
„Ty  i  ja” 
tomik III 

 

 

 
                                                Fot. Janusz Mitura  

 

 

 

 

Wiersze te napisałem w ciągu kilku ostatnich lat 

dedykuję je  mojej Rodzinie i Bliskim  

 

 

 

KRAKÓW 1996 
  



*** 

ty i ja 

to taki dialog który zaczynamy codziennie 

  

by słowa zbudowały przestrzeń dla życia 

by gesty były nicią porozumienia 

by spojrzenia przyzwalały być 

  

popatrz uważnie a i ja zobaczę 

  

nie odwracaj się 

może możemy iść razem 

  

  

  

*** 

zniewolony pożądaniem 

zrywasz wszystkie związki 

ze światem 

wchodzisz 

we wszystkie koalicje 

  

i kupujesz 

spełnienie marzeń 

w ampułce 

  

kupujesz wszystko 

kupujesz własne kłamstwa 

  

kupiec w świątyni życia 

  

poszukaj siebie 

zanim zaczniesz umierać 

chory na własny ból 

  

  



*** 

kiedy otwierasz 

dłoń 

przestaje boleć 

zaciśnięta pięść 

  

  

  

*** 

w twojej bajce 

jest cała przestrzeń 

i kiedy mnie zapraszasz 

przenikam do twojego świata 

  

w twojej bajce 

jest cały czas 

  

w twojej bajce 

jest wszystko 

  

kiedy jestem z tobą 

twoja bajka 

jest moim światem 

  

kiedy jestem sam 

jestem z zupełnie innej bajki 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  



*** 

jeżeli nie umiesz 

powiedzieć ty 

opowiadasz ciągle 

o śmierci 

pielęgnujesz lęk 

uciekasz 

umierasz ze strachu 

  

i bardziej cię nie ma 

niż jesteś 

  

życie zaczyna się pomiędzy ty  i ja 

pomiędzy niebem a ziemią 

  

popatrz w stronę życia 

daj się zaprosić 

albo  tylko powiedz 

dobrze nam być razem 

  

  

  

*** 

zobacz świat dzieci 

  

ileż jest niewygody 

w tych zbyt małych oknach 

zbyt nisko klamkach 

zbyt wąskich drzwiach 

malutkich domeczków 

  

zobacz 

jak jesteś nieuważny 

gdy zmuszasz dzieci 

by wspinały się 

na palce 



 *** 

ludzie mają uszy jak okna 

mogą je zamykać 

przed tobą 

  

tylko dzieci mają dobry słuch 

  

gdy nie pozwolisz im mówić 

gdy zamkniesz 

pomiędzy nigdy i zawsze 

zabijesz wiarę 

zostawisz lęk 

  

więc lepiej rozbij te szyby 

nawet jeśli okruchy szkła 

będą ranić 

może chociaż krew 

będzie prawdziwa 

  

  

  

*** 

każdy ma klucz do swojego świata 

lecz zamykanie to nasza specjalność 

zamykamy siebie samych 

zamykamy się w sobie 

  

gubimy klucze 

dorabiamy wytrychy 

  

a przecież 

ręką dziecka 

można wszystko otworzyć 

  

kiedy staniemy się jako dzieci 

  



 ***                                                                       

uciekasz w noc 

choć to nie jest ucieczka przed światem 

  

w tobie ból 

jesteś w samym środku cierpienia 

w tobie ból i zmęczenie bezsilne 

  

obudź się 

zmień pragnienia na zwykłą chęć bycia 

  

usiądź tu 

jeśli jeszcze czegoś się boisz 

poboimy się razem 

przez chwilę 

  

  

  

*** 

nie spuszczam oczu 

gdy słucham starej piosenki o garbie 

który jest tarczą 

  

kiedy pragnienie jest większe od nas 

wygrywa nową melodię 

w jej takt wyciągam rękę 

i chwytam mocno 

by nie zabrała nas lawina w samotność 

  

a ty rozdajesz radość 

w zagłębieniach ciała chowasz cały świat 

  

i moich rąk twój świat nie rani 

gdy wierzysz moim dłoniom 

gdy wierzysz sile moich ramion 

gdy oglądamy mleczne mgły o świcie  



 *** 

czasem jesteśmy jak nasz sen 

o domu spokojnym 

gdy dzielimy się czekaniem i troską 

kiedy dzieli nas to co jest 

  

czasem nadzieja odbiera nam mowę 

gdy idziemy od siebie do siebie 

coraz głośniej i coraz prawdziwiej 

  

wymyślamy ten dom nasz spokojny 

w nim nadzieja po kątach się miota 

i biegniemy czym prędzej do okna 

by popatrzeć 

w tym samym kierunku 

  

czasem jesteśmy 

jak nasz sen o domu spokojnym 

  

