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Teoretycznie jest jeszcze słońce 

rozlane w ściętej otoczce. w praktyce jestem przykuta  
do krzesełka. na kółkach. na kółkach toczy się więc 
niebo. twoje niebo jest iskrą z automatu. z automatu 

piszę kolejne frazy. w kolejnych frazach 
nie zostawiam zbyt wiele miejsca. zapełniam je 
szklanymi rybami o pękatych brzuszkach.  
czuję kruchość pod opuszkami. dlatego mówię; 
jestem krucha i przez to muszę awaryjnie lądować 
na bezpańskich bezdrożach. bezpańskie bezdroża 

rozrastają się jak skalnik. słucham już tylko wrzenia, 
kiedy gotuje się w tobie woda, a pomysły na kawę 
przynoszę z różnych stron świata. chyba powinnam 
zakręcić już kurek. od gniewu, bo inaczej 
będzie nas bardzo boleć skóra pod wieczór. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mogłabym schudnąć 

o kilka wierszy. Wstawać 
codziennie rano o godzinie 7.30. 
Codziennie schodzić z siódmego piętra po schodach 
zamiast jeździć winą. Mogłabym, 

ale mam inne plany. Mogłabym ciebie zmyślić, 
wstawić fotkę z neta. I powiedzieć, 
że masz na imię Jan. Nie, dziękuję. 
To się nie przesypie z rąk do rąk. 
Nie przesypie się na inne ciało. 

Widzę stertę zdartych płyt na podłodze. 
Do położenia mam cement 
na piersiach. Ciężej mi przez to oddychać, 
zupełnie tak jakbym miała zapalenie płuc. 
Albo rak siedział na prawej piersi 
i oddychał zamiast mnie. 

Mogłabym dodać dodatkową fabułę do tego filmu. 
Zrobić dodatkowy kadr. Ale wcześniej 
tlen ściął mi suche usta. Mogłabym ulec i wierzyć 
w chroniczne zmęczenie,  
ale ja już tak mam. Szczególnie w zimie, 
tworzę nowe światy z kulek wody pod prysznicem,  
w pękniętej umywalce nie mieści się kosmos. 

 
Wypływa. Łazience i sąsiadom z szóstego piętra 
grozi potop - szaleństwo, pycha, gniew i zmęczenie. 
Nie umiem ich zmyć ze swojej twarzy. 
Nie umiem oblepić nimi ściany, 
rozporowe kołki w cegle 
wyglądają teraz jak gumowe dmuchawce. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Niepewny dzień. Połowa zimy 
 
i sinice nieba. Obeszłam wszystkie 
dwa pokoje w moim domu.  
Zauważyłam, że w oknach 
zakwita Atlantyk i góry zabierają coraz 
to więcej ciał. Swoją drogą, 
 
zapach pomarańczy roznosi się po całym domu. 
Oprócz zapachu pomarańczy 
kilka pęknięć na czole 
tak się rozkłada mapa. 
 
Grudzień ma dziwne właściwości, 
zabija, zamarzają wszystkie wyimki z przeszłości, 
wszystkie kontury  
snów. Chcę się z niego uwolnić. 
Rozplątać sens wokół nienawiści. 
Rozpuścić chłód i sól 
w spisie samych rzeczy. 
Tymczasem - w filiżankach parzy się zazdrość. 
Nie umiem jej odcedzić przez sitko. 


