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 DEDYKUJĘ

Synowi
by nigdy nie zwątpił

w swoje 
człowieczeństwo

                    



 

WOLNI LUDZIE

Zakaz śpiewania, zakaz oddychania
od dzisiaj w domu mam

zakaz tańczenia do wycieńczenia
w domu wiecznie mam

zakazali mówić o miłości
zakazali szerzyć wątpliwości

zakazali, nakazali
szkoły zamiast tego powołali

szkoło moja szkoło
co chcesz mnie nauczyć
szkoło, budo, dyrektorze

 wolę zamiast ciebie, przebywać na dworze

ale nie królewskim
gdzie noszą koronę

lecz na dworze wolnych ludzi
bo tam człowiek, ze snu się budzi



przebudzony, wolny człowiek
zdjął ego koronę

zamiast krzyża woli kwiatki
zioła, chleb od Ziemi matki

matko Ziemio jesteś ciszą
ukojenia duszą

dla tych ludzi co wybrali
wiedzę, że nic nie muszą

wolny człowiek, otwarty umysł
szczęśliwy człowiek, radosne serce

przebudzony człowiek, ciszą otulony
to lepsze, od cudzej korony.



WYGNANIE NA WIECZNOŚĆ

Jestem istotą nieskończoności
na wieczność wygnaną, wieczną tułaczkę

jestem istotą nieskończoności
bez domu, schronienia, wieczność potępienia

kto mi powiedział o wygnaniu
wiecznej wędrówce, wiecznym tułaniu

kto opowiadał o potępieniu
dla ludzkiej duszy, najgorszym zwątpieniu

kto prawił kazania, że moja wina
bo coś zrobiłam złego, niedobrego 

kto szeptał do ucha nie jestem godna
z tobą przebywać, raj świata odkrywać

nikt mnie nie wygnał z niebiosa bram
nie jestem winna, niegodna ciebie
ja zawsze jestem, zawsze byłam

nigdy nic nie straciłam.

                                                          
   



UMYSŁ I POLITYKA

Umysł - to jakby polityka
posiada podwójną twarz

a właściwie posiada wiele twarzy
tak - posiada wiele twarzy

umysł żyje podwójnym życiem
chcesz poznać, poczuć, zobaczyć 
wejdź tylnymi drzwiami, tylnymi 

przednie zarezerwowane są dla ślepców 

lukrowana słodycz, najlepszą maską 
potrzeba tylko lidera, fasady

by ukryć za nią, podwójną twarz
za sznurki ciągnąć, iluzji grę

ludźmi zawładnąć, jaka to prosta rzecz
wystarczy ludzi osłabić, ograbić

zniszczyć godność i poniżyć
zniszczyć radości smak i blask 



upokarzania subtelne sposoby   
wpoić człowiekowi brak własnej wartości

by odczuwał poczucie winy
nie ważne, z jakiego powodu

wtedy człowiek zniszczy sam siebie
w wielości barw zupełnie pogubi się 

to wystarczy, by zniszczyć miłości znak
to wystarczy, by zabić - esencji smak.

                                          



           LUDZIE ZE STALI         

Ludzie ze stali, w kolejce stali
stali - w maseczce stali

za kiełbasą, czasem za kasą
stali, ludzie ze stali

pokora płynie ludzką rzeką
z łez jest utkana, jak z pająka

w niedzielę wita gości „biedronka”
cudza, czerwona - żadna z niej dla nas żona

wschód to czy zachód, wszystko jedno
czasami myślę, że zwariowałem

prawa i lewa rączka złączone
wspólnie razem wzięły - na spółkę żonę

ale ta żona niewierna była
na wschód i zachód się rozglądała
wraz z sąsiadami noce przespała

przegrała - życie w ruletkę przegrała

prawa i lewa rączka złączone
nadal w modlitwie pogrążone
bo ludzkie serce, niczyja sługa

jest przebudzone, ze snu i złudzeń wyzwolone.



TECHNOLOGIA MIŁOŚCI

Modlitwa o miłość prawdziwą
rozmawia z modlitwą fałszywą 
obie spierają się o swoje racje

punkty widzenia i przewodzenia

która bardziej ważna jest
ta prawdziwa, czy fałszywa

która bardziej rację ma
czy ta, która więcej kasy da

obie tak wielu wyznawców mają
przez wieki wiecznie się spierają

człowieka wciągnęły do modlitwy
ze sobą walczą, niczym na brzytwy

w hipnozie na wojnę idzie człowiek
w ręku trzyma bagnet na broń

we śnie wszystko czyni, tak go uczyli
nie pytać, wykonywać, maską twarz przykrywać.

