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Raport z działalności himalajskiej
Wyruszyłem z bazy
założyłem raki i uprząż
poznawałem arkana wspinaczki
uczyłem się posługiwania czekanem
wkręcania śrub w lód
asekuracji partnera
trudnej sztuki zaufania
rozbijałem obozy
pierwszy drugi trzeci
im wyżej tym krótszy oddech
z niepełną aklimatyzacją
przebywałem w nowych warunkach
podążam przez kolejną grań
w strefę bez powrotu
z chorobą wysokościową
przenoszoną z ojca na syna

Maciej Anczyk, Kraków
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Sztuczka
schowany w sobie
poupychany po szufladach
czekam na iluzjonistę
który przepiłuje skrzynię
Krzysztof R. Woźniak, Gdańsk
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Parujące szkła
Świeże powietrze już nie pamięta
jak wygląda mój uśmiech
podbródek
policzki
i w sumie pół pyska
Ja nie pamiętam już innych
uśmiechów
podbródków
policzków
i połów pysków
Zostały nam oczy
zaparowane
zaszklone
bez wiary
zamglone
Bo ktoś ciągle coś mówi
i ciągle coś liczy
i ciągle coś widzi
i ciągle coś słyszy
komuś wygodnie jest w ciszy
Czuję jakby ktoś nas prowadził
po swoich grzechach
po ciemku bez mapy
po omacku o zmroku
prosto nad przepaść
Bartłomiej Szmytkowski, Poznań
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Poeta
poezja która nie ocala
jest wyniosłością budynków
wynajął pokój
ściany hotelu obrastają pyłem
nadzieja dla świata
mieści się w dwóch szklankach
on mieści się w trzeciej
nie pisze o naturze
nie wchodzi w rozmowę z Bogiem
zaczyna grę
walka toczy się o zbawienie
przed właścicielem lokalu
wyrównanie rachunków z samym sobą
przychodzi później
jak porażka ze stroną pornograficzną
i tytoniowym zatruciem
które osłabia morale
oszaleć nie wolno
domy wariatów są pełne
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a ty z balastem
uczysz się chodzić po świecie
aktorka przyznała się do aborcji
zostaje specjalistką w dziedzinie eutanazji
stawiasz krok pierwszy
reżyserka telenoweli
wyraża opinię na temat bankructwa wartości
krok drugi

matka zabija dziecko
żyjemy od historii do historii
krok trzeci i czwarty

uciekasz
nie widać śladów
Michał Kaczmarek, Stary Ochędzyn
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Kasztany
każdego roku późnym latem
na skwerku obok domu dziecka
listy do matki pisałem
wspominałem kolegów
i naszą przyszłość
jak odchodziliśmy różnymi ścieżkami
nieraz wstecz zerkałem
jak w puste obrazy
wszystko
co wysłałem matce odsyłano mi z powrotem
większość
jeszcze przed naklejeniem znaczka
niektóre przesyłki wracały po kilka razy
na słowa od niej w każdą noc czekałem
nieraz sam pisałem jej listy do mnie
wtedy
czekanie czekaniem zamazywałem
nieraz widziałem matkę
zbierającą kasztany na klej
ona
zakrywała wtedy twarz powieką
wstydliwie
szczelnie jak chustką
kilka razy biegłem do niej
lub za nią
zawsze jednak na ścieżce
był tylko jej cień
okryty ciemną głuchą pustką
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często
z pożółkłych liści brzozy i dębu
próbowałem ułożyć portret matki
nie mogłem go jednak stworzyć
bo
zabierała mi wszystko z oczu noc
lub rozmywał się on w deszczu
i był wtedy jak jej listy
zaklejone klejem z kasztanów
których
nigdy nie udało mi się otworzyć
odchodząc
patrzyłem wtedy na kasztany
jak
niektóre za matką się turlały
a
inne przed nocą i przede mną
w rozpęknięte łupiny się cicho
chowały

obok domu dziecka
gdzie wychowywała się moja
krewna po Powstaniu Warszawskim

Jerzy Marciniak, Lund, Szwecja
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Układ optyczny
Zaułek weny dla oportunistów;
klatka – błysk, błysk – klatka,
fleszowy odcień powiek najmodniejszy
w tym sezonie; prywatny filtr twarzy
Szkiełko obiektywu łapie spojrzenia,
chcące uciec przed rzeczywistością
– prześwietla śmiertelne dusze;
kseruje świat widzialny bez dopływu tlenu
Pokrętło, to koło przekupnej fortuny,
wybiera korzystne dla siebie ujęcie;
grymas cienia i wybredność migotania
zmiatają jak kurz ze struktury każdy szczegół

