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„My paralysedheart
is bleeding.. .

My love’s tornapart
Desireto befree”

Anathema „RestlessOblivion”

Jestto już trzecimój tomik poezji.Tym razempojawiają się już prawie tylko
tekstypolskie,chóc nie oznaczato wcale,żeprzestałemangielskiuważác zalep-
szy język w poezji. Wierszemam nadziej̨e prezentuj̨a jakiś poziom i w moim
odczuciusą lepszeniż te z poprzednichtomików. Wiele jest w nich odwołań
do konkretnych wydarzén i rozważán, niezrozumiałychchybanawet dla osób,
których one dotyczą, jednakogólnatreść powinna być oczywistadla każdego.
Komupodobaj̨asię takieklimaty, odsyłamdomojej dotychczasowej twórczósci.
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1 TEN TRUDNIEJSZY SZLAK

Bladąmego życiaściskamiskierkę,
W czelúsciachżalurazemz nią niknę.
Ponur̨apieczar̨e znowu odwiedzam,

Przygnany burząuczúc, ochrony szukam.

Długobrnąłemprostąnormalnósci ściėzką,
Wielkim kołemomijałemtamtąkrainęgorzką.

Razjednaknapotkałemgórskiszlak,
Zwabiony widokiempiękna,poszedłemwspak.

Wspinałemsię nawysokiegroźneskały,
Karmiony nadziej̨a,którą domniesłały.

Śmiałemsię z mej niedawnej łatwejdrogi,
Dopóki o twardygranitniezłamałemnogi.

Terazwidzęnademnączarnechmury,
Czuj̨epierwszeoznakipot̨eżnejwichury.

Patrz̨ew dół i przepásć mi się jawi,
Nie majuż powrotu,strachdusz̨e trawi.

Czołgając,powoli zbliżamsię do drzewa,
Które troch̨ewyżej dumnieburzysię opiera.
Podjegogał̨eziamischronįesię nachwilę,
Rwący ból zdławię i otwarterany okryję.

Leczkiedypioruny i tą ochron̨ezaatakuj̨a,
Zasłonįesięmożenieczułósci zbroją.. .

Albo niczymszaleniecpójdę jeszczew gór̨e,
Innym szlakiem,nainnychszczytachzedr̨e skór̨e.

Na raziejednakprzetrwać tutajmusz̨e
I odpowiedziéc sobieczy żałuj̨e,zanimrusz̨e.

Nie! Takbrzmiąostateczniesłowamoje,
Możezginę, lecznaniezdobytejziemistoj̨e.

29 IV 2000
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2 KIELICH

Zadarłemgłowęku purpurowym chmurom,
Zatopiony w uściskuz Dionizosacórą.

Przechyliłemwielki kielich pomýslnósci
I piłem aż do utratyumysłujasnósci.

Obfitość jegoszybko zácmiła mi zmysły,
Nadziejai miłość gdziés w duchubłysły.

Wiedziałem,̇zenie dla mnieonstworzony,
Zbyt pełny był i wspanialezdobiony.

Terazwiem, żenadnieczaiłasię trucizna,
Bolesnaniczymw sercukrwawablizna.
Nie mi pisanebyło zaznác jegosłodyczy,

Dlategopokarany zostałemesencj̨agoryczy.

Nadalucz̨e się sztukismakowanialosu,
Kiedyś wypłyniemój pucharz tegochaosu.
Chwyc̨e gosilnym i zdecydowanym ruchem,

Stan̨epewnienaziemi i podnios̨ew gór̨e.

Wtedydelikatnie,leczcałkiemśmiało,
Wypiję ciut więcejniż będziesiędało.
Ju̇z nieuronįe żadnejkropli nektaru,

Nie zmarnuj̨e tegoniebiánskiegodaru.

A jeśli nakońcuzdławi mniewężajad,
Pogodz̨esię z tym, czymrządzisię świat,

Żekażdarozkoszmabardzokwásny smak,
A tak naprawdę, to w ogólejej brak.

