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DER HUT 

im anfang war der hut 
ein zirkushut 

aus dem Herr 

zu seinem erstaunen 
sich selbst herauszog 

  

dann tat er die hand 
in den hut 

und zog sechs tage hintereinander 

Himmel und Erde 
sowie sechs beweise 

seiner existenz hervor 

  
aus dem magischen hut 

sprangen Planeten heraus 

wie ping-pong-balle 
und der Herr brachte 

einen nach dem anderen 

mit seinen gottlichen fingern 
in rotierende bewegung 

  

die Planeten vermehrten sich 
mit beangstigender geschwindigkeit 

und Er sputete sich wie aufgedreht 

inmitten seines wirbelnden planetariums 
  

indes sassen im zuschauerraum 

Adam i Eva und mochten 
ehrlich gesagt 

ihren augen nicht trauen 

 

 

KAPELUSZ 

na początku był kapelusz 
cyrkowy kapelusz 

z którego Bóg 

ku własnemu zdumieniu 
wyciągnął samego siebie 

  

potem wkładał rękę do kapelusza 
i przez sześć dni z rzędu 

wyciągał Niebo i Ziemię 

oraz pięć dowodów 
na własne istnienie 

  

z magicznego kapelusza 
wyskakiwały planety 

niczym piłeczki ping-pongowe 

a Bóg kolejno 
jedną za drugą 

wprawiał bożymi palcami 

w wirowanie 

  

planety rozmnażały się 

z zastraszającą szybkością 
a On uwijał się 

jak w ukropie 

uważając aby z palca żadnej nie uronić 
  

tymczasem na widowni 

siedzieli już Adam i Ewa 
i prawdę mówiąc 

od początku 

nic własnym oczom 
nie wierzyli 

 

 

DAS STUCK „DAHEIM” 

der turvorhang hebt sich 

papa als brautigam verkleidet 

tragt uber die schwelle meine mama 

schon wie eine lilie 

  
dahinten die hochzeitsgaste 

die kapelle spielt einen marsch 

der vorhang senkt sich 
  

der vorhang hebt sich 

die sargdeckel fallen zu 
opa festlich gekleidet entschwindet 

wie ein stein ins wasser fallt oma in ewigen schlaf 

der vorhang senkt sich 
  

hebt sich 

schreien der schwester in der wiege 
vorhang 

erhebt sich 

der bruder aus dem krabbelzustand 
vorhang 

meine lider offnen sich 

  
vorhang 

vater erhebt sich vom stuhl 

als alter bauer verkleidet 
segnet das junge paar verneigt sich 

tritt von der buhne ab 

vorhang 
  

einbeinig schauen die gartenbaume herein 

laub klatscht an die scheiben 
- das alles 

war erst gestern 

beharrt mutter 

 

 

 

 

 

SZTUKA „DOM” 

podnosi się kurtyna drzwi 

tata przebrany za pana młodego 

przenosi przez próg mamę 
piękną jak „lilija” 

  

  
z tyłu publiczność 

goście weselni 

kapela gra marsza 
kurtyna opada 

  

kurtyna podnosi się 
zapadają wieka trumien 

znika dziadek wystrojony w garnitur 

jak kamień w wodę 
babka wpada 

w wieczny sen 

kurtyna opada 
  

podnosi się 

krzyk siostry w kolebce 
kurtyna 

podnosi się brat z raczek 

kurtyna 
odmykają się moje powieki 

  

kurtyna podnosi się 
z krzesła ojciec przebrany 

za starego chłopa 

błogosławi młoda parę kłania się 
schodzi ze sceny podłogi 

kurtyna 

  
drzewa z sadu 

zaglądają na jednej nodze 

przez szyby 



klaszczą w liście 

- to wszystko było wczoraj 

upiera się matka 

brat z raczek 

 

 

DENKMAL 

es ist die wahrheit 
nie liebte ich das schmutzige 

dumpf vegeteriende dorf 

wo ich in der hutte des dadalus 
geboren wurde 

  

wutend sah ich mit an wie er schwarz 
und dreckig sich beharrlich durch labyrinthe 

grub um sich hindurchzuschaufeln 

zum himmel 
  

er war ein blinder 

erdwutiger maulwurf 
nie hob er den blick zur sonne 

wohl aber stiegen wir 

mein bruder und ich oft 

die stiege zum kirchturm hinauf 

um von dort auf die blinkenden 

dacher der stadt zu schauen 
  

wir traumten vom fliegen 

deshalb sann vater unentwegt 
uber flugel nach fur uns beide 

borgte sich geld beim nachbarn 

bohrte noch tiefer erdwarts 
das schwarze russelchen 

  

huete noch mit verrenkten flugeln 
heimkehrend bleibe ich manchmal stehen 

wenn ich den maulwurfshugel erblicke 

  
es ist das denkmal 

aufgeschuttet zu ehren meines vaters 

 

 

 

 

POMNIK 

powiem prawdę 
nigdy nie kochałem brudnej 

zaślepionej wsi 

gdzie urodziłem się w chacie Dedala 
  

ze złością patrzyłem 

jak czarny i unurzany 
uporczywie przekopywał 

labirynty 

chcąc dokopać się do nieba 
  

był ślepym 

zapatrzonym w ziemię kretem 
nigdy nie podnosił głowy 

ku słońcu 

  

a my często wspinaliśmy się 

z bratem po schodkach 

na wieżę kościelną 
aby stamtąd popatrzeć 

na połyskujące z dala 

dachy miasta 
  

śnił nam się lot 

dlatego ojciec całymi dniami 
obmyślał dla nas skrzydła 

zapożyczał się u sąsiadów 

jeszcze głębiej wbijał 
czarny ryjek w ziemię 

  

dziś jeszcze 
gdy powracam do wsi 

z przetrąconymi skrzydłami 

przystaję czasem gdy ujrzę kreci kopiec 
  

to pomnik usypany 
na cześć mojego ojca 

 

 

LOB DES VERGESSENS  

gegrusst sei 

loch im gedachtnis 
schwesterchen der vorsehung 

dass du uns den weg erleichtert hast 

so viel ist ausgelaufen 
so wenig is geblieben 

ohne dich ware ich langst 

unter der last zusammengebrochen 
  

du bewirkst dass das schwere 

wieder leicht wird 
das was einst brannte 

einen kalt lasst 

wir offnen die arme 

und gehen weiter 

- ein tag ist tot 

es lebe der tag – 
rufen wir 

  

dich durchstromt 
ein reissender fluss 

leckt uns die wunden 

nimmt gesichter und gesprache weg 
bringt uns 

neue 

 

 

POCHWAŁA ZAPOMINANIA  

bądź pochwalona 

dziuro w pamięci 
siostrzyczko opatrznościowa 

która ulżyłaś nam w drodze 

tyle się wysypało 
tak mało zostało 

gdyby nie ty 

upadlibyśmy dawno 
pod ciężarem 

  

ty sprawiasz 
że co ciężkie 

staje się znów lekkie 

co parzyło do bąbli 

nie grzeje ni ziębi 

otwieramy ramiona 

i idziemy dalej 
- umarł król 

niech żyje król 

wołamy 
  

przez ciebie płynie 

rwąca rzeka 
jak pies nam liże rany 

zabiera twarze i rozmowy 

przynosi w zamian 
nowe 

 
 


