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Barbara
Gajewska

onza ścianą śmietnika jest zacisznie i spokojnienie zawiewa zimny wiatr od stronyprzeszłościnie dochodzą złe głosy od strony przyszłościludzie przynoszą hojnie chleb i litośća czasem pogardę lub obojętnośćwięc on warknięciem odgradza swojelegowiskood ludzii od ofert normalnego świataw którym wiedzie nienormalne życienie chce jałmużny nie prosiumie wyłowić z odmętów śmietnikaodpadki dobrobytuowoce morza –suchy chleb nadpsute mięso spleśniały serzawija je w serwetę brudnej gazetyz której zlizuje ze smakiemstare wiadomościi tylko wieczorami gdy okna domów drwiąz ciemnościwypatruje za zasłonkamicieniktóre staną się jego baśnią
szkic do obrazu
Gierymskiegotych dwoje na drewnianej ławce przeddrewnianą chałupątępym niewidzeniem rozdzierają powietrzea obok oparta o ścianę mała niebieskatrumienkai śpi na kamieniach chudy piespies nie wyjeoni nie płacząnie tulą się do siebie nie szukają pocieszeniaich milczenie odarte z łez i złorzeczeńjest ciężkie jak dzień który nigdy nienadejdziepies nie wyjewyją  bezradne ręce kobietyi   zaprzeczenie zatrzymane w trzewiachmężczyznywyją kamienie pod stopamii drewniane bale starej chałupya niebieska trumienka z białym krzyżempotężnieje w tajemnicy przeznaczenia
wiaramój dom runął na piaseknie umiałam znaleźć skały

jeszcze unosi się nad nim czerwony pyłw zdrewniałych żyłach krąży czarna krewa heroina i heroizm nigdy nie spotkają się naprogua ty przyszedłeś cicho zbudowałeś nowy dommówiłeś że dla nas że na zawszeobmyłeś moje ręce z tamtego głoduobmyłeś moje nogi z tamtej ucieczkirozesłałeś pod stopami nową wiarę
moje sercenadal szarpie się w klatce swojego światai chce góry przenosićaromat gorącej kawy osiada miękko naścianach nowego domuzatem wszystko może się zdarzyćwiem że urodzę jeszcze nowy dzieńi stanę twarzą w twarz

Maria
Łotocka

Zimowa zaduma
Stanisławowi MoniuszceW drżącym powietrzuniczym w mistycznym tańcukrążą płatki śnieguspadają z niebana miasto i drzewana wieżyczki gotyckiej Annyw tej chłodnej przestrzeniponad Wiliącudowne unoszą się dźwiękiw kościele św. JanaMoniuszko gra na organachmróz posrebrzył uliczki i domykonną dorożkę z OleńkąStaszek spieszy do narzeczonejz czerwoną różąprzyprószoną śniegiemBernardyński ogródutonął w zaspachskute lodem umilkły jeziorawśród szumu jodełpłynie jak rzekaśpiew pięknej Halkinawet księżycdyskretnie wyjrzał zza chmuryporuszony tą pieśnią westchnąłmógłbym słuchać tej muzyki zawszeWenecjo Północyze snu Giedymina grodziez Ostrobramską Madonnąna co dzieńjak szron na obrazie Ruszczycanie znikajMoniuszkowska romantycznaMuzyko...

Joanna Babiarz
porastanietrawa rośnie w zupełnieinnym miejscuniż zawszezarasta rzekiuchodzi na dachyteraz kiełkujew moich ramionach
ocalić resztkiprzed głupcaminależy pochylić głowęcierpliwie i łagodnieodpowiadać na nudne pytaniana głupie nic nie mówićprzed łaknącymikrwizatrzasnąć bramępowtarzać zaklęciaskrzyżować ręcei uśmiechać się cichodo wewnątrz
ostatnia graostrzegali nasże przyjdą potworybez mózgui zawładną światemnikt nie słuchałśmiali siępukali do pustej głowyteraz potworypodstępnieniezauważalniei bezkrwawowypruwają nam mózgisłychać złowieszczeciach ciachna ulicach krwawe strzępy
ci co przeżyjąnapiszą nową książkęw zupełnie innym językutylko okładkata sama


