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„No onecanfind me
Herein my soul

Kicking andscreaming
Out of control”

Anathema „Wingsof God”

Nie minął rok, a już wydaj̨e swój drugi tomik. Jestnieco większyi bogat-
szy niż poprzedni,a na pewno lepszy, przynajmniejw moim odczuciu.Tem-
atyka,opróczstarego dobrego pesymizmu,zawierawiele nowych nurtów. Chci-
ałem,aby moje wierszeporuszaływięcejtematów, tak jak najlepszychybamój
kawałek „Udawanie” z pierwszego tomiku. Nie zakończyło się to całkowitym
sukcesem,chóc myślę, żerozwinąłemsię w pisarstwiei wzbogaciłemswą twór-
czósć zarównow formie, jak i opisywanych refleksjach.Pojawiają się w tym
tomikunawetnutyoptymizmu,w dużejmierzedzięki pewnej intrygującejosobie,
którąniedawnopoznałemi którejzawdzięczamnapisaniewiększóscizponi̇zszych
wierszy. Dzięki! A terazzapraszamdo czytania.
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1 I KNOW THAT YOU EXIST. . .

In thewind from EastI hearyourvoice,
Sweetmusicknockingto my closeddoors.

Now I know, thatsomewhereyou really exist,
Faraway from me,hiding in thelair of beast.

Somuchtimehaspassedonblind searchingfor you
And place,wheresunshinesbrightandsky is blue.

I wasalwayswalking in themistful night,
Guildedby hopefor finding yourmysticlight.

On my way I’vemetmany imagesof sun,
They wereblindingmy eyes,but I hadfun.

SometimesI wasevenon thehills of pleasure,
Teastingthingswhicharehardto measure.

But they werealwaysonly beautyfulmoments,
Dry islandson life’sswamp,touchingmy hands.
Oneof themwasevenmoreor lesssolid ground,

But your sweethomelandI havenever found.

Comeout of cave, thatyouarehiding in,
Show meyour face,infinite joy just begin.

Let our breathtakingdancejust to start,
Or maybebring silenceto my enragedheart.

In thenight, I whisperin herdistantear,
Knowing thatmy voiceshecannoteverhear:
„Comedown to me,andsavemy lonelysoul.”

In theatreof life try to actsucha role.. .

lipiec - wrzesién 1999
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2 SICK JOY

My hedonisticpoint of view
Scaresme,whenI look at you.
I know thatyoursis thesame,
Maybeit is your secondname.

Weuseeachotherall thetime.
Drainingsomepleasureisn’t crime.
Giving?You laugha lot andsodo I,

But I rememberwhenit mademecry.

Onenight,oneplace- youandme,
Nevermoreour faceswewill see.

This is conditionof thatstate,
Whenwecanopenourblissgate.

Morning suncruelycutsjoy’s roses,
And our bodiespassagequickly closes.
I forgot yourname,you forgot my face,
We will alwaysrememberonly place.

I havealreadyvisitedmany of them,
Holding in thehandworld’ssweetestgem.

LongagoI’vestartedthis journey,
Still fasterandfasteron dreamhighway.

Now, at last,I’m sickof this madride.
Becauseof it, my soulhasalmostdied.

Thoseburningfeelingsdeepin me
Becamefrozenpast,which I cannotsee.

Are you theonewho will takemy hand?
Will you setmefreefrom this cursedland?

Lately I have lost all my eternalpain,
Won’t you let mein this stateremain?

26 IX 99
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3 GARDEN

Therearesuchsummernights,
Whennaturefightsfor rights,

And gardenopensancientgate,
Inviting to fulfill darkfate.

Groundin thissilentplaceis soft.
Smellsof springit haseaslybrought.
Underblackcurtains,blueflowers,

Whicheverypainsoquickly lowers.

Deeperyou enter, moresavageit is,
Mysteriousdarknessyoumustn’t miss.
Its tentaclesarecreepingto your neck,
Fromthis trapyou won’t comeback.

