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*** 

jestem kąkol z przypowieści 

o kąkolu 

i wcale nie jestem taki zły 

a nawet ładnie wyglądam 

kiedy kwitnę 

  

mój przyjaciel 

bo mnie zasiał i rosnę 

jest twoim nieprzyjacielem 

gdy sieje mnie w twojej pszenicy 

  

i choć twój plon wyniszczam 

zgadzasz się na mój żywot 

bo wcale nie jestem taki zły 

kiedy kwitnę 

i ratuję cię od monotonii 

dojrzałych pól 

  

jaka szkoda że mnie od kłosów oddzielisz 

który każdy szelest pokochałem 

a gdy będziesz mnie spalać na stosie 

mój dym będzie prosty i wysoki 

bo wcale nie jestem taki zły 

jak mój przyjaciel 

który jest twoim wrogiem 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



*** 

gdy poznawałem twój raj 

zobaczyłem 

że jest najzwyklejszym na świecie 

ogrodem 

a jednak był to raj 

może dlatego 

że tak bardzo chciałem 

i jestem pewien 

że było mi tam dobrze 

tak jak tobie 

może dlatego 

był to raj 

w środku ogrodu było miejsce 

w którym każdy się musiał zatrzymać 

i patrzyłem jak się przede mną otwierasz 

i gdy odważnie zaglądałem ci w oczy 

widziałem 

spokój i lęk 

bo to był przecież twój raj 

a ja mogłem go tylko oglądać 

i było tam wiele  drzew 

a każde miało inny owoc 

ale to były twoje owoce 

i nie wiedziałem jaki mają smak 

najbardziej boję się 

gdy patrzysz na mnie jak drzewo 

które chcesz by rosło w  twoim ogrodzie 

a ja 

nigdy nie będę drzewem 

i nie przyniosę rajskiego owocu 

mam swój maleńki ogródek 

w którym rosną  karłowate dziczki 

  

  

  



*** 

odchodzimy od siebie 

oddalamy się 

w  kierunku  niepewnych  nadziei 

niejasne  pragnienia 

przenoszą  nas w  jutro 

poza  to co jest 

  

inni  wpadają  w  chaos   rutyny 

my  sami 

boimy  się  przyzwyczajeń 

  

nasz  głos  dla  nas samych 

bywa  bełkotem 

inni  też  nie   wiedzą  co  mówią 

  

dzielimy  świat  na  my  i  wy 

rozdzielamy  codzienność 

na  ty i ja 

odchodzimy   od  siebie  samych 

odchodzimy  od  siebie  nawzajem 

bezwzględne   pragnienia  

przynoszą  nam 

nienasycenie 

prowadzą 

na  bezdroża 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



*** 

kiedy  pozorny  ład  nastaje 

i czas  spokojny fikcją  prawdę rani 

stań  naprzeciwko 

wyrwij  mnie z otchłani 

powiedz że  jesteś 

  

a  ja  może  zerwę  się 

jak  wiatr co  łamie  drzewa 

i  cię  pochwycę  w dwa  mocne  ramiona 

uniosę ponad  czas 

co  kona  z rozpaczy 

w  krainę  wieczną 

gdzie  czas nic nie  znaczy 

  

  

  

*** 

twoja  dłoń 

nie jest  tylko  ciałem 

gdy  dajesz  mi  szklankę  wody 

  

woda  którą  wypijam 

nie   całkiem  gasi  pragnienie 

pragnę  uścisnąć  twoją  dłoń 

  

nie  potrafiłbym  nazywać 

ciepła  twego  ciała 

ono  grzeje  inaczej 

niż  słońce 

  

twój  gest  oswoił  mnie 

ciągle  powraca  pragnienie 

tej  teraźniejszości 

kiedy  dajesz  mi  odrobinę  siebie 

kiedy  widzę że  jestem  twój 



 *** 

wzruszenie  wypełnia  mnie  powoli 

gdy  przywołuje  twój obraz 

i pierwsza  iskra żalu   zapala  się  w oku 

a jednak  jestem  z  tobą 

przy  pustym  stole 

tutaj 

albo  gdzieś   w  twoim  świecie 

  

boję  się 

mojego  wzruszenia 

uciekam  od dzisiaj 

w pełne  nadziei  jutro 

gdy  obejmę  cię  mocno 

jakbym  chciał  abyśmy  byli  jedno 

  

osamotnienie   nie jest  samotnością 

a pustka 

może  stać  się   pełnią  czekania 

właśnie   w tym  momencie 

gdy  czekam 

najbardziej  jestem  twój 

i  odważnie  oddaję  ci  do ostatka 

sens  mojego  myślenia 

  

przyjdź  gdy  czekam 

obejmij  mnie  tylko 

będziemy  jedno 

  