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piosenka I 

  

kiedy się cień przed tobą kładzie 

i idziesz drogą niewiadomą 

czy wiesz jak właśnie wtedy kochasz 

przyszłość – bezradną nieznajomą 

  

co będzie nie wiesz co się zdarzy 

i jakie przyjdzie dźwigać brzemię 

przyklejasz nowy wzór do twarzy 

i idziesz deptać twardą ziemię 

  

idziesz i nie znasz prawdy swojej 

myślisz że jesteś pępkiem świata 

znam  

poplątane drogi twoje 

i utracone twoje lata 

  

bo jestem tobą od początku 

chociaż ty nigdy mną nie byłeś 

gdy się zagubisz jeszcze bardziej 

wiedz 

że się we mnie zagubiłeś 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piosenka II 

  

jesień znów z liści poemat układa 

każe wiatrom porywistym 

gwizdać swe muzyki 

liść mokry – jak wers – kiedy spada 

tańczy radośnie 

i śpiewa złociste liryki 

  

jesień każe pamiętać że jutro przeminie 

uśmiecha się do przez deszcze i serca dotyka 

a kiedy na liściu noga liściu noga się powinie 

tańczysz jak liść 

i świat spod twych stóp się wymyka 

  

zostajesz sam jak zwiędły liść jesienny 

i kochasz nagie drzewa 

bo cóż ci zostało 

chyba ten dzień co przemija  

niezmienny 

i kilka serca drgnień 

tak wiele 

tak mało 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piosenka III 

  

w kałużach błyszczą twoje oczy 

wielkie błękitne załzawione 

chcesz zdeptać wszystko 

godnie kroczysz 

niosąc swe myśli rozognione 

  

chcesz pewnie uciec gdzieś od siebie 

choć nie wiesz nawet dokąd 

stąpasz po błocie i po niebie 

w zamknięty wpadasz okrąg 

  

w tej kołomyi kołowrotku 

jak w klatce ptak się miotasz 

zostawiasz garść smutnego smutku 

w kałużach się przeglądasz 

  

kocham zamglone twoje oczy 

błękitne załzawione 

kocham twe kroki 

kocham myśli 

smutki niepoliczone 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            



Piosenka IV 

  

jeśli za mało a jeśli za dużo 

jeżeli wczoraj i dzisiaj i jutro 

te same lęki spokojny sen burzą 

ta sama radość od której tak smutno 

  

jeżeli pogoń jest tylko ucieczką 

a trwanie trwogą jest nie do zniesienia 

i kiedy chwila trwa tyle co wieczność 

i kiedy nie wiesz gdzie szukać zbawienia 

  

bacz by nadzieja nie umarła jeszcze 

niech ziarno wiary tli się w drżącej duszy 

jesienną miłość będą grały świerszcze 

jeszcze się w życiu nie jeden raz wzruszysz 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

pomiędzy niebem a ziemią 

cały z ziemi 

jak garnek gliniany 

jak urna 

  

cały niebieski 

w chwili zapomnienia 

nieskończony i nieśmiertelny 

  

scalasz w sobie 

wszystkie możliwości 

  

jeśli tylko bez lęku 

dotykasz 

nieba i ziemi 

  

  

***                                                                      

zachód 

jest na wschód od wschodu 

  

na każdym miejscu 

trzeba być światowidem 

  

wysłuchaj 

zanim gołymi rękoma udusisz prawdę 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



***                                                                         

nawet mrówki wiedzą 

że świat jest bez granic 

  

granice są w nas 

to my 

nie pozwalamy światu 

być sobą 

  

kiedy mówimy językami 

kiedy dzielimy i rządzimy 

kiedy wierzymy we własne kłamstwa 

  

jak długo świat 

będzie znosił tę demagogię 

  

  

*** 

czy chcesz być cały 

nie rozdarty 

nie rozbity 

nie podzielony 

  

czy chcesz być gotowy 

nie zamknięty 

nie zalękniony 

  

czy chciałbyś popłynąć 

na promieniu światła 

tam gdzie początek i koniec 

  

jeżeli popatrzysz uważnie 

będziesz cały 

będziesz gotowy 

i zobaczysz jak płyniesz 

na promieniu światła 



 