                                           



   

SEGREGACJA

Kochanie, uczyniłeś mnie wielką
gdzie podziało się małe

wielkie i małe razem wędrują
ludzką oceną się nie przejmują

góra pociąga za sobą dół
prawo i lewo kroczą za rękę
dobro ze złem się spierają
którzy ludzie rację mają

umysł zaciera ręce z zachwytu
o to chodziło w całej grze

by lepszy z gorszym się sprzeczali
na ringu, arenie przebywali

ludzie oklaskują zwycięzców w zachwycie
przegrani walczą o przeżycie

tak przebiega segregacja
w walce czyja jest racja



sędzia przy okazji ma dużo roboty
urzędnik same kłopoty
za to kasiory w bród

uff - co za smród

ponownie umysł dumny w zachwycie
o to chodziło w całej grze

by ludzie wiecznie się spierali
w grze umysłu na zawsze zostali

kto bardziej uważny obudzi się
coś tu nie gra w całej grze

myśl za sznurki pociąga ciebie
    myślisz, że żyjesz w niebie.

        

                                                     



ZWIĘDŁAM ZANIM ZAKWITŁAM

Zwiędłam, zanim zakwitłam
strach, przemoc uczynił cuda

zniszczył moje życie
w Polsce - nie w Madrycie

za  milczącą pokorę
zus zasilał rachunek

lekarz wystawiał zwolnienie
w rodzinie straciłam szacunek

dostałam emeryturę 
która musi wystarczyć

jeśli nie na życie
to chociaż na przeżycie.



WYKASTROWANE CZŁOWIECZEŃSTWO

                                                                                    
Wykastrowano mi człowieczeństwo

musiałam stanąć w szeregu
nałożyć mundurek, na szyję sznurek
na smyczy prowadzić się musiałam

wykastrowano mi człowieczeństwo
tak być musiało, bezpieczniej było

zmieszać się z tłumem, anty - rozumem
nic nie pamiętać, obchodzić święta

wykastrowano wszystko, tak nakazali
tak było lepiej dla rodziny

żyć ładnie i składnie, do świątyni chodzić
pozwoliłam obcym, życiem przewodzić

wykastrowano rozum, wstawiono zastępczy
taki, co przemocą się para codziennie

wykastrowano pamięć, inkarnacją zastąpiono
z niebios wysłano aniołów, ideą boga bronioną

cóż teraz począć, wykastrowana jestem
z pamięci, rozumu, człowieczeństwa

    pustką się stałam, w ciszy schowałam
                    nie ma mnie i nigdy nie było.                       



ZGUBIŁAM SWÓJ RAJ

Źle zrobiłam
całe życie to grzech

ego pożąda kolejnych sukcesów
a ja - gubię swój raj

żyć w radości
ale jak

gdy życie to grzech

bo moja wina
nie jestem godna

na piersi noszę
cudzą winę

co nie zezwala 
na taniec radości

już jestem w grobie
umarłam – zanim umarłam.



                                                                                    
UMIERAM DLA CIEBIE

Bogini matko - kim jestem
bogini matko, co ze mną zrobiłaś

bogini matko, co uczyniłaś dla świata
czuję ból - choć w środku jestem bogata 

nad ludźmi, przed ludźmi stanęłaś
wszystkie oczy w ołtarz wpatrzone
wszystkie zmysły do nieba garną

w boskich ramionach umrzeć pragną

stopić się z tobą, przestać pamiętać
na ołtarzu złożyć ofiarę z siebie
dać się pochłonąć cudzej idei

lepszego świata, lepszego brata

bogini matko, umieram dla ciebie
coś ze mną zrobiła, w pustkę zamieniła

swoją ideą życie zastąpiła
ze źródła jestem - jam wieczna, żywa. 



WYLĘGARNIA ŚWIATÓW

Konrad, Krzysiu, Tygrysica
jaka cudowna boska matryca

wszelkie wątpliwości, nieścisłości
załatwią, wyjaśnią, obronią swoje włości

czytam wasze książki, jestem w waszej grze
wy czytacie moje, w mojej jesteście

kto w czyjej książce, żyje od dziś
kto tworzy historię, tak jak mądry Krzyś

Fibonaci odkrył pewien ciąg
w którym świat się zdarza i powtarza
wszystko we wszystkim zawiera się

niczym w komputerze, czy wspaniałej grze

jaka to ”cudowna katastrofa” 
jaki to niezły kosmiczny żart

gdy żyjesz w mym świecie, ja w twoim od dziś
historię nową tworzysz, tak jak mądry Krzyś



kto żyje we mnie, gdy ja nic o tym nie wiem
kto żyje w tobie, gdy spoczywasz we śnie

ktoś twoje książki czyta, żyje w tobie
wszystko we wszystkim, zawiera się w sobie

jaki świat stworzysz, w takim będziesz żyć
ty tworzysz historię, tak jak mądry Krzyś

od ciebie zależy, jakie piszesz /czytasz/ książki
czy z twego pisania będą pieniążki

opowieść tą wyśpiewaj, zatańcz jej treść
ludziom przekażesz historię własnej książki

od ciebie zależy, muzyczna oprawa
cała wesoła, w świata życie zabawa. 



