
W źrenicach metafor  
                                 Lucyna Lipińska

Aż podziw budzi

skąd u Ciebie Mamo 

tyle subtelności

gdy patrzyli ludzie

ból

uśmiech wyzwalał

choć nie potępiałaś losu

słyszałam 

Twoje prośby

o skrawek ziemi

gdy pukano do drzwi

spłoszona

więziłaś terpentynowe zapachy

nawet przede mną 
otulałaś  zniekształcenia

przydługą podomką

mówiłaś że nie trzeba 

przysłaniać świata

choć siły nierówne 

nie oddawałam Cię bez walki

przegrałam z anielskim orszakiem



co wydarł Cię z moich rąk

gdzie jesteś to wiem

tylko nie mam pewności

czy przypadły Ci do gustu

draperie w złociste róże
i kolor  włosów

czy nie uciskały za ciasne buty

podczas galowego balu 

zawsze byłaś pedantką



***

Biegnę 
na wołanie świtu

jemu się nie odmawia

do kominka dokładam polano

takie że chłód zatrzyma

powtórzy słońce w zenicie

maciejkę pod oknem

i usta miłość szepczące

tupot czasu

podeptane ścieżki 

mgłą  ściele

zbłąkany astygmatyzm

szuka Syriusza

to jesień 

opowiada mnie wiośnie

dziś lubię przyglądać się gwiazdom

ściąganym dla mnie

dłońmi moich dzieci 



Bociany –  Uświęcony symbol polskości J. 