Ornament styków; obiektyw, matryca;
przez wizjer judasza patrzy drugi człowiek
ostrząc kadr, zmieniając ogniskową,
historiom ślepych gestów dopisując idee

Paulina Wojciechowska, Sosnowiec
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Kłamstwo
nie jesteś tylko dziurą po prawdzie
jak chciałby może święty Augustyn
bo czyż niebyt rozwija sztandary i uśmiecha się z ekranów?
kłamstwo. niedawno jeszcze w barwie krwi
tak lekko przelanej bo jaśnie wielmożnej (niekiedy i jakoby)
z czasem stajesz się bordowe jak obicia sekretarskich foteli
potem jesteś w kolorze rdzy suwnic i kadłubów statków
świeżych stygmatów na asfalcie
próchna w gnijącym drzewie co zwaliło się wreszcie
tak wyczuwalne na sto wiorst
jak po zapachu świeże łajno
a dzisiaj jesteś w kawałeczkach o wszystkich barwach
naprawdę wszystkich bez wyjątku
rozpadłe na drobinki – takie malutkie takie niegroźne
co tańczą na wietrze
podskakują w nieruchomym powietrzu jak pan Brown nakazał
opadają między klawisze komputerów
(wycieram teraz opuszki palców)
osiadają cienką warstwą na ekranach
czasem mieszają się z drukarską farbą
prószą w oczy ale lekko
przytykają uszy chociaż tylko ciut
i jak odkrył to już Newton łudzą wzrok wrażeniem bieli

Marek Szczerbiński, Kraków

15

Bez tytułu
Abdykować abonament Adama.
Bodziec budzący wyobraźnię,
Czynnik celujący w afekt.
Degeneracyjny, dotkliwy manifest,
Empirycznym echem powielany.
Frakcje, figury zawiązuje
Grząski grunt pod sklepieniem czaszki.
Hipokamp, habituacja niewspółmierna.
Ingerencja innych zjawisk.
Jungowskie jaźnie przepadły.
Kaftan czy Kitel?
Labirynty labilne.
Modyfikowane mnożniki przyczyn.
Nauczać, nabawiać się, nabijać.
Obalać, obciążać, obciekać.
Perseweratywnym poziomem potężnym
Reagować.
Somatycznie salwować zabójczym myślom.
Torem technik zaprzeszłych,
Uzurpować, uatrakcyjniać przeszłość.
Wyłącznie wagi przyzwyczajeń używać.
XYZ.
Paula Kościńska, Sosnowiec
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Hojność
swój chłop
ma gest
lekką ręką składa szczodre ofiary do kościelnej skarbony
oddaje własne pięćset plus w świetle reflektorów
funduje stypendia dzieciom z zapadłych wiosek
sponsoruje drużynę piłkarzy
wspiera sztukę
odpisuje od podatku to
czego ma w nadmiarze
i odbiera hołdy za dary serca
w świecie blichtru
wdowi grosz niewielki i matowy
zawstydzony swą mizerią
popełnia samobójstwo tuż za rogiem
obfitości
ginie w szparze między klepkami podłogi
zadeptanej galowym obuwiem
lśniącym w blasku jupiterów
Katarzyna Kadyjewska, Rzeszów
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***
dziś wszystkie słowa w polsce są o niepokoju.
wdzięczności już nie piszemy, dawno zresztą
mówiono, że lepiej, by została niewypowiedziana.
miała nabrać prawdy w usta - pewnie by się dławić.
spójrz, nie znasz już nikogo, kto nie boi się znaczeń:
ciszy po przeciągłym pisku maszyny obok łóżka,
huku, który tłucze bezpieczeństwo w domu,
wydartego z tysięcy gardeł krzyku, bo podeptano
o jedno prawo za dużo - a wczoraj wszyscyśmy milczeli.
dobrze, że wcześniej jest ciemno: zjesienniałeś i widzisz mniej
rozpaczy - zawsze to jakaś wygoda.
kaja sypia spokojnie. na żoliborzu mruczy kot
zagłaskiwany przez protektora.