DO GÓRY NOGAMI

Odwróciłeś świat
do góry nogami

dla mnie

spełniałeś marzenia
zmieniałeś bieg czasu

w zamian 
za władzę nade mną

bałam się ciebie
kochałam

choć byłeś
moim niewolnikiem.

                                      

                                                            



WZÓR

Potraktowałeś życie
jak matematykę

dopasowałeś 
do określonego wzoru, idei

teraz wymyślasz
nowe wzory

nie zmieniło się nic

tylko włosy
siwizną pokryte

na twarzy 
świeże zmarszczki

napisałeś
kolejny scenariusz.



PRZEMOCY – STOP 

Chciałam opuścić swój dom
za dużo przemocy w nim było
lecz dokąd iść, nie ma dokąd
wynająć nowy, zbyt drogo

brak mi zgody na przemoc w domu
lukrowanej goryczy, co przemocą się zwie

nowy zapis zamierzam postawić
wojnie mówię stop, życie trzeba naprawić

człowiek nauczył się walczyć z człowiekiem
wojną o pokój, racje, idee

niedosyt czuje, walka wciąż smakuje
dlatego wiecznie intrygi snuje

ciebie proszę, coś godność zachował
 prawdę w sercu umiłował

zatrzymajmy wspólnie wojny czas
tej niewidziałnej, a jakże odczuwalnej.

                                                         
            



PUNKT WIDZENIA

Biedronka z mrówką spierają się
która ma rację, a która nie

czy bocian jest biały, czy chmurka zielona
czy żaba czasami jest też brązowa 

na łące spotkali słowika
co między kwiatkami pomyka

spotkali drugą biedronkę
co kropki nosi w koronkę

i jeża spotkali też
co ludziom w ogródkach wyrywa perz

spotkali stokrotkę i stonogę
co jedną kulawą ma nogę

lecz nikt nie potrafił powiedzieć
czy chmurka jest biała, czy zielona
czy wrona jest czarna, czy brązowa

czy woda zielona, czy kolorowa 



 
wszyscy sprzeczali się o swoje racje

punkty widzenia i przewodzenia
nagle lew wyszedł z ukrycia
ustalił normy, zamiast życia

teraz zgadzają się bez pisku
do wszelkich norm, przepisów ucisku
na łące zapanowała  pozorów zgoda
to dla ciebie człowieku – przestroga. 

                   



EGOTYCZNY SEN

Mówisz, jak należy malować obrazy
tłumaczysz, jak powinno się śpiewać
przekonujesz, jak pisze się wiersze

óczysz, jak należy żyć

od dziecka napominasz jak chodzić
jak do przedszkola na czas przychodzić

jak pisać literki na tablicy
jak chodzić po ulicy

mnie prawa ręka się pomyliła
i z lewą zamieniła

ja pomyliłam wszystko ze sobą
życie przeżyłam, lecz nie z tobą

wytresowana zupełnie zostałam
jak w cyrku każdy pies

o życiu zupełnie zapomniałam
pewnie to życia kres



jak długo kochanie żyć po twojemu 
wypierać esencji uroków czar

poprawiać stworzone, nieuszkodzone
w kicz ludzkiej myśli, egotycznych snów

swoją naturalność dla ciebie zagubiłam
już nie wiem jak prawdziwie żyć

óczysz mnie ciągle kolejnych języków
kochanie - język mam..

                                                              
                                                             



MILCZĄCA WIEDZA  ***

Naóczycieló, czego dzieci óczysz
naóczycieló, co wiecznie każesz pamiętać

wolę pamięć siebie, obecności ciszę
wówczas twoje słowa zrozumiem, usłyszę

naóczycieló, góró ludzkich ścieżek
interpretujesz świat stworzony opisem

wiecznie tworzysz problemy ego życiorysem
przestałam rozumieć i przestałam ómieć

milcząca wiedzo, ścieżko mądrości serca
kraino ciszy, rozkosz obecności w teraz

jesteś wiedzą między słowami
jesteś ciszą między wierszami

o mądrości serca tańczącego oddechu
milczenie radości rozkoszy bezdechu
otulona płaszczem milczącej wiedzy

boże, spotkałam siebie – niczym ciebie.

