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Człowiek w lustrze – ekfraza do obrazu Magritte Reproduction
Stoisz przed
ścianą lustra
jego złocone ramy
podłużnie wyżłobione
sięgają w nieskończoność
Twoja postać
odbija się
w mroczno różowej tafli
sobowtórem
stojącym przed tobą
Drugi ty
zapatrzony w próżnię
Stoisz sam
nieruchomy, prosty
Czarna marynarka
luźno opływa
szczupłą postać
biały rąbek kołnierzyka
księżycem rozświetla
kark i ucho
Ciemne włosy
spływają lśniącą falą
Twój obraz chłodny
jak zamknięta książka
leżąca przed lustrem
na marmurowym parapecie
autor: Alicja Drawska

subwersja
Czy używać masek?
,,Można stosować w razie potrzeby
jako jakoby kosmetyk uzupełniający,
nie zamiast kremów.
Są jakoby odżywcze, nawilżające, jakoby
rozświetlające.…
Nie masz maski?
Nałóż po pracy dodatkową porcję kremu,
zadziała jakoby jak maska- mówi dr Maszczyk.
autor: Alicja Drawska

Piłat
Ojcze przebacz
bo nie wiedzą...
usłyszałeś
czasem trudno
zostać wiernym
swej przysiędze
Ojcze przebacz
bo nie wiedzą...
słyszeć chciałeś
by zagłuszyć
swoją słabość
ludzką nędzę.
Co się stało?
Co zabiło?
Co zniszczyło?
Gdzie zbłądziłeś
gubiąc piękne ideały
Czym zawinił
Mistrz twój wielki
doskonały
że skazałeś Go
jak Piłat
tracąc wiarę
autor: Alicja Drawska

Byłem Królem Izraela
To ja – Dawid;
byłem królem Izraela,
skąd przybyłem,
lecz, by rządzić waszym krajem –
władzy mojej nie powielam.
Inne czasy, obyczaje…
- Jak być władcą w polskim kraju?
Rozpoznać problemy, zmienić priorytety,
by je naświetlać – znów będę poetą!
lecz nie z inkaustem i gęsim piórem,
a komputerem i nowoczesnym biurem.
W świecie współczesnym też sobie poradzę,
a do pomocy swych synów sprowadzę.
By mądrze krajem rządzić, niweczyć problemy,
aby cały naród żył godnie na ziemi.
autor: Barbara Kozikowska

Życiowa antymandala
Moment upięty w doskonałości koła
ograniczony prostokątną klatką
tak wszystko w krwistej tonacji
gdyż tętni życiem
pozornie brak harmonii
a jednak:
regularna sinusoida
cyklicznie czarne tory
powtarzalność filarów
elementy równoległości...
deseń filarów zróżnicowany,
przenikanie kształtów i barw
lecz wszystko zmierzające w jednym kierunku...
Balast różnobarwnego wrzeciona
łamie lekkość
trzymając się równoległości
pnę się ku górze...
na maszt...
a lecz gruba czarna linia
nie daje wzlecieć dalej
mogę tylko dryfować
W kosmicznym wirze
zmieniając perspektywę…
autor: Danuta Chrzanowska

Hiob
Spłonął mój dom
"Bóg Cię pokarał!"
Zwolnili mnie z pracy
"Bóg Cię pokarał!"
Okradli mnie
"Bóg Cię pokarał!"
Żona odeszła ode mnie
"Bóg Cię pokarał!"
Dziecko moje umarło
"Bóg Cię pokarał"
-Naprawdę?...
-NIE!
Zdarzenia dzieją się
Same z siebie
BÓG MNIE KOCHA!
❤️
autor: Danuta Chrzanowska

Ekfraza
Schowana w salonie
Czytam słowa od ciebie
Trzymam mocno kciukami kartkę
Jak twoje dłonie
Piszesz niejednoznacznie...
Uwalniam uścisk
W tym pokoju ciężkim od kotar
Nakryć, draperii i ich kurzu
Czuję zapach więdnących owoców
Czy odważę się spojrzeć
W otwarte okno…
autor: Grażyna Giełdon