  

 

 

 

 

 

  



*** 

a jutro  było  dzisiaj 

a  dzisiaj  bez czasem 

bezmiarem   pożądania 

bliskością  bez  granic 

bezkresem  i beztroską 

  

i  trwało  jedną  wieczność 

i  wieczność  wieczności 

sny  stawały  się  jawą 

a  jawa  snem była 

  

i  czas  się  skończył 

w  chwili 

ciał  naszych  wierności 

i minął  czas 

jak  wrzący  niedosyt  kochania 

  

  

  

*** 

jak  to dobrze  że  jesteś 

bo  każde  bezdroże  jest  drogą 

nadzieja 

pewnością  jest 

prawdy 

i serce  drży   

lecz  bez lęku 

  

jak  to  dobrze  że  jesteś 

bo  czas  miłością   dojrzewa 

i życie  po prostu  żyje 

  

jak  to  dobrze 

że  jesteś 

  



  

*** 

miłość 

to  otwarta  przestrzeń 

wszechświata 

  

jeżeli  nie  ma  tej  w tobie 

jesteś  czarną  dziurą  

która  zabija  przestrzeń 

  

nie  zabijaj 

  

popatrz  uważnie 

jesteś  wolną  przestrzenia 

  

niech  spadną  łuski  twoich  oczu 

bądź  stwórcą  kosmosu 

ciszy  istnienia 

niepojętnej  mocy  miłości 

  

tylko  popatrz  uważnie 

jesteś  wolnością 

jesteś  źródłem wszystkiego 

  

jesteś  miłością 

jeśli  nawet  jeszcze  tego  nie wiesz 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  



*** 

jesteś   tajemnicą 

jak  zachwyt  jest  twoje  istnienie 

porywasz  mnie 

tam  gdzie  nie ma  pustki 

gdzie  nasycenie  i  jedność 

  

otwierasz  się 

we mnie 

wypełniasz  każdą  cząsteczkę 

mojego  istnienia 

  

dzielisz   się  sobą 

a  ja  zaczynam  do  ciebie  należeć 

i  nie  jestem  już  niewolnikiem 

i  odzyskuję  wzrok 

i widzę  wolność 

którą  mi  dajesz 

by  mnie  ochronić  przed  lękiem 

który  rani 

a  czasem  zabija 

  

bądź  ze  mną 

jak  ta  chwila 

jak prawda 

która  przychodzi  sama 

bądź 

  

  

 

 

 

 

 

 

  



*** 

odzyskaj  raj 

radość  zjednoczenia 

to  koniec  niepokoju 

to  powrót  do spokoju  ziemi  

ciepła  słońca 

chłodu  wody 

  

ta  radość  unosi  nas  poza  czas 

przemienia  nasze  dni 

wypełnia   naszą  jedność 

  

spełnienie 

jest  dopełnieniem  czasu 

początkiem  i końcem  jest 

trwaniem 

co  łączy  nasze  wczoraj  i jutro 

w nim  staje  się nasza  jedność 

  

  

 *** 

kiedy  jestem z tobą 

czas  przestaje  istnieć 

przychodzi  wieczne  teraz 

  

jestem  na początku  istnienia 

tam  gdzie  zaczyna  się  wszystko 

  

z tobą  przez  ciebie  i dla  ciebie 

  

jak  to  dobrze  że jesteś 

jak  to  dobrze  że czas  przestaje   istnieć 

jak  to  dobrze   że  przychodzi  wieczne  teraz 

jak  dobrze   być   na początku  istnienia   

 

z  tobą  przez  ciebie  i dla  ciebie 



 *** 

wieczność 

jest  najzwyklejszą  teraźniejszością 

doświadczeniem  istnienia 

  