*** 

po orbitach 

krążą drobne cząsteczki 

twojego mikrokosmosu 

  

i przestrzeni jest tak dużo 

że jesteś bardziej pustką 

niż pełnią 

  

możesz być czarną dziurą 

albo wielkim wybuchem 

  

nie bądź 

czerwonym karłem 

  

  

*** 

czas czekania 

albo zadumy 

jest jak płomyk świecy 

trochę drżący 

trochę niepewny 

chwilami spokojny 

  

jest wtedy cicho 

tak cicho 

że słychać własne 

pragnienia 

  

i jeszcze ciszej 

gdy przychodzi zrozumienie 

że przecież 

jesteś 
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*** 

w takiej chwili 

kiedy czekam na spełnienie marzeń 

na granicy snu 

czekam każdą moją cząstką 

gotowy oddać ci do ostatka 

sens mojego istnienia 

  

w takiej chwili 

przychodzi do mnie miłość 

zniewala 

dając wyzwolenie 

  

  

  

Niepokój 

  

przychodzi z pragnieniem 

i kiedy czekam zakrada się ostrożnie 

by nie spłoszyć nadziei 

- gdzieś w środku wije swoje gniazdo 

  

- wystarczy chwila nieuwagi 

i sam staję się gniazdem niepokoju 

spłoszona nadzieja umyka co tchu 

pragnienie staje się niemożnością 

zostaje niepokój 

niedosyt i czekanie 

  

- wystarczy chwila uwagi 

by znów było inaczej 

nadzieja przychodzi z pragnieniem 

przynosi ze sobą marzenia   

a ty  

pozwolisz je spełnić 



*** 

pomagasz mi żyć 

bez ciebie coś zaciska palce 

na moim sercu i oddech staje się ciężki 

  

pomagasz mi żyć 

z tobą 

u mych ramion rosną skrzydła 

i przenoszą mnie przez krainę mroku 

  

  

życie pomiędzy tak i nie jest prawdziwe 

jak ból i jak radość 

  

czy wiesz 

że pomagasz mi żyć 

  

  

  

*** 

widzę roziskrzone oczy 

pogodną twarz 

wesoły uśmiech 

  

maluję twój portret 

dotykam twojej obecności 

  

jesteś moim lustrem 

i nadzieją płótna 

tworzeniem szalonym 

i chwilą czekania 

może upadkiem 

a może nagrodą 

  

maluję twój portret 

codziennie 



 *** 

gdy się spotykamy 

spotykamy siebie 

nawzajem 

bywa 

że tylko siebie samych 

  

  

  

  

*** 

aria 

na strunie G 

jest piękna 

  

napięta struna 

aż do granicy 

wyczekiwania 

gdy pęknie 

może zranić 

twój nieświadomy 

bawiący się 

palec 

  

strunę 

trzeba zrozumieć 

gdy ją pokochasz 

staniesz się struną 

i zabrzmi 

aria 

  

  

 

 

 

 



*** 

twoje dni są kamienne 

i dają słowom tyle ciężaru 

że trudno je unieść 

w drogę 

a wiem 

że chcesz dawać kromki 

jeszcze ciepłego chleba 

kwiaty na stół 

i uśmiech 

lekki jak powiew wiatru 

  

zapragnąłem poznać 

twoje słowa dziś 

rozumiem te kamienie 

są żywe 

i mają twoją duszę 

są jak kwiaty 

jak stół 

i jak uśmiech 

lżejszy niż powiew wiatru 

  

  

  

*** 

zobacz ten lęk 

wyrasta niepokojem o utratę złudzeń 

i zobacz mnie kiedy właśnie się boję 

  

kiedy przestanę się bać 

przyjdzie do mnie 

gotowość 

na każde teraz 

z tobą 

przez ciebie 

i dla ciebie 



*** 

kiedy stajesz przede mną 

przynosisz ze sobą 

całą długość chińskiego muru 

i nie tylko pragniesz ochronić  

własne bezpieczeństwo 

  

przecież wiesz 

że doświadczyć więzienia 

można z każdej strony muru 

  

kiedy staniesz przede mną 

unieś się nad ziemię 

zachwycony 

polecę śladem twojego wyzwolenia 

  

  

  

