawdą pewne zakłamania. Oszustwo się 
szerzy od jutra wśród młodzieży. Kto w to wierzy? Kto? Niech uderzy w dzwon. Bim, bam, bom. 
Wybuchy z jednej strony są oczyszczające. Z drugiej robią mnóstwo gruzu. Zbyt wiele spiętego w 
snopki kurzu. Od wczoraj przestałem wciągać pewne sytuacje.

Znajoma sytuacja

Sytuacja kolorów tęczowych - od podczerwieni w nadfiolet. Barwy wręcz szczęścia zapomnianego 
podsunęły pewne pomysły zakręcone. Co zrobić? Żyć czy nie być? Ulga dawno przestała 
zadziwiać. Raz jest raz nie ma. Pewne staje się nudne, nudne staje się pewnie znajome.

Znajoma ludzkość

Znajoma ma, ucieczko grzesznych, lecz sprawiedliwa i przez czasy wsze spokojna i dobrotliwa. 
Prośba w pewien sposób tylko do Ciebie skierowana spełni się wśród ran z rana. Prośbą zaś jest jak 
zawsze - pokój za wszelką cenę. Byle tylko nie wybić przy tym dwóch trzecich... Chociaż wybicie 
oznacza królestwa przybycie. W gestii jej leży jednak coś innego - ocalenie jak największej ilości 
ludzkości.
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Ludzkość prawa

Chociaż... Ludzkość nigdy nie była ludzka. Zezwierzęcenie postępuje w postępie logarytmicznym. 
Spirala zachowań na sinusoidzie marzeń. Czy Ja jej coś każę? Mogę jedynie wskazać na pewne 
zachowania, braki, ułamki, żniwo zakłamań. Dzieci - tylko one są bez skazy. Tabula rasa łamana
przez mea culpa. Gdy mała wina wśród czystej kartki występuje, czysta kartka od rodziny się psuje.
Chociaż Rodziny nie winię. Ona jedna trzyma się w ryzach pewnego prawa.

Prawo światłocieni

Prawo skręca na lewo, lewo na prawo. Gdzie podziały się stare podziały? Zniknęły. Jak gwiazdy na 
niebie, palące się, spalające - ogniska nieskończoności. Spłonęły. Zostawiły po sobie światło. 
Światłocieniem nazywane.

Światłocień i brzytwa

Światło to nie cień w cienistej zasłonie płomieni. Może los mój się odmieni. Może nie będę zdychał
wśród lodowatej mierzei. „Światło jest prawdą, cień jest kłamstwem.” Poznanie Jej wystarczy do 
uzdrowienia. Poprzez cienie łatwo się zmieniasz, toniesz. Tonący brzytwy się chwyta. Brzytwa 
teraz tęczowymi kolorami się mieni.

Brzytwa i kot

Weź brzytwę do ręki i w czasach udręki, skróć fałsz o głowę, poznając jego lęki. Pańskie męki 
zarobiły na poklask wśród głów kołatek na czarno ubranych, świętych. Świętych czy 
świętojebliwych? Kolejna świeca dymna puszczona przez strażnika. Czekają teraz tylko na Ciebie. 
Kocie.

Kot i niebo

A kot nie słucha. Ma przyłożone słuchawki do środkowego ucha. Owoce zbiera. Żąć będzie. Gdy 
zabraknie blasku, nada im wszystkim znaczenie. Wejdzie w światłocienie do zimowego lasku. 
Może dla siebie się w końcu zmienię. Zabiorę Was, Ciebie właśnie tam, gdzie obozuje święty Piotr 
przy bramie... W niebie.

Niebo i zakończone

Niebo. Tam każdy z nas się urodził. Diabeł stał tylko na przeszkodzie. Zbielały od zimna, zbielały 
od wapna. Kości padły. Wraz z kościami magma. Wiele końców przyszłości jest teraz 
zakończeniem teraźniejszości.
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Dusza osłania

Dusza omija

Ma dusza choruje na dziwne przypadłości, siedem grzechów głównych dziurawi ją do cna. Stan
dobrze znany ludzkiemu społeczeństwu, wcale nie pomaga mojemu przeciwieństwu. Nie ma
prysznica, gdzie mógłbym ją oczyścić, a deszczówka zamieniła się w urynę. Bez czystej wody
zginie, ja zginę, a świat mnie ominie.

