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Językiem uwodzisz,czar,  piękno.Scałowuję słonekrople brzmień,koniuszkiem smakujęmetafory.Przerzucamy mostynad frazami.Słowem zespoleni,nieprzemijalnimy.
Mateusz
Wróbel

Inne słowaJak zranione zwierzęDagny sprzedająca hot dogiZa ladą american food styleZ kapką tylko ketchupu na sercuFood tracki Food tracki Food trackiTelewizory 8 k hd z funkcją liveSpodnie skinny ultra fit styleCzteropalczasta Myszka MickeyW nowej hollywoodzkiej megaprodukcjiW reżyserii Woody’ego AllenaI gdzie ja w tym wszystkimMoje ja na grobach zgubioneCmentarza komunalnego za młoduWdeptane w glinę butami ze skóry ekoJak zwierzę zranioneRozlane mlekoWygasłe marlboroWypalone na moście nad wielką jakąśCholernie rzekąKrwawię w skupieniu i dystynkcjiNa pozór tylko niepokonanyPusty w środkuWydrążonyNa wskroś skołowany
Próba wyszeptaniaZakochaj się w moich słowachW których jesień trwa dwanaście miesięcyOdnajdź w nich coś dla siebieChoćby biel żeberSpierzchnięte wargiOgryzione paznokcieNadgryzione słowaNie dotykaj mnie nocą gdy śpięZranionych zwierząt też się nie dotykaPozwól wysączyć z otchłani siebieTę zabierająca mnie ze sobą ciszęLiczyć gwiazdy sufituWysysać z podniebienia smaki dzieciństwaI wstrzymywać oddech w sobieNaiwnie wierząc że mógłbymUwięzić go w sobie na zawszeDługie kręte schodyNiepokojące spojrzenie tego drugiegoPo tamtej stronie lustra

Nocne rozmowy prowadzone z nieznajomymiPrzez sen w którym nie ma mnie
Adam

Ochwanowski
Sonet niedokończony
myślącyMyśl swobodna umiera, kiedy nie jestptakiemPsem zerwanym z łańcucha, znarowionymkoniemPijanym barbarzyńcą, komety ogonemRozbitym o lodowiec Titanica wrakiemMyśl nie ma w sobie życia, gdy tańczysamotnieBądź jak niezdarny tancerz z parkietu umykaKiedy zatyka uszy knajpiana muzykaGdy jak błędny wędrowiec szuka lampyw oknieTylko ta co potrafi słowo zmienić w ciałoWodę zamienia w wino i uchodzi cało...
Sonet niedokończony
miłosnyMiłość nie znosi pytań ani zobowiązańSzybuje jak skowronek, garnie się do niebaZa ciasno jej w jazgocie. Kiedy milczy –śpiewaNie boi się proroków ni najprostszychdoznańMiłość potrafi lepić zakamarki świataCzasem przegrywa wojny, choć wygrywabitwyGardzi konwenansami codziennej gonitwyWódkę przepija wódką, grzech i świętośćsplataNiepotrzebny jej sufler, kiedy jest w potrzebieI nie potrafi kochać, gdy nie kocha siebie
Sonet niedokończony
cierniowyMrok boi się jasności. Jasność – boi mrokuGdy układamy karty w codziennej kabaleI zamiast dytyrambów słychać gorzkie żaleA od ścian się odbija echo pustych krokówKrólowie i królowe ulic bezimiennychSympatycy żerowisk na hakerskich czatachRozłożeni na raty, posunięci w latachJeszcze nie zapłodnieni a wiecznie brzemienniGdy na łby nam wciskają cierniową koronęUciekamy się wtedy pod Twoją Obronę

Sonet niedokończony
nicejskiBóg oszalał ! Krew kipi ! Wiara trzeszczyw kościachKiedy za łby się biorą skutki i przyczynyNie karz mnie Panie łaską darowania winyI zbieraniem ochłapów po dawnychmiłościachStanęło tętno świata na nicejskim placuPomyliła kierunki karuzela życiaZasnął rozum. Wychodzą demony z ukryciaBłazen przyjmuje hołdy w królewskim pałacuA w oszalałych sercach przeraźliwie wyjeTo co nas miało wzmocnić. To co nas – zabije...
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Bo tylko onabo tylko codzienność to prawdziwe świętachoć bezimienna pani naszych dnii nocy – cicha jak Boże Narodzeniei pełna zadumy niczym Zesłanie DuchaŚwiętegoukrzyżowana wcześniej abyzmartwychwstałakażdego dnia i na naszych oczachto jej imiębywa bardziej radosna owszemgdy Bóg się rodzi i zatrwożona gdy umierana chwilę zanim okaże się wiecznanikt nie zaprzeczy że nią jestprzecież zawsze o niej mówimywymawiamy to niezmienne imięcodziennośćjest więc Zmartwychwstałajak ty dziś gdy wstajesz o porankuchyba że chcesz inaczejbo nie lubisz świątczyli – codzienności


