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JEDLI HOT DOGI

Jedli hot dogi w płatkach śniegu
koło stygnących maszyn.

Na głowach mieli żółte kaski.
W hot dogach mieli sarepską musztardę.

Jedli hot dogi jak nie oni jedni.
Ze śniegu czytali przepowiednie.

Jedli tak, żeby się nie ubrudzić. 
Któryś ubrudził się, ale troszeczkę.

Jedli hot dogi na Ursynowie
Indiry Gandhi róg Dereniowej,

którędy wtedy się nie jeździ
i nikt im nie truł. 



KERMIT

Czy wiemy kim naprawdę był Kermit
w swoim życiu? Jak wyglądała
jego starość, samotność w wielkim domu
przy pięćdziesiątej drugiej ulicy?
Z szafą pełną jeansów, którymi go
zasypywali Levi's, Klein, Diesel?
Z zamkniętym fortepianem,
ciężkimi zasłonami w oknach?
Z tymi wszystkimi zdjęciami,
które robił sobie z nim każdy
aktor, piosenkarka? Z czułym
portretem od Warhola, który
odszedł? Miał wielu przyjaciół, 
ale o ich losach wiemy równie mało.
I czy nie umiał tylko dawać?
Dawał samym tym, że jest. 
Starczyło, żeby wyszedł na scenę 
taki, jakim go stworzono, 
coś sobie mówił czy śpiewał.
Pamiętacie tę późną chałturę
z Kylie Minogue? A to
jedno z ostatnich zdjęć, na którym 
siedzi na krześle przodem do nas
zapadły w sobie, jakby 
przed telewizorem?



DOM HANDLOWY

Wszyscy go lubią,
tylko nikt w nim nie kupuje.
Choć wymieniono drzwi
i wyprzedano powierzchnie,
i ma naprawdę miłe toalety.

Jak będziesz szedł w niedzielę z sankami,
spójrz na dom handlowy.

I spróbuj kiedyś coś w nim kupić.
Groszek, opaskę do włosów,
etui.



146

Dostałam mandat,
bo nie zauważyłam,
że mi się skończył bilet.
Tato, to mój problem!

Jaka ideologia?!
Nie robię żadnej
ideologii. Po prostu nie mogłam 
zapłacić. Fryzjer!

Wiesz ile kosztował?
Przystanek Most Siekierkowski.
Jasne proste włosy 
spadają jej na ramiona.



UPIÓR

teraz kiedy wszystko jest
nie mam na nic ochoty
w Złotych Tarasach
w Galerii Mokotów
nie pragnę mydła ani wędliny
i żal mi tylko rybki 
w sklepie zoologicznym
siadam więc przy niej
jak przy kimś z rodziny



INTEGRACJA

Dotąd nie grali w kręgle,
a teraz mają turniej kręgli z medalami
w hulakuliwbuwie.

Chodzi o to, żeby się rozpędzić
i rozbujawszy kulę 
pierdolnąć. 
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