***
chciałbym do ciebie pisać, wysyłać pocztówki
z miejsc w których cię nie było (gdzie cię nie znalazłem),
o których można mówić nie mówiąc o tobie.
Mówić tylko o miejscach i żadnego słowa
o tobie nie wymawiać, nie wkładać w wiadomość
informacji o tobie, wysyłać pocztówki
w których jestem ładniejszy i żadnego słowa
bolesnego nie mówić, tylko się uśmiechać
chociaż to smutne miejsca i w nich nie znajduję
niczego poza tobą i poza mną samym
bo się lubię wiązać z tobą choćby w wierszach
które do ciebie piszę, zamiast tej pocztówki
wykaligrafowanej bez żadnego słowa
o twojej obecności. Chciałbym ci napisać
o bardzo smutnych miejscach, w których cię znalazłem,
w których tyle cię było (wciąż cię znajdowałem)
ale siedzę przy wierszu, w którym nie znajduję
niczego poza tobą i poza mną samym
Maciej Raś

***
odwiedzam was chłopaczki, no i was dziewczęta
odwiedzam nawet chętniej w waszych pokoikach
czy na mieście przy piwie. Chętnie do was chodzę.
Wulgarnie gryzę jabłko, kiedy mijam miejsca
w których mogę ją spotkać. Rękę mam w kieszeni,
drugą z jabłkiem przy głowie. Jabłko mam za gardę.
Przygarnę was dziewczęta, oraz ciebie chłopcze
jak umiem najwulgarniej w waszych pokoikach
czy na mieście przy piwie, albo przy piosence
którą śpiewamy głośno, przy tej którą nucę
obgryzając to jabłko, które mam za gardę.
Hej dziewczęta, hej chłopcy. Nie piszę jej o tym.
Nie wie, że was odwiedzam, nie wie dokąd chodzę,
nie widzi, że to jabłko gryzę tak wulgarnie
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***
napisałem smutny list niechcący wysłałem
do ciebie nie dlatego żebyś była smutna
i nie dlatego, że list pisałem do ciebie,
nie wiem komu pisałem wiem tylko że sobie,
choć do ciebie on trafił, chociaż pod twój adres,
adres twego mieszkania, ci go przyniesiono
co mogłaś mieć mi za złe i przez co płakałaś.
Napisałem smutny list, piękniej nie umiałem
co mogłaś mieć mi za złe i przez co płakałaś
w swoim małym mieszkaniu, gdzie go przyniesiono
i gdzie cię smutek zastał. Chciałem byś wiedziała
o tych rzeczach przez które jest mnie już mniej w sobie.
Więc nie dlatego ten list pisałem do ciebie
żebyś była smutna, lecz byś coś ze mnie miała
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