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Godło: życiowe doświadczenie 

 

symfonia milczenia 

 

lubię ciąć języki tępymi nożyczkami 

czuję się wtedy jak topowa kosmetyczka 

niewypowiedziane słowa tworzą harmonię 

dyrygent wskazuje mi, gdzie robić pauzy 

 

powiedz mi, czego we mnie nienawidzisz 

cięcie 

czego chciałbyś słuchać tylko na torturach 

cięcie 

za co masz mnie za nic i z niczym 

cięcie 

co uważasz we mnie za bezużyteczne 

cięcie 

przez co się ze mną tak pięknie śmiejesz 

cięcie 

co ja ci takiego robię, kiedy nic nie robię 

cięcie 

dlaczego uważasz mnie za Babę Jagę 

cięcie 

jak odpowiadasz na moje szczere słowa 

cięcie 

w jakim celu karasz mnie cienkimi rankami 

cięcie 

podoba ci się, gdy odpłacam się tym samym? 

cięcie, cięcie, cięcie 

 

igła wariografu podskakuje na wybojach 

przez dziury w skórze prześwituje prawda 

powód naszych cierpień jest ten sam 

współczucie 

 

 

 

 



kłótnia 

 

smutne miasteczko otworzyło swe podwoje 

każdy uśmiech trafiał ostrzem w balonik 

łapałam łzawe monety, ale niezdarnie 

dziurawe dłonie opadły jak zużyte 

 

poszłam do namiotu barwnego wspomnieniami 

byli tam wszyscy, widzowie klaskali, szumieli 

w moich uszach. akrobaci wspaniale milczeli 

zapytałam o pobranie nauki, nie odpowiedzieli 

 

wybiegłam z krzykiem prosto do tunelu śmiechu 

widziałam go jedynie w oczach znajomych kukieł 

wagonik ciągle zwalniał, nie wypuszczając mnie 

nie mogłam krzyczeć, gardło zdarłam prośbami 

 

po godzinach wybiegłam do diabelskiego koła 

pani Fortuna obracała nim bardzo umiejętnie 

wyleciałam po pierwszym obrocie na karny tor 

przejechana przez kolejkę, rozmazałam się w pył 

 

opadałam, pragnąc przestać czuć 

opadałam, pragnąc posiekać serce 

opadałam, pragnąc wyjaśnić sobie 

opadałam, a ze mną długie miesiące 

 

zmietli to, co ze mnie zostało, i zachowali 

nigdy nie pozwolili mi zwyczajnie odejść 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



eksperyment 

 

niedługo nadejdzie koniec 

czy wiesz, jak mało brakuje? 

tylko zmienię skład komórek 

malców pod moim mikroskopem 

nie zobaczysz tego, nie usłyszysz 

będziesz wiedzieć, gdy zrozumiesz 

 

nie jest trudno to zrozumieć 

miałeś początek, masz koniec 

budzisz się po to, żeby zasnąć 

niektórzy już zasnęli w obozach 

może świat potrzebuje odpoczynku? 

bawimy się nim jak rozwydrzone dzieci 

 

już tylko chwila, momencik 

czujesz to podekscytowanie? 

tam już czekają skrzywdzeni 

układają swoje przepiękne sny 

nie podoba im się ten nasz świat 

może by tak stworzyć nowy? 

 

nie, to by była niewdzięczność 

jesteśmy stworzeni by niszczyć 

czyż nie jesteśmy w tym wspaniali? 

zbyt mądrzy, by żyć tu szczęśliwie 

zbyt głupi, by żyć krótko i mocno 

przenoszę broń w reklamówce 

 

czarne okulary opadają mi na nos 

ludzie wokół mnie nieśmiertelni 

podpalają się, odcinają sobie drogi 

nie rozumieją, że już niosę koniec 

spadnie na nich jak deszcz i zgasi 

wyparują, spełniając przeznaczenie 

 

symulacja roku 2051 dobiega końca 

naukowcy zdejmują ciężkie okulary 

pospiesznie wychodzą, by pracować 

w laboratorium czeka eksperyment 

rozwiąże problem krótkości żywota 

zwalczy choroby, zabije ludzkość 


