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nienarodzonymDelikatne dotyki na niebieporywają kosmiczne statkiwidziałem jak wślizgiwały siędo wózka po nienarodzonymdziecku z imieniem Elfmigające kropelki snu wołająza widzialną twarzą księżycaciepłe łupiny na mgle które wciążnic nie wiedzą o innym dniu – czekajązłożone z krzyczących ku niebu miłościz niemych znaków płynących we krwiTy oczekujesz we mnie JA– w tobie bardzo czekamna delikatne dotyki które porwałykosmiczne statki – widywaliśmywybuchy czekania na wiecznościjak dotykały niewidomej duszynawet wtedy gdy mieliśmyoczy pozamykane na powiekwieków są rzeczy dotykane palcembożym sensem logosusą z góry ponazywanechociaż i my mieliśmy ciała
Łabędziem byćna jeziorze zapomnianymna obrazie nienamalowanymbyć opływać swoją bielw głębinie zapomnianych lusteropływać brzegi całym sobą cichymnigdy nie stopnieć w ciszygdy przestrzenie wołają zostań!choć z najgłębszych wód słychaćszept wołania – – – – – – – – – – – –W ciągłym znaku zapytania trwaćjak opierzony biały wąż w zaroślachczekać tam gdzie syczą krople krwiwidnieć tam gdzie huczy mrózzanim ktoś płomienie zatrzymajedynym ponad opływać brzegi– bo nic się nie dziejedryfować bezwiedniejak w bieli
Kiedy ty śpiszbo kiedy ty śpiszmasz twarz zwróconąna spokojną stronęwidzę jak na falochron snuzmarszczę siada ci mewa

to znów wznosi się i łowi z dużej faliwiersze Owidiuszakiedy ty spisz ja twój malarzzapowiadam ci obrazya ty wznosisz sięponad wielki Palatyni rodzisz tyle tylekiedy ty śpiszjestem ciągle obecnywciąż jak mały biały żagielna morzu jak w powiece
Jakby z Nirwanycałą noc malowałem– Już poranek dzwon na kościeleodbyło się poświęcenie pól– chwila i zjawiłaś „Się” naglejak ikona z nieba bosko cichospadał nad ranem na parapetdzień obnażył twoje loki i kibićrozpromienił po domu pokładłjak kolorowe  pędzle na paleciemalowałem z okna na którym krzyżale ja witałem barwy z tobąrozczekaną w śnie Marsjasznam grał na fagociewciąż patrzę nad NirwanęMarsjasz gra nam na flecierozbity dzban księżyca wychylasię bledszym odcieniem na nieboJeszcze zdajesz mi się – a widzę patrzęw Niby sen –  dopala się testosteronemi stos ptactwa rozśpiewany nad domem– w dali tli się katedra jak skrzydło nad dachem unosi się jak dymWciąż snujesz mi ścieg myśl– cienisz południe nicią złotąnie uchodzisz bledszą z powieki– jeszcze wyglądam za tobąprzez ramę okna jeszczez otwartą dłonią obrócona„jak się masz” – dziwnie biegnę za tobą– jak za tylną szybą starego auta– uchodzisz z obrazu
JerychoNie zdążyłem ocalić Jeruzalemstać mnie było tylko na pamiątkiwciąż nie do zdobycia te mury miastasiedem otwartych Bram w któretysiące lat dęli trąbici w różne ustnikiodjechali jedni a inni krzyżowali językizapomnieli tamci przestrogi sędziwychze znakami krzyży jeźdźcy najeżdżali po złotowszyscy wiedzieli gdzie jest Arka Przymierzaale nikt jej nie znalazł kopali wszyscy i święcidlatego jej nie ma do dziś – dekalog jużzapomnianynawet w blasku morza Martwegorozkołysani szukaliTeraz Erynie wciąż nie dają spokojupyszałkom zuchwałym– A tu wystarczy tylko uwierzyć

Przychodzi do mnie
Czasem KawafisZ tamtych widm przychodzętutaj stanąć chcę jeszcze razchcę się łudzić jak w miłościchcę się pieścić z widmamijak łza z powieki z sadzą spłynąćna powieki popatrzećpobyć na oczach niespokojnych– skoro tylu patrzy nawet Erynie– wielki zagląda w niszę tłumniech stanę i ja zawsze gotównim zabierze słońce nocprzymierze kolorów pożegnałemkoniec to świtu czy koniec świata?jakaś ogromna pieśń się niesieku nam tonący Palatyn jak Psalmpieśń jakby o mężobójcach argejskichKrólu mój Pryjamie – wiem dobrze cozwiastujesz dziś światu – tylko nie potopbo nic już nie ofiaruję Nikomu jedynie widmoNIC przy sercu mi nie zostało – to jedynaz rzeczy tych co odpłynęli w mrokiza nas za sen w ciepłych niszach śpiąi położyła się spać ich moc – syczązza pleców cienie które dobija szeptjakiś zdyszany umysł nieznany sztyletdźwięk poraniony – czyżby to juz Glossa?– wspominam tylko Aleksandrię
Uniesieniekoń to taki duży potulny aniołzamknięty w kopalni marmurubiałośnieżny muskuł Herkulesakrąży wewnątrz skał pręży sięweźmie rzeźbiarz dłuto i młotpoprowadzi wzrok do morzaświetlne lata popłyną spod palcówi stanie biały koń przed kobietąktóry wiekami biegł w skałachkoń Gabriel całym nawiedzeniemcałym snem niebios odkryje sięA dusza kobiety będzie się zanosićwiadomością – powlecze łono nadziejąi stanie się nawiedzenie – zawsze jestjedyne gdy zjawia się Anioł nad kobietąwdzięcznej miłościKoń to taki duży potulny anioł – wyłonił sięjuż z bieli morskiej i obnosi się skrzydłamistanie nad kobietą miłości – bo tylko Onazmyje z powiek sen żeby uwierzyć w siłęjaką jej przyniósł tylko ten jeden raz
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