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Mieszka tutaj
W tym domu
Stoisz na progu
Wystarczy nacisn!" klamk#
To nie jest
Fa$szywy adres

Zamkni#te

27 listopada 1976



Nie wrzucaj kartek z %ycia
Do kosza wspomnie&
Spal je w pami#ci
I wybierz popió$
Zanie' go na wzgórze
Tam, gdzie w oddali 
P$ynie rzeka czasu
Na chmurach wiatru
Po%egluje do morza
Niepami#ci

27 listopada 1976



Jak z w$osa promie& t#czy
Z zieleni sen
Ze 'niegu rosa
Z szumu cisza
Z $zy
Rodzi si# mi$o'"

27 listopada 1976



Nie brzmij
Fa$szywie
Szmaragdowa
Struno t#sknoty
Na której
Wygrywam %ycie

27 listopada 1976



Z Twoich oczu
Wy$awiam $zy
B#dzie z nich
Pa$ac z pere$
Z Twoich oczu
Wy$awiam $zy
Na szcz#'cie
Na nadziej#
Z Twoich oczu
Wy$awiam $zy
U$o%# z nich
Poemat
Z Twoich oczu
Wy$awiam $zy?
Przecie% w Twoich
Oczach $ez nie ma

27 listopada 1976



Szron na brwiach
(nieg na ga$#ziach
Deszczowy, s$otny poranek
Twój u'miech
Moja $za
Mo%e po nas jeszcze zostanie

Wdycham krople
Jesiennej mg$y
Jeste' obok
Jak drzewa kora
Mi#knie cisza
Nie s$yszysz mnie
Chocia% Ciebie my'lami wo$am

27 listopada 1976



Wyszywam sny
Na 'nie%nych chmurach
Nici! bielsz! ni% powietrze
Nie wida" snów?
Nieprawda
Widz# je lepiej od swych r!k
Nie b$!dz# po mi#kkim puchu
P$yn# jak anio$

Brutalny realizm
Twarda rzeczywisto'"
Krew i $zy
Pot i agonia

Czego szukam w poezji
Czy tego, co w snach?
Czy tego, co w %yciu?
Krew i puch
Pot i 'nieg
)za i t#sknota

27 listopada 1976

    



Nieraz trzeba
Odkrywa" odkryte
Wy$amywa" otwarte drzwi
Powiela" stare prawdy
Gdy przestaje pachnie" 'wiat$o
I 'wieci" ró%a
Gdy wi#dnie mi$o'"
I kwitnie nienawi'"
Usi!d* na progu nocy
I zamknij si# w zadumie

28 listopada 1976



A jednak
Nie zab$!dzi$e'

Ze snu budzisz si#
I nie wiesz gdzie jeste'

Z dnia w noc si# przemieniasz
I nie wiesz gdzie jeste'

Spadasz jak gwiazda
I nie wiesz gdzie jeste'

Ob%erasz si# szcz#'ciem
I nie wiesz gdzie jeste'

Szcz#'cie ci umyka
I nie wiesz gdzie jeste'

A jednak
Nie zab$!dzi$e'

8 grudnia 1976



A gdy rozb$y'nie choinka
Zielona dziewczyna gwiezdna
Spójrz w okno mrozem wyszyte
I pomy'l chwil# o ró%ach

O brzydkich i o czerwonych
O nie spe$nionych snach
O krajobrazie zielonym
I zapro' skrzaty z podwórza

8 grudnia 1976



Kiedy mnie zrzucisz ze szczytów
W doliny, Upór prawdziwy
Powiedzie raz jeszcze w góry
I wróc# jak stary Syzyf

8 grudnia 1976

Szcz#'cie tryska$o jak z kranu
Woda. Skrzy$y si# 'nie%ki ma$e
Kiedy wprost z Luckystanu
Nocnym poci!giem wraca$em

16 grudnia 1976



Pogasn! smuk$e 'wiece
Ksi#%yc powie Ci – za'nij
Po%eglujesz w 'wiat cudów
Ksi#%niczko z mojej ba'ni

8 grudnia 1976

Znowu dwana'cie miesi#cy
Pi#kne, nowe, szcz#'liwe dni
Co dzie& b#dzie 'wieci$ Ci ksi#%yc
Co noc – ciep$y, s$oneczny 'wit

16 grudnia 1976



Na szczycie marze&
Siedz#
Bogacz – milioner
Zrozumia$em skomplikowane
Zdoby$em nieosi!galne
Odkry$em nieistniej!ce
Wypi$em suche
Us$ysza$em nieme
Jestem bielszy
Od 'niegu na polu
I dumniejszy
Od ró%y
Bogactwem
Rozcinam 
mg$#

19 grudnia 1976



Drzewo rozpaczy
Nie kwitnie
Drzewo rozpaczy
Nie schnie
Je'li z nieba
Ruszy$ deszcz na ziemi#
To gdzie s! chmury?
W przestworzach
Czy w kwiatach?
Je'li z ga$#zi
Opadaj! li'cie
To gdzie jest drzewo?
Pod kor!
Czy w trawie?
Drzewo rozpaczy
Nie kwitnie
Drzewo rozpaczy
Nie schnie

10 stycznia 1977






