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NAWET MUZYKA

Jak łatwo przychodzi nam pewność

że oczekiwania się spełniają

powolny krok w spokojny dzień

łaska deszczu przyjaźń pewność że się obudzimy

Niech nas opuszczą niepokoje

to jest zwyczajny dzień a to jest szczęśliwa chwila

Wszystko stara się uciec od tematu głównego

nawet muzyka stara się uciec

ale trzyma ją więź konstrukcji

Gatunek za gatunkiem wzbija się w górę

i rezygnuje

Przypomina sobie że ma wymiar ludzki
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TYLE

Tyle piękna

ale niechby było uszczęśliwiające

i jednoczące

Nie pochlebiaj poeto światu

szukaj formy dla swojego zachwytu

i ciszy która przywraca wzruszenie

Żadne świadectwa nie są dość wiarogodne

my sami musimy zaświadczyć istnienie

Nie jest tożsamy nasz świat
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A MOŻE

A może boimy się że już same słowa

popchną nas w przepaść

Takim samym próbom jak materia

poddane jest słowo

którym próbujemy dosięgnąć umarłych

Nasza niewiara jest tak samo twarda

jak nasza miłość jest niedoskonała

jest granica poza którą wyjść nie umiemy

pamięć jak egzekutor bólu nas nie odstępuje

Powinniśmy byli wiedzieć co czynimy

ale musi tak być bo dobro było niezasłużone

bo odrzuciliśmy to co najtrudniejsze
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RADOŚĆ

Tak dawno nie widziałam was

którzyście odeszli

Tak dawno was nie dotykałam

przedmioty zaniedbane przedmioty

Przez was poznaliśmy śmierć 

sami nie umierając 

i szukaliśmy pośrednika bólu 

w odmęcie mowy

kiedy słowa milkły upokorzone

Niedosiężna harmonio jednego westchnienia

które zapala migotliwe światło

poznania i zagubienia

Starsze ode mnie są dzieje które się rozegrały

a wy nam zazdrościcie

bogactwa przebytych klęsk

Teraz uczymy się stąpania po bezdrożach 

poddając się igraszce stałych prób

Ośmiel się wreszcie powiedzieć

jak trudna jest radość
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ALBO

Mówią że gdyby im było dane

przeżyć to wszystko po raz drugi

nie zmieniliby niczego

a przecież nie mają się za szczęśliwych

pogodzili się więc z życiem

i zdążyli pokochać siebie

albo też pojęli pod koniec

że nie jest lepszy żywot 

który nie zna trosk

I choć pociąga nas lekkość i niefrasobliwość

coś musi ważyć na wadze

na której położą nasze istnienie
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ŻYCZENIE

Być na równej stopie

nie tylko z ludźmi

ale i z roślinami przedmiotami z całym światem

być na równej stopie z bogaczem i z wydziedziczonym

z geniuszem i z nieudacznikiem

nie cofać się przed cudzą wielkością

Rembrandta mieć za brata a Pana Boga za ojca

wypić lampkę wina

z Nachtem Samborskim i z Potworowskim

powtarzać sobie muzyczne żarty Satiego i Ravela

Bacha kochać ale nie na kolanach

Pod gromem umieć zasnąć

i zbudzić się do następnej pogody

Nie dać bliskim duchom

żeby nas odstąpiły
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