Paulina Siedlich, Warszawa
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kosmitka
mieszkam w studni
zwierciadło nieco już opadło
ale jest jeszcze sporo wody
w dzień spełniam misję
wyciskam w błocie
niezrozumiałe nawet dla mnie znaczki
drepczę pośpiesznie
tam
tu
tam
blisko daleko
daleko blisko
w tę
i z powrotem
czasami wracam
po tych samych tropach
lub kręcę w kółko
dziecinny bączek
aż do zawrotów
nocami zbieram jakieś zmiotki zrzynki
odpryski wspomnień
zużyte uczucia
kocham cię
kocham
ko…
nie ko…
echo
echo
i zalękniona czekam
czekam
czekam
na dotyk losu
głaz
prosto
z nieba
echo
echo
Danuta Ostrowska „Isztad”, Kłodawa
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kropla dziegciu zamiast fanfar
nasza złudna Demos cóżeś ty za pani
że nie wierzą w prawo ani w sprawiedliwość
ludzie sfrustrowani
ludzie sfrustrowani ze złudzeń wyprani
więc powiedz im sama zimna głucha Demos
cóżeś ty za pani
Kratosie salonów cóżeś ty za panicz
że ten ufny naród że ten durny naród
masz po cichu za nic
masz po cichu za nic szyderstwo bez granic
cyniczny Kratosie obłudny młokosie
cóżeś ty za panicz
jak w obłędnym kole historia się kręci
w tangu demokracji te same chochoły
tańczą jak najęci
tańczą jak najęci i miód z dziegciem leją
a kto zbyt naiwny wczoraj im uwierzył
z tego dziś się śmieją
o ateńska chlubo utopijny raju
jak cię mogli szybko skutecznie i trwale
obrzydzić w tym kraju
obrzydzić w tym kraju gdzie mądrość i cnota
przed szkodą i po niej miały zawsze gorzej
niż zręczna miernota
więc nie kłam i nie łudź żeś chwałą i sławą
bo kit możesz tylko bo kit możesz tylko
wciskać baobabom
Ryszard Szymański, Sierpc
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Rozważam wieczność
rozważam wieczność
wycinek światła w ciemności
nie ufam śmierci
ludzie się tylko chowają
przede mną a może
zapominam ich twarze
zaślepiony sobą jak ćma
w pogoni za mirażem
jasnego życia
przepytuję ziemię
o zaorane tajemnice
jak było miliardy westchnień
zdmuchniętych świeczek
przede mną -kimś –nikim
stoję mocno pokryty niemym
całunem zdziwienia
choć cień już tańczy
drżący liściasty taniec
świadom że drzew ubywa
nigdy nie jest za późno
dochodzi z trzewi zimy
prze-topionej jak bałwan
na piachu pustyni
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więc pytam raz jeszcze
pustym pytaniem
o winę na wagę złota
kogo na skróty zabija życie
a kogo śmierć zamienia
w życie prawdziwe?
Dariusz Kadyszewski, Kamień
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Edyp
czy to jest tak
że kiedy mówicie matka
to jest to już podszyte
jakąś pierwotną dewocją
jakimś oczywistym dogmatem o przywiązaniu
powiedzcie mi
czy tylko mnie to słowo
sprawia trudność
czy to jest ogólnie przyjęte
że kiedy mówicie ojciec
to myślicie scheda i dziedzictwo
powiedzcie mi
czy tylko ja mam wrażenie
że podarowano mi zakurzoną monetę
mundurek sztywny od naftaliny
kostur na obronę
kanapki na drogę
krzyżyk na pohybel
i puszczono na cztery wiatry
i musiałem sam wynaleźć miłość
i znajdować ją we wstydliwych miejscach
i musiałem sam uskakiwać
przed zbyt dużymi wozami na wąskich drogach
najpewniej pomyliłem się co do was
wyrocznia skierowała mnie do złego miasta
jedyne, co mogę teraz zrobić
to nie oczekiwać współczucia
podobno miałem piękne oczy
Krzysztof Wysłouch, Toruń
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Kalejdoskop
Wytoczyłem się z odłamków zła i żądz.
Zrzuciłem je do szklanego oczka,
żeby czuły się pępkiem świata.
Odtąd wszystko kręciło się wokół nich:
szczwane myśli,
niemyte intencje,
krwawe czyny.
W opętańczym szale wirowałem bez tchu.
Kompulsywnie zmieniałem konstelacje,
szukając układów doskonałych.
Tworzyłem piękno ze wstydu człowieka:
mrocznych dewiacji,
moralnych skaz,
Kainowych blizn.
W mojej tubie stała była tylko zmiana.
Wiecznie cyrkulowała przelana krew,
choć różne źródła ją wybiły.
Zrodziłem tajny obieg ostatecznych cięć:
przerwanych pępowin,
wyprutych żył,
rzezanych swastyk.
Człowiekowi nie było ze mną do twarzy.
I wtedy w ręce pochwycił mnie Bóg.
On jeden nie bał się spojrzeć mi w oko,
24

