***
gdzie ławice śniegu ślizgają się po ulicy
płynęliśmy prawdziwym lodołamaczem
(gdzie na zakręcie spotkasz człowieka
bardziej niż kiedykolwiek chciałaś w
samotne walentynki)
i na przystaniach wstępowały cicho rodziny
z sieciami pełnymi ryb
nie mogłam uwierzyć
wszyscy kołyszemy się tak samo
nie pamiętaliśmy o titanicu
i tak
zza zamglonowanych szyb nie
było widać więcej
niż zdołaliśmy sobie wyobrazić
potwory mają przecież łagodne kontury
kiedy zmęczony zdejmujesz okulary
nie nasza woda to tak daleko stąd

***
jedziemy tramwajem
właśnie przed chwilą
przestałam cię kochać
gałęzie tańczą z ostatnimi
promieniami słońca
promienie bawią się
z szybami gołębie
nadal cierpliwie
spacerują a my
dalej jedziemy
do celu praktycznie
na zakrętach ciebie
się trzymam

zaczyn
anna pitra
***

na zamglonym niebie najpiękniej
brzmi słońce rano – jak
zdarty analog Maanamu
wśród płyt szarego blokowiska
powietrze pachnie tęsknotą
winem i jakimś nieokreślonym
rodzajem biedy zaparzanej w
musztardówkach przypominam sobie
że kształt pałki policyjnej nadal
idealnie pasuje do ludzkiego ciała
marzną mi nogi jak zawsze
piję kakao z balkonu patrzę na
dzieci one idą do szkoły ktoś
wlecze białą flagę po chodniku

kobieta
lata depilacji
zbyt długich
neuronów
i tlenienia na blond
istoty szarej
wypływają
co miesiąc
czerwonym
cichym
szaleństwem

instrukcja obsługi
musisz obchodzić się
z ludźmi delikatnie
dłużej ci posłużą

choroba sieroca
kiedy patrzy jej w oczy i
nie widzi jej wcale ona
kołysze się w tył i w przód bierze
oddech głęboki jak rozpacz
i uderza głową o ścianę
tusz spływa jej z oczu
palca wskazującego i serca
potem zaczyna grać w
oszukany dotyk dokochując
się myśli cicho o tym
ile próżni ma w sobie
kształt
a tymczasem kontury
powoli wracają jak
siódma dwadzieścia
i chłód
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silna

dla babci. na 80. urodziny

ta, co trzyma w supeł
nasze spojrzenia, wrzuca je
do pustej paczki po
wyćmionych strachach.
zanim krzyknie raz jeszcze,
dymy wypełnią jej usta,
jak niechciany język,
jak wielka gazetowa czcionka.

Zofia jest łzą lwowskiego morza,
bursztynem z blaskiem na zawsze
wtopionym w melodię przedwojennej ulicy.
Cicha i piękna
jak baśnie Andersena,
wierna jak wezwanie Pana Cogito.

Spójrz, zakwitły róże
i młode koty.
Bądź nam.

koncert
już wiem gdzie jest wschód
że ptaki zaczynają śpiewać
o drugiej a piekarze znikają
koło trzeciej wszystko to
na pustej ulicy próbuję
uchwycić chodniki jak lotniska
na autobus jednak czekam poranny
chłód przywiera miękko
do gołych drzew
nigdy dotąd nie nazwałabym ich
zimowymi ale teraz pachnie
samotnością bardziej niż kiedykolwiek tylko
mgła gładzi mnie po policzku i
esemesa dostałam

***

Arturowi

zajęzyczenia (przez rzęsy)

szczupły człowieczek
jak przecinek w krajobrazie
to coś co każe się zatrzymać na chwilę

zależymy tutaj
za długo
od siebie

szczupły człowieczek
z kości i krwi
jest kimś kto nadaje znaczenie

moje kobiekcje
twoje słowiki
w ustach

chory człowieczek
szczuplejszy niż zwykle
to ktoś kto ci uświadamia

mkniemy
niemo
w zamknięcie

chory człowieczek
i jego oczy
to coś co każe ci kochać
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Zofio, nie patrz na liście
układające się do snu.

***
ślizgają się po ulicy
Długiej, pojedynczo i grupkami,
z zaległej przed wiekami
ciemności wyławiają ich
znienacka pomarańczowe i żółte
van Goghi świateł. tak blisko,
by trafić w kamienicę,
która już nie istnieje, by
potknąć się o rozsznurowany
gorset. mimochodem przez stulecia.
i w nagłym rozbłysku kolejnego
końca świata zaczyna się
dzień, przekupki, sprzedawcy
i złodzieje mrowią się, a
hałas, ryby i turyści wrą
w słonecznym chaosie powietrza
jesiennego poranka, potem wszyscy
zdychają na przedprożach, rosną
na nich ruiny i sikający obywatele,
drzewa szybko pasą się na łzach,
ktoś umiera dzień po odbudowaniu
ostatniej cegły swego domu, ktoś znowu
idzie na jarmark, ktoś już nigdy
nie pójdzie do kościoła, mury
kwitną, oblewając się rumieńcem,
wielu z nas obleka się w matki,
wszyscy grają w kartki, wychodząc
na coporanne polowanie, światło rzeźbi
zmierzch w oczach sześcioletniej
dziewczynki, złoto-zielone ulice
wychodzą z książek wprost do lasu,
dziewczynka wychodzi sama na miasto.

