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Sławomir Krzyśka
***
litania do wszystkich
nieświętych
przechodniów
ptaków
gór
łąk
lasów
do słów
kamieni
bez echa minionych
dni
do bzów
maków
konarów złamanych
serc
do wszystkich
nieświętych
tańczących
w rytmie wiatru

Grafika: Milena Gazda- Szypulska, „Ludzie”

Bogdan Łoś
Arcy nie bies kości
Świat rości deszczu zatrzęsienia
winogradem  
wierszy?
Raczej chętny gruntownie
przeoranych pól
wzruszenia
maszyn technologicznie
sprytniejszych
domów ze szkła
banków...
Nie myśleć w ten sposób o liryce.
Tlenem poezja!
Lilie fruuu!
ptaki in spirują
po etykę lotów
kłącza!
Spójrzcie!
na przekór betonom
i Arce
szybują nie zaznając  
iglicy masztu  
ani spoczynku
bielejących kości
kiedy tlen z wodorem
wyparują spójni wyschnie ziemia
jak nikomu nieprzydatny
wiersz ostatni
książka.

Marta Solomej

Ewa Katarzyna Skorupska
Skrzydła

Zoom
tonący w sobie
chwyta się języka
rzęsa
powieka
oko
źrenica  
czarna
jagoda kosmosu
można ją rozgnieść
palcem na dłoni
jak krwinkę
na nieboskłonie

Suchy chleb z wodą,
jak wysoko w górach
eremy szarych mnichów
kiedy wychodząc z lasu
stajesz nad widnokręgiem
i staje się ten moment
gdy w pierś wtłacza się oddech
wynurzającego się obrazu,
kiedy jasność i ciemność łączą się,
a my odczuwamy tylko pszeniczny smak,
choć krew jest żywa i ciepła,
a jej rana stanowi wieczność nieugaszoną.
Dlaczego nie więcej cierpienia?
Ależ my nie jesteśmy prawdziwi,
śniąc się sobie samym, cienie
skrzydeł archanielskich, które
przebaczają pustce.

Mieczysław Wojtasik
Jakie to ludzkie
deszcz człowieczeństwa padał równo
i delikatnie przesuwał wskazówki czasu
w jasność i dosyt nadziei
ale zerwano owoc
z drzewa poznania dobra i zła
wola węża targnęła powietrzem rozkołysała glob
popłynęły rzeki bezładu i wyzwolonego zatracania
jakie to ludzkie wykrzykują nawet niemi
zeszliśmy z drzewa mądrości
słońce coraz uważniej
liczy nasze kroki
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Wewnątrz
jego firma-ment przestał przestawiać za słony. W pustej sieni panował półmrok i dwa
splątane szkielety przy starym obrazie, w nim postacie wystygłe kurzem i sadzą gorzkie
zioła. W namalowanych kręgosłupach pni sowie dziuple, chciwe grobowce gryzoni, co ich
mrok nie ochronił i krótki żywot w pokarmie wchłonięty. Tylko oczy wtapiały ten zamek w
matecznik gołębi, ich głowy z kamieni uwięzłe w murach zimna stal na ścianach od legły
od dech stropów i mostów zwodzonych pod stępem zdrożonych koni. Z nimi jeźdźcy bez
twarzy i mienia w sen nocy sen sem grabieni z istnienia. Ściany co raz zrywały się fur kotem
bezsilnych gołębich u nie sień, a ich sen krwawił kocią posoką. Tak, tylko dobić targu i
wydostać się z matni, kupić zioła w pozorach i strzępach grzybni nie przyjmując w hipnozie
stęchłych tchu iniekcji i dotknąć, oparzyć się nowym ciałem, zawołać, odbić się echem od
zmętniałych luster, zawirować przeciągiem, zabrać z wnętrza wszystkie zapachy i lęki, przeniknąć pod podszewkę skóry, która cała w tętniącej sieci cichej i cierpliwej. To nie siła powie
siła człowieka, to jego nie pokój!
A konie w obroku i sianie zamętu, gdzie psy obok strażą grzejąc się ich zziajaniem,
pienistym potem rozlegną się na słomianym zapale stygnącego gnoju. Z uchylonych pysków
koni wypływają parą wiersze, błądzą bladą plazmą, on się ich boi, odwraca je na drugą stronę płonące siwym dymem, płożącym się w stary obraz przez skronie, wytrąceniem światła
ucieczki gwiazd cisza zamyka zamek.
Marek S.Podborski,
lirykaakantu@gmail.com

Bogdan Łoś
Plum plum
Zwiastunką lustro wody
kiedy koń pianą nad żłobem
chłeptanej fali
u brzegów bez koń ca
rży i staje dęba
a żołędzie grzywą
nad stawem przy siedlisku Drzewa
w drżące ciało
gdy kroczy taflą wody
nimfa
ogiera
i dochodzi kręgami

Dariusz Kadyszewski
Mateusz Stosik

nad dołem rozpaczy cień

Rżeć
Łżeć jak człowiek
świadomy bycia zwierzęciem
Tylko bić i patrzeć jak puchnie
Tak uczyła babcia i życie,
niejednemu wyszło bokiem
Bić bycie,
aż z wolna opadnie
pryszcz na trupie

czekać przeczekać przerzucić
nad dołem rozpaczy cień
co będzie paczył sens
rozmrożeń lodo-wców
na ramionach cię żary
stopiły blady tren
z powiek człowiek – nie po-twór
choć lepi zamki z wiary
rozciąga gra nice
wywleka na nice
zrywa się jak losu nić
szkaradnej Ariadny

chłonąc nieprzytomnie
głębię tajemnicy
olśnienia
odbiciem                            
żołędzi mus tanga
po ślizgami ud
koni czyny niby rafy koralowej
wód płodowych
eureki.

Strzelać!
Strzelać do trupa?
Czas wypomina
jak z nim nie skończył
Wypalił zbyt prędko z pasji,
i ciągle mu mało

Marek S.Podborski
PAS A ŻER

Barbara Dombrowska-Pietrzykowska

Urodził się - znał swe przeznaczenie
Szczęściarz

Konie na drodze do Nowej Wsi Wielkiej

Życie
tak zbite
zostawi wszystko i zginie

powietrze
wlecze się
uderzeniami gorąca
odmierzane w takt myśli
przeganiam je herbatą z termosu

Chodzą głosy o nadchodzącym zbawcy
Gdzieś to już słyszałem

parskanie dziurawi dzień
głosy podobne ludziom
błagają o pokarm
łowię wzrokiem
jedne zamieniając w obrok
inne w wiersze
wypas w naturze

Ma dzikie oczy i pas
twisko w zapasie, ażeby latem
ciągnąć z koniem
kurz za sobą
I czuć się szeryfem
szczególnie nocą
księżyc chce mnie
i koń czy
Do
rana się zagoi
chyba zostanę już
prorokiem krów
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Harry Duda				

fragment poematu POŚCIG ZADUSZNY

MISTERIUM ODŁĄCZENIA
Ścigają go Umarli.
Siedzą w wysokich siodłach
czarnych koni i pohukują.
Maczetami tną przestrzeń
w sine kęsy,
a gdzieś w tej przestrzeni
on — pestka gnijącego owocu —
kuli się i zamyka.
Kęsy zarastają szybko,
lecz Umarli zdają się
tym nie przejmować
i pohukują, nawet wesoło.
Przed nimi ich waleczne
mutanty rosomaków
szybko i sprawnie
dopadają go raz po raz
i gryzą,
nim kurcz przestrzeni
odrzuci je na obrzeże,
gdzie z rąk Umarłych biorą
jadło, a z ich ust pochwałę.
Potem Umarli zsiadają
na biwak; widzi wtedy
ich pustynię wokół
i ogień, jaki rozpalają,
jakkolwiek jest to ogień
złej pamięci.
Oni patrzą na niego
i widzą go,
a on też ich widzi,
oddzielony odległością
prawie nieskończoną.
To są chwile bez lęku.
Czarne konie siadają
na zadach jak psy
i mrużąc zachwycające ślepia,
rżą niekiedy.
Rosomaki drzemią na stojąco,
podkarmione już wcześniej,
ale ryjki ich wilgotnych
laserowych nosów
drżą bez ustanku;
omiatając przestrzeń,
węszą dogłębnie,
co się im objawia w obrazach snów,
które niby ekrany
świecą nad ich głowami,
dając film akcji drapieżnej,
pełnej padliny
i reniferów konających
na pustaciach tundry.

Umarli gawędzą, nawet śmiech
niekiedy otwiera im gardła
i znowu pohukują, czasami
za brzuch się chwytając.
To są chwile bez lęku.
Ale pod płachtą sinej przestrzeni,
pod kęsami gnijącego owocu,
widać niebo,
co się nad tym biwakiem
jakoś dziwnie niweczy.
A ono przeraźliwe jest
jako miecz spadający,
choć nieruchome,
a gwiazdy — na smyczach — rzężą,
powściągane brutalnie,
aż się wie, że niebawem zgasną
albo sforą się zwalą
w nieskończoność punktu,
z którego wyszły.
I to już są chwile pełne lęku,
chociaż biwak Umarłych
jeszcze trwa, a oni
zapadają w drzemkę.
On też zapada w sen
chwilowo bezpieczny.
I śni bezwzględnie,
jakby na jawie;
śni sen zły i pełny zła,
wszechstronnie ruchliwy
od robactwa,
które powołuje
w tym miejscu do istnienia;
tak zły,
że pukiel włosów szatana,
który podpełza ciekawy
i spogląda
zza dużego kamienia opodal —
gwałtownie siwieje,
więc szatan dobywa noża
i z obrzydzeniem
odcina pukiel na pastwę losu.
Ten los okazuje się być
rosomakiem, który —
przerwawszy drzemkę —
kosmicznym susem
dopada pukla i dławiąc się,
śliniąc, kaszląc, pożera pukiel.