30 IV 2000
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3 ZARODEK NIKCZEMNO ŚCI

Czyhanamniew każdymmiejscu
Nasieniezłaotoczonełupinąwosku.

Cichowkradasiędo mejgłowy,
Rósniejegociężarniezdrowy.

Pędzielony wolnoopętujeumysł,
Mąnić wolnościdawnoprzegryzł.

Przekl̨etemackinamejszyi
Kąsaj̨aniczymjęzykżmii.

To jednakdopierojestpoczątek,
Ziarnorozwija się jak kwiatupączek.

Kiełkuje pot̨eżneżądzypnącze,
W miłosnym uściskuz nim się łącz̨e.

Czerwonegał̨eziesą corazdłuższe,
Wiążąmeręce,zarazsięudusz̨e.

Terazporywająmniedo swejojczyzny,
Zapiekielnymi bramamipól zgnilizny.

Nagleujrzałempostác, comniezgubiła,
Jakupiór z nasieniasięwyłoniła.

Zdławiłem w gardleokrzykzdziwienia,
Bo byłanią kobietapięknaz urodzenia.

Dlaczego przedtemnie widziałem,
Zarodkanikczemnósciniepoznałem?

Jegonaturabyła takaoczywista,
Leczzwiodłamniesylwetkaświetlista.

Czymżemzawinił będącmężczyzną,
Żesercemeglebą jesttak żyzną

Dla złudnychzalążków nieszcz̨éscia,
Zdającychsię początkiemszcz̨éscia.

2 - 3 V 2000
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4 PANI SNÓW

Porazkolejny odwracamgłowę
W miejscegdziezobaczýc cięmog̨e

I powtarzasię schemattensam,
Nie macię,a ja żałobnąpieśń gram.

I chóc dawnoo tobiezapomniałem,
Wzrokzasiebiekieruję z utęsknieniem.

Wciąż widzę cię gdziés w oddali,
Źli ludzienadziej̨ew mesercewlali.

I chóc spotkán naszychsobiezakazałem,
Znów nato przekl̨etebłoniepognałem.
Nikogoniebyło, cóż zarozczarowanie,
Terazkażdy głosbrzmi jak twe wołanie.

Nie widzę już nic prócztwegoblasku
I w wiecznejciemnósci czekambrzasku.

Wiem,żeonnigdynie nadejdziedla mnie,
Leczduszamawciąż wierzy i pragnie.

Tak lekko i swobodnierozdajeszsny,
Mój był krótki, lecztaki radosny.
Jaknieoczekiwaniemi go dałás,

Taknaglei beznamįetnieprzerwałás.

Cóż znaczygłosmój napustkowiu,
Kiedy nikt nieodpowie memusłowu.

Nie oczekujjednakmoichbłagán,
Twe światłoniewartehaniebnychzmagán.

Dotądbędziedziałałtwój narkotyk,
Aż znowu poczuj̨esnuinnegodotyk.
Czybędzienim okropny koszmar,

Czynareszcieprawdziwy sercadar?

6 V 2000

6



5 SKŁÓCONY Z SOBĄ

Rozdartymój korpussiłami dwiema,
Nic już pewnegow życiu nie ma.

Dwuznacznósć wszystkiegomniezabija,
Atakujerozumniczymwściekłażmija.

Wola z mądrósciąwalczyzaciekle,
A ja obieje nienawistnieklnę.

Jednadrugiejpoddác się niepotrafi,
Nawet ja niesłysz̨e,coktóraprawi.

Czuciew jedną tylko podążastron̨e,
Wspomnieniai nadziej̨emazaobron̨e.
Umysł ukazujebliski koniectej drogi,

Prosteargumentyrzucapodnogi.

A ja nauboczustojącw tej wojnie,
Śmiej̨esię i czekamnawynik spokojnie.

I chóc konflikt pustoszymewnętrze,
Zaostatecznezwycięstwo rozumuręcz̨e.