Adwent 

  

oczekiwanie 

to taki stan 

gdy czas staje się bardziej prawdziwy 

gdy rachunek sumienia 

staje się bardziej prawdopodobny 

gdy nadzieja 

napełnia się wiarą i miłością 

  

oczekiwanie 

to próg za którym możesz spotkać wszystko 

- resztę życia 

radość i wyzwolenie 

  

jeżeli umiesz naucz mnie  

oczekiwania 

  



 *** 

kiedy zaczynałem burzyć moją wieżę Babel 

któregoś dnia  już nie pamiętam 

może to była jedna z tych nocy 

kiedy sen przeszedł obok 

zobaczyłem 

a właściwie zrozumiałem 

że im bardziej niszczyłem moją twierdzę 

tym bardziej zrozumiałym stawał się mój język 

kiedy rozbiłem już misterne złociste mozaiki 

moje słowa stały się proste 

to nie prawda że łatwo mi szło 

niektóre fragmenty te najdawniejsze 

długo przykuwały moją uwagę żałowałem ich 

żeby je zmienić w proch i pył 

musiałem wzbudzić w sobie święty gniew 

a i tak mieszał się on z bólem 

kiedy teraz na gruzach wrosłem w tę ruinę 

nie zbuduję już wieży 

ale też nie łatwo przychodzi mi rozbijać te kamienie 

czegoś się boję choć widzę już więcej 

a raczej rozumiem więcej i im bardziej milczę 

tym bardziej mój język staje się zrozumiały 

kiedy tak zamilknę zaniemyślę choćby na chwilę 

wówczas te szczątki budowli przestają istnieć 

i mam wtedy pewność że w tej pustce 

w tej otwartej przestrzeni wszechświata 

rozbrzmiewa słowo słów 

którego nie umiem powtórzyć 

ale które jest zawsze 

teraz i na wieki 

  

  

 

 

 



Stwarzanie Świata 

  

zawsze 

zaczynam stwarzanie świata 

od ciebie 

bo tylko od ciebie 

może zaczynać się świat 

  

  

  

Tryptyk 

  

I. 

gdy żyjemy poza 

jest 

to nie żyjemy wcale 

  

II. 

drzewo wiadomości dobrego i złego 

jest początkiem schizofrenii 

jego zatruty owoc kłamstwa i śmierci 

zjadamy codziennie 

w wyścigu od było do będzie 

  

III. 

zobacz jedność Boga 

to szansa zjednoczenia 

powrotu do pierwotnej świadomości 

kiedy jest Prawdą 

jest prawdą dla wszystkich 

kiedy jest Życiem 

jest życiem każdego 

kiedy jest Drogą 

jest drogą którą idziesz 

  

  



*** 

boisz się 

wyszarpnąć tę włócznię 

z twojego boku 

  

choć to boli 

jest to twój ból 

i przypomina że żyjesz 

  

mógłbyś przecież umrzeć 

  

kiedy ból staje się 

nie do zniesienia 

prosisz 

bym wyrwał 

tę drzazgę 

z twojego serca 

  

nie mogę ci pomóc 

bo przecież tylko ja wiem 

że tam nic nie ma 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

                      Irenie 

  

gdy dotykam słów 

boję się że obraz 

jest zamazany 

i dźwięki 

odbijają się pustym echem 

  

kiedy obraz 

wymyka się słowom 

a trwa 

z całą mocą 

jestem w trwaniu 

jestem w twojej mocy 

tak blisko 

że nie ma miejsca na echo 

  

  

  

*** 

w pąku śnieżyczki 

zwinięty jest cały świat 

początek wiosny 

pragnienie słońca 

i wody 

każda możliwość dla ciebie 

od zachwytu 

po twardy but 

  

biel śniegu 

bukiecik pojednania 

  

każda chwila 

jest pąkiem śnieżyczki 

  



 *** 

uświęć 

ten grzech 

niech się stanie 

twoim wyzwoleniem 

zadośćuczynieniem naturze 

przestrzenią miłości 

  

tylko ty możesz 

go uświęcić 

nadać sens 

otrząsnąć się z obaw 

  

grzeszyć 

to żyć bez miłości 

bać się siebie 

pielęgnować lęk 

uciekać 

  

  