                                                            



TECHNOLOGIA MATRIXA
[CZY ”SUTRA SERCA”]

Żyłam w laboratorium systemu
zaprojektowanej pajęczyny nić

w kajdanach eksperymentów, problemów
nic nie znaczących, ciężar wnoszących

umysłu mitem, też byłam 
co światy stwarza, różnych bogów

za kratami zoo, obcej myśli 
co myśli, że myśli, iż żywa jest 

byłam uwikłana technologią miłości 
do obiektu swoich pożądań 

ofiarą złości, zazdrości 
nie dostając upragnionych włości

hollywood'u projekcją ufo - ludków
różnego rodzaju krasnoludków

bajek, mitów, smoków, wampirów
cieni, mutantów i ciemnych zbirów

byłam iluzją mandali
lamów i buddów, co ją kreowali
różnych aspektów samej siebie

myślałam, że żyję w niebie



byłam niewolnikiem inkarnacji
wielu przekonań, ludzkich racji
laboratorium czasu, iluzji siebie 

boże, zgubiłam gdzieś ciebie

byłam matrycą oświecenia 
iluzją idei zbawienia 

wykastrowano mi człowieczeństwo 
ludzkiej maszyny bezpieczeństwo

ludzkiej maszyny tożsamość przybrałam
”żywą biblioteką” się stałam

co ciało posiada, bo tak wypada
 w materii przebywać, raj świata odkrywać

przestałam być więźniem samej siebie 
zamkniętej na zamków sto

by nikt nie zobaczył, jak wiele stracił
gdyby spróbował i przebaczył 

[”Sutrą Serca” się stałam
siebie wykasowałam

bezImienna - nieObecna
iluzji, mitów - zawsze - WIEczna]



NIE POZWOLĘ

Nie pozwolę pochłonąć się uczuciom
cudzym myślom, przekonaniom, idei

nie pozwolę pochłonąć się materii
uwodzącej, przewodzącej, pochłaniającej

nie pozwolę pochłonąć się przez czas
incepcję, reinkarnacje

nie pozwolę pochłonąć się cudnym widokiem
tańczącym przed moim śniącym wzrokiem

ja nie pozwolę, tak się zdawało
i życie samo się przytrafiało

bo ja myślałam, że nie pozwolę
że zawsze posiadam własną wolę.



ODNALEŹĆ SIEBIE

Czekasz na telefon, wiecznie zwlekam
umieram z zimna, strachu i bólu
gdzie się podziała odwaga i siła

całą witalność na walkę straciłam

straciłam rozum, zatraciłam siebie
zagubiłam się w dżungli wielości barw
przebudziłam się, przestałam szukać

przestałam do drzwi twoich wiecznie pukać

odnalazłam siebie, zderzyłam z życiem
rozum odzyskałam, przestałam iść

poczułam szept ciszy, wieczna byłam
myślałam, że coś zgubiłam.



FRAKTALNA INTELIGENCJA

W telewizji wyświetlają zakazany film
w radiu leci głośna muzyka
w kinie grają dziś hit sezonu

poproszę sam sos, bez makaronu

w komputerze odpalam kolejny film
na ekranie pojawia się sztuczny człowiek

w techno świecie żyje, oddycha i tyje
ciekawe, jak długo przeżyje

inteligentny człowiek, inteligentne życie
na pamięć wiem, co będzie dalej

fraktalna jesteś inteligencjo
hologram przywdziałaś

o czymś jednak zapomniałaś.



UKRAŚĆ ŻYCIE

Życie, czy jesteś moje
kto żył, zamiast ciebie i mnie

kto chodził, oddychał i ciężko wzdychał
gdy dwóję dostałam, bo nic nie umiałam

kto żył ciebie we mnie, jak w wojsku rozkaz
pod mundur sztandaru defilad szedł

w karawan pogrzebu wtapiał się
duszę pocieszał, choć nie rozgrzeszał 

schematy, dramaty, poematy
tytuły, posągi, przemocy dziwolągi

zastąpiły słodkie, wesołe życie 
uwierzyłam, z drogi zboczyłam

nie rozstanę się więcej o miłości
nie rozdzielę nas na ciebie i mnie

jam jest życiem, w pełnym rozkwicie
to kres bajek, mitów, co ukradły życie.



DOBRA POEZJO

Czym jesteś dobra poezjo
łechtaniem zmysłów umysłu

a może jesteś odmianą disco polo
na rozmowy z poezją niech państwo pozwolą

w imieniu twoim poezjo prawdziwa
tyle poetów głowy zrywa

jaka być powinnaś by się podobać
może jednak wolisz do szuflady się schować

a może trzeba ciebie odkurzyć
chyba jednak nie, bo świat się wkurzy

łamią sobie pióra ważni poeci
aby w poezji nie było śmieci

jesteś bardzo ważna dobra poezjo
od ciebie zależy jak świat leży

coś się popsuło w świecie na dobre
pewnie miałaś urlop albo wychodne

w świecie wiele przemocy się panoszy
a u ciebie, och nie zdjęłaś kaloszy

pewnie się wybrudziłaś od błota i piasku
człowiek pragnie poezji serca, nie przemocy poklasku.



