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Gramofon

sprzedałem Twój stary gramofon
po to by zostać sam na sam z płytami,
których nigdy już

nie przypomnę sobie
jak to było razem ich słuchać
jak wprawiały niekształtne 
nasze ciała w wir tańca

już nigdy na moim czole 
nie pojawi się zmarszczka zadumy
którą z płyt lubiłaś najbardziej
a która wykradała Ci łzy z powiek

jeszcze ten cholerny kominek
wszystko powraca niechciane
muszę w nim napalić 
inaczej zamarznę
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Modlitwa I

przyjdź do mnie Jezu
chociaż wiem 
że nie jestem godzien

wejrzyj w moje serce
i sam osądź winę

na Ciebie ją zrzucam
bo za nią oddałeś życie

ja Twoim gwoździem
i włócznią co bok przebiły

ja ciernią Twoją
i biczem katorżniczym

i za mnie umarłeś
bo wiedziałeś że się urodzę

wiedziałeś że będę Ciebie szukał
i na spotkanie mi wyszedłeś

Tobie oddaję życie
bo Twoje od zarania
Tobie się kłaniam
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choć wciąż pod górę

Ty na mnie patrzysz
i mówisz:
„Chodź synku! Mimo, że wciąż pod
górę!”
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Alicji

wpierw spojrzę Ci w oczy
chociaż ktoś powie 
że to pustka przede mną

chwycę za dłoń 
i przytulę do serca
chociaż ktoś powie
że to powietrze

przysunę się bliżej
aby łatwiej 
pocałować Cię w czoło
chociaż 
ktoś
powie

zaraz idę spać

wiem że bez powiedzenia 
dobranoc
nie zmrużę powiek
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