


* * *

a kiedy już będziemy
całkiem starzy
opuchłe nogi w miękkich bamboszach
przesuwać krok po kroku
do wieczności
kiedy nie trzeba będzie kija
aby przygiąć nam karki
kiedy co mówisz będziemy
przeżuwać bezzębnymi ustami
w nieskończoność
kiedy wykrzywione palce roztrzęsie
nieustająca drżączka
wtedy
czy zechcesz jeszcze dać mi
gwiazdkę z nieba?



GERDA I KAJ
(NA MOTYWACH Z  H. CH. ANDERSENA)

księżyc na niebie zamarzł
jak rozwarta rana
nad stołem
nasze milczenie głębokie
jak przepaść

pijemy bluesa szklanka za szklanką
już wcale nie na zdrowie
dziwny jakiś ten drink błękitny
jakby na żałobę

między nami stoi
stól dębowy ciężki
jak trumna
po obrusie sypią się
sine odpryski
szkła



DOM

w moim domu
pachnie pokrzywą
i kot włóczy się po dachu
dość samotnie
krzywo rosną krzesła bez stołu
i chłodnieją kąty olbrzymie

mój dom
goła prawda żarówki
firanki w kwiatki
dywan z gazety
troje drzwi
i cień zgubionego kota
na suficie
nieobecność
udaje życie



O CZŁOWIEKU KTÓRY NIE MIAŁ DOMU

dym palonych ziół - przeczucie komina
dwie dłonie - sklepienie dachu
wiatry stateczne - cztery ściany
promień zbłąkany we łzach - okno
a drzwi - stukanie w ciszy

dziecko - liść w zgięciu ręki
przychylić by nieba tęsknocie
za szybą - rajskie jabłuszko
na progu - leśne buty koślawe
ślad wdrzwiwstąpienia



OCALENIE

synku mój
kroplo żywicy
z bursztynowymi policzkami
ocalona chwilo miłości
jesteś
a w tobie zatopiony mieszka
owad skrzydlaty
mojej krwi
i balonik powietrza
moje słowo
do ciebie



KOŁYSANKA DLA SYNKA O SENNYM KSIĘŻYCU

Kubuś spi
uśmiechnięty
jak rogalik
śni o dzieży 
drożdżowego ciasta
z którego rośnie księżyc

mama stroi go
lukrem
żeby świecił
na stole
i daje mu migdał
na szczęście

księżyc spoczywa
zawinięty
w serwetkę
z gwiazdami

czeka na śniadanie



WIERSZ NA SIÓDME URODZINY

wiersz jeszcze tak świeży
jak siódma noc majowa
odkąd pozdrowił mnie
twój anioł stróż

byłam łaski pełna
z tobą
oddanym w moje gniazdo
skazanym na moje drzewo
różanym ptakiem

ogarnięty skrzydłami
senny mleczną kołysanką
przestawiałeś rączką gwiazdy łaskawe
na moim niebie
w imię swoje



MÓJ SYNEK ROŚNIE

wiewiórko moja zielonodrzewna
zadziwiasz mnie co dnia
gdy twój czarnooki łebek
umyka przed wschodzącą kitką
i znika miedzianym błyskiem
za firanką z liści
coraz dalej od moich oczu

wiewiórko moja złocista
czekam na ciebie co wieczór
gdy spomiędzy gałęzi
spadasz mi w ręce
jak puszysta kula
słońca

wtedy pozwalasz
wygłaskać z grzbietu kolące szpilki dnia
więc szczotkuję futerko do połysku
otulam cię w ciepłe liście snu
a pod poduszkę kładę
gwiazdkowe orzeszki marzeń
czuwam nad nimi w pokorze
żebyś niecierpliwym gestem
nie rozsypał ich z dziupli
na świat

uczę cię wracać
do domu



WIERSZ DLA ANI

rozleciał się nad cukiernią
rój brzuchatych aniołków
trzepoczą świetliście w słodkim dymie
a panna sklepowa bursztynowa jak bułeczka
rozdaje im marcepanowe całuski
przez koronkową firankę
więc zlatują pod krągłe sklepienie
po schodach
obsiadają lukrowane stoliki
rosną im wąsy z konfitury
i czernią się dłonie makiem

z czasem wyrastają ze skrzydeł
jak z formy ciasto w piecu
a panna sklepowa biała jak opłatek
rozrzuca okruchy przez siwą z mąki firankę
i tylko nie wiadomo czy to dla gołębi
czy dla ciemnych staruszków