*** 

pomiędzy startem a metą 

jest walka z czasem 

który istnieje jedynie 

pomiędzy przyczyną a skutkiem 

w podzielonym świecie 

na początek i koniec 

  

a jednak w tej przestrzeni 

która wyzwala energię 

by z żelazną dyscypliną 

gnać do przodu 

jest sens smaku zwycięstwa 

chwili wyzwolenia 

jedności z całym światem 

  



*** 

myśli 

zdania ze słów 

oddzielają nas od świata faktów 

pozbawiają prawdziwego przeżywania 

  

przeżywamy nie siebie 

tylko swoje wymyślanie 

zmyślanie 

myślenie 

  

kradniemy zdania 

sprzedajemy zdania 

tracimy wzrok 

widząc jedynie nazwy rzeczy 

topimy się w świecie ze słów 

  

rzeczy 

myślą o nas ze zdumieniem 

  

  

  

  

                                                                                   

Narkomania 

  

ten cierń gałązką bólu wbija się w duszę 

  

nie chcesz przeboleć bólu 

boisz się  

uciekasz 

  

ten cień ślad światła i życia jeszcze nadąża 

gdy za daleko uciekniesz 

zgubisz i cierń 

i cień 



*** 

w zaduchu myśli 

z głową pełną chorej Europy 

z bolejącym od pragnień 

sercem krwawiącym 

jak skoszone ściernisko 

  

z uwięzłą w krtani ułudą 

jak ślepcy goniący za szczęściem 

  

już nie umiemy oddychać 

wszechobecnym 

jestem 

  

  

*** 

świat 

jest podobny do lustra 

które rozbijam na tysiące drobnych kawałeczków 

  

całe nieszczęście bierze się z rozbijania 

lustra 

  

w każdym kawałku można 

zobaczyć tyle ile tylko można zobaczyć 

  

rozbijam lustro 

z pasją ślepca 

i po ostrych krawędziach  

spływa lodowata krew świata 

bezbarwna 

i zupełnie niewidoczna 

  

  

 

 



 *** 

kim jesteś 

w zaczarowanym świecie na tej ziemi 

która jest jak piekło obcej planety 

  

kim jesteś 

wtłoczony pomiędzy tak i nie 

pomiędzy dobro i zło 

w klatce schizofrenicznej iluzji 

  

kim jesteś 

ateisto 

dobrze wychowany grzeszniku 

poganinie 

  

maszynko do mielenia 

słów uczuć i idei 

kim jesteś – który jesteś 

  

  

  

*** 

w świecie podzielonym granicami 

żyjemy pełni lęku 

o utratę wymyślonych królestw 

przywłaszczonych obszarów 

zakrzywionych przestrzeni 

  

nie umiemy przekroczyć granicy 

jesteśmy jak celnicy 

i tylko czasem w chwili odwagi 

w chwili zapomnienia 

we śnie 

przemycamy siebie samych 

w marzenia o raju 

i o niebie 



*** 

cokolwiek powiem 

każde słowo jest 

przeszłością 

pamięcią 

jakimś ostatnim dniem 

jakąś nocą 

chwilą która minęła 

  

teraźniejszość jest 

tylko w jednym słowie 

jesteś 

  

i kiedy to rozumiem 

przychodzi do mnie miłość 

pełna 

gotowa na wszystko 

nieskończona 

i nieśmiertelna 

  

  

*** 

co czynisz 

gdy kochasz pragnienia 

które chcesz by były 

dowodem na istnienie miłości 

które co chwila wymyślasz 

  

zaniemyśl na chwilę 

posłuchaj serca 

zobacz jego głód 

zobacz jego pustkę 

zaniemyśl 

  

może przyjdzie do ciebie 

miłość 



*** 

codziennie od nowa budujemy 

wieżę Babel 

łudząc się że z ostatniego piętra 

zobaczymy wszystko 

  

codziennie 

ktoś miesza nam języki 

i spadamy w otchłań nieporozumienia 

  

a może nie trzeba budować 

żadnej wieży 

  

  

  

  

*** 

świat 

jest plątaniną dróg 

ścieżek 

torów 

  

jakże pragniemy 

mieć z kimś po drodze 

patrzeć w tym samym kierunku 

albo 

zatrzymać się 

by wpuścić odrobinę pozaczasu 

wieczności 

w chwili zjednoczenia 

  

 

 

 

  

  



*** 

dopóki się boisz 

nie jesteś miarą niczego 

i żadną miarą 

nie potrafisz 

zmierzyć życia 

  

nie bój się 

niech zdarzy ci się 

życie 

 


