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Jesienna wenaprzysiadłam obok listopadowej wierzbyco wplotła swe warkocze w mojei miękkimi witkamiułożyła kobierzec z dźwiękówmarszczą się pod czaszkąpulsują w ramionachpopołudniowej godzinyzmysłowa serenadaukłada się na mapie uniesieńspływa dreszczem między łopatkamibudzi do życia myśliktóre już nie chcą drzemaćw poczekalni wzruszeńprzepychają sięłaskocząsłowami wbijanymiw toń szklanego ekranuliterami przyklejanymido kartek wydzieranych w pośpiechujak zatrzymać ulotność chwilijeśli ucieknieto na zawszejeśli przysiadzie na kartach poezjiczyją poczujeszi zrozumiesz* * *buntuję sięprzeciwwyuzdanym wiadomościomczytanym między wersamiprzeciwwspółczynnikom wzmacniającymstronnicze wizjedrżębombardowana drwinami –namolnie podjudzająpotrząsają niepewnościąna przemian zostawiam jei wyrzucamz obrazumalowanego przez m o j e g o Stańczyka –może prawdziweczas –znajdzie prawdę
Jacy będziemyWrzucona między tryby zależności,poddaję się mistyfikacji.Nie mogę urodzić się jeszcze raz...Moje oczy za późno zaczęły rozumieć.

Moje serce za późno zaczęło bićw rytmie dającym radość życia.Przyjmuję kroki kolejnych dni,bo muszę,choć wolałabymchcieć.Nie wymądrzaj się, że dla siebie.Nie wymądrzaj się,że za tysięcznym powtórzeniemobojętniejesz –bo tak nie jest.Tak samo boli cię słowo –za tysięcznym powtórzeniem.Nawet gdy zajdę za horyzont,będęi ty będzieszi my będziemy,ale jacy będziemy?
Lepszy dzieńjutro będzie lepszy dzieńw szeregu ustawią sięrozkrzyczane papiery i poplątane datygryf ułoży w dłoniach tęsknotęi poprowadzi palce kanionem muzykiwzdłuż chropowatych ścian gardłaspłynie muślinowy szeptułoży dywan dla cichych słówopuszki palców rozbiegną siępo czarno-białych śladachbudząc do życiaprzesuwany z kąta w kątniepotrzebny skarbszlakiem podniebnymw świat popłynie dumkana fortepian i gitaręw roześmianych kasztanachna szczęście
Zwierciadło czasużeby przejść przez kolejne urodzinytrzeba kupić bilet wstępulos każe zapłacić za nadbagażnieprzespanych nocyciszy bez spokojugodzin upychanych za pazuchąw otwartych wrotachjuż widać następny rokubrany w niepewność jutraw czarne wizjew teatralne maskia na urodzinowym torciecoraz cięższe liczbyzapłoną światłem zmęczeniaw kasynie życia trwa licytacjao rodzinęo pracęo siebie

zwierciadło czasu bezlitośnieodbija hazardową twarzoparta o framugę otuchaweźmie za rękęby razem przejść przez próg
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szkiełko i okonigdy nie jest za wcześnie by rzec dobre słowozbyt często jest za późno by związać rozmowąco zostało rozdarte tego zszyć nie sposóbchoćby serce którego dopuścić do głosunie chciano bo rozsądek najlepszym doradcąnie można się ośmieszać kiedy ludzie patrząnie można emocjami kierować się idącprzed siebie w zaślepieniu patrzą lecz niewidząuzbrojeni w optykę szkiełka oraz okamyślą ale nie czują bo nazbyt szerokaperspektywa przed nimi by mogli się skupićna cichym głosie serca tak mądrzy a głupi
wszyscywszyscy przeciwko wszystkim każdy tylkosobieprzypisuje zasługi dopiero gdy w grobiespocznie może doczekać namiastki uznaniaa i to nic pewnego bo jak zwykle zdaniabywają podzielone tak jak włos na czworomartwy ma to za sobą żywych diabli biorąże ktoś śmie się uśmiechać ciepło iserdeczniekładąc kwiaty na grobie skopać go koniecznienależy by mu dowieść jak bardzo się myliwychwalając zmarłego ci którzy przeżylisą po stokroć ważniejsi tak przynajmniejgłosząbiorą co chcą od życia i o nic nie proszązachłannie zadufani nie chcą rezygnowaćz niczego czego później mogliby żałować
poranekporanek przerażeniem przeciera snu oczyczym kolejny dzień może jeszcze naszaskoczyćnamiastka dobrej woli ale to niewieleby na dobre lub na złe stać się przyjacielem


