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WSZYSTKIM POEZJA!

Rys. Milena Gazda-Szypulska
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Rafał Jaworski

Piotr Żułnowski

Wiersz wielkopostny

Las

Połóż dłoń na człowieczej trzcinie
I dotknięciem palców obudź w niej
Muzykę nowego życia,
Boże!
Roman Brandstaetter

Pośród lasu w sercu lasu
jak w rozpadlinie czasu, co się lecąc wstrzymał
pochłonąć mnie zdążył
Sam się jego częścią stałem
harmonią z powietrza, drzewa i koloru
tak, że bardziej już się nie da

Uwiodła mnie cisza modlitwy.
Uwiódł mnie modlitewny bezkres.
Zrobiłem krok wzwyż i wstecz jednocześnie.
Ukojenie jest bliżej niż ciału koszula.
Strach się przyznać, że modlitwa stała się miłością,
Jej czas czasem tchnienia Tego,
który dmie kędy chce.
Jestem jak z bajki białej magii.
Rytm litanii i dewocyjnych koronek
staje się dywanem po którym stąpam
przed bramy siermiężnego raju.
Intelekt nie cierpi.

Dla innych naiwne obrazki, dla mnie
ja sam w duszach moich braci
w gęstych ostojach, nad jeziorem,
na łące, nad rzeką
Tak niedoskonały na co dzień
tu jak duch przychodzę
ta spoina nierozerwalna
przejdzie wszystko - kiedy mnie zabraknie

W przestrzeni rachunku nadziei swe konfesjonały
ustawili św. Juda Tadeusz, św. Rita, św. Wierzyn patroni spraw beznadziejnie trudnych.
Sam dla siebie jestem niewyobrażalnie zawiły.

Ona na zawsze zostanie

Ten z największych

W czas Wielkiego Postu
reklamy krzyczą do nas mocniej,
mocą swych barw i sloganów.
chcą tłamsić gest jałmużny i czerń umartwienia.
Wrogowie Pana Boga zwierają szeregi szyderstwa.
Różaniec to dla nich mantry plebsu.

Najwspanialszy człowiek
możliwe, że ostatni
ten z największych

Uwiodła mnie cisza chwalby.
Uprowadziła siła mowy życia
I gdzie pomieścić tu wymogi
wyrzeczenia się nadmiaru słów

Piotr Żułnowski

16 marzec A.D. 2019

Gdy powietrze sobą nasycał
do nieba szedł blask
a niebiosa cieszyły się, że udział swój żywy
odbicie aniołów znalazły
Oswajał ludzi
dla siebie pragnął za mało
inni pragnęli za niego
I wiedz, gdy napotkasz grób jego
że umarł szczęśliwy
wielki człowiek - niespełniony

Werdykt
Z numeru 4/277 „Akantu” jury wybrało i
poleca Czytelnikowi do powtórnej lektury
następujące wiersze:
- Edward Baumgart – Małgorzata Kulisiewicz WĘDRUJĘ Z UMARŁYMI W GÓRY
(s. 18)
- Maria Bielińska – Edmund Pietryk Los
(s. 7)
- Grzegorz Misiewicz – Stefan Pastuszewski Portrety (s. 2)
- Teresa Nowak – Edmund Pietryk Los
(s. 7)
- Sabina Rasz – Edmund Pietryk Los (s.
7)

Agnieszka Rykowska-Kowalik
BOGOWIE
tyś matką poezji tyś bogiem staruszko ze stwardnieniem rozsianym
papka z twoich ust jak rzeka płynie po brodzie
brodzisz w niewymówieniu wersów które znałaś na pamięć
liczysz liście gdy wiosną pączkują drzewa
córko która odwiedzasz chorą matkę
ty jesteś siostrą poezji i przyjaciółką
układasz własną biografię
ale na czole masz czwarte przykazanie
staruszku z przemoczonym pampersem
tyś rzeźbiarzem poezji trzymasz ją jak karabin w zaciśniętej dłoni
choć nie możesz nawet się czołgać z czułością opowiadasz
o swojej Eurydyce i czasach wojennych
i ty chora królowo poezji na wózku z uśmiechem na ustach
dziergasz koronę na kolanach
stopami próbujesz gładzić zroszoną ziemię
bogowie odpływacie w małych łódkach kropla za kroplą
kłaniam się wam kłaniam
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Amelia Wielicka

PRE TEKST
POEZJA - królowa wszelkich sztuk! Niepochwytna, asubstancjonalna, subatomowa,
pierwotna kreacja ostateczna, penetrująca
serca i umysły, zapładniająca do zrywu i
szaleństwa, pożerająca nadwrażliwe dusze w
otchłanie ekstazy i kanibalizmu.
Czym ONA jest, w naszych czasach
zracjonalizowanej chciwości, panteonu mi
sternych gadżetów i kolorowych migotań
coraz ostrzejszych ekranów?
Czy potrafię jeszcze skoncentrować
się na surowym wyrazie, nieoheblowanych
frazach przeoczeń, przeczuć gołosłownych
omamień, za kurtyną których rozbryzguje
się ten sam wszechświat, nieusidlony egotyczną egzemą powszedniego niechlujstwa?
Jak w tych realiach mam rotanych umizgów

UCIECZKA
celebrować promienną szczerość najprostszych i najgłębszych doznań, skoro tak wielu
JEJ adeptów rozwodzi się w szemranym
bełkocie, rozpuszcza się w konfiguracjach
mrocznych planów i rozcieńcza z mar twych
stężeń?
Kawa, radio, informacje, wojny, wojenki,
sukcesje, sen sacje, mordy, dochody, sieć, telewizja, symptomy, lęki, rachunki, prowizja.
A gdzie wieczne kamertony, stroiciele
kos micznych dźwięków - wibracji cierpliwego
BOGA?
BOŻE ! Wybacz nam ten zamęt, błoto i
kosz mar niskich pobudek!
Ochroń nas przed dumą, nadętą egzaltacją i trądem grafomanii, przez który ginie
prawie każdy JEJ giermek!

USTA LENIA

BASZTA

Po pierwsze trzeba pisać natchnione
wiersze
Po drugie konieczne są wizje gdy nie
za długie
Po trzecie nie wolno umierać w Tao
lecie
Po czwarte ubranie czasem może być
podarte
Po piąte i szóste spojrzenie kłujące
a kieszenie puste
Po siódme i koniec ostatni jest
goniec

To ważne, żeby zostać
zostać
choćby pobieżnie
i chłonąć obrazy
w parawanie zdumień

I kto kogo przed rzeźnia ?

Idę pocieszyć kwiaty
na piętro

Marek S.Podborski,
(nowomianowany redaktor d.s. poezji)
e-mail: lirykaakantu@gmail.com

Uciekaj ta chwila nadeszła
nad morze schłodzone i pierzchłe
na piasek drapiący pod stopą
nad chmur granatowe złoto
Uciekaj, nie patrz przez ramię
nad strumień ukryty w polanie
pomiędzy międzydrzew śpiewanie
w łąk malowane znamię
Uciekaj, nie czekaj już dłużej
przeskakuj złych słońc kałuże
płyń z wiatrem, płyń i jeszcze
przenikaj się słonym deszczem
Uciekaj, otul się bryzą
ponad zemdlony horyzont
poleć dachami znad lasu
by słyszeć ten szept z zawczasu
Przejdź nim omszałe kamienie
zawieś się w lodów podcienie
uciekaj już nigdzie dalej
jak potok utkany w skale
Schyl się nad wody oblicze
znajome a tajemnicze
sny się wzmogą, upadną
w zimnym potoku na dno
I już nie będziesz uciekać
i z duszą zadrży powieka

Marek S.Podborski
WYSOKI MOST
Wiosna spływa zieloną krwią

Agnieszka Rykowska-Kowalik
CO DAŁA MATKA DZIECKU
Dziecko ma domek w pokoju między szafą a ścianą: bez drzwi i okien.
Zawsze jest otwarty, choć czasem trudno się dostać.
W szafie mnóstwo bałaganu:
stare ubrania, torebki matki i cioci Władzi,
która zmarła kilka lat temu, ale przychodzi.
Dziecko czasem ją widzi, jak zagląda do szafy i wyjmuje niedużą torebkę.
Dziecko obserwuje najpierw cień, boi się tego cienia;
wychodzi szybko z pokoju i kładzie się w sypialni rodziców.
Wynurza głowę spod grubej kołdry uszytej z myśli.
Kołdra jest ciepła, dziecko szybko się nagrzewa, poci i równie szybko marznie.
Matka od czasu do czasu wyrywa je ze snu.
Matka widzi w nogach łóżka kruka, krzyczy: kra! kra!
Przez pokój przebiega stado pawi, gołębi, kanarków i kuropatw.
Dziecko z dystansem spogląda na pawie i ich dumę.
Najbardziej polubiło kuropatwy, mimo że płochliwe, a z jedną nawet się zaprzyjaźniło.
Pewnego dnia pobiegło za kuropatwą - pokazała mu przestrzeń:
zboża, łąki, polne kwiaty i bezchmurne niebo.
Dziecko poczuło smak świeżej, zimnej ziemi.
Wysoko rozległo się głośne kra, kra. Dziecko zobaczyło kruka.
Nikt, tylko ono go zobaczyło.

W pociągu Świata migotania
pragnienie w pragnienie
na pełnych oceanach
Przez las przebiegają zmierzwione
sarny

Marek S.Podborski
BANKIER
Umieram śmierć na śniadanie
nocami płoszę stada
Taki zwyczajny
bankiet w ja
godowym polu
pełnym chrabąszczy
i bąków
na niskich tonach
koszących
lotów
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Bogdan Łoś

Bogdan Łoś

Syberia

Proszę

Powłóczysty
prześwietlony rykoszetem
ciemniejącym w oczy zmęczone
co pieką w zaślepieniu
pewnych niepewności.

Jak łupina na niespokojnym morzu
zagubiony sam w środku
krzyczałem jakbym chciał Cię zgubić
i utopić w utopiach.

Z pochyloną głową
widzę rozchodzące się
w przeręblach kręgi
baletkami wiatru
cicho uderzane
w nicość.
I marznę z lęku
w lodu kamień.

Justyna Wojdyło-Rybarczyk
Litania do demona

Język skołowaciał
piana złości na ustach
oczy w topór.

Ach, książę odpływów!
Prezesie skanalizowany!
Poezjo robaczywa!
Zmiano ceny papierosów!
Spóźniający się okresie!
Ach, dobrooki piewco samorozwoju!
Nocnie przegłosowany szwagrze posła!
O, ty, zakazie masturbacji!
Przeterminowany hot-dogu!
Drogo nie w moje ramiona!
Przeciągu, ucinający ogon kotu!
Królu fitnessu!
Ach, ty, postanowienie noworoczne!
Bebechu rybi!
Za ciasny sweterku!
Korono cierniowa z lokalizatorem!
Wyczerpana baterio w wibratorze!
O, ty, zmiano drugiego człowieka!

Ja, głupi myślałem
że mnie już nie kochasz...
Kiedy znowu przyjdzie burza
jakimś alfabetu morsem
dotrzyj do szaleństw
i ucisz gniew niechciany Kochanie.

Justyna Wojdyło-Rybarczyk
Wybieg
Jak wyglądam?
Poumierana jestem dzisiaj
zgodnie z najnowszą modą.
Lustro mówi, że śnieżka piękniejsza
na szczęście jest plus jeden
na zewnątrz
Zakryję co zbędne i jeszcze
poumieram się dla ciebie
w co zechcesz.

Bogdan Łoś

Nauczcie mnie języka miłości.

Nie – pokój
Przeorany lemieszami snów
odwrócony ziarnistą
twarzą do ziemi
pod lufami słońca
w zasłonie
słoty i marazmu.
Czuję miecze
jak gilotyny.
Ja zaledwie jeden
spośród wielu.

Bogdan Łoś
Pobudka!
Skośność oczu stała się powszechna
nie migawkami spojrzeń
lecz protezami
przesuwamy doczesność
w pamięć komputerów
i nie wracamy doń
niby ku pamięci
lecz w zapomnienie
W przyszłości nic nie ma
bo nie ma teraz
ani wtedy
całość zapatrzeń w maszyny!
W ekrany!
W ferryczną ciemność!
I tylko ten miraż kolorowy
jak seria animacji poklatkowych
że żyjesz
że jeden z wielu
lecz wyjątkowy
sen twój.

Jak zamienić
jesień ciężką od bruzd
w wiosnę i odsłonić światło

Justyna Wojdyło-Rybarczyk
Koniec
Ona składa żurawie origami z twojego nekrologu.
Miłość o smaku budynku urzędu miasta.
Prze-paść cię nią będzie.
Nad-paść i zagoić.
Przez okno w głowie
być może
pióra się nie odkleją od słońca.

co wystrzeli kwieciem
w pokój dla wszystkich
a nie tylko dla mnie?

Justyna Wojdyło-Rybarczyk
Początek
Wykochujemy sobie piekło
ze spojrzeń
i złączonych palców.
Nikt nie sprawdzał zdolności kredytowej.
Spłacać będziemy latami.
Rozłączonymi palcami
zamiatać resztki
potykając się o progi.
Każde w swojej połowie
niespodziewanie ciasnej i źle urządzonej miłości.
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Agnieszka Kostuch

zrobił okładkę i dwie grafiki. Ja też wykonałem
grafiki i przede wszystkim zaprojektowałem
logo naszego Klubu.

Dzielenie się poezją
O dzieleniu się poezją jak chlebem opowiadają Joanna Babiarz i Janusz Szot, współzałożyciele Sądeckiego Klubu Literackiego w Nowym
Sączu.
Agnieszka Kostuch: Poznałam Was
stosunkowo niedawno, podczas spotkania
finałowego Konkursu Poetyckiego im. Juliana
Tuwima w Inowłodzu w sierpniu zeszłego
roku. Wykonywaliście wówczas swoje piosenki. To, co najbardziej mnie wtedy urzekło, to
Wasza pozytywna energia. Joasiu, z natury
jesteś optymistką czy to raczej efekt ciężkiej
pracy nad sobą?
Joanna Babiarz: Tak, z natury jestem
optymistką, i Janusz też. Choć czasami zdarzają się chwile smutku, jak to w życiu bywa…
Jednak zawsze patrzymy na przyszłość z wiarą,
że wszystko się uda i że nie ma rzeczy, których
nie da się zrobić. Moją ulubioną maksymą jest
wypowiedź Alberta Einsteina: „Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi
taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on
to właśnie robi”. Ta pozytywna energia, jaką
mamy w sobie, pozwala nam robić razem wiele
ciekawych i twórczych rzeczy.
Mam wrażenie, że ona też jest siłą napędową Klubu Literackiego, który zainicjowaliście w Nowym Sączu. Co zmotywowało Was
do jego założenia?
JB: Zupełnie spontanicznie zadecydowaliśmy o utworzeniu nowego Klubu Literackiego.
Spotkaliśmy się 10 grudnia 2016 roku
u nas w domu – członkowie byłego Klubu
Literackiego Sądecczyzna. W tym dniu mijała
20. rocznica założenia nieistniejącego już od
wielu lat klubu. Brakowało nam tych spotkań,
więc spotykaliśmy się prywatnie w domu któregoś z nas, albo u Janusza Jedynaka, albo u
Stasi Widomskiej, albo u nas. I tak od słowa
do słowa uradziliśmy, że albo reaktywujemy
dawny klub, albo utworzymy nowy.
Wszystko potoczyło się bardzo szybko.
Podpisaliśmy wspólną deklarację na papierze
czerpanym, iż powołujemy Sądecki Klub
Literacki, ale na zupełnie innych zasadach
niż poprzedni. Bez żadnych prezesów, skarbników i innych sekretarzy. Potrzebowaliśmy
tego Klubu. Chcieliśmy robić czasem warsztaty
literackie, spotkania poetyckie, wspierać się
wzajemnie oraz dzielić tym, co dla nas najważniejsze – poezją.
Jak wyglądają Wasze comiesięczne spotkania klubowe?
Janusz Szot: Spotkania odbywają się w
gościnnych progach Sądeckiej Biblioteki
Publicznej im. Szujskiego w Nowym Sączu.
Staramy się, aby nasze spotkania były nie tylko
organizacyjne, ale również twórcze. Nowym
członkom Klubu robimy warsztaty, podczas
których wszyscy wyrażają swoją opinię na
temat prezentowanych wierszy, a bardziej doświadczeni członkowie prowadzą z adeptami
poezji indywidualne rozmowy warsztatowe.
Na spotkaniach omawiamy też pomysły, które
Klub chce realizować w najbliższym czasie.
Rozważamy propozycje członków, co do dal-
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szych działań w kierunku upowszechniania
poezji klubowiczów na terenie miasta i nie
tylko. Tak też narodził się pomysł wydania
Almanachu, w którym mogliby zadebiutować
członkowie, którzy jeszcze nie publikowali
swoich wierszy. Omawialiśmy też spotkania
poetyckie, które przygotowywaliśmy wspólnie,
np. Zaduszki Poetyckie, wieczór poświęcony
Andrzejowi Bursie, Zbigniewowi Herbertowi
czy też akcję „Autobus pełen poezji”. Staramy
się, aby nasze spotkania nie były monotonne,
ale pełne nowych pomysłów wypływających od
wszystkich klubowiczów.
Jak zareagowali mieszkańcy na Waszą akcję promocji poezji w autobusach miejskich?
Spotkała się z zainteresowaniem?
JB: O tak! Akcja z „Autobusem pełnym
poezji” to był strzał w dziesiątkę. Ludzie w
autobusach słuchali nas z zaciekawieniem i
bili brawo. Podchodzili do nas i gratulowali
pomysłu. W czasie tej akcji dojechaliśmy do
Miasteczka Galicyjskiego – części Sądeckiego
Skansenu, gdzie odbywało się szereg imprez z
okazji 11 listopada. Trwał kiermasz regionalny
i było mnóstwo ludzi. A my w strojach z epoki
sprzed stu lat stanęliśmy na rynku miasteczka
i czytaliśmy wiersze. W tle sączyła się muzyka
– utwory Chopina, Wieniawskiego czy Szymanowskiego. Atmosfera była niesamowita.
Ludzie otoczyli nas wianuszkiem, bili brawo,
robili zdjęcia i filmowali. Piękna sprawa i
niezwykle wzruszająca.
Czy takie akcje promocji poezji to dla
Was sama radość, czy raczej „mozolna praca
od podstaw”?
JB: Takie akcje to dla nas wielka przyjemność, ale też poświęcenie. Trzeba było
przygotować stroje, trochę samemu, a trochę
z teatru pożyczyć, jeszcze nagłośnienie, identyfikatory. A że jesteśmy Klubem działającym
dopiero dwa lata, to jeszcze nie dorobiliśmy
się np. nagłośnienia. Ale mamy wielu przyjaciół, którzy nam kibicują i wspierają – pożyczą
nagłośnienie, stroje, jeden z nich zrobił nam
nieodpłatnie roll up z logo naszego Klubu.
Tak że zawsze możemy liczyć na dobrych
przyjaciół!
Zgłaszają się nowe osoby do Klubu?
JB: Ostatnio zgłosiły się do Klubu trzy
nowe osoby i mam nadzieję, że będzie nas
więcej. Liczymy bardzo na młodzież.
Pod koniec zeszłego roku wydaliście z
pomocą Starostwa Powiatowego w Nowym
Sączu i Urzędu Miasta w Nowym Sączu Almanach zawierający wiersze członków Waszego
Klubu. Panuje powszechne przekonanie,
że „poezja się nie sprzedaje”. A jak jest w
przypadku tego Almanachu? Jakie jest nim
zainteresowanie?
JSz: Nasz Almanach „Na szlakach poezji”
to był pomysł wszystkich członków Klubu. I
sami byliśmy z niego dumni. Słowo krytyczne napisał nasz kolega profesor Wojciech
Kudyba, a Joanna słowo wstępne. Natomiast
Magdalena Węgrzynowicz-Plichta, która jest
wydawcą tego Almanachu, wyraziła zdanie, iż
jego poziom jest bardzo dobry i możemy być
z niego dumni. Drugi kolega Janusz Jedynak

Pierwsza jego promocja odbyła się w
zaprzyjaźnionej restauracji „Cafe Kwadrans”
w Nowym Sączu, a kolejna miała miejsce w
Krakowie w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką”. Czekają nas kolejne promocje i spotkania
poetyckie – w Starym Sączu, w Piwnicznej,
Muszynie. Na pierwszych Targach Książki w
Nowym Sączu też było bardzo przyjemnie i
przede wszystkim była to wspaniała promocja Sądeckiego Klubu Literackiego. Było
nam bardzo miło, kiedy weszła starsza pani
i od razu zapytała o nasz Almanach, bo jak
stwierdziła - usłyszała w radio i bardzo chciała
go mieć. Na targach rozłożyliśmy naszego
roll upa i to był bardzo udany dzień – pełen
wrażeń!
Jak wiadomo, poezja jest niszową twórczością i mającą swoich wiernych czytelników.
Jednak Almanach cieszy się popularnością.
Został nominowany do nagrody ks. profesora
Bolesława Kumora, w dwóch kategoriach:
Książka o Sądecczyźnie i Sądecki Autor.
We wstępie do niego Wojciech Kudyba
napisał rzecz bardzo mi bliską, która brzmi jak
echo filozofii spotkania ks. Józefa Tischnera:
„Stajemy się sobą poprzez relację z innymi
osobami. Osiągamy pełnię dzięki spotkaniu
z druga osobą”.
Co Wam osobiście dają spotkania z poetami w ramach Klubu Literackiego?
JB : Tak, powtórzę za Wojciechem
Kudybą: „Osiągamy pełnię dzięki spotkaniu
z drugą osobą”. Przecież człowiek jest istotą
stadną i lubi spotykać się z innymi, być wśród
ludzi. A otaczając się ludźmi, przebywając z
nimi, dzieląc się swoją poezją, wymieniając
doświadczeniami osiągamy pełnię, stajemy się
sobą. Jesteśmy jak te kule śniegowe i poprzez
relacje oblepiają nas coraz to nowe przyjaźnie,
fragmenty wierszy, słowa piosenek. Wspominamy cudowne chwile z poezją i przyjaciółmi
poetami.
Do dziś pamiętam swoje pierwsze spotkania z poetami: Romanem Śliwonikiem,
Tadeuszem Śliwiakiem, Wojciechem Bellonem, Tadeuszem Mocarskim, Józefem
Grochowiną, Aleksandrem Migo, Andrzejem
Torbusem, Andrzejem Warzechą, Adamem
Ziemianinem, Waldemarem Gaińskim,
Krzysztofem Gąsiorowskim, Tadeuszem
Chudym, Zdzisławem Brudnickim i innymi.
To były spotkania w latach osiemdziesiątych
i mam je w pamięci… zostaną na zawsze. Te
moje spotkania, rozmowy, relacje - z przerwami - trwają do dziś. Tylko twarze się zmieniają.
Niektórzy są już po drugiej stronie błękitu, z
innymi czasem uda się znów spotkać, jak np. z
Grupą Poetycką Tylicz – powołaną 50 lat temu
przez Jerzego Harasymowicza, której to grupie jako klub literacki właśnie organizujemy
spotkanie poetyckie u nas na Sądecczyźnie.
Teraz coraz to innych poetów spotykam na
poetyckich szlakach. Nowe przyjaźnie, nowe
wiersze, trochę inna rzeczywistość, ale te same
cele: dzielić się tym, co najlepsze – poezją – jak
chlebem, bo ona jest dla nas sensem i wiem,
że pozostanie po nas w tomikach wierszy, w
almanachach i w pamięci innych.
Dziękuję za rozmowę i życzę Wam,
żeby ten pozytywny ogień, którym „zapalacie
innych”, zawsze w Was płonął.
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Mateusz Stosik
LIST Z HADESU (poemat ale goryczny)
I INWOKACJA
Upał wędzi czoło
lecz to księżyc krwawy
przyniesie piekło
I ta chęć zdobyczy
niesłychanie kusząca,
bo nie męczycie się jeszcze
polując z finezją
Lecz jastrząb uderza na słonia, który padnie
ale nie przed oprawcą, więc nie gladiatorom
tytuł pochwalny w tłumie braw wyniosłych,
a chudym lwom, w postrzępionych grzywach,
które ofiarą pośrednią
I niech przybędzie ofiara
gdy wiara się spełnia
by objęła ją własna pustelnia
II PRZYWOŁANIE
Pełnia.
Ziemski wywar w krwi się gotuje, łąki się drą
i wynurza się łódź, a na niej starzec – Charon garbaty
z nim Styks wylewa trując światła kwiat czarną wodą.
Przewoźnik wznosi kciuk, czas na sądy i mary

Adam Michalak
Ballada z otchłani dzieciństwa
Z dzieciństwa pamięta siedzącego na piersi owczarka.
Merdał ogonem szczekając na swoją zabawkę.
Niepokój przebudzonego komendą nocnego Marka
Zakopującego kości wskazówki pod parkową ławkę.
Wytresowane psy rozpoznawały zastraszone dzieci
Wtopione w bruk tratowanych dzielnic.
Próbowały uniknąć samotności pośród wojennej zamieci.
Zginął krzyk kolegi i krwawy ślad gąsienic.
Ojca słabo pamięta, odjechał ciężarówką bez pożegnania.
Nie poznał dobrze tego człowieka a już znał rozgoryczenie.
Ujrzał je w oczach matki gdy wracała z przesłuchania.
Nie podpisanie Volkslisty – mówiły – znaczy to samo co stracenie.
Mówiły ból tęsknoty usypanej nad mogiłą
Gdzie jak w szpitalu, w którym pracowała leżeli pokotem nieprzytomni –
Wyrzutki nowego społeczeństwa wyludnieni przemocy siłą.
Nie, tych oczu nigdy nie zapomni.
Nie zapomni kiedy na noc nie wróciła wydana.
Teraz starszy pan wsparty o lasce dziękuje matce –
Po raz kolejny została w więziennej celi skatowana,
By z lekarstwami przemycić światu przebaczenie uwięzione w izolatce.
Oficer śledczy uważnie przypatrywał się wyniszczonej przesłuchaniem kobiecie.
Było w tej zjawie coś boleśnie znajomego.
Jakby sam nie dowierzał swojemu przeczuciu;
„Helen, das bist du?” – kolega ze szkolnej ławki wyglądał na zaskoczonego.

- Kim Ty jesteś, by ludzi sądzić
wszak sam z rodziny upadłej?
Mojry głodne spoglądają na nić
twą, choć ta z pieczęci żelaznej

„Za to grozi obóz koncentracyjny!” – prawie usłyszałem oficera
I bydlęce wagony wypełnione krzykiem odjeżdżające ze stacji
Gdzie transportu czekały w oczach oprawców przyszłe wytatuowane zera
A rzeka ciał przybierała tempem napastliwej wariacji

- Milcz w głębi, wszelki śmiertelniku !
niech nie słyszę ni jęku, ni skarg
niegodzien jesteś bluźnić pleśnią warg
i tak policzy Scylla twoje marne dni

Uwolniona , krótko cieszyła się wolnością -ofiara łapanki
Dołączyła do czarno-szarego tłumu wojennego więzienia
„Das ist meine Frau ” skłamał wyższy rangą ss-man w chwili kiedy cień koleżanki
Powrócił w kondukcie pogrzebowym upiornie bolesny nie do zrozumienia.

Nie jestem tu z własnej woli, wszak koryto
rzeki tak mi bliskie, że tonę w nim
Spójrz na świat, bo z miłości zmyto
go w samą otchłań płonących win
III OSĄD
Ja z czeluści wszelkich podziemi,
sługa Hadesu i samego Hadesa.
Sąd z mych ust zaraz sny wypuści.
Zsyłam wam wieczną wędrówkę Odysa.

Ksiêgarnia Pa³ucka w ¯ninie oferuje
bogaty wybór ksi¹¿ek, podrêczników
i artyku³ów biurowych.

Lecz kroczyć nie umiecie, a nadto żyć
więc koniec milczenia – krzyczcie! Krzyk!
Wasz czas od teraz już niepodzielny,
wieczne męki w oczach zgasłych noc, ach noc.
I niech dręczą się z wami wasze bogi, bożki,
boście swych stwórców w głowach zasianych
zdradzili, przedtem ich tworząc, by was stwarzali.
Przewala się i płonie wielki ludzki las.
Wasze moce zniknęły jak muchy z powietrza,
gdy dzika zgnilizna w piachu się miesza
i Cerber przy brzegu kąsa wiotkie cienie
tyle z was popiołów - zasilą korzenie.
IV OPUSZCZENIE
Ludzie opuścili już samych siebie.
Ja do Hadesu wracać nie muszę,
bo stoję na pustkowiu
w tym ogniu sam.

