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Marzena
Dąbrowa-

Szatko
Zasłonaoderwane nogi posągusiedzą na kamiennymkrześlenikt ich nie dotykanie pragnienie rozsuwa pieszczotąi wiatr nie uchylarąbka chitonupowyżej kamiennychsandałównic żadnego poruszeniakamienny spokój marmurukolana i stopy nie zdradząkto użyczył im kształtudraperie nie ujawniąręki która wiodła dłutoskamieniała zasłonadwudziestu pięciu wiekówszczelnie zakrywaniecierpliwą ulotnośćciała
Portret Eleny Vecchi
na motywach obrazu V. Corosa, Sogni, 1896Vittorio czy pan czasami marzy?ale tak do samej głębi duszy do głębi trzewi?żeby się oderwać od ziemiżeby się rozsnuć myślą jakąś wielkążeby zniknąć stąd z tego światagdzie podstępnie zabija naskażda jesieńVittorio czy pan mnie słyszy?jesień idzie chłód ciągnie od kamieniliście butwieją już na gałęziachmy butwiejemy od środkaniech pan spojrzyostatni kwiat róży rozsypał sięi zmieszał z wiatrem pod ławkąa pan wciąż maluje i malujei patrzy pan na mnie jak na obraza ja mam przecież wciążżywe usta i ciałopod sukiennym kostiumemw kolorze bladej oliwkiVittorio nie jestem żadnym symbolempan coś sobie uroiłi proszę mnie stąd wypuścićnatychmiastnie myślę siedziećna tej ławce pod oknemprzez całą wieczność

uwięziona w złotej ramiejesienigałązka pnącej róży nad głowążółty mur pełen zacieków i pęknięćmłoda kobieta założyła nogę na nogępodparła podbródek na zwiniętych palcachi patrzy ci uważnie w oczyjakby właśnie o tobie marzyłanikt nie wieco się stało z Eleną
Jednym dotknięciemnasze dzieciobsługują światjak ekran telefonumałymi paluszkamirysują po szybachzdaje się imże wszystko mogąprzybliżyć oddalićprzewinąći wtedy kotstanie się koteczkiempiesek obronnym psema szerszeń odlecijedno dotknięcieoczyszcza polewidzeniazamykaoczy strachuw oczachprzenosi górynasze dzieciczynią sobieziemię poddanąna obrazkuza szkłem
Artefakt z neolitukrzemienny nożykma plus minussiedem tysięcy latmożna nim kroićskrobać i obieraćalbo przebić skórędobrze się trzymadłoniziemia oddała gocałkiem niedawnoprzy kopaniu grządekpod rzodkiewkęw podmiejskim ogródkuczasem jeszczeziemia jest łaskawaczasem jeszczerozmawiamy z ziemiąprzez tamten ogród

biegnie dziś autostradado przyszłości
Pokój Erazma w Bazyleizłoty kubek mistrzaklepsydra z czasemnóż i kawałki trumnywszystko zamkniętew niewielkiej gablotcepod szkłemjak relikwieoderwane od ciałasprzed pięciuset lattymczasem klepsydrarozdarta między wiekamiciąży ku przyszłościmłodszą kasetką na piaseka i kubkowi wybitopieczęć na wieczkucudzą i pośmiertnąnic pewnego nicpamiątki po Erazmiez czasów po Erazmietylko zbutwiałe drewnodaje niewzruszoną pewność
Podaruneknigdy nie kupiłam cizamkuz klocków legosynkuteraz jesteśduży i mądryale wciąż ukradkiemocierasz łzy zawodutamtemu chłopcuktóry właśnie rozchyliłzaczarowany papierw złote gwiazdkijuż za późnona ten podaruneknigdzie nie sprzedajątakich zamkówdzieci mają dziś innebajki do wybudowaniawięc weź z sobąw dalekie stronyten kamieńnosiłam go długona szyiblisko sercakiedy przyjdzie czaswzniesiesz na nimzamekjak na skalnym wzgórzubezpieczny i mocnyz gwiaździstym niebemponad wieżą


