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NIE BÓJ SIE 

  

otwórzmy się 

zdejmujmy zasłony 

powoli 

przed nami stanie świat 

nieznany 

otwórzmy się 

abyśmy mogli wejść 

do siebie 

nie bój się 

że za zasłoną 

najzwyklejsza pustka 

będziemy razem 
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POMIEDZY TY I JA 

  

pomiędzy ty i ja 

pada deszcz 

wieje wiatr 

jest zielono 

czas przepływa w każdą stronę świata 

ptaki przelatują unoszone mocą skrzydeł 

ty i ja 

jesteśmy przykuci do ziemi 

do mojego ty do twojego ja 

zrywamy sie czasem do lotu 

i wtedy deszcz pada nam na głowy 

i wiatr mierzwi nasze włosy 

jesteśmy skazani na ziemię 

wodę powietrze i niebo 

na radość 

w chwili zapomnienia 

  

  

  

JAK NASZ SEN 

  

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 



TYLKO NIE WIEM 

  

noc jest rajem wyobraźni 

w ciemności 

tęsknotą  jak zaczarowanym ołówkiem 

rysuje twoją obecność 

zaznaczam szczegóły 

kreską 

która jest konturem twojego ramienia 

zostawiam delikatny dotyk i drżenie 

inną kreską przywołuję ciepło twego ciała 

bezustannie powtarzam twój obraz 

i tylko nie wiem 

skąd ten nie narysowany żal i pustka 

której nie umiem zapełnić kreskami 

  

  

NIE ZAPOMNIJ 

  

sny 

są jak rumianki w wazonie 

jeszcze czekają spełnienia 

choć boją się codzienności 

tylko od święta 

stają się jakby rzeczywiste 

i przez kilka dni cieszą 

gdy są świeże i pachnące 

rumianki umierają jak sny 

w oazach zapomnienia 

wiatr roznosi je na wszystkie strony 

jak najdalej 

nie zapomnij 

gdy wyrzucisz rumianki 

pomyśleć 

to nie był sen 

  



POPIERSIE KOBIETY 

  

      z galerii grafiki polskiej 

jeśli mi dasz twój uśmiech 

i twoje spojrzenie 

to pocałuję cię 

w nie namalowana delikatną bladą rękę 

jeśli mi sie przyśnisz 

taka jaką cię ujrzałem 

to będę cię kochał nie domalowaną 

najbardziej kobiecą 

jeśli popatrzysz na mnie tamtym wzrokiem 

jak słup soli 

zostanę po drodze 

  

  

BAJKA 

  

postawili mnie na rozdrożu 

kazali iść dalej 

i poszedłem z zamkniętymi oczyma 

bo nikt mi ich nie otworzył 

a kiedy pierwszy raz upadłem 

przejrzałem 

wokoło były kamienie 

cisnęły się do świadomości 

dalej stało drzewo 

podniosłem się żeby iść 

i zdarzało się 

zapatrzony w kolorowy widnokrąg 

upadałem na wąskiej ścieżce 

a kamień ? 

został w świadomości 

kamiennym obrazem 

i tylko czasem spadnie z serca 

  



  

JUŻ WIEM 
  

I. 

zobaczyłem siebie samego poznałem że jestem 

odtąd znam trud poznawania siebie 

nawet w tym co ty chcesz abym poznał 

poznaję niepokój i niepewność 

małą stabilizację 

i własny głos w pustym pokoju 

i radość kiedy zmęczony czekam na jutro 

myśląc o tym co będzie 

  

II. 

nowy dzień przychodzi znienacka 

jeszcze senny idę do ciebie 

chce cię spotkać nie wiem jeszcze kim jesteś 

najważniejsze to spotkać się z tobą 

gdy i ty tego zapragniesz 

zatrzymamy sie wtedy na chwilę 

i choć pójdziemy każde w inną stronę 

żadne z nas nie pójdzie samotnie 

poznałem jak to dobrze zatrzymać sie na chwilę 

przed tobą 

  

III. 

wczoraj zapytałem dokąd idziemy 

i twój uśmiech mi wszystko wyjaśnił 

tez próbowałem sie uśmiechnąć 

nie umiałem jeszcze ale dzisiaj 

choć ty jesteś kimś innym 

uśmiecham się do ciebie 

już wiem dokąd pójdę jutro 

pragnę cię spotkać choć nie wiem jeszcze  

kim jesteś i nie wiem 

skąd będziesz przychodzić 



MUSIMY 

  

jeżeli staniesz przede mną 

czego zechcesz 

nie wiem czy potrafię 

jeżeli jesteś kimś więcej 

zrozumiesz moją ludzką słabość 

jeżeli dam ci nadzieję 

wiem że odpowiesz mi wiarą 

ale na początku 

musimy się przecież spotkać 

  

  

  

WTEDY CHCESZ IŚĆ 

  

kiedy czasu tyle że brakuje sił 

by go udźwignąć 

a domu nie masz by zostawić 

choć trochę na potem 

wtedy chcesz iść 

i rozdawać swój czas drodze  

pogodzie i napotkanym ludziom 

  

  

  

WSPOMNIENIE 

  

widziałem 

misterium walki 

o sens 

nie umiałem powiedzieć 

ty nie umrzesz 

  

  

  



