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Ryszard
Biberstajn

Empiriajedni widzielii nie wierzyliinni nie zobaczylia dali wiarębyli też tacyktórzy i jednoi drugiei trzecie
Z pamiętnikana dole różena górze fiołkia może na odwrótalbo same różetakie z kolcamidłużej kwitnąi są pierwszą oznakązbliżającej sięjesieniwyroku zasypianiaw kołysce rajskich ogrodów
Matka płyniewięc jak totak na tratwie czasupo co i ku czemunie ma cozwalać na fale łezi tykanie zegaraon zawsze się spieszyi czeka na naprawęzegar i sercenie biją jednakowopierwszy przyspieszaserce zwalniai bądź tu mądrypodobno czas jestbezwzględny

Z cyklu Bez

Bezdechsłońce takieże aż dechzaparłoi odjęło

Bezczasbył przed niczymi będziepo wszystkimbędziechociażżywi siębrakiemsamego siebie
Bezruchw nieruchomym powietrzuw samo południeuwiła gniazdociszamiędzy wierszami

Andrzej
Walter

Brakujące ogniwoCzytałem esemsy,które ratowały świat.Były niepełnosprawnejak my.Kalekie, żądne skrótuoraz chromejak Googlelogo przyszłości.Które ocalaludzkośći bywa bogiemmonopoluza rogiemgdzie zawsze kupowałem znieczuleniena prostoduszny sen,który nadawałmojej egzystencjibarwy radosnej gangreny.Wszechświatnie udzielił nam głosu.Wirował wokół własnej osiżycia i ostentacyjniepluł pestkaminiedojrzałych czereśni,które pętla grawitacjizamieniła w planetyoraz gwiazdyżmudnie przemierzającepróżnię.Przez pomyłkęwypluł nas.Robaczywą pestkęemocji, której szczytowym osiągnięciemzostał esemes– krótka wiadomość tekstowa –podstawa bytu.

Poranek w przedszkoluo Wielebny...Ojczyzna to jest jeden wielki zbiorowygwałt.Naród pije, Partia pije, dusza pijekażą nam drukować:nowe CVzmutowane fakty i nowe reakcje.Ja pierdolę.Zebraliśmy się tu, drogie dzieci, aby pisaćwiersze.To nie jest trudne.Wystarczy poluzować klepkę. O, właśnie tu...Szekspir, szekspir ... i madonna.Czas jest nowy. Wiek jest nowy.Przyszedł pana ocalić. Ja z kolei nieprzyszedłem pananawrócić, ani zbawić, tylko porządniezabawićjak staromodny klaun.O ja pierdolę.A ty, młody trutniu, tam na końcu, widzę...otwierasz bunt jak parasol. Po cóż ci tenrekwizyt?Przecież nie pada.I lewy prosty. Marks z Engelsem. Proszęciszej.Uczymy się latać, rosną nam skrzydła,błąd stworzenia sprawił, że niczego już ocalićsię nie da,jesteśmy wystarczającotransparentni.Poranki nadają nam kształty. Uczmy siępisać wiersze,pan też niech napisze.Trucizna przecież krwawi.Jak uciskany burak. Jak losraz flaczki raz buraczki raz dynia.
List do następcyMój Drogi...ta niezręczna różnica pomiędzy tobąa Bogiemto rzekapłynąca cicho, pomiędzy nami.Morze letnich truskawek,łagodne elfy,a dla nas, płazów z krainy ewy, adama i węża,mające smak mrożonego szamba.Zasłużyliśmy na kawałek chlebaa i toby było zbyt wiele.Tak na marginesie zatrutych słówz sercwyrosły paragrafy.


