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Zastanawiam sięjak nałożyć na czyjeś barkitę cyniczną planetęz jej żałosnym, ledwie słyszalnym,zawodzeniem.Poranne misteria wschodzącego słońcai wiecznej marności,na której swoje wynaturzeniapod maską obojętnościnakładają cieniei tęsknoty.Mój Drogi. Nicośćnas nie wybawi.Ja się wydarzyłem.Ty się wydarzyłeś.Nie stało się nicwielkiego.
Być jak poezja

Andrzejowi Bartyńskiemu,
który jakże niespodziewanie ...
„wyciął” nam ...ten numer
Ty... byłeś jak poezja,
my jak metafory
– żadna nie pasowała
do kontekstu.W pożodze, w gąszczu, w pędzieniedotykalnych sprawrosła spalona trawanieodwracalności.Dojrzewałajak zakazany owoc czasu,który nam pozostał w niewiedzywydarzeń i dni.Nie umieraj jeszcze, nie umieraj, proszę, nieumieraj bezsensownie,poza domem i nie umieraj szybko,gwałtownie, jak lalka z odciętą głową.Pobądź jeszczetrochę,posadź wieczne dęby,zaowocuj.W gorączce, w osądzie, w ważeniu sumieńnie mamy sobie równych.Przeklinamy, walczymy, oskarżamy się czulea potembudzimy się zlanipotem,a pot nasz jak wiara dopala się i gaśniei sokiem słodyczy bywa bez granic,jak poezjawznosi się do niebaw barwie wszelkich odcieninieodwracalności.

Maksymilian
Tchoń

PielgrzymkaSzliśmy uliczką wiary i niepewności,o nie do końca hierarchicznej budowie.Po obu stronach bunt i heroizm,ukryty w zapachu gotyckich katedr,(jakże pięknie strzelistych i ostrołukowych).Nie czułem się wybrany:bo śmiertelność, to zabawa nie dla zmysłów(i niewierzących, w kult pokutnychwędrówek).Wpatrzony zdziwieniem w latająceewangeliarze,wyliczałem kolejne fasady,niestety nie do zdobycia.
Notatka z pawlaczacytowane fragmenty wolnej woli czekająna lekkie wiersze, które można zostawićna mrozie. ukradnijmy świat spóźnionyo jeden sen za daleko? oni, którzy kłamiąpustym wersem, pudełkiem z zapałkami…demokracja – wybite szyby przez piłkarzyporcelanowej wazy, jest po to, by człowiekdla którego grupa krwi ma znaczenieodnalazł prawo i pięść. jeśli jeszcze żyjesz– daj spokój poezji! bylebyś znieruchomiałwśród żydów dobił się do drzwi burgundujej włosów, choć świat woli prostszekalectwa: niewiarę, brak serca, odkupienieżaru od słońca albo srebra z księżycalist z drgania szyn przyszedł za wcześnie.cisza przełamie innego podróżnego

Teresa A.
Ławecka

NiewinnośćNa moście dziewicRozkwitła płacząca różaCzeka na dotyk słowaZapisanego promieniem słońcaOtworzy terrarium konwenansówPozwalających zdjąć habitPoznać rozkosze miłości

LimesLudzka myślPrzenika ciągłość nieskończonościPlus i minusDobro i złoKobieta i mężczyznaW geometrycznym zapisieOdnajduje wspólną stycznąMiłości
PapuszaW czereśniowej spódnicyZ warkoczem w kolorze nocyTkliwie śpiewała z harfąTańczyła pod gwiazdamiW dymnym kręgu ogniskaPrzesiąknięta aromatem lasów i łąkPatykiem na piaskuKreśliła krzywe literyZmieniające się w bukietyZ polnych kwiatówZłośliwe języki pobratymcówJak kornikiNiszczyły ramę umysłuRozgorzał ogień szaleństwaMieszający wspomnieniaDławiący gardła ptakówNa granatowej sukience niebaPrzyszyto słowemKolejną perłę
UdrękaOd kiedy pamiętamZa dnia i w nocyZawsze byłaś ubranaW łańcuszek z kropel rosyPodtrzymujący złote serduszkoDelikatnie spoczywająceNa początku dolinyMiędzy mlecznymi wzgórzamiIch widokiemSyciłem oczyPieszczotliwieSkładałem na nich dłonieLata mijałyPodniosłem do góry głowęUjrzałem pobielałe włosyMisternie uczesane w kokPodtrzymywany dwoma grzebieniamiZ masy perłowejJak gołębie skrzydłaUłożone doSnu
SamotnośćZawieszone na gałązkach rzęsSłone krople rosyMigoczą blaskiem lampMilczącego miastaW smutku ciszyCzekam na krzyk


