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Tkanina z menorąstukot podkutych zelówek na bruku StaregoRynkubrzmiał jak dźwięk krosien –ulic Brackiej Stodolnianej Zgierskiejna których czółno czasupospiesznie wyplatało wzór osobistychhistoriiteutońską nocąbarbarzyńsko wydarto z harmonijnej całościobraz menoryokaleczona tkaninatrafiła na konserwatorski warsztat pamięcilecz nie wszystko można zrekonstruowaćpustka w miejscu płomieni świec
Zamieraniecień lasu dusi jaśminową bielw której tak przyjemniezanurzyć się z kubkiem mlekaz wieczornego dojeniawyblakł kolor róż puszczonych samopasniebezpiecznie jest wyróżniać się z tłumudzikich kuzynekstęsknione malwy pierwsze wybrały zamie-ranienie pomogły drewniane ramiona płotubezradnie usiłujące ogarnąćosierocony ogródgdy zgasły płomyki floksówi one poddały się przemijaniunie doczekawszy tychktórych jednego dnia zagonionoi wywiezionoBóg wie gdziew mroku coraz wyższych drzewpowoli zamiera pamięć
Ból fantomowyprzeciągający się stan zapalny uczućdoprowadziłdo rozległej martwicyzmysłu krytycznegodiagnoza czasu(podobno lekarza)
zalecana bezwzględna amputacja
zainfekowanego kawałka duszyteraz nie  coś  doskwieralecz brak

Z głową w chmurach
Pamięci K.K. Baczyńskiegoobłoki wyglądały jak zaorana ziemiaprosząca o siew wierszaw zwodniczej ciszyz głową w chmurachmożna nie zauważyć śmiercitkwiącej wysokow miejscu gdzie usiłowanospalić kulturę okupowanego naroduby zamknąć usta poeciewystarczyła jedna smugazakończona wygładzonym metalemktóry o niebo lepiej nadawałby sięchociażby na stalowe litery

Dla towarzystwawśród nocnej ciszyczuwa z kieliszkiemdyżurny anioł smutkunakrywa przestrzeń poświatązaprasza do towarzystwa –głupio popijać samemubytom niebieskim nie przystoinie przywykłamdo takich trunkówgorycz uderza do głowy
Miłość w dobie facebookadotknięcie transferowane nerwami myszkimowa opuszek palcówtłumaczona przez sztywny opór klawiaturyciepło-zimno na łączachwirtualna obecnośćsprowadzona do kropki w kolorze nadziei
jesienna ławkasłońce gładzi skórę jabłekoczekujących w kolejce spadaniazabrakło amatorów kwaśnych „krzysiek”świat przyniósł nasyconą chemią słodyczpo którą sięga się bez wysiłkuzamilkła studniachłodną głębię bezgłośnie okrada pompaskończyło się skrzypiące podziękowanieza dar orzeźwieniamuzyki świerszczy nie przerywazniecierpliwione wołaniegłosy minione nie brzmią wystarczającosensualniejest ciepła sierść pod spracowanymi dłońmiczas nasycony mruczącym przemijaniem

Pozorna biernośćniech cię nie myli moja bezbronnośćw milczeniuz rzuconych kamienitworzę murza którym nie dosięgnie mnieżadne uderzenie
Refleksja z orzechemzza firanek bez zapowiedziwdarło się światło –sędziwy orzechzostał uznany za złodziejasłońca powierzchni  życiowej i składnikówodżywczychprzydatnych potencjalnej zieleniczy ktoś jeszcze pamiętawydobyty kamieniem smakhuśtawki gałęzizaczarowany szmaragdowy dachdłonie pomarszczone jak skorupkiz niepokojem przesuwają oślepione begoniedopóki jest się o co troszczyćnie przeraża złowieszcze tykanieludzie nie drzewaczasem odchodzą niezauważalniew ciszyktórą może zburzyć dopiero pukanielistonosza z zapłatą za życie
Odkrywcze ciemnościgaśnie żar zachoduniebo tężeje granatemujawniając złote inkrustacjeczy musimy obrócić się w stygnący mrokby inni dostrzeglikruszec charakteru blask talentunowy dzień zgasi gwiazdyi pamięć o nieobecnych
Październikowa refleksjaspójrzdrzewa ogarnia spokój dojrzałościto takie piękne –nabrzmiewają przemijaniemi nic sobie z tego nie robiątrzeba się nacieszyć chłodniejszym słońcemnim żałobne słoty obedrą świat z kolorua  ziąb oblecze każdą gałązkęw japońską biel śmiertelnego snu


