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klaudia bryła / patrzeć w oczy gwiazd
tomasz cienkowski
magdalena jóźwiak/ z szacunkiem dla słowa
barbara linsztet
mateusz łapiński / chwytać wolnei szybkiechwile
szymon rojek
mariusz słonina / it's about making ideas happen / tobie
dorota wojciechowska / najtrudniej najprościej
jakub wolski / every now and then

glp24/ bez manifestu



.24

sześć literackich podróży

w głąb siebie
w głąb miasta

na spotkaniez tobą

24.04.2013



mateusz łapiński / *

gwiazda usiadła mi
na ramieniu

a ja

rozpuszczony w niedoczasie
sprzedajęminuty
po 29 srebrników i 99 groszy

[[em]]

*kolejny wiersz bez tytułuw historii literatury



barbara linsztet / piszęw ostateczności

piszęw ostateczności
kanciasty wierszkolwiekgdy
czarnei białedało wynik
ujemny

w spalonym kościele
zawisły trzy chrystusy
a każdy rzeźbiony
a każdy w agonii

językw niemocy
kamienieje



magdalena jóźwiak/ pytanie

czy starczy nam lat
by dorosnąć do szczęścia



jakub wolski / fajka

wyszliśmy dziś na fajkę
z Bogiem
żadenz nas niepali aletakjakoś wyszło

na skrajuchlapy słuchaliśmy ulicy
echa szarego wieczornego życia
ktoś w końcupowiedział
nigdy niewiem czy to ja czy On
"to donikąd nieprowadzi"

i słuchaliśmy dalej wdychając na zmianę
życiei śmierć
aż skończył siętytoń
i każdy wrócił do swoich spraw



klaudia bryła / nielubiętego co inni

nielubiętego co inni
dla samej tylko zasady lubienia

lubięczytać wierszena głos
i zastanawiać sięnad biegiem liter
losem słów wypowiedzianych

kiedy przy mocnej kawie
odwiedza mniefilomata
albo artysta jakiś pradawny
za późno wypowieprzepraszam

wtedy już tylko pozostawionesamesobiedomysły
trzymają filiżankę



mariusz słonina / instrukcje

mam wzrokowy kontakt z tobą
znam instrukcjeskładania rąk
znam instrukcjeskładania ciał

to instrukcja złożenia w myśl
na wzrokowy kontakt z tobą

znam instrukcjeskładania w myśl
mam wzrokowy kontakt z tobą



glp24/ kontra.bas sz.opena

szope
narzendzia zapełnił
trankobas

nakrencany
na elektromechanokinetycznocybernetyczny dynks

blebleblechacz siadł
przekrencił trankobas i zazazagrał

szopenarzendziazurka dombrovskiegolema

na papapatefą i żywekultury baterii
kontra-bas bas bas
z kontry-bus bus bus
ponie-wczas raz raz
dwa
trzy

[[e. dryglas-komorowskiej]]
13.11.2011



wieczórautorski / transmisja poetycka .24

+ dorota wojciechowska / bas
+ tomasz cienkowski / gitara klasyczna
+ szymon rojek/ gitara elektroklasyczna

klub niebo, toruń
24.04.2013, 20.24



01. mateusz Łapiński / *
02. barbara linsztet / piszęw ostateczności
03. magdalena jóźwiak/ pytanie
04. jakub wolski / fajka
05. klaudia bryła / nielubiętego co inni
06. mariusz słonina / instrukcje
+ glp24/ kontra.bas sz.opena

homopoeticus.net/24
facebook.com/grupaliterackapiekary24

toruń 2013- creativecommons by-nc
publikowaneutwory są własnością ich autorów

projekt - mariusz słonina

fi-projekt / stowarzyszenieinicjatyw kulturalnych tartak
kulturalny toruń / okazjonalnikakademicki podaj dalej

dofinansowano ześrodków gminy miasta torunia
w ramach stypendium kulturalnego

isbn 978.83.928625.4.3
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