POEZJA PRÓŻNOŚCI

Poezjo, od kiedy pod górkę chodzisz

od kiedy umysłem próżności przewodzisz

zapomniałaś zapukać do serca ludzkiego

prostego, zwykłego, niewinnego 

dlaczego poezja się nie sprzedaje

czy od życia bardziej odstaje

serce i duszę ma każdy człowiek

poezję próżności - 

wirus zniewolonego umysłu.



LUDZIE BEZ DUSZY

Skąd wzięli się ludzie bez duszy 

bezwzględni, niemiłosierni

żądzą przemocą, nie służą pomocą

władzą się parają, skromności nie mają

jak długo ludzkość będzie się zgadzać 

na przemoc i władzy niemoc

uśpiona żyje, w hipnozie zagłębia

rządzić zaspaną duszą - to dopiero potęga. 
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DUSZA

Duszy nie dopasujesz do potrzeb umysłu

dusza inne potrzeby ma

ona kocha, czasami szlocha

gdy widzi przemoc i ludzką niemoc

uwikłałaś duszę w umysłu pajęczynę

schowałaś pod zakazaną świata kurtynę

dusza męczy się, szlocha, nadal kocha

koi współczuciem, bezkresnym uczuciem.



STŁUMIENIE

Stłumiłeś wewnętrzny ogień

 witalność, siłę i moc

w głębinach tli się światło nadziei  

spękanych ust, pękniętego serca ból   

za akceptację i umiłowanie

oddałeś wolność, serce, siebie  

by zaakceptowali cię bliscy ludzie 

co uwięzili duszę twą.



WIEDZA

  Chcesz posiąść wiedzę...

mogę ci ją dać

ale musisz zapłacić

całym swoim istnieniem.



UTOŻSAMIENIE *

Miłość z życiem

nie dyskutuje

miłość życiem jest

utożsamienie z miłością

wymusza racje

     i przywództwa treść. 



W NIEWOLI MYŚLI

O myśli 

 

dlaczego  uwodzisz człowieka 

dlaczego w niewoli trzymasz go 

teraz człowiek myśli

że to jego myśli.



ŚMIERĆ MYŚLI

Jakże przykro, o myśli

umierasz

pustka grozi

iluzją przestałam żyć

odżywiałam ciebie

robotem byłam

wybacz

z tobą skończyłam.



NISZCZĄC OBRAZ

Wróg, którego szukasz

ukrył się za obrazami

stworzył iluzje, hologramy

ukrywając prawdziwe oblicze

niszcząc obraz 

zniszczyłeś wroga.



ŚWIAT BEZE MNIE

Zgubiłam własną wrażliwość

żyjąc ideą o lepszym świecie

zimna i zamrożona

w rzece umysłu

zatopiona.



NIE WIEM

Jakże niewinna zarozumiałość

bije z twojego „nie wiem”

a ból, czy to kolejne „nie wiem”

moja złość, słodycz, czy jak to zwiesz

czy to nie kolejny, drapieżny zwierz ?



W RAMIONACH CZASU

O miłości

jakże uzależniasz 

od siebie człowieka

w twych ramionach 

spoczywa śnięty człowiek

pogrążony w głębokim śnie

pochłonięty myślą, że WIE.

                                                              Amira





Amira

PRAWO )D(O BŁĘDU
część 2

  do użytku wewnętrznego
                                       aktualizacja 30.12.2020



ZOSTAĆ IDIOTĄ 

Zostać idiotą modne się stało
nic nie umieć, nie rozumieć 

idiotą jestem od dziś
ciekawe co powie mądry Krzyś

mama idiotą nazywa mnie
do szkoły nie chodzę, głupotą uwodzę

błaznem się stałem, chociaż nie chciałem
idiotą jestem od dziś

sąsiadka mówi, nie szkodzi dziecino
idiotą każdy może być

to takie modne w życiu udawać
to lepsze niż siebie sprzedawać

błaznem na dworze króla zostałem
chociaż niewiele umiałem

jestem doradcą na samym szczycie
nie ważne, że nie w Madrycie.



