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Józef
Zdunek

nadmierne emocjenadmierne emocjezagrażają obiektywizmowiograniczają umysłbadacz zamienia się w prorokapolityk w cietrzewia
fotografie nie kłamiąco dobre i miłeprzechowuję w pamięcii w albumach na fotografiedla siebie i potomnościdużo tych fotografiiniektóre pobladłypożółkły najstarszeoglądam je z sentymentemi stwierdzamfotografie nie kłamią
dla dobra własnegosmutne i przykre wyrzucam z pamięcialbo zostawiam w łagodnej formiedla przestrogiwierzę tu przyjaciółi samego siebiew samego siebie wierzęnajbardziejwierzę że dobro istniejedobro zwyciężaże świat jest pięknyże niebo niebieskiełąki zielonepachnąceśnieg zawsze białyi tak dalej i tak dalejwierzę we wszystkoco dobre i piękne
niepojętekosmos się rozrastagęstnieje i wydłużaodkryto nowe niebieskie ciaławydłużył się koniecjeśli koniec istniejekosmos się wydłużaw nieskończonośćbez końcanie ma astronomicznego końcaniepojętekoniec bez końca

bez odpowiedzidokądjedno krótkie słowoa tak wiele znaczydokądtrudne pytanieżycie i śmierća potem dokąd
Paweł Kubiak

nic nowego nie przyszło
na światnie wierzcie poetomgdy kładąprzed waminowy wierszoni go nosząod początku świataod dnia narodzinszczeliny w skorupiewtedy o brzasku słońcnicość orała się w pustkęsiew był potężnyboskinieśmiertelnymyśl zdumiewała siępożodze krwiz której się wyniosła..................................................................od tego czasu nic nowegonie przyszło na świat
w drodze
Wydziedziczona z przedmiotów mrowiła

się przestrzeń.
Wszędzie było nigdzie i nigdzie, wszędzie.Czesław Miłosz „Oeconomia divina”przedmiotynapotykane w drodzemówią co byłoktórą szliśmy drogąopodal drzewa kamieniabielonej chałupypomiędzy śmiercią rozwodemwygraną na giełdzienasz ślad pisany obecnościąprzedmiotów i ludzii zamiast skąd i dokąddane nam którędy

modlitwa stworzeń
podług zamysłu
św. Franciszkamodlitwa klęka we mniejest niedzielny ranekpies widzi kuli sięprzysiada potrzebąjedna ręka łeb głaszczedruga szpera w psalmachPan widzi wysłuchujena serdecznym palcuoplata łańcuch złotydiamentowyz litego istnienia
stołeczna ulica
Emilii Plater

Andrzejowi Wołosewiczowikość na lśniącymdachu limuzynyucztują siwe wronyelita skrzydlatych funkcjonariuszyduży chłopieckołysze się w bramieszpaler drzewna rogu Wspólnejbarwny wybór panienekjesienny szelest ulotekagencji towarzyskichkościół liceumpłacze kelnerkaprzed knajpą Mała Serbiaktoś wyrwał jej portfelna gimnazjalnym boiskumecz absolwentówpodwórkowej łacinyMariott Pałac Kulturyszpaler drzewsiwe wrony
wielkie nasze piątkicierpienie na wagęna miaręna własną miaręi obietnicaże każdemu tyleile udźwigniei nie myślże nie jesteś siłaczemtwoja słabość zadziwii TAMTO cierpienieniepojęte a przecież owszemwiększe rzeczy czynić będziemy


