
* * *
przy stoliku usiad³a nadzieja
zamówi³a kawê i ciastko
niepozornie rozgl¹da siê dooko³a
mo¿e spotkamy siê
porozmawiamy o mi³oœci
bêdziemy patrzeæ na siebie
do pierwszego poca³unku

* * *
po gzymsie prawdy znów balansujê
wczoraj wszystko by³o takie realne

o poranku zasta³em zamkniête drzwi
jêzyki krzyku przerwa³a wstêga ciszy

twoje d³onie w moich p³on¹
taksówka czeka

walizki i parasol spakowane
ukradkiem spogl¹dasz na zegarek

wychodzisz
pozostawiaj¹c pust¹ kanapê

ca³a jesteœ w morzu p³atków czerwonych ró¿...

* * *
twoje usta wilgotne
brak wielu gestów
ca³e cia³o wo³a
a mój ogieñ d³oni
delikatnie penetruje
osnute tajemnic¹ przestrzenie
szal namiêtnoœci zaciska
wokó³ twojej szyi
pragnienie wzlotu
w b³êkitne chmury* * *

mi³oœæ jest w nas
ukryta miêdzy szeptami cia³
w nad³amanej ga³¹zce bzu
kroplach deszczu
w krn¹brnym uœmiechu
twoich ³zach
mi³oœæ jest w nas

* * *
na wstêdze nieskoñczonoœci unosimy
podszyte strachem zwyczajne s³owa

w œwietle porannego skowronka
wzrastaj¹ winoroœla kruchej nadziei

zatrzaœniêci w koszmarze rzeczywistoœci
jak samotnie tañcz¹ce arlekiny

dr¿¹cym g³osem niepewnie pytamy
czy coœ mo¿e ocaliæ nasz¹ mi³oœæ?

* * *
tu i teraz
w tym momencie
gwiazdy i ca³y kosmos
w ca³oœci wszechœwiata
ja i Ty naprzeciw siebie
stwórca i twórca
na linii rzeczywistoœci
s³owo budulec istnienia
stajê jak zwykle w pokorze
zbuntowany niezwyk³ym sensem
a zarazem cichy w zrozumieniu
wylewasz deszcz szarañczy na mój dom
nie pytam dlaczego?
to nie ja zerwa³em owoc
z Twojego drzewa

* * *
zabra³a torebkê i wysz³a

w bezbarwnym poci¹gu oddala³a siê
od tego
co tak mocno bola³o

byle jak najdalej st¹d
tablice miast ze œwistem umyka³y

serce bi³o coraz szybciej
t³ocz¹c krew w napiêtych arteriach

ukojenia blask wype³ni³ przedzia³
obcy mê¿czyzna zapyta³

zapali pani?

* * *
liœcie samotnoœci usychaj¹
w zbli¿eniu wielu prawd

próbujê harf¹ czasu
zatrzepotaæ skrzyd³ami
na smyczkach porannej rosy

otwieramy siê na z³udne idee
malujemy akwarel¹
na szkle
kolorowe obrazki œwiata

w modnych prochowcach
przemierzamy wszechœwiat

* * *
na ostrzach niepewnoœci
rozpinam swoj¹ modlitwê

trwam w potrzasku bólu
ile dróg prowadzi do Ciebie?

pewnie wchodzê w g³êbie
nienasycenia
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