Kain
Siwa głowa, ciężka
Pozwoliła wreszcierękom zasadzić ogród
Omdlałe serce przygarnęło łapczywie plony
Jak oddech
Zaciśnięte kolana klęczały długo przy stosie ofiarnym
Nadziei jutrzenka zwiastowała odwrócenie losu
autor: Grażyna Giełdon

Remiks /Pawlikowska – Jasnorzewska/
Nie widziałam cię już od miesiąca.
I nic. Jestem może bledsza,
trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca,
lecz można żyć bez powietrza!

Nie widziałam Cię, bo zgubiłeś kalendarz, zegar,
drogę.
I nic. Ślinę przełykam, by imię znaleźć swoje i serca
młot zatrzymać,
Tyle mogę, za życiem się zaczaję, po życie..
autor: Grażyna Giełdon

Szukając drogi
Idę, jadę, biegnę – szukam.
Smog i hałas, kłamstwo czy prawda?
Czy to jest życie?
Kto ofiaruje miłość, zdejmie buty, poda rękę?
Wzrośnie ułuda wszechmocy, ogrom siły
Zamkniętej w niemocy ciała.
O Królu królów,
Ukryty w człowieku o szarej zmęczonej twarzy.
Za szybą monitora, grzeczny z natury.
Nawet z Bogiem się widzisz szukając drogi.
Nie widzisz złego, który mami.
Tik - tak. Koniec.
Zobaczysz Miłość, której mało ci było.
JEZUSA, trzymającego Ciebie za rękę.
NIE BĘDZIESZ SAM.
Autor: Hanna Jama

Św. Janie
Przybyłeś Jesteś Mówisz…
A czy słyszą Cię narody
Czego jeszcze chcą od życia
Wielkich darów czy nagrody
Nie wystarcza mądrość przodków
Ważny rozkaz polecenie…
Może olśni wreszcie Ziemian
Twoje nowe Objawienie
autor: Hanna Ściegienna-Korczyc

Ekfraza Pankiewicz " Filiżanka herbaty"
Uwielbiam Twój chaos w salonie
I Ciebie siedzącą wygodnie w "poltronie"
Kochasz magię świateł i jasne kolory
Zaś książek masz przeogromne zbiory
A ja podziwiam w mieszkaniu Twoim
Że wszystko stoi na miejscu swoim
I choć mam wrażenie że epoki zmieniam
To nigdy wystroju tego nie oceniam
Dlatego kocham nasze wieczory
Gdy wyciągamy z rękawa zmory
Zmory i zjawy z naszego życia
By już nie było nic do ukrycia
I zawsze kiedy herbatką mnie raczysz
Na moim licu uśmiech zobaczysz
Bo każda spędzona z Tobą chwila
Jest dla mnie po prostu niezwykle miła
Ciepło i spokój które oddajesz
Mi w pełni przekazujesz stale
A nasze ciągłe plotki ploteczki
Nas przerodziły w przyjaciółeczki
I za nic nie zmieniaj wystroju salonu
Tych barw i świateł grających kordonu
Bo nas to otacza i siłę nam daje
Łagodzi stresy i wszystkie obyczaje
autor: Iwona Kłosowska

