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kiedy tak spogl¹dasz bez wyrazu
milczê
beztrosko wypowiadasz s³owa
têsknoty
pe³ne kosze zbieram
niewinna
tulisz w d³oniach uschniêty
kwiat
bezbarwny d³ugi wieczór
zatacza krêgi bezdusznej niepewnoœci

z innych wymiarów nasze odbicia
rozpalaj¹ ognisko namiêtnoœci
w pajêczej halce odziane twoje cia³o
przeŸroczyste refleksy m¹c¹ umys³
p³omienie trzaskaj¹ iskrami
nie zamykaj oczu
w kielichu zatracenia trwajmy

* * *
po têczy wspomnieñ wêdrujê
zanurzam siê w inn¹ rzeczywistoœæ
krople czasu omijam starannie
inne œwiaty dotykam aksamitem
W œrodku g³êbokiej nocy
cicho ko³ysz¹ siê westchnienia

* * *
jesienne liœcie wolno opadaj¹
na puste oz³ocone parkowe alejki
wiatr cicho szepce ciep³e s³owa
tylko kasztany nieruchomo trwaj¹
we wiotkich
d³oniach ga³êzi
ziemia poraniona kolcami postêpu
p³acze nitkami chyl¹cych siê wierzb
pamiêci py³
miota siê niespokojnie
powracaj¹ obrazy - kontury dni, których
nie zapomnisz ju¿ nigdy...

* * *

* * *

* * *
tego wieczora
myœli moje
obejmowa³y ciebie
serce moje
próbowa³o biæ w rytm twego
oczy moje
wypatrywa³y w nieskoñczonoœci
usta moje
pieœci³y eter
d³onie moje
szuka³y bezskutecznie
marzenia moje
tañczy³y z twymi marzeniami
pamiêæ moja
zatrzyma³a ciebie
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s³owa twoje
jak motyle
przylatuj¹ z ³¹ki
najpiêkniejszych kwiatów
s³odkie jak miód
z g³êbokich borów tajemnych
pe³ne treœci z³ote zg³oski
s³oñca witaj¹cego
ka¿dy nowy dzieñ

w namiêtnych rysach
twojego cia³a
wilgotny wiatr
delikatnie dmie
a moje ogniste oczy
wypatruj¹ ma³ego miejsca
dla siebie
w oczekiwaniu
na kolejn¹ szansê

* * *
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satynowy motyw na p³ótnie
wiatru delikatna bryza
pomosty naszego milczenia
na zawsze po³¹czy³y ³zy
mira¿e pastelowych cieni
oœlepi³a têcza poca³unków
kruche ga³¹zki deszczu wiruj¹
dopala siê ulotna pajêczyna
w babim lecie utkana mgie³ka
ka¿de s³owo ostrzem sensu
zabija pozosta³e zal¹¿ki nadziei

biegnê do ciebie
po gzymsie spojrzeñ
w winoroœlach
twojego delikatnego
cia³a zapl¹tany
kwitnê rozk³adaj¹c
kruche p³atki rozkoszy
rozlewam radoœæ
po niebiañskim ogrodzie

www.barteczka.net

biodra rozko³ysane
w tañcu buchaj¹cej
¿arem wielkiej mi³oœci
splecione w rozkoszy cia³a
tworz¹ niespotykany monolit
w szeleœcie cichych tchnieñ
odkrywasz odleg³e tajemnice
nie odchodŸ wraz z ksiê¿ycem
zostañ
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kiedyœ
ciebie odnajdê
wiem, ¿e istniejesz
mo¿e bêdzie
to w ulewnym deszczu
podczas spaceru
albo W kinie
jeszcze siê nie znamy
przeznaczenia klucz
otworzy nam
wrota nieskoñczonoœci
i poszybujemy razem
b³yskawic¹
W przysz³oœæ nieznajoma
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