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Alicja Zemanek 
 

Piękno duszy 
 

Młody 

szympans 

pokazuje rękami 

głód, ciepło i inne słowa 

przez które przebija 

niezgrabna dusza 

porośnięta futrem 

starsza od Biblii o tysiące lat 

bez skrzydeł 

bez ambicji stwarzania 

na swoje podobieństwo 

z czerwonym  

płomykiem miłości 

niepotrzebnej nikomu 

za mało drapieżna 

żeby napisać 

choć jeden wiersz 

 

W Bibliotece Jagiellońskiej 
 

Nad 

morzem książek 

na samotnym krześle 

 

patrzę jak przelatują 

wędrowne łacińskie litery 

 

dogasa lato 

opadają złote myśli 

z poszarpanego drzewa 

rękopisu 

 

Wiosna 
 

Tak wiele 

wiedzą o śmierci rośliny 

zanurzone w ziemi 

wśród szczątków pór roku 

gdy wzywają na wiosnę 

do miłości wiary nadziei 

złotymi literami 

pyłku 

 

Siostry 
 

Tyle tu świętych sióstr 

i jeszcze te dwie 

najczystsze 

najbliższe Boga 

matematyka 

muzyka 

 

 

Celina Woryna 
 

Tatuaż 
 

tatuażowy  

motylek 

sexi 

kobieca szyja 

sexi 

zwłaszcza kark 

którędy kręgosłup 

przykładam szablon 

maluję motyla 

na karku 

też chcę  

być sexi 

Marzenia  
 

I 

moja mama  

kupi mi kaganiec dla psa  

żebym mogła z nim  

wychodzić na spacery 

słyszałam jak mówiła do taty 

moja mama kochana 

zapisze mnie na lekcje baletu 

i do szkoły muzycznej 

będzie mnie ubierać  

w kolorowe sukienki  

i zaplatać wstążki we włosy 

a kiedy dorosnę  

zostanę modelką albo aktorką 

tak mówi moja mama kochana 

 

już nie mogę się doczekać 

kiedy się urodzę 

 

II 

 

kiedy będę duża 

będę nosiła szpilki 

i malowała paznokcie na czerwono 

jak moja mama 

i będę palić papierosy 

lubię patrzeć na mamę 

jak siedzi na balkonie 

i puszcza dymowe chmurki 

na pewno nie będę miała męża 

mama mówi że mężczyźni 

nie są potrzebni do szczęścia 

za to urodzę córeczkę 

i będę ją nazywać moją małą królewną 

co dzień rano będę piła kawę na śniadanie 

a po południu chodziła na basen 

albo fitness 

 

jeszcze nie wiem kim zostanę 

ale kiedy dorosnę 

będę taka jak moja mama 

 

Co słychać w naturze 
 

wiadomości z kraju 

 

w polskich lasach 

z nadmiaru grzybów 

obrodziły tatuaże 

pojawiły się na gałęziach 

pniach liściach 

i nawet kwiatach 

drzewa oszalały na ich punkcie 

już żadne nie chce być 

zwykłą olchą dębem czy klonem 

chce być pomnikiem 

ekstrawagancji 

 

wiadomości z zagranicy 

 

wiewiórki wyjadają solone orzeszki 

ze śmietników 

dzikie gęsi karmią się białym chlebem 

chociaż tuczy  

lisy wyszukują chipsy o smaku kurczaka 

czaple łowią ryby z puszek  

 

apokaliptyczna 

symbioza natury z człowiekiem  

w Londynie 

 

pogoda 

 

jestem senna i zmęczona 

pada deszcz i mój nastrój 

nic dzisiaj nie zrobię nie mogę 

świat nakryję kołdrą 

jutro ma świecić słońce 

więc wszystko zacznę od jutra 

dzisiaj pada deszcz  

i nic mi się nie chce 

 

Zwycięzca 
 

nie wygrał 

nie został ometkowany 

publiczność wrzuciła go już 

w szuflady niepamięci 

i tylko krótki błysk 

 

palec fotoreportera 

wszystko zmienił 

 

genialne zdjęcie  

powiedzą później 

imię sportowca 

poznają miliony 

 

myślę że Bóg 

codziennie robi nam 

takie zdjęcia 

 

 

Krystian Medard 

Czerwiński 
 

List do Andrzeja D. 
…o powodzi 2010 
 

…w siódmej dekadzie zasadzam jeszcze jeden z  

wątków,  

wśród czarnych tulipanów w obu naszych  

ogrodach; 

miesiąc maj dobiega do końca, jeden z ostatnich 

tak ufnie rozpoczynanych przeze mnie  

początków. 

 

Gdziekolwiek zatrzymuję mój czas, ten wymyka  

się 

i powojem krętym powraca w te strony, 

gdzie nikt nie otwiera drzwi obcemu  

przechodniu. 

 

Dolina kujawska była zawsze czarnoziemem  

plenna, 

przyjęła w swoje soki prochy moich ojców, 

i choćby mnie stąd wywiodły szarugi i błota, 

przy każdym wierszu i przy każdym słowie 

o soli myślę, i o słonym smaku rodzinnego  

chleba. 

 

Gdziekolwiek jeszcze będę, gościem, czy  

intruzem, 

nie ustrzegę się, aby oczu nie obrócić za siebie! 

I tylko dla tego widoku, którego nie zatracę, 

będę obcym, i tylko ten obraz pozostanie ze  

mną. 

  

Pewnie czas jakiś minie zanim opublikujesz  

ten traktat o mojej słabości do mijania czasu; 

lecz, gdy to piszę, Wisła wylała, rozlały się  

wersy;  

stoję po kolana w wezbranej pamięci 

i podziwiam kielichy czarnych tulipanów. 
 

Maj 2010 


