dziś zeszliśmy pod wodę
w maskach na bal
szukać zatopionych barw

pod powierzchnią wody nie mnie
lekko
nic nie wieje

w promieniach olśnienie
przestrzennie zaskoczeni
trzy wydechy

naturalne wygłuszenie
cienie statków i bal barw
rafa i tratwa którą
powracamy na ląd

pod powierzchnią wody nie ma mnie
lekko
nic nie wieje
schodzę tam czasami gdy
nie chcę myśleć
czy
zastanawiać się kiedy gdy
czy ty
powiesz mi
ośrodki mowy milczą
ośrodki mowy łowią
a świat jest pod wodą
rybami srebrzyste ławice
rybami srebrzyste ławice
kotwicę wypuszczam z rąk
teraz tu
będzie mój ląd
teraz tu
rozpływam się
w każdą ze stron
czasami jesteś falami
czasami jesteś rybami
czasami jesteś pomiędzy
czasami
jesteś
czasami
jesteś falami
uderzasz gdzieś o dno
piraci powracjają na ląd z łupami
a my do góry by osiągnąć pion
tak mocno osadzony
każdy krok
holuję nas do brzegu
wyławiam skarby z dna morza
piasek piasek i list
a tam kolejne słowa
ryby milczą my bez ust

i powraca z nami
grawitacja

ma víz alá merültünk
álarcosbál maskaráiban
elsüllyedt színek után kutatva
a káprázat fényével eltelve
tértől meglepve
három kilégzésbe rejtve
a vízfelszín alatt nem is vagyok
könnyű
nem fúj semmi
időnként alámerülök, mikor
nem akarok gondolkodni
vagy
akkor, mikor az jut eszembe
hogy majd te
megmondod nekem
a beszédközpont hallgat
a beszédközpont halászik
a világ víz alá merült
ezüstös halraj nyomában
ezüstös halraj nyomában
horgonyt vetek
most itt
megtelepedek
szétfolyok
minden oldalról
van, hogy hullámként, vagy
van hogy halként
van hogy a kettő között
és van hogy
vagy
van hogy
hullámok leszel
és valahol vízfenékbe ütközöl
a kalózok zsákmányaikkal visszatérnek a
szárazföldre
mi pedig felfele törekszünk, hogy elérjük a
függőlegest
szilárdan
minden lépést
partra vontatom magunkat
szavakba öltöztetem a tengerfenék kincseit
homok homok és egy levél
amiben ott a többi szó

a halak száj nélkül hallgatnak
a vízfelszín alatt, de nem engem
könnyen
csak a szélcsendet
természetes elsüketítés
a hajók fényei és színek karneválja
szirt és ittek melyekkel
földre szállunk
és velünk együtt hazatér a
gravitáció