ANTY - ŚWIAT

Zaczęłam zabiegać o względy
technokratycznego świata

ludzi pieścić pięknymi słowami
żartami słodkiej radości

chciałabym wyprzeć rozumienie
chciałabym wyprzeć radości czar

i dopasować siebie do tłumu
nie wzbudzając niczyjej zazdrości 

 jakże pragnę schować siebie
w morzu goryczy wspomnień

przestać żyć prawdą, zmieszać z tłumem
zazdrości anty - rozumem

wówczas nikt nie będzie zazdrościł
radości, szczęścia i miłości

chorować zacznę, jak każdy przecież
sił własnych nie mam, jak każdy w tym świecie



 
jak długo jeszcze dopasowywać

swojej istoty esencji czar
do twoich świecie iluzji gier

byś lepiej się czuł w agonii strachu 

ja nie potrafię nadal milczeć
że jest inaczej, niż uczono

jest inaczej, gdy serce czuje
jest inaczej, gdy miłość smakuję

o świecie odwrotnie przestawiony
do góry nogami odwrócony

odwrotnie wędrujesz przez czas
wędrować zaczynasz wspak

anty - świat w anty - rozumie
anty - ludzie w anty - świecie

nie chcę lukrować byś dobrze się czuł
jesteś obrażony, nie zdjąłeś korony

a ja się rozszerzam w oddechu ciszy
przestrzeń wariantów otuliłam sobą
czarem radości, życiem w miłości
nie wzbudzając niczyjej zazdrości.



TANIEC MOTYLI 

W tym roku spotkałam motyle na łące
takie kolorowe, o skrzydełkach tęczy

skąd takie skrzydła macie motyle 
farba z marketu, nadała nam blask 

ludzie farbę podarowali 
bardzo się o nas starali 

farbę dali gratis, by lepiej wyglądać
na ludzki świat, przyjemniej spoglądać

co z wami się stało, motyle kochane
skrzydełka gubicie, nóżki nie chcą chodzić 

myśmy pigułki zawsze zażywały 
by wysoko latać, z człowiekiem się bratać

 ma do nas ze Stanów, dziś przyjechać lekarz
co takie badania w Ameryce robi

bada swe motyle, daje tusz do oczu
do Europy wysyła, miliony wygrywa

nawet w telewizji myśmy wczoraj były
panie u fryzjera, głowy nam wymyły
peruki na główki, szpileczki na nóżki

i modne bluzeczki z dziurką na cycuszki



teraz nie latamy, skrzydełka odpadły 
nóżki nie chcą chodzić, wątpliwości się wkradły

protezy nam dali, takie zagraniczne
ładne, białe, zgrabne, badane klinicznie

nie musimy już nic robić 
myśmy są na rencie
siedzimy na łące 

oglądamy TV o małej biedronce

wszystko dają nam za darmo
komórki, laptopy

lekarz często nas odwiedza
 huczna cała ta impreza

biorobotów sztuczny świat
stworzył antyczłowiek

rozum stracił, duszę zatracił
życiem swych dzieci, gorzko zapłacił

wczoraj odwiedziła nas mała dziewczynka
sercem przytuliła i cały ból zmyła
teraz w świadomości przyszło żyć

zamieniając mieć na być.



PRAWO )D(O BŁĘDU

Proszę pana, proszę pana

mam prawo )d(o błędu

wziąłem pana za cudzą żonę

to jest bardziej złożone

proszę pana, proszę pana  

mam prawo )d(o błędu

wziąłem pana za swoją żonę

to jest bardziej złożone.



KOSMICZNY ŻART

Matryco 
wytłaczasz ludzi, w kuźni praw

gdy ludzie życiem nazwali ciebie
ty bogiem uczyniłaś siebie

 człowiek uwierzył w życia program
życie, niczym hologram

kosmicznym żartem jesteś matryco
technologią świata bawisz się
ludzkie życie, ludzka śmierć

energii ci trzeba, ludzkiego chleba

tworzyłaś, niszczyłaś kolejne światy
programy, hologramy, niczym matrix show

portale, fraktale, nie trzeba tego wcale
żarty sobie zrobiłaś, bogiem siebie uczyniłaś.



BÓL ISTNIENIA

Złości - rozsadzasz mnie do szpiku kości
bolą już mięśnie, plecy, całe ciało

chce mi się krzyczeć w niebo głosy
za swoje na głowie łapię się włosy

pracą się zajęłam, sprzątam mieszkanie
w pośpiechu szykuję kolejne śniadanie

zakupów zrobię moc
w napięciu nie śpię każdą noc

skąd się wzięłaś, o złości, pytam
skąd tyle napięć, frustracji i bólu

cóż uczyniłam, brak we mnie spokoju
znów w nie najlepszym jestem nastroju

pewnie to pogoda, aż łamią kości
to piosenka, co zawsze złości

to przywódca, co źle rządzi krajem
    dlatego ze złością - z trudem się rozstaję.



