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Wpa|trujesz się w moje oczy
|nieco zmęczone zamglone
w plany marzenia sny w siebie samą
to nie pierwsze o|czy nie ostatnie
|stoisz na balkonie
trzymając się poręczy wspomnień
wierzysz w kłamstwa które smakują
nie|są raczej tylko zjadliwe bo przełykasz
|z obrzydzeniem krzywiąc się
pijesz wino to znaczy wódkę nie pamiętam
pytasz czy już jestem pijany|skąd to pytanie
|co myślisz
ja dziś tylko o tobie i jutro też i pewnie
w następnym tygodniu albo miesiącu
choć nie miałem zamiaru ani planu
łapiesz moją rękę gdy|swędzi
|łaskocze
|boisz się
chłód wywołuje draganie ciała
ale jest ciepło a ty odychasz |zbyt| ciężko
|znów|
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całujesz mnie delikatnie jak moja córka
żona matka siostra babka kobieta córeczka
zasypiasz w moich silnych objęciach po spaźmie
ja teraz też drgam na myśl o po|ranku
|co wtedy
żebra które wystają zabijają wstyd strach
wstaje pierwszy a ty zaraz po mnie
bo nie potrafisz spać beze mnie
jakbym był twoim kochanym |mężczyzną|
|chłopcem|
który umrze na wojnie albo na rzadką chorobę
i już zawsze będziesz go kochać|ale to nie ja
|chyba nie
naiwnie pytasz się mnie o barokowy krzyż
wiszący na ścianie|dostałem go od wuja
|podoba mi się
|ale nie znam wisielca
nie patrzę na ciebie ani razu
patrzysz na mnie bez przerwy
niechcęciętu|chcęcięnazawsze|niechcęciętu
|żegnamy się na lato albo rok
|sto lat
pocałunek to nie klimt to nie magritte
pocałunek wydaje się zbędny
więc tylko policzek
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