I know you don’t careaboutthis fact.
Your lonelysoulalwayswantedto act
A role of prisonerin beautyfulcave,
Whichcouldherfrom sufferingsave.

Why escapingif thereis no oneelse?
Anybodyfrom people,all suchfalse.. .
Now it’ syour turn to bravely proceed,
Go forwardin garden,sosweetindeed.

Thenyou realize,thatyou areslave,
Stoppedby laughingignorance’s wave.
Smellingcolorful joy behindyour eyes,
You cannotmove,painbeginsto rise.

Rosesareburningin destructivefire,
Spikesarehurtingyourheart’s desire.
To freefrom insanity, you have to cut

All hardbranchesandagainlive like rat.

dedicatedto Kate
5 - 6 X 99
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4 SUPRISED?

I wasverycareful,whenwemet
And I have tried to do not let

My hungryheartsoeaslyjump
Into hope’s lakeor maybeswamp.

Not knowing aboutmy dreamfulmind,
I thoughtthatI can’t sosimply land
On theplainsof distantcolor blue,

Whereall my life is focusedonyou.

I’veevenbegunto naively belive,
Thatit really is my paradiseeve.

I’veaimedmy thoughtson this faith,
Becauseof my godessI lost lastbreath.

I wassuprised,whenI felt thatforce
And I knew whatis its only source.
Whenit sharedits light within us,

WasI thechosenonefrom people’smass?

No! And that’swhy I still can’t regain
Controlovermind poisonedby tearsrain.

Horror startedwhenI have realized,
I meannothingandlovecan’t berised.

Youalwayslook likesodeepfeelingmind,
But all your life arethingsof prosaickind.

Blindnesscoversyour far pointedeyes
Or maybesomebodyelsecanyour fire rise?

9 X 99
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5 DZIKI TANIEC

Otoczony wodospademwolności,
W dzikim tańcunagórzenicości,

Krzyczę...Walczącz burząodczúc,
Pędz̨e,by ogniemkajdany swerozkúc.

W szalony spektakluciekamod świata
I chóc razunikamswegoprzeklénstwa.

W tym miejscunie mapragnién i planów,
Pozaczasem,ekstazaspełnieniasnów.

Dopierogdy już nie starczaoddechu,
Wynurzýc się trzebaz otchłanibezkresu.

Koniectegozapomnieniajestnieuchronny,
Jakśmieŕc okrutny, jak truciznabezwonny.

Powracamdoswychmyśli niedawnych,
Złotych słówprawdy, słodkichi kwásnych.
W tym wymiarzewszystko jestsprzeczne,
Faktyprzekréslają pragnieniaodwieczne.

Rzeczywistósć to iluzja bardzorealna,
Chociȧz każdeoparcieto pułapkafatalna.
Ślepiec,wybranieclosu,on tu biecmoże,

Japotkn̨esię tyle razy, ile kropelmamorze.

Logika - narz̨edzienaiwnychracjonalistów,
O jej pot̨edzeusłyszałemjuż tyle mitów.

Totalny chaos- normalnew życiu zjawisko,
Jegonieprzewidywalneskutki czuj̨e takblisko.

Zwolnij namgnienieokaopętánczyruch
I wpadaszw bezdenn̨aprzepásć.. . znów.

Niechjeszczetrwa taniecprzekl̨etejduszy,
Zanimwrócić będzietrzebadocmentarnejgłuszy.

20 - 21 II 2000
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6 INNY WYMIAR

Wszyscy są już po tamtejstronie,
Tym razemja przeducieczką się bronįe.
Ktośnawetw przepásć zdążył wpásć,
Szkoda,bo dziś zanim chciałemiść.

Momentmija jak wiecznósć szybko,
Biegnę zawami,znówjestemblisko.
Czasprzyspieszawskazówektykanie,

Wydarzén policzyć nie jestemw stanie.

Ułuda,którą zwyciężyłem,naglepowraca
I cierpliwość moją krwiożerczowytraca.

Świėzasiławypełniagłodneżyły,
Tak, jakbynigdyoszukaneniebyły.