Taki rezultatjestnieunikniony,
Chóc ogrommychuczúc nieskończony.
Pogodzíc nachwilędwazwásnionerody

Możejedynienowy bakcyl niezgody.

Napoczątkuumysłw jednosię stopi,
Każdy łakomykąsekszybko wytropi,
Zaś kiedypojawiąsięwątpliwości,

Bitwawybuchnienowaw wiecznósci.

6 V 2000
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6 NIEZDECYDO WANA

Usłyszałemkilka słówbezznaczenia,
Znajomychzdán powiedzianychodniechcenia.

I chóc treść ich zamgłą jestukryta,
Jawidzę ją taką, jakąw sercumym wyryta.

Nigdy pewnie niepoznamprawdy całej,
Leczto terazjestważnóscimałej,

Głosbowiemodnoważarwemnierozpalił,
Kruchąwieżę spokoju beztrudupowalił.

Rozp̨etałosamojegoznajomebrzmienie
Burzę domysłówi nadzieigrzmienie.

Wspomnieniazás przyszływkrótcepotem,
Bolésniespadłynamniepikującym lotem.

Ofiarą stałemsię czyjegośniezdecydowania,
Bo chybanie świadomegocierpién zadawania.

Wieszczymja dla ciebiejestemw końcu,
Czy tylko bezkońcaigraszzemnąw słońcu?

Lepszymjuż naprawdębyć nieumiem,
Tego comówisznigdynie zrozumiem.

A możez ludźmi rozmawiać niepotrafįe
I do żadnegosercaw tym życiunie trafię?

W każdymraziedość mampływaniaw tej wodzie,
Comętnaw czystósci spokojniemniewiedzie.

Chc̨ew niej utonąć, albonabrzegu stanąć.
Pytania,któreciebiedręczą,dajmi ominąć.

14V 2000
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7 KRZYWDZENI

Światpełenjestkrzywdzonychdusz
I nikt nie uratujeich od katajuż.

Każdamaswegoprywatnegodawcę śmierci,
Który, możeniechcący, dziuryw niej wierci.

Leczistniejetutaj pewnasprawiedliwość,
Chóc ja bym jąnazwał „losu złośliwość”,
Żekażdy cierpiący już dnianast̨epnego,

Możestác się siewcąnieszcz̨ésciadla innego.

I tak toczysię życienaszenazmian̨e,
Każdy rani, leczsamnosiw sercuran̨e.
Gdy ktoś zapragnieczegośwspaniałego,
Nie wie, żeinni pożądają jegosamego.

Jakwyrwać się z tegobłędnegokoła,
Któregonikczemnósć doniebao pomst̨ewoła?

Możnapozbawić siebiesamegozachcianek,
Leczwtedyktoś swejmiłości załȯzy ci wianek.

Czuj̨eogromny ciężarodpowiedzialnósci,
Zawykorzystaniekogósdla swejnamįetnósci.
Doskonaleznamból w tensposóbzadawany,

Sambyłemprzezniegodo piekłazabrany.

Cóż mog̨epowiedziéc wszystkimcierpiącym
I przyokazji sobie,bomsię urodził gorącym?

Nie wy pierwsii napewnonieostatni!
Uważajcieby nieczyníc cowamczłowiek bratni.

14 V 2000
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8 PRZEKL ĘTY

Wybiegłemnaspotkaniez samymsobą,
Twarzą w twarzz tak nieznan̨ami osobą,

Leczjednospojrzeniejuż starczyło,
By obliczeto naśmieŕc mniewystraszyło.

I stoj̨e tak z zamknįetymioczyma,
Przerȧzeniezagardłomnietrzyma.

Pomałusmróddocierado mychnozdrzy,
Omdlewampodnaciskiemjegoostrzy.

Nie potrafįepatrzéc nato cowidzę,
Swejzgnilizny tak bardzosięwstydz̨e.

Marzęo tym, żeto nie jestemja,
Nie w moim wnętrzuto zepsucietrwa.