Zapraszamy do zakupów, wybieraj¹c
bezp³atny odbiór zamówienia w naszej
ksiêgarni.
www.ksiegarniapalucka.pl

Akant 5(278)2019

Grzegorz Zientecki
Adam Michalak

CYFROWE NIEBO

Rodo –dendron
rododendron zwany także różanecznikiem
złotymi głoskami rozwinięty w krzak
w pół cieniu przed światem ukryty
różowo białych używa słów i mówi tak:
przydatny jestem w leczeniu sklerozy i nihilizmu
wymagam ofiary poświęcenia całodobowej ochrony
opieki muzy światłoczułej pietyzmu
zrozumienia dla kwaśnej gleby unijnej korony

Mgławice NGC 5128 i NGC 6302
Supernowe SN 1058 i SN 1181
Kwazar ULAS J 1342 + 0928
Od kiedy niebo stało się cyfrowe
Coraz chętniej zaglądam do Biblii
19 sierpnia 2018

ORIGAMI
Z papieru możesz zrobić wszystko
Różę
Szkielet
Samolot
Katedrę
Dinozaura
Wiedzieli też o tym już dawno poeci
Chociaż bezskutecznie próbowali
Surowiec ten poddać nieśmiertelności
16 września 2018

Anna Paciorek
Wiosna
odziana tylko we włosy
w tonacji rozpalonej miedzi
płonie ogniem namiętności
zanim przyjdzie
w powodzi zieleni
w zapachu konwalii
świadoma swego piękna
przegląda się w lustrze
Wrocław, 04.03.2019 r.
Rys. Jan Grzegorzewski

Teodor Axentowicz, Wiosna | 1900, Muzeum
Mazowieckie w Płocku

Barbara Dombrowska-Pietrzykowska
Mamie Marii
czekałam na chleb
żytni z chrupiącą skórką
i makiem
twoja ręka kreśliła znak krzyża

Barbara Dombrowska-Pietrzykowska

przed dzieżą mąki rośnie ogień
płomienie przenoszą mnie
w sen dzieciństwa

Tej nocy Syriusz
rozpalił komory serca
jeszcze nie zwęglił aorty
a już oczy wydrapują
milimetry dróg
zamykając miasto w łupinie orzecha

kiedy dzień dojadał ostatnią kromkę
z kwaśną śmietaną
zboża szeleściły cukrem
ty już jesteś cieniem
a kłosy czerpią soki
ze źródeł

Piekło

Neron przy kominku
gra na lirze
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Irena Habalik
List od starej ojczyzny
Prowadzisz nadal swoją ulubioną grę: co by było gdyby
Kurczy się twój czas czy rozciąga
Czy próbowałeś przenosić góry czy zostałeś przeniesiony
Kto trzyma cię za rękę kiedy cię strach ogarnia
Co rymuje się na słowo niezapominajka
Śpisz w zimie na wznak aby powitać wiosnę bez zmarszczek
Jak wytłumaczyć dziecku różnicę między rozpoznanie i uznanie
Co czuje ktoś kto widzi machających rękami na pożegnanie
Jak opowiadasz historię swojego życia: po staremu lub po nowemu
Co cię bardziej zdumiewa: wypolerowane na połysk powierzchnie usta bez zębów lub drzwi które się przed tobą
nie otwierają
Gdybyś miał pustkę w głowie czym byś ją wypełnił: rodzynkami kaszą perłową lub groszkiem
Wiedziałeś przedtem że tam koguty nie pieją 3x i że deszcz smakuje jak łzy
Jeśli śnisz to w jakim języku
Irena Habalik
Jeśli opowiadasz bajki to z jakim zakończeniem
Czy wiesz kto wymyślił słowo ojczyzna i dlaczego?
***

Joanna Gładykowska
Joanna Gładykowska
Ciało
nie idź do mnie, idź ode mnie
spróbuj omieść wzrokiem
słowa, słowa, słowa zatrą
wszystkie moje kroki
meteory jak obłoki
ektoplazmy barwne
moja barwa to niepamięć
tamta, ten czy tamte
nie idź do mnie, idź ode mnie
kometa przez moment
kreśli się na wieczny odwrót
i obraca w ogień

Normalka
Odejdziesz, nic się nie stanie
kropla, dźwięk
jakby echo po skórze
jak membrana wezbrana
odetnę
dopływ przy krawacie
włożę między drzwi
powleczone palce
cienką, cienką nicią…
potem będzie łatwiej.

Wywędrowałeś
z jednego języka
do drugiego
jak robak
z ziemi
płyta z podłogi
Dręczony przez
strach
prześladowany
przez
niewolność słów
wywędrowany
A kiedy się oczy
napełniają
nowymi obrazami
mówi jeden język
w drugim
i nie łatwo to zrozumieć

meteory jak obłoki
ślemy na orbitę
moja barwa to niepamięć
nieodbyty meeting
nie idź do mnie, idź ode mnie
ja przechodzę łatwo
koncentrycznie kreśląc siebie
na niczyją własność

Joanna Gładykowska
***
Jeśli myślisz o mnie
nie myśl
po mnie tysiąc przecznic
„Przecz: NIC!”
wszystko po to
nie myśl, nie myśl
piję słodką sake
przebić
do dna chcę się przenicować
nie myśl
Rys. Irena Koźmińska
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Elżbieta Stankiewicz-Daleszyńska

Anioł poezji
Ś.P. JERZY SZATKOWSKI – HETMAN WIELKI
OKOLICY POETÓW
Bywają hetmani SŁOWA BOGOMYŚLNEGO - NATCHNIONEGO; niech nam
przykładem tu będzie choćby w szesnasty wiek
wpisany PIOTR SKARGA, lub współcześnie niedoceniony ROMAN BRANDSTAETTER, bo
teraz nim BYŁ (!) - okrutny to wyraz BYŁ – ARCYMISTRZ SŁOWA JERZY SZATKOWSKI.
Nie uważając się za poetkę, no, czasem nią bywając,
drukowałam zazwyczaj PROZĘ W AKANCIE – opowieści
o moim ALTER EGO PANI
EGUCKIEJ, jedynie z oddali
się przyglądając jak koledzy
po piórze, z wypiekami na
twarzy niecierpliwie przerzucali karty nowych numerów
– kolejnych – OKOLICY
POETÓW w poszukiwaniu
swoich utworów, konterfektów, autografów, bo wszystko
to co o twórcy stanowiło,
było tam uszanowane.
Ani do głowy mi nie
przychodziło, aby też się tam
drukować – jak PROZA to
PROZA i SZLUS, jak mawiała jedna z bohaterek moich
książek – Stasia od św. ZYTY,
toteż nieco zdziwił mnie
telefon: redaktor OKOLICY
POETÓW prosił mnie czy mogłabym przesłać
mu moją nową książkę WIDMA MIEJSCA I
CZASU.
Pan JERZY SZATKOWSKI … wysłanie
takiej literackiej OSOBISTOŚCI swej książki to
wielka odwaga – zapewne przesieje ją przez to
swoje sito poszukiwaczy złota… strach pomyśleć, czy coś na nim pozostanie – ubolewałam po
czasie – zła na siebie, bo książka wysłana.
Telefoniczna odpowiedź przyszła niemal
natychmiast – ta wprawa w tym przesiewaniu –
ARCYMISTRZ orzekł łaskawie , że żadna tam ze
mnie pisarka – opisywacz, ale POETKA PROZY,
a na koniec skonkludował: - To niemożliwe, aby
pani nigdy wierszy nie pisywała; niech no pani
przetrząśnie szuflady i wygarnie to, co tam leży i
prześle do Antoniewa… ja to pani wydrukuję, z
całą pewnością, a pan CHYCZYŃSKI portrecik pani
wymaluje… aha! I jeszcze
AUTOGRAF być musi! dodał surowo.
Nawet się zdziwiłam,
bo rzeczywiście wydrukował
– zamiast podziękowań kazał napisać następny wiersz;
myślałam, że OKOLICĘ
POETÓW mam już z głowy,
a tu: NASTĘPNY WIERSZ!
- zatem zastawiałam się tą
PROZĄ jak umiałam...no, ze
teraz opowiadanie kończę, a
pan Szatkowski, że dobrze,
ze poczeka, ale żebym nie
zapomniała o obietnicy bo
dałam SŁOWO!
Literacka, wirtualna

przyjaźń z panem Szatkowskim się umocniła –
bo HETMAN ogromnie polubił Stasię od św.
ZYTY – tę mądrość wszechczasów, a że bardzo
kochał zwierzęta, zwłaszcza, że za swoich przyjaciół psy uważał, był bardzo szczęśliwy, kiedy
autorka PANI EGUCKIEJ mu o takim psim
aniele – GOLDEN RIVER to był, najlepsze
anielskie psisko – mu przez telefon czytała –
czytywała.
Pewnego razu wyznał, że żyjąc na tym

swoim pustkowiu, w Antoniewie, nieraz całe
tygodnie z nikim się nie spotyka; nawet przecież
pani dłoni nie uścisnąłem – ubolewał.
- Ale za to jakież to piękne, że całe dnie
pan w słowo poetyckie zanurzony, bezinteresownie – z całą serdecznością dla twórcy z nim
się solidaryzuje – rzuciłam.
- Ze sto wierszy dziennie czytuję...nieraz
tylko jeden godnie w OKOLICĘ… się wpisuje
– ubolewał.
Zbliżała się GWIAZDKA - 2018 roku – gdy
naraz ta myśl! Ruszyć do Antoniewa, uścisnąć z
najwyższym szacunkiem RZECZYWISTĄ DŁOŃ
ANIOŁA POEZJI, co NIERZECZYWISTOŚCI
oddana…
Ciasto HRABIEGO (w nim rodzynki jak
plejady gwiazd…), cynamonowymi sklepami
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pachnący piernik – wszystko upieczone; wraz
z synem ruszyliśmy do PUSTELNI anielskiej w
ANTONIEWIE. Znalazłam się wraz z PANIĄ
EGUCKĄ w krainie czarów POEZJI JERZEGO
SZATKOWSKIEGO… nasamprzód BIBLIOTEKA zamieszkała wyłącznie przez DUCHY
POETÓW, Jego ulubionych poetów, w następnych pokojach się okazało było, że życie
PUSTELNIKÓW niejedno ma imię, zważywszy
zbiory, obrazujące – ilustrujące całe nieomal
życie HETMANA SŁOWA. Wśród tych zbiorów,
mnóstwo konterfektów ludzi, którzy zapewne
mu bliscy byli…
W głębi gabinetu fotel leciwy, na którym w
on czas pan SZATKOWSKI jak na tronie swym
anielskim zasiadł, przed sobą, na niskim stole
jak na ołtarzu księgi poetyckie rozwarte leżały, by je czytać...czytać...
czytać, ale ARCYMISTRZ SŁOWA
JERZY SZATKOWSKI łaskawie
wysłuchiwał teraz opowieści PANI
EGUCKIEJ.
Odwiedziny PANI EGUCKIEJ… toż to była wyprawa na
druga stronę lustra, po to, by tą
wielkością SŁOWA pana Jerzego
się zauroczyć...bo ta TRIADA DLA
IWONY!!!
Był z tego reportaż w RADOSTOWEJ… pana SZATKOWSKIEGO ogromnie ucieszył; któż mógł
wówczas wiedzieć, że skazany na
pięć minut przed DWUNASTĄ …
bo wszystko to co ma nas spotkać –
jak POEZJA – TAJEMNICĄ!
Potem była ta OSTATNIA
telefoniczna rozmowa – prawie
dochodziła DWUNASTA – telefonowałam, odebrał pan Jerzy nieco
zaaferowany…
- PANI EGUCKA – przepraszam – porozmawiamy jak wrócę, siedzę na walizkach, zaraz
przyjdzie moja EKIPA by mnie zabrać do szpitala (pierwszy raz użył takiego niebezpiecznego
określenia, bo na rozmowy o chorobach sobie
nigdy nie pozwalał).
- Jak wrócę, to dopiero sobie porozmawiamy… i ta pani nowa książka o DUCHACH?
TRÓJKĄT METAFIZYCZNY? Czy tak? Zapewne
GOLD RIVER też już tam podszczekuje...kłaniam się PANI EGUCKA...KŁANIAM.
W telefonie zaległa CISZA. Któż mógł
przypuszczać, że WIECZNA…
Dopiero później PANI EGUCKA to zrozumiała – nie, nie płakała...bo wypowiadała słowa
swego ulubionego wiersza:
Nad losem swoim niech boleją
których nadzieja pełza w ziemskim prochu,
WZNIOSŁY DUCH może patrzeć poza grób
z nadzieją,
uśmiechem witać LOS, nie będzie drżał o
życie.
Czy wiosna nie powróci na ten świat w
rozkwicie?
Czy ta fala jest SŁOŃCA wiekuistym łożem?
Wkrótce wschód się rozjarzy jasno w nowym
świcie…
J.BEATTIE
i objawią się nam najpiękniejsze OKOLICE POETÓW PANA JERZEGO SZATKOWSKIEGO.
------------------------------P.S. J. Szatkowski był wielkim przyjacielem „Akantu”. Dziekujemy.
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Aleksander Puszkin

***

Wiersze w przekładzie Andrzeja Lewandowskiego

Żył raz biedny rycerz, który
Prosty i milczący był;
Twarz miał bladą, wzrok ponury,
W duszy wielką prawość krył.
Niedostępną rozumowi,
Wizję miał za młodych lat,
Która w sercu rycerzowi
Trwały zostawiła ślad.

WSPOMINANIE
TALIZMAN
Gdy śmiertelnemu cichnie gwarny dzień
I gdy na miasta zarys ciemny
Na wpół przezroczy wpełza nocy cień
I sen, nagroda za trud dzienny,
Nadchodzą dla mnie w owej nocnej ćmie
Męczące godziny zwątpienia,
I coraz bardziej palą wtedy mnie
Żmii serdecznej ukąszenia.
W duszy się tłoczy różnych marzeń rój,
Aż w końcu nadchodzi godzina,
Gdy wspominanie nieskończony zwój,
Rozwijać przede mną zaczyna.
I gdy swe życie odczytuję wstecz,
Przeklinam siebie i strofuję,
Gorzko się skarżę, gorzko płaczę, lecz
W zwoju zdań smutnych nie zmazuję.
1828

Tam, gdzie morze pianą tryska,
Bijąc o przybrzeżny głaz
I gdzie księżyc cieplej błyska,
W słodki mgieł wieczornych czas,
Gdzie po rozkoszach haremu
Muzułmanin smacznie śpi,
Piękna wróżka – nie wiem czemu –
Talizman wręczyła mi.

Raz, gdy traktem ze stolicy
Do rodzinnych wracał stron,
Postać Maryi Dziewicy
Obok krzyża ujrzał on.
Czując miłości płomienie,
On czystości złożył ślub.
Na kobietę, choć przez mgnienie,
Spojrzeć nie chciał aż po grób.

Potem czule przemówiła:
„Strzeż go pilnie niby skarb,
Jest w tym talizmanie siła,
Bo to jest miłości dar.
Ty przed burzą i wichurą,
Przed cierpieniem w życiu swym,
I przed mogiłą ponurą
Nie szukaj ratunku w nim.

Odtąd przyłbicy stalowej
Nigdy nie podnosił krat;
Zamiast szarfy kolorowej,
Różaniec na szyję kładł.
Trójcy Świętej: Ojca, Syna
I Ducha na wieków wiek,
Brakło w modłach paladyna.
Bardzo dziwny był to człek.

On ci nie da złota wiele,
Bogactw Wschodu, licznych sług;
Nie upadną też czciciele
Proroka do twoich nóg.

PRZECZUCIE
Oto znowu ciemne chmury
Gromadzą się wokół mnie;
Los zawistny, los ponury
Swoje groźby ku mnie śle…
Czy ja wytrwale i hardo
Stawię czoła doli złej,
Z dawną młodzieńczą pogardą
Idąc wprost naprzeciw niej?

Lecz jeśli podstępne oczy,
W sercu twym rozniecą żar
I nocą cię zauroczy
Dotyk obojętnych warg –
Jeśli chcesz uniknąć biedy,
Nowych ran i nowych zdrad,
Przyjacielu miły, wtedy
Po talizman sięgnij rad.”

Czuję się życiem znużony,
Burze mi nie straszne są;
Może kiedyś wyzwolony
Z trosk, odnajdę przystań swą…
Przeczuwając udręk wiele
I rozłąki długiej czas,
Ścisnąć rączkę twą, aniele,
Spieszę dziś ostatni raz.
Aniele cichy, łagodny
Powiedz czule: żegnaj już,
Zasmuć się, lecz wzrok pogodny
Ku mnie zwróć, lub oczy zmruż.
I wnet od tych marzeń miłych
Znika w duszy troski ślad;
Dumę, odwagę i siły
Mam znów jak za młodych lat.

W Przenajświętszej twarz wpatrzony,
Długo każdej nocy trwał
I do głębi poruszony,
Rzeką łzy tęsknoty lał.

Nie ma ten talizman mocy
Byś do miłych wrócił stron
I z Południa ku Północy
Nie poniesie ciebie on…

Miłości, wiary, nadziei
Pełen, ufny w wizję swą
Słowa: Ave, Mater Dei
Na tarczy wypisał krwią.
Tak, jak inni paladyni,
Na wschód wyruszył bez trwóg.
W Palestynie, na pustyni,
Zadrżał przed nim wiary wróg.
1827

Wołał, kiedy ruszał w bój;
Ogarniała wtedy groza
Muzułmanów cały rój.

KWIATEK

A gdy już do zamku wrócił,
Głuchy był na świata gwar.
Wciąż miłował, wciąż się smucił,
W końcu bez Komunii zmarł.

Kwiatek uschnięty i bezwonny
Znalazłem dzisiaj w książce tej –
I wiele pytań nieuchronnych
W duszy się pojawiło mej.

1828

A gdy kończył życie swoje,
Zły duch już w pobliżu stał,
Bo w piekielnych bram podwoje
Jego duszę zanieść chciał:

Gdzie on rozkwitał, w której stronie
I czy na długo? Kto go rwał?
Obce miał, czy znajome dłonie
I czemu go zasuszyć chciał?

„Wszak nie modlił się do Boga,
W czasie postu mięso jadł,
Snując się po świata drogach,
Za Chrystusa Matką w ślad.”

Pamiątką spotkania miłego
Był, czy rozłąki koił ból?
Czy w czas spaceru samotnego,
Wiosną ktoś zerwał go wśród pól?
Czy ona, on, czy oni żyją
I dokąd mógł ich rzucić świat?
A może zwiędli, gdzieś się kryją,
Jak w książce tej nieznany kwiat…

Lumen Coelum, Sancta Rosa!

Ale Przeczystej wzruszenie
Paladyna dolą złą,
Sprawiło, że mu zbawienie
Prośbą wyjednała swą.
1828

1829
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SONET
***

Scorn not the
Sonnet, critic
Wordsworth
Surowy Dante nie gardził sonetem,
Petrarka miłość nim wyrazić chciał;
Lubił go ten, co wsławił się Makbetem,
Kamoens ból i smutek w niego wlał.

Gwarną ulicą idąc wolno,
Czy w przepełniony wchodząc chram,
Czy siedząc z młodzieżą swawolną,
W swych myślach pogrążony trwam.
I mówię tak: lata przeminą,
Ilu bym tu nie widział nas,
Spotkania z wieczności krainą
Dla wszystkich kiedyś przyjdzie czas.

Dziś także sonet pociąga poetę:
On dla Wordswortha narzędziem się stał,
Który w przyrodzie znajdując podnietę,
Czystego piękna wyraża nim kształt.

Gdy widzę tam, gdzie były lasy
Dąb, który wiele przetrwał burz,
Myślę: przeżyje on me czasy,
Jak wiek mych przodków przeżył już.

I gór Taurydy osłonięty cieniem,
Litewski śpiewak, każde swe marzenie,
W ciasną sonetu formę umiał wpleść.
A choć go wciąż nie znały nasze dziewy,
Delwig zapomniał, oddając mu cześć,
Boski heksametr i jego zaśpiewy.

Gdy czule niemowlę całuję,
Już wtedy myślę: żegnam cię!
Ja tobie miejsce ustępuję:
Ty kwitniesz, ja w proch zmieniam się.

1830

Dni życia, godziny, minuty
Uważnie śledzę w myślach mych,
Bo tajemnicy mgłą osnuty,
Swój kres wyczytać pragnę w nich.
Jaka i gdzie śmierć mi pisana:
W boju, w obczyźnie, w falach mórz?
Jaka dolina zapomniana,
Mój proch na wieki przyjmie już?

KOŃ
(z cyklu: Pieśni zachodnich Słowian)

A choć to czucia pozbawionym
Powinno obojętnym być,
Pragnę, by moich stron rodzonych,
Ziemia mnie kiedyś mogła skryć.
I niechaj wiecznie życie młode
Rozkwita u mogiły bram,
A świat zachowa swą urodę,
Choć jest tak nieprzyjazny nam.

1829

A koń smutny tak się żali:
„Stygnie w moich żyłach krew,
Bo ja słyszę tętent w dali,
Trąby głos i strzały śpiew.
Rżę, bo wiem, że już przez pola
Długo mi nie dane mknąć
Tak swobodnie, kędy wola,
Pyszniąc się urodą swą.
Wkrótce ten mój rzęd galowy,

***
Na cóż ci imię me? Być może
Umilknie ono wnet na wieki,
Jak fali plusk o brzeg daleki,
Czy jak szmer nocny w głuchym borze.
Może zostanie w tym albumie
Jedynie martwy ślad, podobny
Do dziwnych napisów nagrobnych,
Których już dziś nikt nie zrozumie.

Jako łup zabierze wróg
I srebrzyste me podkowy
Także zerwie z lekkich nóg.
Myśl też dręczy mnie ponura,
Że mój czaprak zdejmą wnet
I okryje twoja skóra,
Kiedyś mój spotniały grzbiet”.

To wszystko co się z nim łączyło,
Gwar nowych przeżyć ci zagłuszy
I nutą wspomnień czystą, miłą
Już nie zadźwięczy w twojej duszy.
Lecz jeśli w samotnej godzinie,
Przypadkiem imię to odkryjesz,
Powiedz, że pamięć wciąż nie ginie,
Jest w świecie serce, w którym żyję…

„Czemu rżysz mój koniu siwy,
Czemu dumny kark się gnie?
Nie rozwiewa galop grzywy,
Nie rwą uzdy zęby twe.
Czy złym panem jestem tobie,
Mało owsa daję w żłobie,
Rzęd nie dość bogaty masz?
Wodze wszak z jedwabiu tkane,
A strzemiona pozłacane
I w podkowach srebrnych gnasz.”

1830

1834
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WIĘZIEŃ
W mej wilgotnej celi spoglądam zza krat,
Tam, gdzie młody orzeł, mój więzienny brat,
Karmiony w niewoli, krwawy ochłap rwie
I machając skrzydłem, patrzy w okno me.

Wiersze w przekładzie Andrzeja Lewandowskiego

***
Ja nie żałuję mojej wiosny dni,
Traconych w płochych miłosnych marzeniach. –
I tajemniczych nocy nie żal mi,
Ani też fletni namiętnego pienia.
Nie żal mi was, niewiernych druhów rzesz;
Biesiad i godzin spędzonych przy winie –
Nie żal mi was, moje młode zdrajczynie –
Wymyślnych zabaw nie żałuję też.
Lecz gdzież są dziś te chwile rozczulenia,
Młodzieńczych marzeń w słodkiej ciszy czas?
Gdzie dawny żar i moje łzy natchnienia?...
Lata młodości, wróćcie, proszę was!

Podobnie, chłodami zwarzony,
Gdy wicher ciemne chmury gna,
Samotny listek zapóźniony,
Na swej gałązce pustej trwa.
1821

***
Dziewo-różo, twe okowy
To nie żaden wstyd czy ból.
Tak słowik, w krzewie laurowym,
Pierzastych śpiewaków król,
Też niewolę znosi chętnie
Pięknej, dumnej róży swej,
I co noc, słodko-namiętnie,
Czule pieśni śpiewa jej.
1824

1822

Z cyklu : Naśladowanie Koranu
1820

Gdzie fale zielone całują Taurydę,
Zobaczyłem wczesnym rankiem nereidę.
Ukryty za drzewem odetchnąć nie śmiałem:
Jak pierś łabędzicy tak kształtne i białe,
Prężyła boginka swoje ciało młode
I strużkami z włosów wyciskała wodę.
1820

Burz mi nie szczędził los okrutny
I wieniec mój już dawno sczezł –
Więc żyję samotny i smutny,
Pytając: czy nadejdzie kres?

Ptaki my swobodne, czas byś ze mną wbiegł,
Tam, gdzie na gór szczytach już bieleje śnieg,
Tam, gdzie za morzami błękitnieje świat,
Gdzie nas będzie ścigać chyba tylko wiatr!...”

(9)

NEREIDA

***
Przeżyłem już moje pragnienia,
Marzeń wyrzekłem się i złud;
Zostały mi tylko cierpienia
I pustki mego serca chłód.

Dziobnie kęs, odrzuci i w zadumie trwa,
Jakby o tym samym myślał co i ja.
Wzrokiem mnie i krzykiem wzywa raz po raz,
Jakby chciał powiedzieć : „Czas już bracie, czas!

Znużony wędrowiec na Boga się żalił,
Że cienia mu braknie, pragnienie go pali.
Trzy dni i trzy noce z pustynią się zmagał,
Żar sił go pozbawiał, wiatr piaskiem go smagał.
Już stracił nadzieję, wtem ujrzał on z bliska:
Pod palmą samotną źródełko wytryska.
Spiesznymi krokami do zdroju podchodzi
I chciwie w nim język wyschnięty swój chłodzi.
Piekące powieki też przemył w krynicy
I zasnął przy boku swej wiernej oślicy.
Nad śpiącym mijały miesiące i lata,
Bo tak postanowił Pan ziemi i świata.
Nareszcie się zbudził wędrowiec – i słyszy
Głos, który do niego tak mówi wśród ciszy:
„Czy wiesz ty, jak długo trwał sen twój głęboki?”
„Zasnąłem gdy słońce na niebie wysokim,
Niewiele przebyło wczorajszej swej drogi;
Od rana więc spałem do rana snem błogim.”

Głos na to: „Wędrowcze, ty wiele lat spałeś;
Spójrz, ległeś spać młody, a starcem dziś wstałeś.
Już palma spróchniała, a źródło twe chłodne,
Pochłonął już piasek pustyni bezwodnej.
Wiatr zatarł już ślady ożywczej świeżości
Bieleją jedynie oślicy twej kości.”
Gdy starzec ze zgrozą zobaczył to wszystko,
Szlochając, pokornie pochylił się nisko…
Lecz oto w pustyni cud dziwny się dzieje,
Minione ożywa na nowo, pięknieje.
Już palmy kołysze się czasza cienista,
A z piasku suchego źródełko wytryska.
I szkielet zetlałej oślicy powstaje,
Obleka się w ciało, ryk głośny wydaje.
Znów silny i rześki wędrowiec się czuje,
Krew młoda mu w żyłach radośnie pulsuje
I świętym zachwytem napełnia się dusza –
I z Bogiem wędrowiec w swą drogę wyrusza.

