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JESIENNI LUDZIE
jesienni ludzie
z chłodem na ustach
są przeźroczyści gdy się mijają
ogień uczucia deszczem lat ugaszony
to tylko iskra w popiele codzienności
jesienni ludzie
na skraju swej drogi stają codziennie
w swych szarych płaszczach
już pogodzeni z tym
co przed nimi
na wyciągnięcie długiej ręki obojętności
z dala od siebie
idą

Halina Urban

***

Kamil Frankiewicz

KOŁYSANKA

PTAKI

Czary mary
przyszedł jeden mały magik
i zamienił
chomiczą kulę
w kołowrotek

niespełnione marzenia
zawisły na krawędzi
dachu
świata

Czary mary
gonię jak szalona
na chomiczych nóżkach
za nasionkiem
za owocem
za kwiatuszkiem
Czary mary
goni chomik
wszystko jedno już
czy w kuli
czy w kołowrotku
Goni mały łysy chomik…
Katarzyna Tercha-Frankiewicz

marzną
na wysokiej kamienicy
stąd bliżej do nieba
nadzieja
opada piórem
na bruk
styczeń –
za późno
by odlecieć

LOT
Białe pióro
zagubionego ptaka
historia
sprzed upadku
Anna Ziemba-Lonc
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Ty mi ukojenie dawać chcesz od żalu
Niespełnienia, odrzucenia, izolacji
Świadomości straty marzeń
Muru rzeczywistości
Kamizelkę ratunkowa nad otchłanią
Morską, ciemną tonią
Nad topielców mrocznym domem
Zimnym pustym piekłem
Ty rozwijasz mi pontony
A ja gwoździe czuję w skórze
W obie strony obrócone
Równo pokrwawione
Darowujesz światła kolor
Oczy moje czarno białe
Pożerane, z serca smarem
Przepalonym, pełnym węgla
Taka pustka, taka cisza
Głuche bębny bez ustanku
Poza bunkrem świadomości
Odbijają mnie od świata
Kruche mosty stąd prowadzą
Cóż to znaczy, kiedy nogi
Betonowy suchy
Kajdan mi opina

NASZA
Miłość patrzy z Twoich oczy niebieskich;
pachnie wiatrem i truskawkami...
Miłość szepcze w słowach poezji;
zimą biegnie boso polami...
Miłość kwitnie bukietem od Ciebie
i chowa się w pudełeczku...
Skąd się wzięła miłość? – ja nie wiem,
lecz stawała się po troszeczku...
Ona płynie dla nas po niebie;
wiedzą o niej, choć się ukrywa...
My ją mamy sami dla siebie;
to jest nasza miłość prawdziwa...
Anna Ziemba-Lonc

REAL
To był sen!
Ja w Międzyzdrojach
na pustej we wrześniu plaży
idę z tobą
tuląc się do twoich piersi
Podałaś mi rękę
na zgodę do miłości
Szczuplejsi o niezjedzone śniadanie
spacerujemy
ocierając się o płytkie fale
Jak cudownie jest mi w parze –
całuję namiętnie
twoje usta
zachowując pamięć
marząc o przyszłości
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ZA NASZE GRZECHY
Z naszych uczynków
Krzyż wyrzeźbiony
na swe ramiona wziąłeś Panie
niedościgniony wzorze miłości człowieka
gwoździe zdrad i zawiści
ranią Twoje Ciało,
krew płynie z pod cierni wojny
a my
pocałunki Judasza i złożone ręce
w modlitwie do Ciebie
ile miłości ile nienawiści w sercach
z wysokości Krzyża wszystko widzisz Boże
KTÓRYŚ ZA NAS CIERPIAŁ RANY
zmiłuj się nad światem
i nad nami
Halina Urban

DZIAŁANIE KLĄTWY
WYŁĄCZONEGO UMYSŁU
nie zadzwoni
ewentualnie w ramach
porannych wiadomości
po roku
odejdzie
***
umysł podawał
niechciane myśli
zapowiedział walkę wiedząc
o obrońcy
istnień
Krzysztof Graboń

Jan Organ

***

DRUGA CZĘŚĆ
„TRYPTYKU LISTOPADOWEGO”

W sercu zachowaj pokój
Niech słowa zamienią się w ciszę.
Spojrzenie jedno pełniejsze
Niż najgorętsze kazania.
Dotyk dłoni cieplejszy niż ogień.
Cokolwiek uczynisz - miłością się kieruj,
Wszak z niej sądzenie będziemy.
W ciszy czyń dobro, a ono zakwitnie
Zapachnie kwiatem na twoim grobie.

