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Stoi jak wstydWstyd to jest zawszeodniesienie do zewnętrznościstanął człowiek przed wstydemi stoiraczej odważnie punktowow tym wielkość się stania objawiaże raczej stać się nie boicóż... wstyd w zapartenad człekiem górujechoć ten pierwszy raz tak naiwnieprzybiera wręcz kształty dziecinneczłekwobec kodeksu powinnościtak stoina niby że nic to, niewielestoi raz wtóryże z innym partneremwstyd wisi i kształty przymierza różoweczłek stoi upartychoć bije się z myślączy gonić jeszczeczyliż uciekaćjak tarcza go jednak chroni niewinnośćz siebie, wewnętrznawięc co mu wstyd tosię zapamiętaaż spadną z twarzy cudze policzkiosądybo stoi tak jakośbezwstydnystał będzie nadal wynikiem woliwynikiem ćwieków nabitych do głowykrążeniem krwii względnościstanął człowiek tak w sobiebo stanąłto stoi
Matką i karąStanął człowiek przed matką i karąi stoiw punkcie gdzie mleko zmienia się w piołunwyssany jak palec mamki bo za szybko zębyon stoi i kapie mu żali gilon nie dowierzazatrzymał się w staniuna rękach na głowie na teczce bo pracastaje i stoiw konflikciewybory odwleka tak to czy taklepiej czy lepiejjakby wciąż czekałna znak nieśmiałyktórędy patrzeć w jej twarzktórą jej bruzdą uniknąć karystoi i patrzyw kubek po mlekuna kożuch w niekształcie zmarszczekkalki perfekcyjne na przestrzałbękart

stoi i czekana cycabsolutu
ŚmiechStanął człowiek przed śmiechemi stoimalutki taki wśród ust zawieszonyniedorzecznyjak śmiech pusty i drwiącystoi człowiek w garniturze niechcącyże niby to wiatr przywiał śmiechskądś nie jego nie jejtak naumyślnie na biurkocelowożeby rozwikłać wartośći pochodzenie i celzanim mu siądzie na plecyoddech zmieszany z ironiąstoi człeczyna przedrozczytuje grymasyto jego to jejtymczasem brzuch ćwiczy pustynieszczerytak ćwiczy i wierzyw odpowiedź śmiechem na śmiechstoi na baczność na chwilęprzed śmiechem starannie stoi lat kilkaudaje wie choć się boibo stanął tak na poważnieprzed śmiechemczłowieki stoi
KrynicaChciałam być...czy jestem?oswoiłam już wiersze i poetówbiedni mykleimy składankiw pętle koralichciałam być bardziejzbudować ze spełnieńdomy ze szkła. niebezpieczneprzyciągają owadyjestem krynicąjak każdynie mieszaj wodyposłuchajPij
Przed literąStoi człowiek przed literą Pjak Prawostoi Koślawo jak K chociaż prostoczarny na białym stoi z Wokandąjak Wza pan brat bo stworzył sobietaki Ład jakby literą Łjak ŁaskaUniewinnienie jak U – samogłoskalub O jak Oskarżenie

to stoi sobie taki Onjak Prokurator – nadal Pz workami z czytania po nocy aktwyklęty przez krzywoprzysięstwoSam Sobie Sędziączłowiek jak Kat jak KStoi jak Sjak Stosjak Czarownica jak Człowiek jak Cjak swój Mecenas stoijak MMały Człowieczekprzed wielkim C
Marian

Wójtowicz
O obrotachTwój równoleżnik pędzipięćset mil na godzinęW szczurzym wyścigu donikądMasz taką skupioną minę ...Ziemia wokół swej gwiazdysto razy szybciej krążyW codziennym spraw swoich młyniedokąd jeszcze chcesz zdążyć?Powstrzymaj konia, weź oddechPytanie zadać ci mogęCzemu w swoim rydwaniemasz taką ciężką nogę?Noga z gazu!
SrebrnikiZnowu ukrzyżowałem ChrystusaMam wprawęTym razem poszło mi nadzwyczaj sprawnieNie ubiczowali Go wcześniejKrzyż przyniósł kurierProsto z IKEIPod kolor mebliBędzie cierpiał dłużejChyba nadalNie będę podglądałIntymności umieraniaNie moja sprawaBardzo potrzebne mi tetrzydzieści srebrników bruttoNiecierpliwie czekam na następne zlecenieTak mi jakoś smutno na duszyCzyżby sumienie?