Ekfraza
Na planie kwadratu mnóstwo czerwieni.
W środku grubą czarną kreską koło.
Wypełnione krwistą czerwienią i elementami.
Żółty duży trójkąt. Dwa małe bledsze.
Kolejne mniejsze kółka.
Niebieskie, pomarańczowe.
Niebieskie atakują kąt dużego trójkąta.
Zielony kwadrat też atakuje.
W gęstej czerwieni kąpie się arbuz.
Nawierca go mniejszy żółty trójkąt.
Koło nich piłka do footbolu w kawałkach barw.
Jednak jest jeszcze jeden arbuz i też atakuje go trójkąt, ale jest
w bledszej żółci.
Piłka osadzona na trzech liniach, przeplata się przez nią wstążka.
A na linii ciemne kółko.
Ten duży trójkąt na szpikulcu osadzony.
W ramionach obrazu dwa przejścia dla pieszych, albo flagi to są i dwa
dywany. Całą czwórkę akcentują dwa czarne paski.
Tyle tu kształtów które próbują się zorganizować.
A może walczą?
Te trójkąty i piłka i arbuzy wydają się pływać w czerwonej materii.
Im dłużej patrzę tym bardziej widzę statek kosmiczny w galaktyce
kształtów. Ląduje. Może po to te pasy?
Zwrócił moją uwagę, ale to przez czerwień.
Artysta matador.
Wgapiam się i próbuję więcej zobaczyć. Chcę zajrzeć w myśli autora, ale
nie mogę pozbyć się pierwszego wrażenia, że to jest po prostu pralka.
autor: Łukasz Gutowski

Salomon
W świecie pulpy posiadanie zbytków po ojcu nie
gwarantuje sukcesu.
Zostaje zawsze modlitwa do tego który słucha ale nigdy
nie mówi.
Tak rodzi się nowy on moonslayer.
W obiektywie poprzez elektroniczne powietrze otwiera
kanał komunikacji z tłuszczą.
Wyroki padają z określoną częstotliwością,
Mądry algorytm wprowadza go na celebryckie salony,
gdzie bryluje w korowodzie miliona fanek.
Wyroki wydaję jak Cezary łapkami w górę i w dół.
Bogaty w miliony subskrypcji wpływa na masę.
Wyświetlany o każdej porze przekracza polityczną
granicę.
W końcu wchodzi na arenę szczytu popularności.
Ekspert Prezydent, filantrop, playboy...
autor: Łukasz Gutowski

Ekfraza do obrazu A. Wróblewskiego
Poczekalnia
W pustej poczekalni kobieta usiadła
Samotna w bezradnym oczekiwaniu
Z twarzą smutną i mocno zatroskaną
Z dłońmi z niemocy opadającymi na kolana
Mocno zaciśnięte potęgują czas rodzenia
Piersi nabrzmiałe gotowe do karmienia
Dzieciątka z dużego i bezpiecznego łona
W zapartych nogach moc i siła trwania
Na krześle obok pustka a może nadzieja
autor: Maria Dietrich

Mojżeszowe zmagania
Każdy z nas ma współczesną wędrówkę do Ziemi Obiecanej
Każdy z nas w historii życia ma ważne misje do spełniania
Przyjmować trudne prawdy szukać akceptacji i zaufania
W chaosie krnąbrności głupoty pychy i niezrozumienia
Dookoła słyszysz kto pierwszy kto lepszy kto ważniejszy
Wciąż się zmieniają autorytety i sprawdzone priorytety
Co należy robić gdy tak trudno odróżnić dobro od zła
Gdy beztroska i niemoralność w moralność się zmienia
Chcesz się wsłuchać w relacje między Bogiem i ludźmi
Słyszysz nieznośny dźwięk rozbijanych tablic dekalogu
Po to Mojżesz wątpiąc i wierząc swój lud wyprowadzał
Byś ty współcześnie rozbite tablice wciąż na nowo stawiał
autor: Maria Dietrich

Konstanty Ildefons Gałczyński
„ Zaczarowana dorożka i inne wiersze”
Remiks z tytułów wybranych wierszy
O mej poezji
Wesoły most Melodię gra
O mej poezjiPiosenkę
Niedziela w Barcelonie
Szczęście w Wilnie i Anińskie noce
Oto widzisz Ty mnie miła We śnie
Krzyczysz przez senCóżem winien
Prosisz o wyspy szczęśliwe
I Małe kina gdzie Usta i pełnia
Ciężki wieczór i Nieporozumienia
Pyłem księżycowym osnuty Wieczór
Serwus madonna Ucieczko grzesznych
Palcem planety obracasz Siódme niebo
Srebrne i złote Gwiazdy
Jesień Instrumentami potrząsa
Romans W leśniczówce Rozmowa liryczna
Miła moja Pokochałem ciebie
Już kocham cię tyle lat Wiem to Takie proste
autor: Maria Dietrich