Obracamsięwokół jaśniejświecących ludzi,
Któż z tej śmiesznejnadzieimniezbudzi?

Teraznaradósć przyszłami do głowy moda,
Powodem- taniec,przekoraczywodospaduwoda?

Umysł zbliżasię do pięknaodmętów,
Ju̇z nie ustrzegęsię tychsamychbłędów.
Wtopiony w ramionabramniebieskich,

Zrzucammask̨ekłamstwa i min fałszywych.

Kurczowo ściskamtęulotnąchwilę,
Pozaktórąnic nie liczy sięw ogóle.

Taksłodkajestta namiastkawolności,
A gorzki i nagłypowrót donicości.

Ile jeszczetakichkrótkichmomentów,
Marnującychsięmychukrytychtalentów,

W otchłanimijającychwiekówzginie,
Zanimczaszatrzymasię dla mnie?

28 II - 1 III 2000
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7 SWEET WAR

I wasstandingbehindtheunknown,
It pushedmeto takeoff my calmcrown.

Misteriouspowercatchedmy heart,
Showing someof its breathtakingart.

ThenI crossedthesecretgate,
It wastheentranceto my fate.
Faceto facewith burningfire,

Trappedbetweenwonderanddesire.

In higherlevel of understanding,
I havesentsomepartsof my being.

Deepfrom insidethey’vecameoutside,
I hopethey couldn’t haveall died.

Unstopableencounterfinally hasbegun,
It wasin your eyes,all mercy hasgone.

Our swordshavemetwithoutany remorse,
My insaneattacksstoppedwith cruelforce.

I felt silentlaughterovermy skill.
Why any of thosehitsdidn’t kill?
I heardapologiesfor lackof fight,
It wassuresignthatI have failed.

Youwereboredby my fastestbeats,
I wasenchantedby yourprettytechnics.
We shouldmakeanallianceof goodwill,

But for how longwould it standstill?

Now wearestandingon thebloodyland,
But onebattleisn’t thewar’s end.

I will behonouredwith facingyou again,
I won’t let your sharpmetalcutmy vein.

26 III 2000
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8 DROGA ŻYCIA

Krople kryształowespadaj̨anaziemįe,
Japośródnich nios̨e życiabrzemįe.

Cichokrocz̨e pobezdrȯzachtego lasu,
Nie mogączapełníc megoprzeznaczeniastosu.

Pływampobezkresnych morzachzdarzén,
Pchany przezpot̨eżnefaledzikichmarzén.

Wiatry północy zostawiająpiętnonatwarzy,
Wśródwirów i sztormówlosmój sięważy.

Gnany bezprzerwyw nieznanestrony świata,
Wciąż w cieniuczarnejpostacimegokata,
Zmagamsię z siłami lodowatychwichur,

Nogi grzęzną w śniegu,przedemnąbiały mur.

Błyskawiceuderzaj̨a w pieŕs zaciekle,
Głowapłoniew myślachniczymw piekle.

A wciąż widzęnakońcumojej długiejdrogi,
Światło,którewysyłaswójblasksrogi.

Zwracamsię ku niemu,onoranimojeoczy,
Ciało zdruzgotanebólem,żywąkrwią broczy.
Chóc ślepym już, nadalzbliżamsię doniego,
Rządzimnąnaiwnaciekawość nieznanego.

Uginamsię podciężaremkażdego ciosu,
W spokoju przyjmuj̨eokrutnezrządzenialosu.
Pancerzdoświadczén ochronimnieod litości,

I od przebiciaostrą strzałą namįetnósci.

Cóż czekanakońcutegoprzekl̨etegoszlaku,
Śmieŕc i męka,czyowocz rajskiegokrzaku?

Pytanieto wciąż tli sięw mym umyśle,
Znajd̨eodpowiedź, amożesamjąwymyślę.. .

26 - 28 III 2000
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9 RÓŻA

Miotany nastrojówzmiennychburzą,
Zachwycamsięcorazto nową różą.
Każdy jej płatekdelikatniemuskam,

Pojawiają sięmyśli, którychnieznam.

