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słowa

po co ta ekwilibrystyka
woltyżerka
te sztuczki na trapezie

połóż zimny kompres na głowę

wciąż giną gwiazdy
i nowe się rodzą
czerwony olbrzym
zmienia się w białego karła
eksploduje supernowa

tę ciemność co się w nas rozpanoszyła
rozproszą jedynie

proste

jasne słowa
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pomiędzy

coraz częściej gdzieś wpadam
dziwne światy odwiedzam
czy równoległe nie wiem

gubię klucze adresy
wchodzę w ślepe uliczki
nie ufam słońcu gwiazdom

patrzę z boku na całość
której wciąż jestem częścią

niby sen niby jawa
nieustanny stan alfa

kto mnie zamknął w tym smutnym
pomiędzy
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im mniej

sięgasz zagarniasz zdobywasz
rośnie twoje ego

a może zostawić

zrezygnować bez żalu

odrzucić bez pogardy

lżej swobodniej wybrzmią
ostatnie akordy
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wgląd

niby tą samą ścieżką
a każdy inną

myślimy o tym samym
ale nie tak samo

a mimo to
jak kręgi na wodzie
łączą się nasze małe światy

nierozerwalnie
na zawsze
spojone boską matrycą
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nie pozwól

nie zawracaj mnie
na ostatniej prostej
nie pozwól przestraszyć się
zaplątać
niech już do końca odważnie i ostro
choć nogi drżą
a trasa maratońska

coś mi się przecież należy
za moje ufne ślepe
wierzę


