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CZĘŚĆ I – OGIEŃ

Oniemiałem, zamilkłem  
pozbawiony szczęścia,  
lecz moja boleść wzmogła się na nowo.  
Serce w mym wnętrzu rozgorzało;  
gdy rozważałem, zapłonął w nim ogień:  
język mój przemówił (Ps 39, 3-4).
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Psalm o Ogniu 

I
Kolejny dzień minął tak sobie,
coś w końcu trzeba przecież zrobić – 
i w piersi młodej się zapala
pomysłów stu słomiany ogień.

Pali się czoło, palą skronie,
zabiera siły wszystkie ogień,
lecz czy możliwe jest coś zrobić,
kiedy idei tyle płonie?

II
I chociaż znów cały świat spłonął,
gdy tylko się gdzieś w myślach począł;
i tylko popiół, zgasły światła  –
nadziei iskra wciąż jest jasna.

Pali się czoło, palą skronie,
zabiera siły wszystkie ogień,
lecz czy możliwe jest coś zrobić,
kiedy idei tyle płonie?

III
Z myśli najlepszych wybór jednej
pomoże mi od czegoś zacząć
i nie na darmo spłonę w świecie,
popiół po mnie będzie i jasność.

Pali się czoło, palą skronie,
pomnaża siły wieczny ogień;
zostanie światło kiedy zgasnę,
więc nie na darmo cały płonę.
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chociaż tyle 

późno już a my 
dopiero teraz przechodzimy 
wiek buntu 
 
jak kiedyś 
dziś już eks-poeta 
który teraz siedzi  
 
cicho
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dziś znów 

dziś jeszcze raz umarł za mnie
Miłość

prawdziwa taka nieszczęśliwa
na ziemi
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