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Marek Jerzy
Stępień* * *Zieleń i błękit budzą  do życiaktóre bywa niechcianym prezentemWziąłeś je i możesz dysponowaćpulą zdarzeń zapisaną w starej księdzeWidzisz je jednak inaczej −jako zbiór przypadkowych faktówBardzo łatwo możesz zwątpićw duchowe moce prowadzące cię za rękęMasz nie wiedzieć o ich opiecei poddać się Woli formatującej przestrzeńTylko tak wydobędzie z ciebie radośćniezależną od  wibracji ciałaCichy dźwięk poprowadzi leśną ścieżkąna polany zalane istnieniemTam zapomnisz o samotnościjuż na zawsze wyzwolisz się z goryczyPrzytulą cię dłonie Ojca i Matkii nie będziesz zazdrościł swoim braciomZieleń i błękit budzą do życiaktóre bywa niekończącą się przygodą* * *Przez wiele dni nie patrzyłem w stronę niebagdy zanikała zieleń na obrzeżach lękuSuchy wiatr niósł ziarenka piaskuwdzierały się do oczu i zaburzały spojrzenieNoce były gorące i gwiezdneparzyły ciało dotykiem szaleństwaSen nie przychodził by wyzwolić i obmyća ziemia wydzielała przykry zapachW tamtych dniach nie byłem w pełni sobąCoś spoglądało moimi oczamiDoświadczało wahań nastrojui rozrastało się spiralami galaktykwe wszechświecie myśli ponad pojęciamiBrało co mogło unieść i przetrawićżywiło się i tyło od nadmiaru koncepcjiPotem nadeszło wyciszenieNiebo stało się piękniejsze i lżejszeWpatrywałem się w nie bez opamiętaniasycąc duszę doskonałym pokarmem* * *Jestem tutaj bo dokąd mam pójśćgdy gwiazdy pozostają obojętneludzki los zawieszającna nitkach babiego lataMgła na horyzoncie odcina od górstają się niedostępne dla myślinierozpoznaną krainą w świetle dniatracącego wigor z nadejściem jesieni

Jestem tutaj zasłonięty milczeniemz dala od gwaru miast ale nie w samotnościUczucia płoną w wewnętrznym kręguzabierając  mnie w podróż w nieznaneWcześniej odurzony światem nie mogłemwyobrazić sobie pałacu za rzekąI wszystkiego co jest na drugim brzegua może w głębi rozwidlonego ogroduJestem tutaj a także gdzie indziejobejmuję coraz więcej przestrzeniniczego nie potrzebuję a jednakrozrastam się gałązkami błękituJeszcze nie niesiony duchowym wiatrema już nie człowiek wędrującyCzy mam pożegnać się z najbliższymizanim przestaną mnie rozpoznawać?
Stanisław

Nyczaj
Przedwcześnie
zmarłym poetomŻyli w pośpiechu, żeby zdążyć,spełnić się wszystkimi barwaminieokiełznanej wyobraźnii przedążyli swój czas.Choć bezlitośnie odarciz najlepszych swych przyszłych latwiernej wdzięczności potomnych,zmartwychstwarzają się w nas.
WiryWkręcają się we mnie wiryspraw natychmiastowych, od zaraz,aż trzeszczą zaciskane do oporugwinty wytrzymałości.Wplątuję się, porywa mnie, gubita wzburzona, narowista rzeka,że nie udaje się już nawet pochwycićskrzydła przelatującej przez głowęwybawicielskiej myśli.
Ze ściśniętym gardłemZ trudem łapię oddech potrzebny aortom,które już nie buzują ożywczą nadzieją,jak jeszcze tak niedawno.Mówiąc ze ściśniętym gardłem,wydobywam najpilniejsze słowa:– Nie upieraj się przy nadziei,mamiącej wieloma latami,a przywrócę ci te minionedo lepszego przeżycia na nowo.Te nieostatecznie straconedo rzetelnej poprawy.

Jedno, drugie ściśnięcie w gardlei już nie udaje się odzyskaćtego oddechu,którym można by przenosić góry,przechodzić kolejne „ponad”,wyznaczane odwagąnieokiełznanej wyobraźni.Więzną najśmielsze zamiary.
Irena Tetlak

ostatkiczuje te same wibracjew żyłach do rana rytmrozszerza źrenice bardziejecho melodii z tamtych latcoraz szybciej budzisię we mnie bezsennośćwspomnienia nie idą spać
dystans na wagę porcelanyCelina nie nurza myśli w błocienie chlapie na lewo i prawoszczerze brawo bijestroni od klakizachowuje zdrowy rozsądekchociaż gdy wokoło głupota górujeaż przewracają się flakiCelina tłucze porcelanowe talerzealbo obrywa płatki różyuspakaja szybciej nerwyi wróży na dwojesen sprzyja równoległościbez zakrętów i skrzyżowańbez złości budzi nowy dzień
pozostanie do napisania
puentagdy kolor włosów nie ma znaczeniaCelina ułoży odpowiednie słowao sobie jako kobiecienie o mimozie czy ważceuskrzydlonej mglistymi przestrzeniamio delikatności utkanej niciąbłyszczącą jak jej rzęsygęste szumiące trawy przed burząokalające jeziora pełne wilgocii głębi w której znaki zapytanianie zahaczają o uczuciaw płytkiej odpowiedzipozostają w pamięci jak puenta


