
1. Uwertura

Szklany dzwon serca. Uderza od 
wewnątrz i nigdy nie chybia. Kiedy 
rozbrzmiewa, nigdy nie wiemy czy 
to przypadek; czy aby nie jest to tylko 
żart? 
 
2. Czułość. Rozmowa przy rozlanym 
winie 

Jesteśmy o wiele dłużej martwi niż żywi, 
dlatego jako umarli potrzebujemy dużo 
więcej szczęścia
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3. Otwarcie nieba

Wyobrażam sobie niebo. Jest tak wiel-
kie, że natychmiast zasypiam, żeby się 
uspokoić. 
Po przebudzeniu wiem, że Bóg jest trochę 
mniejszy niż niebo. Bo przecież inaczej 
ciągle zasypialibyśmy ze strachu podczas 
modlitwy

4. Wybieg dla samobójców

Ludzie boją się Boga, dlatego idą do 
nieba. Jest tam specjalny wydział dla 
cyrkowców, którzy potrafią fruwać. 

JEZUS CHRYSTUS TEŻ JEST 
CYRKOWCEM.

5. Infekcja. Pierwsza

Mężczyzna. Kobieta. Stół. Oko. 
Kobieta schylona. Mężczyzna też.
A teraz: tego wszystkiego nie ma.
Kobieta i mężczyzna. 
Stół. Oko. Wszystko to tylko język.
Historyjka.

6. Zrzucić skórę

Na podłogę. Świat przyrósł do mnie. 
Kilometry kwadratowe skóry. Konty-
nenty skóry. Pod twoim okiem uczę się 
od węży.

7. Zaręczyny (z nożem)

8. Infekcja. Druga

Nie mieliśmy ze sobą języka. Tylko słowa

9. Sen. Poronienie

Szklany dzwonek. Dzwoneczek. 
I kolor nienarodzenia. 

10. Tango 

11. Niebo samobójców. Dlaczego nie 
jestem aniołem

Pewien anioł przebrał się za anioła  
i nikt go nie rozpoznał.
Inny spadł z nieba i się roztrzaskał.
Pewien zagraniczny anioł został 
wierzącym i utopił się w wannie.
W niebie martwe anioły wypycha się  
i wiesza na ścianie.
Ja wolę pozostać nieśmiertelna.

12. Infekcja. Trzecia

Pięć Niemądrych Panien prosiło o olej 
Panny Mądre. Jak wam damy nasz olej, 
może nie wystarczyć nam i wam. Może 
nie wystarczyć nam i wam. 

13. Kino samobójców

14. Sen. Iluminacja

Kocham cię, powiedziałam. To brzmi  
jak pożegnanie, odparła, wejdź lepiej  
pod kołdrę. 
Opowiemy kochanemu Bogu historię, 
żeby nie był zły, kiedy przyjdę.
Tym zawsze potrafiła mnie skusić. 
Czy on wszystkich przyjmuje osobiście?
Skąd mogę wiedzieć, nie pamiętam,  

żeby się ze mną pożegnał. 
Większość rzeczy i tak dzieje się bez nas. 
Bóg ma serce pełne zmarłych.

To śnienie dźwiękiem. 

15. Ujeżdżanie szaleństwa

Zapukał do drzwi.

Nic.

Wszedł do środka.

Było widać tylko jasność. Ugotowałam 
światło.

Jedz!

Bóg zmarszczył nos. To nie pierwszy raz 
zepsułby sobie żołądek światłem.

Jedz!

Hmm, powiedział Bóg. -  Co? -  Hmm.

KANTYK ZACHARIASZA ŚPIEWANY 
NA KORSYCE W WIELKI PIĄTEK    

16. Moje ciało łza

W każdym nowym mieście wygrzebuję 
dołek w ziemi przed naszym wozem 
cyrkowym, wkładam do środka rękę,  
a potem głowę i słucham, jak Bóg po 
ziemią oddycha i przeżuwa. Czasami  
chcę się do niego całkiem przekopać,  
choć boję się, że mnie ugryzie.

BÓG JEST ZAWSZE GŁODNY.
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17. Toasty

Kolor duszy roztarty po tej  
stronie nieba.
I popiół szkła. 
Deszcz.

18. Katatonia

Nie krzyczę.
Odrzuciłam moje usta.
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