1824
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Żegnaj liście drogi! Ona tak kazała…
Długo z tym zwlekałem. Długo też nie chciała
Rzucić ciebie w ogień nieposłuszna dłoń…
Nadszedł czas; miłosny liście teraz płoń!
Ja jestem już gotów; dusza się nie wzbrania…
Oto płomień chciwy kartki twe pochłania…
Jeszcze chwilę!... Płoną… Delikatny dym
Snuje się i ginie wraz z błaganiem mym.
Straciła swój zarys pieczęć odciśnięta,
Bo lak się roztapia… Opatrzności święta!
Zwija się, ciemnieje, traci list swój kształt…
Pierś ma się ścisnęła: już prochem się stał…
Rozkaz wykonany! O miłe popioły,
Uboga pociecho w życiu niewesołym,
Wieczną z was pamiątkę będę w sercu miał…

WYZNANIE
Ja panią kocham, burząc się
I w nieszczęśliwym tym obłędzie,
U pani stóp to wyznać chcę,
Choć próżny trud i wstyd to będzie.
To nie wypada. W moim wieku
Według rozumu czas już żyć;
Poznałem jednak, czym w człowieku,
Miłości ból potrafi być.
Bez pani – pustka niewesoła;
Przy pani – też smutno i źle.
I choć sił brak, ja pragnę wołać:
Aniele, jak ja kocham cię!
Gdy w pani pokoju gościnnym,
Słyszę szmer sukni, lekki krok
I głos tak dziewczęco niewinny,
To ćmi się rozum mój i wzrok.
W uśmiechu szukam pocieszenia,
Smuci mnie obojętny gest;
Nagrodą za ten dzień cierpienia,
Dotknięcie białej dłoni jest.
Gdy pani z głębokim skupieniem
Pochyla się nad haftem swym,

Do ***
W pamięci żyje to olśnienie,
Gdy cię ujrzałem pierwszy raz:
Jak piękna czystego wcielenie
Był wtedy twej urody blask.
Choć me nadzieje próżne były,
A wir światowy trwożył mnie,
Długo mi dźwięczał głos twój miły
I widywałem cię we śnie.

Wtedy ja, milcząc, z rozczuleniem
Jak dziecko się raduję tym!...
Czy me nieszczęście wyznać teraz,
Żal, zazdrosnego smutku cień,
Gdy pani właśnie się wybiera
Gdzieś, na przechadzkę w słotny dzień.
Te łzy samotnie wylewane,
W zakątku wdowim, już nie raz,
I te wyjazdy niespodziane,
I ten fortepian w zmierzchu czas…
Alino! Pragnę twej litości,
O miłość nie śmiem błagać ja.
Aniele, sprawia grzeszność ma,
Że wart nie jestem twej miłości.
Pani! Pozorów choćby ślad
Wyrazić chciej swymi oczami.
Tak przecież łatwo mnie omamić…

Lecz buntu porywy zuchwałe
Stłumiły w sercu marzeń żar
I głos twój miły zapomniałem,
I twych niebiańskich rysów czar.
Gdzieś, w mroku mojego więzienia,
Czekałem na udręki kres
Bez ideału, bez natchnienia,
Bez życia i miłosnych łez.
Aż przyszło duszy przebudzenie
I znów się pojawiłaś w niej;
Jak piękna czystego wcielenie
Zajaśniał blask urody twej.

AKWILON

I serce me radośnie bije:
Odkąd w mych myślach jesteś ty
Ideał mam, natchnienie, żyję,
Kocham i czasem ronię łzy.

Czemu ty, groźny akwilonie,
Nisko przybrzeżną trzcinę kłonisz
I na dalekim nieboskłonie
Gniewnie obłoczek lekki gonisz?
Jeszcze niedawno ciemne chmury
Całe niebiosa spowijały,
Niedawno też na stoku góry,
Wznosił się dumnie dąb wspaniały.

1825

***
Na wzgórzach Gruzji leży nocna mgła:
Słyszę Aragwy szum przed sobą.
Tęsknię, lecz miłą jest tęsknota ma,
Ona jest przepełniona tobą.

Zerwałeś się, wietrze zuchwały,
Burzy i sławy porywami –
Przegnałeś precz chmur ciemnych zwały
I dąb wyrwałeś z korzeniami.
Niech teraz słońce zajaśnieje
Na niebie czystym ponad nami,
Niech wietrzyk igra z obłokami
I trzcina się łagodnie chwieje.

1825

Tobą jedynie… Mych szczęśliwych snów
Niczym nie zmącę, nie zatrwożę.
Serce me płonie, kochać pragnie znów –
Ono nie kochać cię nie może.
1824

1829
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Wojciech Kawiński
Bliskie oddalenie
Zamiast końca śmiech i groza
żal po zagubionych mrozach
Gdzie ta słodycz miodnych lat
po których się urwał ślad kędy droga ziemniaczana
Skąd ten idylliczny dramat?
Jak tu w pustym łóżku kochać
tuż po nie-zażytych prochach?
Czy afgański chart wytropi
zająca wschodniej Europy?

Grzegorz Zientecki
AFORYZMY
K Najlepszy z możliwych światów to ten ze wspomnień.
K Sny są nie tyle projekcją naszych marzeń, co projekcją naszych zaniechań.

SATYRA
Barbara Średzińska

Z jaką chwilą wnet przyleci
diabeł drugi, anioł trzeci?

FRASZKI

Czyżbyś widział, czyżbyś nie znał
wieku, który gra na nerwach?

Ginekolog

W zakazanych kątach globu
w gaju-raju, a więc w obu –

Choć nie wypada
On bada

galaktykach ziemskich pytań
gdzie coś zawsze jednak zgrzyta

Diagnoza wariata

Zamiast białe z czarnym godzić
mimo mrozów, plag powodzi,
oraz tego co być może
wszystko jednak w gestii bożej

Myśli inaczej
Raczej !
Komornik

Wyznanie

Inspiracje Wierzchowskim

Limeryki

Maciuś wyznał swojej Joli
że ją w nocy woli
Z tego wniosek jeden płynie
kocha jedno w tej dziewczynie

O geodecie
Geodeta-kobieciarz z Mirosławia
mierzy obszary, paliki stawia
czasem wkopuje za głęboko,
gdyż robi to nocą i na oko.
Komornik za jego pracę faktury wystawia

VISTOŚĆ
Stefan poseł ten od much
zuch to jest i daję słowo
zarwał łóżko - wnet założy
nową „partię kanapową”.

Jedno w ludziach cenię
Mienie !

Tadeusz Dejnecki

Tadeusz Buraczewski

„Wieże dwie” prezesa Jarka
stały tylko kilka godzin
a Gazeta „samych swoich”
zdycha acz jeszcze wychodzi.
Archeolog Ewa Kopacz
z neolitu greps wydarła
spod kamienia na metr w ziemię
wykopała dinozaura.
10 byłych premierów
(i dwóch osikanych ministrów)
- 10 małych Murzynków
- z kryminału Agaty Chrystie…
Biedroń z zimy zrobił wiosnę
- niechaj pierwej w łeb się walnie
zanim Sorosa koraliki rozda
he he – zamknie nam kopalnie.
Vistość pędzi jak samogon
chociaż katzenjammer męczy
gdy Mazurka Dąbrowskiego
w Obersdorfie – grają Niemcy!

Tadeusz Charamuszko
Inspiracje Wierzchowskim

Myśli
O przypadku ochroniarza
Pewien ochroniarz z Płocka
Bawił się bronią co nocka
Aż mu sama wypaliła
I niestety – uśmierciła
Teraz bez broni-dobranocka

***
Miłość – przypadłość, z którą zmagamy się od pierwszego wejrzenia.
***
Wpadła mu w oko. Teraz żałuje że od razu nie poszedł do okulisty.

O dyrektorze ochrony
Dyrektor ochrony w płockim hipermarkecie
Dbał o jego bezpieczeństwo jak nikt na świecie
Sam okradając go z gotówki
Aż do zmiany szefa tej placówki
Teraz na świat przez palce patrzy przecie

***
Ślub jest niezbędny do uzyskania rozwodu.
***
I więzy miłości czasem zmieniają się w węzeł gordyjski
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Mateusz Wabik
Cała prawda” o I-ym PRL-u
W Polsce Rzeczpospolitej Ludowej,
były puste półki. Przez słomki wypijaliśmy
soki z półek w sklepach w NRD, w szkole
zamiast bułek na drugie śniadanie,
jedliśmy klej. Każdy z nas miał
łapkę na owady, szczególnie
smakowały nam placki ze stonki.
Bierut wytłukł wszystkich AK-owców.
W rocznice początku i końca II wojny
AK-owców grali bułgarscy aktorzy.
W dwóch programach telewizyjnych
leciały tylko pogrzeby komunistycznych
prominentów przerywane reklamą
na prusakolep. Radio emitowało listę
przebojów szumu medialnego.
Za nieobecność na pochodzie
1-ego maja groziła kulka w łeb.
Ci co nie mieli sił poganiani
byli przez milicjantów bagnetami.
W czasie stanu wojennego, czołgi
masakrowały zbuntowanych
mieszkańców miast i wsi. W lidze
czołgowej czołgiści prześcigali się w ilości
rozjechanych demonstrantów.
Najlepszy z nich Hans Kloss
miał ksywę Rudy i na liczniku 102.
Rosjanie grozili nam bombą atomową
na wypadek gdybyśmy nie chcieli
wstąpić do NATO i Unii Europejskiej.
Sami borykali się z klęską głodu. I
wymarłym republikom kazali ogłosić
niepodległość, a sami musieli
kupić od Mongołów kilka
milionów Rosjan. W książkach
za PRL-u opisywano tylko działalność Lenina,
wiersze czytali ludzie, kiedy

Wielkie szafy w Miniaturze
W siedzibie wydawnictwa Miniatura
było wiele szaf, które mogły skrywać
tajemnice. Zawsze podejrzewałem szefa tego
wydawnictwa, że chowa w nich telewizor
i różne takie rzeczy, którymi nie wypada się
chwalić krakowskim inteligentom.
Jak się okazało w szafach były tylko książki
wydane przez to wydawnictwo dawne, świeże, niedawne. Kiedy dostawałem
książki do recenzji, szafy przemieniały się
w labirynty. Pan Mieczysław i pani Marta
dyskutowali o szafach i książkach
bardzo zaciekle, nerwowo szukając danego tytułu,
czy autora, otwierając to jedną to drugą.
W „Alternatywach 4” prezes spółdzielni
mieszkaniowej – grany przez Gustawa Lutkiewicza
w wielkiej szafie miał barek, a kiedy
chciał kogoś odprawić z kwitkiem
mówił, że w tych szafach trzyma podania
o mieszkanie od samych najbardziej potrzebujących.
W zerówce na Łobzowskiej szafa z regału
skrywała telewizor, w którym nasz opiekun Zając
oglądał powtórkę meczu Algieria-RFN 2:1.
W szafach w Miniaturze były tylko książki.

Spirytualizm w Nowej Hucie
Zapuszczeni w śmierć korzeniami
rozmawiają o polityce i pogodzie
na ławce przed blokiem.
Wiatr podrzuca kurz, skrawki gazety
i patyki do lotu.
Duch utopionej kobiety w zalewie
szwenda się pomiędzy blokami,
też by chętnie pogadał o tym i o tamtym,
ale z ust wychodzą mu tylko obłoki ledwo
widocznej pary, a od lat w okolicy
nikt nie urządzał seansów spirytystycznych,
nie licząc popijaw związanych ze spirytusem.
Jednak ofiary spirytusu nie mają
wiele do powiedzenia
na seansach. Spirytus w zaświatach jest bezcenny.

te opowieści o działalności Lenina
ktoś wydrukował z podziałem
na wersy. W kościołach

Miłosz, Gomułka

działały umywalnie i WC.
A teraz wprowadźcie nam
w Polsce drugie Chiny.

Czesław Miłosz podczas II wojny uciekł
z Litwy pod okupacją radziecką do Polski
pod okupacją niemiecką by było mu lżej.

Granica z piekłem

Władysław Gomułka uciekł z Polski
pod okupacją niemiecką do Polski
pod okupacją radziecką by było mu lżej.

Na granicy z piekłem, strażnicy z Unii Europejskiej,
grają z nudów w karty, spluwają w stronę zagranicy
i wylewają fusy z kawy. W ich krajach kościoły

Jeden z nich uważał, że Polacy nie wykorzystali
szansy komunizmu i po jego upadku
został bohaterem. Drugi nie wykorzystał szansy

służą za dyskoteki, skateparki, magazyny, wesołe
miasteczka, domy mieszkalne, to w co dopiero
można by przerobić piekło? W wielką hutę, próżnię

jaką dawał komunizm i został zapomniany.
Pozostały po nim szkoły tysiąclatki przerobione
na takie, które nie mają korzeni. Których

doskonałą dla ćwiczeń kosmonautów, miejsce na boiska
do rugby? Siedzą, grają, rozmawiają, śpią, gaszą i nastawiają
czajnik. Tymczasem cienie maszerują niewidzialne.

kamienie i cegły zmieniają się w relikwie.
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Ariana Nagórska

NISZA KOZIOROŻCA

Słuchanie brzuchem
Zdarzyło się to akurat w czasie głośnego
domagania się przez nauczycieli szybszych
dróg awansu i znacznie wyższych zarobków
za ich ofiarną pracę, całkiem często nazywaną pracą z powołania.
Z dwiema nauczycielkami byłam
jurorką międzyszkolnego konkursu dla
młodzieży w dwóch kategoriach: recytacji
poezji oraz poezji śpiewanej. Lekcję zainteresowania tak poezją, jak i młodzieżą
uzdolnioną artystycznie dały mi te panie
jeszcze przed rozpoczęciem konkursu. –
Żeby się to tylko szybko skończyło, bo chcę zdążyć
na pobliski rynek, gdzie sprzedają ekologiczne sery
bez konserwantów – rzekła jedna (ekspert od
żywego słowa poetyckiego). Z kolei druga
(ekspert od prezentacji scenicznych i muzycznych) twierdziła: – Z tymi recytującymi
jeszcze da się wytrzymać, bo zgłosiło się niewielu,
najgorsze jednak, że śpiewających jest tylu, że
szybko nie da się skończyć, tymczasem ona też
chce coś kupić na obiad. By podkreślić swe
poświęcenie, „damy” w kółko marudziły, że
źle się czują i właściwie powinny pozostać w
domu. Dolegliwości omawiały najróżniejsze,
jedna nawet mówiła o chorobie mocno
zakaźnej, którą bezskutecznie leczy jakimś
uprawianym w domu zielskiem. Gdyby nie
była chora jedynie z urojenia, pół szkoły
mogłaby zarazić! Na szczęście to tylko
hipochondryczka. Podczas młodzieżowych
występów panie co rusz szeptem wymieniały
uwagi, jak się leczyć i odżywiać „bez chemii”.
Filozofowały też, ile wody najzdrowiej wypić
i jakie ciastko wybrać, by nie zaszkodziło.

Za najcenniejsze doświadczenie z
tej imprezy uważam jednak bezwzględną
konieczność weryfikacji mego dotychczasowego, naiwnego przekonania, że osoby
celebrujące doznania brzucha, są łagodne
i pobłażliwe w ocenach artystycznych, bo
po prostu cechuje je OBOJĘTNOŚĆ na
wszelkie dziedziny sztuki i cudze talenty.
Nic bardziej mylnego! Ekologiczne łakomczuchy przy wyrażaniu opinii artystycznych
nakręcone były jak po dopalaczach. Jedna
przybierała pozy zamulonej gwiazdy, druga
prezentowała zacięcie rozrachunkowo-terrorystyczne. Ta druga już na początku obrad
w kwestii nagrody za recytacje, w ocenie
najbardziej wyróżniającej się licznymi talentami uczennicy warknęła tylko, że tej to by
w ogóle nie życzyła sobie oglądać, ale skoro
pozostałe jurorki dały jej dużo punktów,
to niech już tam tę nagrodę bierze, ale
niedoczekanie, by w poezji śpiewanej też ją
nagrodzono! Wściekłość zawistnej kobieciny (takich wspierających zdolną młodzież
pedagogów zatrudniamy na etatach!) jeszcze przed występem uczennicy pozwalała
przypuszczać, że w poezji śpiewanej też się
będzie wyróżniała.
Zaraz na wstępie drugiej tury obrad
powiedziałam: – U mnie do osób najwyżej
punktowanych należy też ta uczennica,
której pani tak nienawidzi! Powiedziałam
to umyślnie, by „damę” oburzyć i skłonić
do wyjaśnień, bo przecież taka opinia nie
jest dla nauczyciela komplementem! Tymczasem ona bez żenady to potwierdziła:

– Rzeczywiście! Gdybym mogła, to wyrzuciłabym
ją od razu i wcale nie dała wystąpić! Bardzo
możliwe, ze pani nauczycielka jest jakąś niezrealizowaną artystką, której na scenie się
nie wiodło lub w ogóle tam nie trafiła. Może
chodzić też o zawiść zawodową wobec tych
nauczycieli, którzy uczennicę tak świetnie
przygotowali. Niezbyt budujących motywów
może być wiele.
Na szczęście w poezji śpiewanej słuchające brzuchem nie mogły wydać kompromitującego werdyktu, bo poziom był
wysoki i dość wyrównany, siłą rzeczy miały
więc wybór tylko z kręgu zdolnych i nieźle
przygotowanych. Owszem, troje najlepszych
nie dostało nawet wyróżnienia, ale ci akurat,
jeśli tylko będą chcieli, mogą występować
w miejscach bardziej eksponowanych niż
tylko szkoła.
Kiedyś usłyszałam wzniosłe zdanie, że
nauczyciel nie tylko poprzez swe szerokie
horyzonty, inteligencję i kulturę pobudzić
może uczniów do refleksji. Nie mniej ważna
jest tak zwana charyzmatyczna osobowość
– walor niezbyt częsty. Jeśli niezbyt częsty,
to chyba miałam na emeryturze szczęście
większe niż uczniowie, bo w jednym czasie
i miejscu spotkałam aż dwie nauczycielki
nawet mimo braku szerokich horyzontów, inteligencji i kultury do tego stopnia
„charyzmatyczne”, że natychmiast skłoniły
mnie do refleksji. Nie moja to wina, że ta
refleksja, choć pouczająca, była raczej mało
wychowawcza.

Bartłomiej Siwiec
ostateczne rozwiązanie kwestii saren
jadąc pociągiem
dostrzegłem na polu kilka saren
wygrzebywały spod zimnej ziemi
resztki pokarmu
pewnie ich jest za dużo
przemknęło mi przez myśl
przynoszą szkodę rolnikom
szwendają się i skubią co popadnie
a może roznoszą choroby
jedna z nich wyglądała niezdrowo
od razu wpadłem na pomysł odstrzału
regulacja gatunku jest wskazana
błyskawiczna selekcja dobrze im zrobi
pociąg jechał tak wolno
żałowałem że nie wziąłem dubeltówki
zawsze lubiłem proste rozwiązania
szybkość reakcji jest ważna
spontaniczne pomysły w cenie
prawo łowieckie napisałbym na kolanie
i wydałbym ekspresowo rozporządzenie
o Ostatecznym rozwiązaniu kwestii saren
sprawa matek i ich dzieci
będzie omówiona w kolejnych normatywach
nagle dociera do mnie głos innej pasażerki
czyta ojcu wiadomość z portalu
„na skraju lasu w okolicy nowej wsi małej
mąż postrzelił żonę myślał że to dzik
cieszył się jak dziecko kobieta osierociła”
więcej nie dosłyszałem

Aleksandra Brzozowska

Aldona Latosik

STAMTĄD

Powojenna pięciolatka

Tyle miałabyś mamo
mi do powiedzenia
a tu tylko ptak z siwym czubem
przylatuje czasem

Kiedy chleb i ceres
były pod kluczem,
gorzkie chwile
dosładzała sobie,
jak potrafiła pięciolatka.

Przywdziewa Twoje
ulubione barwy
od rozświetleń Nieba
błękitnieją pióra
Wiosną przynosi gałązkę
cichy znak pojednania
Sypię mu ziarna
i dzielę się bułką
jaką zawsze lubiłaś
W chropawej pieśni
rozpoznaję dźwięki
rodzinnego domu

Marzyła,
o zupie landrynkowej,
zamiast ziemniaków
ze skwarkami,
albo z olejem,
kolorowe dropsy
polane
sosem z czekolady,
której smak
ledwie, co znała.
6 III 2019
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Jerzy Utkin
nic nie mam
na obronę nic nie mam zasłonić się słowem
to tak jakby próbować nawiązać rozmowę
z katem przed egzekucją na stopniach szafotu
gdy motłoch do wiwatów od ranka jest gotów
radosny promyk słońca na ostrzu topora
gawiedź szuka rozrywki jak zwykle jest skora
do tego by z euforią powitać skazańca
na sznurze szubienicy skorego do tańca
zanim pętla w nim zdławi wątłą wolę życia
i zawiśnie spokojnie jakby do ukrycia
nie miał tu już niczego na wizji w mass mediach
i to jest naszych czasów największa tragedia
że masy są podmiotem a jednostka niczym
w statystycznych bilansach tylko to się liczy

ponad miarę
nałogowe cierpienie użalać się każe
nieustannie nad sobą rezygnować z marzeń
cudzej woli poddawać opuszczając głowę
o własnych aspiracjach ani jednym słowem
nie wspominać tymczasem maskę męczennika
zakładać unikając wszelkiego ryzyka
które mogłoby zasiać nadziei ziarenko
i odgrodzić od smutku linią jakże cienką
a jednak wyrazistą jak promyczek światła
lepiej sobie odpuścić i życia nie gmatwać
bo może się okazać że szczęście ciężarem
będzie tak uciążliwym ponad wszelką miarę

Dolores Ibárruri Gómez (1895–1989)
z kolan
Es preferible morir de pie que vivir de rodillas.

co wymusi głos tłumu z tej racji konsument
jest wartością sam w sobie chociaż nic nie umie
i niczego nie tworzy jest w centrum uwagi
aby go zlekceważyć nie ma dość odwagi
producent i sprzedawca nisko się pokłoni
czekając aż grosz luby wpadnie mu do dłoni

podnieść się wreszcie z kolan aby nigdy więcej
nie poddawać się biernie dławiącej udręce
umrzeć stojąc paść w boju lecz więcej nie klękać
falą krwi gdzieś pod skronią pulsuje piosenka
której refren powtarza jak zacięta płyta
słowa o które dzisiaj mało już kto pyta

gra w kości
co czas jakiś w pamięci jak w śnieżnej zamieci
odradza się to wszystko co powinno sprzeciw
budzić w każdym kto umie precyzyjnie liczyć
zatem liczy na siebie wodzić się na smyczy

kiedy rozum zasypia budzą się demony
to wiadomo od dawna z której jednak strony
spodziewać się ataku oto jest pytanie
bić albo nie bić w mordę kto odpowie na nie
czekamy w pogotowiu na byle skinienie
co zbudzi się w nas samych gdy zaśnie sumienie

nie pozwala bankierom ani politykom
pomocy nie wygląda i nie czeka znikąd

nie wiemy

wierny samemu sobie umie kalkulować
na co stać go więc raczej nie boli go głowa

patrzymy nie umiejąc niczego zobaczyć
jeśli już zobaczymy nie wiemy co znaczy

że nie zdoła w terminie spłacić zadłużenia
ma więc mniej rozczarowań za głosem sumienia

to wszystko obok czego co dzień obojętnie
przechodzimy głupiejąc już niemal doszczętnie

podąża z tą pewnością że nic nie jest winien
nikomu choć niejeden podłożyć mu świnię

zalewani potokiem medialnych doniesień
dzień potrafimy przetrwać lecz co noc przyniesie

chciałby aby zobaczyć aby się przekonać
co z człowiekiem potrafi uczynić mamona

nie wiemy zasypiając ciągle pełni trwogi
czy uda się obudzić i stanąć na nogi

naiwnych nie brakuje zawsze ktoś uwierzy
że swe ostatnie lata w szczęściu może przeżyć

aby znowu wyjść z domu stawić czoła światu
odszczeknąć się skutecznie gdy sfora psubratów

dobrze znany mechanizm rekin finansjery
w rozmowach z klientami rzadko bywa szczery

ujadać na nasz widok zacznie bez wahania
z nadzieją że na nogach zaczniemy się słaniać

kiedy roztacza wizje beztroskiej przyszłości
a w kubku już grzechoczą kłamstwa oraz kości

zawrócimy pod gradem pomówień i szykan
wtedy w oczach psubratów satysfakcja dzika

którymi o sumienia i o dusze zagra
czyż nie lepiej czym prędzej posłać go do diabła

zalśni a może nawet im piana na pyskach
pojawi się gdy spojrzeć na te pyski z bliska
nie wiemy czy ugryzą czy też poprzestaną
na szczekaniu zajadłym oraz pluciu pianą
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Joanna Wicherkiewicz
Podwórko
wisieliśmy na trzepakach
świat stawał na głowie
zlizywaliśmy szczęście
z kromki chleba
nie mieliśmy nic
mogliśmy marzyć o wszystkim
wszystko mieściło się w dłoni
i zeszliśmy z trzepaka
nagle świat się wyprostował
Arek lubił bawić się bardzo
ekstremalnie, odszedł pierwszy
(często żartowaliśmy że umrze młodo)
Sławek był wrażliwcem
nie udźwignął dorosłości
(trudno było uwierzyć)
Tomasz chce utopić samotność
(nie wiadomo jak długo jeszcze)
Katarzyna od zawsze
w tym samym miejscu
(podobno tak dobrze)
Małgorzata jest szczęśliwa
(choć nosi bliznę po spełnionej miłości)
Joanna pisze wiersze
Janusz został psychologiem
nie zdążył pomóc

Rys. Otton Grynkiewicz

Jadwiga Pstrusińska
Anna Paciorek

Aleppo

Zapętlenie
Jakie jest twoje imię?
Wolność
wolność - słowo magiczne
klucz który otwiera
złote klatki
kraty w oknach i bramy więzień
klucz
co otwiera drzwi z klamką z jednej strony
uwalnia z narzuconych reguł
i otwiera wyjście z tłumu
klucz
co rozrywa więzy konwenansów
rozpina za ciasne gorsety
klucz..