Chełmońskiego

na parkiecie  kwiecistej mozaiki

z tłem  niedorosłej  zieleni  

trwa uczta

z pacholęciem w postrzępionej sukmanie

siermiędze ślą pozdrowienia 

bocianie pióra

słomiane strzechy tulą  w dwojakach 

spokój  z nostalgią

poza garbatym wytchnieniem oracza

siła  wołów łagodzi szorstkość skib

przylepionych  do bosostopia 

tylko bociany

spod zwałów chmur 

niosą sentymentalne wizje

na mazowieckie gniazdo

światło bawi się
ogorzałą naiwnością  oracza

dobywa z dna glinianego garnka

słodycz niewidzialną



***

Chcę wrócić tam 

gdzie oddech ziemi

rumiankowym zapachem 

zdumienie  przepełnia

gdzie czeremcha gościnna

sprasza rozśpiewane owady

a słowicze zaloty prowokują do tańca

gdzie echo głosów przyjaznych

i jabłoni strojnych w biało- różowe barwy

to one wspomnienia budzą 
niewypowiedzianych słów 

i dotyku spojrzenia

na wstrzymanym oddechu 

natchnionym słodyczą

tam wrócić 



Dzieci

coraz bardziej dorosłe

a ja jak dziecko 

zadaję pytania

gubię się w gąszczu

poplątana

nie nadążam

umiem meilować
i nieco więcej

lecz 

mój ład umilkł

stary 

na emeryturę poszedł

dobry był 

wspaniałomyślny

nowemu ustąpił

dzieciom stery powierzył

oby tylko Księga mądrości

była im doradcą



***

Głębią westchnienia 

zatrzymać pragnę
aromaty wiosny 

ciepły aksamit

w brzmieniu skrzypiec

Stradivariusa

dotrzeć do Ezopa

by w każdej rzeczy

nie szukał końca

lecz 

w karminowych pocałunkach 

losu

odkrył barwy

polarnych zórz 

skłonić się przed 

Siewcą kwiatów paproci

przemieniającego róże
w pątników 

z Asyżu 

własne żagle powierzyć
Posejdonowi

niechaj  burze ucisza

na otwartych wodach

kotwicy mojej 

nie zatapia

w bieli wschodzącego

wiersza



Już dość

w moich wierszach tęsknoty

za miodową patoką
nie tylko ja poznałam noc

i  cierpki dotyk zimy

zamykam nostalgię 
w bursztynowym kesonie

choć słońce zjesienniałe

jeszcze ciepłem muska

moje ramiona

one tulą nadzieję
w zachwyceniu dnia

oby w nurtach karesów 

nie spławić czasu



Konsekracja świątyni w Pawłowie

Strzelistość gotyku

kościelnej wieży
wzbija się ku niebu

ze stoicką pogodą
wskazuje kierunek

zabłąkanym wędrowcom

promieniami świetlistymi

ożywia

zaszronione dłonie

topi wosk z wypłowiałych oczu

przybliża księgę 
zamglonych  wieków

na tafli nieba

zapisuje dno gniazda

i szepty nowo- objawionych

praojców- 

Od powietrza, głodu, ognia i wojny

zachowaj nas Panie   

Oni nie wierzyli w 

psalmy niespełnienia

w pożogę 
płonących kościołów

w chłód  serc

i w miłość bliźniego 

kupioną



za judaszowe srebrniki

wiek przechodzony 

po tej samej posadzce

zostawił tu  miejsce 

uświęcone

dla ciebie

i ty jeszcze ciągle 

przejść po nim możesz

twój kościół

w dobrym miejscu

niedaleko od domu

tu usłyszysz muzykę 
organów rozedrganych

o witraże Chrzciciela

dziś
koncertują kościelne dzwony

w tłoku 

niemuzykalni 

też proszą Pana 

o zmiłowanie

wygładzaj im Panie 

wyboistość dróg

by było  prościej 

do Ciebie

albo

bądź wola Twoja



Ława

Zawsze 

chciałam zbudować dom

on jeden  wierny

swojemu miejscu

lecz marzenia się zmieniają
a szkoda

gdy ich zabraknie

z każdego kąta  wyziera chłód

pozostaje sentyment do rzeczy

niekoniecznie pięknych

ale użytecznych

na przykład - ława

chociaż ciężka  z trudem się przesuwa

taką ją stworzono

za to szczerze zaprasza

każdego

nawet łgarza

nie dyskryminuje

nie wyraża zniecierpliwienia

zawsze  bezinteresownie

siebie użycza

nie  oczekuje  na  rewizyty

wykazuje zrozumienie

kiedy nie jest potrzebna

ona nam ufa

nie żąda zapłaty



jednego tylko pragnie

by jej nie skrzywdzić

odrzuceniem



Marzenia o locie

ulecieć w przestworza

podtrzymać ramionami

opadające chmury

niebo pocerować
nowymi przepowiedniami 

zatrzymać wyroki

matkom wypatrującym 

bezpowrotnych  synów

zesłać zagubione gwiazdy

ptakiem

rozsuwającym skrzydłami

horyzont

ulecieć do kraju szczęśliwości

albo do Piotra zamejlować
prosić
o pozwolenie przejścia suchą stopą 
po grząskiej  drodze

do  Jego Wrót



Modlitwa kierowcy

Przyznaj się św. Krzysztofie

do nieczytania gazet

w dzisiejszej

drzewo Toyotę podcięło

mały Tomek

nie ma ojca

matka poparzona łzami

szepcze niesłyszalnie

„Ojcze nasz

święć się imię Twoje”

wyślij w czas Panie 

białego Archanioła 

by nie spóźnił się 
przypadkiem

gdy

 hamulec naciskam

wiem -

łatwo przegrać w karty

lecz trudniej 

wygrać siebie

podtrzymać 
płomień 

niedoścignionego życia

ono zawsze o krok 

przede mną
biegnie slalomem



umizgami zachęca

do wyzwań
aplauzem nagradzanych

dziękuję Ci Panie

za dobrą podpowiedź

wskazuj mi dalej 

bezpieczne szlaki

z niebiańskiej nawigacji

niezrównanej

z ziemską 
precyzją 



Nadzieja cierpiącym

zza  szyby cieszcie się słońcem

chociaż woalem 

zasłane niebo

białą rzęsą znaki daje

promieniom

by

niczym nadzieją
nad łóżkiem 

zawisły

otuchę przyniosły

na tacy srebrzystej 

 

