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grupa literacka piekary24/ CT780

epka ta jest pokłosiem KonkursuLiterackiego CT780
zorganizowanegow ramach 780. rocznicy urodzinmiasta
Torunia. Na cztery pary słów. W wymianiespojrzeń. Dwa
siedem jedenpięć dwa dwa.

20.06.2013



anna piliszewska / kamienica pod gwiazdą

więc jestem twoją
gwiazdą. nie, nieznam Kallimacha. wybierz
odmiennemiejsce, jeśli musisz
mniedotknąć - masz takiechłodne
palce, plecy

śliskieodpotu. mrówki łażą
postopniach - słyszysz tendziwny
szelest?; schodów głuche
stęknięcie- strzeżeich kieł

i okozakurzonej Minerwy. staredrewno
oddycha, kręcą sięcieniew szkłach - nie, nietykaj
mnie- gwiazdy, boobrazi sięsrebrne,
lepiej pij dosłyszalny

grzechot zmurszałych czaszektych, coprzeszli
tą sienią
kiedyś - gładkoodbici w tarczy lwa, coprzeszli

patyną jakniespodzianką
czasu; porażeni
wieczności nieuchronnym tąpnięciem.

[[ poetka, pisarka, interesujesięfilozofią, literaturą i przyrodą



michał pranke/ strzelaj gdy zobaczysz białko ich oczu

Zawsze, kiedy pytają czy miastopodoba się, mówię,
żezbudowali jechyba z cegieł wysuszonych na piasku,
rzecznegomułupokrojonegow kostkę. Nawet katedry
sklepienia mają jakby z kości zamiast gliny. I drą się
mury pisanezłym piórem i ulicesiędrą i drzesiębruk,
a zimą lódna rzecepęka jakkreda. UAAAAA, drą się.
UOOOO, drą się. UAAAA, drą się.

Miasto jakgnijąceżyłki liści.
Tylkostali bywalcy stoiskcola dokebaba maxwciąż są.

Ooo, staremiasto,
ooo, wrażliwość moja miasto,
Ooo, nowemiasto,
ooo, czułości moja miasto,

bądź mi bardziej wegańskie,
bo za dużow tobiemięsa i krwi.

[[ polonista. jakmówi, najlepiej jest kupić jej kiedyś tepończochy. kupić.



łukasz rzepnicki / kroplówka

Pacjent w słusznym wieku
Wieloletni zatorżylny
Niebylejakiej, podpapieskiej
Kodchoroby: CWL CTR CIN CBR POZ
Objawowewymiotowanieszerokim gestem
Lekarstwem indiańska metoda kroplówkowa
Wyssać, smakować rdzę
W zgięciuznów ją wtłaczać
Wpluwać to termodynamicznecudo
Perpetuum demobile
Na szczęścieludzi niezakaża
Tylkousta sinieją

[[ ściśnięty przez naukęścisłą mózg rozpręża pompką słowną



milena stankiewicz / *

powinna pojawić sięjakaś "kurwa"
dla lepszegobrzmienia na slamie
a jest tylkobiurwa
bez marzeń
bez perspektyw
bez długopisów
...
żyć
nie
umierać

[[ lubiętwórczepodejściedo życia. lubięswoją pracę.
po pracy tworzęmuffiny. - lubięto!



transmisja poetycka ct780

+ klaudia bryła
+ agata ptaszek
+ agnieszka ryzner
+ mateusz łapiński
+ mariusz słonina

+ julia janiak/ pianino
+ dorota wojciechowska / bas
+ kamil fiszer/ kontrabas
+ jacekwieczorkowski / perkusja
+ maciej kopyciński / gitara klasyczna

klub niebo, toruń
20.06.2013, 20.30



01. anna piliszewska / kamienica podgwiazdą
02. michał pranke/ strzelaj gdy zobaczysz białko ich oczu
03. łukasz rzepnicki / kroplówka
04. milena stankiewicz / *

homopoeticus.net/ct780
facebook.com/grupaliterackapiekary24

toruń2013- 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
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