jesteś  wieczny 

który  pozwalasz  istnieć 

jesteś  wspaniały 

który   dajesz  życie 

jesteś  piękny 

gdy  przekraczasz  czas 

jesteś  nieskończony 

gdy  otwierasz  przestrzeń 

  

zobaczyć  ciebie 

to  odzyskać  wzrok 

spotkać  się  z  tobą 

to  zaistnieć  prawdzie 

zgubić  się  w  tobie 

to  odnaleźć   wszystko 

  

tak  żyć 

to  kochać 

tak kochać 

to  żyć  wiecznie 

  
Kraków,12.09.1987r. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 



*** 

obiecane  jutro 

kanaan 

powraca 

by  zatrzymać  pory  roku 

pory  dnia 

pogody   i niepogody 

  

powraca 

jak  tajemnicza  odległa  melodia 

jak  wiatr  na  piaskach 

  

i  jest  jak  radość 

pozostawiona  na  pastwę  losu 

mnichom  i mniszkom 

  

to  mój  zagon 

który  ranię 

przerdzewiałym   lemieszom  

  

a  obiecane  mleko  i  miód 

ma  dać  nam  nasycenie 

i  ziemia 

czeka  twardej  dłoni 

za  pługiem  dni 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

ciągle  nieuważni 

wymyślamy  prywatne  światy 

dodając  do faktów 

nie  spełnione  marzenia 

tysiące  małodusznych  pragnień 

ciągle  nieuważni 

próbujemy  jako  bogowie 

zabawiać   się  w tworzenie 

barwnych  banałów 

wątpliwych  uzasadnień  naszej 

miałkiej  i  nijakiej   egzystencji 

odrealnieni  spadkobiercy   epok 

błędów  i  wypaczeń  

my - chore  dzieci 

propagandy  sukcesu 

inkwizycji  prohibicji 

impotencji 

zagubieni  w sobie 

ciągle   nieuważni 

zapominamy  że już  dawno 

wygnano  nas  z raju 

pełni  wstydliwej  nagości 

pełni fałszywego   wstydu 

boimy  się 

uważnie  popatrzeć 

jak  zdarzenia  przychodzą  i  mijają 

nie  godzimy  się  na  przypadek 

ubieramy  się  w kulturową  genetykę 

plączemy   się  w  pokrętnych  ogonach  historii 

sycimy się estetycznymi wzruszeniami 

i nie ma kto by powiedział 

że król jest nagi 

  

  

  



*** 

sen odchodzi powoli 

ciężkim krokiem 

depczesz ten sam chodnik 

idziesz 

czym prędzej 

ubitą dróżką codziennych przyzwyczajeń 

  

jeszcze śnisz 

jestem pośpiesznym twoim snem 

nawet się nie obudzisz gdy odejdę 

sen odchodzi powoli 

i tylko ciągle nie ma 

przebudzenia 

  

  

  

*** 

zobaczyć kwiaty 

co deszczem obmyte 

i świerszcze gdy cykają 

by dopełnić ciszy 

  

zobaczyć słońce 

choć nocą zakryte 

ciebie usłyszeć 

kiedy mnie nie słyszysz 

  

i podnieść 

wzrok 

oszaleć raz z radości 

i zrobić krok 

z nicości do wieczności 

  

  

  



*** 

krzyż ma ramiona 

można na nim wisieć 

nie jak płaszcz na wieszaku 

inaczej 

po ludzku 

można na nim umrzeć 

nie ma domu bez krzyża 

zwyczajnie 

można go dźwigać 

  

rodzę się i ktoś mówi 

na krzyż z nim 

na życie w ułudzie 

bez granic 

  

  

  

*** 

niepokoje 

rosną jak grzyby 

muchomory w białe kropki 

  

niepokoje 

nowotwory myśli szubienicznych 

zakładają powrozy na szyje 

  

niepokoje 

dzieci kalekie leków o następną chwilę 

bija w dzwon rozdartego ja 

  

 

 

 

  

  