ekfraza - do zdjęcia Haliny Poświatowskiej z
okładki książki „Wszystkie wiersze”
torebka schody cienie i chodnik
w tle biały gzyms ściana
patrzą źrenice stają się
spojrzeniem
trzymają na uwięzi wspomnienia
odchodzi dłoń i pustka wypełnia
zgiełk zasypie ziemia
biel sukienki i subtelność
delikatności nie przyjdą
autor: Mieczysław Korczyc

Judasz
wyrwany z obcych ciał i dłoni
złożony na niepewny procent
obojętny stos srebrników
przekupione sterty pocałunków
wstrzymane kroki
pomiędzy nimi zakwita zdrada
niespełnione sny
zaorane pole łez
wyrastają rzędy
kwater wiecznego przeznaczenia
w cieniu wyschniętego drzewa
chwieje się na wietrze
strzęp sznura
podobno przynosi
szczęście
autor: Mieczysław Korczyc

ekfraza do obrazu A. Wróblewskiego
„Poczekalnia”
Dwa krzesła
Nogi ubrane w ciepłe kapcie
odziane w czarne rajstopy
twarz obleczona smutkiem
brzuch napełniony się toczy ......
.....na fartuch zmęczonych rąk
i spracowanych ramion
Twarz jakby uśmiech wymusza
do krzesła bliźniaczo dobrane
O czym myśli ta pani ?
czy tylko czeka na męża
czy kolorowe oparcie
w dywanie kolorów zawęża?
Korale na twarzy odbite
powieki osnute snem
a okulary szukają światła
by złączyć się z nowym dniem.
autor: Nina Cichocka

Ekfraza obraz Leona Chwistka “Miasto”
Drapiące wieże
Drapacze i wieże stoją jak kłębowisko
w odcieniach nocy z mrokiem zlewa się wszystko
Bloki cementu ciasne - każdy z nich się przepycha
mają spiczaste czapki, nikt o wygodę nie pyta
Oplecione dymem, ostry kręgosłup ze stali
ci co żyją wdech - wydech przy nich wydają się mali
Latarnie i światła w obronie Słońca stoją
próbują rozgonić ciemność jasności ostoją
Tu schody do nieba i ciasne ulice
miasto spuszczone z kagańca, niepotrzebne smycze
Chmur prawie sięgają potężne kolosy
na wietrze falują ich mechaniczne włosy
Drapią w oczy swym pędem i częstotliwością
zwykła metropolia okablowana bliskością.
autor: Patryk Kaschel

Postać biblijna: Nabuchodonozor
Pałac w Warszawie
ze środka dym bucha
w odmętach paranoi
człowiek sensu szuka
Swego istnienia
i znaczenia stwórcy
kto jest tym potężnym
moi? ich? czy tamci?
W co wierzyć i komu?
Kto jest królem królów?
Te zabawki posążki
rozsypane tu wokół
A może ktoś inny?
Spala się ze wstydu
traci swoje zmysły:
parabole wizji
ciągłe widmo zmiany
“Boże wskaż mi prawdę
wypuść z tej pieczary”
autor: Patryk Kaschel