Czy to tylko pięknotegokwiatu,
Czy wonnewyzwanierzuconéswiatu?

Coskłaniamnietak ponaglaj̨aco
Do czołganiasię przednim tak poni̇zająco?

Zerwać boję się go jednym ruchem,
A co, jeśli jestdobrego losuduchem?

Pozwalammu zdobíc życiamegoogród,
Możeprzyjmiesiępomimotylu przeszkód.

Tyle zgniło już w tej zimnejziemi,
Cóż jednonowepnączetutaj zmieni?

Samwśródnich już ledwo krocz̨e,
Chwila jeszcze,a w kolcachsię zaplącz̨e.

Dziwnym faktemwydác się komúsmoże,
Żedla jednejróży spalíc chc̨e to morze,
Chóc tysiąceinnychognipróbowało,
Chóc mimo tylu próbnic sięnie stało.

Zanimjednakpożarstraszny zgásnie,
Ciekaw jestemczyonawkrótcenie zaschnie.

Czysmakuj̨a jej gorzkiesokimojej duszy,
Czy rękażadnego intruzajej nie ruszy?

27 III 2000
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10 INNOŚĆ

W duszymejwidzęnieznajomerzeczy,
Wszystko coczuj̨e światuprzeczy.

Czymjestta inność wemnietkwiąca,
Takulotna,chóc wciąż się objawiająca?

Odczuwamtylu wzruszén dniakażdego,
Chóc dla innychnic to nadzwyczajnego.

To, comnieprzėzeraod wewnątrz,
Ludzi zaledwiemuskaz zewnątrz.

Oni obcemi przėzyciawywyższaj̨a,
Błahostkii nud̨ew swympodziwiemają.

Jamstworzony niedo tychniskichczynów,
Sztywnychreguł i czyich́s zachwytów.

A możeślepy jestemnaprawdy światłósć,
Zbyt ograniczony, abypojąć rzeczywistósć.. .

Czyż podziwemobdarzammałesprawy?
Czyumysłmój domagasię plebejskiejstrawy?

Inny gustto małojestpowiedziane,
Wyścieistoty z innegowymiarupozbierane.
Nie dorosłemdowaszychwielkich słów?

Wy nigdynie ujrzyciekawałeczkamychsnów.

Każdy w konflikcie tym śmiesznym
Stawia siebiewysoko ponadwszystkim.

Jazás mówięwam:„Wierzciew cochcecie!”,
Bo nie maciepojęciacosię kryje w moim świecie.

29 III 2000
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11 STATUES

In thesetimeswearejust mass,
Feelingsin uswill never rise.

Millions of peoplewithin thetrans,
All blindedby everyday’splans.

Longagowe’ve let our soulsdie,
That’swhy sadthingsmakeussmile.

Wecannotseewhathidesin our inside,
Nobodylistento hisheart- his guide.

People!You’recold statuesof stone,
Carefulonly aboutyour pride’scrown.
Live is crushingat yourhardchests,

But timewill changeyou to dust.

Whensomebodytriesto movethis rock,
Resistancestrikeshim likewild dog.
Thereisn’t any possibilityto drain

Any tearor bloodfrom yourdry vein.

Ondeadfieldsof diseaseyoustand,
Dreadfulglanceto you I send.

I feel strangedesirein my mind,
To destroy you andsave themankind.

?1999- 1 IV 2000
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12 PRZEBUDZENIE

Cós tak straszniegotujesięwemnie,
Chciałbymkrzyczéc, leczwołamsennie.

Wyniosłemyśli i fantastycznewizje
W mejmałej,zagubionejduszyczuj̨e.

Razzbudzony ześmiercijesiennej,
Pieszczony koniuszkiemszatypowiewnej,

Otwieramsięniczymkwiat o brzasku,
Gardzielmawytężonaw szalonym wrzasku.

Cós jednakzakłócataniecemocjidziwnych,
Poczułemto, czegonienawidziłemu innych.