źrenice nasyciły

marzeniami

wtopionymi 

w srebro stetoskopów 

co  własnym 

tchnieniem

łzy osuszą

płucom zmęczonym

przywrócą
głębię oddechu

wtedy

serce

czystymi tonami

w kamerton uderzy

w podzięce 



Niech żyje król

Choć na ciasną głowę
koronę nałożył

jego wieniec laurowy

wciąż liście gubi

chociaż świat ubaw ma do łez

ty Polaku rad umizgom

opłakujesz  popioły 

na  umór

pokornie toasty spełniasz 

fałsz boleć przestaje

miało być bez szkody

a szkoda



  

 ***                               Non omnis moriar 

Gdy poeta odchodzi

nie płaczcie dłużej

nim zastygną woskowe  łzy

bo stokrotki nadal pozostaną białe

cyprysy wspinać się będą ku szczytom

a słowo wierne

szlaki znaczy pokaleczonym stopom

ono prawdę  w bukiety wiąże
przynosi życiodajny tlen

magią gustownej woni przywraca

zapach poranków

to wiersz 

uczytelnia drogowskazy

koi  natarczywość  drapieżców 

i samotność bratniej duszy

wiecznym piórem

nieskażony czasem

dopełnia  dekoracji przestworzy 



Nowy wiek

Dziwny ten przełom wieku

mój  pierwszy i ostatni

z przewagą pokracznych manier

koła

z wydętym obwodem

kwadraty

o różnych kątach

proste - równoległe

o dowolnych krzywiznach

po nowemu

rozkrzyczana moda

podnosi kurz

na wysokość ust

milczenie nakazuje

dobrotliwemu woźnicy

choć karoca 

już wcześniej zboczyła z

doczesności

a do domu wciąż daleko

i progi toną w roztopach

może by tak 

zapalić lampę
razem spojrzeć pod światło

nim drzewa uschną 
z zachwytu



Życie

zapraszam cię na rekonesans

chcę być z tobą w przymierzu

niezwykły z ciebie gotyk

jak to robisz że cię pragną
zdradź  afrodyzjak

mimo że ostrymi krawędziami 

ranisz  nagie dłonie

one obejmują cię czulej od kochanki 

a twoje okruchy otulają w legendę 
o szczęściu

kiedy więc w świetle jupiterów

wypełniasz nami złocone sarkofagi

z napisem non omnis moriar

wciąż rozmyślam o kluczach do łoża
z pachnącą bielizną



Okno  mojej Matki

było okno 

jak wiele

z białą firanką 
do połowy

zamiast kwiatów 

na parapecie

Jej oczy

każdego dnia od świtu

wędrowały 

po spłowiałym horyzoncie

odpowiadały przymilnie 

na powitania

witały mnie z oddali

wraz z nikłym ruchem

skostniałej dłoni

niby  gałązką 
dawno pozbawioną liści

chociaż dziś
ja- Jej córka

wciąż staję przed  

tym oknem 

nie mogę uwierzyć
że
Matki tam nie ma



Pamiątki

Twoje białe serwetki 

sztywne  od krochmalu

że mogą stać w pionie

zmieniły półki

teraz ja ozdabiam nimi koszyk

z wielkanocną święconką
ładne są w połączeniu z barwinkiem

po jednej oddałam Twoim wnukom

by z ażurowych splotów

odczytywały historię

są jeszcze u mnie  zazdrostki

i taki sam  bieżnik

dumny ze swej roli ochrony

wiekowej maszyny „Singer”

i jeszcze obrus z adamaszku

do uświetniania stołu wigilijnego

z nadzieją  że usiądziesz przy nim 

choć otoczona aureolą ciszy



  