Jednak zwierzę rosomak nie wie,
że to pukiel samego mistrza.
Mistrz w ułamku sekundy
rozrywa rosomaka na krwawiące
strzępy i rozrzuca wokół.
Umarli drgnęli i zerwali się,
pozostałe rosomaki zaskomlały,
konie zawyły
i stanęły na równe kopyta;
smród rozerwanego rosomaka
zwiewnymi ognikami podążył
do biwaku i tlącego ogniska,
aż eksplodował pośród węgli.
Umarli, konie i rosomaki
padli w drgawkach,
tarzając się i dusząc,
aż znieruchomieli.
A szatan otwarł jedno oko szeroko —
to oko plugawe w kącikach,
a w środku piękne
jak u Ateny krowiookiej —
i puścił to oko z uwięzi,
i puścił je retorycznie,
i przymknął je,
dając do zrozumienia ironię,
a także swoiste spoufalenie,
obiecującą bliskość hierofanta.
A potem zostawił go samego
i nagiego, jak naga bywa pestka;
drżącego, jak się drży z przerażenia;
ślepego, jak się bywa ślepym
po nadmiarze wiedzy,
co wybucha w czerni;
śmiertelnego, jak się bywa
śmiertelnym po narodzinach;
samego, jak się jest samotnym
po oderwaniu od siebie,
gdy się było z Tym, Który Jest.
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Małgorzata Borzeszkowska
Jacek Wilkowski

Rozważania anioła w kaplicy Scrovegnich

Przezroczysta
Giotto, Giotto, masz dziwne pomysły,
już od kilku wieków tkwię w centrum tej sceny
Anioł po mojej prawej też pewnie zmęczony
tym znieruchomieniem na krawędzi grobu
Skrzydła poczerwieniały, nie wiem, czy z wysiłku,
czy po prostu ci zbrakło dobrej śnieżnej bieli
Tkwię tak od stuleci, coraz to pulchniejszywszystko z braku ruchu - i wciąż nie wiem, dlaczego wszyscy patrzą na mnie,
poza żołnierzami, ci śpią, tępe rzymskie ciury.
Mistrzu, taki Piero della Francesca to Zbawiciela namalował w glorii
i szacie czerwonej, gdy depcze kamienie,
a ten grób, to hoho, dzieło przednie, marmur kararyjski
Rafael i Dirk Bouts też się postarali, odziali Zmartwychwstałego w krwistą, dumną czerwień.
Co ja tak właściwie trzymam w dłoni?
Wracając do innych, Giotto, przyznam, że Rubens przesadził, Tycjan takoż; pociągnięciem
pędzla darowali Panu ciało kulturysty.
A dziwak Caravaggio? Chrystus długi, blady,
jakby nie na 3 dni, a na trzy lata zstąpił do piekieł i nie widział słońca.
Ale powiedz mi Giotto, dlaczego nasz Chrystus ledwie z boku, nieśmiało,
jakby mimochodem
I jeszcze ta niewiasta, co wyciąga ręce.
Tkwię tak Mistrzu od dawna w Kaplicy Scrovegnich i od dawna
powtarzam:
Noli me tengere,
bo on tak powiedział, on tak powiedział

Już mnie nie widzisz,
dla twych oczu czułych
nie mam już żadnych barw.
Jestem szkło matowe,
którego słońce nie rozświetla,
porysowane, z brudem smug.
Dzisiaj witałam w drzwiach
umajona polnymi kwiatami,
twoje kroki biegły przeze mnie.
Chciałam zawrócić cię ręką,
ale przeszła przez twoje ciało,
i rozstąpiłeś się jak woda.
Nie ma tu wielkich tragedii,
nie rozpaczam, nie klnę losu,
godzę się na powolne znikanie.
Wchłania mnie dzień za dniem
świat rzeczy, których istotą
nie życie jest, lecz trwanie.
Jak na obrazie dawnych mistrzów,
leżę w koszu z owocami,
przekwitła, w zasięgu twojej ręki.
Martwa natura. Niewidzialna.

gdy chciał odejść z fresku.

Maria Zdziarska
Kobieta w kapeluszu

Idalia Gaudyn
WTAJEMNICZENIE
w partyturach dawnych mistrzów wyszukuje skreślone
nuty
te mocno zamazane najbardziej ją wzruszają
to z nich układa swoje kompozycje
na kuchennym stole przykrytym ceratą
gałązka świerku dwa suche patyki na krzyż
i garść rozsypanych kamyków
czy nie sądzi pani że to powinno wystarczać?
plener bardzo rzadko i raczej niechętnie
bo przestrzeń aż po horyzont jest nieodwracalna
przytłacza jak blok marmuru albo kloc lipowy
podobna sennej madonnie z gotyckiej katedry
trzyma światełko w lampionie dłoni
niespiesznie oprowadzając mnie po swojej pracowni
dopiero przy pożegnaniu podnosi półksiężyce powiek
spogląda mi w oczy i szeptem pyta
czy muzyka moich rzeźb nie była dla pani
zbyt głośna?

Kobieta w kapeluszu z obrazu Modgilianiego
spogląda zdziwiona na tę siedzącą na sofie.
Kobieta na sofie nerwowymi ruchami
pogrubia tuszem liniejące rzęsy, wypatrując
w lustrze wczorajszych dni, przedwczorajszych zdziwień.                  
Jej świat się nie zatrzyma, obraz nie utrwali.
Prawo łaski czasu i zwierciadła nie tyczy.
Kobieta w kapeluszu patrzy zdziwiona.
      

Krystyna Morawska
Milczący obraz
Początek i koniec nie zawsze są słodkie,
stara kobieta o tym wie. Spojrzenia ludzi
rozpraszają światło. Jeszcze poznaje
błyski, wkrótce szklana ściana ułoży  
bezbarwny pejzaż, przytłumi dźwięk.
Powierzyła los sternikowi
i żyje w mieście bez bramy.
Nie wybiera, nie decyduje, a jednak
wszystko się rozsypało.
Kiedy rozum nie dochodzi sedna
- zaczyna padać śnieg.
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Lucyna Dobaczewska
Wyrocznia
*Nad przepaścią

*** Księga Przemian

Jak dobrze wyjść z domu
rozejrzeć się wokół
Pytia odetchnęła tak głęboko
że odskoczył górny guzik jej błękitnej bluzki
Wychyliła się lekko
patrząc jak pikuje w dół

Kwiatowa pełnia księżyca zawsze poprawia mi nastrój
powiedziała Pytia do Podszeptywaczy Heksametrów
i wybiegła z domu prosto na łąkę pachnącą wilgocią pobliskiej rzeki
Usiadła na ziemi między mleczem a kurdybankiem
i wreszcie mogła spokojnie pomyśleć
Duchowy doradca podszeptujący wierszowane rady
zdaje się być w dzisiejszych czasach zupełnie niepotrzebny
A na dodatek ci niewidzialni są tacy drażliwi...
przy księżycu w skorpionie wprost nie do wytrzymania

Wszystkich tu przyprowadzę
tych z manią niższości
z lękiem wysokości i tych nieobliczalnie odważnych
pomyślała
i żwawym krokiem wróciła do domu
który stał nieopodal stylizowanej na ruinę świątyni

Poradzę sobie bez nich – pomyślała Pytia
i wyjęła z kurtki starą książkę o pożółkłych kartkach

Wokół pachniało fiołkami i siarką

Ludzie ostatnio pytają o wirusy
niektórzy jeszcze o wolność wyboru...
Hm… zamiast heksametrów
będą dzisiaj heksagramy... Szesnasty... Entuzjazm...

To znaczyło że dziś do wyroczni
przybyli pielgrzymi z bardzo różnych światów
Podszeptywacze heksametrów ustawili się już za jej plecami
by razem z Pytią mieć na wszystkich baczne oko

Aby wzbudzić entuzjazm
potrzeba pieśni
która jak wiatr
prosto do światła unosi

Ostrzeżenia chóru greckich cykad
rozbrzmiewały czystym światłem
**Kto słucha poezji?

Ewa Katarzyna Skorupska

Pielgrzymów odwiedzających Wyrocznię
Pytia dzieliła na trzy grupy

La danse moderne

Pierwsza to przybysze
którzy roztaczali wokół siebie zapach fiołków
Oni pragnęli wyłącznie rad na dzielenie się swą miłującą dobrocią
Drudzy pochodzili z wymiarów pachnących siarką
dla nich ważny był strach
Szukali sposobów na wzbudzanie bojaźni u wszystkich napotkanych
Te wizyty były dla Pytii niezbyt miłe
Najtrudniejszą grupę stanowili jednak mieszkańcy Ziemi – pragnęli
bezwarunkowej miłości
a jednocześnie medytowali o strachu
Do swych domów wracali w wielkim skupieniu
mamrocząc symboliczne słowa przepowiedni
a od kiedy Pytia łamiąc wykwintne reguły świętych heksametrów
postanowiła mówić im wprost
że mają skrzydła i mogą latać
zaczęli szeptać
że wróżby Wyroczni stały się pokrętne
Krystyna Morawska
i niepoetyckie
Mądrość nocy
Jakże trudno wyjaśnić ludziom
myślała Pytia w przedsionku komnaty wróżebnej
zakładając zwiewne szaty kapłanki
Dzień się zatrzymał.
że serce jest jak dzwon
Nie zdążył połączyć słów,
aby jego dźwięk był czysty
które jak nartnik pływają po wodzie.
on musi wisieć wolny
Ktoś kradnie życie, zmęczone ciało
przestaje być świątynią.
„Wezwany lub nie, Bóg tam będzie”.
Osłoni samotną wyspę przed wiatrem,
wtedy puste miejsce przybierze kształt
człowieka. Na razie ciemność zapuszcza
w ziemię grube korzenie.
Stare, kamienne mosty ocalą
pamięć - jestem tego pewna.