Chciałbymwypalić wszystko to cow środku,
Leczkażdy ogién gásniejuż w zarodku,
A kolejnażałosnaoczyszczeniapróba,

To większespustoszenie,upadeki zguba.

Skȧzony jestemcałą swąprzeszłóscią,
Tyle razyokazywanąhaniebn̨asłabóscią.

Ciąży nademnąstarodawneprzeklénstwo,
Wspomnieniamiwciąż poni̇zamejestestwo.

Wszystko cow życiu nowegozaczynam
Nosipiętnomoichniechlubnychpoczynán.
Czarnapostác zawszesięwe mniebudzi,

Przeznią, to o czymmarz̨e,nigdynie wychodzi.

15V 2000
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9 SAMOLUBNY

Zawszetak było odkiedy pamįetam,
Nigdy inaczeji nic się niezmieni.

Samjestem,byłemi kochamtenstan,
Chóc chciwiełaknęz zewnątrzpromieni.

Sobiezawdzięczambogactwa i bied̨e,
Jesteṁzebrakiemcokarmi się światem.
Zaspokajamsamkażdą swojąpotrzeb̨e,

Nawet gdyznieważająmniedługimbatem.

Nie potrzebujędo tegoniczyjejpomocy,
Przywykłempolegác tylko nasobie.

Czasemtylko przychodz̨amyśli w nocy,
Żew tensposóbcałą przyszłósć gubįe.. .

Szukamwtedynażycieinnegosposobu,
Leczkochającporządek,przynim zostaj̨e.

Wszystko zmieniamw ból zzagrobu,
Udowadniającsobie,żeprzeszłósć była rajem.

I brnę takwśródniepotrzebnegocierpienia,
Nie chcącgo skończýc ani zmieníc.

A mógłbymto zrobíc w oku mgnienia,
Ostrymruchemprzerwać więzi nić.

Dajemi to chorą satysfakcj̨e i dumę,
Żeból mój mówi jak potrafįeczúc.

Myślę, żełatwo przedtłum sięwysun̨e,
Gdybęd̨enakolanachwołał „WRÓĆ!”.

Musz̨ewyzbyć się tegodziwnegonastawienia
I zrozumiéc, żełatwiej jestbyć samotnym,

Niż uczýc się czyjegośsercabrzmienia
I jegodobropostawić ponadswoim.

30 V 2000
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10 MY WORLD

For yearsI havehadmy own world,
Outsideof it I wasfeelingsocold.
It wasmy bestandsafestescape

Fromreality’sdiseasedlandscape.

Behindhardshieldof loneliness
Thisplacein my mind wasendless.

I havecreatedall thatthings,
EachdayI becameoneof its kings.

HereI’m sopowerful andstrong,
Evenif I do somethingwrong.. .
Mighty castleslie on this land,

Fromtheir towersmy songI send.

It’ s truethatthis world is deserted,
Everybodyhaslongagofrom herefled.
Now only my presencefills thatfields
And only I watchit from theclouds.

SometimesI travel to thereality
And staythereuntil I losemy sanity,

ThanI quickly comebackto thedreams,
Whereeverythingis really like it seems.

But I still know whatis happeningoutside,
WhenI have to, I begin anotherride.
In few yearsor agesI will have found

Goldenprincesson this decayedground.

If shewerereally for mesokind
And appearon theplanetof my mind,
I wouldshareall thesewealthwith her,

Realqueenwouldmakemy world better.

31V 2000

12



11 NA ZAKR ĘCIE

Wreszciedostałemtwąodpowiedź,
Poznałemprawdęz całą jej siłą.

Skończyłasię niepewnościpowódź,
Terazusychamotoczony pustką.

Uwolniony odzłudzén, leczi nadziei,
Smakuj̨ewspomnienia,budzącswójból.

Powiekasennieod łezsię klei,
Naustach,miastciebie,czuj̨esól.

