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***

czy my się znamy

dopasowuję twoją twarz

do niczego

i mam pewność

że gdzieś w jakimś biegu

otarliśmy się krztyną emocji

przewidziany przez los

zbieg okoliczności
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***

wszystko dokoła zamokło

ale ukryta pod popiołem grudka żaru

wierzy w nieśmiertelność

czeka na lekki podmuch

ma pewność że roznieci jeszcze ogień

wypali nowe znaki na zimnych kamieniach

nieugaszona

wiary pełna
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***

kręci się jednostajnie

raz jesteś tu

raz tam

boskie perpetuum mobile

być trybikiem 

w nieśmiertelnej machinie

przeraża tak samo

jak nicość
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***

wciąż mam świat za dłużnika

obsesja wieku

łakomstwo starości

sny na długowieczność

chowam pod poduszką

może ktoś wie

gdzie się spotykają 

życiowi rebelianci

podobno prowadzą tam

kanały wydrążone w myślach
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***

nie zabieram jej do ludzi

pogrążone w sobie

zamykamy się przed światem

mówię 

jesteś moja

tylko moja

ona nic nie mówi

tylko płacze

***

marzenia jak ludzie

wpadają na chwilę

i już ich nie ma

ale są też takie

które zostają z nami

na całe życie

mimo niespełnienia



8

***

szczęście ukryło się w nieszczęściu

gdy nagle się z niego wyłania

budzi zdecydowanie większy entuzjazm

niż gdy wyskakuje

z wesołym okrzykiem zza zakrętu

a nawet gdy spada z nieba



9

***

mylą mi się środy piątki

nie wiem kiedy niedziela

kiedyś wiedziałam

dzwony dzwoniły

prawie do ucha

odświętne sukienki

wyglądały z szafy

a w powietrzu unosiło się

coś uroczystego

czego już nie odnajduję

i zapach rosołu z kury

z makaronem
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***

świat

przechowuje wiele moich portretów

z profilu i en face

pozowane

i realistyczne do granic przyzwoitości

brutalne szkice węglem 

ulubione karykatury

zabrakło tylko tuszu

i piórka

być może narysują kiedyś

portret pamięciowy
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***

swój do swego

złoto do złota

ciepło 

do ciepłych krajów

tylko ja odstaję

sopel lodu

tęskniący za słońcem



12

***

krzywy kołek w płocie

demonstruje przede mną

swoją samotność

rozśmiesza mnie 

porozmawiamy

gdy obrośnie mchem

i zawiśnie na ostatnim gwoździu
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***

więzy

powiązania

połączenia

wszystkiego ze wszystkim

nie do zerwania

choć niewidoczne gołym okiem

trzymają nas razem na wieczność

i na utrapienie
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