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Skrzydło niewiǳialne
Lądy, wody, obrazy, słońca i obłoki,
Imiona i zdarzenia, luǳie i miłości,

Przemĳanie

Noc, co nas topi w sobie i dławi w ciemności,
ǲień ak dłoń two a asny, ak wiara wysoki —

Mĳa ą. Płyną przez nas źródłem niepo ętem¹
Istnienia wieczne ciszy i zgiełku te ziemi,

BezsilnośćZapach

Która w nas się rozpływa ak zapach w przestrzeni,
Zostawia ąc nam serca puste i zamknięte.

Niesyte niczym, smocze są piersi oddechy,
Ducha ślepe przepaście, co drżą w naszych głosach —

Modlitwa, Wiara

Odbĳamy e tylko ak w lustrze, w niebiosach,
Podnosząc swe zasługi, a tłumacząc grzechy.

Jest chwila, gdy w płynące poprzez nas kaskaǳie
Czu emy nagle skrzydło, które nas owiewa
Wonią mocnie szą stokroć nad woń ziół i drzewa —
Wynosi niewiǳialne i przed Bogiem kłaǳie.

¹niepojętem — ǳiś popr.: niepo ętym. [przypis edytorski]
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wolności korzystania z dóbr kultury.
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