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Chorał
Zdziwienie, że tego dnia także trwa lato,
jak wczoraj i wśród tych samych drzew.
Tutaj, pośród rzeczy, które mogłyby po prostu
odejść, nagły prześwit:
a jednak ktoś dba o porządek.
Niebo zawieszone nad nami jak
smyczek nad struną.
Dlaczego nie śpiewacie ze mną,
o rozsypani?
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Inskrypcje, które zarastają mchem
Tu, gdzie doszliśmy,
wszystko stało się ciężkie.
Nie podniesiesz ni listka.
Być może nie poruszy nas już wiatr.
Nikt z nas nie starał się, jak powinien,
porzućcie swoje sprawiedliwości:
wróciliśmy do samych siebie.
Zmieniliśmy się w sól, która została z łez,
w pigment suchej farbki.
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***
Te wszystkie domy,
do których nie wróciliśmy,
pamiętają o nas doskonale.
A jednak gdybyś się zbliżył,
nie przeszedłbyś już do siebie,
tam i z powrotem,
ty, węzeł dawnych ścieżek.
Tak, gdybyś naruszył choć deskę.
Pozostaje niepokój,
wzajemny i cierpliwy.
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Przed wyjściem na spotkanie
Musimy uszyć sobie na nowo ten
czas, umierać w nim
jak w dobrze skrojonym garniturze.
Tę przędzę da się połączyć w ścieg.
Na razie uczymy się pisać samogłoski.
„Notuję lśnienia”, myślisz.
A przecież twoja dłoń
wie, jak nawlec koraliki.
Będziesz nosiła swoją opowieść:
zamknięte, okrągłe melodyjki.
I ja także zamykam się szczelnie
w czasie, który wrósł w moje ciało.
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