*** 

przychodzisz do mnie 

kiedy jestem najbardziej sam 

i zaczynamy się targować 

chociaż wiem 

że ty jesteś mój 

a ja należę do ciebie 

  

gdy odchodzisz 

czuję ulgę 

choć jesteś moim karłem 

i mógłbym nie dostrzegać ciebie 

  

kiedy jesteś 

jesteś bolesny 

jak każdy ból 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



*** 

lęk o jutro jest jak mgła 

przychodzi w chwili zadumy 

nad wczorajszym upadkiem 

dzisiejszą ucieczką 

pomiędzy tak i nie 

  

otula całe ciało 

które kuli się w sobie i drży 

jakże jest dotkliwy lęk o jutro 

jak lęk przed lękiem 

  

boje się 

tak zaczyna się misterium 

mglistego istnienia 

  

muszę zobaczyć ten lęk 

i kiedy patrzę uważnie 

mgła rozpływa się 

odsłania przestrzeń 

opada 

już jej nie ma 

jutra też nie ma 

jest cała przestrzeń 

zaczynam widzieć że przecież 

jestem 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  



*** 

budowanie 

na dnie oceanu 

własnej tajemnicy 

jest jak sen o szczęściu 

jak wieża Babel 

jak wieczorny bałagan po uczcie 

  

chciałem zbudować katedrę 

  

budowałem dzień 

dla siebie 

wieża sięgała nieba 

niezrozumieniem 

pomieszaniem 

  

runęło wszystko 

konający psalm 

przywalony kamieniem 

i kadzidło 

rozsypane wiatr roznosi 

  

a ja wciąż żyję 

i znów chce zbudować 

katedrę 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



*** 

naucz mnie patrzeć uważnie 

chcę widzieć to co jest 

bez ułudy w prawdzie i bez lęku 

  

i naucz mnie rozumieć 

chce poznać to co jest 

bez ułudy w prawdzie i bez lęku 

 

naucz mnie być 

nie wczoraj nie jutro 

lecz dzisiaj 

bez ułudy w prawdzie i bez lęku 

  

bądź jak wiosenny deszcz 

jak letnia burza 

jesienna szaruga 

jak zimowa zamieć 

  

w każdym teraz 

ucz mnie 

najlepiej jak umiesz 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

dzień był jak każdy następny jak każdy poprzedni był zupełnie jak noc 

byłem sam wyczekiwałem wezwania tyle razy gubiłem różne znaki 

jakbym czekał na jakieś niezwykłe wezwanie dzień był jak noc w środku 

zabolało coś zapiekło i pomyślałem że świat zamilkł uwierzyłem własnym 

głuchym uszom nie usłyszałem wezwania a był to dzień w którym 

utraciłem słuch ciągle byłem pewien że jest słowo i że odbija się głucho 

o wielkie uszy wierzyłem że słowo miało być życiem ale nadszedł dzień  

w którym utraciłem słuch bełkot i milczenie wypełniały mnie na przemian 

tego dnia który był jak noc skołatane konwulsyjne słowo z żadnej strony 

nie było słyszalne i niczego nie mogłem zrozumieć w dniu który był jak 

noc wiem że tak to musiało wyglądać wezwania gęsto jak płatki śniegu 

spadały na mnie słowa napisane i słowa lecące w powietrzu uderzały     

o mnie byłem nieustannie wzywany jak kamień na pustyni a wszystkie 

ziarenka piasku miotane burza to wezwania ale był to dzień w którym 

utraciłem słuch i dzień był zupełnie jak noc tak było domyślałem się 

wszystkiego nie było we mnie słowa moje życie stawało się 

nieprawdziwe i dzień był zupełnie jak noc i nic już więcej nie  widziałem 

nie widziałem siebie samego i już byłem pewien że moje życie jest 

nieprawdziwe i zapragnąłem uciec od siebie i biegłem w ten dzień który 

był jak noc a ze mną moje uszy głuche i oczy które nic nie widziały 

wtedy jeszcze nie rozumiałem że to pragnienie było wezwaniem słowem 

i życiem które miało się dopiero obudzić nie wiem jak długi był ten dzień 

zupełnie jak noc i ile było tych dni gdy przemierzałem drogi i bezdroża 

kiedy uwierzyłem że za pustynia jest sadzawka Siloe i że zdążę do tego 

źródła i lustro wody pokaże mi moja twarz i zanurzę się w wodzie           

i potem wrócę by zobaczyć całą moją drogę i usłyszę jak mnie wołasz      

i spotkam ciebie i jeśli zechcesz pójdziemy razem którakolwiek drogą 

  

 

 

  

 

 

 

 



  

