
 
patos 
 
spadło na mnie 
całe to 3 akordowe podniecenie 
ta przemijająca młodość 
ten ból głowy 
te szybkie wieczory 
senne poranki 
ten wiatr we włosach 
włosy w oczach 
te spokojne scenerie gdy 
burza w mózgach 
ten nagi krzyk  
rozpaczy złości 
pod spokój i harmnię 
te eksplozje uczuć  
w martwym świecie 
ten brudny dźwięk gitar 
kontra szum telewizora 
te duże oczekiwania 
po ubiegłych porażkach 
te cholerne rozczarowania 
gdy cesarz nie ma swych ubrań 
ta zasrana izolacja 
strachu z schizofrenii 
to zimne piwo i krzyk 
prawdziwy jak drzewo w nocy 
 
ten swetr już jest za mały 
 
zdobędę świat 
zapalę stolicę winem 
zburzę świątynie 
będę pływał w głębokiej wodzie 
wyrzucę żarówki 
i będę płakał głośno 
nagi na wietrze będę krzyczał 
zapomnę kim jestem 
będę wolnością 
 
14.2.2002 
 
 
przyszedł 
nie wiadomo po co 
a ja patrzę na krzyż 
i widzę tylko drzewo 
jestem taki dumny 
wszędzie wokół lustro 
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i nie chce się uwierzyć 
by mogło być aż tak pięknie 
by ta piramida przyczyn i celów 
mogła być prostą 
15.2.2003 
 
 
Nie chcę cię na pozłacanych obrazach 
Jesteś chujem o ile nie dajesz wszystkim równych szans 
Raczej roztopię się w nicości niż służyć tyranowi 
Jeżeli stworzyłeś mnie z kaprysu to wypchaj się swym „miłosierdziem“ 
Dałeś życie dla śmierci? Nie widzisz i nie słyszysz?  
Zdechni niedołężny staruchu! 
8.4.2004 
 
 
Leżę nagi przed tobą 
kopnij mnie, lub ucałuj – obojętne 
i tak będę dziękował Bogu 
za uczucia, które stały się słowem 
które wyszły naiwne i dziecięce 
na spacer do rzeźni 
-przynajmniej one nie muszą już tkwić w mym szaleństwie  
dziękuję. 
19.7.2004 
 
 
Znów widzę dziurę konretniej niż ostatnio 
taka głęboka i pochłaniająca wszystkie pewności 
ptaki i drzewa umierają w bólu rodzenia nadzieji 
a co jeżeli ona okaże się poronieniem?  
martwym dzieckiem wyobraźni? 
znów patrzę zdala na ziemię 
odpływając coraz dalej. 
15.8.2004 
 
 
Nie wiem gdzie zacząć sprzątać 
wśród rzeczy sam stałem się rzeczą 
i ty także - fajna zabawka, nowy narkotyk 
zestaw pytań i odpowiedzi 
ubezpieczenie przed upadkiem 
ojciec w służbowej podróży 
jesteś od – do 
kurwa 
6.10.2004 
 
Upaść zupełnie na dno 
Stracić o sobie złudzenia 
Być przedmiotem z którego uszło gdzieś życie 
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Być nagi z świadomością swej brzydoty 
Uśmiechać się i płakać zarazem 
Zapomnieć o chwilach oczekiwania 
Zapomnieć, nie istnieć 
Proszę 
9.10.2004 
 
Odrzuciłem wszystko 
dla bycia szczerym 
Nie ćwiczyłem mięśni 
byś był mym kręgosłupem 
Dla prawdy 
zwątpiłem w bezsens 
Może lepiej byłoby kłamać? 
gdy prawda zaszepcze 
„Puść sobie gaz...” 
9.10.2004 
 
 
Zrywać liście, które i tak same spadają 
by umrzeć nago i samemu 
 
Wyrywać sobie włosy 
w ekstatycznej autodestrukcji 
 
Jeszcze więcej się upodlić 
jeszcze bardziej wytarzać w kałuży 
 
Przestać grać bezsensowną sztukę 
17.11.04 
 
 
Zjadłem czyjeś serce 
Smakowało trochę jak rodzynki 
Może dlatego nie chciało mi się wczoraj nic 
 