Brakmi słóww chwili tej marnej,
Kolejneżalestałysię już nudne.
Jestprawie taksamojak dawniej,

Tylko ty jestés wspanialszaniż inne.

Strachmnieogarnianajednąmyśl,
Nie tą, żenikogow życiunie znajd̨e,

Bo w to nie wierzę,chóc czarmój prysł.
Boję się, żesercajak twojenie skradn̨e.

Gdybymmógł przekazác ci małą czę́sć
Swejduszyi czuciamegoodrobin̨e,

Zaiskrzyłabymiędzynamiszalonawięź,
Zaktórejbraktak bardzosięwinię.

Zapomniéc narazienawetnie próbuję,
Bo to niebędziezbyt szybko możliwe.
Terazjeszczerozważamto coczuj̨e,

Ma ściėzkadoszcz̨ésciazakr̨ecastraszliwie.

3 VI 2000
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12 ZAGUBIONY

Zagubiłemsięw kilku sprzecznychmyślach,
Bolesnychocenachjądramojego istnienia.
Nie widzę ich sensu,leczwzbudzają strach,
Bo bezpowoduniemogąbyć te oskaṙzenia.

Nie potrafįeprzyjąć do siebiecałejprawdy,
Okazałbymsięgorszyniż ci, którychkląłem.
Czyż ślepy jestem,jak namejdrodzekażdy,

A skargi mojewróciły domniewielkim kołem?

Jésli tak, to zostałomi znienawidzić siebie,
Bo nie wiem jak zmieníc mógłbymcokolwiek.
Znalazłemsięw straszliwejpomocy potrzebie,
Chc̨e wiedziéc jak przesun̨ać życiamegobieg.

Zostałami dzisiajjednatylko nadzieja,
Że jednakmylisz sięw twych słowachsurowych.

Zmroziłamniejuż do kości ta słówzawieja
I dość mamwszystkichtych refleksji jałowych.

Chciałbympo prostuuwolnić sięod świata,
Żyć zawszezgodniez sercamegoszeptami.
Cóż poradz̨e, żemają tą samą treść przezlata
I nie widząnic pozaswymi marnymi snami?

Owszem,wzbogacíc swój światspróbuję,
Będ̨epatrzyłszerzejniż dotądchciałem,

Lecznigdysięnie dowiem,czy to coczuj̨e,
Starczyłobyabýs okryłamnieswymrajem.

3 VI 2000
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13 BEZ WOLI

Wszyscy opętanijestésmyjedną siłą,
Która płoniew nasodsamegopoczątku.

Onapchanasściėzkądługą i zawił ą,
Parząci kłującnaszesercew środku.

Mimo upadkui porȧzki wciąż powstaje
Owamoci ku nowym kierujenasgórom.

Ślepajest,więczłudnemarzeniadaje,
Nanowo otwierająccierpieniagrubytom.

Tyle zawdzięczamyjej wielkich uniesién,
Czystychuczúc i rozszalałychemocji.
Każenamprzezwycįeżác każdą jesién

I szukác pięknaw każdejżyciasytuacji.

Jejpot̨egazadziwiaswąwielkością,
Niewyczerpanym źródłemnaiwnejnadziei.

A jednak.. .Obraztenprzebiłás ością,
Zobaczyłemkrestej siły w życiabrei.

Każdaprzepásć osłabiapowoli energię,
Która zawszewydawałasię bezkresna.

W końcustoimyniczymszkieletynagie,
Bezwoli, bezducha- śmieŕc to wczesna.

Zaczynasięwtedymarnawegetacja,
Wieczneczekanienaczyjświelki dar.

Przezzgasł̨amocniewzbudzanaakcja,
Zzaściany bólunie rzucany żadenczar.

I dziwne,żechóc rozpaliłás mewnętrze,
Ukazującmi jak wspaniałyjestświat,
Teraznaludzi już nawetnie patrz̨e,

Bo widzęw nich tylko śmiertelny jad.