Mohammed al Dżalil
zakłada w Aleppo
przytulisko dla kotów
Po ucieczce ludzi
nie karmi demona
obojętnością wojny
Ongiś w Europie
palono koty razem
z czarownicami
Bydgoszcz, 25 styczeń 2019

Joanna Wicherkiewicz

Jakie jest twoje imię?
Samotność

Mężczyzna

samotność to pełnia wolności

wyrastasz z ziemi pragnieniem ojca
jesteś zasadzonym dębem
obok snu nieskazitelnego domu

Wrocław, 05.03.2019 r.

panem ustanowionego nieporządku
liczą cię pierwszy piąty środkowy obecny
masz swoje miejsce na ruchomych piaskach
dopełniasz cudzy czas
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Maria Mickoś

Marcin Stachelski

AMOR

pierwszego listopada

Dziwnie wyglądasz Aniele Miłości
nie tak Cię opisują poeci-koneserzy
znędzniałe kundle szarpią ścierwo z kości
pod oknem dama co suknie mierzy

schodzę z drzewa
ubieram się ciepło
długie włosy pod czapką

Uśmiechając się do szklanego odbicia
zimny deszcz pada i wysycha
kundle skamlą wody do picia
dama w balowej sali się przepycha
Pomiędzy innymi pysznymi damami
i twarzą zszarzałą z ubóstwa
jak twarz Chrystusa pokryta cierniami
wznosząc błagalne prośby do bóstwa

kasuję bilet w 517
zastanawia mnie
kto z pasażerów zagrałby w kości
o kurtkę z Chińskiej Republiki Ludowej
wysiadam
nerwowe szukanie miejsc na parkingu
wata cukrowa przy bramie
modlitwy w posmrodzie bigosu i gorzały
przebaczam handlarzom kradzionych wiązanek
nad dłońmi oplecionymi różańcem
pora wracać

Marcin Stachelski
***

zdejmując buty
spoglądam na stopy
farba schodzi mi z nóg
od pocałunków starych kobiet

obudziło mnie światło
przyjechało pogotowie
policja
wynieśli go na noszach
wysuszonego jak śliwka
nekrologu nie było
przy śmietniku
spotkałem sąsiadkę
wyrzucała choinkę
powiedziała
że nikt nie czuł smrodu
bo miał otwarte okna
w mieszkaniu

Maria Mickoś
BEZE MNIE
Przepraszam za sny, które musiałaś śnić
przepraszam za miejsca, w których musiałaś żyć
beze mnie

Marcin Stachelski
kocie sprawy
już barwne krople krzepną na
wąsach
wlokąc gnuśne pomruki
już mała rączka drgnęła pod
ostrzem
i szara płochość złowiona
posnęli cicho
ona snem pustym
niewinna
i on
mimo uszu spiczastych jak rogi
niewinny
a przecież wziął ją w ramiona

Przepraszam za minioną jesień
i za wyjątkowo upalny wrzesień
beze mnie
Przepraszam za mgły szare i ciężkie
przepraszam za gesty niemęskie
beze mnie
Przepraszam za deszcz dudniący o szyby
przepraszam za łuski zdrapane z ryby
beze mnie
Przepraszam za chmury grzmiące
za serce niepojmujące
ze mną
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Rafał Jaworski

Uwiąd i heroizm postaw pro patria
„szli tyralierą/ przez młodniaki/
knieje łąki pola sady // wycinali w pień/
Topolę/ Jałowiec/ Leszczynę (…) patroszyli rodzinę Karpów/ strzelali do
Groma/ Pioruna/ Wichra// zostawiali
po sobie/ swąd dziegciu/ nad rozoranym
niebem// zwierzęcego półświatka” - tak
Erazm Stefanowski, poeta z Augustowa, w
wierszu „Obława”, prosto i ascetycznie, a
przez to wstrząsająco, czci zapomnianych
żołnierzy niezłomnych. Czyni to w wierszu
opatrzonym dedykacją: „Pamięci członków podziemia antykomunistycznego
Suwalszczyzny”.

od urodzenia
piszę o Tobie
wiersz

Strach współczesnych poetów przed
podejrzewaniem ich o szczery patriotyzm
jest niezaprzeczalny, chyba że będziemy
omijać fakty i poddawać się dyktatowi
post-prawdy 1. 100-lecie odzyskania niepodległości państwowej nie poruszyło
twórców słowa, można stwierdzić, że było
dla nich prawie obojętne. Trudno znaleźć
jakieś znaczące teksty wiodących poetów,
kotwiczące się w tej tematyce. Dominujący
„duch czasu” epatuje wartościami typu
tolerancji i tzw. „otwartości” 2, które kreuje się na walory europejskie à la komisja
brukselska, wybierana na mocy układu,
gdzie silni mają rację. Nie uwzględnia się
kapitalnego faktu, że fundamentem Europy jest dziedzictwo greckiej, judaistycznej,
rzymskiej i chrześcijańskiej myśli i tradycji,
pewien spójny konglomerat, który skutecznie bronił kontynent przed erozją
ze strony innych quasi kultur i jeszcze
bardziej groźną samodestrukcją. Teraz
europejskość zaczyna się od Oświecenia,
modernizmu i post-modernizmu, liczy
się tylko nad-tolerancja i brak prawa do
obiektywnej prawdy, której nie ma, którą
każdy może mieć swoją.

w Twoim
zmartwychwstałym ciele

Mam jednak przed sobą tomik wierszy
poety i felietonisty, Erazma Stefanowskiego „Oskarżony Jezus Ch.” 3. Czytamy tam
jasną deklarację:

Mecenas Bydgoskiej Kultury

palcem po wodzie
przebitego boku
i wciąż
gubię litery
z których każda
to jeden gwóźdź
więcej

Polsko
Miłośnicy pedagogiki wstydu, zażenowania z naszej historii, naszych wad i
zalet, niewątpliwie z pogardą czytają takie
teksty, będą piętnować patos, wpisywanie
się w „wydumaną” chwałę martyrologii
narodu i naigrywać się z sugestii, że Polska
może być (jest) figurą Chrystusa Narodów.
Pisanie o postawach negatywnych uważam
za jałowe, trzeba „promować” idee jasne,
rozwijające, oparte na konkretach bytowania i ich uwarunkowaniach. Postawa
antynarodowa niszczy sprawdzoną przez
wieki tkankę społeczną, trzeba jej dawać
indywidualny i, o ile to możliwe, medialny
„odpór”. Z nią ponętnie bryluje się na
salonach.
Stefanowski podjął się bardzo trudnego zadania. W formie wiersza zapragnął
oddać hołd „żołnierzom wyklętym”, wyrazić tragedię i hekatombę „augustowskiej
obławy”, zbrodniczą brutalność „bratniego” NKWD i rodzimych komunistów,
chciał uzmysłowić bezmiar krzywd i
tragiczny los patriotów broniących nasze
miasta i wioski przed „czerwoną zarazą”
po dyktacie teutońskiej buty. Wydaje się,
że ujawniane w ostatnich latach fakty

www.naukajazdy.bydgoszcz.pl

F Szkolenie

w zakresie przewozu osób i rzeczy
F Kurs ADR - przewóz materiałów niebezpiecznych
F Pracownia psychologiczna
Biuro czynne:
poniedziałek - czwartek 8:00 - 19:00 ul. Gajowa 32
piątek 8:00 - 16:00;
tel. 052 342 34 96
sobota i niedziela 9:00 - 13:00
tel. 052 348 98 23

KATEGORIE
A, A 1, B, B 1, C, D, T,
E do B, E do C

historyczne wzbudziły w poecie i obywatelu, żywą reakcję, adekwatną do reakcji
naszych przodków na los Ojczyzny. Tomik
wierszy ma swoisty układ: - pierwszy cykl
wierszy nosi tytuł „pazie Królowej”, więc
traktuje o różnych postaciach pięknych,
ale ulotnych motylach historii; drugi nosi
tytuł „pini augustoviensi” (gatunek lokalnej sosny, która widziała wiele bohaterstwa
i klęsk świadczonych krwią) i trzeci mini
cykl: „Oskarżony Jezus Ch.”, który ma
charakter Drogi prawdziwie Krzyżowej,
z wkomponowanymi elementami historii
najnowszej.
Po sekwencjach wierszy zakończonych
„epilogiem”, następuje część historyczna
sensu stricte, wspomagana rzetelną wiedzą
naukowców: „biogramy i objaśnienia do
utworów”. Ta ostatnia sekwencja, dość
obfita, jest wręcz konieczna po dekadach
lat wymazywania z pamięci, bezczeszczenia
wolnościowego oporu, oporu tych warstw
społecznych, które teoretycznie według
marksistów winne wspierać NKWD i UBP.
Oni stanowili twarde jądro oporu, trzeba
było ich, w myśl budowy nowego społeczeństwa, po prostu zabijać i trupy te
jeszcze opluwać.
Przytoczę fragmenty utworu Stefanowskiego „W turzańskim lesie”, który
wybiega poza teren augustowskiej puszczy,
a fakty będące osnową tekstu, zdarzyły się
na Podkarpaciu:
„klęczą nad rozpadliną
nadzy
bez wdzięku i blasku
jak mężowie boleści
przed którymi zakrywa się twarze (…)
mają zduszone usta
zdławiony język
i dłonie związane
drutem

(…)

za klika sekund
poderżną im gardła
jak barankom prowadzonym na rzeź
ich krew ma cenę
mniej słoną
niż kopiejka (…)
wsiąknięta w podręcznik historii
zostawi plamy
białe
niczym odcisk łapy
polarnego niedźwiedzia

Kiedy zacząłem lekturę tomiku
Stefanowskiego od razu skojarzyłem go
z „Łączką” Przemysława Dakowicza z
roku 2013, która miała podobny układ i
„klimat” lirycznej refleksji i analogiczny
dodatek historyczno-dydaktyczny. Nawet
kilka realnych postaci przywołanych przez
augustowianina, również występuje u
Dakowicza; np. rotmistrz Witold Pilecki i
Hieronim Dekutowski „Zapora”, waleczny wśród najwaleczniejszych, w końcu
zdradzony, stracony w mokotowskim
więzieniu przez prymitywnych nosicieli
najlepszego ustroju. Udałem się więc
do głównej biblioteki miasta, w którym
mieszkam. „Łączkę” jako pierwszy tyszanin
wypożyczyłem w 2014 r. Po prawie pięciu
latach okazało się, że jestem drugą, czyli
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tą samą osobą wypożyczającą ten tomik.
Taki klimat kulturowy. „Symetryzm” jest
w tym środowisku totalnie tępiony; do
nowoczesnej, super-nowoczesnej w typie
elektroniczno-przestrzennym „Mediateki”, są zapraszani tylko prominentni, jasno
się określający, członkowie jednej strony:
był niedawno Daniel Olbrychski, Wiktor
Zborowski, „07 zgłoś się” i tym podobni
artyści i celebryci, zawsze strony liberalnolewackiej, żaden ciemnogród.
Dakowicz pisze w wierszu „Powrót”,
który jest poświęcony „Profesorowi Krzysztofowi Szwagrzykowi i Jego Zespołowi”:
„Wysuwają się z nor, lepianek, schowków
pod stodołą, z wądołów leśnych, z melin
zimnych, śmierdzących. (…)
Schodzą się. Z dziurami w głowach, w klatkach
Na serce. Zsuwają ze strychów, z poddaszy.
Uchodzą z okrążenia, wymykają się obławie.
(…)
Takie „powroty”, po kilkudziesięciu
latach, w trybie wygrzebywania szczątków
ludzi z „dołów śmierci”, są niezwykle
trudne, również trudne do przenikania
do świadomości zbiorowej, która jest
zainfekowana dobrobytem i amnezją
historyczną, nieczuła na metafizykę i
martyrologię. Przemysław Dakowicz nie
zostanie zapewne zaproszony do tyskiej
„Mediateki”. Czekam na Jana Hartmana, na Maję Ostaszewską (kontestatorkę
„prawactwa”).
Mam przed sobą uważnie przeczytany almanach z XXI Konkursu „O ludzką
twarz człowieka”. Konkursowy anons zachęcał do przesłania wierszy o 100-leciu
niepodległości i o bohaterstwie Ireny
Sendlerowej. Patriotyzm nieśmiało wyziera z wersów zbioru. Zwraca uwagę wiersz
„Czego chciał tamten młody”. Rzecz traktuje o tym, że dzieci poety zafascynowane
smartfonami i tabletami nie rozumieją
młodego żołnierza niezłomnego znanego
im z fotografii zrobionej w czasach obławy
augustowskiej. Jeżeli dzieci poety nie rozumieją, to w dużej mierze wina ich ojca,
choć i otoczki zewnętrznej (szkoła, media,
kościół). Poeta – ojciec zamiast wziąć się
do ojczyźnianej dydaktyki biadoli nad
niezrozumieniem, co świadczy o zbiorowej
niemocy pedagogów. Tytuł takiego wiersza
winien brzmieć „Uczyłem swe dzieci czego
chciał tamten młody”. To byłoby pozytywne i takie książki jak Erazma Stefanowskiego są niezbędne. Same archiwa IPN i
katedry historii nie wystarczą. Zakres ich
oddziaływania jest ograniczony. Zresztą
narodowe męczeństwo nie skończyło się ze
śmiercią „Lalka” Józefa Franczaka w roku
1963, którego odciętą głowę odnalazł IPN
w 2007 r. w Uniwersytecie Medycznym w
Lublinie. Dlatego poeta we „Via Regia.
Stacja czwarta” pisze: „wypędzonemu na
Przedmieście/ Jezusowi/ staje na drodze
matka/ w moherowym berecie// nie
chciała/ szwedzkich koron/ marienburskich hełmów/ ani rosyjskich uszanek
(…) Barabaszom/ pali się pod stopami/
grunt/ gdy matka wyrywa/ spod beretu/
ciernie // tylko jeden tkwi koślawo/ w
potylicy/ strzegąc/ wejścia do grobu/ z
którego eksodusu// bez zmartwychwsta-
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nia/ nie ma”
Twierdzenie, że nie jest łatwo współczesnym językiem oddawać miłość do
Ojczyzny i nie być śmiesznym, pozbawione jest cech wątpliwości. Znaleźć język.
Znaleźć formę. Utrafić w ton. Myślę, że
Erazm Stefanowski znalazł klucz trafienia
do umysłu i serca czytelnika. Połączenie
dramatu wyrażonego w bardzo oszczędnych słowach i naświetlenie historycznego
kontekstu tych tragedii na miarę zabój-

stwa Agamemnona w zdradzieckiej łaźni
Aigistosa i Klitajmestry, tragedii skrytej
wśród augustowskich sosen, przykrytej
iglastą ziemią dołów zapomnienia. Sam
zmagałem się z tym problemem „technicznym”. Mój wiersz „Nawracanie na cud”
powracał do mnie trzykrotnie, zawsze
wtedy wydawał się aktualny i tylko niewiele
dało się skorygować. Charakterystyczne, że
powracał co 10 lat, lub ich mnożnik (1984,
2004, 2014). Przetoczę fragmenty:

MAŁOPOLSKA NAGRODA
POETYCKA „ŹRÓDŁO” 2019

Niewielu odejmie sobie od ust
litanie złorzeczeń, będzie milczeć przeciw tym,
co z wężem w piersiach biegną w pieniądz,
po mniejsze, więc zło szlachetne.

W Konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie. Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 18 lat w dniu podpisania „Oświadczenia
uczestnika konkursu” (Załącznik 1).
Tematyka utworów powinna nawiązywać do
idei Konkursu. Mile widziane będą wiersze
inspirowane nazwą Konkursu Poetyckiego
„Źródło” i jego mottem.
Warunkiem udziału w Konkursie Poetyckim jest
nadesłanie na adres Organizatora, w postaci pięciu egzemplarzy wydruków, zestawu trzech do
pięciu utworów poetyckich. Utwory nie mogą
być wcześniej publikowane ani nagradzane w
innych konkursach. Pod pojęciem „publikacji”
rozumie się wydawnictwa zwarte (wydane
drukiem książki, czasopisma oraz antologie
wierszy).
Prace konkursowe powinny być przesłane w
postaci maszynopisów lub wydruków komputerowych w formacie A4 opatrzonych godłem
słownym. Przez „godło słowne” rozumie się
jednorazowy pseudonim, który umożliwia zachowanie anonimowości i nie daje możliwości
zidentyfikowania autora kryjącego się za nim.
Rękopisy nie będą brane pod uwagę.
7. Uczestnik Konkursu Poetyckiego może przesłać tylko jeden zestaw wierszy. Przesłanie więcej
niż jednego zestawu wierszy podpisanych różnymi godłami dyskwalifikuje autora z udziału
w Konkursie.
8. Prace konkursowe powinny być przesłane
do 24 czerwca 2019 r. (decyduje data stempla
pocztowego) na adres: Centrum Sztuki Mościce,
ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów z dopiskiem:
Nagroda Poetycka „Źródło”. Prace nadesłane po
ww. terminie nie wezmą udziału w Konkursie
Poetyckim.
9. Prawidłowo przygotowane zgłoszenie do
konkursu powinno zawierać:
- prace konkursowe jak opisano w pkt 4-8;
- odręcznie podpisane Oświadczenie o akceptacji
Regulaminu Konkursu Poetyckiego oraz zgody
na wykorzystanie prac konkursowych i wizerunku (Załącznik nr 1);
- podpisaną odręcznie informację o przetwarzaniu danych, zgodnie z RODO (Załącznik nr 2);
- wypełniony i podpisany odręcznie formularz z
danymi osobowymi (Załącznik nr 3).
1. Uczestnik Konkursu Poetyckiego zobowiązany
jest do wniesienia opłaty akredytacyjnej w wysokości 20 zł. Opłatę akredytacyjną należy wpłacić
do 14 czerwca 2019 r. na rachunek Organizatora:
Centrum Sztuki Moście, ul. Traugutta 1, 33-101
Tarnów, Santander Bank Polska 41 1500 1748
1217 4005 4325 0000 z tytułem wpłaty: „Konkurs
„Źródło”+ imię i nazwisko Uczestnika”.
2. Do oceny przez Jury Konkursu zostaną dopuszczone tylko te prace, które spełniają wymogi
formalne opisane w pkt. 3 – 9.
3. Prace będą oceniane według określonych
kryteriów, m.in. takich jak: wybór tematu i oryginalność jego ujęcia, opanowanie warsztatu
poetyckiego, walory literackie.
Informacji na temat Konkursu Poetyckiego
udziela Biuro Organizacyjne: Anna Sadowska,
tel. 14 633 46 11, e-mail: 4. a.sadowska@csm.
tarnow.pl

Jeśli jesteś zbyt blisko, oddal się;
jeśli jesteś w sobie, w ciemnym daleko –
przychodź.
Nie ma jednej wspólnoty czuwania.(…)
Mówisz, że już nie, że nie możesz
uwierzyć. W klapie marynarki nosisz
jakiś znaczek. Może nawet Boską Matkę.
Ale nienawiść określa twoją miłość (…)
Chciałbyś tu żyć, oddalać się,
zbliżać, znaczyć bardziej. Nie masz złudzeń,
że tu znaczy już u siebie. Ale jak próbować
z innymi wyzwolić z internowania słowa
przemienionych kołodziejów ?
Mea culpa, nie znalazłem języka, jego
adekwatnej formy, jak znaleźli Przemysław
Dakowicz i Erazm Stefanowski, aby wyrazić
uczucia i sformować pozytywną supozycję
dla hańby kalania walki wyklętych. Całkowite zapomnienie o żołnierzach niezłomnych stało się niemożliwe dopiero po ponad dwudziestu latach od początku tzw.
transformacji i odpowiednich wyborach
politycznych. Natomiast kwalifikowanie
ich jako bandytów, gwałcicieli i gwałtowników (w najlepszym razie wsteczników),
trwa w pełnym rozkwicie po stronie lewactwa i spadkobierców ubecji.
Bez cenzury i represji czytamy we
wierszu Stefanowskiego „Rytualny UB/
ÓJ” o „Pamięci zakatowanych w latach
1940-1941 i 1944-1956 w augustowskim
Domu Turka, siedzibie NKWD, NKGB
i UB” : „to tylko bydlę/ z krwi i kości
(…)”, ale w stacji XII-tej pada fraza nieśmiertelna fraza: „Ojcze/ w Twoje ręce/
powierzam/ ducha”
Teraz „bydlęta” są nieśmiało wskrzeszane do narodowej chwały. Nam, współczesnym Polakom pozostaje zadanie, aby
nie była to tylko Gloria victis.
styczeń 2019
Przypisy:

1 post-prawda - jej definicja winna być koniecznie
nieostra, co jest oczywiste w czasach rozmywania wartości na względne nie-oczywistości.
Post-prawdę dogmatyzują okoliczności, wobec
których obiektywne fakty mają bardzo nikły
wpływ na kształtowanie opinii publicznej. Góruje
odwoływanie się do emocji i osobistych i przekonań na bazie opinii, nie faktów, dokumentów,
elementarnej logiki.
2 „otwartość” – tak, ale na co? Gdzie są jej granice?
Granice rozsądku, gdzie sankcja prawdy i faktu?
Na co, w tyranii nad-tolerancji, nie można być
„otwartym”? I czy można?
3 Erazm Stefanowski „Oskarżony Jezus Ch.”
- Książnica Podlaska w Białymstoku, 2018r.
str. 140
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Anna Kokot

Pikselowy las
Poza cywilizacją, poza miastem. Na
końcach palców stóp balansują pocerowane, domowe kapcie. Przyglądam się im
bez zdziwienia. Ostrożnie, niczym pacjent
oddziału chirurgii, stawiam swoje pierwsze,
niepewne kroki. Gdzieś przy moim lewym
boku wyczuwam kształt strzelby, ale pewnie
jak zwykle w toku wydarzeń całkowicie o
niej zapomnę. Brnę w zieloność. Pochłania mnie w całości i nawet nie beknie z
przejedzenia. Ot, taka prymitywna kultura
osobista!
Leśno tam i cieniście, jak w owej krynicy,
Gdzie drzew wierzchy tkwią na dnie. (…)
idę, nie wiedząc ni dokąd, ni za czem –
Ku bezcelom, zapadłym w nieprzebytą ciszę,
Gdzie wszystko jest – bez nazwy, bez granic,
bez tchu.
Bolesław Leśmian, „Zielona godzina”
Las ten zaiste jest tajemniczy. Widzę w
nim dumną lipę czarnoleską Jana Kochanowskiego, gdzieś kątem oka dostrzegam
limbę poety Kazimierza Przerwy – Tetmajera, kłaniają mi się nisko do ziemi wszystkie
drzewa, jakie w swoich utworach opisywał
Adam Asnyk. Mam przed sobą leśne ostępy
z powieści Ignacego Kraszewskiego oraz
Henryka Sienkiewicza. Nie brakuje nawet
drzewa poznania dobra i zła z rajskiego
ogrodu, a więc gdzieś w ukryciu przebywają
zawstydzeni swą nagością Adam oraz Ewa.
Jest i drzewo, na które wspiął się niski Zachariasz, gdy chciał zobaczyć nauczającego
Jezusa. Bujne grzywy lasów przypominają
mi nastroszone irokezy fanów rocka z Jarocina. Przecieram nienawykłe do takiej zieloności oczy, oczy zadeklarowanego mieszczucha, a potem próbuję ogarnąć umysłem
owo zielone władanie, które skinęło na
mnie swym berłem. Wydaje mi się, że słyszę
niewyraźne, szumiące słowa, wydobywające
się spomiędzy konarów. Z szacunku przed
tym królowaniem nieznanym, pokornie
pochylam głowę – wśród ciszy drzew poszukując tożsamości i wytchnienia. Przypominam sobie, że w średniowieczu las
pełnił rolę swoistej naturalnej izolacji od
świata zewnętrznego, bywał schronieniem
wszelkiej maści pustelników, ascetycznych
świętych i introwertycznych samotników.
Na ogół te barwne postacie tam żyły i tam
też umierały. Średniowieczny las bywał również granicą poszczególnych państw. Alegoryczna literatura tych czasów nakazywała
odczytywać go jako grzech pokusy świata.
W okresie Polski szlacheckiej lasy miały
za zadanie chronić posiadłość majętnego
pana, żywiły go i umacniały jego dobrobyt.
Stanowiły ważną część majątku. Literatura
owych czasów chętnie przypisuje drzewom
cechy ludzkie, miały one ponadto zdolność
odzwierciedlania wszelkich człowieczych
emocji – radości, żalu, gniewu czy smutku. Potrafiły wchłonąć wiele ludzkich łez
i nieść ukojenie. Być może stąd pochodzi
współczesna drzewoterapia – leczenie za
pomocą bliskiego kontaktu z kojącym oddziaływaniem drzewa. Do historii przeszły
także pruskie święte gaje, będące ponoć

tajemnymi miejscami kultu, czczonymi
przez ufny lud. Po dziś dzień drzewo
jest tym magicznym miejscem zetknięcia
się nieba z ziemią, łącznikiem pomiędzy
dwiema rzeczywistościami. To właśnie w
towarzystwie drzew człowiek może badać
swój status ontyczny, posiłkując się ich
charakterystycznym spokojem.
Las otumania mnie, przytłacza kolorem, zapachem, dźwiękiem. Wabi, kusi
- niczym zielona hurysa, owija się wokół
moich myśli i oczu. Nie wiem jak się przed
nim bronić, przed widokiem owych leśnych
powabów. Przyzwyczajony do tego, że w
życiu codziennym na horyzoncie majaczy
już nie zieleń lasu, ale wysokie kominy
fabryk, błąkam się zarośniętymi ścieżkami
oszołomiony, strapiony swoją nieśmiałością
w badaniu przyrody. Nie umiem określać
stron świata tylko po rosnącym na drzewach mchu, nie potrafię szukać tropów
leśnych zwierząt, gatunki drzew zlewają
się przed moimi oczyma w jeden kolor
wszechobecnej zieloności. Nie jestem leśnym ignorantem, raczej pielgrzymem po
świecie drzew, wędrowcem o poranionych
stopach oraz poszarpanej szacie. Przed
sobą trzymam niewielką tarczę z napisem:
„23 marca – Światowy Dzień Lasu”. Osłaniam się nią tchórzliwie w nadziei, że żadne
zirytowane mną drzewo nie wezwie mnie
na pojedynek. Idę, idę... wprost w objęcia
lasu, posadzonego piórem poety Bolesława
Leśmiana (to sugestywne, zmienione nazwisko!). Stąpam po ziemi ostrożnie, starając się nie kalać jej swoimi świętokradzkimi
nogami mieszkańca miasta.
Mijane gałęzie drzew uderzają mnie
przyjaźnie po plecach, jakby witały się z
dawno niewidzianym przyjacielem. Mam
jednak nieprzyjemne wrażenie, że promienie słońca prześwietlają moje myśli,
obnażają zmieszanie i niewiedzę. Otwierają
mój spętany wątpliwościami mózg, jakby
przeprowadzały zabieg lobotomii i plączą
zwoje nerwów. Przez moment wydaje mi
się, że ktoś włożył do mojej głowy kłębek
splątanych sznurówek. Jestem nieco bezwolny, bezwładny, wystawiony na działanie
potęg lasu.
Naraz cudnej urody dziewczyna porywa mnie za ręce i zaczyna ze mną szalony
taniec, taniec leśnej ekstazy. Mam wrażenie, że wiruję niczym rozpędzone wrzeciono, poza czasem i miejscem. W uszach
czuję dźwięk pulsującej krwi, serce bije mi
gdzieś poza klatką piersiową, zdaje się, że
w miejscu głowy. Cały jestem ruchem. Pędem. Tętnieniem życia. Oczekiwaniem…
na… więcej… Niespodziewanie potykam
się o leśny kamień i upadam. Podnoszę
szybko oczy, bo osłabionego ciała jeszcze
nie jestem w stanie i wtapiam się w przeźroczyste źrenice. Ich właścicielka, moja
partnerka w tańcu, nie wydaje się być ani
trochę zmęczona. Wciąż trzymam ją za nadgarstek, więc ze zdziwieniem zauważam,
iż nie da się u niej wyczuć nawet pulsu.
Delikatnej urody, eteryczna - długie włosy
spływają jej kaskadami spod kwiecistego
wieńca na głowie. Swoje niezwykle białe

ciało skryła pod powierzchnią mglistej szaty. Uśmiecham się do niej niepewnie, ale
wówczas ona robi coś niespodziewanego.
Wyrywa swoją rękę i pochyla się do moich
stóp. Wciąż nic nie mówi, a ja już mam
usidlić jej uwagę czułymi słowy, gdy naraz z
przerażenia cały zamieram. Leśna tancerka
zręcznym, wprawnym ruchem zdejmuje
mi buty, skarpetki i najwyraźniej zamierza
połaskotać mnie w miękką podeszwę stóp.
Doznaję błogosławieństwa – czy też w tym
wypadku - przekleństwa wiedzy.
- Nieeee!- krzyczę niczym opętany złym
duchem. – Zostaw mnie w spokoju! Już cię
poznaję! Jesteś rusałką leśną i chcesz mnie
swym łaskotaniem doprowadzić do śmierci
ze śmiechu. Odejdź okrutna!
Oczy rusałki pozostają zimne i nieprzystępne, ich właścicielka najwidoczniej
na stałe przebywa w innym wymiarze, do
którego nie mam dostępu. Gęsty pot spływa
mi po plecach i wsiąka w sztywny materiał
spodni. Czuję, że zjawa jeszcze się waha i
dodaję szybko:
- Mam przy sobie piołun, więc lepiej
uważaj! – przypominam sobie o wyczytanej
gdzieś w „Klechdach polskich” Bolesława
Leśmiana odtrutce na rusałkowe uwodzenie. Oczywiście o swojej strzelbie zupełnie
zapominam, zresztą i tak nie byłbym w
stanie zabić rusałki. Kogokolwiek innego
zresztą też. W tym momencie szalka wagi
losu przechyla się na moją stronę i puste
oczy odwracają się ode mnie ze wzgardą.
Rachityczna postać znika tak szybko jak
się pojawiła, lecz ja jeszcze dla pewności
krzyczę w ten rusałkowy niebyt:
- Zagadek też mi nie zadawaj! Pewnie i
tak byłyby dla mnie za łatwe! – najwyraźniej
przestaję się bać, bo robię się zarozumiały.
Ponownie przychodzą mi bowiem na myśl
słowa Leśmiana, który będąc specjalistą od
demonologii słowiańskiej pisał o niebezpieczeństwach grożących w lesie młodemu
mężczyźnie. Może on nie tylko umrzeć
załaskotany na śmierć, ale także zginąć
w opętańczym tańcu z leśną zabójczynią.