Białe akty
stały się dreszczem
w naszej trwodze
teraz barwy ciała
i proste, ponure tuniki
w teatrze jedynie uprawnionej
egzystencji jak wyrwa w mowie
Blade światło sceny
przenika nieludzkie pytanie tancerka La danse moderne
bosymi stopami
ruchem jak ostrołuk katedry
posuwa się nad przepaścią
opuszczonej przestrzeni
i kiedy dłoń przyłożona
od ust odrywa się prędko
podąża za nią corps de ballet
by ułożone zostały
czerń
na czerni
nagość
na nagości

Akant 5(304)2021

Adam Bujarski

Adam Bujarski

DWOREK

COFKA

Okna co się ongi przebodły
w rajtuzę zlecenia
nie poznają mnie
o (dalej i prędzej mniemam)
Stół spod którego niby nawiedzonej wody
upraszają się o pamięć niedopilnowane wiadrastaroświeckie żebra

1

Przedpokój niedorobiony czegoś w kok
disco plakatem jakby na łatę
zgniłocyfrowym bieluniom bojarzy
czeka tyłów
... no, łóżko tj. taczka matki
w którą zagląda samemu sobie wywrócony Bóg
i popod nasuwa jedzenie, co wprzód
znalazł
Naraz zimno
zacięcie wraca do siebie
niedowleczone gazetki
Ptaków

str. 7

Prowadzi mnie luftem przez mleczny korytarz
na złość ochrypłym pasom
zdartym z budyniowego tłumu
nakłuwa, puszcza
sznurek, już zagniótłszy ze mnie niby to dwutwarz
na oślep w niebieską szulernię
na wnet wleczone uszydła serca
przez chochole ławice
co nie wiedzą że ta szansa po prostu boli na dwakroć słyszę
widzę
2
Wkrótce pytam którędy do domu
to na chłopa to na pana
i słyszę jeno A wiedzieć to komu
Czemu?

Okno
nie mieści się w drzewie

Marcin Lenartowicz

Robert Skrzypek

B.

Piotr Łączyński
Morfina
       
Czerwony krzyk wrasta
w horyzont zdarzeń, wylany
dywan maków wabi włochate
stworzenia, błyskają skrzydłami
ulotne gwiazdy na niebie łąki
łąka więzi istoty z łodyg liści
i kwiatów, przykute do ziemi
wyciągają gibkie ramiona
po granice cieni znudzonych
sosen, doglądam dywanu maków
opuszki palców drażnią okwiaty
rozchylam kwiatowe wargi
nie stawiają oporu bezwstydne
gładzę pręciki, owocolistki
zapłodnione przedzierzgną się
w konstelację embrionów
obietnicę nagrody, kochanki
samotnych wieczorów zabiorą
mnie w nicość, ucieknę w chmurny
seans koszmarów kapryśnych
widziadeł, otwieram owoce
zguby, cesarskie cięcie uwalnia
soki iluzji, mgliste postacie
burzą porządek snu
jest przyjemnie do następnego razu

***

Zastygłem.
Za winklem wiekowy kredens,
w środku mgła.
Mógłbym tu mieszkać,
skoro kurz, z powietrza tworzy kwiat
paproci. Ktoś kiedyś tu czekał już,
ktoś kogo nie znam przecież,
dopóki pamięć nie podpowie drzew,
wiatru. Zastygłem w przeddzień wiosny,
wsłuchany w szum

Moje ciało rozpięte na maszcie
a flaga czarno- czerwona
przygryziona w złości warga
i krew i pot z niej spływa
dłonie stare i drżące
wrośnięte paznokcie
przygryziony naskórek
krew i pot z nich spływa
oczy wbudowane w beton ciała
i choroby głowy i weneryczne
te serca duszności przeszłe epilepsje
natręctwa i głosy
z nich nic nie spływa

jak listek.

Marcin Lenartowicz
Kwiat kalafora
kakofonia intencji
choć te
przecież dawno już są tożsame
z popękanym lustrem
którym rzucasz we mnie
gdy śpię gdzieś w poczekalniach
nie miej mi za złe
może kiedyś nakarmią nami wróble
albo wpoją w nas światłowstręt
tak że każda próba by stanąć im w gardle
skończy się fiaskiem
oprzesz wtedy brodę o moją barkę
odpłyniemy całkiem nienazwani
wśród zorzy polarnej w miękkie nic
zupełnie jakby

Wiesław Marcysiak
***
Po ciemnej stronie słońca
Mieszkają istoty o różowych włosach
Które drapią się lewą ręką w lewy łokieć
Mają leworęczne gitary
Gdzie podajesz rękę płonącemu człowiekowi
Gdzie wykopiesz czaszkę psa
I postawisz na półce
Po ciemnej stronie słońca
Spotykasz umarłych
Czekasz aż coś ci wyjaśnią
Po ciemnej stronie słońca
Gdzie nie możesz zajrzeć
Bo czerwone karły
Po ciemnej stronie słońca
Gdzie…
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Irena Batura
Kto wyrzeźbił łzy?

Myśli kobiety w późnym wieku

              Stanisławie Kanozie
Nie
Nie sprzedam ich
Potrzebne mi są
by świat był piękniejszy
One i pies Ciapek
to moja rodzina
Tylko życie boli
Ręka nie trzyma już kozika
Nogi zamysłu
Cierpienie to łzy kto je wyrzeźbił?
Ciapek staje na tylne łapki
zlizuje krople ciepłym językiem
zadowolony
przygląda się swojemu dziełu
i z troską
zagląda mi w oczy
Podnoszę powieki
Otacza mnie tyle piękna!
Nasza wioska
łąki nad Jastrzębianką
Dolina Biebrzy
kwiaty w ogródku
śpiew ptaków
Kiedyś
na pielgrzymce do Częstochowy
zobaczyłam stragan
z rzeźbami
Na żadną nie miałam pieniędzy
Dobrze żyć
wśród wieloznaczności!
Stary rzeźbiarz powiedział
- do drewna
trzeba mieć ze trzysta dłutek
Stać mnie było na jedno
Pieski kotki aniołki ptaszki …
pachną lipą
jabłonią
żywicą …
Podzieliłam się z nimi
swoim spojrzeniem na świat
malując im wyraziste oczy
Z drewnianych kloców
powychodziły też duże prace
dłutkiem je tylko
ograniczałam
Kolorami i kwiatami
rozweseliłam swoją samotność
Dotykam pięknego świata
schorowanej kobiety
- Kto wyrzeźbił
moje łzy?
   Pierelesie 20 września 2020 r.

***
Odchodzę z miasta
pod każdym z możliwych
pretekstów
Od twarzy ponurych
od spojrzeń milczących
i pustych
ust zaciśniętych
Uciec  
od wszystkich pór
powtarzalnych każdego roku
Święcę dni święte
przytulaniem drzew w pierśnicy
Od ziemi wznosi się w podarunku
nadzieja
i dosięga mojego serca
Z wierzchołków
opada spokój
śpiewem ptasiej drobnicy
pukaniem dzięciołów
Czy suwam nartami
czy macham koszykiem na grzyby
czy z runa zioła wybieram
usłyszę stąpanie
innego uciekiniera
z miasta
Czas powiedzieć
„dzień dobry”
Zapytać o życie
wsłuchać się
w rozważania
moje? cudze?
wplątujące się
w poszum liści
tak samo nietrwałych
by odrodzić się
za rok
Uciekam od ludzi
w poszukiwaniu
człowieka   
Augustów, 17 stycznia 2021 r.

Tylko w snach
przelatują sputniki
myśli
jak w życiu
pół wieku wstecz
Kilkanaście lat później
za dnia
jak samoloty
pokonywały z trudem
opór powietrza
wilgoć chmurnych nawisów
Od kilku lat
liczonych dziennym światłem
myśli
stają się okrętami
walczącymi
z coraz wyższymi falami
zgarnianymi pod dzioby
wichrami wydarzeń
zda się
nie do ogarnięcia…
Nocami czuję
- dobrze
że owe statki
pływają
po znanych jeziorach
ale …
coraz bardziej boję się
mórz
i oceanów myśli

Sny o człowieku
Człowiek od drugiego człowieka
powinien trwać
na wyciągnięcie ręki
Czas zarazy wydłużył ręce
ukrył zarys ust
Oczy
nie mają z czym współgrać
mówią – nic –
Huśtawka kącików ust
od tak do nie
spoza przesłony
jest niewiadoma
Tylko sny
gromadzą tłumy świadków
trwania w zarazie
Z odkrytymi twarzami
pojawiają się najbliżsi
i ci
którzy już odeszli
i ci
którzy nadejdą
na razie znajomi
tylko ze snów
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Jacek Wilkowski

Pornografia w Vence
Kto wie, a może jedną z najmroczniejszych tajemnic
ludzkości – i najtrudniejszych – jest właśnie ta, która dotyczy takiego „zespalania się” wieków – sposobu
i trybu w jakim młodość staje się nagle dostępna
starszości i vice versa.
W. Gombrowicz, Pornografia
Gombrowicz skończył „Pornografię” w
1960. Rita przeczytała ją w przekładzie na
język francuski wkrótce po wspólnym zamieszkaniu w Vence, pod koniec 1964.1 Lekturze
sprzyjała gęsta od erotyki i podszczypywania
atmosfera pierwszych miesięcy, entuzjazm
nowości, przygody, zaskakującego wtargnięcia
kobiecej młodości w życie starszego i schorowanego pisarza. Dodatkowo w codziennych
rozmowach i zabawach Witold objaśniał sens
swoich książek wpatrzonej w niego doktorantce, rozpalając zmysły genialnym intelektem.
Jako, że życie przeplata się z literaturą,
Gombrowiczowi udaje się przekonać Ritę,
by w charakterze sublokatora zamieszkał
z nimi dwudziestoletni Jacques’a Clauvel.
Wspólnie piszą kartkę z zaproszeniem. W
nowym mieszkaniu chciał mieć przy sobie
również Jacques’a, bo to z nim flirtował przed
przyjazdem do Vence, w Royaumont, gdzie
w tym samym czasie poznał Ritę.2 Wymyślił
sobie, że tych dwoje młodych, równolegle
zadurzonych w starszym, w swoistej rywalizacji o względy starszego, z jego umiejętną
pomocą, może dostarczać mu wciąż nowych
podniet. Clauvel odpowiedział na zaproszenie. Okazało się jednak, że życie, inaczej niż
fikcja, nie układa się gładko. Jacques - nazbyt
porywczy, chimeryczny, pozbawiony dobrych
manier3 - nie spełnił wymagań niezbędnych,
by osobliwy trójkąt mógł się utrzymać i jako
element dysfunkcyjny został pożegnany pod
koniec 1965. Rita wygrała ten pojedynek, a
Witold jako warunek kapitulacji musiał przyjąć zakaz chłopców w pobliżu domu.
W tym samym czasie Gombrowicza zaczął odwiedzać poznany w Berlinie Alastair
Hammilton, który podjął się tłumaczenia
„Pornografii” na angielski. Stał się wierzchołkiem nowego trójkąta, do czego nadawał się
idealnie, gdyż jako tłumacz „Pornografii”
znał od podszewki perwersyjne gry pomiędzy młodością a dojrzałością, owe napięcia
„zespalania się” wieków. Alastair (25) też był
młodszy od Rity (33), ale nie tak młody jak
Jacques i Witold mógł z satysfakcją zanotować:
„Hamilton, dobre maniery, przyjemny. Podziwia mnie i kocha”4 Nie dowiemy się, kiedy
dokładnie zrodził się pomysł zetknięcia Rity z
Alastaire’m. W każdym razie, po opublikowaniu pod koniec 1966 przekładu „Pornografii”
w Anglii i Stanach Zjednoczonych, Alastair
zaczął przyjeżdżać do Vence na dłużej. W
kwietniu następnego roku odkrywają plażę
w miasteczku Juan-les-Pins, gdzie często będą
jeździć, niekiedy we troję, ale przeważnie Rita
sama z Alastaire’m. Nawet, gdy Witold im to1 R. Gombrowicz, Gombrowicz w Europie 1963-1969, Wydawnictwo Literackie, s. 330. Przekład francuski ukazał
się w połowie 1962.
2 W. Gombrowicz, Kronos, Wydawnictwo Literackie, s.
310, 312.
3 K. Suchanow, Gombrowicz Ja, geniusz, tom. II, Wydawnictwo Czarne, s. 365-366.
4 Kronos, op. cit., s. 368

