* * *

na koñcu wielobarwnej têczy
bezkresu cieñ liliowej stopy
powsta³ znak
spogl¹dasz niepewnie
wszystko dooko³a
nagle sta³o siê obce?
w kieszeni trzymasz chustkê
zawiniêt¹ w k³êbek
w pamiêci próbujesz kurczowo
zatrzymaæ chwile, które
dawno ju¿ po przeciwnej
stronie ¿ycia
s¹ za nami...

nie liczysz
sekund
bo ja je zliczam
nie patrzysz
w niebo
bo ja patrzê
nie czujesz nic
bo ja czujê
nie wo³asz
bo ja wo³am
nie jesteœ obok
bo ja jestem

z daleka
dla ciebie
nie s³owa
kwiaty...
jedynie
najcudowniejsz¹
woñ ujmuj¹ce
w p³atkach...
dla ciebie
promyk
s³oñca
i uœmiech...
przenosz¹cy
moc¹ swoj¹
ca³¹ radoœæ
¿ycia...

* * *
przy stoliku usiad³a nadzieja
zamówi³a kawê i ciastko

* * *
uchwyæ w d³onie
przep³ywaj¹ce ob³oki

niepozornie rozgl¹da siê dooko³a
mo¿e spotkamy siê?

poczuj soczysty zapach
porannej rosy

porozmawiamy o…
zreszt¹ niewa¿ne

nie daj zgin¹æ
moim latawcom czu³oœci

mo¿emy patrzeæ na siebie
do pierwszego poca³unku

otch³añ jest za ma³a
dla nas obojga
kaba³a
czarne koty
nie wró¿¹
nic z³ego...
twoje myœli
szybuj¹ ponad
przepaœci¹ cierpienia
zw¹tpienia szpony
nie dopadn¹ ju¿
ciebie!
ku s³oñcu
twoje myœli
ku niebu
twoje pragnienia

* * *
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
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jakob böhme
wystarczy, ¿e tylko spojrza³
na cynowe zwierciad³o
w b³yskawicy objawienia
dostrzega³ bramy raju
wiedzia³, ¿e ruch skrzyde³ motyla
mo¿e zmieniæ ca³e jego ¿ycie
medytuj¹c rozpoznawa³
œcie¿ki gwiazd
ze Stwórc¹ spacerowa³
po horyzoncie zdarzeñ
zrozumia³, ¿e jesteœmy
bia³¹ ksiêg¹
sercem zapisan¹
w twardej materii

* * *

zagubione anio³y

zatopiona stara ³ódŸ
na dnie morza spoczywa
kilka subtelnych kresek
na pergaminie odciœniêtych
nie pozwoli tobie zapomnieæ
w toni ktoœ na cytrze gra
wodorosty niepewnoœci
zaciemniaj¹ obraz
w porywie wiatru
zakotwiczona myœl
pozostaje niezmieniona

b³¹kaj¹ siê po œwiecie
niespokojne dusze
mijamy siê codziennie
nie s³ysz¹c nawet
trzepotu bia³ych skrzyde³
czujemy wzajemn¹
obecnoœæ w powiewie
b³êkitnego oceanu
czasem siê wzruszamy
œmiejemy siê szczerze
w p³omieniu pamiêci
Zamykamy pokornie oczy
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