VII edycja konkursu
„Inspiracje Wierzchowskim ”
Redakcja ogólnopolskiego Miesięcznika Literackiego „AKANT” i Fundacja POLSKA KORONA
ogłaszają kolejną VII edycję konkursu na fraszkę,
aforyzm lub limeryk pod hasłem „Inspiracje
Wierzchowskim”.
Utwory powinny nawiązywać do twórczości
literackiej Leszka Wierzchowskiego, autora
m.in. pięcioksiągu fraszek: ”Manifest erotyczny”, ”Dziwne stany świadomości”, ”Imionnik
zakochanych”, „Erotyczne przymiarki” i „Sztuka
pieszczot”.
Materiały na konkurs zaopatrzone hasłem
„Inspiracje Wierzchowskim” należy przesyłać na
adres:
Redakcja Miesięcznika Literackiego „AKANT”,
ul. Dworcowa 62/1, 85-010 Bydgoszcz .
Najlepsze fraszki, aforyzmy i limeryki będą na
bieżąco publikowane na łamach „AKANTU”.
Konkurs potrwa do 31 grudnia 2019 roku, a
laureaci otrzymają nagrody.
Miesięcznik Literacki „AKANT”
i Fundacja POLSKA KORONA
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Ocalenie nieść mógł tylko piołun oraz
rozwiązanie zagadki, jaką taka rusałka
wymyśliła. Uratowała mnie zatem nie inteligencja, ale nieporadność i wrodzona
niezborność ruchów. Potknąłem się o
kamień, więc przerwałem taniec ze śmiercią, swoisty „danse macabre”, by wpaść w
słodkie, kojące ramiona życia. Pokonałem
boginię, mającą moc wtajemniczania w
misterium śmierci.
Ostrożnie rozglądam się dokoła, las
wciąż kusi mnie swym czarem, choć z pewnością w pobliżu stojącej wody roi się od
równie wyrachowanych Syroid, związanych
z żywiołem wody. Mają one tylko jedną
rękę, jedną nogę i jedno oko, jedno też słowo mogą wypowiedzieć w swoim życiu. Gdy
tylko wyjdzie ono z ich ust, rozpływają się
w pianę. Obiecałem sobie, że będę unikał
podczas swojej wędrówki brzegów bagien,
bo Syroidy mogą mnie swoją ręką do wody
bezczelnie pociągnąć i tak długo trzymać
na dnie, aż moja dusza nie zachłyśnie się
wodą, a ciało całkowicie nie zesztywnieje.
Wówczas ich usta wypowiedzieć mogłyby
owe słowo jedyne wprost do mego martwego ucha i pozostawić w wodzie na wieczne
odpoczywanie. Nie spieszno mi było do
goryczy agonii, więc postanowiłem strzec
się także przed magią Majki, zwanej płaczką
leśną, nawką czy miawką. Ona to, będąca
widmem dziewiczym demona powstałego z duszy samobójczyni, mogła wodzić
mnie swym wdziękiem na pokuszenie. Jak
ostrzegał Leśmian: „Można je często przyłapać w lesie, gdy splatanym warkoczem
zawadziwszy o gałęzie wiszą bezradnie,
wyczekując pomocy ludzkiej. Częstokroć
też i w zbożu nurkują (…), czyhając na
samotnych przechodniów. Majki umieją
kochać i lubią miłość wyznawać”. Tradycja
południowosłowiańska, czeska – wspomina
także o dziwożonach, kolejnych demonach
leśnych. Mieszkają one ponoć w pieczarach, na urwistych stokach gór, na głowach
noszą czerwone czapeczki. Wyróżniają się
spośród innych zjaw tym, iż mają nienaturalnej wielkości piersi. Bywają życzliwe,
ale jeszcze chętniej psocą. Potrafią działać
także na ludzką niekorzyść. Są to „(…)
kobiety nadprzyrodzone, (…), mają włos
bardzo długi, rozpuszczony i prosty; piersi
mają tak wielkie, że je zamiast pralników
używają, piorąc swoją bieliznę. (…) Najwięcej cierpią od nich położnice. Dziwożony
szpiegują takie kobiety, a upatrzywszy porę,
kradną nowonarodzone dziecię, a swoje na
miejscu skradzionego zostawiają, które jest
zwykle szpetne, garbate, koszlawe”. Istnieją
jeszcze drzewice, będące duchami drzew
oraz dziewoje, opiekunki runa leśnego.
Na tą myśl wstrząsa mną spazm bólu
ogromnego i wzdycham straszliwie. Co mi
po takiej miłości, co kończy się za ciężkim
wiekiem trumny? Zresztą w lesie miłości
nie szukam, co najwyżej chwili relaksu,
kilku haustów czystego powietrza, trochę
dźwięków rosnących traw, ptasich trelów
i pohukiwania sowy. Otrzepuję się z tych
ponurych myśli i sprawdzam stan mojej
nogi: jest cała! Nadaje się więc do dalszej
podróży przez las. Ostrożnie stawiam kroki,
a z każdym z nich uspokajam się, wyciszam,
popadam w senne odrętwienie. Więc nie
wiem już czy to sen jest czy jawa, gdy we
mgle nad leśnym bagnem dostrzegam błysk
świetlistego krzyża. On to dawniej ukazywał

się niektórym łowcom, przemierzającym z
rohatyną czy kuszą polskie lasy.
Mgła przed moimi oczyma jakby
gęstnieje, zaczyna przypominać swoją
konsystencją budyń. Powtórnie zatrwożony
przystaję, za to oddech znów przyspieszył,
serce bije ciężko. Pot ponownie spływa po
plecach, drążąc w nich pewnie głęboki rów.
Chciałbym móc przynajmniej schować się
za drzewem, ale na każde z nich spoglądam
ze zbyt wielką podejrzliwością. Wróg to czy
przyjaciel? Niepewny odpowiedzi – niczym
przerażony zwierz, postanawiam zamrozić
się w swym bezruchu, przeciwstawić niebezpieczeństwu bierny opór.
Zamieram, co przychodzi mi bez
większego trudu. Wytężam przerażony
wzrok, wpijając go w kłęby mgły. Z niedowierzaniem dostrzegam wyłaniającą
się z niej postać Władysława II. Jak głosi
legenda – gdy zabił jelenia, ukazała mu się
na niebie Hostia, kielich i Baranek Boży.
Zdjęty strachem postanowił założyć miasto
Wieluń, którego nazwa pochodzi właśnie
od słowa jeleń. Postać przeobraża się niespodziewanie w Bolesława Krzywoustego.
Ten to był odważny! Śmiało chwytał do
ręki oszczep i bez widocznego lęku stawał
naprzeciw niedźwiedzia czy też dzika. Przypominam sobie, iż jemu również ukazał się
dziwny jeleń, po czym przemówił do niego
ludzkim głosem. Był widać obdarzony
nadzwyczajnym talentem oratorskim - albo
może siłą przekonywania, gdyż król ufundował kościół – w miejscu, gdzie dziś jest
Jelenia Góra.
Pst! Mgła groźnie wiruje, wyczuwam
w niej potężny żywioł - pojawia się postać
Bolesława Śmiałego, który cenił sobie polowania z sokołami. Obok niego wyrasta
z nicości sylwetka Kazimierza Wielkiego,
który zmarł po złamaniu nogi na łowach w
Puszczy Niepołomickiej. Ten sam wypadek
na polowaniu dotknął ponoć także starego
Jagiełłę, gdy tropił niedźwiedzia w Białowieży – ale on nie przypłacił go życiem. Ze
złamaną nogą, czy też zdrową – chętnie
polował także na żubry, które następnie
ładował w beczki, solił hojną ręką, a potem
przesyłał w darze profesorom krakowskim.
Według zapisków samego Długosza – podobne beczki rozdawał także Kazimierz
Jagiellończyk. Ofiarowywał je między innymi biskupom, senatorom i wszechnicy
naukowej.
Słyszę jakiś dziwny bulgot, jakby kto
na gazie zbyt długo zupę gotował i znów
lęk dopada mnie obezwładniający. Mgła
formuje się w postać Stefana Batorego,
poznaję go po sporej nadwadze i zawadiackiej minie. Zazdroszczę mu tej odwagi.
Moje kolana uginają się niebezpiecznie i
boję się, że zaraz niespodziewanie kucnę.
Przyglądam się intensywnie korpulentnej
sylwetce – z nadzieją, że samo patrzenie
wznieci we mnie ducha męstwa. Nadaremnie! O mało się nie przewracam, gdy
zauważam krążące nad Batorym sokoły,
które on przez całe życie skupował od hodowców. Dbał również o psy, towarzyszące
mu podczas polowań – więc i one skaczą
wesoło u jego boku, przyjaźnie machając
ogonami. Jego legawce nosiły imiona pochodzące od ich cech charakteru – Śmiga,
Obrócica, Karwat, Szukaj. Czuję, że jeszcze chwila, a ruszy na kolejne polowanie
(szczególnie upodobał sobie wyprawy na
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zające) – w końcu organizował je nawet
podczas wypraw wojennych. Zmarł zaś jak
podaje Józef Szczypka, prozaik i reportażysta – w rezultacie powikłań zdrowotnych
po polowaniu na podgrodzieńskie dziki –
bardzo wówczas przemarzł. Głodna mgła
pochłania Batorego, jego sokoły i psy. W
to miejsce materializuje się demonicznie
postać Augusta III Sasa. Gdyby psy Batorego pozostały jeszcze w tym towarzystwie,
mogłyby poczuć się zagrożone. Król August
zwykł bowiem strzelać dla swej dziwacznej
uciechy do tych czworonogów, gdy specjalnie dla niego przyprowadzano je na
dziedziniec zamkowy. Ja nie byłbym w stanie zabić czworonoga, o czym przekonam
się później.
Opadam na ziemię, jakby ktoś nagle
kopnął mnie w brzuch. Przeraziłem się
śmiertelnie! Wydawało mi się, że sto diabłów zaprzężonych do stu karet przejechało mi z głośnym jękiem po nieutwardzonej
drodze duszy. Nie, to tylko psy Batorego
dowiedziały się jednak o dziwnej formie
zabawy sadystycznego Sasa i wystraszone
skomleć zaczęły. Stąd ten dźwięk, stąd ten
strach! Jestem szaleńczo roztrzęsiony. Dłonie drgają i szukają spokojnej przystani, o
którą mogłyby się oprzeć. Nie podnosząc
się z ziemi, szukam towarzystwa drzewa.
Posuwając się na oślep w lewo, niemal
wpadam na potężny dąb. Emanuje z niego takie poczucie bezpieczeństwa, że nie
zadaję sobie tym razem żadnym pytań,
wytrzepuję z głowy wątpliwości, mocno
uderzając się w policzek. Boli, ale koi.
Przebiegam czule palcami po spękanej
korze drzewa, przytulam do niej piekącą
cząstkę twarzy. Soki życia zdają się znów
płynąć w moim ciele, szybko odzyskuję
nad nim władzę. Czuję się niczym ludzka
huba, w odwiecznej symbiozie z prastarym
drzewem. Łagodnieję, brwi nie skaczą już
buńczucznie nad moimi oczyma jak młode,
zacietrzewione koguciki. Wspaniałomyślnie przypominam sobie, że Augusta III
Sasa można poznać także z lepszej strony
– 27 września 1752 roku urządził bowiem
prawdopodobnie największe polowanie w
dziejach Białowieży. Uczestniczyła w nim
cała rodzina królewska. Jej łupem padły 42
żubry, 13 rysiów oraz wiele innych mniejszych zwierząt. Jak podaje wspomniany już
przeze mnie Józef Szczypka - „Tylko pod
lufą Najjaśniejszej Pani wyciągnęło kopyta
20 żubrów” .
Uchodzi ze mnie powietrze. Zmęczony
wrażeniami, wyłączam z udziału mózg, by
oddać się rozpuście bezmyślności. Nawet
nie zauważam, że mgły nad wodą opadły,
już nie dostrzegam kształtów królewskich
władców. Nie wiem kiedy zapadam w krótką, gorączkową drzemkę, z której budzi
mnie głośne szczekanie. Dawniej ponoć
myśliwi uważnie przysłuchiwali się głosom
swoich czworonogów, dzieląc je na jadowite, rzewliwe, chrapliwe, klarowne oraz
niedbałe i nadstawiali ucha czy psy w czasie
polowania brzechają, ujadają, skomlą czy
też może wyją. Zranione w czasie leśnych
wypraw były troskliwie leczone, a wojewoda
Jan z Ostroroga zalecał przy tym „zatyłe
psy jako chudzić”, „czuch stracony jako
naprawić”, a chorym na wściekliznę kazał
podawać dryjakwię, specjalnie przyrządokoñczenie na str. 24
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Pikselowy...
dokończenie ze str. 23

dzony proch, spuszczać im krew, a także
karmić „świerszczem żywym albo dwoma w
słoninie”. Jako autor „Myślistwa z ogary”,
pisał: „Myśliwiec jest jakoby hetman, wódz
i sprawca psi, który nimi rządzić ma, i sprawować je, używając ich rozrywki i zmysłu,
i mocy do słusznego szukania, prędkiego
znalezienia i ugonienia zwierzęcia”.
Nieprzytomnym okiem rozglądam się
wokół siebie i z przerażeniem obserwuję otaczającą mnie sforę psów. Nie od razu zauważam, że są to psy przystosowane do polowań.
Moja strzelba nawet nie piśnie, by przypomnieć mi o swojej obecności. Widocznie boi
się tak bardzo jak ja. Nie czuję się myśliwym,
jestem tylko marionetką postępu cywilizacyjnego - zagubiłem zdolność czytania z ruchu
warg przyrody. Nie upolowałem w życiu żadnego zwierza, a co najwyżej przecenione towary w hipermarkecie. Nie doświadczę więc
myśliwskiego obrzędu inicjacji - smagania
po twarzy krwawymi jelitami zabitego przez
siebie kota czy też chłostania w zawiązanym
worku podczas wyprawy na derkacze czy
kaczki. Psy tymczasem jakby ignorując moje
niedoświadczenie, stają przede mną po kolei,
a wiatr w konarach drzew szumiącymi słowy
wypowiada ich staropolskie imiona, skrzętnie
wynotowane kiedyś przez Zygmunta Glogera, historyka i etnografa: Ostroząb, Ścinaj,
Załeb, Obal, Grzmilas, Chwytacz, Rozbój.
Tomasz Bielawski, autor pochodzącego z
roku 1595 wiersza „Myśliwiec”, zalecał nawet
stosować pewne fortele przy nazywaniu psów
myśliwskich.
Jednego nazwiesz Leniwy,
Acz rączy będzie myśliwy. (…)
Co czarny, nazow Cyganem,
Idzieć dyabeł z poganem.
A co młody chart a szary,
Daj mu to nazwisko Stary.
To się o to będzie gniewał,
Prędko skoki wybiegował:
Szukał będzie tej pogody,
Byś go zasię nazwał Młody…
Prezentacja nie dodała mi odwagi, witam się dość nieporadnie:
- Cześć pieski! – piszczę cieniutkim głosikiem i marzę o dematerializacji. Wiem, że na
niedźwiedzia z łóżkiem, a na dzika z trumną
iść trzeba, ale nikt mi nie powiedział z czym
wyjść do psów. Z ciepłym słowem? Orędziem
powitalnym? Litanią do Wszystkich Świętych?
Psiej karmy nie mam, zresztą pewnie nauczone są, by nie częstować się z rąk obcych.
Żywego mnie nie wezmą, a i martwym być nie
zamierzam. Decyduję się na dyskretny obrót
w bok i wolniutkie wycofanie się z metropolii
psich ogonów. Staram się nie patrzeć im w
oczy, bo to ponoć może wzmóc psią agresję.
Koncentruję się na widoku swoich stóp i
cieszę się, że nie zostały dotkliwie pogryzione
i nie zmieniły kształtu, przeobrażając się w
napuchnięte baloniki.
W końcu przystaję. Ze sfory psów zostały
przy mnie tylko dwa. To pięknie utrzymane
charty, majstersztyk anatomiczny. Aerodynamiczne sylwetki i szlachetne pyski. Liżą
mnie przyjaźnie po twarzy i wydają się być
oswojone. Ciekawie rozglądam się za ich

właścicielem, ale nie dostrzegam nikogo
na horyzoncie. Głaszczę je delikatnie po
suchych bokach i drapię za uszami. Chętnie
poddają się moim pieszczotom, obdarzając
kolejnymi litrami śliny.
- Dobre pieski – mruczę zadowolony. –
Kto jest waszym panem? – pytanie zawisa w
nieskończoności lasu i nie pojawia się nikt,
kto by mógł na nie odpowiedzieć.
Już chcę się podnieść i udać w dalszą
drogę, gdy naraz dobiega mnie głośne
wołanie:
- Kusy! Kusy! Do nogi! – woła ktoś z
gęstwiny po mojej prawej stronie.
- Sokół, gdzie jesteś? – słyszę z gęstwiny
po swojej lewej stronie.
Psy nadstawiają czujnie uszy, szczekają
radośnie i po chwili znikają mi z oczu. Pozostaje mi po nich jeszcze ciepło w dłoni i
trochę zaschniętej śliny na policzkach. Przypominam sobie kim są ich właściciele. Kusy
jest własnością Rejenta, a Sokół – Asesora, postaci z „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.
Z niedowierzaniem kręcę głową, choć tego
dnia nic już nie powinno mnie zaskakiwać.
Klepię na pożegnanie kojący dąb, otrzepuję
z wrażeń spodnie i ruszam kędy mnie ścieżka
poprowadzi. Przy boku czuję czyjąś obecność
i jestem pewien, że to duch „pokutującej
konteski” z Wyszyny, koło Konina, córki hrabiego Gurowskiego. Zabito ją przypadkiem
podczas polowania królewskiego Batorego w
jej rodzinnej okolicy. Ma dziewczyna prawo
być wściekła, ale pocieszam się, że po upływie
kilku wieków trochę ochłonęła i przyzwyczaiła się do swojej śmierci. W każdym razie z
jej rąk nie spodziewam się niczego złego, to
przecież „mdła białogłowa”. Pewnie już nieco
doszła do siebie, biedactwo. Z niewiastą iść
po lesie bez przyzwoitki nie wypada, ale czy

choć przez chwilę będziemy tak naprawdę
sami? O, tam zza drzewa wystaje rąbek białej
szaty nimfy, zza konarów podglądają nas
czujne oczy jakiegoś ptaszyska. Mógłbym
też przysiąc, że dostrzegam żubra, choć dotychczas widziałem go tylko w telewizyjnej
reklamie pewnego trunku. Ponoć laicy mylą
go często z turem. Krążą też na jego temat
mrożące krew w żyłach legendy, jakoby
potrafił przyciągnąć ku sobie swoim długim
językiem zbyt nachalnego łowcę - czy też
podrzucić na rogach konia z jeźdźcem. Nie
żebym w nie wierzył…. Ostrożności jednak
nigdy nie za wiele - nie na darmo poznawałem w przedszkolu regulamin zachowania
się w lesie.
Oczywiście nie poddaję się ostatecznie,
nie dezerteruję z lasu na zawsze. Pamiętam
bowiem, że nieszczęśników, którzy przed
czasem schodzili ze stanowiska w trakcie polowania - karano leżeniem na ubitym zwierzu
i trzema uderzeniami kordelasa. Pozostali
kompani upodlonego krzyczeli przy tym po
trzy razy „Ho, ho!”. Pierwszy raz na cześć
głównego łowczego, wykonawcy wyroku,
drugi raz – ku czci swojej gromady, a trzeci – uhonorowując samo prawo łowieckie.
Gotowi za wszelką cenę go bronić - chwytali
przy tym za swoją broń i nieco wysuwali ją z
pochew.
Ja mogę co najwyżej wyciągnąć chusteczkę z kieszeni i przetrzeć nią spocone czoło, co
też niezwłocznie czynię. Zmęczony naciskam
palcem wyłącznik komputera i tym samym
wychodzę z tajemniczego lasu… lasu pikseli.
Otrzepuję domowe kapcie z liści i ziarnek
piasku. Game over. Dość tego cyberżycia w
e-lesie przy komputerze. Idę zapolować…
ale tylko bezpiecznie, podczas wyprzedaży
w wiejskim sklepiku.
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Poeta i jego poezja
Poezja istniała od zawsze i z tego
punktu widzenia zjawisko to należy przyjmować, jako coś zupełnie naturalnego.
W pierwszej połowie lat siedemdziesiątych minionego stulecia, kiedy rozpoczynałem swoje pierwsze próby poetyckie,
poeci byli postrzegani, jako elita literacka.
Niewątpliwie było to pokłosie znaczenia
tego rodzaju twórczości i utrwalania żywej
pamięci o wielkich wieszczach narodowych
i całej spuścizny romantycznej z jej mesjanizmem z okresu niewoli, który poprzez
twórczość młodopolską przejawiał się jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym.
Poezja polska w okresie dziewiętnastego
wieku spełniała rolę strawy duchowej
w świadomości narodowej i powstającego
nowoczesnego społeczeństwa, była odskocznią od swej codzienności.
Mylne byłoby dalsze przeniesienie
tego toku rozumowania na okres władztwa Polski Ludowej, w której usytuowanie
twórczości poetyckiej,a tym samym poetów
zależało od treści, formy przekazu oraz
postawy jego twórcy. Tutaj pojawia się dziś
niezrozumiały dla młodego pokolenia podział na oficjalny i nieoficjalny obieg twórczości. W pierwszym przypadku cenzura
poprzez autorytarną decyzję dopuszczała
do druku taką anie inną twórczość zgodną
z aktualnie prowadzoną polityką kulturalno - ideologiczną. Nieco barwniejszy był
drugi obieg wydawnictw podziemnych w
formach: maszynopisu, powielacza czy
druku maszynowego, ale najczęściej na
lichym papierze. Docierały także w drugim obiegu wydawnictwa zagraniczne,
a szczególnie miesięcznik „Kultura” czy
wydawnictwa z serii „Biblioteka Kultury”.
Zetknąłem się z tym jako student uniwersytetu, gdzie przekazywane w zaufaniu z rąk
do rąk pełniły rolę uzupełniania wiedzy
o polskich twórcach krajowych a szczególnie emigracyjnych. Drukowana tam
literatura wnosiła świeży i zdrowy powiew,
a czytanie jej należało do dobrego tonu
w towarzystwie. Podobnie jak udział w kilkunastoosobowych projekcjach filmowych
tzw. ,,półkowników” w ACK Pałacyk. Były
to filmy niedopuszczone do powszechnej dystrybucji ze względu nie na niskie
walory artystyczne tylko nieodpowiednie
podejście ideologiczne i linię polityczną.
Tak obejrzałem kilka filmów w tym słynny
,,Ósmy dzień tygodnia” w reżyserii Aleksandra Forda, który powstał na podstawie
opowiadania Marka Hłaski pod tym samym
tytułem. Filmnakręcono w 1958 roku. W
znakomitej obsadzie aktorskiej w rolach
głównych wystąpili: Zbigniew Cybulski,
Sonia Ziemann, Emil Karewicz, Leon
Niemczyk, Tadeusz Łomnicki. Twórczość
Hłaski była bardzo popularna pośród elit
intelektualnych i czytana z wydawnictw
drugiego obiegu. Tak jednym tchem
przeczytałem ,,Pięknych dwudziestoletnich” oraz ,,Odczytanie popiołów” Jerzego
Ficowskiego z reprodukcjami akwafort

Marc Chagalla, wydane przez Niezależną
Oficynę Wydawniczą w 1980 roku, które
do dzisiaj zajmuje szczególne miejsce w
mojej prywatnej bibliotece.
Zapewne dla większości społeczeństwa niemiało to istotnego znaczenia w
czasie, kiedy należało zabiegać o podstawowe środki do życia. Doświadczyłem
tego z autopsji, kiedy otrzymywałem kartki
żywnościowe, na które niebyło pokrycia
w sklepach, jak również wówczas, kiedy
na zmianę z kolegą z roku filozofii, nocami staliśmy przed piekarnią w kolejce,
by rano zaopatrzyć się w jeden bochenek chleba.Tak kiełkowała poezja przy
szklance zasypywanej herbaty bez cukru
i postnym chlebie. Ten cukier, wówczas
synonim zamożności lub sprytu utożsamianoze słynnym przedwojennym powiedzeniem Melchiora Wańkowicza ,,Cukier
krzepi”. Obecnie jego niespożywanie
odnosi się do zdrowego odżywiania. Ot!
Taki paradoks czasów i medycyny. Wiersze
zapisywałem na białym kredowym papierze,czerwoną czcionkąz braku innej taśmy
na czarnej antycznej maszynie do pisania,
typu gabinetowego, o ,,złoconym” napisie
Continental, pożyczonej w zaufaniu od koleżanki z II piętra akademika ,,Słowianka”.
W tymże wspomnianym akademiku kwitło
życie kulturalne i można było prezentować
nie tylko w świetlicy swoją twórczość poetycką. Trzeci kolega współmieszkaniec,
zapalony speleolog, biorący udział w eksploracji Jaskini Niedźwiedziej, posiadłszy
umiejętność harmonicznego przesuwania
palców po strunach klasycznej gitary,
upajał nas wieczorami interpretując pieśni Leonarda Cohena w oryginale lub w
polskim przekładzie Macieja Zembatego.
Szczególnie odpływaliśmy, co zrozumiałe,
przy ,,Suzanne”. Ten nasz ,,pokojowy”
bard kaleczył pieśni aktora z moskiewskiego Teatru na Tagance Włodzimierza Wysockiego, nie z braku znajomości podstaw
języka rosyjskiego, gdyż taką posiadaliśmy
wszyscy, ale nie mając charakterystycznego
niskiego ochrypłego barytonu, zupełnie
,,kładł” jego utwory. W tym miejscu przypominam sobie, że przebywając w drugiej
połowie lat osiemdziesiątych we Lwowie
po prezentacji swoich wierszy przed szeroką publicznością na estradzie w Parku
Stryjskim, poznałem aktora urodzonego
z mieszanego małżeństwa ukraińsko
- polskiego, który występował we wcześniejszych latach wspólnie z Wysockim
we wspomnianym teatrze. Z wieczornych
rozmów dowiedziałem się wiele o tym
nieżyjącym już rosyjskim pieśniarzu. Ów
znajomy to była postać nietuzinkowa o
interesującym pochodzeniu ze strony
jeszcze wówczas żyjącej matki z pięknym,
utytułowanym polskim rodowodem.
Tak rodziła się moja poezja w czasie przyspieszonego procesu socjalizacji
poprzez czynne uczestnictwo nie tylko
w ,,ulicznych ćwiczeniach politycznych”.
Powstawała podczas obowiązkowych ro-
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botniczych praktyk studenckich w miejscowym Polifarbie, przy rozlewaniu do
pięćdziesięciolitrowych metalowych pojemników białej farby olejnej z napisem
w języku rosyjskim: Cделано в Польской
Республике. Niezliczoną ilością wagonów
z przyfabrycznej bocznicy kolejowej wywożona do ,,Wielkiego Brata” dla pobielenia
ułomnych letnich igrzysk olimpijskich .
Poezja ciągnęła się za mną również podczas eskapad po górach Saksonii Szwajcarskiej, w pałacu słynnej hrabiny Cosel,
niezapomnianej metresy króla Polski i
elektora Saksonii Augusta II Mocnego.
Powstawała również w ospałych uliczkach
Weimaru u Schillera i Goethego czy w
drezdeńskim Zwingerze. Przyznam, w tamtym czasie bardziejz racji zainteresowań
naukowych wnikałem wmyśl wybitnego
niemieckojęzycznego filozofa Fryderyka.
Nietzsche, wsłuchując się w wykłady na
23 piętrze Uniwersytetu Lipskiego. Inspirowała mnie jego centralna kategoria
filozofii jaką jest filozofia życia, ujmowanie rzeczywistości, a więc także człowieka
jako życia. Jako ciekawostkę przypomnę,
że sam chętnie przyznawał się do ,,polskości” uznając kulturę niemiecką za upadłą.
Jego ród biografowie wywodzą od Nickich
herbu Radwan z województwa płockiego.
Miałem także w pamięci ostrzeżenie jednego z profesorów: ,,Pamiętaj młodzieńcze
poeta nigdy nie zostaje w pełni filozofem, zatrzymuje się w połowie drogi”.Cóż profesorzy
też bywają omylni, Nietzsche był również
poetą. Inny charakter miały Tygodnie
Filozoficzne organizowane przez Koło
Filozoficzne Studentów KUL. Pamiętam
jak pierwszy raz,jako członkowie Koła
Filozofów uzyskaliśmy zgodę na wyjazd
wydanąprzez dyrektora naszego Instytutu.
Poznałem wówczas kilku znanych filozofów w tym ówczesnego rektora KUL ks.
prof. Mieczysława Krąpca, dominikanina
znanego z badań naukowych nad koncepcją bytu u Arystotelesa oraz św. Tomasza z
Akwinu i ks. prof. Włodzimierza Sedlaka
twórcę polskiej szkoły bioelektroniki,
elektromagnetycznej teorii życia oraz
pojęcia wszechpróżni. Ta znajomość przetrwała dłużej.
Powstawała moja twórczość, podbudowana nie tylko zagadnieniami z
zakresu filozofii ale również wcześniejszą
fascynacją literaturą iberoamerykańską,
totalnym uzależnieniem od realizmu
magicznego Gabriela GarciaMarqueza.
Jego kultowa powieść,,Sto lat samotności”
(hiszp. Cien años de soledad), nakładała się
na obrazy moich rodzinnych stron Kotliny
Sandomierskiej. Mojawiedza pogłębiona
poprzez lekturę miesięczników: ,,Literatura na Świecie” (przez dekadę byłem prenumeratorem) ,,Poezja”, ,,Nowy Wyraz”,
,,Odra” czy wydawany do początku lat
osiemdziesiątych rzeszowski „Prometej”.
Pamiętam doskonale wizyty w redakcji i
rozmowy z redaktorem Andrzejem Żmudą. Miesięcznik ten był organizatorem
Ogólnopolskiego Jarmarku Poezji ,,O
Laur Prometeja”, którego byłem finalistą
w 31 jego edycji. Nieco inny charakter
miały spotkania zapoczątkowane w połowie lat siedemdziesiątych z Tadeuszem
Śliwiakiem, redaktorem działu poezji w
dokoñczenie na str. 26
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krakowskim ,,Życiu Literackim”. Były to
merytoryczne wskazówki zakresu sztuki
pisania wierszy.Tak pozostało. Powstawały
wiersze zapisywane od połowy latosiemdziesiątych na własnej już walizkowej maszynie zamówionej i zakupionej w Lublinie
z odbiciem czcionki, ze spisaniem numeru
fabrycznego i dokładnym adresem nabywcy. Produkt bułgarski posiadał jedną wadę
poprzez rozbudowę czcionki na używaną
w tamtym kręgu kulturowym- cyrylicy, co
wymagało pewnej uwagi przy posługiwaniu
się nią. Te skrupulatnie zapisywane podczas odbioru dane, to kolejny paradoks
czasów minionych powszechnej inwigilacji
osób nie tylko ze środowisk twórczych.
Będąc czynnym uczestnikiem spotkań
literackich często słyszę pytania zadawane
ze strony słuchaczy: ,,dlaczego pan napisał
taki wiersz?”. Niekiedy zadawane wprost
lub w sposób zawoalowany. Zwykle sala
się wycisza i uczestnicy spotkania oczekują
wiarygodnej odpowiedzi. Wówczas chętnie
odesłałbym najpierw do wiersza S. Grochowiaka o znamiennym tytule ,,Rozmowa
o poezji”. W utworze tym skonstruowanym
w formie dialogu biorą udział tylko dwie
osoby: dziewczyna i poeta.
D z i e w c z y n a:
Rozumiem pana. Z wierzchu ta ironia,
A spodem czułość podpełza ku sercu...
P o e t a:
Dlaczego z pani jest taka piwonia,
Co chce zawzięcie być butelką perfum?
Z wywodu dziewczyny można odnieść
wrażenie, że poezja rodzi się podczas
poetyckich uniesień, jakich doznaje w
danym momencie poeta i płynie z tego
czysta przyjemność.
Interesująca jest w tym przypadku
odpowiedź twórcy, który uważa, że to
uproszczenie myślowe, rodzaj stereotypowego podejścia do powstawania prawdziwej poezji. Pisząc sam wiersze myślę, że
tworzenie poezji to ciężka praca, wynikająca z wnikliwej obserwacji świata. Poeta
powinien tak pisać, używać takich słów,
które skłaniałyby czytelnika do refleksji.
Powinna ona urzekać swoją treścią, a nie
pełnią wykwintnych sformułowań. Perfumy w butelce mają piękny zapach, ale nie
są prawdziwym kwiatem, jedynie imitują
jego zapach. Podobnie jest z poezją. Prawdziwy artysta stara się wyrażać przesłanie
poprzez wiersze. Według mnie poezja, w
tym szczególnie współczesna,poprzez powszechność wiersza wolnego, jest niekiedy
trudna w zrozumieniu. Jednak czytając
ją, każdy z nas może interpretować jej
treść na różne sposoby.Poezja powinna
skłaniać do myślenia, nie można traktować jej tylko jako piękny literacki tekst.
Uważam, że wiersze są swoistym drogowskazem i potrafią niekiedy wpłynąć na
wrażliwość ludzką. Przypomnieć należy
w tym miejscu znaczenie terminu poezja
(z gr. ποίησις, poíesis - tworzenie, wytwórczość, sztuka poetycka) - wieloznaczny
termin, współcześnie stanowiący przede
wszystkim określenie dzieł literackich pisanych mową wiązaną (z łac. oratiovincta)
tj. wszystkich utworów pisanych wierszem.