nie mrugnąwszy swoim.
A gdy nasycił wzrok purpurą witraży,
przybił mnie do środka krzyża.
„Wyrolowałem cię! – powiedział.
- Teraz ty oddasz życie za człowieka”.

Agata Marzec, Redzikowo k. Słupska
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Ecce homo 2020
Chciwy życia, żądny świata
Człowiek z kaleką wolną wolą
Sapie(ns) pod ciężarem siatek
wypchanych papierem i wodą
Rozumny, że jutro dzisiaj się powtórzy,
a dziś już się wczoraj zdarzyło
Liczący dni swej bezkresnej podróży
Z nadzieją, że czegoś nie było
Wiedzący, że szary kamyk z kieszeni
w zasięgu dłoni, powszedni
pod wpływem czasów w diament się zmienił
stał się jak klejnot bezcenny
On-line dla wszystkich
Żywy - nikomu
Samotny wśród bliskich
Bezdomny w swym domu
Magdalena Bernat-Protaziuk, Mińsk Mazowiecki
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Czasolubni
siedzą bezmyślnie
na krawędzi sita
przesiewają myśli
tracą czas
wsypują czary
mieszają życiem innych
tracą uroki lata
gdy przyjdzie jesień
przenoszą się
na krawędzie liści
w życie sąsiadów
tak najłatwiej
i lżej na duszy
można o kimś
o sobie mniej
zimą
wzbiera w nich złość
i pora taka zła
że innych nie widzą
że widok ośnieżony
że szron w oczach
gubią rachubę
gubią dni
wiosna nie nadchodzi
nie budzi ich nikt
zasnęli
minął ich czas
Irena Pławiak, Witowice Górne
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Pataje
Nie umiem napisać tego wiersza.
Tu każde słowo jest dziurawą łodzią,
która topi się, gdy woduję ją na kartce.
W jednej chwili przekonałam się, że raj leży gdzie indziej.
Tak, byłam w piekle, choć to nie było moje piekło.
Za krótko, aby się poparzyć.
Za długo, aby zapomnieć.
Ping-pong show. Tragikomedia czy horror?
Wystarczyło minąć basen i wyjść na ulicę.
Ból, o którym wolałabym nie wiedzieć.
Dziewczyny sprzedane z biedy przez ojca i matkę.
Przed rozochoconymi samcami roztańczały gorszą nędzę.
Spieniężane aż do zera, a potem nie wiadomo co się z nimi działo.
Nie widziałam tam domów spokojnej starości, tylko tłumy pijanych marynarzy.
Patrzyłam, jak Bóg pisał na piasku pobliskiej plaży.