warzyszy, to młodzi kąpią się sami, a on patrzy
z brzegu, w pełnym ubraniu, odsłaniając co
najwyżej łydkę5. Między młodymi jest chemia
i wzajemne zainteresowanie, niewątpliwie
za cichym przyzwoleniem, a może nawet z
inspiracji Witolda.6 Trzeba zauważyć zmianę
rozkładu sił jaka nastąpiła. O ile Jacques miał
zaspokajać potrzeby Witolda, o tyle Alastair
był przeznaczony dla Rity, która coraz gorzej
znosiła „klasztorne” życie. W sierpniu pojechali sami na trzytygodniowe wakacje do
Turynu i Paryża7. Tym razem to Witold bał się,
że zostanie opuszczony8 i czekając na rozwój
zdarzeń spędzał te trudne dla siebie tygodnie
na spacerach z Psiną. Rita zdecydowała się
wrócić i zostać do końca, choć Witold bał się
miłości i po królewsku mógł ją obdarzyć tylko
miłością ojcowską9. Paradoksalnie, przejście
przez te trójkąty niepewności umocniło ich
związek i decyzję wspólnego zamieszkiwania,
zamiast – jak chciałaby tego „Pornografia” zaspokoić podniety umysłu i potrzeby ciała.
Możemy dokładnie przyjrzeć się Alastari’owi, gdyż szczęśliwym zbiegiem okoliczności
jego ówczesny pobyt i zbliżanie się z Ritą
przypadły na legendarne spotkania Miłosza
z Gombrowiczem, po których pozostało kilka fotografii. Na jednej z nich Alastair stoi
tuż obok Czesława, a z drugiej strony Józef
Jarema i Witold.10
Spotkania miały miejsce w kwietniu i
maju 1967. W trakcie tych spotkań Miłosz
otrzymał list od Herberta, a w nim przestrogę
„Bardzo mnie niepokoi Twój kontakt duchowy z Gombrowiczem, chociaż takie rzeczy
zdarzały się, vide dziwna przyjaźń Conrada z
Gide’em. Strzeż się proszę, bo to deprawator,
acz artysta.”11 Herbert na tyle bał się Gombrowicza, że zabrakło mu odwagi do odwiedzin,
choć był o godzinę jazdy od Vence, a Miłosz
niemal siłą wpychał go do auta. Zdołał uciec w
innym kierunku, skąd donosił, że „woli ludzi
żywych (…) niż [mamroczące?] pod nosem
wielkości”12, co ujawnia skalę przerażenia.
Tymczasem Miłosz zlekceważył przestrogę
pewny, iż własne bóle i pobłażliwe traktowanie
cudzych jadów zapewniają mu ochronę.13 Rację miał jednak Herbert, bo Gombrowiczowi
ostatecznie udało się zdeprawować Miłosza.
Herbertowi zapewne nie chodziło o
deprawację homoseksualną, aczkolwiek
odwołanie się do Gide’a również ten aspekt
przestrogi sygnalizuje. Na tym polu, oczywiście z przymrużeniem oka, można stwierdzić,
że pomimo wieku i choroby, Gombrowicz odnotował pewne sukcesy, skoro Miłosz zachwycony zasypiał i budził się z jego imieniem na
ustach14, a żegnając się podszedł do leżącego
w łóżku Witolda, pochylił się i ucałował go ze
„słowiańską” wylewnością15. Niewątpliwie była
5 Gombrowicz w Europie 1963-1969, op. cit., s. 347
6 Gombrowicz Ja, geniusz, tom. II, op. cit., s. 424
7 Kronos, op. cit., s. 361.
8 Gombrowicz Ja, geniusz, tom. II, op. cit., s. 425
9 Gombrowicz w Europie 1963-1969, op. cit., s. 342.
10 Kronos, op. cit., s. 364.
11 List Z. Herberta do Cz. Miłosza, 11.5.1967.
12 List Z. Herberta do J. i M. Czapskich, 15.6.1967.
13 List Cz. Miłosza od Z. Herberta, 23.5.1967.
14 List Z. Herberta do K.A. Jeleńskiego, 15.6.1967.
15 R. Gombrowicz, Miłosz i Gombrowicz w Vence [w:] W.
Gombrowicz, Cz. Miłosz, Konfrontacje, wyd. Zeszyty
Literackie, s. 287.
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to natychmiastowa i intensywna przyjaźń, a
Miłosz niemal do swojej śmierci w 2004 dawał
jej dowody wypowiadając się wielokrotnie w
sprawie Gombrowicza, „nosząc go w sobie,
po ciemnej, manichejskiej stronie swojej
osobowości”16. Niewątpliwie uczucia Miłosza,
umocnione w czasie spotkań w Vence, leżały
niewiele dalej niż „uwielbiam Pana”, którymi
młody Czesław rozpoczął przyjaźń z Iwaszkiewiczem17.
Pomimo wzajemnej sympatii i lekkości,
jaka towarzyszyła tym spotkaniom, nie można
mieć wątpliwości, że Witold nie zrezygnował z
gier, form i masek.18 Wszak mamy do czynienia z mistrzem autokreacji, który już przy porannym doborze ubrania wybierał je nie tylko
stosowanie do pogody, ale także odpowiednio
do gościa, który w ciągu dnia miał wpaść z
wizytą.19 A Czesław pod krawatem zjawiał się
już na śniadanie, gdzie czekał Witold w jasnym
sportowym garniturze.
Zachowanie Miłosza zdradza niekłamany
zachwyt, podczas gdy Gombrowicz pozostaje
powściągliwy, w podręcznych notatkach
informując krótko: „Miłosz. Przyjechał do
Saint-Paul z żoną (nudnawa), dyskusje, dominuję.”20
Pojawia się więc dominacja. Bez pardonu wkracza w sielankowy opis altruistycznej
przyjaźni i porozumienia geniuszy pióra.
Dodajmy dominacja pomimo ostrzeżenia
przed deprawacją ! Jako jej wzmocnienie i
zwielokrotnienie. I do tego ta nieskrywana
wyższość, że żona – zapewne w przeciwieństwie
do Rity - nudnawa. Pójdźmy zatem tropem
dominacji, by zrekonstruować, w czym się
przejawiła.
Panowie nie rozmawiali o poezji, lecz
głównie o aktualnych zagadnieniach filozofii21, modnych wówczas strukturalistach.
Pole dyskusji określił więc Gombrowicz i tam
mógł brylować.22 To Gombrowicz był świeżą
gwiazdą literacką o wysokim i wciąż rosnącym
prestiżu. Namacalnym tego dowodem było
przyznanie nagrody Prix Formentor23. To wła16 M. Szymański, Przedmowa [w:] W. Gombrowicz, Cz.
Miłosz, Konfrontacje, wyd. Zeszyty Literackie, s. 14.
17 List. Cz. Miłosza do J. Iwaszkiewicza, 30.11.1930.
Ponadto, R. Gorczyńska Przyjaźń czy kochanie? [w:]
Małe miłosziana, Wydawnictwo Zeszyty Literackie, s. 99;
Czesław Miłosz, Jarosław Iwaszkiewicz, Portret podwójny, wyd.
Zeszyty Literackie.
18 Gombrowicz zamieszkując w Vence miał świadomość,
że z Buenos Aires wyjechał na śmierć, był chory, bez
nadziei na wyzdrowienie. W podsumowaniu roku 1966
notuje: „walczę z mnóstwem chorób, zdycham (…)
Boże, Boże, jak długo ?” (Kronos, op. cit. s. 359). Od
września 1966 nie wychodził z domu, większość czasu
spędzał w łóżku, gdzie „kaszlał i kwękał”. Dopiero pod
koniec marca 1967, niedługo przed przyjazdem Miłoszów, pierwsze spacery i przypływ sił witalnych. Mimo
poprawy ogólnego stanu zdrowia był przygnębiony,
gdyż zaczęły go nękać problemy z zębami. Dopiero te
okoliczności pozwalają docenić potęgę kreacji, jaką
Gombrowicz stworzył dla Miłosza, mając do tego – poza
własną osobą – bardzo ograniczone środki.
19 Gombrowicz w Europie 1963-1969, s. 334.
20 Kronos, op. cit., s. 362.
21 J. Siedlecka, Jaśnie panicz, o Witoldzie Gombrowiczu,
Wydawnictwo MG, s. 349.
22 Tym bardziej, że właśnie w prasie francuskiej opublikował wywiad, z którego wynika, że był pierwszym
strukturalistą, wyprzedzając resztę o co najmniej trzydzieści lat (wywiad Byłem pierwszym strukturalistą został
ogłoszony po raz pierwszy w języku francuskim w „La
Quinzaine Litteraire” 1 maja 1967, przedrukowany
m.in. w W. Gombrowicz Dziennik 1967-1969, Wydawnictwo Literackie, s. 169).
23 Nagrodę przyznano 1.5.1967 w Tunisie, dowiedział
się o niej z prasy francuskiej, oficjalne powiadomienie
otrzymał później, gdyż Sekretarz Generalny zgubił
adres Gombrowicza (zob. W. Gombrowicz, Dziennik
1967-1969, Wydawnictwo Literackie, s. 15.
dokoñczenie na str. 10
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Pornografia...
dokończenie ze str. 9