Oczekiwanie
Od kawy do kawy
Jak długo wytrzymają powieki
Senne mary te godzinne wycinki
Nie zapamiętuje bo i jak
Czas mija i gna
A kiedy sie skończy
Zaszumi mi krzyży las
Cóż z tego niebędącego
Wiatrem ni słońcem
Bo tam na światów granicy
W budce dróżnika
Przy torach bez stacji
Spotkamy sie wszyscy
Jak dzieci jak kiedyś
Zabrzmi raz śmiech
Na koniec szloch
I rusza wagony
No cóż...

Anna Wiatrak

***
Nie kochaj mnie wczoraj
Kochaj mnie dzisiaj.
Wczoraj odeszło.
Jutro nieznane.
Kochaj mnie teraz,
w tej sekundzie życia.
Miłuj mnie Miły.
Miłuj wytrwale.

Anna Wiatrak

Kamil Frankiewicz
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NA DŁONI
/Mężowi/

Popatrz na tą klepsydrę:
oto jesteś równy temu,
który za życia był bogiem.

Małe momenty szczęścia,
aksamit przytulenia,
skrawek naszego nieba,
wysnuta nić marzenia;

Jeszcze tylko dębowa trumna,
msza żałobna w kaplicy,
kropidło w ręku kapłana
i sakramentalne: „Amen”
Potem procesja przez cmentarz,
wrzucenie zwłok i drewna
w wykopany w ziemi grób
i oto sprawiedliwa równość.

Obecność oczu jasnych
i serce, co wciąż płonie,
skrzydło dobrej opieki
i... obrączka na dłoni.

Tutaj nie ma równych i równiejszych,
dla Boga jesteśmy prochem.
Jan Organ

Anna Ziemba-Lonc
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Bliskość, która najbliżej
i zrozumienia łyk,
kropelka zaufania,
miłości szept – nie krzyk...

***
Jeszcze trochę i zapomnę
kolor ciała
uśmiech nibydotyk…

GOŚCINNIE WIERSZE
MACIEJA MIKOŁAJCZYKA

Jeszcze trochę i zapomnę
barwa głosu
ruch spojrzenie…

namaluję obraz dla ciebie

Jeszcze trochę i zapomnę
jak kojarzysz mnie czy Jego
gdy nas połączyłeś
w myśl
spojrzenie
serce
słowo

spieszczę na płótno wszystkie marzenia
delikatnymi kreskami zaznaczę miłość
niech z akrylowej przestrzenni
w drżeniach
wszystkie myśli wypłyną
i będę pieścił kontury zmysłów
w olejnej burzy umieszczę siłę
z jaką to brałbym cię w swoje ramiona

Gdy błogosławiłeś ciszą
samotnością
i westchnieniem

gdybyś tu była
i nie znikała

Jeszcze trochę
kilka godzin
minut
sekund
i codzienność jak telefon
zmiażdży ciszę

...

Jeszcze trochę i Ja zginę a Ty ze mną…

wiersz miłosny tysięczny
bo nie potrzebowały tytułu
chciałem być jednym z nich
dziś dotykam liter
bo tylko ich mogę

byłaś jak trzy kropki
tytułem bez słów
pieściłem twoją nagość
chciałem pisać wiersze na skórze

Katarzyna Tercha - Frankiewicz

tylko
lub być może aż
erotyzm poezji

MÓJ STRACH
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Nadal boję się peronowej przestrzeni,
bo tam zamieszkała moja śmierć.
Zawsze kiedy staję przed białą linią,
ona podchodzi, kusi do skoku.
Dlatego omijam stacje kolejowe,
szerokim łukiem zamyślenia,
idę tam gdzie mogę czuć się bezpiecznie.
Najczęściej są to kościoły,
lub przydrożne kaplice,
pełne wolności i życia.
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