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Anna
Landzwójtczak

niepokójtrzymany na krótkiej smyczychodzi przy nodzeczasem depcze po piętachgdy szczerzy zębyzakładasz mu kaganiecnie ujada nie kąsaw czas zasypianiaspuszczony ze smyczygryzie poduszkę
słowowystukane na klawiaturzepodsuniętena tacy ekranuzastąpione symbolicznymrysunkiemskopiowane powielonebezdusznerozprysło się w przestrzenina elektroniczne głoski
moje wieszeprzycupnęłykrzyżykami jaskółekrozmodlone pod okapem dachuwyfruną otrzepać skrzydłaz nadmiaru metafor
stółoparty o ścianęna wszelki wypadekw razie gdybyugięły się pod nimwszystkie cztery nogipo uderzeniu pięściąw blat* * *nie ma rozmówdokończonychzapiętych pod samą szyjębo guziki słówuwierały krtań

Danuta
Perier-Berska

Liryk krakowskiTo było tak dawno,nie pamiętam, czy sen to był, czy jawa?O drzwi rozbijał się Twój głos,zbierałam kryształki z dywanu.Idąc śladami Twoich stodotarłam do lustra.Moje oczy nabrały barwy zdziwienia.Nasze przeznaczenie czekałow wygodnym dla nas miejscu.Nie poznaliśmy większego szczęścia.Bawiło Cię wplatanie w moje włosykolorowych słów,tak jak mnie zbieranie na dłoń Twoichpocałunków,szczęśliwa – dmuchałam im w twarz.* * *mam Ciebie przy sobiejak dowód tożsamościo przedłużonym terminie ważnościmiłość laminowana w dniu wystawienianie blaknie od słońcanie wyciera sięzdjęcie z roku na rok takie samo– żyć i nie umierać* * *zawsze powtarzałeśz kaplicy kieruj się prostopotemalejką na prawoznajdziesz mnie między dwoma dębamidzisiaj siedzę w ich cieniu i pytammoże przeczytać Ci ostatnie wiadomościnie jesteś ciekaw nowinek ze świata?a może wolisz mój najnowszy wierszdedykowałam go Tobie– nie, nie erotyktren* * *Rozmowa z Tobą uspokajaTwoje milczenie pięknie brzmiciało i duszę Ci oddałam,więc jak bez Ciebie mam dziś żyć.Na ścianach zarys Twojego cieniaw zapiskach twoich myśli śladi słowa których czas nie zmienichoćby przyszło żyć sto lat.Gdzie tylko spojrzę widzę Ciebiei słyszę jak muzyka grai nie wiem czy to świat oszalałczy też z tęsknoty – ja.

Kalina
Zioła

Układankateraz jest już za późnoza późno na gniewi na przebaczeniena długie rozmowy i łzyza późno na pocałunki i śmiech w środku nocyna gorzkie wymówkii niespełnione obietniceza późno na motyle w brzuchui kolejne kłamstwana wieczornego szampanai koniak o świcierozsypały się dnii nie ułożymy już z nichwspólnego życiaza późno
Odbiciaw płynącej wodziewiatr zapisuje swoje wierszekreśli nierówne literyktóre porywa szybki nurtna ciemnej powierzchnikosmiczne spirale i odbicia gwiazdwołanie pustkikrzyk samotnościi absolutna ciszaw płynącej wodziewiatr nieustanniezapisuje swoje wiersze
Nicnie mam już sercazostało w kieszeni twojej marynarkinie mam już wspomnieńschowałam je w najgłębszejciemnej szufladzienie mam niczegoco chciałabym zachowaćna przyszłe dninie mam już nawetsiebie samejgdyż bez ciebienie jestem sobączy odnajdę jeszczesens w rozbitym szkleczy uwierzę w jutrosmutny aniołpowoli odwraca twarz