śnie rozradowany Miłosz przyniósł mu pocztę
z telegramami, składając przy tym gratulacje
i hołdy. Rozsyłał po świecie listy głosząc, że
Gombrowicz to „mądry facet”24, podczas gdy
Witold mógł pozostać „władczy i szlachecki”25.
Wyższe koligacje rodzinne też z pewnością zostały wykorzystane przez Witolda jako
narzędzie dominacji. Podobnie fakt zamieszkiwania na Lazurowym Wybrzeżu, w secesyjnej kamienicy przemianowanej wkrótce na
„Villę Alexandrine”.26 Gombrowicz sam dbał
o wygląd wnętrza, by było dystyngowanie, ale
jednocześnie „tak sobie”. Od początku pobytu w Vence zabiegał, by na ścianach wisiały
liczne obrazy.27 Umieszczona w hallu, wielka
drewniana płaskorzeźba Jaremy, długo była
przedmiotem seansów kontemplacji, podczas
których wołał „Cóż za potężne dzieło!” i deklamował polską poezję, co bardzo lubił robić,
kończąc słowami: „Skąd Litwini wracali ? – Z
nocnej wracali wycieczki!”.28 Czy można sobie
wyobrazić, że taki seans mógłby nie odbyć się
w czasie spotkań z Miłoszem, też Litwinem
znad Niewiaży ?
Nie popadajmy jednak w sentymentalizm wielkiej litewskiej przyjaźni, bo miało
być o deprawacji przez dominację, a nikt
jeszcze nie deprawował wystrojem wnętrz,
choć płaskorzeźba mogłaby tu odegrać
pewną rolę. Ale uczuciowość to nie w stylu
Witoldo. Trzeba bardziej śmiało, bardziej
pornograficznie, trzeba obrazoburczo. No
więc tak: Gombrowicz zdominował Czesława
Ritą, poprzez Ritę dokonał aktu deprawacji
i zasiał w duszy poety ziarno, które z czasem
przyniosło niemoralny plon. Miłosz właśnie
wtedy na młodość nabrał straszliwego apetytu. Zaraz po powrocie z Vence z nową werwą
zakończył wszystkie drugorzędne robótki i
wziął się na poważnie za budowanie prestiżu
własną poezją, by na względy młodości na
starość zapracować.
Rita miała wówczas 33 lata, a Witold
63, różnica niebagatelna, co kluczowe przy
„zespalaniu się” wieków. To, że pomimo choroby i starości postanowiła z nim zamieszkać,
wynikało częściowo z braku innych opcji, a
częściowo z przygody, jaką jest życie u boku
pisarza. Była jego sekretarką, opiekunką
i kochanką. Emanowała nie tylko energią
młodości, ale od pierwszego kontaktu robiła
wrażenie miłej i ładnej, co potwierdzają zdjęcia, na których widać atrakcyjną kobietę.29
Dodajmy, że wizerunek kobiety nowoczesnej i niezależnej podkreślały kostiumy ze
spodniami Yves Saint Laurenta, papieros
24 List Cz. Miłosza do J. Andrzejewskiego, 5.4.1967; list
Cz. Miłosza do Z. Herberta, 7.4.1967.
25 List Cz. Miłosza do Z. Herberta, 7.4.1967.
26 List R. Lambrosse do J. i Cz. Miłoszów, 15.11.1967
27 Gombrowicz nie kupował obrazów, ale wypożyczał
lub dostawał od przyjaciół i gości. W taki sposób na
ścianach „Villi Alexandrine” znalazły się obrazy Józefa
Jaremy i Marii Sperling, obrazy i gwasze Kazimierza
Głaza, rysunki Teresy Stankiewicz (zob. T. Stankiewicz, Spotkanie w Vence, Muzeum Historii Polski,
bazhum.muzhp.pl).
28 Gombrowicz w Europie 1963-1969, op. cit., s. 337.
29 Dostrzegał to sam Gombrowicz, donosząc rodzinie:
„Załączam zdjęcie Rity, to jest dziewczę nader nouvelle
vague, tzn. nowoczesna, dużo jeździła, pisze tezę o
Colette, przyjaźni się z Dalim, z P.H. Simonem etc.,
dobrze się ubiera, bardzo wysportowana, zaradna,
uczciwa. Póki co mnie kocha” oraz „przystojna, choć
(co może jest zaletą) ma typ nieco Indianki (…) przyjemnie się z nią gaworzy” (Gombrowicz Ja, geniusz, tom.
II, op. cit. , s. 367).

dla fasonu, włosy krótko i modnie przycięte,
zainteresowanie literaturą30. Do tego mówiła
w języku francuskim i pisała pracę doktorską
o Colette. To musiało imponować i potężnie
oddziaływać na wyobraźnię. Zwłaszcza, gdy
wybierali się na wspólne pikniki. Pakowali do
„dwukonki”31 składany stół, krzesła i zabierali
swoich gości na przejażdżki po okolicach Vence. Trzeba sobie wyobrazić, jak goście siedzą
z tyłu, a oni jadą w słońcu, wśród zjawiskowego piękna krajobrazu. Rita za kierownicą, a
obok Witold z Psiną na kolanach, śpiewają
operetkowe arie32. Do tego szosa D 102, ich
ulubiona, prowadząca do oddalonego o 3
km Saint-Paul-de-Vence, gdzie zatrzymali się
Miłoszowie, była nadzwyczaj romantyczna.
Tymczasem Czesław (56) i Janka (58)
byli niemal rówieśnikami Witolda i nie tworzyli szczególnie fortunnego małżeństwa. Janka,
nazywana „Kłopotnikiem”, nie przepadała za
światem literatów, jej oceny były krytyczne,
sądy surowe, a punkt widzenia praktyczny. Z
pewnością nie była wpatrzona w Czesława na
kolanach i z zachwytem wielbicielki poezji.
Zamiast pochwał można było od niej usłyszeć:
„Czesław, przestań mówić głupstwa”, „Czesław,
nie rób z siebie primadonny” lub „Czesław
zasypia jak dziecko”33. Twardo chodziła po
ziemi, a wychowywanie dwóch synów i organizowanie codziennego życia nie pozostawiały
jej czasu na realizację własnych pasji. Do
tego zaczęła chorować, co przerodziło się
w częściowy paraliż. W tych okolicznościach
można mieć pewność, że Miłosz, z antenami
wyczulonymi na przyjemności ogrodu ziemskich rozkoszy, musiał dostrzec i zapamiętać,
jak wspólnictwo z Ritą pozytywnie wpływało na
Gombrowicza, osładzając czas starości.
Już w maju 1967 Miłosz pisze do pogrążonego w kryzysie Herberta, że doświadczył
nawrócenia na namiętność wobec tego co jest,
na życie w uroczym miejscu i na rzeczy – „ich
piękno, poza wszystkimi naszymi zakręceniami, jest tylko zbawienne.”34 W późniejszym
wspomnieniu z 1988 dodaje już wprost: „Dla
mnie istnienie Rity u jego boku potwierdzało
moją opinię o celności jego wyboru. Urocza,
trochę chłopięca, inteligentna, oddana, dobra – czego chcieć więcej?”.35
Szczerość tej oceny nie może budzić wątpliwości i została poświadczona przez dalsze
losy Miłosza. W roku 1982 nie oparł się pokusie i podążył śladami Gombrowicza. Miał ponad 70 lat, a jego wybranka była mniej więcej
w wieku Rity, czyli po trzydziestce. Podobnie
jak Rita była oddana literaturze i pełniła rolę
sekretarki, kochanki oraz opiekunki w czasie
blisko trzyletnich podróży po świecie, które
towarzyszyły nagrodzie Nobla.36 Początki tego
intensywnego, acz krótkotrwałego związku37,
zawierają nawet bardzo gombrowiczowski
30 Gombrowicz Ja, geniusz, tom. II, op. cit., s. 386-387.
31 Citroen 2CV. Miłosz wspomina o tym w 1988: „Nasze
rozmowy, zwykle we czwórkę, odbywały się albo w ich
mieszkaniu w Vence, albo w kawiarni, albo u nas w St
Paul, albo na wycieczkach w Prealpes samochodzikiem
Deux Chevaux prowadzonym przez Ritę” (Jaśnie panicz,
o Witoldzie Gombrowiczu, op. cit., s. 349)
32 Gombrowicz w Europie 1963-1969, op. cit., s. 335
33 R. Gorczyńska Małe miłosziana, Wydawnictwo Zeszyty
Literackie, s. 24, 25, 31.
34 List Cz. Miłosza do Z. Herberta, 23.5.1967
35 Jaśnie panicz, o Witoldzie Gombrowiczu, op. cit. s. 353
36 A. Franaszek, Miłosz, biografia, ZNAK, s. 704-706
37 „Oczywiście nigdy nie myślałem, że w wieku siedemdziesięciu do siedemdziesięciu trzech będę Romeo,
jako że moi koledzy szkolni są stare dziady. (…) o ile
związek, o którym mówię, był rozkwitem witalności, o
tyle samotność skazuje mnie na przeglądanie się w lustrze psychicznych chorób osób mi bliskich, co nie jest
zdrowe.” [list Cz. Miłosza do J. Waszkiewicz, 24.6.1984]

