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pani poezja

poezja przychodzi nocą
wiatrem pachnie
i polnymi kwiatami
sen ubarwia tańcem
albo zasmucona drży
łzy ociera 
pyta czy śpię

nie wypada ignorować
tajemniczej wielkiej damy

zapalam lampkę
piszę wiersz
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szelest ekstazy

pogubione dziś
nieprzemyślane jutro
niebo niepotrzebne

bezlitosnym mrokiem
staje się wolność która nie widzi 
cieni zastygłych w bólu

sterta myśli zbyteczna
jeden rozrachunek z samym sobą
bezwzględnie rozbija pozory 

mówię – pustka nicość
ty – nieuchwytna błogość 
nieskończoności
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nieostrożność

przyszedł czas 
pełen rozterki

nie wiedział 
dlaczego taki przyszedł
nie wiedział
co powinien powiedzieć
zapłakał 
na głuchą noc poczekał
i zapadł w sen

szukałam siebie
obudziłam strach
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