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Beata
Skulska-Papp

o przemijaniu pięknamówisz że uroda przemijalecz dla mnie najpiękniejsza byłababcianie tęsknięza drapieżną urodą młodego ciałatak gotową do godówtęsknię za babciąchcę być pięknajak onajeśli będę umiałajeśli dojrzejęw słońcu własnegoserca
nie jest gorzkaprawda nie ma smakugoryczy miodu ni winajeśli widzisz gorzkolub pieści cię to co widziszw Tobie przyczyna
cokolwiek do głębimyślisz że jesteś bogatybo wciąż masz tyle do wyborui możesz iść we wciąż inną stronęlecz wszystkie wybory jak gałęziejeden korzeń więziktórekolwiek marzenie swe spełnisz do głębinakarmisz kawałek światai nie potrzeba nikomu więcejnikomujeszcze reszta dla Larów i Penatów zostaniena progu Twego domuwięc żeś coś stracił nie myślnawet po kryjomu
zaniedbaniezwykle nie słucham ciałacała jestem w głowiezanurzona w myśli rozmowiemyślałby kto że oneżywą rzeką płynąlecz rzeka to z klocków legomało w niej żywegochcę to zmienić

zaczynam słuchać stóp i piersijak ważnych wieścinie chcę zaniedbana szybciej umieraćchcę żyć długo i piękniemuszę się tego nauczyćteraz
czym jestemna świecie jest tylko jedno sercei jedna dusza gdy się wsłuchujeszpoczujesz jak pulsuje na odległych wyspachjak Twoje łzy spływają po twarzaybierzesz gdzieś właśnie swój pierwszylub ostatni oddechjesteśmy czymś więcej niż osobnyzagon kruchego ciałanie jest najważniejszeby go chwilę dłużej ocalićwszystko się z sobą łączyw morzach czynach i dzieciachna świecie jest tylko jedno sercedziś w twojej piersi uderzadziś Ty wybieraszjaki będzie świat teraz

Ignacy S. Fiut* * *
Adasiowi Ziemianinowiw dolinie Popradu gwiżdże lokomotywaktórą prowadził ojciec Adamaa ja sypiałem w dolinie Dunajcaliczyłem gwiazdy na niebieszeptałem –nieś się głosie po lesiea młody poeta ostrzył pióroi pisał ten las wokół Muszynypotem w Krakowie biegałz rozgorączkowaną stówką w kieszenibo Waryńskiemu brakowało trzy złote

do pół litra– paliwa dla kołaczącego sercazatroskanego o losy naszegomałego świata
Ta nasza wiecznośćpomiędzyniebem i ziemiąnocą i dniemludzie tańczą chodzonetango i skoczne oberkipomiędzy słońcem i księżycembiegają za skarbami Doczesności

kuszą los i naciągajączas na gadulstwoo Wieczności– ona w milczeniuunosi się nad ich głowamii dokładnie słyszyich zatroskaniejedynie nie pojmujebezduszności losu którynie zwykł odpowiadaćna ich dramatycznewołanie o litość
Jakub W.
Bierówka

(debiut)

Pomarańczowa tęsknotazachód słońca toczy się pomarańcząotula świat i mniegłupkowato kopię szyszkę po drodzeona opromienia sąsiadówpatrzą na mnie z politowaniempsa, co groźnie szczerzy kłymimo komicznej posturya ja tak sobie marzę…że na twoją twarz oprószoną piegamipada ta sama pomarańczapada – deszczemmoich uczuć
Mój mały pogrzebprzeglądam w myślach wierszete sprzed latto tak jakbym przyglądał się dawnemusobie patrząc prosto w oczy– dobrze, że umarłeś – powtarzami zamykam wieko trumnyz ulgą
Zwierciadło człowiekaW lustrze odbija się tęczówka okabłękitne niebo przetykane ciemnymichmuramiodbija się głębia oceanuzamknięta w czarnym punkcie źrenicyodbija się też laswątłe jodły okalają odwieczne żywiołysłyszę dzieci, które krzyczą:„Król jest nagi!”


