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Maria
Kmieciak

SamotnośćSamotność jest jak drogakończąca się dalekoza widnokręgiemnikt się nie zbliżaz wyciągniętymi do powitaniarękaminikt się nie oddalazostawiając za sobąecho słówtylko wiatr cichozamiata ciebiez powierzchni
KrzykKrzyczałam z bólukrzyczałam z rozpaczykrzyczałam z gniewui teraz ciszawokół mnieprzybiera kształtwypiętrzonej góryalbo przemienia się w równinępełna dołów i rozpadlinto znowu cieniem się kładzieu moich stópraz się przybliżaraz oddalai jest tak cichacichutka i bezradnaże budzi we mnielitość i przerażenie
DziewczynaJak głęboko zraniona jestta dziewczyna?Jej dłonie są pełne bólu.Jej spojrzenie krążypo obrzeżachi jak najdalejod ostrych konturów.jej myśli biegnąpo liniach splątanychnie wszystkie powracająz głębokiej ciemności.jej łzy spadają na mniejak krople deszczu.

Ignacy S. Fiut
Dusza w Sieci Iogląda wasze samojebkiuśmiecha się ostalgiczniea kiedy dopada ją

głód sięga szybkopo foodporno

Dusza w Sieci IIkiedy już nie możeoglądać w sobiewaszych słitfociogarnia ją
ersatznostalgiakiedy zagłusza ją mowanienawiści tęskniza Edwardem Hojnymi Wojciechem Zbrojnym– a ona już nie płaczebo nie ma przecieżo co!
Zukunftnostalgiaten świat wbija siępod twoje paznokcieu rąk i nógi niewyobrażalniecię bolia ty –mocno wierzyszże to musi się skończyćzanim przejdziesz
Stąd do Wieczności

Małgorzata
Kulisiewicz

Widzialnośćw magicznym drzewiewzrastamwrastam korzeniamiw baśńżyciodajnie bliską.wypowiadam prośbęszeptem liścipnę się ku niebuuchylam przed ciosamiwichruw deszczu niknąniewidzialne ranymagiczne drzewokrzyżaunosiw nieskończoność
Jonasz
nad brzegiem morzaW brzuchu wielkiejryby matkiczłowiek oddychał głęboko.Narodzisz się powtórnie– straszyli od dzieciństwa.

A co, gdy matki nie ma,jest tylko mit,nie przejdę przez wąski tuneldo nieskończoności?Nie zdążył się zamartwićna śmierć.Narodził sięna nowo.
Krakowskie PrzedmieścieIskry dźwiękówrozsypują sięw widmowych kościołach.Nokturnbrzmiforte,rozwala mury.Pianodźwięczy w ciszy.Serce Chopinajest tutaj.Turyści przystają,dziwią się,że ciągle kurczy się,rozkurcza,żyjew dźwięku wysokiego C.Źródło,błysk,muzyka,po naciśnięciu guzikaw ławeczceprzy bulwarzepełnym spieszących się
ludzi.

Czas kobietyOgrody Semiramidyunoszą się lekko w powietrzu,poruszają biodrami.Rzeźbią w skamieniałej pamięciażurowe kształty.Słońce ubiera jew najmodniejszy fasonnonszalancji,w której tak im do twarzy.Są delikatne jak złudzenie,bo w istociesą tylko jednym z siedmiu cudówkształtu kobiety,pachnącym jak olejekbiblijnej Sulamitki.
Gramatyka zmysłówTy, Ciebie,język dotyka duszyekstazą sylabkaskadą znaczeń.Ja, o mnie,w teatrze  cienibłądzę ku tobie,aż rozświetli sięwiersz.


