




Martwy poeta

W otchłaniach czeluści
W mroku odmętach

Objawia się obraz mej boleści
Pytasz: czy to ten znany apologeta?

Nie, to tylko martwy poeta

W iskrze porannej i burzy północnej
W wyżynie skalnej i o poranku nocy

Nad jaskrawym niebem, w zorzy upalnej
Spoczywa mój duch pośród tłumów mogiły

Atrament, zamiast krwi, w mych żyłach płynie
Serce z kałamarzu rozdarte upiornie

Oczy płynące czarną trucizną
Czy to ten znany apologeta?
Nie, to tylko martwy poeta

Pytasz mnie kiedy o me noce upiorne
O sny czarne, majaki wyborne

Pytasz o życie, o Boga, przyjaciół
Czyżbym to ja był ten apologeta?
Został już ze mnie martwy poeta

I kiedy w te mgliste otchłanie mrok spadnie
Gdy światło zagaśnie, a świat upadnie

Zapytasz o życia sens, Boga i ludzi
Pytasz mnie, kiedy cień wszystko ogarnie?

Jam martwy poeta

***

Lecz w czarnej czeluści iskra nadziei
Płomień radości, niech strach upadnie

Kim jest ten znany apologeta?
Nikt inny, jak tylko martwy poeta



Noce bezsenne

Noce bezsenne...
Noce bure...

Noce bezkształtne...
Noce ponure...

Noce kryształowe...
Aksamitne i śniade...

Noce upalne, piękne, choć blade...

Noce wiosenne, letnie, zimowe
Te jesienne, czasem burzowe
Noce mżawe, noce piękne,

choć zimne...

Noce mroźne, noce upalne
Noce słodkie, czasem banalne

Noce świetliste,
choć letnie...

Dziękuję, o Panie, za te noce
Dobranoc.



Tinnitus

Odejdźcie ode mnie, dźwięki nieznośne
Pulsowanie uszne
Mordęgi donośne

Odejdźcie ode mnie, telewizyjne fale
Szumy radiowe
Piski nieśmiałe

Odejdźcie ode mnie, biegnąc co tchu
Miałem szumy uszne
I nie chcę ich znów…



Chrystus

Bóg umarł za człowieka
Człowiek umarł za Boga

Dziękuję, Panie, że jesteś przy mnie
Gdy mnie przy Tobie nie ma

Zostawiłem kawałek serca
po drugiej stronie planety
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3 lata wstecz

Pamiętam wszystko
3 lata wstecz

Reszta
Zimna mgła



Aeris

Zostawiłaś bukiet kwiatów
przy własnej mogile

Nie pytając nikogo za jaką
cenę ani ile

Dni przeżyłaś, tych bez troski
los nieubłagany

W poczet zliczył cię nam
ludziom nieznany

Zostawiłaś bukiet kwiatów
przy własnej mogile...

Twój uśmiech jest wszystkim
czego potrzeba mi do szczęścia