Iwona Świerkula, Warszawa
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O schodach co weszły do historii
Ciemne chmury dziś wiszą nad krajem
słowo człowiek się wcale nie liczy
smutna przyszłość rysuje na czarno
niczym schody stojące w stolicy

brat co mundur założył pałuje
siostrę która jest dziś na ulicy
ty się nie daj okrążyć bo skończysz
jak te schody na placu w stolicy

ja w młodości walczyłem z komuną
więc pamiętam co znaczy bezprawie
twe protesty popieram gdy widzę
te imprezy przy schodach w Warszawie

ty swą walkę dziś prowadź do końca
nie przestawaj bo w słusznej jest sprawie
by wolności zabłysło znów słońce
nad schodami co stoją w Warszawie

Tadeusz Haftaniuk, Włodawa
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Bardzo ważny pan lekarz
Bardzo ważny pan lekarz
Z dyplomem jak należy
Przybył do przychodni,
Poprawił swój kołnierzyk
Pacjentów omiótł wzrokiem
I wszedł do gabinetu
Bardzo ważny pan lekarz
Niemalże z Nazaretu
Wyciągnął swą pieczątkę
Bardzo ważnego lekarza,
Poprosił też pacjenta,
By podszedł do ołtarza
Obejrzał i obadał,
Osłuchał jak należy
Bardzo ważny pan lekarz
W śnieżnobiałej odzieży
Bardzo ważny pan lekarz
Wygłosił swą diagnozę
I nie znosząc sprzeciwu,
Bojową przyjął pozę

Bo pacjent, niech go szlag!
Miał jakieś wątpliwości,
Bardzo ważny pan lekarz
Czerwienił się ze złości
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To on jest nieomylny
I co, że z małym stażem?
Jak można dyskutować
Z bardzo ważnym lekarzem?
I nawet mieć pytania?
I jeszcze własne zdanie?
Bardzo ważny pan lekarz
Zdziwiony niesłychanie!
Niewysłuchany pacjent
Najpewniej już nie wróci,
Bardzo ważny pan lekarz
Kolejki swoje skróci
Był tylko jednym z wielu
Poddanych u cesarza
Bardzo nieważny pacjent
Bardzo ważnego lekarza
Magdalena Witkowska, Poznań
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Metamorfoza
metamorfoza twórcza
trwa trwa i trwa

trupem pada poeta
na świat wychodzi robactwo
gdzieś pośród kompostu
zgniłego korpusu
słowa teraz bliżej ziemi
jakoś teraz bardziej ludzkie
jakoś teraz więcej znaczą
trudne wyrazy wsiąkają w korzenie

idioestetyka zabrania interpunkcji
za to każe tworzyć przekaz wprost
bez zbędnych zawiłości

stwarza czucie

Mateusz Barczyk, Katowice
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Niezwyczajny
Czasem się czuję
jak bez publiki
aktor,

bez butów tancerz,
za kratą zwierz.
Życiowe drogowskazy,
morały przekazane
z dziada pradziada
o mnie nie mówią.
Jakże bym chciał
taki być jak wszyscy,
nudny i błahy,
taki zwyczajny.

Jestem wyskokiem,
w systemie błędem
i czasem się czuję
jak przy pełnej publice
aktorka.
Jan Jakaczyński, Warszawa
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Moja dzienna porcja leków (czytać na jednym wydechu,
na końcu umrzeć w wyniku braku powietrza)
Łukaszysta trzyma łapczywie uporczywie swój urząd-nierząd. Trzyma mocno: pały, gaz,
armatki, kule, granaty, więźniarki, więźniów politycznych, media, zakłady, stołki, wojsko.
Zastraszył lub kupił, kupił lub zastraszył, wywiózł, zamknął, pobił, rozgonił, pogroził, kupił,
zastraszył, wywiózł, zamknął, pobił, rozgonił, pogroził, zastraszył, wywiózł... Krótka smycz,
długi bat. Łukaszysta ma swoich urzędasów, swoich fanatyków, swoich niewolników, swoich
mundurowych, ale wciąż się bardzo bardzo boi, źle sypia. Biało-czerwono-biały kole w oczy,
trzeba wymazywać, usuwać, negować, zrywać, chować, ściągać, utylizować.
Ale tak się nie da, bo to jak ucinanie łbów hydrze, pojawiają się wnet następne,
a nawet więcej. Biało-czerwono-biała płachta na byka - wzbudza irytację, złość, strach
reżimowców-sługusów dyktatora-tarakana-wąsacza. Żałosne próby odbicia miasta,
odzyskania przestrzeni publicznej przez łukaszystowskich funkcjonariuszy nie wychodzą,
bo białe-czerwono-białe się mnoży i rozprzestrzenia szeroko, wysoko, w skali mikro i makro,
zaraża kolejne fragmenty otoczenia. Biało-czerwono-biała flaga daje siłę, dodaje odwagi
i otuchy tym, którzy od ponad dwóch dekad tracą nadzieję albo nawet jej nigdy nie mieli.
Masowy kreatywny sprzeciw Białorusinów wobec dyktatury i przemocy, wobec arogancji
i głupoty władzy obali ten reżim. Zhive!

