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PytaniaW bezsenne nocespoglądam w niebo bez chmurmigocące gwiazdaminieważne jaki miesiącpanuje na ZiemiCzasem nieboskłon przecinająukośnie świecące znakiZbliżają się do mniejeszcze chwila a poznamtajemnice KosmosuRano szukam w InternecieCzytam-to cząstki materiiwdzierają siędo naszej atmosferymoże pochodząod dawnorozproszonej kometyGdzie jest ich źródłogłowią się uczeniznajdują powiązanianadają piękne imionajakby to były żywe istoty:sierpniowe Perseidylistopadowe Leonidywiosenne Lirydyczy Akwarydy pochodneKomety HalleyaDrążę temat w kolejnych dniachstawiam sobie pytaniaciągle bez odpowiedzi
Mikrokosmos1.Dawniej filozof nazywał tak świat człowiekaprzeciwstawiony ciałom niebieskimBiolog do mikrokosmosu zaliczadrobnoustroje obserwowane pod szkiełkiemodróżnia go od świata owadówwidzianych gołym okiemDla fizyka mikroświatem są cząstkio rozmiarach niewiększych od atomówcząstki elementarne lub ich związki –jądra atomowe2.Wiruję wraz z Ziemią wokół Słońcapiętrzą się tajemniceświat opisywany przez biologówzadziwia mnienauczyłam się w nim byćchociaż drobiny pod szkiełkiemmogą głosić śmierć

3.Największe niespodziankiniosą mikrocząstkiIch świat jest innynie zachowuje się jakotaczająca nas rzeczywistośćZadaję sobie pytanieczy potwierdzono istnieniecząstki elementarnej –bozonu Higgsanazywanej Boską cząstkąOna miałaby powodować łączeniepojedynczych atomów w materięwyjaśnić jak powstał Wszechświat.
Ataki na ZiemięŚlady meteorówznaczone na niebieniosą zamyślenieczy to atak na Ziemięczy przyciąga onaróżne śmieci z KosmosuDobrze spisuje sięnasza atmosferajak matka czuleotula nasz globMałe ziarenka materiiwyparują z niejwiększe tylko rysująświetlne śladyNawet Leonidy wysłaneprzez Lwi pazurz wielką prędkościąnie zadrasnąziemskiej skorupyTylko wielkie bolidyuderzą w powierzchnięmogą nawet wyryćgłęboki krater inieść spustoszenieNiektóre wielkie głazypędzą przez atmosferęjawiąc się jak kuleświecące nawet w dzieńjaśniej od Księżycaryczą wtedy głośnopewne zwycięstwaCzy atmosferazatrzyma taką napaść
Łzy Świętego Wawrzyńca1.Płacze niebow noce sierpniowepo męczeńskiej śmierciŚwiętegoJego łzywsiąkają w atmosferę

a ludzie mówiąże to spadają gwiazdyGdy ujrzysz świetlną strzałęna ciemnym nieboskłoniepomyśl życzeniespełni się zanim światłodotrze do ziemi2.Pamiętam ciepłą nocw ogrodzie mamygdy deszcz Perseidówrozjaśnił nieboPomyślałam -przyjdziesz do mnie jutroi przyszłaś3.W noc Perseidówdo kaplicy na szczycie Śnieżkischodzą się sudeccyprzewodnicy i  ratownicyze szlaków widzialnychi niewidzialnychzwołuje ich patronŚwięty Wawrzyniec
Meteoryt MoraskoPrzed tysiącami latna poznańską ziemięspadł deszcz meteorytówNiektóre znikły w głębiinne wyryły przepastne kraterymożesz je dotknąćnawet zmierzyć
Nie znajdziesz innego miastaz kraterową dekoracjąchociaż na świecietakich śladówze dwieścieŻelazne meteorytynie na zawszeschowały się pod ziemiąnamierzone wykrywaczem metaluwykopanooczyszczonoi największy w Polscecieszy poznaniakówRezerwat przyrodyz kosmicznym aspektempołączony z grądemto perła Poznaniao nazwieMeteoryt Morasko


