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Jeźǳiec

Uciekałem przed Tobą w popłochu,
Chciałem zmylić, oszukać Ciebie —
Lecz co dnia kolana uparte
Zostawiały ślady na niebie.
Dogoniłeś mnie, Jeźdźcze niebieski,
Stratowałeś, stanąłeś na mnie.
Ległem zbity, łaską podcięty,
Jak dym, gdy wicher go nagnie.

Walka, Żołnierz
Konﬂikt wewnętrzny,
Pokora

Nie mam słów, by spod Ciebie się podnieść,
Coraz cięższa sta e się mowa.
Czyżby słowa utracić trzeba,
By ak duszę oǳyskać słowa?

Słowo
Bezsilność, Dusza

Czyli trzeba aż prze ść przez siebie,
Twoim słowom siebie zawierzyć —
Jeśli trzeba, to tratu do dna,
Jestem tylko twoim żołnierzem.

Wiara

Jedno wiem, i innych ob awień
Nie potrzeba oczom i uszom —
Uczyniwszy na wieki wybór,
W każde chwili wybierać muszę.
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