BŁĄD W OBRAZIE

Ewa zerwała owoc
drzewa dobra i zła

owoc wiedzy, oddzielenia
pokarm zniewolenia

przestała oddychać jednością
w Bogu złączona miłością
„odżywiać jak oddychać”

Boga sercem dotykać

oddech, pokarmem Bogów
zastąpiono miłością - techno

umysł na piedestale
uczucie zamknięte w krysztale

Kain zabił Abla
kto urodził dziecię Kaina

w nieświadomości zrodzonego
na świat poczętego



taka bez końca wyliczanka
oddalanie człowieka od siebie
od bogactwa wewnętrznego

w krysztale zamkniętego

przestałam wieżyć w oddzielenie
wieczne człowieka zwątpienie

iluzję dobra i zła
karę i błąd, winę i gżech

co tylko się da...



ZBANOWAĆ ŚWIAT

Zbanować chcesz świat
czegoś nie rozumiesz

wojny ciągle mało masz

 dlaczego pod płaszczem miłości
ukrywasz mroku twarz 

zbanować świat, nie rozumiejąc go
to wieczna walka przeciwieństw

pod płaszczem miłości ukryta twarz
cień pokazała, chowając światła blask

zbanowanie, to nie rozwiązanie
zbanowanie rozumienia

to zaproszenie wojny do istnienia.



TRON

Chcesz

żebym cię wyleczył

nie ma sprawy

ale od TERAZ

będziesz MNIE wielbił.



KTO

Kto bawi się mną

gdy ja nic o tym nie wiem

kto myśli zamiast mnie

gdy spoczywam we śnie

kto kieruje myślami

tworzy myśli, bawi się

kto żywi się mną 

oddycha, zamiast mnie ?



STRES

Stres

coś za jeden

osobą, duchem 

wyobrażeniem

a może jesteś

czyimś zleceniem ?



PRZEBUDZENIE ŚMIERCIĄ

Zwierzęta umierają

byś ty się przebudził

strzał w serca dziesiątkę

bardzo boli

czasem jednak ból koi

gdy razem budzimy się

z ludzkiej niewoli. 



EGO KORONA 

Wielki ciężar mi przysporzyłaś
korono, złota korono

swędzi już skóra na całej głowie
och, jednak cię włożę, nadchodzą posłowie

korono, wirusa korono
cóż za ciężar przyszło znosić
jesteś maseczki zniewoleniem

w rządzeniu światem, wiecznym cierpieniem

któż to nakazał nosić koronę
 ciężką, jak sam król

któż w tak potężnej był potrzebie
wybieram miłością zastąpić ciebie

umysł miłości nie rozumie
dlatego wiecznie intrygi snuje
na głowę włożył ego koronę

by strzec delikatną komputera żonę.



WYCHOWAĆ SIEBIE

Ja ze strachu zapisałam na religię synka
by przemocy, upokorzeń móc uniknąć

w tym absurdzie strachu ukryć chciałam twarz  
lecz odwrotną życie ułożyło pieśń

tak zdradziłam samą siebie, wśród chaosu strachu
i wyparłam całą siły moc

do kościoła poszłam chodzić, akceptować co wypada
utonęłam, pochłonęłam, gdzieś zniknęłam

otulona smutku bólem, żyłam kilkanaście lat
nie udało się odkręcić mroku niebios bram

już za późno na korektę, stało się
i choroby rozszarpały życie me

synka życie przysłoniło niebo mroku
zaczął walczyć o prawa, do wolności zew

nadal walczy po swojemu, duży jest
upokorzony i zraniony, fikcją znurzył się

nasze dusze były chore, kilkanaście lat
bo zdradziłam samą siebie, dla obłędu fikcji fałsz

wyleczyłam wszystkie rany, krwawe były
łzą miłości, ból przemocy wszelki zmyły.



 URODZI.NOWY 

DAR

SYNOWI

by nigdy nie zwątpił

w swoje 

CZŁOWIECZEŃSTWO.

                                                

  Amira



 PO_SŁOWIE



TRAMP'KI MAM *

 Tramp'KI, tramp'KI, tramp'KI mam
tramp'KI, tramp'KI, co ja z tego mam

 do fryzjera dziś nie poszłam
bo w trampeczkach nie wypada 

 do teatru też nie można
będę bardziej ostrożna  

tramp'KI, tramp'KI, tramp'KI mam
tramp'KI, tramp'KI, co ja z tego mam

dziś do sądu w trampkach poszłam
dudy w rękach miałam

i zagrałam sędziemu na nerwach
w sądzie będzie przerwa    

puti, puti jest przerwa
wejdę w ciszę

puti, puti jest przerwa
głos serca wówczas usłyszę



w telewizji wystąpiłam
ledwie przeżyłam

do Pułtuska pojechałam 
całą noc nie spałam

a w Pułtusku wisiał plakat
z kaczką przy drodze

panie  władzo uwielbiam kaczki
z przejedzenia dostałam zatwardzenia

puti, puti jest przerwa
to ja sobie śpiewam
Pol, Pol, herb i Pol

herb@Pol

cisza, cisza, cicho sza
cisza, cisza, cicho sza

czysty umysł otwarte serce
przestałam żyć w rozterce

panie władzo, proszę pana
przecież nie wypada

w świadomości mądrość cała
Polska silna niczym skała



Hel, hel, głębiej oddycham
hel, hel, do ciebie wzdycham
hel, hel w świadomości cel