Zamiastradósci zewspaniałegoprzebudzenia,
Pojawił się strachprzedutratą tegozbawienia.

Nie potrafįecieszýc się szcz̨ésciemmym,
Nie chc̨epopsúc go ruchemnieostrȯznym.
Boję się, żenim w okazałósci zakwitnie,
Cós brutalnąpię́scią pięknojegoprzetnie.

Zawszezapominałemo przyszłósci,
Smakowałemchwilęw przepysznejcałósci.

Terazniepokójsączysię do mejwieży,
To nieodpartyznakjak bardzomi zalėzy.

Parali̇zujący bezwładprzytłaczaciało,
By poznác prawdę, faktówzawszezamało.
Oczywygryzionemamtylomakłamstwami,
Szczerósć widziały przedtylomawiekami.

Czasnaszcz̨ésciezawszedajeodpowiedzi,
Chóc i tak nie jestemciekaw, comnienawiedzi.

Możewłaśnieo tą tajemnic̨e tu chodzi,
Czykoniecsnucoś wspaniałegozrodzi.. .

1 IV 2000
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13 BROTHERHOOD OF UGLY

I canseepeopleof sadkind,
They’refightingwith thewind.
Screaming,they try to getout
Fromthedarknessto thelight.

Crawling on thestinkingground,
They’realwayssomewherearound.
All timespendingon their knees,
For mercy they beg in disease.

Their shadowsslip by oureyes,
Trying to seeimagesfrom skies.
Thoseslow movesarefamiliar,
I haveseveraltimesfelt similar.

Beautyfulpeoplefeedtheirhearts
With greathopesandpain’sdarts.

Everybodywantsto havesomeslaves
To asurehimselfabouthis grace.

But thoseugly creaturesalsodrain
All they canfrom ourbodygain.
Searchingfor thepropermoment,

They attackandat lastfeel content.

Thereisn’t anyonewho lovesthem
And it changestheir soulsto shininggem.

They arecursedbrotherhoodof ugly,
Their dreadfuleyesareopenedsowidely.

I havemetsomeof thoseghosts,
They tried to makemetheirhost,
But therealtruth is simplefact,
I’m oneof themat first sight.

5 IV 2000
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14 WIOSNA

Dziśpoczułemciepłyoddechwiosny,
Wznosz̨edosłońcaokrzyk radosny.
Znówzaczn̨a się podró̇zewariackie,

Do centrumświatawyprawy pirackie.

Wreszciespotkasię czarnagawiedź,
Spełniaj̨acnowego życiazapowiedź.

Powietrzerozdartedzikim spełnieniem
Wypełnimągłowęz cudownym brzmieniem.

Jeszczechwila,ostatniwysiłek,
I zdmuchn̨ez oczuzimowegosnupyłek.

Uciekn̨ez szalonym błyskiemw oku
W krainęwiecznego szcz̨ésciai upadku.

Wciąż czuj̨eoplatająceskór̨ewięzy,
Na razieniechchroniąmnieod nędzy.
Gdydopełnią sięwszystkieobowiązki,
Zerwępętai wzlec̨e po laurowegałązki.

Trudnowytrzymác te chwile czekania,
Chóc nagrodawartajesttegowyzwania.

Marzeniawcalenie rozjásniająwięzienia,
Raczejwzmagaj̨amewielkie pragnienia.

Niechżycieprowadzimniedalejtam,
Gdziedotądzawszechodziłemsam.
Wezm̨e los zarękę i wznios̨egłowę,

Zawołamku niebiosom,odzyskammowę.

6 IV 2000

16



15 ZDOBYWCA

Każdy mężczyznajestdumnym zdobywcą,
Razpodbitekrólestwadogłowy munie wrócą.
On,wielki wojownik, potrzebujewciąż nowego,

Jedyne,cogo podnieca,to smaknieznanego.

Zawszebędziesprawdzác swemożliwości,
Gdy napotkaopór, zaszaṙzujeaż złamiekości.

Wszelkipojedynekz radóscią przyjmie,
Stoczywalkę - wygraalbow chwalezginie.

