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Małgorzata
Skwarek-
Gałęzka* * *zanim otworzę oczywłączam myśleniew trybie awaryjnymjeśli wpuszczęświat pod powiekipozostanę tutajświatło wpadającprzez otwory źrenicwymieni czerń i bielna doskonałą kopięczasami oryginałkaleczy i boligdy mina rozterkizlizuję powietrze z wargzastanawiam sięczy to jaobłęd na gwoździuniczym wieniec świątecznyna drzwiach domu* * *buntuje się duszajakby chciała wycofać się z życiana górna półkępod sama chmurę marzeniaprzebierałaby paluszkamipo nitkach mokrego światłabrzdąkała uspokajającokładąc kompresyna skronie obciążone troskana dziurę po sercu wyrwanymdla zachowania ciszyulatnia się głosnoc zalega kamieniem* * *są wąskiejak ściśnięte gardłopo których nogaza nogawędruje się samotniejeden kierunek ruchuprzez mgłęw mrokgdy otwiera się droganic nie danarzekanie na ciasnejednorazowe butywywrócone podszewka gwiazdylustra którenie maja twarzy

Jan Tulik
ZazdrośćJeszcze nie wchodź w inne ramionaJeszcze masz młode i prawie świeże wargiPopiół jeszcze ciepły
CieńDom jest piękny jeśli dym z kominaMiesza się z zapachem kwiatu lipy u jego ścianA domownicy cieszą się słowem Cień
ZdziwionyCzłowiek który przyszedłBył zdziwionyZapewne nie wiedział nic lub mało
Czytanie z ofiarPiszący o idei maczali złote stalówki we krwiOfiary są pamięcią Mówiąc nie zaprzecza sięMówiąc tak zaprzecza się
Wieczna wodaStarzec na krawędzi wysokiej skałyPochłanianej językami przypływu widziprzed sobą OtchłańZastanawia się ile to jest połowa wiecznościNim runie z podmytym brzegiem w Wiecznąwodę
Między ptakiem a cieniemPtak w słońcu leci z szybkością cieniaMiędzy ptakiem a cieniemzamieszkam
KrólestwoNa tronie pajęczyna robaczywe jabłkoBerło zbutwiałeCóż to za królestwo panie Boże
Grudniowy fiołekGrudniowy fiołek równie pięknyLecz nie czyni wiosnyMówię to ja pensjonariusz domu św.Kazimierza
KoncertSmyczek przebija niebo aż do ŚwiatłaWidzę go jeszcze tam a on już poniżej biodraW moim uchu wilga i kos moszczą Niebo

Maria
Wardzichowska-

Woźniak* * *tak mi brakuje światłanoc po nocy odpływaa nie może odpłynąć na zawszewszystkie słowa odchodząi staje mi się obca mowaa może to ja przestaję być człowiekiemw słońcuktórego dla mnie zabrakłomimo że świecidobrym i złymczekamaż noc odpłynielitościwsza niż słońcezwracam się ku ciemnościktórej nieludzki językjest bardziej zrozumiały
z zamkniętymi oczamizżycia nie wychodzi sięcałowszyscy umierająnikt przy zdrowych zmysłachnie uwierzyże góra się rzuci w morzenajlepiej iść po liniez zamkniętymi oczamimyślącże to twardy gruntżyćjakby się ciałanie miałojakby się tylko zdawałoże codzienniebezpowrotnie ginienie wiedziećczy ono jestczy już go nie ma* * *bardziej niż przez istnieniejesteśprzez swój braka rozpaczmój codzienny chlebtylko dlatego mnie nie zatruwabo go nie jemodkrycie które mi darowałeśmnie oślepiłotak wielki był jego blask