układ, w którym Miłoszowie zamieszkują
w domu, a „Ewa” w roli półdomownika w
znajdującym się na tej samej posesji domku
ogrodnika, budzona rykiem jeleni. Ostatecznie Miłosz nie był zdolny do opuszczenia żony
i „Ewa” zakończyła to podwójne życie wiosną
1984. Pozostał po nim tom wspaniałych
wierszy Nieobjęta ziemia. Wkrótce okazało się,
że Miłosz był podwójnie zabezpieczony, gdyż
równolegle, od 1983, gdy Janka jeszcze żyła,
a związek z „Ewą” był w pełnym rozkwicie,
nawiązał znajomość z inną trzydziestolatką,
skądinąd przyjaciółką „Ewy”38. Ostatecznie
Carol wykazała więcej cierpliwości i została
drugą żoną poety.
Odległych w czasie, ale żywych w wyobraźni, źródeł tych wyborów i deprawacji, rozumianej jako „sprowadzenie kogoś z uczciwej
drogi”, można dopatrywać się w atmosferze
spotkań w Vence w 1967 roku, podczas których Miłosz był świadkiem związku starego
pisarza z połowę młodszą od niego kobietą.
Gdy Herbert przestrzegał przed kontaktem
duchowym z Gombrowiczem zapewne miał na
myśli jego zgubny wpływ na jakość duchową,
z której - jak był przekonany - wypływa dzieło
literackie.39 Jednakże reżyserskie machinacje
Witolda oraz ich bliższe i dalsze następstwa
chodzą własnymi ścieżkami. Zabawy o dominację nad Miłoszem były bowiem kolejną
odsłoną pornograficznych oddziaływań. Lekcją dotykająca tej mrocznej i trudnej tajemnicy ludzkości, kiedy młodość staje się nagle
dostępna starszości i vice versa. I być może
właśnie w przypadku Miłosza najdoskonalszy
wyraz znalazła jedna z najważniejszych gombrowiczowskich prawd, że człowiek rozpięty
jest pomiędzy Bogiem a Młodym. v
38 Miłosz, biografia, op. cit., s. 725.
39 List Z. Herberta do Cz. Miłosza, 17.2.1966.
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Jacek Wilkowski
Miłość Witolda  
Lato 1967
Wspólnictwo, tak bym to nazwał,
jeżeli nazywanie ma jakiś sens.
Bo co z tego, że była piękną kobietą,
pół Indianką, uwolnioną katoliczką,
skoro dla mnie jej chłopięca sylweta
i niedojrzałość kultury miały wagę.
Cierpliwie więc, wbrew nastoletnim
buntom, nadawałem kształt jej osobie,
narzucałem sposób widzenia  
przeciwny temu, co widzą oczy.
Mój eksperyment, po wielu latach
w samotnym towarzystwie chłopców.
Jeszcze jedna postać z książki, dowód,
że zmysły nie są prawdomówne.
Nie dałem jej szczęścia, ani rozkoszy,
choć mówiła, żem rumak czystej krwi.
Ciche uczestnictwo w dziele pisarza,
spokój i ojcowskie objaśnianie świata,
trochę pogodnej codzienności,
kindersztuby powolnego umierania.

Wiosna 1967  
Czego chcieć więcej  
niż to słodkie dziewczę ?  
Ten stary, pogodny demon,
przeczył prawdzie zmysłów,
że oczy i dotyk dla lukrowego
fałszu nam dane. I na dowód
u boku trzymał Albertynkę,
którą powściągliwie, jak ojciec,
gładził po krótko ciętych włosach.
I uśmiechał się z wyższością
władcy tego świata, że jej  
poddane trzydziestoletnie ciało,
nie zasłania mu własnego istnienia,
rzeczy jedynej i niepodważalnej.
To była zniewaga dla mnie,
żywotnego tura z borów Litwy,
którego zmysły goniły na oślep
w ślad za rozbłyskami ślicznotek.
Ileż ten satyr wyrafinowany
mógł kraść z ogrodów wyobraźni
mając za wspólnika jej drobne
i młodzieńcze ciało ?  
A u mnie co ? Kłopotnik,  
gorzki, wymagający, jak kotwica
dla statku, co go morze wzywa,
rdzewiejąca, wiecznie słona.
Tam, wśród litrów whisky,
błazeństw, łażenia na czworaka,
ślubowałem, że mu pokażę,
jak Żmudzin w jesieni życia
poprzez przyjemność zmysłów
jednoczy się ze stworzeniem,
najlepiej trzydziestoletnim.
Tych ślubów dotrzymałem,
choć on już dawno odszedł,
a wraz z nim cały jego świat,
na którym był jedyną rzeczą
niepodważalną.

Kochał mnie jak szczeniak,
dlatego pozwoliłem mu  
tłumaczyć Pornografię
i oddałem pokój gościnny.
Nie mieli poczucia grzechu,
gdy się do siebie zbliżali,
kładła mu rękę na plecach,
a on gładził jej nadgarstki.
Jeździliśmy wspólnie na plażę,
gdzie z oddalenia lubiłem
patrzeć na niewinne zabawy
ich młodych i nagich ciał.
A później pchnąłem oboje
w podróż do miasta zakochanych,
bez określenia daty powrotu,
sam zostając na tym brzegu.
Chodziłem z Psiną na spacery
i w szaleństwa Operetki  
rozpuszczałem strach, że  
utracę jej czułą opiekę.  
Zakonnicy, która zdjęła  
szarą suknię codzienności,
by przeszedł przez nią ogień,
który nie jaśnieje w pustelni.

Sekretarz  
Patrzę na niego jak leży w łóżku,  
na brzuchu, z ręką pod głową.  
Zwierzę morskie o gładkiej skórze,
mocnej, zbrązowiałej od słońca.  
Tylko mięśnie pośladków białe.  
Jest piękny.  
Natura dała mu ten kształt w miliardzie
prób, jego linia biegła tu od tysiącleci.
Wokół mnie wiele kształtów, wiele linii.
Wybrałem jego ciało, by leżało przede mną
rzeźbione, wyczerpane, bezbronne,
poddane spodami bosych stóp.  
Nie śpi. Wie, że tu jestem i patrzę.
Raz za razem jego plecy rosną od oddechu.
Na przedramionach ma błękitne żyłki,
przeplatane z czarnymi kreskami tatuażu,
które układają się w słowa niezrozumiałe:
l’amour, c’est l’homme inachevé.  
Przynajmniej to ciało jest skończone,
natura i czas będą już tylko ujmować.
Wybrałem go dla niej, by nie czekać
na nieuchronną utratę, którą przynosi starość.  
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Rafał Gawron

Małgorzata Wątor

O KWIATACH NIE TYLKO

Natchnienie na OIM

skupiony na opisywaniu opon
wieszaków i pieluch
rozglądam się za kwiatami
widzę zapisane strony
drobnym słonecznikiem
z połowy wypadły pestki
toczy się olej stłoczony
po marginesie błędu
czci godne miejsce na boku jak
postacie na starych fotografiach
żyją swoim życiem
lub ktoś
pomaga je wyciąć z tłumu
czasem te najważniejsze

Wywozimy na noszach książki z poezją
Położymy je w kostnicy biblioteki
Tam jest tak nieprzyjaźnie cicho
I tak specyficznie pachnie jak w krematorium
Tacy z nas zwyrodnialcy
Codziennie zaginamy strony
Musimy się odstresować
Przecież patrzymy jak poeci na oiomie
Próbują od śmierci uchronić natchnienie
Walcząc z kartką do utraty tchu

Kamil Figas
Głód

ręka ludzka niejedno widziała
a oko przyłożyło dłoń
stoję pochylony jak słonecznik
zapach kartki nie rozwiewa mnie
nie wydzieram włosów
zamknięty w ciszy głos
patrzy

ludzi istniejących po swojemu
mówiących po swojemu
mówiących… chociaż trochę
muzyki, książek, życia
czuję głód poezji, której napisać niepodobna
kartka nie przekazuje chwil szczęścia
bawimy się w chowanego - ja szukam i nic
wiersz pogardy dla nas
papierosy - dym oczyszcza, umrzemy poprzez głód
on nas wyzwoli
odbierze to czego kartka nie przyjmie

Idalia Gaudyn
MUZA

pogrzebaliśmy się razem
para w czwórkę
umrzemy przez głód

w mrocznym kadzidle średniowiecznych katedr
i barwnym cieniu ich witraży
czuję w opuszkach palców ten dotyk

Janina Barbara Sokołowska
Byłam tam

uchylam się kiedy spada kurzem
w ciszy starych bibliotek
albo z wrzaskiem kibiców na trybunach

przede mną ciąg rozstrzelonych gwiazd
a jednak to nie sen. obca stoję z boku
z książką w ręce. z tej strony światło mruży
promienie. jest zimno jak na Syberii
wiadomo kto spogląda mrożącym wzrokiem
i macha ręką: nie ty
złoty sztylet wycelowany w kartkę upada
na ziemię. czytam Kanta

nadchodzi też w poświacie odległych neonów
z zapachem nocnej stacji benzynowej
i uderza gwałtowną falą
czasem przenika mnie całą
gdy głosem spikera w dworcowej poczekalni
podpowiada słowa
a ja biorę je jak swoje
wszystkie
nawet te których nigdy
nie wypowiem

Jerzy Grupiński
Blisko

Małgorzata Wątor
Stacja dializ
Telewizor przytacza mi myśli
Nie wstaje z fotela gdy
Stacja dializ wyszła za mąż za prąd
Przeszczepia mi słowa
Czuję ból fantomowy po poprzednich
Przecież już nie istnieją
Piszę inny wiersz

Znak znów i palec
kwitnie pachnie atramentem
Otwarcie pióra
jak pocałunku głos
ruch języka do podniebienia
Jaka wolna i dotkliwa ręka
Kto tyle aż wie
chce i rozumie
Nie nadążam za tymi trzema palcami
może jak ty
policzek przy policzku
szeptem ktoś mnie pochwali

Ewa Katarzyna Skorupska
Lustra
Przedziwne, że samotność
potrafi nas zapełnić
i nie trzeba nam więcej niż lustro
jak uśpione jezioro
przypominające nam o słowie
na wieczne nigdy,
choć zarysuje krąg
rozszerzający się powoli chwila niewstrzymana
jakbyśmy jeszcze mieli czas,
by usnąć nad brzegiem
kiedy ku mętnym lustrom
pochylają się płaczące wierzby
a ich gałęzie odbijają się krzywo,
zanurzona w zimnych wodach
abstrakcja nas samych
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Marek S.Podborski
przedstawia:

Biograficzną tragedię w wielu paktach
p.t.