*** 

powiedz mi co to jest co zamyka w ramionach początku i końca nie 

przecząc wieczności co początku i końca znać nie chce co dni pogania 

biczem a to tylko ty i ja jesteśmy smagani po twarzy i blizny zostają a to 

tylko uśmiecha się do nas umieranie serdeczne w każdej chwili naszego 

teraz dlaczego nie trwasz w beznadziei a tylko walczysz nie z wrogiem bo 

przecież to o zwycięstwo nad sobą chodzi słowa mówisz do mnie jak 

konwulsyjne  wstrząsy są umieraniem i zaczątkami bycia w locie 

drgającego powietrza poznajemy nadzieję miłość i wiarę to czego nie ma 

do czego potrzebne są bieguny napięć pomiędzy którymi miłość              

i wszystko się staje i gdzie okrucieństwo jest najsprytniejsza żądzą 

zadawania bólu w polu nienawiści pomiędzy strunami dobra i zła skąd 

przychodzisz kim jesteś do kogo idziesz biorąc i dając umieranie okrutne 

w każdej chwili naszego teraz 

  

  

  

*** 

nie szukaj nauczyciela 

wielu jest fałszywych proroków 

nie bądź jednym z nich 

  

ty jesteś mistrzem 

bądź uważny 

ucz się na własnych błędach 

nie powtarzaj ich 

  

naucz się siebie 

mądry 

będziesz żył wiecznie 

  

a wszystko inne 

będzie ci przydane 

  

  



 *** 

naprawdę być 

to być wyzwolonym 

nie bać się 

nie uciekać przed życiem 

nie należeć 

i nie zależeć 

  

naprawdę być 

to  być bezbronnym 

nie zamykać się 

nie zamykać siebie 

nie zniewalać 

nie wymyślać życia 

  

naprawdę być 

to być gotowym 

uważnie patrzeć 

zobaczyć siebie 

zachwycić się trwaniem 

zakochać się w życiu 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

daj sobie szansę 

zapomnij na chwilę 

o tym wszystkim 

co nazywasz 

historią osobistą 

  

przerwij 

ten ciąg zależności 

  

stań w ciszy umysłu 

stań w ciszy serca 

zachłyśnij się trwaniem 

  

zobaczysz 

że wszystko inne 

to kolorowy sen 

banalny film 

w którym nie jesteś nawet 

głównym bohaterem 

  

nie  goń tak 

daj sobie szansę 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

w niewiedzy 

z pełnym sercem sprzecznych uczuć 

miotany pomiędzy lękiem a fascynacją 

budujesz 

wielki gmach niedokończonych przeżyć 

na które zabrakło ci odwagi 

i wszystko przemienia się 

w szklaną kulę 

i przypadek 

nadaje sens twojemu życiu 

gdy daje albo zabiera 

radość 

 

w niewiedzy 

z pełną głową pamięci 

zamieniasz się w komputer 

któremu kiedyś wysiądzie zasilanie 

zmień dyskietkę 

wystukaj nowy program 

na klawiaturze trwania 

 

zobacz ten lęk 

co cię zamyka przed życiem 

zostań władcą wszechrzeczy 

wyzwolony 

pokonasz ciemność 

będziesz władcą przypadku 

rozbijesz szklaną kulę 

zobaczysz 

ze naprawdę jesteś 

  

  

 

 

  



*** 

stań na wierzchołku góry 

kiedy będziesz sam 

albo z przyjacielem 

zobaczysz 

wyzwalającą przestrzeń 

  

i nic nie pozostawisz 

sobie do obrony 

tak jakbyś stał przed sobą 

  

zatrzymaj się w leśnej gęstwinie 

kiedy będziesz sam 

albo z przyjacielem 

przeżyjesz 

niesamowitą 

wszechogarniającą jedność 

  

i nic nie pozostawisz 

sobie do obrony 

  

stan przed przyjacielem 

może to będę ja 

jeżeli zwyciężysz 

to tylko dlatego 

że nic nie pozostawisz 

sobie do obrony 

  

a ja nie odniosę klęski 

  

  

 

 

 

 

  



