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Solane...                  
 

tak wędrować rzeki soczystej trawy 

jak Solane jasnym porankiem 

zbierać kwiaty na dnie oceanów 

przepływać między palcami ryb 

w blaszanym bębenku czytać noblistę 

na swoich księżycach między szafą a nocnym marzeniem 

zebrać łzy do ostatniego aktu tragicznej miłości 

stare małżeństwo gdzie Solane trawą soczystą                            

zamknąć w podziemiach Hadesu 

upić się słodką wódką na cześć uwolnionej wolności 

i przytulić… się do ramion umykających 

gdzieś wyspę gorącą przekląć  

a potem zapaść w sen 

i czekać na słońce i autobus na peronie 

moja dziewczyna gdzie te schody 

składa pocałunek na otwartej dłoni Ojczyzny 

odchodzą mary nieprzespanych godzin 

tęsknot zamykanych w tornistrze szalonej miłości 

a wy – płaczcie ryby między włosami 

i zamykajcie drogi Solane nad jeziorem 

ja składam pocałunki   

 

Solane nie zabieraj życia 
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xxx                                                                                            
 

na przekór ostatnim kroplom 

między jednym tunelem a powrotem 

zamykałem bramy niczym twarze na obrazach 

 

w przejrzystej ramie wiodłem rozmowy  

z przyjacielem z ostatnich stron gazet 

 

w dwuszeregu ustawiały się mrówki – domownice 

i jeszcze na drogę brały ostatnie bochny chleba                                 

zapalały silniki okaleczonych pojazdów 

wyznaczały kredą drogę na dwupasmowej jezdni 

potem zamykały tablice do przepastnej kieszeni 

i na ogromnym stole znikały za zakrętem 

 

ja w szczerozłotej a tak wymyślnej kuchni 

zasiadałem do czystej kartki papieru 

w kałamarzu z lat dziecinnych  

maczałem pióro pierwszoklasisty 

wypisywałem peany jak bladolice gołębie 

i ponad dachami wysyłałem do twoich stóp 
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xxx 
 

Łagodna – dlaczego przechodzenie 

wtedy wiatry bym zrywał 

topiąc się w każdej mijanej rzece 

i jeszcze ciepłym płaszczem spadających kropel 

otuliłbym twoje liście we włosach 

 

łagodna – takie przechodzenie 

jeziorami zabawiałaś się między palcami 

przepływały ci ryby wzdłuż fal 

i zamykały mokre wrota na przekór 

Świteziance z wiersza Mickiewicza 

 

łagodna – po co przechodzenie                                                  

na bujanym fotelu zatrzymany został 

błazen w czerwonym swetrze  

z wytartym pędzlem po bitwie 

a ty rozdawałaś uśmiechy w trakcie zdobywania 

 

łagodna – bez przechodzenia 

zatrzymaj się w otwartych drzwiach kościoła 

stary ojciec w kołnierzyku po ministranturze 

gra walca na szczycie Golgoty 

i zaprasza nas do szukania świętości w małżeństwie 
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xxx 
 
szybko-śmieje pogubione w czasie 

krążą między jednym a drugim tunelem 

szykują śmierć w oczach 

a potem odchodzą na długie leżakowanie 

i jak stare wino 

budzą się cierpkim smakiem w ustach 

 

szybko-śmieje czasami czytają wiersze 

o spóźnionej godzinie 

na wieczorze autorskim 

bo tak naprawdę spełniają się w poezji 

                                      

szybko-śmieje podnoszą głowy 

czasami ulatują skrzydłami 

nie zawsze swoimi 

w pobliskiej wypożyczalni   

dosiadają Pegaza 

wtedy nie muszą czytać wierszy u znajomego poety 

ale biorą do ręki pióro 

i sami stają się wielkimi 

 

szybko-śmieje 

bywa, że otrzymują nagrody 

swojemu poecie śmieją się w nos 

 
oni wierzą, że tylko dlatego stają się wielkimi poetami 

bo przecież są szybko–śmieje 
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xxx 
 
jak jesienie zachodzącego słońca 

zatapiały się wśród kandelabrów 

ostatnie promienie 

tylko połów 

opóźniał wieczerzę ryb 

między złotoustymi rzekami Neptuna 

wyrastały słone brzegi 

oczy przedziwnej bogini 

wylewały  strumienie do jeziora 

twarz w połowie rozmyta 

a może gubiła swój ślad 

jaśniała blaskiem 

przekwitłe jeziorne krzewy 

w noc  

świętojańską otwierały pąki 

budziły się księżyce  

malarz przesiadywał ranne godziny 

i na odległość pędzla tworzył puszczę 

między drganiami kniei 

pobrzmiewał sygnał na polowanie 

w rogu pokoju pochylona matka 

zbierała resztki snu  

i kładła w zaciemnionym miejscu 

na ponowny odpoczynek 

przykucnięta sztaluga w świetle okna 

na swych piersiach 

dźwigała następny nierealny świat 

ryby wyskakiwały z ram 

a uciekający pociąg 

gubił między chmurami zegary 

tylko dziwna wieża 
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