Daria Zmeeva, Piastów
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4 marca 2021
Sto piętnaście milionów
sześćdziesiąt pięć milionów
dwa i pół miliona
dwa i pół miliona
pewnie zaniżone
- stan na dziś
nikogo nie wzrusza.
Nawet teraz, gdy o nich myślę
zarażonych
ozdrowiałych
i zabitych i
zabitych
szczerze
bardziej martwi mnie
co jutro
na obiad.
Rok czasu wystarczył
by całkiem wyszczepić
z nas ostatnie szanse
na resztki tkliwości
i ten fakt może jeszcze
nieco
niepokoi
że w „nową normalność”
nazbyt łatwo iść
wzruszając

tylko ramionami.
Magdalena Bigewska, Katowice
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Piękni i Szpetni
nie wiem co wypiłem i ile
drzwi przekoziołkowały przez okno
podłoga stała się sufitem krzesła wysokimi stołkami
zostań ze mną
zaraz przyjdzie Salvador Dali
wbije ostre spojrzenie aż po inkrustowaną rękojeść
dopełni lodowatym no me toques los cojones
nie uciekaj na jego widok
tuż po nim Charles Bukowski
ćma barowa o szklanej duszy wypełnionej mętnym piwem
południe powitało go w zanieczyszczonej pościeli
obok nagiej kobiety bez imienia i przyszłości
nie zdziw się gdy zamiast cześć
powie ci wyjerdalaj
Henry Miller do rzeźbionej szklanki
z wysokoprocentowym życiem dorzuca kilka kostek lodu
będzie dla ciebie zapowiedzią że każdy kolejny transport
przywiezie ładunek twarzy bardziej okrutnych niż poprzedni
zakłóci podstawy wiary

ale stój
zaczekaj jeszcze
Allen Ginsberg to skowyt
przenoszony echem w kolejne pokolenia niepokornych
a poddany aborcji list Mrożka do Tyrmanda
miałby doczesne miejsce w panteonie pięknych i szpetnych
gdyby dane mu było dożyć narodzin
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jeszcze Hłasko Wojaczek Himilsbach
a z nimi szpetni czterdziestoletni
strażnicy ogrodu w którym wydziczałe piękno
rozkwita samosiejką

