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Sny 

 
W ciemnych źrenicach śpią ciemne wieczory. 

Prowadzą nas w przestrzeń milczenia 

i ukrywają przed nami prawdę, 

bo zbędna jest ona. 

 

W marzeniach pragniemy zanurzać swe lęki, 

by dźwięków klęski nigdy nie słyszeć. 

Chcemy się schronić przed nami samymi 

o nas samych zapominając. 

 

A gdy powieki nasze znów się otworzą… 

czujemy ucisk dnia prawdziwego, 

we własnym oddechu drżenie słyszymy, 

pragnienia mamy, bo tylko je mieć możemy. 

 

I tak mijają nasze wołania, wznoszone modlitwy, 

co nigdy strachu z nas nie przegonią. 

Na straży uczuć stawiamy swe sny. 

Sny, z których nikt wybudzić się nie chce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Venenum vitae 
 
Być może mój kościół nie daje rozgrzeszenia, 
a niebo nigdy się dla mnie nie otworzy, 
lecz wolę wybierać grzech – ten ludzki, 
który zawsze z Tobą będę przeżywać na nowo. 
 
Twoje milczenie, szept, mowa i krzyk 
ocierają się nocą o moje ciało. 
Nie ma podziałów, nie ma nas osobno. 
Jesteśmy świętością w każdym przewinieniu. 
 
A gdy mówimy: „Jesteśmy niewinni”, 
to jakbyśmy zmywali z siebie wodę, 
bo człowiek z człowieka nigdy nie wyjdzie 
i będę to powtarzać gdy łzy Twe zobaczę. 
 
Być może każdego dnia łykam truciznę, 
lecz jeśli wiem, że ona jest dla mnie śmiercią, 
to sam wykopię sobie grób, 
który podzielę na dwa. 
 

 

 

Czarny 
 
Oskarżam się o powtarzanie ciągłego 
spadania kropli wody na cały świat. 
Sam siebie odarłem z wiary 
i to mnie czyni osobą niechcianą. 
 
Topię się każdej sekundy w śmierci bez umierania 
i błagam o niebiańską iskrę łaski. 
Nie mogę już od siebie uciekać w postaci łez, 
bo wszystkie zostawiłem za sobą, na śniegu. 
 
Gdzieś wewnątrz mnie są poszarpane nici, 
gdzieś wewnątrz są rozdmuchane myśli i słowa. 
Czuję, jak oszroniły się moje żyły… 
gdzieś wewnątrz gorąca kropla krwi. 
 
Moje ciało i dusza stają się świątynią cierpień, 
dlatego przekraczam dawno wyschnięty Rubikon. 
Obwiniam się za prawdę, 
która wyciągnęła ze mnie uczucia.  
 