W tym znaczeniu zakres terminu „poezja”
pokrywa się z zakresem terminu „liryka”.
Znaczenie to jest najnowsze, używa się go
od drugiej połowy XIX wieku. Utożsamienie poezji z liryką nastąpiło dlatego, że
od tego czasu niemal cała twórczość epicka pisana jest prozą. Także dramat od
drugiej połowy XIX wieku rzadko pisany
jest wierszem, mimo różnych prób ożywienia dramatu poetyckiego, dokonywanych
np. przez T.S. Eliota i nowy teatr elżbietański. Kiedy używa się terminu „poezja”
jako synonimu terminu „liryka”, włącza
się w jego zakres nie tylko liryczne utwory wierszowane, ale także utwory liryczne
pisane prozą (poematy prozą).
Innym odnośnikiem znaczenia poezji
jest młodzieńczy utwór ,,Interpretacja”
Cypriana K. Norwida. Motto tego wiersza zaczerpnięte zostało z twórczości G.
Byrona i skierowane zostało do krytyków,
którzy zarzucali poecie, iż jego utwory
nie są przejrzyste, podobnie jak jego
myśli. Podmiot liryczny określa tu zadania swojej poezji. Ma ona oddziaływać
na ludzi, wykształcić w nich tożsamość i
świadomość narodową. Zdaniem Norwida
inspirowanie do czynu powinno być celem twórczości, poeta ma mówić prawdę,
a nie wyrażać słowa, które zostałyby zaakceptowane przez społeczeństwo, czy też
mogłyby przysporzyć artyście sławy „masz
być piórem nie przesiąkłym wodą”. Jak
wiemy z późniejszej twórczości Norwida,
realizował on ten ideał, nie zyskując tym
samym ani akceptacji, ani zrozumienia
wśród jemu współczesnych. Motywem
przewodnim utworu jest tytułowe pióro,
które może być jedynie narzędziem pracy
pisarza. W utworze tym pióro urasta do
rangi symbolu, bowiem właśnie ono zbliża
artystę do Boga, uczestniczy ono w akcie
twórczym. Nadając pisarzowi moc kreatorską, wznosi go ponad przeciętność i tym
samym upodabnia do Boga: „O, pióro! Tyś
mi żaglem anielskiego skrzydła,I czarodziejską
zdrojów Mojżeszowych laską”. Pióro jako
narzędzie pracy może być wykorzystywane
w bardzo różnych celach, od wykonywania
rachunków aż do pracy twórczej. Można
nim również pisać w różny sposób: starannie, szybko czy też bez pośpiechu. Ale
właśnie wykorzystanie go do pracy twórczej sprawia, że poeta swoje myśli za jego
pomocą przeistacza w coś więcej, nadaje
im kształt i ma możliwość przekazania
ich innym.W ręku poety pióro staje się
czymś więcej niż narzędziem, czymś wspaniałym, co podmiot liryczny przyrównuje
do anielskiego skrzydła, laski Mojżesza.
Jest otaczane przez artystę czcią, kultem
prawie religijnym. Jest nie tyle narzędziem
pracy, co współtwórcą utworów. Poezja
nie przemija tak jak nie przemijają poeci.
Wynika to z czystego podziału ról społecznych: ktoś uprawia rolę, inny buduje
systemy informatyczne, a ktoś inny pisze
wiersze. Współcześnie wzbogaceniu uległy
narzędzia i metody zapisu wiersza poprzez
powszechną dostępność do klawiatury klasycznych komputerów czy sensorycznych
klawiatur smartphonów, tabletów czy innych nośników elektronicznego zapisu poezji, jako uzupełnienie klasycznego pióra.
Poezja poprzez te nośniki upowszechniła
się w postaciebooków, audiobookówczy

popłynęła w tzw. ,,chmurę” i każdy może ją
czytać niekoniecznie zakupując klasyczną
książkę. Norwid odrzuca koncepcję poezji pięknej, lecz w rzeczywistości pustej,
która jedynie ma za zadanie odtwarzać
życie zewnętrzne artysty, a nie duchowe.
Dlatego popiera on twórczość zaangażowaną, demaskatorską, niezależną od
opinii społeczeństwa, taką poezję, która
mówi prawdę a nie to, co ludzie chcieliby
usłyszeć:,,Sokolim prawem wichry pozagarniaj
w sobie, Nie płowiej skwarem słońca i nie
ciemniej słotą; Dzikie i samodzielne, sterujące
w niebie, Do żadnej czapki klamrą nie przykuj
się złotą”
Odmiennym i rzadziej zadawanym
pytaniem jest ,,Dlaczego pan pisze?”.
Najprostszą formą odpowiedzi byłoby
odpowiedzenie adhoc, bo odczuwam taką
potrzebę lub nie widzę w tym przypadku
powodu, dlaczego niemiałbym tego robić.
Byłoby to jednak zbytnim uproszczeniem
sprawy nieco lekceważącym słuchacza,
jako potencjalnego lub rzekomego czytelnika mojej twórczości czy poezji w ogóle.
Zastanawia mnie wówczas, czy aby pytanie
to nie ma zabarwienia pejoratywnego. Ma
to związek z długą dwudziestowieczną
tradycją, szczególnie wynikającą z esejów
Czesława Miłosza. Echa tego można także
odnaleźć w jego twórczości poetyckiej. W
wierszu ,,Ars poetica” pisał on, że: ,,w samej
istocie poezji jest coś nieprzystojnego: powstaje
rzecz, o której nie wiedzieliśmy” lub bardziej
dosadniej: ,,wiersze wolno pisać rzadko i niechętniepod nieznośnym przymusem i tylko z
nadzieją, że dobre, nie złe duchy, mają w nas
instrument”. Ale w tym przypadku odpowiadam, że z wewnętrznej potrzeby. Wiersze
pisali od zawsze przedstawiciele różnych
nacji, grup społecznych, począwszy od
ludzi prostych poprzez rzemieślników,
uczonych, a skończywszy na przedstawicielach władzy jak królowie czy prezydenci.
Pisali i piszą: dzieci, młodzież i starsi.
Poetą się jest, awynika to z wrażliwości,a
nie z wykonywanego zawodu czy sprawowanych ról społecznych. Powstająca
poezja jest ciągiem doznań estetycznych i
złożonych procesów myślowych. Powstały
wiersz ujrzawszy ,,światło dzienne” staje
się bytem samodzielnymi funkcjonującym
poza wolą autora.
Zdarza się, że pada pytanie ,,o końcu
poezji”. Odpowiedź może być tyko jedna.
Poezja istniała od zawsze i z tego punktu
widzenia zjawisko to należy przyjmować,
jako coś zupełnie naturalnego. Nie obawiam się jej końca. Zawsze będzie zapotrzebowanie na nią, bo to wynika z natury
człowieka i jego potrzeb. Z drugiej strony
od pewnego czasu mamy do czynienia
już z pewnym przemysłem literackim w
tej dziedzinie. Dlatego z mojego subiektywnego punktu widzenia rozważania w
tej dziedzinie uznaję za zajęcie jałowe,
pozbawione jakichkolwiek racji. Nadal
jednak pomimo złowieszczych zapowiedzi
zjawisko poezji jest formą nieprzemijającą. Być może wynika to z długiej tradycji,
a może bardziej, jako coś naturalnego,
jak wiele innych zjawisk i czynności, bez
których trudno sobie wyobrazić codzienność naszego bytowania bez udziału w
kulturze wyższej.
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Tadeusz Zawadowski

Victor Ficnerski

NA PERONIE

frajer

nocami przychodzą do mnie zmarli. siadają wokół moich snów
i dzielą się wspomnieniami niczym kolejnymi daniami
w noc wigilijną. zostawiam im zawsze puste krzesło aby mogli
odpocząć. daleka przecież droga za nimi. kiedy pytam
jak im teraz wyciągają długie nici milczenia i sznurują nimi usta.
następnie rozpływają się jak mgła nad ranem. powracają
po kilku dniach i znów wspominają. czasem wpadają do mnie
ci którzy dopiero wybierają się w drogę jakbym był
peronem na którym można się pojawiać i znikać. wracać i odjeżdżać.

dobiegał koniec roku i czułem się nieco
samotny
więc wsiadłem w samolot teraz
siedzę w Tangerze

niekiedy wychodzę z nimi w oczekiwaniu na pociąg.

2 razy w tygodniu chodzę do fryzjera
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piję miętową herbatę
stawiam obiad
menelom z okolic medyny

od miesięcy nikt mnie nie dotykał
od herbaty
kleją mi się zęby

Ariana Nagórska
Zmartwychwstania prywatne
Gdy człowiek zmartwychwstaje, nieraz o tym nie wie
to proces na lat wiele często rozpisany
Bawi się, działa w grobie, jest tam jak u siebie
jednak kiedyś po prostu nie spotyka ściany…
19 III 2019

Edmund Pietryk
Kamień
Ty sam dla siebie zawsze byłeś
syzyfowym kamieniem
To ten kamień był twoim losem
Raz cię podrzucał w górę
Potem ciągnął cię po przepastnych dołach
Raz cię zawlókł do elitarnej kawiarni
Potem ciągnął cię po najpodlejszych knajpach
Zawlókł cię do mieszkania Różewicza
potem włóczył się po schodach
Wyschło ci nawet martwe sumienie
gdy sam się stałeś swym kamieniem

Sławomir Krzyśka
***
Mijasz zmęczone słowa
Oczy błądzą w rytmie
hałasu
za drzwiami mgła
nad nią sny
Próbujesz objąć wzrokiem
zgiełk
znudzone spojrzenia
kroki
W oddali dym

Paweł Kołodziejski
Perspektywa
Pomarzyć zawsze wolno
drewniany stół
wiatr unosi blaszki liści
siedzimy słuchając
własnych wspomnień
zdziwieni że już ich tyle
niebo jest kopułą
znaliśmy to z książek
teraz głowę wystarczy podnieść
powietrze wycina nas z nocy
czarnej jak bryła węgla
dotykamy owoców
dotykamy miodu i wina
gubią się wątki
gubią się języki
gubią się dłonie
ciemny zegar tyka
przecież wszystko mogło
potoczyć się inaczej
gdyby wskazówki
spóźniły się na czas
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Kalina Izabela Zioła

Wiersze ołówkiem pisane
Szota J ataszwili , g ruziń sk i
poeta, powieściopisarz, tłumacz i krytyk
sztuki, odwiedził Polskę w 2018 roku,
uczestnicząc w Międzynarodowym Sympozjum Wiersza w Bydgoszczy, gdzie
zaprezentowana została jego książka
„Złoty przekrój” (tł. Dariusz Tomasz
Lebioda). Jest to poezja trochę liryczna,
bardzo filozoficzna, pełna błyskotliwych
gier słownych, ukazująca jak w krzywym
zwierciadle naszą rzeczywistość. Klimatem
przypomina mi nieco prozę francuskiego
pisarza Borisa Viana (Vernona Sullivana),
w którego powieściach specyficzny humor
dochodził często do absurdu a przedmioty
żyły w surrealistycznym świecie.
W utworach Jataszwilego przedmioty
również ożywają, toczą rozmowy i uczestniczą w życiu autora. Zwykły ołówek czy
gumka do mazania zasługują na to, by
pisać o nich długie poematy. Ołówek jest
nie tylko narzędziem pracy – jest spełnieniem dziecięcych marzeń o poezji, posiada bijące serce z grafitu, potrafi fruwać i
malować na niebie najpiękniejsze obrazy,
pisać na chmurach miłosne wiersze. I
może też umrzeć, gdy po wielu latach,
wielokrotnie ostrzony, przestaje nadawać
się już do użytku:
Pochowałem dzisiaj mój ołówek...
Wierny,
Skrócony,
Wiekowy,
Mądry.
Cztery dni temu
Skonał w moich rękach.
Myślicie, że pisałem wiersze?
Nie, podliczałem koszty światła i gazu,
Papierosów i chleba,
Spłaty długów.
...
Łkały po nim moje stare zbiory,
Katalogi folderów,
Klawiatura mojego komputera,
Łkały i zawodziły.
(Ołówek w ziemi)
Wiersze Ołówek w ziemi ,Ołówek nie w
niebie i Gumka, pomieszczone w szerszym
poetyckim Cyklu Kancelaryjnym, są pretekstem do rozważań o tym, co jest w życiu
naprawdę ważne, czy posiadanie narzędzi

daje automatycznie możliwość zostania
twórcą, czy wystarczy mieć, aby być.
Poeta czasem ożywia przedmioty
martwe, a kiedy indziej ludzi porównuje
do przedmiotów. Na przykład utożsamia
siebie i innych z zegarami, które spóźniają się lub spieszą, co pozwala utrzymać
wszystko w kruchej równowadze. Wciąż
się mijając, będąc zupełnie różni, ludzie
potrafią się jednak odnaleźć. Jedni żyją
przeszłością, nie bardzo chcąc się wyrwać
z wczorajszego dnia, zostawić za sobą
minione zdarzenia, inni wciąż gonią za
przyszłością, za jutrzejszymi przygodami.
I autor dochodzi nagle do wniosku, że
właśnie różnice pozwalają wzajemnie się
rozumieć, akceptować i kochać:
Jesteś zegarkiem,
który zawsze się śpieszy ...
pięć, dziesięć i piętnaście minut.
Jeśli go nie cofniesz –
Tak się rozpędzi, że popadnie
W jutro i pojutrze.
...
Jestem, tak jak ty, zegarkiem.
Ale nie mogę być wzorem dla ciebie,
bo zawsze się spóźniam ...
pięć, dziesięć i piętnaście minut.
Jeśli mnie nie popchniesz do przodu –
Cofnę się i ugrzęznę
we wczoraj i przedwczoraj,
jak w teraźniejszości;
...
Jednak zdarza się,
że beznadziejnie spóźnione,
i beznadziejnie śpieszące się zegarki
wskazują tę samą godzinę.
Właśnie dlatego
czasami nam się zdaje,
że jesteśmy jednością.
(Zegarki)
Szota Jataszwili pisze o miłości. Nie
ma w jego wierszach czułostkowości, ale
jest prawdziwa głębia uczucia, dojrzałe
zrozumienie jego wartości, ale również
przemijalności. Kobieta w jego wierszach
jest wszystkim – domem, tym prawdziwym, wzniesionym z realnych cegieł i
zamieszkanym, ale też tym wymyślonym,
zbudowanym z marzeń. Jest topniejącym
pod ciepłem dłoni śniegiem, wspólnym
przebudzeniem o świcie i pocałunkiem

na dobranoc. Jest oczami, w których
odbija się twarz mężczyzny i różą, która
więdnie w dłoni. Potrafi odnaleźć miłość
w delikatnej bieli porcelanowej filiżanki
i w nieciekawej na pozór codzienności,
kiedy tylko wyjście do kina uchronić może
przed rozziewanym, nudnym wieczorem
we dwoje. Zauważa ją w ciepłym zapachu
chleba, przyniesionym wczesnym rankiem
z odległej piekarni i w rozwianych wiatrem
długich włosach, które mogą się stać ostatnią liną ratunkową. Mówi o miłości jakby
mimochodem:
Naucz się mnie na pamięć,
Po położeniu się i zaśnięciu.
A rano, po przebudzeniu,
Proszę powtórz.
...
Ciekawe jak
Opowiesz o mnie gwiazdom
I drzewom wysokim jak ty.
...
Naucz się mnie
Albo tylko zapamiętaj.
(Naucz się mnie na pamięć)
Tematem przewijającym się niejednokrotnie w wierszach Jataszwilego jest
samobójcza śmierć. Być może życie pełne
absurdów i sprzeczności powoduje, że poeta często rozmyśla o samobójstwie. Nie
rysuje słowami cierpień, przedśmiertnych
konwulsji, lejącej się z przeciętych żył krwi.
Mówi o śmierci spokojnie, tak jakby była
ona konsekwencją tego, co się wokół niego dzieje, lub jakby była tylko myślą, której
nigdy nie ma zamiaru zrealizować:
popatrz na ołówek
kupiony w jakimś sklepie papierniczym
który będzie długo
długo w moim życiu
z nosem złamanym
jak moja
miłość
jeszcze dodam
że można go ostrzyć przy pomocy tej samej
brzytwy
którą ostatnio próbowałem podciąć sobie żyły
(Ołówek nie w niebie)
Znowu jestem nieogolony.
Pamiętam – ostatni raz
Gdy stałem przy lustrze
z brzytwą w dłoni.
Pamiętam – czułem ciężar
W opuszkach palców
Ale nie pamiętam
czy skończyłem z sobą
Czy tylko goliłem się?
(* * * )
Poeta pisze też wiele o samej poezji,
o tym, jak ją odczuwa, jak ważna jest dla
niego. Już pierwszy wiersz, który nadał
tytuł całej książce, wprowadza nas w mistyczną krainę, do której wstęp mają tylko
prawdziwi poeci:
...
Zanim coś napiszesz
na białej kartce uwierz
w powietrze między lotnymi
nasionami
i w pył popiołu
a złoty przekrój przejdzie

recenzje  recenzje  recenzje  recenzje  recenzje  recenzje  recenzje
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przez ten wiersz
(Złoty przekrój)
W wierszu Liryka porównuje poezję
do lalki, którą łatwo można zepsuć, zniekształcić, skrzywdzić, dopóki się nie zrozumie, że nie jest to dostępna dla każdego
chętnego zabawka, lecz coś delikatnego,
wyjątkowego, przeznaczonego tylko dla
wybranych. Przyrównuje wiersze do negatywów (Wiersz - negatyw), które oślepiająco wybielają wszystko wokół, do trumny
z wystawionym na widok publiczny poetą,
którego ludzie oglądają jak nieboszczyka
na pogrzebowej mszy (Wiersz-trumna).
Współczuje poezji, która zamknięta w
czterech ścianach dusi się, przytłoczona
monotonią i beznadzieją, która nie ma
przed sobą żadnych perspektyw:
Poezja nigdzie nie chodziła,
grzała wodę w dużym garze,
kąpała się, poprawiała paznokcie,
ciepło ubierała się
i zawiązywała chustkę wokół głowy.
Poezja nigdzie nie chodziła.
przemieszczała się z pokoju do pokoju,
przybijała gwoździem roztrzaskany wieszak,
układała wypadający parkiet.
...
Całe dnie siedziała w domu
i gdy robiło się nudno,
oglądała stare magazyny
i zakurzone książki.
...
Poezja nigdzie nie chodziła.
Bo nie miała gdzie pójść.
(Poezja)
Ubolewa nad współczesnymi poetami, którzy nie mają rąk zajętych bukietami
, otrzymanymi od wielbicieli, nie niosą z
sobą nagród ani gwiazdek z nieba. Są zmęczeni, skacowani, ich ręce dźwigają siatki z
butelkami, odnoszonymi do punktu skupu
opakowań szklanych. Pełni pesymizmu
i smutku wegetują, a zamiast uniesień i
róż opisują szare ulice i tramwaje, i kanalizację, i transformatory (Poeta końca
XX wieku). Lecz pomimo dostrzeganego
upadku poezji potrafi poczuć wzruszenie,
gdy obudzi się w nim wiersz:
Wiersz poruszył się we mnie,
Jak drzwi japońskiego domu
Zamknięte i otwarte
Ani na zewnątrz ani w środku
Płynnie, lekko sunące
...
Wiersz poruszył się we mnie.
(Powietrze)
Jataszwili wnikliwie przygląda się
życiu, bada otaczający go świat i szuka w
nim paradoksów, które oplata wierszami,
tworząc układanki, gry słowne i błyskotliwe zagadki. Piętnuje bezmyślność społeczeństw, które wznosząc bohatera czy
artystę na wyżyny, bardzo szybko strącają
go na ziemię, by nie wyrósł nad poziomy
szarzyzny, by nie został w górze zbyt długo
(Lotnik). Pokazuje pogoń za pieniądzem,
kult bogactwa, który nigdy nie zastąpi
prawdziwego piękna i szczęścia (Pieniądze). Wyśmiewa próżność i hołdowanie
za wszelką cenę modzie (Oda do ubrań).
Ukazuje bezsensowne zachowania kibiców sportowych i telewidzów, wierzących

w każde słowo reklam (Futbol). Porusza
wiele drażliwych tematów, które uwierają niejednego myślącego człowieka. Na
przykład:
Kopałem ziemię i –
«Dlaczego ranisz niebo?» Wyrzucali mi.
Poleciałem do nieba i –
«Ile można kopać w ziemi?» – zawstydzili
mnie.
...
W końcu znieruchomiałem i …
«Dlaczego nie możesz być w jednym miejscu
?!»
- pytali z irytacją.
Zakochałem się i –
Znienawidzili mnie.
Znienawidziłem ich i –
Pokochali mnie.
Wszystko wróciło na swoje miejsce.
(* * *)
Często w takich utworach stosuje powtórzenia jednej czy dwóch linii w każdej
zwrotce, lub powtarza w wierszu kilka słów
na kształt refrenu (Sufit życia). Zdarza
się też, że niby w dziecięcej wyliczance
stopniowo buduje piramidę słów, co prowadzi do zwiększenia dramatyzmu wiersza
i pozwala lepiej zrozumieć zawarty w nim
przekaz (Wizja).
Pisząc o książce „Złoty przekrój” nie
można pominąć dwóch poematów, na
który składają się poetyckie miniatury,
przypominające japońskie haiku. Trzy
przestrzenie moich miast to krótkie notatki z podróży po świecie (również po
Polsce). Urokliwe, oddające klimat każdego z miast, przefiltrowany przez nastrój
odwiedzającego te miejsca poety:
Co wybrać?
Tutaj wszystko takie cudowne,
Nawet seks z żoną.
(Paryż)
Stary tramwaj dowiózł mnie do oceanu.
Patrzę na niebo pokryte ptakami.
Godzina temu, w grobowcu, błądziłem jak
cień pośród sarkofagów.
(Porto)
Stałem przy biurku Lecha Wałęsy,
Potem jadłem w jego bufecie rosolnik.
A wiatr, pewnie wolności, dął w stoczni...
(Gdańsk)
Zapiski w lokalu ze striptizem są przemyśleniami autora, odwiedzającego nocne
kluby Kijowa. Niewesołe są to myśli, tak jak
niewesołe jest życie dziewczyn, tańczących
przy rurze w oparach tytoniowego dymu:
*
Nie dla nocnych klubów
Bóg stworzył noc,
Ale stworzył!
*
Usiądź tu
A erotyzm o tobie zapomni!
*
Wyjdź na Chreszczatyk,
Tam kasztany nie gorzej kwitną,
Niż kobiety w nocnych klubach!
*
Nocne kluby –
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Nie zawstydzajcie porannego słońca!
Jak widać, utwory Szoty Jataszwilego
są zróżnicowane zarówno pod względem
tematyki, jak i treści. Cechuje je wysoki poziom literacki i dbałość o precyzję słowa.
Swoboda wypowiedzi autora, jego dystans
do siebie samego i do świata przyprawione
lekką kpiną tworzą bardzo ciekawą pozycję edytorską.
To książka, którą naprawdę warto
przeczytać.
Szota Jataszwili, Złoty przekrój, Biblioteka TEMATU,
Bydgoszcz 2018, s. 122

XIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki
o „Cisową gałązkę”
im. L. Wyczółkowskiego
Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna
w Cekcynie
Patronat: Wójt Gminy Cekcyn
Cele konkursu:
- pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji,
- ujawnienie oraz promocja rodzimych talentów literackich,
- możliwość spotkania twórców, wzajemnego
poznania i doskonalenie warsztatu.
Regulamin:
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy
piszący w wieku od 15 do 30 lat.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie w wydruku komputerowym zestawu
zawierającego od 1 do 3 wierszy (nie więcej),
które nie były nigdy publikowane, zamieszczane w Internecie lub nagradzane. Każdy
wiersz powinien być opatrzony godłem
(pseudonimem) i nadesłany w 4 egzemplarzach. Do takiego zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę (na niej napisać godło i wiek)
z kartką zawierającą następujące informacje:
imię i nazwisko autora, adres, e-mail, rok
urodzenia i numer telefonu.
3. Tematyka prac dowolna, mile widziane
wiersze inspirowane pięknem Borów Tucholskich.
4. Prace należy dostarczyć do 30 kwietnia br.
(decyduje data stempla pocztowego).
5. Oceny utworów dokona Jury powołane
przez Organizatora.
6. Laureat Konkursu otrzyma nagrodę główną
w kwocie 1000 zł.
7. Uczestnicy wyróżnieni otrzymają nagrody
rzeczowe i pieniężne.
8. Wiersze nagrodzone zostaną opublikowane
w miesięczniku literackim „AKANT”.
9. Laureat i osoby wyróżnione zobowiązane
są do osobistego odbioru nagród w dniu
finału Konkursu (nieodebrane nagrody, z
wyjątkiem szczególnych uzasadnionych przypadków, nie będą wysyłane).
Uroczyste wręczenie „Cisowej gałązki” nastąpi w sobotę 06.07.2019 r. o godz. 19.00 w
Amfiteatrze nad Jeziorem Wielkim Cekcyńskim, na wieczorze literacko-muzycznym,
połączonym z prezentacją nagrodzonych
utworów.
Organizator:
Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie
ul. Szkolna 2
89-511 Cekcyn
tel. 52 33 47 568
biblioteka@cekcyn.pl
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Ludwik Filip Czech

Maria Makarska

Granice baśni i powszedniości

„Odszukaj nas, Panie...”