17 - 19 VI 2000
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14 PRZEŚMIEWCA

Szyderczýsmiechsię rozległ w kniei
I wśródechazebrałokrutny plon.

Ostrzemironii przeszyłpostác w bieli,
A jej marzeniomprzepowiedziałzgon.

Kim jesttenszakal,cowydałgłos,
Zanic mającpragnieniaprawdziwe?
Dlaczego błotemobrzucaczyjś los,

Chóc jego życieniebardziejburzliwe?

Czyaż tak chceudowodníc swąsiłę
I wątpliwąod swychofiar wyższósć?

A możejegochoryumysłwciąż sięwije,
Bo radósci z cierpienianie madość.. .

Każdy - ty, on, ja - chcemyuciec
Od niepowodzén i światanieprawości.
Wszyscy potrafimytroch̨e inaczejbiec,
Leczw duszachpodobneuczuciegości.

Chóc lubię jak ty nawszystko spojrzéc
I groteskowość życiatopić w śmiechu,

Wiem jednak,żeniemożnawiecznierżéc,
Bo to zgubnaucieczkaodswojegostrachu.

Cenįewolność i jak ty wywyższamteż,
Lecznigdykosztemczystychuczúc.

Unikającmarzén, któretak krytykujesz,
Zniewalamysiebiei rzucamyw chúc.

Dedicatedto TomaszDerent
22VI 2000
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15 ZWĄTPIENIE

Zwątpienie...czymjestto uczucie?
Naturalną tarczą w świecieniepewności,
Który nieswychpraw wciąż sobierości,
Czy raczejnieuchronnezaufaniapsucie?

Jeszczewczorajgo tu nie było...
Dziś chwasttenzaczął rosnąć wemnie,

Ziarnazgubysiejącbezimienne.
Tęsknotawobecniego to już tylko tło.

Czasnasilamój niewiedzystan,
Chóc w końcuto on odpowiedź da.
Nieważnejakabędzieta prawda,

Bylem mógł już stanąć u jej bram.

Nadczymjednakja wciąż myślę?
Skoro wątpliwościnie było napoczątku,
Wartotrzymác się jedynietegowątku.
Pocozmieniác wiaręmą taknagle?

Możew błędziebęd̨edługąchwilę żyć,
Leczw dusz̨emąznówzagósci spokój.
Ślepoto,ty kajdany niepewności rozkój,
Abym mógł swekanaliki szcz̨ésciaryć.

16VII 2000
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16 LOS

Dzisiejsząbitwęz losemprzegrałem,
Stoj̨eokrwawiony i wyczerpany walką.
Odciął ostatnįa ściėzkę,którągnałem

I terazbawi sięmnąniczymlalką.

To cow wojnie tej zdobyłemdotąd,
Dziś grabirękaokrutnai pot̨eżna.

Rodzinnekrólestwo mojetrawi trąd,
A nahoryzonciezobaczýc ogién można.

Od zawszemieszkamnatej ziemi,
Dziedzictwaprzodkówbronįewciąż.
Powiększałemje ciągłymi wojnami,

Leczobudził sięw końcuzemstywąż.

Przeznaczeniesiły mi pozazdrósciło
I wybuchł nierównychszanskonflikt.

Gdypánstwo zaoblężonymi muramigniło,
Z jegoarmii nie zostałjuż nikt.

Terazodchodz̨edo lochuw niewoli,
Pobityi zduszony losuśliskimi mackami.
Łańcuchywżynają sięw serce,to boli!

Straciłemwładz̨enadżyciamegostatkami.

Z cichoczającym sięw gardlekrzykiem,
Czekamaż powrócądo mnieżołnierze.
Wkrótceruszą zamną równym szykiem
I odbior̨ememufatumtriumfalnewieże.

20 - 21VII 2000
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17 CZASU IGRASZKI

Czasniczymwiatr odchodzi
I ku pustcezdążawiecznie.
Jegopowiew smutekrodzi
I rwie duszymej odzienie.