POETA INSTYTUCJONALNY
- Jest pan/pani obie czującym poetą!
(konkursy konkursy na grody
debiut w literackich periodykach)
- Tak skończyłem prestiżowe studia pedagogiczne
na lokalnej uczelni i od niedawna robię w kul turze.
(kompendium stypendium po parcie
pierwszy autorski chomik poetycki)
- To jest głęboki przekaz intelektualny tyle
fun da mentalnych wyrazów!
Zapraszam do naszej elitarnej grupy, tu mamy
zagra niczny fundusz i tworzymy także
dla agencji reklamowych, to napijmy się!
(kampania pieniążki pieniążki alko hol
nowy eksperymentalny chomik poetycki)

- Jaki spektakularny sukces, przyszło aż 15 osób
nie licząc rodziny, to miało naprawdę
swój głęboki wyraz, oto honor-arium autorskie
no i oczy wiście przysługująca dieta proszę
potwierdzić odbiór.
(romanse erotyki erotyki muzy
raj tuzy ciepłe kraje)
- Jestem młodą studentką filologii i kocham
to, co pan pisze, czy mogę otrzymać chomik
z autografem? Proszę niech się pan podpisze tu
na sercu. Czy możemy z tej bohemy uciec gdzieś
w przytulne miejsce i swobodnie porozmawiać
przy czerwonej lampce – wina?
KRZY KACZKA
już nie krzycz
milczenie jest bardziej
dotkliwe

UZUR PATOR
Z drzazgami w oku
pacji map
kolorze nieba
nieba
wem
Patrząc słońcu prosto
udarem
niłem
zorze!
Baczcie na mnie psy
post
ronne
- Co za awan garda, wręcz przekaz pod progowy!
Pan ma już swoje nazwisko i w dobrym to
waży stwie pro-motorów.
(kampania pieniążki pieniążki trze ci
cyniczno-nihilistyczny chomik)
UPADEK FAJ

(poetyckie sowicie zakrapiane spotkania autorskie
recytacja ekscytacja wymądrzanie)

FUSÓW

Faj

nie pali się w pokoju
Fusy opa
dają na dno

(prochy kampania pieniążki
pieniążki zawał)
przepracowany lekarz w klinicznym szpitalu
- Pan jest przepracowany i źle się odżywia,
od dziś koniec z używkami i północnym
życiem, a tak przy okazji, czy podpisze mi
Pan swój najnowszy chomik, dziękuję to
dla żony, ona lubi wulgaryzmy
w obscenii. Przepraszam jestem
trochę przepracowany i muszę wyjść
na papie rosa.
(iniekcja projekcja nostalgiczno-filozoficzny
chomik dydaktyczny)
KONARY
Nasze drzewo kona
rami
obrywa się w jemiołach
do kręgosłupa
i głębiej
oddycha coraz wolniej
Czeka gęstym świa-tłem
tylko
na ten promień
od cienia

- Te wulgaryzmy są tak zakomponowane,
że wcale nie rażą, raczej porażają wy mową
i mają liryczny charakter, co za wyczucie formy
i intuicyjna przewrotność!

ogólnopaństwowe poetyckie wy róż nie nie
pieniążki pieniążki i żona - przełożona pielęgniarka,
domek na wsi, psy pasterskie, dzieci nic
nie czy tają?
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Stefan Pastuszewski

Dziennik czasu zarazy (13)
1 marca
Oboje po sześćdziesiątce. On gruby,
przefilozofowany rozwodnik (porzucony), ona
chuda, przeegzaltowana samotna matka z dzieckiem (dorosłym). Idą trzymając się za ręce. Czy
potrzebne jest im jakieś prawo?
2 marca
Z braku optymistycznych treści chwil,
które teraz przeżywamy, przesadne obchody
medialne setnej rocznicy urodzin Kazimierza
Górskiego (1921-2006) – trenera reprezentacji
Polski w piłce nożnej, który doprowadził do
największych sukcesów w historii polskiego
footballu. Uformowani przez partię wieczni
oceniacze, czyli ci, którzy nie mają własnej
historii, wypominają K. Górskiemu grę w
drużynach powołanych przez okupantów oraz
przynależność do PZPR, co było wówczas warunkiem niezbędnym do prowadzenia pracy
trenerskiej. Ówczesna władza nie wierzyła w
jakiekolwiek sukcesy polskich kopaczy, więc
traktowała ich „obsługę” jako całkowicie zależną
od systemu, a więc kadra kierownicza, tak jak w
typowym zakładzie pracy, obowiązkowo w partii.
„Ludzie bez historii” (nota z 22 lutego 2021
roku) nie biorą pod uwagę faktu, że gdyby nie
te „krzywizny” w biografii wybitnego trenera, to
nie byłoby jego sukcesów, którymi oni teraz się
zachwycają, choć na pewno nie wszyscy, bo tego
typu zgorzkniali osobnicy nie cieszą się zazwyczaj
z niczego, chyba że z czyjejś porażki lub błędu.

3 marca
Prowincja jest nierozumna, bo cały czas
ma głowę zajętą borykaniem się z bytem, ze
sobą, ze swoją małością, ze swoim niedorozwojem. Brak w niej głębi, zorganizowania,
instytucji wyższych nadbudowanych na niższych. Tutaj wszystko jest niskie, płaskie, elementarne, wegetatywne, behawioralne. Żeby
zrobić coś innego niż pilnowanie własnej
egzystencji, trzeba podwójnie się namęczyć,
a jeszcze dzieło to zostanie wyśmiane, a jeśli
nie wyśmiane to wyniośle przemilczane. Wyniosłością płaską, niską, inercyjną.
4 marca
Z mjr. rez. pil. Donatem Iwanickim o katastrofie smoleńskiej. Niezwykła wiara w umiejętności pilotów. Z wiarą trudno dyskutować.
5 marca
Wbrew zastraszającej propagandzie trwa
poluzowywanie hotelowo-teatralno-kinowych,
tudzież stokowych obostrzeń pandemicznych.
Na wielu twarzach symptomy radości a przynajmniej odprężenia. Jak 21 grudnia 1982
roku, gdy zawieszano stan wojenny. A więc
najpierw ścisnąć, zagłuszyć, pogrozić, a potem
poluzować, aby znów pojawił się dobrostan.
Obecna publicystyka, koniunkturalna aż po
dziurki w nosie, nie używa pojęcia dobrobyt,
bo to nazbyt materialistyczne. Kolejna – obok
ściskania i luzowania, kija i marchewki - tech-

nika manipulacji masami. Tak jest na całym
świecie. Zadziwiające, że dobrostan od 19 lutego 2021 roku odczuwają także mieszkańcy
wiosek i miasteczek, w których nie ma ani
hoteli, ani stoków ani teatrów, a na wyjazd
mało kogo stać z powodu pandemicznego
rozmamłania się nie chce. Wspólnota komunikacyjno-sytuacyjna?
6 marca
Przeglądam i trochę poczytuję ogromne
(37 x 57 cm) płachty miesięcznika o tytule
„Kurier WNET”. Współczesna katolicko-narodowa apologia przeszłości. Wszystko,
co było oraz wszystko, co polskie i katolickie
jest dobre, a reszta be. Okrągłe rocznice
wybuchów powstań, pochwała wychowania
dziadkowego w artykule o dramatycznym
tytule Gdy zabraknie dziadków upadnie Polska, wyliczanie współczesnych patologii,
spekulacje na temat zmiany na stanowisku
prezydenta USA, oskarżanie reżyserów, którzy stworzyli wielkie dzieła filmowe (Ziemia
obiecana, Chłopi, Noce i dnie) o kolaborację z
socjalistyczną władzą, a jako ukoronowanie
Apologia kaszanki, czyli wiersz Henryka Krzyżanowskiego wynoszący pod niebiosa to arcypolskie danie. Czuję się błogo jak w muzeum,
w którym utalentowany przewodnik wciąga
w pełną blasku, radości i szczęścia przeszłość.
A potem, na ulicy, bolesne uderzenie śmierdzącego od spalin i nasyconego hałasem, realnego powietrza dziś. Trzeźwieję. Zresztą w
swym odrębnym felietonie miłośnik kaszanki
z cebulką i ziemniakami też trzeźwieje pisząc,
że laicyzacja, globalizacja i masskultura to
cywilizacyjne trendy, na które nie mamy większego
wpływu. To po co ta cała gazeta, skoro nie ma
ona żadnego wpływu?
Poprawia samopoczucie piszących i
przekonanych czytających.
7 marca
Znakomity malarz, rzeźbiarz i grafik
Adam Jezierzański potwierdził moje rozeznanie o niebotycznym nieróbstwie Polaków
w czasie pandemii. On, aby nie umrzeć z
głodu, zmuszony mimo wieku emerytalnego
do ciągłej aktywności zawodowej (rzadko
który twórca płaci taką cenę niepewności i
niedostatku), twierdzi, że nieróbstwo było
zawsze, ale nie miało pokrycia, a teraz ma
pokrycie w koronawirusie.
- Nie, nie można niczego zrobić, bo koronawirus… - słyszy się na każdym kroku.
Artysta podał też receptę na ochronę
przed zarazą: 3 razy dziennie pigułka Gripex
Control, multiwitamina, tran, a przed wyjściem na ulicę maść cynkowa pod nos, bo w
niej wirus zdycha. Z prawdziwą przyjemnością
przekazuję tę receptę dalej.
8 marca
- Nie może karta rozdawać kart – tak można
skwitować polską (mocarstwową) politykę
wschodnią, na którą wydaje się grube miliony, oczywiście, że głównie na propagandę i
różne instytuty analityczne.
A i tak liczą się Stany Zjednoczone,
Niemcy, Francja i to od nich zwracają się
ze swoimi problemami demokratycznie i
niepodległościowo nastawieni Ukraińcy,
Białorusini, Rosjanie. Nam powinno wystarczyć, i dobre sąsiedztwo, i ratowanie naszej
gospodarki przez ręce ze Wschodu. To
trzeba pielęgnować, bo na nic innego nie
mamy wpływu.
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9 marca
Przy bramie do banku jakaś stara klientka nie pozwala mi wejść, bo tylko osiem osób może
tam przebywać, a ona – patrząc przez szklane
drzwi dokładnie policzyła. Też patrzę przez szybę
i widzę ogromną salę, a klienci porozrzucani
po różnych miejscach, zaś kasa, do której
zmierzam nie ma żadnego klienta. A więc
wszystko w porządku. Niemal odsuwam niczym szafę zagradzającą mi drogę babę, bo nie
znoszę ORMO – wców (Ochotnicza Rezerwa
Milicji Obywatelskiej). Zbyt wielu chciało mi
regulować moje życie w PRL. Odsuwanie jest
jednak żartobliwe, nawet z przytuleniem, więc
kobieta się nie obraża. Potem jednak refleksja:
A może ta kobieta wykazywała solidarność covidową
zadekretowaną przez rząd ? Jest mi trochę głupio.
10 marca
Gdy zrobiło się trochę cieplej pomyślałem, że będę musiał kupić jakieś pachnidło,
aby przykryć zapach potu… Nie minęło kilkadziesiąt minut, a pojawiła się Cyganka, która
mówi, że mnie zna i że znów przyjdzie, ale
teraz chciała mnie tylko odwiedzić. Nie wiem,
czy ja ją znam, bo znam wielu i bardzo ich
lubię, Cyganów. Są w moich oczach podobni
do siebie niczym Chińczycy, ale po chwili
rozmowy orientuję się, że chodzi jej, abym jej
pomógł uzyskać mieszkanie komunalne. Jej
odwiedziny polegają
na tym, że z jakiejś sfatygowanej reklamówki
wyciąga buteleczkę
Terre d’ Hermes Parfum.
Ewidentna podróbka
Made in France i to
zapewne kradziona...
Ale nie to chciałem
powiedzieć, tylko to,
że od pewnego czasu
coraz więcej moich
myśli się urzeczywistnia. Niebezpieczne,
bo co będzie, gdy zacznę myśleć o śmierci?
11 marca
Udział w ogólnopolskiej konferencji
naukowej Wędrując
ze swoim, obcym i wrogiem prowadzonej on-line przez Uniwersytet
Jagielloński i Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Tuż przed moim wystąpieniem
awaria laptopa. Spokojna, pozbawiona paniki,
bardzo precyzyjna akcja ratunkowa ze strony
Sebastiana, który przełącza konferencję na
swój komputer. Straciłem tylko jedną kolejkę,
powiedziałem co miałem powiedzieć w szkicu
do referatu Między solidarnością a wrogością.
Relacje społeczne w dobie pandemii. Udzieliłem
Sebastianowi pochwałę przed frontem oddziału,
czyli grupą jego kolegów, co przyszli do jego
siłowni, którą urządził w pralni. Normalnie
to chodził na siłownię komercyjną, a teraz –
niemałym kosztem zresztą – ma własną, którą
dzieli się z kolegami.
12 marca
Spotkanie artystyczne po długim okresie
milczenia. Nic się nie zmieniło i wiele się
zmieniło. Nic, to znaczy, że w rozmowach
kuluarowych takie same codzienne problemy
i popisywanie się, a to nowym zakupem a to
chorobą, z powodu której trzeba iść do szpitala,
lecz nie wiadomo kiedy, a według mnie, to nie

