
*** (bez ciebie jak) 

bez ciebie jak 

bez uśmiechu 

niebo pochmurnieje 

słońce 

wstaje tak wolno 

przeciera oczy 

zaspanymi dłońmi 

dzień - 

 

szeptem 

modlę się do uśpionego nieba 

o zwykły chleb miłości 

 

*** (kiedy umrę kochanie) 

kiedy umrę kochanie 

gdy się ze słońcem rozstanę 

i będę długim przedmiotem raczej smutnym 

 

czy mnie wtedy przygarniesz 

ramionami ogarniesz 

i naprawisz co popsuł los okrutny 

 

często myślę o tobie 

często piszę do ciebie 

głupie listy - w nich miłość i uśmiech 

 

potem w piecu je chowam 

płomień skacze po słowach 

nim spokojnie w popiele nie uśnie 

 

patrząc w płomień kochanie 

myślę - co się też stanie 

z moim sercem miłości głodnym 

 



a ty nie pozwól przecież 

żebym umarła w świecie 

który ciemny jest i który jest chłodny 

 

*** (jestem dla ciebie czuła) 

jestem dla ciebie czuła 

jak dla pszczół 

cierpki zapach kwiatu 

jestem dla ciebie dobra 

jak dla zmęczonych skrzydeł ptaka 

rozchwiana gałąź 

 

złoto 

opadam na twe powieki 

uśmiechem 

odpędzam myśli - kąśliwe osy 

 

to noc 

dała mi ciebie 

ogromna noc 

w której gubiłam rozrzucone po płótnie włosy 

jesteś 

jak księżyc wyraźny 

świecisz 

na moim chłodnym niebie 

modlę się do ciebie 

 

jaka to religia 

w której czci się usta 

wygiętego boga przedświtów 

 

ach religia 

wspaniali bluźniercy 

jesteśmy sobie 

zamkniętym czworokątem światem 



 

*** (lubię tęsknić) 

lubię tęsknić 

wspinać się po poręczy dźwięku i koloru 

w usta otwarte chwytać zapach zmarznięty 

 

 

lubię moją samotność 

zawieszoną wyżej 

niż most 

rękoma obejmujący niebo 

 

 

miłość moją 

idącą boso 

po śniegu 

 

Wiersz o miłości 

pamięci Amadeo Modigliani 

i Jeanne Hebuterne 

 

ich dwoje 

poprzez zastawki serca 

widoczni na wylot 

z profilu 

oprawieni w ból jak w złoto 

patrzą powieszeni 

na astralnym gwoździu 

 

noc jak ściana 

za nimi 

wszechświat z obojętnymi 

oczyma gwiazd 

i tylko oni - samotni 

w odrapanym oknie 



ziemskiej ulicy 

 

a mówili że nie ma miłości 

kłamali ze miłość umarła 

w sanatorium śpiewającym karbolem 

na bardzo ludzką gruźlicę 

 

tymczasem 

wysoko pod dachem 

okno 

z doniczką pelargonii 

obrodziło czerwono 

miłość - posypała się płatkami 

w dół 

 

*** (daj rękę) 

daj rękę 

zaprowadzę cię w krajobraz miasta Li 

tam delikatne kolory płowieją 

w słońcu 

ziemia oddycha 

jakby nie żyła 

i spokojny uśmiech mistrza 

na ziemi 

 

 

twoje włosy wiatru pełne 

przylgną do policzków 

twoje dłonie pragnieniem zgięte 

palcami otwartymi zakwitną 

cisza mieszka 

w spojrzeniu mistrza Li 

 

 

patrzy oczodołami 

i słońce nazywa po imieniu 



i światło 

w słowie pieści 

jak włosy 

i kolor gładzi 

i mówi 

dłoń ucisz wyciągniętą 

a świat ci podam 

na dłoni 

 

*** (ja jeszcze ciągle czekam na ciebie) 

ja jeszcze ciągle czekam na ciebie 

a ty nie przychodzisz 

a jeśli 

to jesteś przejazdem na dwa dni 

jak ten fizyk z Moskwy w niemodnym kapeluszu 

który uśmiechnął się do mnie 

i zniknął na zakręcie białych szyn 

nie próbowałam go zatrzymać 

wiedziałam przecież 

że to nie ty 

 

 

czekam czekam wytrwale 

tak lekko dotykają mnie dni 

moja tęsknota jest tęsknotą planet 

zmarzłych tęskniących do słońca 

a ty jesteś słońcem 

które pozwala mi żyć 

jest znowu wieczór 

na dachach leży śnieg 

wąskie wieże kościołów nakłuwają niebo 

i dni tak lekko biegną nie wiadomo gdzie 

*** (chcę pisać o Tobie) 

chcę pisać o tobie 

twoim imieniem wesprzeć skrzywiony płot 



zmarzłą czereśnię 

o twoich ustach 

składać strofy wygięte 

o twoich rzęsach kłamać że ciemne 

chcę 

wplątać palce w twoje włosy 

znaleźć wgłębienie w szyi 

gdzie stłumionym szeptem 

serce zaprzecza ustom 

chcę 

twoje imię z gwiazdami zmieszać 

z krwią 

być w tobie 

nie być z tobą 

zniknąć 

jak kropla deszczu którą wchłonęła noc 