*** 

boisz się cierpienia 

tego bólu co rodzi się 

pomiędzy tak i nie 

pomiędzy dobrem a złem 

w rozbitej jedności 

w środku rozdartego ja 

  

po co uciekasz przed życiem 

budując przytulne schrony 

bastiony bezpiecznej niemocy 

martwe światy wymyślonych idei 

  

twoje lęki są nierzeczywiste 

boisz się w drodze 

od schronu do schronu 

boisz się 

gdy uciekasz 

w szaloną pogoń 

niezliczonych pragnień 

  

dokąd uciekasz przed sobą 

który jesteś światem 

stwórcą i zbawicielem 

siebie 

najwspanialszego ze światów 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  



*** 

osamotnienie 

to taki ból 

z nie spełnionych pragnień 

to taki żal 

gdy umierają marzenia 

to choroba myśli drżących 

drążących i niepewnych 

to zagubienie 

w nieprawdziwym świecie 

z wymyślonych słów znaków i obrazów 

  

osamotnienie 

jest zewnętrznym hałasem 

nie ma go w nas 

przychodzi 

by nas wciągnąć w przepaść pustki i ułudy 

  

w nas jest tylko samotność 

samotność 

samego istnienia 

pełna 

gotowa na wszystko 

nieskończona i nieśmiertelna 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



*** 

nie ma miłości 

w oddzieleniu 

  

miłość przychodzi do tych 

którzy na nią zasługują 

  

w podzielonym świecie 

mieszka lęk 

zajmuje całą przestrzeń 

nie ma tam miejsca na miłość 

  

tam gdzie jest lęk 

żyje imaginacja 

oszustwo pamięci 

w wyścigu od było do będzie 

  

prawdziwe jest tylko teraz 

jeżeli zobaczysz trwanie 

zachwycisz się życiem 

przyjdzie do ciebie miłość 

pełna 

gotowa na wszystko 

nieskończona i nieśmiertelna 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



*** 

walczysz o spełnienie 

wymyślonych pragnień 

cierpisz w doświadczeniu 

niemożności 

i nie dajesz siebie 

gdy zostawiasz marginesy bezpieczeństwa 

  

budujesz wymyślony świat domków na lodzie 

ten świat nie wypełnia przestrzeni 

jest za mały 

jest zamknięty 

jest za ciasny 

  

cierpisz 

ociemniały twórca 

zniewolony architekt 

  

zobacz 

kim jesteś 

zobacz 

cały wspaniały świat 

  

walka stanie się niepotrzebna 

spełnienie przyjdzie samo 

odpadną wymyślone pragnienia 

przestaniesz cierpieć 

zrozumiesz siebie 

poznasz 

że jesteś 

  

  

 

 

 

  



*** 

w klatce czasu 

gnanego nadzieją 

myślami 

łączysz krawędzie 

  

przestrzeń myślenia 

łapczywy oddech 

drżącego zwierzątka 

świat lęku i bólu 

  

z każdego miejsca 

straszą te same krawędzie 

w klatce myślenia 

w klatce czasu 

za ciasno 

by żyć 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



*** 

słowo 

nie jest rzeczywistością 

myśl 

jest ucieczką od bólu 

ból jest bolesny 

choć nierzeczywisty 

  

świat 

widziany słowami 

jest okrutny 

podlega wymyślonej gramatyce 

która jest ucieczka od bólu 

nie ma w nim miejsca na miłość 

  

posłuchaj ciszy 

głębokiej przestrzeni wszechświata 

nie bój się 

który jesteś 

ciszą 

przestrzenią 

i wszechświatem 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



*** 

bezmiar teraźniejszego 

to harfa 

pełna dźwięków 

uderzenia strun 

melodia 

wypełniają przestrzeń 

przestrzeń jest nieskończona 

melodia jest przestrzenią 

dźwięki są pełne ciszy 

cisza jest tobą i melodią 

ty jesteś struną i harfą 

w tobie jest 

bezmiar teraźniejszego 

miłość i samotność 

harmonia i wyzwolenie 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



*** 

żyć to być połączonym 

jesteśmy martwi 

tym się nie martwimy 

mamy inne zmartwienia 

  

jesteśmy osobni 

coś jest poza nami 

coś jest w nas 

osobne są nasze myśli i uczucia 

  

dzielimy dzielimy dzielimy 

czas przez przestrzeń 

przestrzeń w czasie 

nieskończoność w nieskończoność 

siebie nawzajem 

siebie samych 

  

jesteśmy osobni 

oddzieleni 

podzieleni 

zagubieni w chaosie 

  

