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Wyłoniła się z czekaniatego dnia nie stało się nicnieco zaskoczyła nas pogodatak pięknie wirowały płatki śniegutak cicho pękały sople rąkwtedy z mojego czekaniawyłoniła siętaka jednanie czas było pytaćwiedziałam że gdy pada śniegklaksony i uliczne lampywprowadzają wieczór do innego wymiarutaka jedna istniała bez aplauzuczas bezszelestnie rozwijał przed nią drganietamtego światłatak też możnabez głębszego oddechubez rąk i bez zarzucania siecitylko po co wtedy patrzeć na chmurnośćumieraniai udawać że się widzi srebrną poświatę słowataka jednamiała ciepłe ręce
Furor Poeticusoddech miastawlewa się przez otwarte oknojest jak powódźwypełnia szczeliny między ciałem a dusząoddech takiej jednejtonie w oddechu miastasen przywoływany codziennym rytuałemzgubił troptaka jednabędzie dryfować po odmętach nocnych godzinmoże poniosą jąna wyspy szczęśliwe pierwszej miłościa może na kamienisty brzegpierwszej śmiercitaka jednazapala żagiew wierszachce widzieć drogęnad ranemodnajdujebursztyny swoich słów
Świętanie odpędza złego znakiem krzyżanie przywołuje Bożej łaski jak wiernego psa

nie zsypuje przed obrazy różańcowych zaklęćnie zgarnia z ołtarzy dumnego ukojenia niezakrywa hosanną dylematówzagrzebana po uszy w dniu wielostrunnymotoczona sforą niezadanych pytańwidzi jak gną się wytykane palcami racjewie że palce nie są po to by wytykaćumie trzymać swoje palce w ryzachby nie robiły dziur w cudzym niebieczuje jak uwierają koniecznościsłyszy jak umierają zadziwieniazbiera trele i zgrzytykwilenia i grzmotyna przedwieczorne pragnieniana przedwieczorny niepokójnocązatrzaskuje w sobienagość dniataka jednabrzoza z popękaną korą wiarytrwa
Nocąw noc wpada się czasemjak w wąwózna dnie kłębowisko myśliszorstkie jęzory zdzierają sen z ciałaboleśniejak skórętaka jedna nie śpipotknięcia kopnięcianiedomówienia przejęzyczeniabłędyosiadają na ścianach pamięcijak natrętne muchyjak zbudować choćby niewielkie czółnożeby dotrzeć do zrozumieniataka jedna wietylko drugi człowiek może być bezpiecznymczółnemtylko drugi człowiek może wywrócić czółnow najbardziej niebezpiecznym nurciejak dobrze byłoby nie wiedziećmyśliobokw kłębku beztroskidrzemie kot
Taka jedna przed nocątaka jednaprzeszła przez kolejny dzieńsuchą stopąprzed nią kolejna nocdo pokonaniai wołanie białej lokomotywytaka jedna nosiła już tyle czasu na miarę

tyle miary na czasieznosiła płaszcz podrzucony jej przez Godotai mogłaby nosić wysoko głowęśmiać się w twarz lękom i obawomwieże można usiąść pod dowolnym drzewemi nie czekaćtylko nie rozumiedlaczego kolejna nocjest jak jaskinia Polifema
Wolontariuszkawsiąkała w tę noc powolichrapliwym oddechemcoraz dłuższym bezdechemchwytała powietrzejak rzucona na piasek rybaotwierała wyschnięte ustaby wiedziećże nie ma słówczasem poruszyła nogąby wiedziećże nie ma drogitaka jednaoddawała się śmierciw dziewiczym akcie akceptacjii tylko gdy wolontariuszkazmieniała mokre prześcieradłosłabnąca rękawciąż kurczowo trzymałażycie
Pełna łaskinie wyrzeźbił jej żaden Pigmalionnie wygładzał zachwytem piersi i udnie stawała się bytem doskonałymw jego pożądaniużaden Orfeusz nie biegł za nią na oślepi nie gubił pieśniby przywołać choćby jedno dotknięciena rozstaju światówżaden Odys nie wracał do niejprzez wzburzoną obcośćnie wlókł za sobą zapachu domuby pamiętaćnie miała swojego Tristanaby mógł chronić ją przed trędowatymiktórym została rzuconana pożarciea przecież była pełna łaskitaka jednaumiała dogadać się z Cerberemby nie warczał na cienie umarłych pragnieńzgarniała nadejścia i odejściaw piramidy trwania
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