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1
najważniejszy na świecie jest pokój
w którym jesteś sam
zamykalny
i te najważniejsze
które nie wychodzą z ust
– wojny nieustające
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do żet
Żulietto moja ty spolszczona Francjo
obietnico bez pokrycia dzwonniku w pustej katedrze
ciała bez Paryża za to z sercem Notre-Dame
zbliż się do mnie głodzie Esmeraldy

zapiszę cię nagą w kąpieli oddam ci swój ręcznik na zgodę
na dowód że mogłybyśmy żyć ze wspólną wanną i zapachem
kremowego mydełka Dove jedwabne od stóp do głów

moja ty mała linio Maginota na granicy z Włochami
które mam w wiecznych planach podróży moja ty
obrono południa

próbuję cię rozwiesić między metaforami wojny i pokoju
jak białe prześcieradło na sznurze przed domem
znak że ktoś tam jeszcze żyje czyta powieści Hugo
pośród zgiełku nędzników bomb i armatnich salw

30.03. 2011
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2
stanął przede mną dobry
nagle tak uświęcony
że ściemniałam
po nim
przyszedł prawdziwy
i zapalił światło
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la luce
powiedziałaś: jestem solarna i w fenickich lustrach
twoich oczu zobaczyłam Italię tak się zaczęła podróż
od spojrzenia poza odbicie od przeczucia
że patrzysz na mnie z drugiej strony – Żulietto
jesteśmy w Wenecji

płyniemy przez niebo gondolierów
białe chmury za którymi podążają wzrokiem
śniadzi chłopcy wołając belle belle
kołyszą się do nich nasze piersi – bellissime

pełne jesteśmy wysycone jak czerwienie owoców granatu
na płótnach malarzy – chwytamy ich dłonie trzymające pędzle
prowadzimy przez łagodny owal twarzy wprost do ust
wysysamy karmin

jesteśmy takie głodne
pachniemy bazylią i miętą
śnimy chleb maczany w oliwie
sól wiersz

31.03.2011
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3
poeci umierają jak wszyscy
– pewnego dnia
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zbliża się noc
opowiadasz mi alabastrową wieżę mojej szyi
tak jak się opowiada baśń – za siedmioma rzekami
płynął Styks i ciała z hostią Charona w ustach
unosiły się w dal która była niczym
wobec  bezkresu podróży od obojczyka do podbródka
– motyw drogi wpisałaś w moją skórę tak delikatnie
jakbyś gładziła posąg Eurydyki – Żulietto

wznosisz mnie w mitycznej poświacie wiersza
poza którym wszystko niknie w ciemnej toni
łódź wiosło przewoźnik i nic już nie błyszczy
prócz obola pomiędzy wargami

02.04.2011
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