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Weronika Pyszyńska 
 

Czuję  
 
Nie pisze, że 
uśmiech  
radość 
słońce 
miłość 
ale czuję 
Nie martw się. 
 
 

* * *  
 
Wędruję 
między 
Stertą talerzy  
Rozlanym lakierem do paznokci  
Szafą z lustrem 
A butami z wyprzedaży 
Wędruję pustymi pokojami  
Między kotem, a psem 
Między mną, a Tobą 
Ciągle zagubiona 
Odnaleźć nie mogę  
nie wiem  
Gdzie mój dom  
 
 

* * *  
 
Wegetuję dniami  
Chcę łatać codzienność 
która już nawet  
nie jest moja 
Płaczę nocami 
choć wiem 
że łzami 
nie zatkam dziury  
w swoim życiu  

 
 

Izabela Iwańczuk 
 

Panterka espresso 

 
w śnie sarny 
budzi się pantera 
 
przeciąga się w ustach 
rozpuszcza się w ramionach 
 
na spodeczku tańczy 
 
parą muzykalni 
E-genialni 
 
jak skrzypce i smyczek 
 
na twoich palcach tańczą krople 
maj kąpie się w filiżance 
 

Ja ważka słów tworzę miłość 
 
w niemym filmie wiersza 
wersami osiadam na rzęsach 
kobieta ma mężczyznę i odwrotnie 
tak już będzie 
nawet jeśli będziemy w błędzie 
ponad wszelkim dźwiękiem 
bez końca bez początku 
owocująca winorośl 
 
 

Łasiczka 
 
w rytmie zwolnienia L4 
rodzisz zdrowe wiersze 
po pracy otwieram je kluczem wiolinowym 
aby owinąć ciebie 
wokół ćwierćnut szyi 
 
 

Kiedy miłość 
 
idzie do nas przez labirynt  
płynie rozdwojoną linią bioder 
wtedy schodzę do ciebie oddechem 
 
przebierając w dźwiękach 
ocieramy się o kocie ciała 
słów abyś mógł przystąpić 
 
jak  
Apollo  
 
do liry moich bioder 
 
 

Odnowa 
 

w refren ciała ust słonecznik wznosisz 
pod czarną koronką poświata księżyca 
 
natchnieni bez natchnienia 
żeby spotkać się 
 
pocałunkiem zawiesiły się usta jak 
obłok snu nad ekranem ciała 
 
wierzymy w magiczną siódemkę 
nasze imiona i nazwiska 
mają po siedem sylab 
 
jest jakbyś umarł  
od własnej broni 
 
17.04.2007 
rozkwitł pierwszy list 
 
5.07.2007 
przeszliśmy na ty 
 
1-5.07.2013 
wpadłeś w dołek 
 
6-7.07.2013 

zatamowałeś miłość 
i gitara szumi 
poszarpane struny sen nasz budzą 
 
natchnieni bez natchnienia 
mówią E na do widzenia 
 
dnia siódmego Bóg odpoczął 
 
13.07.2013 
płynie miłość 
 
17.07.2013 
połączyłam niebo z ziemią kupując 
błękitno-czarno-srebrną damkę Lirykę 
 
wychodzę z dołka 
jak rozśpiewany nielot 
ciszę tnie sopiłka 
 
 

Antytren 
 

kremowe chryzantemy muskają ciemny 
granit 
ogień znicze donice 
zęby śmierci zręby ostry mróz 
włosek po włosku 
 
nie pochowam miłości 
 
lampionem świeci się 
wieczna dioda myszki 
 
nie jesteś ostateczny 
czuję cię na końcu języka 
i słyszę jak 
trąbkę w deszczu 
 
w trumnie laptopa  
ogień trawi twoje imię 
 
zbudź się dotknij 
wtul usta w moje zazdrostki 

 

 

Erotyk na przyszłość 
 

po zimowej olimpiadzie milczenia 
nawracasz mnie na wiosnę 
tanecznym krokiem pokonujesz  
dystans i samotność 
przynosisz bukiet uśmiechów  
medale zmysłów we wszystkich kolorach 
jesteśmy parą nie od dziś 
za chwilę zaczniemy swoją nocną 
popisową jazdę figurową 
nie zabraknie gestów ani słów 

 

 