                         Pamięci Wacława Iwaniuka 

Wspomnienie 

przycupnięte na wietrze 

wpadło w otwarte okno

zatrzymało  drżenie rąk
i pęd myśli o zapachu przemijania

w pamięci cieniami zamglonej

marzenia wypełniają  ślady 

wędrowca po ziemi obiecanej

ścieżki

dobywają nieśmiało z zanadrza

drogowskazy do ogrodu ojców

tam fotel pleciony wiersze kołysał

wśród rozsypanych płatków

o pieśniach poleskich

strzechach rodzinnych

co nie skąpiły przytuliska

zaokiennym malwom

wzrok w noc otwarty

wciąż  szukał słów magicznych

w księdze światła

które mniej  barbarzyńskim

czynią świat 



„Panie- nie zasłaniaj mi słońca”

zapomniany zaułek  wśród rumowiska

kontener w pobliżu
zardzewiała klapa

zamknięty właz

lokalizacja dogodna

na kolorowym brukowcu 

drobiny okruchów

zbutwiały osad 

w pogiętych puszkach

bunt nieobecnych  kęsów

i pocieszenie:

aby do obłędu

czy aby?

póki co- śnią się kosze  wiklinowe

wypełnione nadwyżką chleba 

z piekarni  pana  Wojciecha

na razie tylko  

błogostan oparty o dziurawe łokcie

i kwaśny  półmrok na wyspie

dostępnej  wysłużonym kamaszom

przecieranie powiek

o sinawej barwie



źrenice wgłębione w nawisłe  brwi

daremnie  wypatrują oznak kiełkowania

a miało być zielono

na amen!



Panta rhei

stół z obrusem

iluzja że koronki

a to 

zwykły papier

jednodniówka

blisko

tuż obok ramienia

aromat

kremu do golenia

pięknie on pachnie

w objęciu marzeń 

ciepło

niech  się stanie

myśleć wolno

że świat przed nami

 

a słodycz pozostanie słodka

ptaków z naszego  gniazda 

nikt nie wypłoszy

chyba że urosną

mówią że
wszystko płynie

a ja widzę to samo

jak w  1956  



oczy mają ten sam blask

i włosy nie zmieniły koloru

bez odsiwiacza

tylko podziw zmienił się 
w zdziwienie

dlaczego tak długo 

wchodzi się na piętro
i ręce 

ogrzewa  dłużej



***

Patrzę
poza linię widzenia

z garbatej przybudówki na Pilichonkach

cisną się do oczu zmurszałe blizny

ułożone w obrazy żądlą bez litości

hebanowe oczy dziecka

szukają czapki niewidki

pragną być niewidzialne

za sprawą  szmacianej lalki

z pociętych koronek macochy

dalej 

chłopiec 

nie może dosięgnąć kromki chleba

za karę
na baczność 
patrzy prosto w oczy słońcu

w skwarze południa

bo matki zabrakło

dziś nikt tu nie rozpacza

nowi ludzie podnoszą 
garbatą przybudówkę
i bramę poszerzyli

dobrze, że nie wiedzą
dlaczego tamta była

za wąska



Petent

kogo obchodzi  głębokość
poraniona 

twoich linii papilarnych 

o zaciśniętą dłoń

chociaż obiecywałeś
że - jak dorosnę.....

i co z tego?

dalej wciskasz paznokcie

już w zwiotczałą skórę

nie rozkruszysz  sarkazmu

zhardziałego szkła

przy kasie pomocy społecznej

chociaż kręgi zataczasz wokół

odwróconej racji

zamkniętej trzaskiem okienka

drżeniem przełykasz  suchość
oddalonego posiłku

malejesz z gestem

ale masz prawo do wolności

jednak nie sam wybierasz

drogi do nieba

nie tobie przypisane  święte racje



Pisane w przyklęku

Nie lubię
słuchać zgrzytających strun

one 

nie usadowią w was

moich snów

może tylko pióro 

jeszcze niestępione

ich ostrość namaluje

bo 

we mnie jest miłość
wpleciona w bose stopy

po rosie biegnące do marzeń

jeszcze smak 

ciepłego chleba

z porannych godzinek 

bo we mnie jest 

zdumienie dla  słów

dopraszających się 
prawdy

jest jeszcze we mnie 

chwila

przysiadła pod malwą
już zmęczona

lecz wciąż 
doczesna



ona słyszy pieśń o 

Hubalu

srebrzystością fal  Wiernej Rzeki

i echem jodłowym

niesioną poza horyzonty

ona słyszy

tchnienie ostatnie

wyrwanego serca  Piwnika

„ Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie”