żyć zmartwychwstać 

abyśmy byli jedno 

żyć to być zjednoczonym 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

mają oczy 

i widzą ciągle to samo 

monotonię wyobrażeń 

z którymi ból wciska się do pamięci 

gdy rozdarte ja 

miota się pośród obrazów rzeczy 

  

rzeczy 

mamidła kształtów i form 

wymykają się z rąk 

wypełniają świat beznadziei 

w wirze pragnień i tęsknot bez końca 

  

pozostaje osad goryczy 

jak katarakta 

jak szkło w źrenicy 

  

maja oczy 

i nie widzą siebie samych 

swojej wolności 

wieszają się na skrzydłach wiatraków 

walczą zaciekle 

kalecząc serca niepewnością 

  

mają oczy 

i widzą ciągle to samo 

  

  

 

 

 

 

 

 

  



*** 

czego szukasz 

w nieskończonej otchłani pamięci 

w czarnej rozpaczy 

w zielonej nadziei 

  

który nic nie zgubiłeś 

  

zobacz 

j e s t e ś 

a wszystko inne 

to gra słów 

kolorowy film 

zamek z piasku na plaży 

  

dokąd uciekasz 

szukając tego 

czego nie zgubiłeś 

  

to za czym tęsknisz 

jest tylko w tobie 

jedynie strach bywa prawdziwy 

lęk jest chorobą 

na ja 

a nawet na moje 

jest ucieczką od życia 

w niezmierzone okrucieństwo pamięci 

  

  

 

 

 

 

 

 

  



*** 

jeżeli popatrzysz uważnie 

zobaczysz 

to co jest 

ptak siedzi na gałęzi bzu 

bez pachnie 

ptak śpiewa 

  

jedność istnienia 

jest chwilą prawdziwego życia 

  

jeżeli patrzysz uważnie 

widzisz to co jest 

  

jest świat 

jesteś 

jesteś światem 

nie ma różnicy 

wszystko jest jednym 

jedno jest wszystkim 

  

ptak siedzi na gałęzi bzu 

bez pachnie 

ptak śpiewa 

  

jedność istnienia 

żywe życie 

trwanie i wieczność 

i ty 

który widzisz 

  

  

  

 

 

 



*** 

świat ze słów 

jest zbyt skomplikowany 

może mógłby być prawdziwy 

kiedy nie uciekamy od niego 

w dźwięczące srebrnikami 

słowa 

  

poznanie 

jest poza słowami 

spojrzenie albo uśmiech 

przynosi realność czasu 

i choć dotykamy chwili 

chwila jest jak wieczność 

  

czasem potrzeba milczenia 

aby usłyszeć świat serca 

kiedy mówi językiem miłości 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

najwięcej jest statystów 

stanowią tło 

wystarcza sama obecność 

najlepiej bez emocji 

  

czasem trafi się aktor 

przeważnie wchodzi w rolę 

często ma kilka ról 

  

brakuje reżysera 

scenariusz jest przypadkowy 

a nawet niekompletny 

uciekający czas 

jest na etacie asystenta 

  

są jeszcze wielbiciele i krytycy 

kilku widzów 

- świadkowie koszmarnego dramatu 

  

prawdziwe są tylko dzieci 

dopóki bawią się 

i mówią 

że przecież to wszystko 

na niby 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

ten facet 

którego widzisz w lustrze 

  

jeżeli myślisz że to ty 

jesteś biedny 

  

być może 

całe życie spędzisz 

obserwując 

zwielokrotnione odbicia 

w lustrze pamięci 

w lustrze wyobraźni 

niezdolny 

by zobaczyć 

tego który jest 

prawdziwy pomiędzy lustrami 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



*** 

jesteś światem 

jest jeden świat 

  

jesteś ciasnym oddzieleniem 

ucieczka i gonitwą 

w zamkniętym polu pragnień 

  

jesteś lękiem 

który często nazywasz 

miłością 

który mija 

gdy na chwilę zapominasz 

  

twoja pamięć 

która chce być tobą 

wykreśla zamknięty okrąg 

myśli i obrazów 

zniewala niepokojem 

byś nie widział jasno 

  

że jeden jest świat 

że jesteś światem 

  



 
 

Fotografia wykonana pod koniec wakacji po II klasie L.O. 