Michał Siewkowski jest autorem
kilkunastu zbiorów wierszy, krytykiem literackim, doktorem nauk humanistycznych. Jego
tomik „Na tyłach wiersza” to publikacja skromna graficznie, ale przejrzysta i czytelna. Jej
zawartość /49 wierszy/ układa się w zgrabną
całość, nie ma tutaj tekstów przypadkowych,
które mogłyby zaburzyć przemyślaną konstrukcję. Wiersz „Mężczyzna na brzegu jeziora”
nie tylko otwiera ten zbiór, ale określa go,
determinuje. Jest kołem napędowym dla
wierszy kolejnych, wyznacza ich poetycką
orbitę. Mamy zatem w nim mężczyznę dojrzałego, pogodzonego ze światem „cicho, aż
boleśnie”, siedzącego nad brzegiem jeziora,
„by uczyć się ciszy, zapominania słów”. Ten
filozoficzny, nieco melancholijny krajobraz
jest jednak okolicznościowy, wyznacza go
aura, nastrój, specyficzny klimat chwili. Poeta
zdaje sobie sprawę z jego baśniowości. Nie
zamierza więc rezygnować z dobrodziejstw
codziennego życia. Ten nie młody już filozof
potrafi wyswobodzić się z więzów rozumu,
być admiratorem zwykłości - kształtów owoców, ich zapachów i barw. Idzie więc na targ
po wachlarz tych powszednich doznań, w
sam środek mało poetyckiej dzisiejszości.
Fragment powyższego wiersza:

„Podlasie struna czysta”- tak zatytułował podlaski poeta Ryszard Kornacki jedną z wielu swoich książek. Nic
dziwnego, że Grzegorz Michałowski, były
długoletni naczelny redaktor „Podlaskiego
Kwartalnika Kulturalnego”, wydawanego
w Białej Podlaskiej, świadomy jest, jak
bogaty historycznie, kulturalnie i religijnie to region Polski. Postanowił wraz
ze środowiskiem literackim, skupionym
wokół tego periodyku i jego osoby, jako
mecenasa sztuki, opublikować antologię
poetycką, która byłaby świadectwem artystycznym obrazującym bogactwo kulturowe Południowego Podlasia. Zredagował,
poszukał sponsorów (SAS Jaworscy Sp.
J) i przy pomocy finansowej tych ambasadorów Podlasia wydał antologię poetycką
zatytułowaną „podlaskie hosanna: motywy
religijne współczesnej poezji regionu bialskopodlaskiego” (Towarzystwo Miłośników
Podlasia, Biała Podlaska 2019 r.). Warto
zaznaczyć, że to pierwsza książka z nowej
serii pod nazwą Bialskopodlaskie Prezentacje
Literackie.

Zbyt dużo było słów i nazywania.
Teraz przychodzi, siada na brzegu,
By uczyć się ciszy, zapominania słów
Trzymanych w pudełku pamięci
/.../
Już nitki pajęczyny tańczą dziewanną
I białe zawołania łabędzia w księdze ziół
Zamiera. Posiwiały mężczyzna czeka,
Nie odchodzi, pogodzony cicho
Aż boleśnie. Jutro pojedzie na targ
Po owoce i warzywa. Ucieszą go kolory,
Zapachy i kształty. Przepych martwych
Natur z ludźmi jak robaki
Motyw upływającego czasu przewija się
wyraźnie przez ten zbiór. Jest pretekstem
dla ostatecznych podsumowań i rozliczeń.
Czasami wyraża się przez dramatyczny język
- „żyjemy i odchodzimy w zapomnienie” /”Pomiędzy”/, czasami z lekkością podąża w stronę
farsy /”W deche”/. Dodam, że ta druga forma
bardziej mi odpowiada. „Kaprys” to jeden z
dramatyczniejszych wierszy tego tomu. Tutaj wiek podeszły kojarzony jest z bolesnym
schyłkiem, z zasnutą mgłami jesienią, w
której nie sposób odnaleźć krzty optymizmu.
Są w tym tekście „akordy ciszy”, jest dotkliwe
poczucie samotności, wreszcie „jałowa gaza”,
przypominająca różewiczowską „gadającą
pleśń”. I chociaż, jak pisze autor - „cisza idzie
przez papier”/”Do Małgorzaty”/, a „myśli biegną
w pustych znaczeń las”/”Zamarzły słowa”/, to
duch Siewkowskiego, pewnie na przekór,
iskrzy i zadziwia. Choćby trafnym opisem
naiwnych miłośników słowa wiązanego,
nafaszerowanych kaszą stereotypów /”Nad
zachwytem”/. Albo „Łaską biegania”, gdzie
przedni dowcip o poetyckiej, internetowej
młodzieży sąsiaduje z bolesną prawdą o isto-

cie tworzenia. Przytoczę ten wiersz:
młodzi poeci powinni
doskonalić się w internetowym
bieganiu od miesięcznika
do kwartalnika
inni
towarzysko wybiegani
zostawiają zachwycające wiersze
nawet nie napisane
Czas obecny, nie tylko ten spod znaku
poezji, jest w tej książce smakowitym dodatkiem. Chociaż ciut obcy, czasami niepokojący przez swą groteskowość, staje się obiektem
wnikliwej obserwacji. Autor nie szczędzi ocen
współczesnym „Hamletom”, z nieufnością zerka na ekshibicjonizm dzisiejszych „Patriotów”,
z goryczą przyjmuje fakt, że na parkietach
„salonów’ prym wiodą „widma”. Ten tekst tytułuje ironicznie - „Czas zawodowców”. W wierszu „Zobaczone” mamy współczesną, miejską
gawiedź skonfrontowaną z muzyką Chopina.
Jest tutaj park skąpany w soczystości zieleni,
są dźwięki nokturnu płynące spod pomnika,
wreszcie przypadkowy tłum, zainteresowany
wszystkim, ale nie muzyką. To wizerunek
dzisiejszości - sugeruje poeta - era cyfrowych
pudełek, twardego dysku, czasu liczonego w
pikselach i gigabajtach. Ten proces zdaje się
nie omijać również wspólnotowych relacji.
Zwłaszcza tych osobistych, intymnych. Trudno w nich o wspólny mianownik, płaszczyznę
porozumienia, satysfakcjonujący kompromis. Nawet język uczuć zdaje się ewoluować w
stronę ekonomii, strat i zysków. Nie może być
inaczej, skoro sam poeta pisze w wierszu - „Co
pewien czas dokonuję uczuciowych przelewów”/”O
sobie”/. Przytoczę wiersz „Z kubizmu”:
ja - do kwadratu,
ty - do sześcianu.
Patrzymy na siebie
skubizowani, ledwo
rozpoznawalni.
Ty - do kwadratu,
ja - do sześcianu.
Tak jesteśmy
do dupy.
Nie pomogą nam
żadne trójkąty,
romby ani trapezy.
Tomik „Na tyłach wiersza” pełen jest tekstów dobrych, albo jeszcze lepszych. Żeby nie
było za słodko dodam, że wiersz „W technice
mieszanej” zdecydowanie nie przypadł mi do
gustu. Jak dla mnie jest zbyt dęty, nie lubię
metafor typu „zdejmując farbę słów”. Ale to
drobnostka. W utworze „W spojrzeniu” autor
pisze - „żyjąc cicho / przemijamy głośno / niezauważeni”. Mam nadzieję, że ta fatalna wizja
nie będzie dotyczyła tego zbioru. Owszem,
kiedyś minie, ale przedtem z pewnością będzie zauważony.
Książkę polecam.
Michał Siewkowski, Na tyłach wiersza, EPSILON, Inowrocław 2017, ss. 60

Podlasie południowe to piękna kraina, przez którą przepływają rzeki Bug
i Krzna, to ziemia pełna kolorów, nadrzecznych mgieł, rozległych łąk i lasów,
które razem tworzą specyficzny klimat
i magię tego miejsca, to jeszcze „struna
czysta”. Z historycznego punktu widzenia
ten region to był „tygiel” narodowości i
kultur. Marek Pietrzela, autor książki „z
dziobem trzmielojada” (2011 r.) publikuje
w antologii jeden z fragmentów swojej
prozy p.t. „Żyzne dzieje”, który tak opisuje
Południowe Podlasie:
„Bzy i róże równie radośnie kwitną, jak
półtora wieku temu. Ciągnie najświeższy iglasty powiew znad Sosnówki, Wisznic i Drelowa.
Ziemia ugina się od krzyży, macew, mizaretów,
kościołów i cerkwi. Choć mało żyzny to piasek,
obrodził męczennikami. Niebo skąpiło deszczu,
krwi był dostatek (...)”.
Podlasie to także ziemia przesiąknięta krwią, gdzie nacjonalizmy narodowościowe i religijne dały znać o sobie
ze wzmożoną siłą, kiedy odezwały się w
Polsce oba totalitaryzmy. Nic dziwnego,
że często jedyną ostoją dla mieszkających tam ludzi był Bóg, gdzie wołano do
Niego o pomoc i miłosierdzie, i czasami
tego wysłuchiwał. W antologii „podlaskie
hosanna” są wiersze, które nawiązują do
tragicznych wydarzeń rozgrywających się
na tych terenach, bo nie można i nie da
się zapomnieć o dramatycznych losach
swoich przodków. Trzeba to udokumentować i zostawić pamięć o nich choćby w
formie wiersza, tak jak możemy przeczytać
w utworach Marianny Pawłowskiej, Katarzyny Sawczuk, Wiesława Gromadzkiego,
czy Marka Pietrzeli. W tej antologii pomieszczone są także krótkie biogramy
wszystkich autorów, a jest ich aż dwudzie-
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stu trzech. Rozpiętość wiekowa jest duża,
są poeci starszego pokolenia, urodzeni w
okolicach II wojny światowej, ale są także
młodzi, których wiersze świadczą o ich
dużym talencie poetyckim. U wszystkich
autorów widać wielkie przywiązanie do
religii i wyznawanej wiary. Bo to, co metafizyczne, ontologiczne, eschatologiczne,
intymne domaga się naszego zaufania,
wszak artyści, jak i święci, ponoć ocierają
się o „tajemnicę”.

„oczy” zmęczone są postrzeganiem i obcowaniem z niedoskonałością ludzi i otaczającej rzeczywistości. Być może najprostsza
wiara pokornych potrafi pojąć całą tajemnicę, być może trzeba zgody i na taki
świat, który nas właśnie otacza - trzeba to
akceptować. Może to ludzka supozycja, że
człowiek jest szczęśliwy wtedy, gdy jest w
tym miejscu, w którym Bóg chce go mieć,
jak sugeruje Piotr Kowieski w jednym z
pomiesz-czonych w antologii wierszy.

str. 31

wzrokiem dolinę / Płonące przysiółki / I swój
skrawek nieba /(...), jak napisała Marianna
Pawłowska w jednym z wielu swoich wierszy. Natomiast w 2010 roku bardzo młoda
wówczas, bo 17-letnia Kata-rzyna Sawczuk,
została laureatką popularnego na Podlasiu Konkursu Literackiego im. Józefa
Ignacego Kraszewskiego za wiersz:
psalm 1938 i 1947
A Bug był niespokojny
tego roku...

Warto zwrócić uwagę na okładkę
antologii „podlaskie hosanna”, na której
znajdują się ilustracje artysty plastyka Arkadiusza Sawczuka. Jego prace plastyczne
znane są w całym regionie Południowego Podlasia. Są to najczęściej grafiki o
tematyce symboliczno-metaforycznej,
wykonane charakterystyczną techniką
kropkowania. I tym razem artysta posłużył
się skrótem myślowym, który jest zarazem
najkrótszym streszczeniem zawartości
tematycznej owej antologii. Połączył
w swoich grafikach symbol „ludowej
wiary” (postać Chrystusa Frasobliwego)
z symbolem „wiary ewangelicznej” (na
białym płótnie ułożył obok kłosa żyta,
kiść winogron).

chata
na krawędzi świata
w pół drogi donikąd
owiana zapachem lata
i wczesnej jesieni
(...)
stoi drewniana chata
na wydętej ziemi
wokół badyle lebiody i osty
to tu nocami obserwuję gwiazdy
i trajektorie planet
w galaktykach desek
tu splatam marzenia
z warkoczami komet
oswajam strach zaplątany
w chwiejne nogi krzeseł

Nad rzekami Bugu –
tam myśmy siedzieli i płakali,
gdy nasze cerkwie rozbierali.
Kiedy oni mówili: burzcie, burzcie –
aż do fundamentów!
śpiewaliśmy pieśń syjońską
i wyciągaliśmy ikony spod gruzów.

Nic dziwnego, że utwory z antologii
„podlaskie hosanna” wpisują się w bogaty
nurt liryki religijnej. Bóg w wierszach tych
poetów pojmowany jest różnorodnie. Raz
jest demiurgiem, czyli Bogiem-najdoskonalszym inżynierem, budowniczym świata, innym
razem jawi się jako pantokrator, czyli Bógsędzia, a jeszcze dla wielu jest Bogiem-miłosiernym ojcem. Dlatego wszystkie wiersze,
które znalazły się w tej antologii, określić
można najczystszą liryką. Wszyscy z poetów
szukają takiej formy wypowiedzi, skierowanej do adresata, która byłaby ich własną
ekspresją i trafiałaby do samego Boga. I
taka różnorodność tworzy najciekawszą
literaturę. Często te utwory poprzez
zawarte w nich profetyczne przesłania
nabierają walorów uniwersum. Sytuacja
artysty, który znajduje się w rzeczywistości
zakreślonej horyzontem religii i wiary
albo jest pełna dramatyzmu, albo jest
pełna afirmacji i harmonii w postrzeganiu
świata i ludzi. Wszystko zależy od „Siły
Wyższej” i od czasu, w którym żyjemy.

i duszę zszywam
rozprutą zwątpieniem
srebrnym ściegiem babiego lata

Podlaska ziemio, jeśli zapomnę o tobie,
Niech język przyschnie mi do podniebie-

optymista

tu spieram się z Bogiem
w pół drogi donikąd
na brzegu sinej rzeki
na krawędzi świata
Religia, wiara, naucza poszukiwać
w ludzkim losie, ludzkiej egzystencji,
wartości stałych, a tym samym wartości
ostatecznych. To dramatyzm ludzkich
wyborów, ludzkiego bytu, cierpienia,
bólu. Nie tylko ksiądz poeta Eligiusz Dymowski zadaje sobie tego typu pytania w
publikowanych wierszach, takich wierszy
w antologii „podlaskie hosanna” znajdziemy wiele. Czym jest zbawienie człowieka?
Czym jest nieśmiertelność duszy? Każdy
świadomy człowiek zadaje sobie pytania
natury egzystencjalno–filozoficznej.
Rozmowa z...

myślisz że sam ułożyłeś drogę

Życie moje jest w krzyż wpisane:
(...)
Jestem nieruchomym celem
przerażonym człowiekiem
(...)
W potrzaskanych ramionach
krzyż moich dni i nocy
się dopełnia

Mirosław Chodynicki

Lublin 2001

ołówkiem w ręku
boga
kaprysem konstelacji
planet

Taka refleksja prowokuje kolejne
myśli, człowiek musi się określić wobec
poczucia nieskoń-czonej wieczności,
która nas ponoć czeka po śmierci, // daj
mi Panie jak najprostszą wiarę/ bo wyuczona
/ staje się / kulawą / (...)/ by mimo słabości
/ dotknąć skrawka nieba //, tak zwraca się
do Boga ksiądz poeta Eligiusz Dymowski
w wierszu „modlitwa zmęczonych oczu”. Te

Henryk Makarski

Na Południowym Podlasiu przed II
wojną światową zamieszkujące tam narodowości starały się żyć w duchu ekumenizmu religijnego. Wojna zburzyła nie tylko
ziemię, ale zburzyła wszystko. Te tragiczne wydarzenia znalazły odzwierciedlenie
w literaturze, // Wyrwani z matecznika / Na
rozkaz przypieczętowany lufą /(...) / Pożegnali

A ci co nas uprowadzili
chcieli by pieśń umilkła.
Na topolach tamtej krainy
zawiesiliśmy nasze ikony.
Śpiewaliśmy głośno
pieśń Pańską
i w obcej stronie

nia!

Niech Bug rozbije o skałę moje dzieci.
kwiecień 2010

Ten psalm modlitewno-hymniczny
udowadnia, jak trwała jest pamięć rodzinna i domowa. Religia, wiara, tradycja
to walka o pamięć i o tożsamość. To jest
godność każdego człowieka. Podlasie to
ziemia piękna, ale tragiczna, przesiąknięta krwią niewinnych ludzi, za wiarę, za
narodowość, za pochodzenie etniczne.
Poezja, proza poetycka zamieszczona w
antologii „podlaskie hosanna” jest świadectwem, że mieszkańcy tej ziemi upatrywali
już ratunku jedynie w swojej religii i wierze, bo cała reszta ich zawiodła. Wiele jest
tam wierszy, które są świadectwem na to,
że nie można nikomu zabierać historii i
poniżać go.
Tułacze dzieci
Z pra-pra bieżeńców
Wysiedlonych zesłanych
Po mieczu
Po kądzieli
Z krainy wiecznego strachu
Wracają...
W samo serce Polski
Na lotnisko Chopina
Ruskie przyjechali
Poczajowska Madonno
O twoją opiekę
Modlą się z tej
I z tamtej
Strony Buga
(...)
Marianna Pawłowska
dokoñczenie na str. 32

recenzje  recenzje  recenzje  recenzje  recenzje  recenzje  recenzje

str. 32

Akant 5(278)2019

„Odszukaj...
dokończenie ze str. 31

Bóg jako jedyny „Sprawiedliwy” jest
w tych utworach nadrzędnym adresatem, ale też, jak w całej poezji religijnej,
przewodnim motywem pomieszczonych
wierszy.
W religii chrześcijańskiej istotną i
ważną postacią jest Matka Boska. W literaturze pięknej często postać naszej matki,
w swoim trudzie wychowania potomstwa,
urasta do cech świętości. I kolejny topos,
jakim jest motyw matki, dostrzec można
również w antologii „podlaskie hosanna”.
Krzysztof Kuzko zwraca naszą uwagę oryginalnością formy wiersza, który zadedykował swojej mamie. Tautogram to trudny
artystycznie rodzaj wiersza, w którym
należy tak dobrać wszystkie wyrazy, aby
zaczynały się od tej samej głoski.
***
Mamie
powitą piątkę
prowadziłaś prostymi prawdami
pouczone potrzebą
piękna przyrody
patrzą pokornie
przymarszczone policzki
przepracowane palce
przesuwają przedwieczorne
paciorki pacierza
Panie pomyślności
podaruj potomstwu
...
pozostań przewodnikiem
podróży do Pana
ponadczasowo ... pozostań
Krzysztof Kuzko
Jednym z ideałów według poety Wiesława Gromadzkiego, zarazem twórcy i
jednego z założycieli czasopisma „Podlaski
Kwartalnik Kulturalny”, byłby świat pełen
ładu i harmonii. Bóg niech by sobie
pozostał „doskonałym kreatorem”, wszak to
największy artysta. To kolejny motyw wielu wierszy z tej antologii poetyckiej, gdzie
bohaterowie liryczni konstatują, że już
samo piękno otaczającego nas świata jest
największym cudem. I za to przede wszystkim Bogu należy się nasze hosanna.
monastyr
słońce układa się
w łódkach nenufarów
w stawach
ciężkim wzrokiem
przeglądają się ikony
w konarach rozkłada się wiatr
i chmury
zatrzymane na łęgach
pachną kadzidlanym dymem
Jabłeczna 1990
Wiesław Gromadzki

Antologia „podlaskie hosanna” zredagowana przez Grzegorza Michałowskiego
to jakże potrzebna i „na czasie” książka,
która wypełniła niszę tematyczną wielce
bogatej i różnorodnej twórczości poetów
Południowego Podlasia. Wiersze te obrazują różnorodność stylistyk poetyckich,
charakterystycznych dla psalmu, modlitwy, hymnu, skargi, buntu, spo-wiedzi,
poprzez najintymniejsze wiersze liryczne
i medytację metafizyczną. To słowa, które
przychodziły autorom czasem w chwilach
dramatycznych, a czasem w sytuacjach
granicz-nych, i musiały dać świadectwo
własnej wrażliwości, w formie wiersza
czy prozy poetyckiej. To też słowa afirmacji i podziękowania Bogu, a czasem
nagromadzonej ekspresji, wypowia-dane
niejednokrotnie w formie „aktu strzelistego”. Jest to ważne, bo być może między
nadawcą tych słów a odbiorcą następuje
przemiana myślenia, przemiana serc,
swoista meta-noja. Czasem to, czego nie
mamy, naznacza nasze życie, jak napisał
Grzegorz Szupiluk: // prawdziwa wiara
jest siostrą miłości //(...) i być może szczęśliwym jest człowiek wówczas, kiedy w
drugim człowieku spotka Boga.
Grzegorz Michałowski, redaktor tej
antologii, zwrócił również uwagę na fakt,
że w utworach eksponujących motywy religijn nie ważny jest wiek artysty, nie jest
istotny jego dorobek wydawniczy, ważne
jest zaangażowanie religijne i przeświadczenie, że wierzymy w to, co wyznawana
wiara nam nakazuje. We współczesnych
czasach, gdzie nauka, technologie, postmodernizm zdewaluowały i zakwestionowały wszelkie autorytety, człowiek boi się
o wła-sne życie i dlatego szuka jakiejś nadziei. Każdy człowiek ma świadomość swojej niedosko-nałości, dlatego szuka takiej
religii, która rzeźbi jego psychikę. Szuka
wiary, bo człowiek zawsze szukał swojego
„boga”. Bez punktów odniesienia, bez
najwyższego autorytetu nie potrafimy żyć i
funkcjonować - i to jest ludzkie.
próba modlitwy
Ty Panie nie zamartwiaj się o mnie
bo to nie ja planuję zbrodnię
i nie wypatruj mnie na sumie w kościele
bo w tym czasie
ktoś z twoim imieniem na ustach
podpali ci Ziemię
i niech nie irytuje cię moja inność i moje
lenistwo
bo znów nie zauważysz
że z samolotów
rozwalili ci miasto
i dlaczego drwisz sobie ze mnie
błędów nie wybaczysz
a z hipokrytów i głupców
czynisz panów świata

„Podlaskie hosanna: motywy religijne współczesnej poezji
regionu bialskopodlaskiego”; wybór, redakcja i skład Grzegorz Michałowski, Biała Podlaska 2019, Towarzystwo
Miłośników Podlasia, s. 96.

Zofia Grabowska-Andrijew

A za drzwiami...
Od debiutu w roku 1987 poprzez książkę poetycką pt. „Skrzydła anioła” (1998) i
„Zaimki liryczne” (2009) opolanin Piotr Żarczyński idzie przez czas wielkimi (od10 do 20
lat) krokami, pokonując poważny dystans ku
poezji. W 2018 r. wydał trzeci tomik wierszy
„Drzwi do domu”. Właśnie zatrzymałam się
przed nimi.
Umieścił je na granicy świata realnego i
marzeń, wspomnień, wyobrażeń. Już okładka
- zaprojektowana przez malarkę Urszulę Olczyńską, współgrająca z poetą na tych samych
strunach - wprowadza nas w oniryczny świat,
który zaczyna się błękitem „sielskiego, anielskiego” dzieciństwa (tak właśnie nazwanego w
mistrzowskich „Lirykach lozańskich” Adama
Mickiewicza ) i kończy na odwrocie światem
zagrożonym, chwiejnym. To mickiewiczowski „wiek męski, wiek klęski”. Jego ciemne barwy
rozjaśnia płonące niebo.
Autor podzielił całość na dwie części „Przed progiem” i „Wejdź, otwarte”. Przed
progiem spotykam sporą gromadkę uczniów
podmiotu lirycznego, w których widzi on
siebie z dziecięcych lat. To jego „czwarta
klasa” , jego „…niebo co świeci / trzydziestoma parami gwiazd” .Są tu ci pogubieni,
są skrzywdzeni przez los, osieroceni, nawet
zmarli, opłakiwani w trenach i wszyscy „łaszą
się / czekając na słowo / ciepłe jak szalik w zimie” a on rzuca im koła ratunkowe spojrzeń
i wspólnie „przerzucają kładkę uśmiechu /
nad rzeką lęków”.
Po „Zaimkach lirycznych” wiem czego
się możemy po autorze spodziewać., ale
wchodźmy, autor zaprasza: „Wejdź, otwarte”.
Już wiersz „Pomimo” - otwierający tomik „Drzwi do domu” - pokazuje dwoistość
podmiotu lirycznego występującego w trzeciej osobie. To w nim tkwi źródło dualizmu
opisywanego czasu i świata , postrzeganego
oczami dziecka i mężczyzny wchodzącego
w „smugę cienia”. Wiersz „Kiedy wychyla się
z niego dziecko” ocenia oba czasy i światy
przy pomocy prostego i równocześnie tak
funkcjonalnego poetycko zabiegu z kartką.
To ona w świecie dzieciństwa była „białym
stateczkiem”, teraz tylko pogniecionym
papierem.
Motyw statku w różnych bliskoznacznych ujęciach pojawia się wielokrotnie.
Okręt nocy rozbity…( Samotność ); „łódeczka uśmiechu” (Nie widział jego twarzy
wiele lat),”Statki dłoni…( Erotyk III ); „żagiel
pieszczoty”, „usta / niezwyciężona armada”
(„Erotyk II ); To nie przypadek ani nieudolność, to wyraz dojmującego uczucia odpływu
czasu szczęśliwości i przypływu rozstań, także
tych ostatecznych, samotnych wigilii, nawet
ucieczki „przed pustym miejscem przy stole
/ zostawionym sobie”.
Zderzenie obrazów przeszłości z rzeczywistością teraz w poezji Piotra Żarczyńskiego odsłania odpłynięcie raju,
wszechobejmującą szarość, samotność
- nawet wśród najbliższych. Choroba matki
dodatkowo pogłębia to nakładanie się , w tym
przypadku chorobliwe, czasów. Konieczne
rozstanie powoduje, że „płakały wspólnie
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spędzone dni / umierały lata”. Stąd nieustanna potrzeba powrotów do szczęśliwego
dzieciństwa, które „śpi na cmentarzu”, stąd
tęsknota do dotyku „ciepłej dłoni Babci”, do
dłoni matki co „niepytane wiedziały”, „czuły”,
„były pewne”, także do tych chwil, w których
fruwały anioły.
Ale w tytułowym wierszu „Drzwi do
domu” radość bliskich zastąpił „zgrzyt zamka” i „samotny klucz”.
Pojedyncze wiersze mówią o uczniach,
przyjaciołach, członkach najbliższej rodziny,
ale przede wszystkim o podmiocie lirycznym.
Są jak puzzle składające się na portret wnętrza dojrzałego , osamotnionego mężczyzny
przechowującego w sobie dziecko i jego wrażliwość oraz pragnienie c z u ł o ś c i, o którą
coraz trudniej w świecie otaczającym i tym
opisanym w wierszu o „Naszej wolności”.
Na takie wiersze najtrafniejsze określenie mają Rosjanie – mówią duszoszczypatielne. Pisał je człowiek do bólu wrażliwy, w s p
ó ł o d c z u w a j ą c y, przeżywający radości i
klęski nie tylko najbliższych, nauczyciel, który
nie musi nas zapewniać, jak zmarłą matkę
ucznia, że „w sercu wychowawcy z podstawówki / zawsze jest miejsce dla Daniela”, bo
swymi wierszami - piękną prostotą metafor i
tkwiąca w nich siłą rażąca uczuć - przekonuje
czytelników, że jest tam miejsce dla wszystkich. Uświadamia też czytającym, że zawód
nauczycielski wymaga nie tylko stałej aktualizacji własnej wiedzy, aby sprostać koniecznej
gotowości intelektualnej, wymaga także
gotowości i sprawności emocjonalnej, która
obciąża w każdej chwili, także w nocy.
To lektura poruszająca.. Czytajcie.
Piotr Żarczyński, Drzwi do domu, Towarzystwo Słowaków
w Polsce, Kraków 2018, ss.60

