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tamto latotamtego roku przyszło gorące latobez skrępowania wyciskało potspod nietwarzowej perukiprzekonywałaś niedowidzącą starośćże wszystko w porządkuniech żyje własnymi chorobamimówiłaśkłamstwo za kłamstwembudowało jej spokójz czasemstałaś się cieniem dawnej siebiewiedziałam że muszę oddać matce prawdęniech pożegna ciepłą nie zimną dłońnastępne lato znów przyniosło upałbezlitosny dla czerniktóra została po tobie
bez retuszuw pogodne dnina ścianie za piecemnotował obce wyrazywyłuskane z ametystu sto dwapotem razem upychaliśmyróżne emu i alkido krzyżówkowych kratekto on wyznaczył cyrylicąprzyszłość kilkulatkinie zapomniałamale pamiętam też twarde słowakonkurujące z pięściamigdy w kieliszku tonęłonawet niezatapialneznam tylko jedną prawdębez pokłonównawet umarłym
zaobrączkowanazwiewna suknia i welonto za mało żeby lataćnie wybiela nie oczerniaskrzydła oddała z własnej woliniezdarnej jak DDAwymyślona miłośćuczciwość w oparach kłamstwaprawdziwe tylko potwierdzenie fałszuzniewalające palec serdeczny
koniecna początku był strachbez krzyku oddechunawet twarzyma pani syna

szczęściarz w czepku urodzonysto lat sto latwyśpiewywana co roku setkapękła na półi znów jak kiedyśbrak oddechu maska stracha gdzie obiecane mu szczęściemoże czekałow drugiej połowie
cztery pory raka

Zbyszkowipóźną jesieniązacząłeś gubić drogę do pracynadawałeś słowomobce znaczeniaodpocznij poprosiłamszefowa koleżankapodobno nie można byłousunąć całegoale przecież glejakbrzmi dosyć niewinniezima przywróciła ci młodośćgdy przyszła wiosna czas nadal się cofałbłądziłeś wzrokiem jak zagubione dzieckolata chyba nie dostrzegłeśprzed nastaniem kolejnej jesienizaniosłam na Powązki swój smutek
w odwrocieczy poznałabym ciepło babcigdyby Pelagia nie pospieszyła się zodejściemnasze dziecibabka Elżbieta stosowała bezpardonowąselekcjęnie miałam miejsca na liście obecnościcórka córki to za mało na coś więcej niżgenynasze dzieci po latach powracają echeminna babcia inne wnukitylko syn córki wyautowanyjak kiedyś jego matkagdy koło historiiprzejeżdża po odciskachz pokerową miną pokazuję środkowyi przytulam jedynaka
wpisany w błędyprzepraszamzaklęcie dla wybranychłatwiej wykrzyczećzabiję starą kurwębo przecież to nie matkajeśli nie zechciała nigdypogłaskać zwykłym kochama ojciecspóźniony o lata

niech spierdalaz przecenionym wybaczbojąc się lataćposzukuje gruntu dla marzeńi zalicza kolejne dno
z pamiętnika złejniedobrazbyt biednaniegodna oczka w głowiea popsute oczko wypadłoi nie chce wrócić na miejscestara mała kobietaz niepełnosprawną pamięciąprzychodzi żebrząc o ciepłowitam czymś głupio miękkimzamiast kamieniamimo sporej kolekcji tych darówzgromadzonych przez latamówią że dobro powracanie zaprzeczammoje wraca po jeszcze
wybrakowanenie czuję tego klimatupowiedział poetacóż to za temat przemoc domowaona rządzi się własną prozązamknięta w czterech kątachwśród głuchych ściani tylko czasemsiny billboard wykrzyczyże zupa była zbyt słonanie pisz o pękniętej nercedoradził znany autorza dużo prawdy w prawdzieprzytłacza poezjępozwól jej oddychaćkobiety bliskie i te całkiem obcebezimienne bohaterki statystykwybaczcie wierszombrak pewności słowa
Tajemnice Alicjinaznaczona piętnem pękniętej rodzinyAlicja z rozbitego lustralubiła puszczać zajączki na ścianienieuchwytne jak człowiekktóry podarował inny wymiarpozostawiając niedosyt i bliznętęskniłaza krainą czarówfajerwerkamimagicznym zawrotem głowykolejna próba powrotupoplamiła beton i zwabiła tłum gapiówwariatka szeptali niektórzybiedactwo ubolewali innizbyt przyziemni by dostrzecże nadal tańczy na krawędzi dachuz kawałkiem lustra w dłoni