*

Orfeuszu to nie ogród to Hades
ty też już przerwij poszukiwania
jej twarz zapleciona smużkami nikotyny
to taka sama złuda jak inne twarze
które wyczarowujemy zapalając papierosa
o piątej nad ranem
Tadeusz Knyziak, Warszawa
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Idzie Grześ
Idzie Grześ przez wieś
z ajfonem w ręku –
nagrał już od rana 5 tik-toków
i teraz myśli o następnym.
Może powie coś o tej aborcyji?
Nie jest pewien, co to znaczy,
ale to teraz trendy,
facetki chodzą na czarno, bo blak lajws mater, tak?
Idzie Grześ
w prawo czy w lewo – łotewer.
Zaczepia go staruszek pytając o godzinę
KOWID NAJNTIN, BUMERZE!
O 12.00 angielski – zdalnie, więc Grześ się zmutuje
i będzie grał w CS-a.
Po co mu języki, wszystkiego nauczy się grając
– ez.
Idzie Grześ i idzie,
więc już się zmęczył; usiadłby na ławce,
ale obok stoi Krzyż,
a Ten Grzesia jakoś przeraża.
Idzie więc Grześ dalej,
a dokąd dojdzie – nie wie.
Ale się tym nie przejmuje,
jak nie przejmują się nim dorośli.
Natalia Włodarczyk, Kampinos
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Strachy
Wyszły strachy z telewizora
i rozeszły się wszędzie po kryjomu...
strasząc niemile po kątach mojego domu.
Mam strachy pod podłogą
i wiszą też nad moją głową.
Przysiadły pod ścianą
i za parawanem.
Weszły do czajnika
i do piekarnika.
Schowały się w szafie,
leżą na kanapie.
Siedzą tu w fotelu,
grzebią mi w portfelu.
Niektóre okropnie
straszą mnie za oknem.
Przecież to nielogiczne, żeby obsesyjnie
bać się strachów telewizyjnych.
Powiedziałam im „wynocha wszystkie”.
A ja podleję paprotkę i nakryję stół.
Zaparzę herbatę w filiżankach dwóch.
A strachy ?
Jakie tam strachy, już nie ma ich tu.
A może ich wcale nie było? Chociaż…
Dobrosława Dumka, Pabianice
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Wszędzie jest lepiej
Poranek i wieczór
tak szybko się budzą i snują
po wiecznie zmęczonych ulicach.
Czekają do końca,
w szarawych źrenicach
chowają te dni,
co widziały je kiedyś.
Gdzieś może jest lepiej?
Ach, wszędzie jest lepiej!
Noce są czarne, ranki są białe,
z kolejnym świtem na nowo się łudzą.
Wszędzie jest lepiej,
ach wszędzie lepiej!
Tylko, że wszędzie
zaczyna się tutaj…

Zofia Artymiak, Lublin
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Instrukcja mycia rąk
Zasłoń usta i nos
Ale nie knebluj ust i nosa
I nie zasłaniaj oczu i uszu
Jeżeli nawet miałoby to skrępować ci
Ręce

Zachowaj dystans ale
Nie oddalaj się od bliskich i obcych
Respektuj zakazy jeżeli
Nie służą tylko tym
Którzy zakazują
I pamiętaj twoja odwaga
Może mieć ciężki przebieg
Unikaj tych których niezależność
Ma bezobjawowy charakter
Choć twarzą w masce nikt się nie zachwyci
Noś twarz Zmieniaj maski
I pamiętaj
One zawsze jednorazowe
Ty nigdy
Czytaj dokładnie
„Instrukcję mycia rąk”
Jeszcze może się przydać
Później Kiedyś
W łagodnym przebiegu odwagi
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Nie wszystkie przeciwciała
Wyręczą cię w sprzeciwie

Przylepiono je obok luster
W łazienkach biur
Urzędów i centrów handlowych
Myjesz i patrzysz
Rozumiesz
Unikaj osób kichających
Na wszystko
I rozgorączkowanych
Każdą ideologią
Rozpaleni do czerwoności
Przeważnie bredzą

Tylko nie umieraj
Zakaz wstępu na cmentarz
Wciąż obowiązuje
Maciej Gardziejewski, Poznań
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Odwrotnie proporcjonalny do liczby zakażeń
Stań na krańcu świata
Wykrzycz w spowitą mgłą
Miejską tęczówkę oka

wróć z balkonu do mieszkania
ciasnego M2 na obrzeżach centrum
papieros stracił już smak
jest jałowy
zdezynfekowany
myśli też straciły już smak
rzuć je gdzieś w kąt i zastąp nowymi
zrodzonymi w niewoli
i oszalej
A dla młodych świat miał stać otworem
Nie.
Świat jest zamknięty
Zastygły niczym z wosku
który topi się i przepływa nam przez palce
gdy pojawia się iskra nadziei
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snuję się po domu wiecznie zmęczony
jak lunatyk

