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Edward
Szymański

Wigilia (II)Nad stajenką betlejemski blask –na ziemię, pogrążoną w mroku,płynie z nieba strumieniem łaskmiłość i pokój.W jedną nocświat się nagle przemienia,w jedną nocchoinkowym ogrodem,śpiewem, śmiechem rozkwita ziemia,nienawiścią okuta – jak lodem.A gdy minie wigilijna godzina,maskę z twarzy odrzuca świati znów ziemią rządzić zaczynakłamstwo, przemoc,i nóż, i bat.Tylko ludzie zwyczajni i prości,ci, co złota nie mająi kadzideł nie palą,patrzą tęsknie ku niebieskim dalomi czekają cudu miłości.I nie widzą chyba, że cudjest w nich samych, w ich piersiach drzemie,że wyzwoli zmęczoną ziemiępracujący zbuntowany lud.Kiedy mrok nad światemzapanuje najgęściej,gdy się kłamstwo przesyci,gdy się przemoc przesili –podniesiemy ku niebuwolne serca i pięścina cud wiecznej, prawdziwej wigilii.
Wigilia (III)Widzisz?Gwiazdka tak samo świeciła nad stajenką,a ślepe serca ludzkie nie wierzyły, że dnieje,kiedy pierwszy z pokłonem przedDzieciątkiem przyklęknąłprosty człowiek –pastuch z Betlejem.Syn Człowieczy nie rodził się w pałacachprzestronnych i nie miała Go Matuś w co przyodziać nachłodzie –może deszcz, może wicher o dach szopy takdzwonił jak tu,w chłopskiej dziurawej zagrodzie.I nierychło przyszli z mirrą i złotemtrzej królowie ze wschoduz pokłonem.Gdzieżby królom się spieszyć, gdy trza iść napiechotęjak ten bandosw nieznaną stronę.Tylko może dlategodziś tak samo jak wonczas

panowanie Prawdy i Miłościwytęsknili na gwiazdach,na księżycach i słońcachludzie biedni, zwyczajni i prości.Może Bogu najmilszai aniołom na niebie,i na ziemi najwięcej znaczynieuczona,najprostsza, powszechna pieśń o chlebiei o twardej codziennej pracy.I choć słowa chropawe,i choć ręce niegładkie,a na czołach nie złote wieńce –my wszyscydziś jak sercem dzielimy się opłatkiem,pierwsipokłon złożywszy w stajence.

Debiut

Maksymilian
Stanke

ŚwitOdpłynęły mgły porannepromienie przebiły chmuryszarość zmieniła się w złoto– znowu przerwały mi sen
WeronikaKobieta przeciska się przez tłumw kościelea może w supermarkecierozgania serca łokciami komercjiChce kupić stylową apaszkęgustowny żakiecik do kościołajeszcze coś w tym guścieA w domu zostawiła chustęjaśniejącą skrwawionym obliczem –właśnie wyszła z mody
OpuszczonyMój dom został osieroconykąty zarastają pajęczyną wspomnieńw fotelu buja się bez pośpiechu CzasMój dom stał się z dnia na dzień bardzosamotnynie ma już nikogo kto zna jego języktu wprowadziła się Cisza – ostatni lokator

* * *Usiadła jesień na ławce w miejskim parkucicho łka chowając twarz w płaczącąwierzbęgarbi się pod nieczułym dotykiem zimyEchem odbija się spadanie kasztanówwiatr niesie z gór tchnienie zaklętychrycerzybrzemienne jabłonie chylą ramionaLudki kasztanów szykują się na wojnęubrane w lampasy złoto-purpuroweidą w bój z wiatrem i jesiennymi łzami.

Elvis
Strzelecki

SpacerIdąc po moście zwycięzców, odbijam się odsamego siebie.To cud, że jeszcze nie spadłem.Śmieją mi się w twarz duchy dawnychznajomych.Z każdym krokiem jest ich jednak corazmniej.Zamieniają się w małe chmury.Rozwiewa je spokojny wiatr.Myślokształty to wszak niegroźne bestieżywiące się resztkami  przeszłości.Powoli odzyskuję równowagę.Kilka metrów dalej stoi ona.Wyciąga do mnie rękęsłodka Miss Futurum.
SamotnośćDogrzewam ją farelkąPopijam łykiem rumu.Zajadam chipsami.Zamalowuję białą farbą.Dekoruję ozdobami świątecznymi.Zastawiam szwedzkimi meblami.Przykrywam kocem.Zasłaniam roletami.Zmywam w kąpieli.Chowam pod ubraniem.


