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Agata Linek
Niedokonanydziwili siękobieta a spokojnie stałagdy lekarze mówili„Nic nie dało się zrobić”dziwili sięgdy żadna kroplanie spłynęłana trumnędziwili sięzwyczajnie pakowałajego rzeczyjakby robiła to codziennienie widzieligdy weszła do kuchnirozpłakała sięna zielonym blacierachunekdla niego już na zawszeniezapłacony
Soki trawiennekromka chlebatrochę masłakawałek szynkijeszcze plasterek ogórkawszystko się wchłonieelegancko przetrawinie zostanie żadne śladszkoda że żołądeknie ma połączenia zsercemmożnabywyrzucać wszystkieniepotrzebne wspomnienianie zostałby żaden ślad
Zimapadał śniegdzieci zjeżdżały na sankachchoinki stały w oknacha na ulicach panował przedświąteczny gwardzisiajnie pozostał nawet śniegszyby tylko nieśmiało ozdobiły się bielązbici w jednym baraku kulą się z zimnazmęczeni brudni i głodnizaszronieni – od czasu i miejscamoże przyjdzie zbawienieuciekniemy obłokiem ciepłego dymuz obozu Auschwitz

Mateusz
Wróbel

MonologowanieI stało sięZabrakło tematów do rozmówZ samym sobąMiasto opuściło moje wierszeOstatnim tramwajem z KatowicPrawdopodobnie donikąd lubCo być może jest pewniejszeDokądś gdzie i mnie za bardzo nie maFrustracja dokonała puczu we mnieI skulony w sobie oczekuję jutraKtóre zapomniało nadejśćTo nie moja wina małaŻe pojawiam się tylko w swoich snachTo w nich wyczekuj mnie na peronieBędzie padał deszczA my nie będziemy w nim mokliTeraz jednak schowałem się w zaciszu ciszyPoza którą w jazzie odpowiedziDolicza do końca tenKtóry nie pojawia się w snachOczu ma parę i dwie źrenic paryNie pytaj mnie o toSkoro cię nie maLicz razem ze mną od miliona do zeraNie pytaj mnie o toSkoro cię nie maLicz razem ze mną od miliona do zeraCoś przecież robić trzebaProwadzę przeciw sobie nieprzerwany ogień
Powroty 7Niewielkie powroty do miasta sąnajpiękniejszeTakie bez transparentów i nastolatekz papierosamiKiedy drzwi pociągu się rozsuwająi wypływaszWylewasz się potokiem ajfonów uszu zesłuchawkamiBezrefleksyjnych twarzy pań i panówDziewczyn i chłopców na dopsachchowanychA papierosy w ustach czekają na odpalenie(W moich prawdopodobnie też)Choć to peron dla niepalącychBo cały kraj już do niepalących należyPrzebity gumowym krzyżem na wylotDziś wracam do miasta chętnieBo do miasta wraca się z chęcią zawszeGdy cisza panoszy się we mnieI chłonę w siebie dźwięki i słowaNa przystankach i peronach zasłyszanePobrzękują wtedy w trzewiachA mnie w tym wszystkim nie maSą tylko światła latarńSą tylko drobne skweryPlac miarki i tramwajeBudki z kebabami sprzedawanymi przez

 EgipcjanOrmian albo Polaków o ciemnej karnacjiTakiej jak czarna madonna z bliznamizdobytymiNa placach wewnętrznych starych blokowiskAlbo komisariatach policji na których bijąA czasami gwałcą choć nie wiem tego napewnoWiem tylko że miasto ładuje mną baterięOdsysa ze mnie mnie i dobrze mi z tymKiedy płuca są dymu pełneA w nozdrzach ciepły zapach jesieni i spalinA w oczach rośnie nowy tałzenA w zębach resztki wołowinyKtóre spłuczę tanią whisky i drobnym łykiemBardzo drogiego wina w mieszkaniu Sowyi Łukowicza(Tak – TEJ Sowy i TEGO Łukowicza)Syna Sławomira (Nie TEGO sławomira – całeszczęście)A wracając nad ranem pierwszym pociągiemOdrośnie jak zarost i siwy włosUlotne i niepoprawne szczęście
Jerzy Beniamin

Zimny
w domu ojcaDom matki, nie będzie domem jej syna,właśnie robię porządki i widzę w kurzutyle życia, na grzbietach książek odciskiojca, w notatkach podliczenia wydatków;kwoty i liczby milionowe. Próbuję odcinaćzera i staję się biedakiem, na chwilę, bopotem na dnie szuflady w kąciku protezauśmiecha się do mnie, odwzajemniamrozchyleniem warg, które przygryzamwidząc laskę na wieszaku. Czeka na mniecierpliwie, a za oknem coraz mniejszy świat.
Nowe rozdania w poezji1.Zdobyłem się na odwagę i napisałem tenwiersz;donos na poezję, że popełniła przestępstwoniewiary w siebie, w swój dorobekpodważanyjak wieko zmurszałej trumny. Zdobyłem sięna krokdesperacji przekraczając granicę tolerancjisłowa.I ujrzałem przestrzeń, której jeszcze nikt nienazwał2.Pisze się przez zęby kiedy brakuje słów,przez duże K,  jak człowiekowi coś niewyjdzie.Słucha się przez szumy czyszczące powietrze,nie patrzy pod słońce, które już zachodzi.Wszystko już było pozostaje jedynie kąsać,każdy temat tabu  rodzący wieczniewątpliwości.