jesteś wolny, całkiem wolny

puti jest przerwa, wejdę w ciszę
milczącą wiedzę wówczas usłyszę

czysty umysł, otwarte serce
jestem w ciszy, zamiast w rozterce

puti jest przerwa, wejdę w ciszę
w ciszy miłości szept usłyszę

czysty umysł, wielka siła
ludzkość się przebudziła

tramp'KI, tramp'KI, tramp'KI mam
tramp'KI, tramp'KI, siłę z tego mam (1)

                         



TRAMP'KI MAM **

Tramp'KI mam ładne, piękne zgrabne
dolarami podbite

tramp'KI uwodzą kolorami
niczym Salomon na bani

tramp'KI kosztują teraz niewiele
tyle co taca w kościele

tramp'KI mam zgrabne, uwodzące
i dziewczyn tysiące, jak słońce

w trampkach zajdę aż na Alaskę
po ładną, zgrabną laskę

haarp'a wyłączę i na tym skończę
zabawę, nieludzką zabawę 

witajcie tramp'KI na moich nogach
to dla was niech będzie przestroga

nie puszcie się bardzo kolorami
bo ludzie więcej nie pójdą za wami (2) 

                                                                  



UWIELBIAM DODĘ *

Jadę rano grzecznie wąską ulicą
nagle straż miejska w oddali woła

co pani tu robi, nie przystoi
pod znakiem drogowym - DODA - pani stoi

ależ proszę pana, ja DODĘ uwielbiam
pod tym znakiem drogowym lepiej się czuję

panie władzo, niech pan nie przeszkadza
ja kontempluję, ja medytuję

wieczorem szczęśliwa jadę na wycieczkę
zatrzymuję się, drogowy znak widzę

na znaku - Kwaśniewski - dłoń wyciąga do przodu
zatrzymać się kazał, pewnie bez powodu

pan władza podjechał, mandat wypisuje
za co proszę pana, ja niewinna jestem

Kwaśniewski na znaku drogowym się uśmiecha
chciałam popatrzeć, pewnie miałam pecha



nad ranem zatrzymałam się w motelu odpocząć
w oddali - kaczka - na znaku drogowym 

skąd taka kaczka przy drodze stoi
pewnie niczego się już nie boi

podjechałam bliżej pogadać z kaczką
lubię rozmowy ze zwierzętami

pan władza podjechał, mandat wypisuje
dlaczego, dlaczego, nie zrobiłam nic złego

w motelu wyspana wstaję rano z łóżka
  nade mną złowrogi łeb w hełmie czy kasku

wstaję przerażona, to kaczora ochrona
zemdlałam, zapomniałam, wykasowałam (3)

                          
         

                                                                                                



UWIELBIAM DODĘ **

Jadę autem za granicę
 patrzę Doda na ulicy

jaka piękna, jaka wielka
 kolorowa i wesoła

coś tu nie gra, myślę sobie
taka wielka, a ja mały

coś z mym wzrokiem się zrobiło
zaciemniło i rozmyło

pewnie zemdlałem
 bo nad sobą władzę miałem
oczy wlepione w moją twarz
 o rety, jedzie miejska straż

mama mówiła, że tak będzie
tata mówił, że tak będzie

dziadek i babcia też mówili
gdy jeszcze żyli



co ja zrobiłem, myślę sobie
zwolniłem, bo plakat zobaczyłem

taka piękna Dody uroda
lecz na plakacie, jaka szkoda

pan władza mandat wypisuje
zaraz, zaraz, coś nie pasuje

zwolniłem przecie, dzięki kobiecie
dlaczego mandat i za co przecie

panie kierowco, pan wjechał w plakat
narobił chaosu i dużo bigosu

teraz trzeba plakat restaurować
a pana reanimować

mama mówiła, że tak będzie
tata mówił, że tak będzie

dziadek i babcia też mówili
gdy jeszcze żyli. (4)

  Amira



Przypisy
  

(0) tytuł: zaczerpnięty z artykułu prof. Leszka 
Kołakowskiego „Cywilizacja na ławie oskarżonych“, 
oraz książki o tym samym tytule
(1) projekt muzyczno - kabaretowy z  9.08.2017 r  
(2) projekt muzyczno - kabaretowy z  9.08.2017 r      

         (3) projekt muzyczno - kabaretowy z 21.10.2014 r
         (4) projekt muzyczno - kabaretowy styczeń 2015 r

                                               

         

                       


