PRZYMIERZALNIA
W przymierzalni porównujesz
różne wersje siebie
jakby suknia stanowiła
miarę twojej wartości
to tylko opakowanie mówię
to tylko opakowanie kochana
Przed lustrem stoję po kąpieli
patrzę na swoje ciało
patrzę na swoją twarz
coraz bardziej zużytą
to tylko opakowanie
powtarzam to na głos
żebym sam mógł w to uwierzyć

MONOLOG Z LOSEM W TLE
Codziennie widzę w lustrze
twarz zmęczonego człowieka
dowódcę armii pokonanej
we wszystkich bitwach z losem
Wiem że nie chciałeś mnie krzywdzić
nie pragnąłeś żadnej mojej klęski
to ja nie rozumiałem
ostrzegawczych werbli serca
znaków dymnych świetlnych i słownych
zwiadowców i tropicieli pól minowych
którzy mieli mnie prowadzić
wszystko traktowałem jak atak
Stoję sam nad przestrzenią
z mogiłami poległych marzeń
czekam na twojego cichego posłańca
na małą podpowiedź
na zrozumienie które przychodzi
zbyt późno

OSTATNIE PIÓRO
Zabrali mi pióro
bo nie wolno się unosić
nie wolno odlecieć
trzeba stąpać po twardej ziemi
ważyć każdy krok
na coraz słabszych nogach
Zabrali mi ostatnie pióro
bo mógłbym coś napisać
w zgodzie z prawdą
a nie w zgodzie z ich prawem
Zabierają wszystko
kawałek po kawałku
żebym nie protestował
nie ośmieszał się walką
o jedno błahe pióro
żebym nie zauważył
jak bardzo mnie już nie ma

TRADYCJA
Mówili że chciał przyjść
mimo drzwi zamkniętych
z ranami na rękach stopach i boku
po nocach ukrytych w zimnym lesie
ze śladem po koronie z granicznych zasieków
Nie czekało na niego
puste miejsce przy stole
żeby nie snuł teorii
o wybaczaniu i miłości bliźniego
niepotrzebnych w katolickim kraju
gdzie prawdy wiary głoszą politycy
Nie przyszedł
pozostał w łonie matki
bezbronny i posłuszny
bez słów które mógłby
zasiać nieopatrznie

INWOKACJA Z WYMÓWKĄ
Wszyscy nasi sąsiedzi
z czasów obecnych i z czasów dawnych
za chłód czaszek w zapomnianych lasach
za wszystkie łzy wdów i sierot
za niespełnione sny o potędze
za bitwy wygrane i przegrany pokój
za zgrane płyty z pieśnią o wojence
za brak uznania dla ułańskiej szarży
i szalonych skoków w każdy wir historii
za brak wiary w nas
mesjaszy narodów
nienawidzimy was