Patrzyłem i płakałem nad fotografią małej dziewczynki 
Widziałem te oczy nieobecne od zawsze 
- świat który zabija i świat którego nie ma 
 
kusisz mnie ekstazą 
wolę patrzeć w ściane 
4.12.04 
 
 
śniłem cudzy sen 
żyłem życie kogoś innego 
chodziłem do szkoły i knajpy 
jednak me ja siedziało gdzieś na uboczu 
śmiejąc się pogardliwie 

Rafał marciniak – wiersze nadziei, tej kurwy 



stałem się zarazkiem 
pasożytującym na samym sobie 
szukam się po omacku 
13.12.2004 
 
 
Nie mam nic oprócz ciebie 
nie mam dziewczyny 
i nie mam ambicji 
Jesteś cholernie wielkim absolutem 
po heroinie nic nie smakuje już tak samo 
więc jeżeli umarłeś 
nie wiem co będę robił 
30.1.2005 
 
 
Nie dotykaj mnie 
Umieram w środku 
Tylko pozwól mi krzyczeć 
I biec donikąd 
Nie chcę być sobą 
Nie chcę już nigdy pisać wierszy 
Naucz mnie pić 
Naucz mnie ćpać 
Nie wiem co to radość 
Dotknij mnie 
Umieram w środku 
12.3.2005 
 
 
pozwól mi się w tobie zanurzyć 
zamieszkać w twej pochwie 
świat taki zimny, nieczuły 
przytulam się do pustki 
pieszczę się z powietrzem 
2,4,2005 
 
 
řekla mi ať se vyseru na 
expresionistické výkřiky a 
depkařský masochismus 
co na to říct? 
 
přece nevidí mé sny 
kde plaveme v podvědomí 
ponoření do touhy 
11.5.2005 
 
 
Najgorsze są kace po akcjach na których nic się nie stało 
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Przepraszam cię wielkie NIC  
że znów chciałem cię opuścić 
Teraz widzę i uznaję 
że życie nie zasługuje na to by je żyć 
11.6.05 
 
 

za dużo myśli w tej dziurze bez dna 
za dużo uśmiechu w tym absurdalnym dramacie 

już tylko wdech - wydech 
wszystko już było 

uderz jeszcze bardziej 
by bardziej bolało, by mocniej się żyło 

w tym milczącym świecie 
w tym dziecku bez perspektywy dojrzałości 
nie potrafię wytrzymać sam na sam z nic 

światło z innego świata zmusza mnie uciekać do rzeczywistości 
dotkni mych kości 

policz mi żebra 
zapal mi włosy 

uduś wymiotami 
rozgnieć siłą swego objęcia 

zapomnij o mnie 
zapomnij o sobie 

już nigdy! nigdy! nigdy! 
przyrzekam 

nie będę, nie umiem, zapomnę 
proszę, nie opowiadaj nikomu o tym co czuję 

zmartwiłem ojca, jego własnym smutkiem 
zapal ten namiot w którym mieszkam 

niech spłonie wszystko 
niech wyjdę na zewnątrz do zimnej odchłani chmur 

aż po horyzonty nieskończoności 
niech wreszcie się wyplączę z szponów świadomości 

"chcę umrzeć" 
chcę być w niebie 

  
chcę zapomnieć o słowach nadzieji 

  
tej kurwy 

 
sierpień 05 

 
 
widziałem film wielki jak świat 
a ja w nim, patrzyłem otępiale 
nie czekając już na nic 
 
wszystko topi się w pijanej mgle wspomnienia 
...wszystko już było ... 
... ciągle piszę tak samo ... 
iść w lewo, czy w prawo? zamieszkać na rozdrożach? 
Zróbcie jakąś rewolucję, by cokolwiek się stało. 
2005-09-16 
 
sanktuarium matki boskiej 
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szczelnie zamknięte bunkry kilometry pod ziemią 
korytarze szkoły muzycznej  
- martwe twarze na ścianach, odgłosy z oddali 
mieszkanie z małym czynszem i hałaśliwymi sąsiadami, samotnie 
wszystkie możliwości wracające do punktu wyjścia 
tragiczny życiorys czytany po ciemku 
zakacowany fortepian wśrćd ciszy 
niemodlitwa w wolnym czasie 
otępiony tym purpurowym liryzmem aż do nudy 
 
wiem co chciałbym ci powiedzieć 
ale poszłaś z innym na spacer. 
26.10.06 
 
Daj mi kobietę z piersiami jak stodoła 
bo straciłem matkę 
ciągle musiałem uciekać na puste pola 
teraz nie mam gdzie wrócić 
 