Wydarzenia- ziarnapiasku
Zdmuchnįetew jednejchwili,
Płonąw przeszłósci ognisku,

Które ku końcusię chyli.

Falaciepłanamej twarzy,
A ja gnę się,oddechbiorąc.

Przemijaniepłucaparzy,
Bo przełknąłemżyciagorąc.

Zaschłeustachłodułakną,
Leczw powietrzupożarnowy.

Ciało bije łunąpiękną,
Płonąc,dławi ból z mejgłowy.

Cós bawi sięmnąciągle,
Samotnósć zsyłalub ją grzebie.

Jazás grammą rolę biegle,
Raznaziemi,a razw niebie.

Igraszką jestemświatatego,
Lecztańcz̨ewciąż zapamįetale.
Długoczekamtaktunast̨epnego,

Muzyki którą czasgrastale.

Niecierpliwiestawiamkrok
I loschwytammój w ramiona.
Wiem,żeiluzja mamiwzrok,
Goi się jednakw sercurana.

26VII 2000
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18 CZYSTY STRUMIE Ń

Wypiłem łyk czystejwody
Zestrumieniakryształowego.
Zanurzyłemropiejącewrzody

W nurt potokusłodkiego.

Oczarowany złotymświatłem
Słońcatańczącego wśródfal,
Pragnienieszybko gasiłem,

Nie patrzącjuż więcejw dal.

Ostudziłemmespieczoneoczy
W chłodziebłękitnychwodospadów.

Ranamajednakwciąż broczy,
Terazzatruwająceliksir snów.

Niewyraźnietylko czułem,
Żezhánbiłemnieskalany sok.
Nogącałepięknostłamsiłem,

Zaś ręką posiałemmrok.

Możenie mojepalcewzburzyły
Pierwszyraztą spokojną toń,

Leczchybanazawszeto zrobiły,
Topiącw niej bezprawnądłoń.

21 VIII 2000
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19 W POPIELE

Nadszedłw końcusmutek,
Cieniemokrył twoją twarz.

Nikt nie przyszedłnaratunek
I zamglony wzrok wciąż masz.

Czuj̨e bólu tegouścisk
Naswymczolepręgówznak.
Znowu w głowie ostrypisk,
Kiedy wyjściaw gór̨ebrak.

Ciekaw jestemczymniewinisz,
Jakja siebiezatenlos.

Możełzę zamnąuronisz,
Chóc nie godzienjej mój głos.

Strz̨epy naszejradóscipłoną,
W ogniuokrutnego życia,

Leczwspomnieniajuż nie zginą,
Zawszewrócągdziész ukrycia.

Nie zdążyłemci dác wiele,
Nim pozostałnamtylko żal.
Terazmiotamsięw popiele,
Potym codał mi twój czar.

dedicatedto Agnieszka
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20 POZA CZASEM

W miejscuzatrzymałás dlamnieczas
I zabrałás w pięknychpiruetówbal.

Zapominaj̨ac,żeto ostatniraz,
Zwiedzalísmytyle przekl̨etychsal.

Dręczony przezdemony dawnych lat,
Czułemkojący spokójz dłoni twych.

Wytrzymałemwspomnién spadaj̨acy bat,
Wreszciewolny odsmutkówmych.

W naszymświecierazemszliśmy,
Nie wpuszczaj̨acjuż więcejnikogo.

Dlaczegow rzeczywistósć wpadlísmy,
Gdy tamtyle szcz̨éscianiezaznanego?

Pustka,którą spojrzeniemwypełniłás,
Terazwsysamąenergię i ambicj̨e.
Dotądty bezwysiłku oddalałás,

Każdąbezsensui smutkukoalicję.

I po razpierwszynie chc̨ezapomniéc,
Chóc tamtenświat już dla naszamknįety.

My utkaliśmyjegootulającą siéc
I chciałbym,abyzostałnietknįety.

29 IX 2000
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It’ shigh time to finish thetragicjourney
And startto give insteadof use.

- generalrule
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