                           Wiersz drukowany w Pokłosiu XIV 

Ogólnopolskiego i Polonijnego Konkursu 

Literackiego im. Leopolda Staffa

                                       Starachowice, 2012



Pisane w zamyśleniu 

Mówią, że mądrość jest siostrą smutku

one potrafią  ostudzać poparzenia rąk
z których odpada strzępek pergaminowy 

skrócić oczekiwanie obnażonej rany

na kojący plaster

a droga daleka do Hipokratesa

i stopy grzęzną w bagnie maskowanym 

rzęsą

Twoje czoło coraz wyższe i czulsze

 na zbliżanie się  chmury 

z zygzakowatym ściegiem 

jeszcze do niedawna obce ci były tornada

a tsunami trzymały się zasad

spróbuj więc świeżością zieleni otoczyć
zlodowaciałe mury

ciepłem rozkruszone   

uniosą  powieki zastygłym postaciom

świt je obudzi z lunatycznego snu

wtedy odczytają tatuaż
wyrzeźbiony  zmarszczkami 

na pobladłym tle



                               Wacławowi Iwaniukowi

Poeto pisz
                                                                      

Przyłóż do oka różowe szkiełko

rozmyty obraz ze snu  ożyje 

zaprosi cię na biesiadę

widzisz 

zwierzęta dopełniają błogości sjesty

czas przystanął w zastygłych kroplach

twoje oczy  pod klonowym parasolem

chłoną skwar południa

echo znajomej melodii

niesie  dar wieszczy

o kredowych wzgórzach

Niedźwiedziego Grodu

i twojej tęsknocie 

wrosłej w liście miłorzębu  

  

pisz diariusze

strzegące przepustki  do nieśmiertelności

pisz o lepkości potu 

bo kłamstwa udźwignąć nie sposób

pisz 

o duszy płomiennej

co mroki rozjaśnia

ona zachowała ci należne miejsce 

w rodowej zagrodzie 



Ojcowizna

chowana w zanadrzu  losu  tułacza

wysupłuje czułość i tęsknotę
z niewierności

maluje  miraże
poskramia dusze

wplata słabość
w męskie rymy

burzy rytmy

tropy

wyznacza labiryntom

w nieskończoność

za  gwiazdą betlejemską
wskazuje drogę powrotną   
synom marnotrawnym

do Domu

tam nigdy nie za ciasno



Posag

Już nie będę uciskać 
namalowanych płócien

pędzlem 

ze słomianej strzechy

już dawno dojrzały

księżycowe głowy 

dzieci Makowskiego

i kolor zmieniły 

ciułane na wiano uśmiechy

coraz mnie mniej 

choć na pozór więcej

i droga coraz  dłuższa

chociaż na przełaj

doniosę jeszcze w zanadrzu

wrażliwość na posag

może ona 

kwiatem w stu płatkach

otuli moje wersy

przed wieczną zmarzliną 



Przepraszam  Cię

zmieniłaś Mamo miejsce pobytu

choć bliżej teraz do Ciebie

wolałam tamtą drogę

jak dawniej noszę Ci gałązkę 
białego bzu

tak go lubiłaś
inaczej on pachnie

wilgoć mu nie służy
szybciej opadają kielichy

odrodna ze mnie córka

mogłam posadzić biały bez 

pod Twoim oknem

by gasił słodyczą gorycz pigułek

co na ćwierć wieku 

rozpanoszyły się w Twoim domu

to nie wszystko

chodziłam z Tobą na żniwa

ale to Ty stroiłaś ściernisko

w zgrabne dziesiątki

ja ze współczuciem

ukryta w cieniu szukałam

podobieństwa do „Żeńców” z lektury

nielekko mi Mamo

dziś za nas obie 

odczuwam kłujące zadrapania

dlatego nie lubię żniw



Rachunek

niby już późno

ale rachunek  opłacić trzeba

za bezradność losu 

odsetki rosną z szybkością światła

może czasu zabraknąć na cierpliwość 
i rozsypanie okruchów dla ptaków

chronić się  należy przed porą deszczową
ona minie i wtedy znów

otworzę drzwi

wejdę na piętro  po naprawionych schodach

co w złych snach urywały się zwykle 

w połowie drogi

teraz już częściej będę obecna 

w świątecznym tłumie

choć na pozór z pustymi rękami

Ty  Panie ujrzyj w nich moją wdzięczność
za ocalenie z płonącej wieży
Ogrójca 

 



