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ŻYCZENIA

Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia
dużo spokoju, ciepła oraz książek, które sprawiają
czytelniczą frajdę, życzy Redakcja Biura Literackiego.
Tradycyjnie zapraszamy do lektury świątecznych
utworów napisanych tym razem specjalnie z okazji
dwudziestopięciolecia naszej działalności przez szóstkę
tegorocznych laureatów 14. edycji projektu „Połów.
Poetyckie debiuty”, którymi są: Natalia Kubicius,
Paweł Kusiak, Marlena Niemiec, Klaudia Pieszczoch,
Agata Puwalska i Jakub Sęczyk.

ANOMALIA
słyszę western w miasteczku wyprawę na kulig
rwany warkot silnika – yul brynner przyjechał – są sanie i sanki
dorośli i dzieci piżmo w nozdrzach miarowy odgłos ziemi spod kopyt
stłumione wołanie: spróbuj nas dogonić biegnę w bakelitowym
śniegu zgrzyt płóz oddech szybszy niż ślizg henry fonda w kożuchu
pali papierosy jakby więził świetliki w dłoniach – nadążasz?
to w lesie nieopodal pustyni błądzę gonię dziewczynkę w indiańskim
kostiumie ma brązowe warkocze nad brwiami opaskę
dziewczynkę przebraną w ogień słyszę: nadaj jej imię żeby ją ocalić

AGATA PUWALSKA

DUSZNE NOCE
There’s such a lot of world to see

I nagle nad ranem nachodzą duszne noce,
ustawne sny są na wymianę, przechodnie.
Nadchodzą duszne noce i podczas
blisko mi do ciebie jak przez dym.
Teraz jest noc wielka, ciemna jest noc
i w Bangladeszu znowu pada deszcz.
Podczas dusznych nocy zapuszczone pętli,
ogień w paśmie infra wywabia biel.
I nagle duszne są wszystkie noce,
ogień czule taktuje do snu.
I nagle nad ranem nachodzą duszne noce,
i w Bangladeszu znowu pada deszcz.

JAKUB SĘCZYK

WIERSZ ŚWIĄTECZNY
śnieży na mleczno-biało jak zęby
śnieży na żółto-biało jak zęby
śnieży na czarno-biało jak zęby
gaza do ust, patrz pod nogi
wybrzuszenia w śniegu kryją groby
i nory zwierząt
na powierzchni nie ma zapachu
rozkoszuj się ciszą, przymknij powieki
wypłucz usta z piany
grudzień to nic ponad uliczne lampiony
podążaj wzrokiem po dachach tak długo
aż nie znajdziesz gołębia albo kota
posmaruj usta kremem, zabalsamuj ciało
odłóż na święta
opatul się pierzyną kilka metrów pod spodem

MARLENA NIEMIEC

AMBA EAST
nie widziały pały kogo brały.
wojny opiumowe – nieznajomi
uruchomią więzi kraty (szczęk) sztab
wigilijny a głodny. radzę nie jeść:
piksele w porcjach manny – kto wyrobił?
czyim życiem?
dookoła nasze. popatrz wszystko jest nasze.
sto kurw na godzinę – prędkość. zadzwonisz w środku.
płucami płucami gramy gramy (trać info).
plac budowy. ślad węglowy na śniegu.
miejsce na link tu miejsce na paragraf –
żłóbek żelbeton i śmiech?

PAWEŁ KUSIAK

CODA Z MIKOŁAJEM W TLE
Latem cieszy się ziemia, kiedy tańczy solarny
Franciszek, słońce wprawia papieża w ruch,
papież wprawia nas w konfuzję. Zimą pachnie plastikiem,
zlewa się z tłem, jakby już nigdy nie miał uszczęśliwiać,
zachęcać do modlitwy. Światło dla Franciszka
to dobry tytuł na patronite’a, gdyby każdy Polak
wrzucał złotówkę miesięcznie, powstałby drugi Watykan
albo sieć Biedronek i Żabek wokół pierwszego, słowem
rezerwat ścisłej ochrony miejsc pracy i dochodów
na głowę Kościoła, na brodę Mikołaja mireńskiego
i przybytki współczesnych świętych,
niech się stanie cud narodzenia,
niech nie gaśnie zapał w naszych sercach.

NATALIA KUBICIUS

PAMIĘĆ ŚNIEGU
wreszcie pozwalamy by wyrastał z nas śnieg
przyjmuje się łatwo jak najprostsze mchy
zagniecenia skóry żłobienia w opłatkach
prędzej czy później samodzielność śladów
i nie potrzeba już palców ruchów stóp
w bieli powoli odradzają się kształty racic
odrastają z nich sarny

KLAUDIA PIESZCZOCH

NASZE DOBRE STRONY
STRONA WYDAWNICTWA
http://www.biuroliterackie.pl

KSIĘGARNIA Z KSIĄŻKAMI BL
http://www.poezjem.pl

MAGAZYN LITERACKI
http://www.biuroliterackie.pl/biblioteka

KANAŁ TELEWIZYJNY
https://www.youtube.com/user/biuroliterackie

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/biuroliterackie

FACEBOOK
https://www.facebook.com/BLiterackie

ALLEGRO
https://allegro.pl/uzytkownik/biuroliterackie