Uciec!
Ale gdzie?
Gdzie jeszcze jest życie?
Źrenica spaceruje od prawej do lewej
Wyrównują się krawędzie mego życia
Wygładzają kształty
Jak nitka spaghetti w końcu zniknie w ustach tego świata
całkiem proste.
Mikołaj Musielak, Poznań
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Psalm
nie wiem czy cię kochałam
czy byłam tylko córką
niech aniołowie zabiorą cię ode mnie
a gdy już tam będziesz
módl się
za moje wspomnienia
porysowane ciszą

Katarzyna Kucharska, Chrzanów
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Gniew prawnuków
Wypalałeś raz za razem,
obrzydliwy uczniu kata,
piętno, ogniem i żelazem,
w imię Boga – stwórcy świata.
Do was mówię – podłych hycli,
do rycerzy zbrojnych w krzyże,
wojów świętej inkwizycji,
do piechurów boskich ciżem.
Nosiliśmy zadrę w środku,
my – prześladowana brać.
Dziś pomścimy naszych przodków,
zaczynajcie już się bać!
My – prawnuki tamtej schedy,
z krwi i kości gniewne ciało
tych czarownic, których wtedy
spalić wam się nie udało.

Paweł Tymirski, Warszawa
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przegląd prasy
idzie wiosna
wypycham buty
facetem w śpiączce
wirusem w nas
protezami akronowymi
kościołem w Cerkwicy
masową utylizacją na Ukrainie
plagą szarańczy w Afryce
nieślubną córką króla Belgii
kosmicznym śmietnikiem
herbertem 3.0
horoskopem z tarotem
krzyżówką z hasłem nr 107
pościgiem na orbicie
cholewki wyprofilowane

kronika naszych czasów
skończy na strychu
w archiwum pajęczyn
w bibliotece zapachów prania

przyjdzie zima
mam nadzieję
Ewa Krzemińska, Lębork
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Światło
Pewien miłościwy Pan
Drugiemu Panu zgasił światło.
A przecież ten drugi Pan
nie był jeszcze taki stary.
Mógł jeszcze trochę posiedzieć
w jasnym pokoju.

I teraz musi błąkać się w ciemności.

A miłościwego Pana to nic nie obchodzi.
Nie ma litości,
A miał być wyrozumiały i cierpliwy.

Teraz drugiemu Panu,
By dać trochę światła,
Trzeba świeczki zapalać.
I kłaść je na zimnym betonie.

I w zasadzie nie wiadomo
czy ten drugi Pan to światło widzi.
Czy w chwili, gdy zgasło światło,
nie zgasł czasem i on.
Bartłomiej Dusza, Gliwice
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perspektywa
mam taki wstydliwy sekret
że w dzieciństwie
ubóstwiałam obgryzać kurze nóżki
wyjadać z nich wszystko
co można było wyjeść
aż zostawały same
zabawne, malutkie kostki
tak przyjemnie było
zdejmować z tych nóżek skórę
chropowatą i ciągnącą
bawić się zginaniem
i ostrymi pazurkami
babcia chwaliła
że to bardzo zdrowe
obiecywała, że będę mądra
i będę miała zdrowe kolana
pamiętam jak to było mieć je w ustach
teraz nie jem żadnych części ciała
obce jest mi nawet ciało Zbawiciela
przez co czuję się trochę niepewnie
w tej przyrzeczonej mądrości
pośpiesznie wstając z kolan
Natalia Bokuń, Komorów
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Postkrewni
W wielkim kotle śmigła niezdolne do lotu
bełtają podroby z ludzkimi zwłokami
To oczywiste korzyści ze współpracy
rzeźni kostnicy i miejskiej biogazowni1

Metan służy do gotowania obiadków
grzeje stare kości jeśli jeszcze warto2
napędza busiki pełne nowych uczniów
słowem zapewnia byt w obiegu zamkniętym

Sławomir Mrotek, Warszawa

1

Od niedawna postkrewni nie chcą odbierać

zmarłych ciał A spalarnia dużo kosztuje
Potencjał energetyczny jest wymierny
Stan rzeczy wymagał racjonalizacji
2

Jeśli już nie warto jest czarna koperta

Dzięki wielkim wysiłkom naszych medyków
substancja daje poczucie spełnienia I
dodatkowo zwiększa wartość kaloryczną
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