Raz dwa trzy za siebie

już nie bawię się
w chowanego

z ostrym makijażem

i suknią mini

co warunki dyktuje

ze szpilkami na półce

bo noski zadzierają 
przed stopami 

obutymi w kapcie

czas coraz  śmielej srebro wykrada

spod ronda kapelusza

władzą się nie dzieli

nie zważa na prośby 

ciężaru dodaje 

on

zawsze pierwszy 

zaklepuje wygraną



Sen 

zerwany z uwięzi

hula naprzód bezkarnie 

przy zgaszonej świecy

potem

wędruje

urwany w przestrzeni 

mojego przerażenia

szuka wyjścia 

z ciasnego przestworza

nadchodzący  świt 

na baczność się wypręża
i rozmazy snu

zapamiętuje  skwapliwie

a mój sen

lekkością skrzydeł 

unosi  ironię spojrzenia

ku tęczowym baldachimom 

zdziwiony 

natłokiem do miejsc 

w czołówce



Słońce nad Katalonią

cieniem okrywa odarte platany

pieczę sprawuje nad oranżerią
albinosów skwapliwie wynagradza

purpurową  drwiną

dosadnie chroni ironię 
dzieła Gaudiego

co zakłóca wiarę w święte pozory

choć Sagrada Familia

wciska  absurd 

w splątane  ramiona  powietrza

zjeżone gniewem

ty turysto  nie kpij z wyobraźni 

Santa Maria rysami czasu na Marineland

markuje pewność siebie Krzysztofa 

Kolumba 

wpatrzonego w bezkres oceanu

jak w czarnoksiężnika



***

Spojrzenie moje z dystansu

dość wyraziste

jak na dno zamulonych akwenów

wyławia wciąż pakiety życzeń
nie zapomnieć
 - jak  to drzewiej bywało -

dla mnie zbyt łatwe 

dal widzenie potęguje

na przekór przywołuje

już spopielałą bliskość

dla ciebie ważne jest 

teraz

ono za chwilę
błahe się stanie

moje życzenia

wciąż te same

trwają strzeżone 

stałością roztoczańskich

wzgórz 

szumy Tanwi

niosą rzewność
symfonii buków i jodeł

w pokłonie

porucznikowi „Azji”-

leśnikowi z cywila



Strofy moje

skurczem serca pisane

encefalograf rzeźbi

mój Eden

bywam

w światłoczułych przestrzeniach

w bliskości pędzących meteorów

prosto w twarz

przyglądam  się gwiazdom

siadam w parku czarnoleskim

wypatruję trzmieli

na ukwieconych drzewach

mało będzie owoców w tym roku

ciekawość wciskam w szczeliny

szukam dotyku stóp

właściwą drogą
chronię przed chłodem 

opadające jabłka

doskwiera mi ból 

niezagojonych  ran  Polaków

w drżącym skwarze

przezroczystych pejzaży
pustyni

nie urosną tam przecież
czerwone maki



nic tu po mnie

moje prawdy 

czas zamknąć w twardej oprawie

może więcej 

czytać się będzie wierszy 



Arafat

święta równina

wyrwana z bezkresu

wśród śliskich kamieni

otoczona opuncją
to bakszysz od Allacha

z archetypem Koranu

w motywach mitu

nasłuchiwaniem  pobożnym

bulgotu ukrytego źródła

w skwarze powietrza

przyjaznych konturów

wiekowych oliwek

na przepalonym piasku

z przepowiednią
Muhammada

rajskich rozkoszy

niedoznanych na ziemi

za zwrot czoła w stronę  Ka`by

by zdać rachunek:

...wtedy do Niego zostaniecie sprowadzeni,

i ukarze tych, co odrzucili księgę Boga

za swoje plecy...

a w Monastyrze nadal za dużo
krzywizny



***

Ta moja rodzina 

ciągle nie wierzy 

że w schowku  metafory

skrywam swoje  zmysły  

że czekam na siedem czerwonych róż
po jednej za  każdą 
dziesiątkę

dłonie po odśnieżeniu progu

ogrzać pragnę 
życzliwym zanadrzem

odpocząć po biegu 

gdy o pomoc proszą 

plecy wyprostować
co były osłoną
przed zacinającą szarugą

już nie dowierzam

stabilności dźwigania 

napełnionego dzbana

na mojej głowie

wierszu mój

podaruj swą lekkość 
słowiczym trelom

a mnie

czas na pointę



Ten zegar

ciągle patrzy z góry

jak gdyby  był najważniejszy

rządzić się nauczył

niech sobie bije dalej

nawet poniżej pasa

niech ma 

ten swój przerost ambicji

nie na jego rozkaz

budzą się sady

 

chociaż się zatrzyma 

słońce wzejdzie

o swojej porze

walka też trwa  

dopóki nie zostaną wygrani 

a Polacy nadal

przekuwać będą przysięgi

z czasem

każdy odejdzie

w swoim kierunku

bez względu 

na zegar

z igłami w stopach



To Bojar

mój pies obszczekuje zza płotu

kruczą czerń
napęczniałego trawnika

ta nie dość że drapie 

to jeszcze dziobie

burzy kunszt 

zapamiętanej faktury

to za dużo jak na psią filozofię

na nic zdaje się
wachta w gęstniejącym mroku

i skowyt 

w wycie zmieniany

co wypycha widziadła

skubiące rudą dumę  z psiej sierści -

ostatni gwarant  przed chłodem

jednak zew krwi 

szczenięta uczula na zapachy sideł



To nie moja muzyka

choć 
w nowym krążę labiryncie

nie znalazłam drogi 

do świtu

stopy utykają 
na świeżym betonie

rozbijam czoło 

o awaryjne wyjście

do prawdy

muzyka  wprawdzie doskonała

jednak drogowskaz nie z tej partytury

a może do półkul zapukać
otworzyć parasol serca przed gradem nut 

zaintonować
ciszę?



Umizgi

chłonę cię życie

myślami skrywanymi we mgle

pławię w zapachu ambrozji

 

klękam

przed szczerozłotą kopułą  
w nadziei

może ona roziskrzy

moje zagubione spojrzenia

w gąszczu dzikiej winorośli
umiarowi rytm duszy

 rozproszy zamiecie

ogrzeje zimne posągi

po bieguny ziemi

błędne ogniki ustawi w kolejce

do nieśmiertelności

chłonę cię życie

szczelinkami oczu

bezbronna

sobie wbrew



Warto być

to szczęście

oblekać nagą rzeczywistość
w wieczorne szaty

bunt ciała

łagodzony aksamitem piżamy

osamotniać

zmęczone

patrzeniem pod światło

powieki

koją rozgwieżdżone niebo

zakole księżyca

staje się uśmiechem

opartym o twoje ramię

warto być

z pyłu wirującego powietrza 

oddzielać natarczywość
drapieżców 

szukać szlachetnych drobin

wierzyć
w sens ptasiego pióra

co sól z warg zmiecie

ono 

uniesione przez wiatr

dopełnieni dekoracji  przestworzy



Żegnaj Tereso

Jeszcze drżą krople rosy

na skoszonej łące

wczoraj

powiewem wiatru pieszczone

zdobiły welony mgieł

dziś 
opadłe  w świerkowy cień
nie czują dotyku ciepła

w mroku ciszy wiecznego pokoju

śnią o świcie

za wcześnie Siostro 

na objęcia nocy

nie do twarzy Ci 

w czerni