Remiks:
Wirtualna Polska 09.10.2021 r.
Nowy program PIS: warzywa i owoce mają supermoce.
Tajemnicza choroba atakuje - oto potencjalni rywale Polaków
w barażach o Mistrzostwa Świata. Lawina zgłoszeń na policję.
Pewna kobieta po ciążach straciłą uzębienie. Dla TVP to
wstrząs i katastrofa. Ekspert wylicza straty.
Bezwstydny czyn dwóch kobiet w klubie nocnym. Zaczęło się
od bólu pleców. Położyła się na stole. Kukiz nie ma
wątpliwości: “Wygląda jak milion dolarów”.
Analitycy mówią o rekordach: Polacy przenoszą numery. Tak
przebiegnie czwarta fala.
Zadzwonili z przedszkola: Są pierwsze oceny restauracji
“Lewego”, poniesiemy olbrzymie koszty. Młodzi nie dają się
naciągnąć.
Kobieta pokazała jak wygląda w krótkich spodenkach pozwała cały kościół.
Lotto: jeden, szesnaście, dwadzieścia cztery, trzydzieści
siedem, wezwała policję do sześciolatka.
Ma największe policzki na świecie. A jej chłopak: najdroższy
model.
Tym żyje Polska wirtualna, czy również ta realna?
autor: Patryk Kaschel

Ekfraza do obrazu Magritte Reproduction
Wysoki, szczupły brunet w czerni
stoi wyprostowany w dwóch osobach,
on i lustro w złotej ramie
jeden drugiemu ogląda plecy – nie oczy.
Samotna książka przy kominku leży
na marmurkowym blacie –
jemu brak twarzy.
Pożyczył ją bohaterowi powieści,
rozmieniając życie na drobne.
Nie mogąc spojrzeć sobie w oczy
szuka wokół sensu istnienia
i właściwej drogi do swego serca.
autor: Zofia Daniel

Apostoł Paweł
Długobrody, mizerny
wzrok zasmucony,
w skromne szaty odziany
idzie Tczewa pięknymi ulicami –
sam zadziwiony
odbiera spojrzeń dziwnych wiele:
– Ktoś ty? – pyta go przechodzień –
odstajesz od nas, jeszcze ktoś cię skrzywdzić może!
– Przyniosłem światło w sobie, to zagubione przez
wielu z was,
na ołtarzach kościołów je złożę…
Dziś, gdy strach bezsensowny
pochłania w całości każde dni,
gdzie nauki Chrystusa rzucone w śmietniki –
przyszedłem ja – Apostoł Paweł – dawny rabin
żydowski,
zmieniłem się, uwierzyłem…
może uwierzą i ONI
autor: Zofia Daniel

Energia (remix 1)
Energia drzew nie wypłukuje magnezu
pobudza do życia syrop klonowy
stara terapia nadciśnieniem tętniczym
na spacerach i przytulaniu się
do pni drzew witamin i minerałów
prababcie i kawę z żołędzi
poleca w rozmaitych kuracjach.
autor: Zofia Daniel

Siła uzdrowicielska (remix 2)
Sosna od smutku z łyżką sody
odstresowuje na noc
świerk łagodzi reumatyzm bezpieczeństwa
i przywraca radość
dąb wzmacnia mózg po przymrozkach
zbawiennie łagodzi zgagę i wzdęcia
jałowiec spacer wśród krzewów
i trzy łyżki ciepła
klon kontra rak wyciśnięty
z cytryny uwalnia żółć
brzoza na ciemno odtruwa
na suchej patelni
na przełomie zimy i wiosny dodawane
podobnie jak metabolizm.
autor: Zofia Daniel

Modlitwa graniczna
Panie wyzwól mnie z bezsensowności
Pozwól mi wyrwać z rąk wbite kolce
Podaj do życia potrzebną butelkę wody
Wyprowadź z bezdusznej ludzkiej intrygi
Osłoń mnie Twym płaszczem pełnym wiary
Powtórnie pobudź we mnie chęć do życia
Niechaj z ufnością uchwycę Twą dłoń
Prowadź mnie w kierunku ludzkiej dobroci
Oddalam się od strefy zakazanej
Ukrywam swe bose nogi w folii
Bagna wciągają bezszelestnie
Czy to naprawdę droga wyzwolenia ?
Umieram…
Panie!
Przecież nie o takim wyzwoleniu myślałem

autor: Ludwik Kiedrowski
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