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Bestia 

Cykl: Bestie w ogrodzie 

Bestia 

znów ją spotkałem w lustrze nad ranem
stała skrwawiona nad twoim ciałem
z pyska jak ognie zimnej pokusy
sterczały strzępy zwyrodnień chusty 

nieporuszona w zbrodni zazdrości
zabiła wszystkich niedzielnych gości
grzebiąc południe razem z cierpieniem
sypiąc na trupy pachnącą ziemię

w pustych pokojach stała modlitwa
sny się kuliły w kątach i kryptach
stare wspomnienia spadały płacząc
pchając się do stóp zamarzań światu

rozbiłem lustro jak niechceń życie
zabiłem zanim zdołała wybiec
by wejść do świata i w krwi utonąć
stając się moją królewską żoną

zamknąłem oczy i pożegnałem
twe piękne ciało w łunach nad ranem
zszedłem po schodach i krwawe chusty
ukryłem w dole na zawsze pustym
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krew na 
          schodach 

Cykl: Bestie w ogrodzie

krew na schodach 

przyschłe krwi płatki koło łazienki
snów świeża czerwień na palcach ręki
której nie zmywa poranna woda
i która płynie po cichych schodach

tam cię znalazłem na zimnym strychu
szary jak wróbel niemy od krzyku
patrzyłeś smutno wzrokiem z kryształu
gdy miecz wyjąłem z worka pomału

by cię nie spłoszyć jak ognia burzy
nie zbudzić szału i wynaturzeń 
twój wróg śmiertelny zabójco z nieba
skryty przed tobą w ciele człowieka

tam cię dobiłem przegrany ptaku
pióra rzuciłem w odmęty wiatru
zamknąłem szklane ciało na strychu   
i z ulgą zszedłem na dół po cichu 
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beznosiciel

Cykl: Bestie w ogrodzie

beznosiciel 

kocham cię czysto na wieży marzeń
od darów płoną życia ołtarze
i kiedy jesteś nie patrzę w lustro
by jej nie ujrzeć z rozpusty chustą

kiedy cię nie ma wychodzi z lustra
opiera skrzydła na brzegu łóżka
i czeka kiedy wrócę z ogrodu
gdzie sprzątam resztki słońca zachodu

w kwiaty ubieram swe piękne dłonie
ukrywam oczy w bzowej koronie
kapiące zgniłych uniesień jadem
i sztylet w kwiatach na łóżku kładę

zasłania oczy jak chmury pełnię
gdy pruję sukni powiewne czernie
i gdy odsłaniam owoce grzechu  
błyszczące w szybkim pocie oddechu 

kiedy odchodzi słodki szron grzechu
ścieram gałązki marną pociechą
i zakopuję w ogrodzie nocy
ślad każdy grzechu jak krew płonący
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niebo róż 

Cykl: Bestie w ogrodzie

niebo róż 

w chłodzie księżyca zgasłych promieni 
ujrzałem twoje włosy na ziemi
zlepione w strupach przesiąkłych deszczem
dusiły nozdrza nocy obłędem

chwyciłem sztylet i wbiłem w szyję
pewny że znowu dziś cię zabiłem
pękły naczynia i wino stare
oblało ciało sennym koszmarem

chodziłem wokół z wiadrem czerwonym
chlapiąc krwi tęcze w deszczu majowym
kwiaty jak rany malując żywe
żeby zwabiły anioły chciwe

piękne i dzikie objęły ciało
w podróż ku niebu róż się udając
ja wśród jaśminów sztylet ukryłem
i deszczem brudne dłonie umyłem

siadłem na ganku żeby ochłonąć
sycąc się ziemi upojną wonią
zamknąłem oczy i tuż przed słońcem
wróciłem tulić twe ciało śpiące