Musi mieć cel i ciągleinnewyzwania,
Bo to, comożewziąć, bierzebezpytania.

Zachłannósć taczęstomnieprzerȧza,
Czy taki koniecnaprawdęmi zagrȧza?

Jednatylko rzeczpewnąmi się zdaje,
Żegdybrakoporu,życienudnym się staje.

Potrzebuję chóc troch̨eniepewnościczasem,
By starác się pokazác prawdziwąklas̨e.

Ciekaw jestemczy istniejeinnamotywacja,
Czy wchodziw rachub̨eodmiennakalkulacja.
Comożeekscytować bardziejniż uczúc bitwa,
Poniebezpiecznychpuszczachemocjigonitwa?

My chcemywspinác się nawysokieszczyty,
Badác bezkońcaterenjeszczenie odkryty.

Pamįetajdziewczę,by nieoddác wszystkiego,
Nakonieczostawić to, comasznajlepszego...

8 IV 2000
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16 OLIMPIAD A

Myśli zacz̨eły pulsować szybciej,
Zaczynamrozumiéc corazmniej.
Przebłyskigenialnychpomysłów

I naglebrakujemi wielu słów.

W powietrzuczúc tarcieneuronów,
Słychác brzmienietajemniczychtonów.

Uczuciai całeżycierzuconew bok,
Ważniejszyjestw inteligencj̨eskok.

Tak różnete chwileciężkich zmagán
Odcodziennego życiaprostychzadán.
Wzniesiony ponadwydarzén ciągiem,
Smakuj̨eprzyszłósć jednym haustem.

Pych̨e ludzkąwidzęwsz̨edziewokół,
Lecznikt niebędziemnienią kłuł.
Lepsisą,aleja mamto w nosie,

Orzełniemarzyprzeciėz o kosmosie.

Opadłyemocjei nastałspokój,
Mogęwreszciezałȯzyć chwały strój.
Czuj̨eulgępowysiłku ogromnym,

Chóc brakwyzwań w mymumyśległodnym.

Przebrzmiałyjuż doniosłesłowa,
Skończyły pochwały i gratulacyjnamowa.

Powracamterazdo życiadawnego,
Oby nie jak kiedýsograniczonego.

16 IV 2000
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17 NIE PATRZ TAK DALEK O

I cóż dzisiajprzyniósłdzién,
Czyżby jeszczejedensmutkucień?

Nie patrznato w taki sposób,
To spotykacodziennietyle osób.

Przyszłósć znówcię przerȧza,
Brakcelutwojąwartósć obnȧza?

Podziwiamtwąchwilową rozpacz,
Leczterazjuż nanią nie patrz!

Nawet gdyz początkucośsię nie uda
I niepomagaw niczymzgubnawóda,
Nie kończszukác z życiemjednósci,

Kiedyśprzyjdzieczasświetnósci.

Godzinawybiła natwąmarnądusz̨e,
Czasby poznałazmiansłodkągrusz̨e.
Weź odważnielosswój w ramiona,
Niechajcaładawnanędzaskona.

Powiadasz,̇zechwila ta się skończy,
Bo los już w ciało twezgub̨esączy.

Nadaljednakkrew maszczystą,
Możeszcz̨ésciejestrzeczą wieczyst̨a.. .

Jésli nie,cóż cię to terazobchodzi?
Zapomnijo tym, coprzyszłósć zrodzi,
Bierz i łykaj każdą chwilę zachłannie,
Nie przewiduj tak daleko i starannie.

Carpediem.. . troch̨eoklepanarzecz,
Ale przeciwnikom jej mówmy„Precz!”.

To, costraciłés, już nie powróci,
Nie zgubwięcej,bostarósć cię zbudzi.

Improwizuj w każdymżyciamomencie,
Nie zastanawiaj się cokiedýsbędzie.

Korzystajz krótkiej przychylnósci losu,
Bo możekiedýsniedojdzieszdogłosu.

19



Youaretrying to show methefuture,
But thenI’m closingmy eyes.

- thetruthof while
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