POMIĘDZY 
  

z własnego nie do tak przechodzę 

pomiędzy pustka drażni i złości 

zamknięty jak puszka wołowiny 

na osobnej półce leżę 

otwarta przestrzeń świata dookoła  

straszy jak przepaść 

spaść z półki potoczyć się po chodniku 

może ktoś podniesie 

oderwać się od tego miejsca 

zacząć żyć dać się zjeść nawet psom 
  

  

  

DZISIAJ 

  

nie masz dzisiaj prawdziwych Józefów 

po co komu jakiś prosty człowiek 

żadna matka Jezusa nie rodzi 

po co komu co komu powie 

zagubiony ten świat i obcy 

tłum tak straszny jak piasek na pustyni 

wiatr i bies władają wedle woli 

wszyscy chodzą ścieżkami krętymi 

nie potrzebna prawda dla świata 

po co droga stroma choć prosta 

po co sens po co sens istnienia 

za to przecież nic nie można dostać 

naszą strawą powszednią miraże 

ułudami gasimy pragnienia 

nie przyznamy się nigdy do siebie 

ani światła nie chcemy ni cienia 

zapatrzeni w wielkie NIC w pół drogi 

ani drogi nie znamy ni życia 

posuwamy się tylko przed siebie 

umieramy na początku życia 



SLOWO O SLOWIE 

  

zamknąć w słowie świat 

ptaka w klatce zniewolić zasmucić 

słowo poznać uszanować 

zanurzyć w radosnej trosce 

świat słowem otworzyć 

być stwórcą świata wolnym i wesołym 

odpowiadać na słowo odpowiadać za słowo 

dzielić się 

  

  

NAJPRAWDZIWSZE 

  

I. 

próba poznania prowadzi na skraj horyzontu 

gdzie leżą śniegowe pola z mojej wyobraźni 

a pod śniegiem muszą być zielone łąki 

przyszłej wiosny 

początek jest w dniu kiedy otwieram oczy 

i niektórzy mówią że widzę świat do góry nogami 

jeszcze tego dnia piję słodkie mleko 

i śpię uspokojony melodią kołysanki 

jeszcze tego roku chowam głowę w szorstkie dłonie  

ojca który jest największy na świecie i mój 

bardzo lubię pola sterczące ścierniskiem 

i lubię konia i pług i podorywkę 

  

II. 

jestem już daleko kiedy jesienią albo wiosną 

widzę początek i koniec dnia 

w takiej chwili kiedy dotykam granicy 

spotkanie jest najprawdziwsze 

poznaję że jestem sam 

i wiem skąd dokąd jestem i dla kogo 

  



PROLOG  

  

na początku było Słowo 

musiał być początek 

to nie prawda 

że brakuje słów 

brakuje Słowa 

które było 

na początku 

Słowo było Życiem 

na początku 

było Życie 

to nie prawda 

że umiemy żyć 

brakuje Życia 

które było 

na początku 

  

  

  

SYLOGIZM  III. 

  

JA JESTEM KTÓRY JESTEM 

rzekł Mojżeszowi i powtórzyły wieki 

SŁOWA ŻYCIA 

 

Ja jestem który się staję 

pomyślałem 

z nadzieją patrząc przed siebie 

i za siebie 

 

Moje  s t a j ę   s i ę 

zawarło się w TYM KTÓRY JEST 

i świadom jestem tego daru 

choć nie zawsze umiem go przyjąć… 

  



MODLITWA 

  

I. 

zwyciężać czas 

ten poganiany wiatrem nocnym 

ten obmywany deszczu wodą 

stanąć ponad nim być wiatrem deszczem  

i móc powiedzieć jestem sobą 

  

II. 

spojrzenia trzeba co przenika rzeczy 

by chwycić trwania sens ukryty 

serca potrzeba by sie spalało 

kiedy oczodół łzą nie myty 

trzeba tęsknoty aby zamarła 

w rozdartym mięśniu serca 

daj nam choć jedno albo nas dotknij 

godziną co uśmierca 

  

  

  

NA SKRAJU 

  

na skraju godności jak słońce prawdziwej 

zaczajony lęk drży i blednie 

w jasności wszystko jest widoczne 

nawet cień ma pełniejszy kształt 

w środku jedności spójnej jak kamień 

jest rysa co rozdarciem albo pustką zakwita 

godności nie ma dla wszystkich 

jest dla każdego z osobna 

jesteśmy godni i drżący 

rozdarci i zjednoczeni 

w świetle walczymy o życie 

co jest wieczności cieniem 

i pęcznieje soczystą ułudą 



ZRÓDLO NOCY 

  

źródło nocy 

jest głodem zimnych warg 

pustynią bez sakramentu chleba 

ścieżką krzywą 

obok źródła mocy 

jak ból w dołku 

jak chyłkiem padający cień 

jest smutkiem duszy 

drżącej jak latarnia 

nim nastanie dzień 

  

  

  

KOLACJA 

  

na skraju dnia 

pomiędzy kromką chleba a łykiem herbaty 

żal jak marzenie przełykam popijam 

dzisiaj też zapomniałem drogi 

choć wołasz za mną 

pójdź za mną 

  

  

ZAWOLAJ MNIE 

  

zawołaj mnie 

jeszcze mam nadzieję że jestem potrzebny 

że się przydam do czegoś 

do czegokolwiek 

widzę jak otwierasz usta nadymasz płuca 

i wołanie twoje już do mnie nie przyjdzie 

udusiło się w twoim gardle 

a może to tylko ja 

utraciłem słuch 
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