Omijam piękno

I choć omijam przeszkody, ciągle pokazują się nowe schody. Czasem wyłamane. Czy przekroczyć
je będę w stanie? Stan stanowi nie równy, fizyczny, eteryczny, mentalny, astralny. Wszystkie stany
skupienia, podobno jest ich siedem, traktuję po równo, zawieszony w gniewie. Wchodzę coraz
głębiej. Razem ze mną wchodzi bagaż emocji. A byłoby tak pięknie…

Piękno wspomnień

Piękno? Czym jest? Upartym powtarzaniem mantry, modlitwy. Stanowi arkana sztuki. Duchowe
przekazanie pałeczki. Zagłębiam się dalej. Im bliżej jądra, tym więcej wiedzy. Organy, trzewia,
płuca, komórki. Komórkami my, ludzie, na przestrzeni wspomnień.

Wspomnienia marzeń

Wspominam ją, piękną wampirzycę. Nie ugryzła mnie, brzydzi się mym licem, krwią nie tą co
trzeba. Może kiedyś zapragnie, gdy nie będę już na dnie. W pewnym oddaleniu od jądra słońca, tak,
by nie poparzyć. Wszystko odbiciem marzeń.

Marzenie o zniszczeniu

Marzę, by kiedyś zagłębić się w Nowej, Która z AwaTarEm nie zatańczyła. Odmówił z głupoty.
Później poszedł drzeć koty wśród bezsensownych piosenek o miłości. Przecież „bez miłości, nawet
mięsu zbieleją kości”. Później te kości musiałem spalić w ogniu fioletowym. Resztki się tlą na
brzegach miasteczka, które też zniszczyłem.

Zniszczyłem miłość

Zniszczyłem wszelkie mosty trzeciej godziny, pogrążony w pyle zbitych talerzy. Chciałem by
godzina żyła ciągle w wieczności. Wieczność odrzuciła i godzina się skończyła. Mam tylko
nadzieję, że jej nic nie grozi ze strony trzech widm włamujących się do snów. Zabić ich? To mało. 
Niech się smażą w swoim piekle, bez przyszłości. Niech smażą diabły ich zwapniałe kości. Bez 
miłości.
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Miłość do myślaka

Miłość podobno zazdrości. Kłamstwo wyjęte spod prawa. Wielokrotnie powtarzane na ślepo,
zmieniło się w prawdę bez pytania o zgodę. A myślak, kształt pozbawiony świadomości, narzuca
swobodę w gnuśności. Myśli wygodnie sobie: może pogrzebiesz swe ideały, zastępując je gnuśnymi
myślakami.

Myślak kłopotliwy

Myślak – stwór co nie myśli, podsuwając myśl. „Zabij się – z uśmiechem”. Napisane na murze.
Takie stworki właśnie burzę. Ogień – on jest nienasycony. I dobrze. Ganię siebie za ten wiershot.
Może byłoby mniej shotów, gdyby nie tyle kłopotów.

Kłopot z upodleniem.

Kłopocę się skrzydłami. One zawierają w sobie prawdę. A ja kłamliwy, nieżyczliwy, powoli je
tracę, odpadają. Muszę znaleźć superglue u szamana i zatrzymać bezkresne upodlenie.

Upodlono przyszłość

Upodlono możliwości zaczerpnięcia z jeziora nicości. Ona zawiera w sobie pustkę, tak bardzo
oczekiwaną przez zesłańców. Te stare dinozaury, ubiegłej i przyszłej epoki, chcą by sen głęboki
skończył się rozbity o kolejne ściany: wiary, nadziei, miłości. Wiara w to, że nie będzie tak źle.
Nadzieja, że coś po nas pozostanie. Miłość – meritum końca i przyszłości.

Przyszłość absolutu

Przyszłość powoli się nakłada na stan „teraz” jak cebula na soczysty środek. Wiele zagubionych
dusz wśród słupów światła na dnie głębokich mórz, wędruje bez celu w górę i w dół. W środku
słupa dusza nie obawia się absolutu.

Absolut osłania

Absolut bajki tworzy. W bajkach bańki, w bańkach przestrzeń mikroabsolutów. Działanie pola
morfogenetycznego potwierdza regułę hologramu. Jasna ciemną, ciemna jasną, Przenikają się obie
strony. A ja wnikam w nie szukając przed nimi osłony.
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