XX Ogólnopolski
Konkurs Poetycki
„Prezentacje Ekologiczne
– Barcin 2019”
Edycja jubileuszowa z okazji 20-lecia
NATURA I WOLNOŚĆ – DWIE SIOSTRY BLIŹNIACZE
Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie zaprasza do udziału w konkursie i
wspólnym świętowaniu jubileuszu poezji
ekologicznej, która 20 lat temu zakwitła w
Barcinie i odcisnęła swój ślad w wydawnictwach pokonkursowych, oraz sercach
czytelników.
Prace konkursowe liczące 3 nie publikowane i nie nagradzane w konkursach
utwory poetyckie, opatrzone godłem,
należy przesłać w 2 egzemplarzach do
siedziby Stowarzyszenia Ekologicznego
na adres: Janina Drążek, ul. Pakoska 16,
88 – 190 Barcin.
Do zestawu utworów należy dołączyć
opatrzoną godłem zamkniętą kopertę zawierającą imię i nazwisko i dokładny adres.
Twórcy do lat 18 proszeni są o podanie na
kopercie wieku.
Termin nadsyłania prac upływa z
dniem 6 maja 2019 r.
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Mieczysław Wojtasik

Świat się przenosi na latającą wyspę
Krąg tematyczny XVIII Agonu Poetyckiego „O Wieniec Akantu” został przedstawiony
w Nr 10 (257) „Akantu” (październik 2017).
Prosto i celnie: Mężczyzna i kobieta… Słońce i
księżyc… Nadruk na okładce almanachu zawierającego pokłosie tego agonu sygnuje nieco
inne oblicze: Niebo gwiaździste nade mną… Ma
być zatem romantyczniej niż pierwotnie przewidziano i bardziej spójnie. Wyszło też bardziej
profetycznie. Bowiem taka idea, taki zespół
motywów, jakie zasygnalizowano na okładce almanachu, to niemal kompletna reminiscencja
życia na Lapucie, czyli latającej wyspie, która
była celem trzeciej podróży Guliwera opisanej
przez Jonathana Swifta w książce pt. Podróż
Guliwera. Autorzy rzeczonego almanachu – tak
samo jak Laputanie, czyli mieszkańcy latającej
wyspy, którzy jednym okiem patrzyli w niebo, a
drugim ku ziemi – też musieli, a przynajmniej
powinni, podporządkować się zaproponowanej formule patrzenia na świat: góra – ku
gwiazdom, dół – ku ziemi, chociażby po to,
aby się nie potknąć. Nie wszystkim wyszło po
równo. Jedni płodzili teksty patrząc przeważnie
w niebo, a drudzy z oczyma wbitymi w ziemię.
Na przykład Edmund Pietryk przyznaje, (s.43)
iż: Częściej patrzyłem pod nogi niżeli w gwiazdy/
Stąd ten mrok w moim życiu. Natomiast poetka
z Poznania Kalina Izabela Zioła posłużyła się
wybiegiem ( odsłoniętym już w tytule: Odbicia)
i odzwierciedliła rzeczywistość sprawioną przez
„górę”, ale dającą się prześledzić „na dole”, czyli
bez szastania oczyma:
/…/ na ciemnej powierzchni
kosmiczne spirale i odbicia gwiazd
wołanie pustki
krzyk samotności
i absolutna cisza //
w płynącej wodzie
wiatr nieustannie
zapisuje swoje wiersze
Piszący wiersze wiatr w wielu przypadkach spowodował rozwichrzenie stylistyczne,
czasem połączone ze zwykłym nieporządkiem
kompozycyjnym. Nie chciałbym jednak wytaczać armat przeciw komukolwiek. Pochwalam
natomiast za całość obydwa wierze Krystiana
Medarda Czerwińskiego. Na tę całość składa
się jasność, precyzja, sekwencyjność, głębia
treści z odwodem metafizyki i liczne wymowne
podteksty. Oto fragmenty utworu Zatrzymaj ten
obraz, gdy dojdziesz (s.21), poświęcony św. pamięci Marii Danuty Betto z Włocławka.:
… zatrzymaj ten obraz:
stworzony z radości życia,
z szumu drzew,
z dotyku przyjaznych dłoni, /…/
z błękitu nieba;
trwaj przy swoich celach,
pozostań na tej drodze,
idź nią po tych znakach
Tobie tylko czytelnych:
wiary, nadziei i miłości.//
Gdy dojdziesz, ukryj go pod powiekami,
zabierz, wszak nie wrócisz.
Na almanachowym dystansie znajdziemy
też sporo godnych podziwu i uznania figur o
wymiarze zdania, wersu lub strofy. U Ireny

Batury (s.9) jest to wyrażenie następujące: I
znowu zaczęliśmy życie/ na nowo/ od przerażenia. U
Jolanty Baziak (s.13) wybija się kreatywna moc
frazy: dłonie składamy w pajęczynę/ by pochwycić
nią/ zaświat. Waldemar Jagliński (s.28) zaczyn
XVIII Agonu Poetyckiego: niebo gwiaździste
nade mną uzupełnia słowami: a stare pytania/
jak wahadło mojego zegara. Przez to wydatnie
przybliża się ku sugestii, iż każde spojrzenie
ku niebu odświeża ziemskie środowisko. Wymowna wizja świata Dagmary Kacperowskiej
wydaje się być w równej mierze wytworem
wyobraźni, jak i poczucia realizmu (s.31): w
pośpiechu opuszczamy przekwitłe/ łąki. skoszone
dni, gdy naga ziemia/ rozwiera łono pod ciężarem/
pustki. U Wojciecha Kawińskiego intryguje
trochę kpiarskie dictum (s.33): choćbyś pochłonął mięso najlepszych słowników/ wyżej słowa
nie podskoczysz// Bo wers, choćby najdrobniejszy/
bierze się znikąd- U Ryszarda Kowrygo ledwie
można dostrzec niepozorne ale zastanawiające
spojenie: Zmęczony ale wzmocniony/ obecnością
człowieka. Henryk J. Kozak (s.35) zaciekawia
koncepcją wigilijnego stołu rozciągniętego
poprzez krainy a nawet kontynenty. Mocny
w wyrazie wątek Powstańców Wielkopolskich
przyciąga i domaga się szacunku dla autora,
czyli Pawła Kuszczyńskiego (s.37): Dowiedli, że
nie tylko poeci,/ chcą być Ikarami/ i niebo polskie
wzięli w posiadanie./ Synowie Krainy Polan/ jak
niegdyś chrzest narodu/ niepodległość Ojczyzny
pomnożyli. Zauważalna jest biegłość kompozycyjna Ariany Nagórskiej (s.41) oraz nieziemska
(vide – niebo gwiaździste) bezpośredniość
przekazu u Zdzisława Prussa (s.47).
Laureatów XVIII Agonu Poetyckiego i
ich nagrodzone utwory przedstawiono w Nr 10
(270) (październik 2018) „Akantu”. Pięciu, a
miało ich być, zgodnie z ramówką, ośmiu. Ale
nie ma nikogo z nich w Almanachu. Dlaczego?
Pojąć tego nie potrafię. Zerknąłem na starsze
almanachy, np. na mieszczący plon V Agonu
P. – tak samo.
A co ma wspólnego z almanachem wątek
profetyczny? Otóż uwspółcześnioną wersją
latającej wyspy, czyli Laputy, jest niewątpliwie
Internet. Wciąga w swoje objęcia coraz więcej
ziemskich wygnańców, którzy już nie potrafią spojrzeć w oczy gwiazdom ani mlekiem i
miodem płynącej Matce Ziemi. Technologia
poetyckich zbiorów `a la XVIII Agon Poetycki
coraz bardziej grawituje ku żniwom na latającej
wyspie, zagarniającym coraz więcej wirtualnych
bytów. Zapewne już za kilkanaście lat uczestnikami konkursów poetyckich będą elektroniczne artefakty. Ich „duchowość” bardzo trafnie
scharakteryzowała współautorka Almanachu
Agnieszka Żądło w wierszu profilowi (s.63 - 64)
(Spóźniona lecz niemniej szczera pochwała!).
Wtedy w pokłosiach, czyli almanachach, będzie
idealnie po równo spostrzeżeń ziemskich i
gwiezdnych.
Na przystawkę warto dorzucić, ,iż omawiana książeczka jest poręczna, estetycznie wydana
i ma w sobie to „coś”, czyli siłę przyciągania.
Red. Jolanta Baziak, Niebo gwiaździste nade mną… XVIII
Agon Poetycki „O Wieniec Akantu” Instytut Wydawniczy
:”ŚWIADECTWO”, Bydgoszcz 2017, ss. .68.
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Paweł Kuszczyński

Naturalność prawdą wzbogacona
Stanisław Chutkowski jest autorem czterech książek poetyckich, z których
ostatnio wydana (w 2018 roku), nosi tytuł
„Oczekiwanie”.
W życiu, jak i w obcowaniu z poezją jest
autentycznie naturalny. Jego los przynosi mu
coś „nowego”: dla wydawałoby się, ustabilizowanego / spełnionego inżyniera mechanika
słowo staje się formą jego obecności, a także
jej potwierdzaniem: Słowa jego były siłą, a stały się
sztuką / …nie nadąża za nimi, bez przerwy uciekają
/ tam gdzie potrzebny jest spokój, i tam gdzie / cisza…
(wiersz „Odżywcza pustka”) oraz Na swoim
„drzewie” dokonał przeszczepu / żeby zaowocować w
innej ziemi (wiersz „Zostawiają ślady”).
Dzisiejszy człowiek śpieszy się, brakuje
mu cierpliwości, a gdy dotknie go desperacja pragnie różowych szkiełek, od zaraz (wiersz
„Chandra”).
Poeta pełen pokory wie, że czeka go doskonalenie warsztatu poetyckiego: Ciągle nie
mogę dogonić tych na przedzie…(wiersz „Dwóch
w jednym nurcie”), próbuje odnaleźć źródło i
znajduje je w krainie dzieciństwa, jednocześnie
pozostaje otwarty na twórców już zauważonych.
Nieobca jest mu wdzięczność, dziś będąca
wręcz cnotą – dziękuje Jerzemu Grupińskiemu
za prowadzenie Klubu Literackiego „Dąbrówka” oraz Jolancie i Stanisławowi Szwarcom za
prowadzenie stolika poetyckiego, w których to
dokonaniach pilnie uczestniczy. Ma do czego
sięgać dobrą pamięcią: jego rodzinna wieś
Liszyno leży kilka kilometrów pod Płockiem
w pobliżu szerokiej tu, otwartej na mazowiecki
krajobraz, Wisły.
W oryginalnym wyrazie próbuje radzić
sobie z upływającym czasem, mając jednocześnie świadomość znaczącego wypełniania
człowieczego programu ( od narodzin do
śmierci) oraz dokłada starań by odnaleźć się
w biegu pokoleń: potrzebuję tylko zawieszenia
czasu / choć na chwilę. Dla siebie i dla nich, /
którzy patrzą na mnie jakbym dopiero / wszedł do
parku, który oni od dawna / opuszczają powoli
(wiersz „Zawieszeni w czasie”).
Można przyjąć za autorskie credo:
Oddalam od siebie zło, / zatrzymuję wyłącznie
nadzieję, / że nie będzie to dzień ostateczny, / w
którym pośród aniołów śnić będę swoje dzieciństwo
(wiersz „Wśród swoich”). Ciągle chce żyć
w pełni: Był bardzo ciekawy i zachłanny życia.
(wiersz „Zostawiają ślady”). Nie interesuje go
przetrwanie, gdy …Noce i dni / już nie różnią
się od siebie. (wiersz „Sposób przetrwania”).
Jakże bliski spostrzeżeniu Antoniego Słonimskiego: „Człowiek wstając rano, zakłada
portki i maskę” jest w wierszu „Prywatność”:
Człowiek ma tyle twarzy ile emocji. / nigdy nie
odnajdziemy tej właściwej, / a właściwie po co
mamy jej szukać. Także nie są z nim po drodze
ci, którzy gdy: Na ziemi pełnia życia / a w nich
tylko półmrok, / w rozkroku promienie / pomiędzy
światłem a cieniem / …z półprawdą przez życie
/ i z włosem dzielonym na pół (wiersz „Pół na
pół”). Również nie jest jego życie tych, którzy Jeszcze nie pękają a może brakuje im czasu /
którzy powinni już dawno pogonić do przodu. /
Dowartościować symbole. I pójść na całość / po
swojemu, krokiem zwycięskich pokoleń. (wiersz
„Po swojemu”). W jego życiorysie następuje

swoiste dopełnienie: mazowieckie dziecko
staje się wielkopolskim realizatorem pracy
organicznej.
Pragnie, by jego modlitwa stała się
rozmową z Bogiem, a nie codziennie / dziesięć
razy powtarzać to samo (wiersz „Nie cierpiący w
słowach”); Spoglądam na Ukrzyżowanego, / jak
się ożywia częstując chlebem / - i winem klęczących
przy ołtarzu. (wiersz „Widzenie niedzielnego
poranka”).
Przywołuje dobrą pamięć o małżeństwie
rodziców, o opiekuńczej matce: Mogę teraz
patrzeć jak płoniesz, / jakbyś chciała mnie ogrzać /
tak samo jak dawniej (wiersz „Przywrócić pamięć
liściom”) – w przedstawionym obrazie spadających liści na świąteczny cmentarz.
W wierszu „Wyciszenie” spotykamy piękne
oryginalne metafory o tworzeniu poezji: W oddechu rodzi się wiersz, / …Wielkość moja potrzebuje
ciebie, / każde słowo, to kwiat magnolii, / milczenie
nie posiada zapachu. Poeta potrafi zauważyć
nawet żebraka: Dostrzegłem w jego oczach / głębię
ludzkiego bytowania. Współczesna cywilizacja, w
której coraz bardziej zatracają się sprawdzone
przez wieki wartości humanistyczne, niepokoi
Stanisława Chutkowskiego również z powodu
zagubienia podmiotowości człowieka: Zmuszają mechaniczne dusze / do niewolniczej pracy: /
„zawiń podaj, zawiń podaj” / …Bogowie robotów
/ w codziennym zapędzeniu / tracą duchowy smak
/ i zapach wiosennego siana. (wiersz „Utracony
smak krajobrazu”) oraz …w warkocie cywilizacji,
/ pośpiechu i komórkowym klikaniu / będziemy
dopatrywać się sensu życia. (wiersz „Boso w cyberprzestrzeni”).
Pragnienie, by wiersze stały się jak kwiaty
polne wypowiada w wierszu „Rzeczywistość w
cieniu” oraz by w nich znaleźć było można
prostotę wyrazu oraz wierzy, że nadejdą czasy
/ spragnionych zwykłego słowa (wiersz „Ustrzelić
marzenia”).
Autor interesująco przedstawia swoją sytuację po odbytej operacji” Niby ten sam a jednak
z metalem / zacznę się uczyć chodzenia. Zacznę / się
uczyć chirurgicznego pisania. (wiersz „Niby ten
sam”). Ma świadomość potrzeby odnalezienia
się w zmienionym / następnym okresie swojego życia: Mam plany nie tylko materialne ale i
poetyckie / których nieśmiało dotykam późną porą
- by następnie zaprezentować swoim czytelnikom znakomitą kodę: Już nie jak Feniks, ale
jak człowiek z bólu. (wiersz „Szybowiec”). Daje
przykład mądrej / twardej afirmacji życia: Smutek zawsze mnie przytłacza / a radość niesie nadzieję
spełnienia. / Zapominam się wtedy i myślę / że jest
we mnie wiosna. (wiersz „Nie potrafię”). Odnajduje siebie: do przodu, idę ze słowem / w którym jest
najwięcej bólu. (wiersz „Aż serce rośnie”). Warto
było przeżyć trudne / bolesne doświadczenie
( nawet z bólem) dla pełnego życia.
Wiersze Stanisława Chutkowskiego są
prawdziwe, co jest niewątpliwą wartością recenzowanego tomu. Już w pierwszych strofach
„Oczekiwania” można zauważyć naturalność
poety ukazaną w prawdzie życia, jego ogląd
otaczającego świata jest realistyczny i zarazem
bardzo ludzki.
Stanisław Chutkowski, Oczekiwanie, Wydawnictwo Kontekst,
Poznań 2018, s. 50

Prosimy pisarzy o ich ksi¹¿ki!
Wszystkim pisarzom i bibliotekarzom, którzy
chcieliby podarowaæ ksi¹¿ki Klubom Polskiej
Ksi¹¿ki, podajemy adresy tych placówek. Zapewniamy, ¿e tam wszystkie ksi¹¿ki czyta siê
i analizuje. KPK organizuj¹ równie¿ spotkania
autorskie. KPK szczególnie interesuj¹ siê
literatur¹ wspó³czesn¹, skupiaj¹c jej gorliwych
czytelników.






























KPK, Klub Nauczyciela,
ul. S³owackiego 58/60, 60-521 Poznañ,
tel. (061) 852 10 85
KPK, Wac³aw Ratyñski, KuŸnica Czeszycka 29,
50-320 Kroœnice, woj. dolnoœl¹skie, tel. (071) 3845551
KPK-Podbrodzie, Pabrade Internatienia .
Mokykla, 4710 Pabrades, Mokyklos gatve 5,
Litwa – Lietuva, tel. 0037038754402
.
KPK – Landwarów, Henriko Senkevièiaus
Vidussmokykla, 4200 Lentvaris, Lauko gatve 20,
tel. 828218905, Litwa-Lietuva
KPK-Wielony, Felicja -Leszczyñska,
LV 4550 Vilani, Rezeknes rajon, Nakotnes iela 2/3,
tel. 003714662598, £otwa – Latvija
- LV 4630 Malta,
KPK – Ma³ta, Jadwiga Okuniewicz,
Rezeknes rajon, Jaunatnes iela 11,
tel. 003714641921, -£otwa – Latvija
- Rezeknes Polu - Vidusskola,
KPK – Rze¿yca,
Lubanas iela 49, LV 4600 Rezekne, 		
tel. 003714023552, £otwa – Latvija
KPK, Oœrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci
i M³odzie¿y
S³abowidz¹cej i Niewidomej im. Louisa
,
Braille a, 85-008 Bydgoszcz, ul. Krasiñskiego 10,
tel. (052) 322 17 87
KPK, Osiedlowy Klub „Odnowa”
85-806 Bydgoszcz-Kapuœciska, ul. Planu 6-letniego 38,
tel. (052) 3631867, drugi czwartek godz. 17.00
KPK, Zespó³ Szkó³ im. Langego, 78-425 Bia³y Bór,
ul. BrzeŸnicka 10, woj. zachodniopomorskie,
tel. (094) 3739019, (094) 3739757, 0696469781
KPK, ¯yrardowskie Wieczory Literackie MDK,
96-300 ¯yrardów, Pl. Jana Paw³a II/3,
ka¿dy poniedzia³ek (z wyj¹tkiem œwi¹t) godz. 16.00
KPK, Zespó³ Szkó³ Chemicznych
i XIV LO, ul. £ukasiewicza 3,
85-821 Bydgoszcz, tel. (052) 3611008
KPK-Lubostroñ, Zespó³ Pa³acowo-Parkowy, pow. ¯nin,
gm. 89-210 £abiszyn,
tel. (052) 52384623, 0605097743
KPK-Szko³a Podstawowa nr 38, 85-858 Bydgoszcz,
ul. Wêgierska 11, tel. (052) 3621060
KPK 89-530 Œliwice, Ewa ¯arska
tel. (052) 3368331, 0511866335, Œliwiczki 62
KPK Oœrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
85-791 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3
KPK Pensjonat „Salamandra”
84-104 Jastrzêbia Góra, ul. Nasza 2, woj. pomorskie
KPK Siergiej Finow
24 7760 Mozyrz
ul. Pierszamajskaja 18/46, Bia³oruœ
KPK Witalis Myszona
24 7841 Lelczyce
ul. Ostrowskiego 31A, Bia³oruœ
KPK, Zespó³ Szkó³ Fryzjerskich
85-209 Bydgoszcz, ul. Nakielska 11
KPK, Zespó³ Szkó³ Spo¿ywczych
85-844 Bydgoszcz, ul. Toruñska 174
KPK, Okrêgowy Klub Aktywnoœci Twórczej PZN
85-090 Bydgoszcz
ul. Powstañców Wielkopolskich 33
KPK, Gimnazjum Kolumba
Bydgoszcz
ul. Œwiêtej Trójcy 9
KPK, 88-190 Barcin
ul. Dworocowa 10
Restauracja „Luizjana”
KPK – Birmingham
Polish Millennium House
Bordeszey Street,
B5 5 PH Birmingham
England
tel. +44 121 64 33 577
KPK Klubokawiarnia,
89-421 Sośno, ul. Młyńska 1
tel. 787525190, e-mail: jus.ryc@wp.pl
Prowadzący: Justyna Rychlik
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Stefan Pastuszewski

Czterdziestoletnie Wojciecha Banacha zmagania z patriotyzmem
Wojciecha Banacha Plac Piastowski i inne wiersze to – jak określa autor
– „biało –czerwony wybór z lat 1978-2018”.
Jeśli by posłużyć się, przywołaną przecież
- według mnie całkiem niepotrzebnie,
samą tylko kolorystyką, to nazwałbym ją
czarno-szarą, choćby przytoczyć stwierdzenie-obraz, że pudełko do którego odkładam
suchy chleb jest dla nich czarną skrzynką.
Bazując jednak na metaforycznym, czyli
„flagowym” odczytaniu tegoż podtytułu,
trzeba przyznać, że pomieszczone wiersze
rzeczywiście są bardzo polskie. W sposób
subtelny, nie na wprost ukazują polską
znerwicowaną mentalność, zaściankowe
zadufanie, słowiańską nostalgię. Niezwykle
celnie ową mentalną kolorystykę ujmuje,
lapidarny, wymagający niemałego wysiłku
domyślności, następujący wiersz:
Posiłek dwubarwny
Przez głód czy
przyzwyczajenie
może tradycję
chleb
brak wina
i
sekcja ptaka
przy stole

Warto zwrócić uwagę na hiperbolę
sekcji ptaka przy stole, czyli naszych nocnych
Polaków rozmów o wszystkim i o niczym oraz
na norwidowski chleb. W ogóle twórczość
autora Pola rażenia, bardzo męska, szorstka, zakorzeniona jest nie tylko w osobistych doświadczeniach i przemyśleniach,
ale też w polskiej tradycji literackiej. Twórca sięga również do dyskursu potocznego,
a w utworach z lat 1978-1989 szydzi cytatami z realno-socjalistycznej nowomowy,
w czym przypomina nowofalowców. Ta
przygoda z Nową Falą zapewne skłoniła
autora Czarnej skrzynki do wypowiedzi w
liczbie mnogiej (my, wy, oni), a jest tego
ponad 30 procent w omawianym tomie,
co w niektórych przypadkach owocuje
uliczną, nazbyt krzykliwą i cokolwiek pustawą manifestacją. Niemniej, jak celnie
zauważył Jarosław Jakubowski w Posłowiu,
mamy tu do czynienia z zaangażowaniem
nie tyle politycznym czy ideologicznym,
co moralnym. „Najkrócej mówiąc- empatią”. Chociaż… Chociaż… Czy wpisywa-

nie w skurwioną czerwień miłości róży nie
jest brakiem szacunku dla zarazy ludzkich
namiętności? (wiersz Ciężki kolor). Tę kontrowersję można jedynie wytłumaczyć
bolesną emocją, pragnieniem lepszego
świata i lepszej Polski, bowiem jak twierdzi
J. Jakubowski, autor Śmierciochronu pisze
„wiersze skrzywione z obrzydzenia” wobec
tego, „co się stało z naszą klasą” (szkołą,
polityczną, społeczną).
Temat ojczyźniano-patriotyczny jest
trudny, podobnie jak miłosny i chyba
lepiej, bo sięga to do trzewi duszy, odmalowywać go czarno-szaro niż różano-żółto,
jak czynią to coraz częściej emerytowane
panie, którym po sześćdziesiątce ubzdurało się, że będą poetkami. Książka W.
Banacha porusza, zmusza do myślenia,
zachęca do niepowierzchniowego patriotyzmu. Przypomina stwierdzenie Janusza
Korczaka, że gdy kogoś naprawdę się kocha, to stawia mu się duże wymagania.
Wojciech Banach, Plac Piastowski i inne wiersze, Bydgoszcz 2018, Galeria Autorska, ss.112

Baczność
koronę wyprowadzić

Zakład Optyczny

AUTORYZOWANA
PRACOWNIA OPTYCZNA
ZAPRASZA
Pn. - pt. 10:00 - 18:00
Sob. 10:00 -13:00

D.H. HERMES
ul. Wojska Polskiego 23
52 361 96 46
GABINET OKULISTYCZNY
Pn., śr., czw., pt. od 16:00
ul. Niedźwiedzia 7
52 322 47 47
GABINET OKULISTYCZNY
Pn., wt., od 16:00; pt. od 14:30
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Zofia Grabowska-Andrijew l Aleksandra Brzozowska l Tadeusz Buraczewski
Tadeusz Charamuszko l Ludwik Filip Czech l Elżbieta Stankiewicz-Daleszyńska
Tadeusz Dejnecki l Victor Ficnerski l Joanna Gładykowska l Irena Habalik
Rafał Jaworski lWojciech Kawiński l Anna Kokot l Paweł Kołodziejski
Agnieszka Kostuch l Sławomir Krzyśka l Paweł Kuszczyński l Agnieszka Rykowska-Kowalik
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l Maria Mickoś l Ariana Nagórska l Anna Paciorek l Stefan Pastuszewski
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Marcin Stachelski l Mateusz Stosik l Jerzy Utkin l Mateusz Wabik l Joanna Wicherkiewicz
Amelia Wielicka l Mieczysław Wojtasik l Tadeusz Zawadowski l Grzegorz Zientecki
Kalina Izabela Zioła l Stefan Marian Żarów l Piotr Żułnowski

„WYPOCZYNEK NA WSI”

Wydano przy dofinansowaniu Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Przez Hałuszową przechodzi główny szlak turystyczny Pienin, prowadzący
na Trzy Korony i w drugą stronę do Czorsztyna i Niedzicy.
BOŻENA i ANDRZEJ KOWALCZYK
HAŁUSZOWA 9,
34-450 KROŚCIENKO N/DUNAJCEM
TEL. KOM. 784 969 576 ORAZ 692 417 937.

ZAPRASZAMY!!!

Fundatorzy Akantu

85-715 Bydgoszcz, ul. Sporna 1
tel./fax (052) 348 98 88, 323 32 94
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 ZABEZPIECZENIA
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 MATERIA£Y BUDOWLANE

Specjalistyczne pow³oki ochronne

Bohdan Andrijew
Wojciech Bieluń
Zygmunt Dekiert
Fundacja Wspierania i Rozwoju Edukacji
- Gniezno
Otton Grynkiewicz
Robert Kurpios
Henryk Kusek
Paweł Kuszczyński
Andrzej Kobiak
Andrzej Kotin
Teresa Nowak
Krzysztof Stefan Piosik-Wagner
Włodzimierz Rutkowski
Jerzy Beniamin Zimny
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