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Osobny w tłumie
Lęk odsłania nicośćMartin HeideggerSine podkrążone oczyznosi z fasonemgniew ujarzmialuksusem przebaczaniazanim obok Wałuz czupryną tarniny i głoguprzeżyje ostatni rozbłyskświadomościbędący posiłkiemna całe pośmiertne życieu jego podnóża składowisko ciałi kraterypo spóźnionej walce dusztracone walory bytujuż nie są w cenieale żądze nie wygasną(są odpryskiem ślepej woli)mizerne ciałoosobne od uniwersumjednak nie wykręca chorobąsiwiznąwszczyna nowe wyzwanieczyny przeciw lękowi

UfnośćByć przyprawądo codziennościto jak bogactwo biedakaepizod za epizodemznaki zapytaniabez odpowiedzi na miarękryzys słowaale spełni się obietnicadana w ferworze zabieganiaza wrażliwościąsamotność stanem koncentracjidojrzewaniembyć może celemziszczenie blisko
SwoistośćNiemal wszystko umilkłosłychać tylko echo pulsuanioł w ramionachdiabeł w sercuale nie poddawaj sięwalcz o boskośćgubiąc po drodze świętych

wynoszonych masowomimo grzechucokolwiek zrobiszdobre dla jednychdla innych złeostatnie i takciało do zwrotudusza nieprzemijalnateż nie jesttwoją własnościąbądź sobie wiernytu i tamjeśli to możliwe
Zawrócić nurt czasuCoraz trudniejpominąć w wierszu śmierćwyjść poza bytowaniecoraz trudniej o uległośćemocjonalne potrzebynie współgrają ze świadomościąrozmijają się z ekscytacjączołgają przez wnętrzności człowiekai świata z wyblakłymi ideamibez nich nie zapłodnisz wyobraźninie skupisz się na boskich łaskachani przebaczaniuwiara w wieczne potępienie silniejszaa utajniona bezczynnośćobsesją bycia zajętymna starym cmentarzunarastają pokłady nienazwanegoczerń sztandaru tryumfuje
NiepojętośćMyśleniem o Boguuznajesz jego istnienieczekasz na podanie rękia zrzędziszcoraz puściej wokółbezbrzeżna samotnośćo poetyckim wyraziezarumieniona –gra anioła stróżajednak samym zawstydzeniemnie otworzy na ościeżbramy zrozumieniaw drętwej głowieuwięziona myślw sercu tęsknota(tęsknota jest wredna)miało nie być łatwoi nie jesttakie kipienie krwipod rękę z oczekiwaniemreligijne łaknienie bez wiaryczerpanie z niedowierzania
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Autoballadka majowa
Jackowi Kajtochowi,
demonowi przyjaźni – poświęcamŚpiewaliśmy górne pieśnipiliśmy wino nadzieimówiliśmy ludziom wierszechcieliśmy świat odmienićżeby nie byto biednychsmutnych i poniżonychŚmiały się z nas demonyNie mieliśmy doświadczeniaco do wolnego rynkusnuliśmy wielkie marzeniao pięknie dobrych uczynkówżeby nie było biednychsmutnych i poniżonychŚmiały się z nas demonyOd niepamiętnych czasówna naszej globu scenieco rusz się zjawia prorokz receptą na zbawienieżeby nie było biednychsmutnych i poniżonychŚmieją się z nas demonyWołają – łapać wariataktóry ten świat chce odmienićnasz świat w cudownych bankomatachprzy których klęczą wzbogacenijak przed ołtarzem swego Bogaktóry szeleści im w kieszeniktóry szeleści w ucha sienibanknotem długim jak stonogażeby słyszeli że są zbawienimają na setkę i na kobietkęi na hot dogaOto niebiańska drogapo której chodzą piękne paniea pobudzone są na przespaniew każdej pozycji, propozycjiaparycji, koalicjiach miłowanie, miłowanieciał spragnionych upajaniea my – cóż my kochaniecóż my?Wierzyliśmy w swoje wierszeczytaliśmy Kapitał Marksachcieliśmy świat ulepszyćtak kończy się powiastkaA czy słyszycie ów głos z ambonyżeby nie było biednychsmutnych i poniżonychherbatę marzeń leje nam w sercaach jak smakuje nadziei lemonktoś nam podaje kieliszek szczęściaProszę popatrzeć – to znowu demon


