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Czekam

Jeszcze czekam tu na ciebie
jeszcze myślę jeszcze tęsknię
przed oczyma biegną chwile
zauroczeń marzeń westchnień
Kim ty jesteś czy wciąż jesteś?

Biała mgła zakrywa przestrzeń
mgła zakryła już wspomnienia
wołam wołam ciebie w myślach 
a ty w myślach mych się zmieniasz
Kim ty jesteś czy wciąż jesteś?

Czekam czekam tu na ciebie
lecz czy kiedyś cię spotkałam
może tylko w moich myślach
z letnich marzeń cię utkałam
Czy istniejesz czy ty jesteś?
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Obłoki

Wraz z obłokami hen w dal odpłynę
do świata czarów złudzeń i baśni
zmienię sumienie na gwiezdny pyłek
mą duszę promień słońca rozjaśni
A potem wrócę jak obłok lekka...

Po co tam byłam? Już zapomniałam
Może pragnęłam zdobyć potęgę
lecz tylko małą chmurką się stałam?
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Źródło

Czy to źródło zapomnienia
takie ciche dźwięki słyszę
tulę obraz dawnych wspomnień
czy zapomnę? Nie napiszę

nie napiszę blasku słońca
nocnych zjaw jesiennych mroków
Wodo wodo ty źródlana
kto cię niesie z górskich stoków?

Szumi szum: zapomnij wszystko 
wszak to źródło zapomnienia
pij kropelki jeszcze jeszcze
żyj dla ziemi Gdzie twa ziemia?
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