Poezja

Adam
Lewandowski
Granice myślenia o...
czyli wiersze pisane komórką.
1/
Relacje ludzkie są nieprzewidywalne
w znaczeniu rzeczywistym.
Twórcze myślenie pozostawia ślad
dla ludzkich oczu
by przeobrazić się
w tajemnice o głębokich rysach
w duszy człowieka.
To one determinują
dalsze działanie uczucia
pozostawiając
nieodwracalne motywacje.
2/
Myślenie rozpoczyna się po północy
krótka reminiscencja codziennego objawienia.
To taki prosty odruch podświadomości
przewijający obrazy dnia.
Nad ranem pobudka myśli
przegania nocne mary
przygotowując przedpole dnia.
W pośpiechu dziennych chwil
myśli obijają się od ściany szyb okien
by trafić na ekran cywilizacji.
Granice myśli są ostre
obijając się od czasu do czasu
od krawędzi.
3/
Czasami wzbudza wiele emocji
krzyżuje sądy opinie spostrzeżenia
interpretuje sny wiarę i docenienie
by w końcu obnażyć prawdziwe
życie toczące się obok nas.
To życie i codzienność.
4/
Jesteśmy po tej samej
stronie rzeki.
Nie chcemy jej pokonać
by zabrudzić stopy ręce głowę
myśli domysłami.
Jednak bliskość pozostaje.
W strumieniach myśli
chcianych lub niechcianych dotknięć
słów które porażają
spojrzeń wdzięcznych
użytecznych wrażeń.
5/
Odbijanie się uczuć od trampoliny
wieści nieporządek w duszy
która niefortunnie oswoiła się
w codzienności.
Niebawem powściągliwy niedosyt
rozleje się w sercu
by transformować uszczypliwe
ujadanie innych.
Jesteś tam gdzie inni nie mają
wieczorem wstępu
a rytmiczne wołanie pochodzi
tylko z moich ust i zakamarków głowy.
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6/
Jesteście inni w swoim świecie.
Konserwatywni codziennie
marzący o innej codzienności
zniewalający ramiona
usta palce stopy.
Jak jeden sen mija chwilowe
oswajanie z goryczą dnia
by przywrócić myśli przyszłości
codzienne wzbierane delikatnym
miłosnym wsparciem.
Powstało liberalne zauroczenie.

Nguyen Chi Thuat
Wisława Szymborska
Poprosiłem Ją o spotkanie
nie starczyło czasu
była zajęta. Czym
wiedzą to poeci
przysłała mi jednak
zdjęcie z dedykacją.
Z Jej powodu
nie było spotkania
między Nią sławną
i znaną na świecie
a osobą zupełnie
nieznaną nikomu.
Z Jej powodu
nie było spotkania
między Tą dla której
czas był droższy złota
a osobą mającą godzin
cały skarbiec.
Hanoi, 2 lutego 2012 r.

Danuta Olczak
Pamięci Wisławy Szymborskiej
Byłaś wśród nas
tak zwyczajnie i pięknie
jak kropla rosy
w porannym słońcu.
Wyciszona
skromna
mistrzyni paradoksu
z własną szkołą pisania
poczuciem humoru
mądrością i prostotą.
Szukałaś nowych
odpowiedzi
na niespokojne pytania.

7

Kazimierz Burnat
Zima
Śnieg bezkształtnie
włóczy się po polach
zadasza pagórki
tylko czarne miedze
rysują granice jakiejś przestrzeni
i te drzewa –
cierpliwie czekają
na wiosenne odrosty
wolniej płynie
krew
odkładają się lata
w bezużyteczne pokłady
szron
maluje ostatni obraz
czekasz skostniały
na grudkę
rozgrzanej ziemi

***
Strach mnie ogarnął i drżenie,
że wszystkie się kości zatrzęsły
Księga Joba 4,14

Słony wiatr
rozplątuje niebu
czarne włosy
wokół księżyca
poświata z sukienek dziewcząt
komponujących mozaikę
sześćdziesięciu gwiazd Dawida
na apelu unicestwionych
niewielu ocalałych
wykrzykuje pamięć
zawstydzony Bóg pamięta
za własny grzech
nam zadaje pokutę
zapalam menorę
niegasnącym ogniem

Sylwester Cybort
Smoki I

Jesteś wśród nas – bo
myśli i słowa poety
nie umierają nigdy.
Gdy on zamyka oczy
wiersze budzą się ze snu
i zaczynają drugie życie…

jak straszliwe
mogą być rany duszy?

Konin, 2 lutego 2012 r.

gdy jego oddech spopiela
zarówno – twoje serce jak i duszę?
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jak głęboko mogą
zranić – pazury Czerwonego Smoka?

Numer 3(187) marzec 2012