ale nie przestałem być dzieckiem 
16.11.05 
 
obudź się ostrożnie 
powoli rozprostuj kości 
starannie stawiaj każdy krok 
byś znów nie przełamał cienki lód po którym chodzisz 
uważnie słuchaj każdego szeptu 
uważaj na kamienie i wrony 
skoncentruj się, to będzie długa bitwa 
z bestią w twej głowie 
ubierz się, zjedz duże śniadanie 
pomódl się do wszystkich bogów 
nie poddawaj się, proszę 
choć absurd i czerń cisną się z wszystkich stron 
3.12.06 
 
nie mogę ci objecać że nocny pociąg znów nie zabłądzi 
nie mogę od tak odejść i zostawić cię tu leżeć 
kwas powoli rozżera mnie od środka 
tylko czekam kiedy wybuchnę 
moje oczy zapomniały widoku świata 
ciągle tylko ten sam jeden długi ton...  
intenzywniejszy z każdą dalszą chwilą 
nie, nie mogę się wyrwać 
nie mogę, nie mogę, nie mogę 
3.12.05 
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jestem trędowaty 
nie przybliżaj się 

zarażę cię swą śmiercią 
wokół mego ciała aurora pustki 

izolacja 
wyplątałem z mej głowy geniusza 

który zapomniał jak się fruwa 
wypełniłem pustkę zamkniętymi oczami 

i dziwiłem się kiedy ona nie chciała śpiewać 
zamiast nut, częstowałem ją chlebem i popiołem 

by rzygała na czarno na ten czarny świat 
zniszczony już, bez wyjścia 
mógłbym iść gdziekolwiek 

zrobić cokolwiek 
i tak przyniosę wszędzie tylko mą izolację 

zamknięte usta 
zamarzłe jak ptak 

zamknięte drzwi, dłoń 
odwrócona głowa, pleca 

rozbite lustra 
lustra zamiast oczy 

rozmarzony dzień i smak cegły w ustach 
dym w oczach 

dym w całym ciele 
obok martwi ludzie 
i sny zapomniane 

raj tylko dla wybranych 
drogi jasne tylko na papierze 

wszystko albo nic 
wszystkie mury obejscane 

i wszystkie myśli powracające w strach i znów od nowa 
zamglone szyby 

zaspane oczy 
czas coraz krótszy 

boję się 
nie mogę stąd uciec 
i nie mogę tu zostać 

nie wiem co powiedzieć 
a jednak ciągle krzyczę 

nie już nie! 
nie mogę 
nie mogę 

19.1.06 
 
twe piersi 
i lata 60te we włosach 
znamie na ręce 
matki i kochanki 
 
twa postać 
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i znów włosy 
leżysz na podłodze 
nieprzytomna 
 
nie wiem co robić 
me wątpliwości jakoś przestają mnie ruszać 
idę za tobą 
5.7.06 
 
siedzę w twym ogrodzie 
w środku miasta oaza spokoju 
nie ma cię tu 
czekam 
...... 
przyjdziesz 
naga w wysokiej trawie 
rozjaśnisz wszystko wokół 
25.5.06 
 
„żegnaj” jest zbyt głośne 
„żegnaj” i nic więcej 
9.7.06 
 
i znów pustynia 
wiem, że mnie nie zrozumiesz 
sam zabardzo nie wiem o co chodzi 
tylko dźwięk kroków i ptaków w oddali 
jak najstraszniejszy koszmat, pustka nie do zniesienia 
jak największy spokój, cisza absolutna 
poza? 
16.7.06 
 
zapalte ten hrad 
vražte všem kosu do hlav 
nekonečná party 
 
pusťte jeden dlouhý tón ať všichni ohluchnou 
ať v tom šílenství nejsem sám 
 
ryby a satani se mi směji 
a přece je tu jen parkoviště s dírami do nekonečna 
nebo jen trivialita ukrytá ve stínů? 
 
usmívej se, usmívej se i smutek je jen trapná póza 
 
Ježíš tady sedí a pozoruje 
 
a pořád nutnost a determinace 
a pořád naivní víra, že tomu tak není 
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prostředky k lásce 
prostředky k sebevraždě 
 
smrtelná nuda v mém vězení 
 
je tomu tak, 
 ale ne to tvoje řešení 
 
odkaď to vím? 
19.7.06 
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