EPITAFIUM

na śmierć Kasi

dokąd idziesz
styczniu przybity
gwoździem trumiennym
do pustej kołyski

dokąd idziesz
styczniowa ścieżko
starczo pochylona do ziemi
zrudziała od świeżej gliny

dokąd idziesz
biały poranku
rozkopany na wieki
aż do zamarzniętego nieba



SAD JESIENNY

wiatr się zaszył
w znoszonej sakwie gałęzi
udaje się go nie ma
tymczasem pracowicie
obraca na nice
szwy zrudziałe od jesiennej strony

słońce jak złoty jeż
zapada się w liście
i przyszywa jabłka zachodzące
na dojrzały grzbiet

stoi jabłoń
z pustym workiem
na plecach
uleciał z niego dziurami
wiatr przewrotny krawiec
teraz nic go już nie powstrzyma



* * *

Edmundowi

więc tak
mówiłeś
nie bój się przelotnej szarości
szarość jest w skrzydłach ciem
wiodących świt
nie ufaj słońcu
słońce wskrzesza złudzenie złoceń
wciąż na nowo
nie krzycz o słowa
moja
dziewczyno w ogródku
wśród bibułkowych malw

pamiętaj
mówiłeś
tylko parę słów trzeba
zamienić na parę ust
tylko parę rąk
na parę skrzydeł

nie uciekniesz
mówiłeś
od codzienności
to nic
kościelna wieża pomroczona
przez deszcze niesyte
zawsze
przemyka się między gałęziami
ku niebu

wierzę
mówiłeś

więc tak
otwarta książka
dymiący papieros
biała chusteczka
nie było pożegnania

ptak jakiś
tłucze brzuszkiem o szybę



WBREW WOLI

uczyli mnie rozumieć
że wiatr to tylko psota powietrza
targa koafiury dmuchawcom

uczyli mnie rozumieć
że ziemia jest jak dmuchawiec
i obraca się dokoła słońca
o którym myślałam
że się kolebie w kołysce nieba
(oglądałam je w wozu)

uczyli mnie
że wszelka woda spływa w dół
a drzewa wrastają w niebo
jak wiersze

nauczyli mnie wszystkiego
praw reguł zdań
i nie ma na to rady



DZIECIŃSTWO OBŁASKAWIONE

za torami
sad zgłuszony pokrzywą
dach okrywa

moja matka
z wrót wychodzi mi naprzeciw
z bochnem chleba
wspartym o biodro jak ceber

za nią idą łzy niosąc
moi bracia i siostry
w poszarzałych ubrankach
od pierwszej komunii
i ojciec który mnie uczył
opisywać krzyk ptaka

a wkoło jest zapach ziół
świeżo skoszonych
i wilk przed zagrodą cicho staje
pokornie łeb mi kładzie na kolana
i liże dłonie



STARZEJĄCA SIĘ

jeszcze nosi korale śliwkowe
jeszcze czasem włoży złotą suknię
lecz już częściej przerabia na drutach
rozciągnięte oczka deszczu

do zielnika wkłada
coraz bledsze płatki
ostatnich fotografii dzieci
i pożółkłe listy
rozsypane niecierpliwym gestem
wiatru

wyciąga z naftaliny
zajęcze futerko
i lisią czapę
dla księżyca

i odchodzi
tak starannie stara
że wokół siwieje powietrze