wiadomo, czy w ogóle hospitalizacja takiej
osoby jest potrzebna, bo jak popis, to musi być
mocny. Kobiety, jeśli nie mają urody, to chcą
zwrócić na siebie uwagę chorobą.
Zmieniło się, bo brak entuzjazmu w
prezentacjach artystycznych, jakby cały czas
wisiało nad głowami pytanie: - Po co?
13 marca
Znów muszę powołać się na profesora
Roberta Flisiaka (nota z 9 lutego 2021 roku),
który dziwi się, że wirus wywołujący chorobę z
jedno - może dwuprocentową śmiertelnością
mógł wywołać tak wielką panikę. Twierdzi
więc, że COVID- 19 to stan umysłu.
Bardzo celna to parabola a ja wciąż
zastanawiam się nad źródłami strachu. Na
pewno jednym z nich jest ofensywa medialna
prowadzona według starej dziennikarskiej
zasady, że nic tak nie ożywia gazety jak trup.
Drugą przyczyną strachu jest łatwe, wygodne,
przyjemne konsumeryczne życie, które od
kilku lat stało się udziałem znacznej części
społeczeństwa, gdy za ludzi zaczęły pracować
maszyny i komputery a chemia w rolnictwie.
Wypasione kraje zazwyczaj nie dążą do wojny,
wypasiony człowiek nie chce niczego zmieniać
i lęka się o swój stan posiadania. Na początku pandemii to młodzi lekarze – rezydenci,
najczęściej ze strachu opuszczali stanowiska
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jawił się już – pobrany z języka japońskiego
– termin określający ten syndrom: hikikomori.
Wydaje się, że doświadczenie pandemiczne
skłaniające do egoistycznego izolowania się
od innych ludzi, w tym niezwykły rozwój wirtualności postrzegania, a nawet częściowo już
wirtualnego życia, jeszcze bardziej te trendy w
młodych pokoleniach umacnia. Chyba, że jak
to często w historii ludzkości bywało, dojdzie
nieoczekiwanie do kolejnej „rewolucji”, tym
razem ku wspólnocie i namacalności.
15 marca
Gdy za 100 lat jakiś naukowiec, o ile taki
jeszcze się uchowa przy inwazji sztucznych
inteligencji, przeanalizuje treść obecnych
dzienników telewizyjnych, to stwierdzi, że
Polacy w 2021 roku żyli tylko covidem, żrącymi się politykami, wypadkami drogowymi
i pożarami oraz zmaganiami sportowych (?)
gladiatorów przy pustych trybunach.
Powtarzanej z dnia na dzień mało-składnikowej sałatce medialnej towarzyszą symptomy anomii społecznej. Poznaję coraz więcej
osób, które pod pretekstem przeziębienia
biorą zwolnienia lekarskie, ale też znam takie
osoby, które – zarażone koronawirusem - nie
przyznają się do tego i - nie przeszedłszy pełnej
kwarantanny – pędzą do swego interesu. W
16 – osobowym zakładzie zachorowało z tego
powodu 10 osób. Potem jedni wymieniali
drugich, nie znalazłszy
się uprzednio w telewizyjnych statystykach.
Fałsz, obłuda, egoizm
otaczają nas zewsząd.
To dopiero jest pandemia!
16 marca
Chłód przełamany przez światłość,
przelotne opady i wiatry. Typowy marzec.

17 marca
Telefonuje do
mnie jakaś kobieta,
Ryc. Polityka. Święte słońce prawa nie dla każdego jednakowo „świeci” gdzieś spod Leżajska,
która chwali się, że już
od roku z domu nie
pracy, idąc na zwolnienia chorobowe. Aby wychodzi, bo nie chce się zarazić. Nie wiem,
swoje sprzeniewierzenie się etyce lekarskiej jak tak można, ale wiem też, że większość
zracjonalizować, tłumaczyli, że władze nie przy- kobiet to kokochy. Skrzydła obumarłe, nogi
gotowały się do pandemii i nie dały im właściwych ociężałe, inne części ciała…
narzędzi do jej zwalczania.
Warto też dodać, że szerzenie paniki i
18 marca
zamieszania w Polsce zostało już włączone
Basen – ostatni przed lockdownem (nie
w wojnę hybrydową. 30 procent tego typu znoszę tego globalistycznego słowa, wolę wyinformacji pochodzi z kont rosyjskich i bia- ciszenie). Chmara dzieciaków. Trudno się w tej
łoruskich (Białoruś jako hybrydowa kolonia dziecięcej zupie pływa, ale gdzie one mają się
Rosji).
wyszaleć? Jacyś instruktorzy i instruktorka w
krótkiej tahitańskiej spódniczce-przepasce na
14 marca
biodra, która znakomicie uwydatnia kobiece
Z coraz większym zdziwieniem obser- wdzięki, udają – nawet sami przed sobą – że
wuję współczesną młodzież. Absolutni mi- czegoś te dzieciaki uczą.
nimaliści i urodzeni konsumenci. Wszystko
im trzeba podać na tacy, w pracy wydawać
19 marca
polecenia za poleceniami, nawet w najdrobWładza przede wszystkim opiera się na
niejszych sprawach. Żadnej inicjatywy. Uwa- lokajach, bo gdyby nie oni, to komu miałaby
żam, że jest to objaw podskórnej niechęci wydawać rozkazy? Gorzej, gdy taki lokaj za
wobec nazbyt agresywnego świata, który wdarł zasługi dla odchodzącej władzy dojdzie do
się w ich mózgi i dusze za sprawą Internetu i władzy. Wtedy się kompromituje i osłabia instrasznie ich swoją mnogością i zmiennością stytucję, którą włada, jak na przykład J.G. oraz
umęczył. Niektórzy neurotycznie uciekają S.D. w Kr-k (kto ma rozum niech…, Ap 13,18).
przed taką rzeczywistością. W psychiatrii podokoñczenie na str. 16
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Dziennik...
dokończenie ze str. 15

Jeden z takich lokai chciał mnie dziś obrazić,
ale nie obraziłem się, bo lokaj przecież nie
ma zdolności honorowej.
20 marca
Szczęśliwy dzień. Przede wszystkim
dlatego, że udało się zorganizować wbrew
„głosom rozsądku”, atakom histerii i wyrafinowanej gnuśności X Marsz na Orientację 18
Południkiem przez Bydgoszcz. Jakaż radość na
twarzach młodych i starszych uczestników!
Jakież odprężenie po wyjściu z covidowej
nory! Prawie stu maszerujących.
Druga impreza to prowadzenie na barce
„Lemara” spotkania z autorami książek o 19
Marcu 1981 roku, a potem jeszcze warsztaty
literackie. Dzień wypełniony po brzegi i
owocny dla innych. A mógłbym przecież –
tak jak inni – nic nie robić i tłumaczyć się
pandemią. Spełniony, idę spać. Nie czuję się
wyjątkowym, wcale nie! Wręcz przeciwnie –
zwykłym, szarym. Bo spełnianie swoich obowiązków wcale nie jest barwne, tylko nużące.
Jednym z moich psich obowiązków (kto, mi
to nakazał?) jest inspirowanie innych ludzi
do twórczej aktywności.
21 marca
Coraz więcej mężczyzn tłumaczy swoją
nieobecność w różnych, w miarę bezpiecznych przedsięwzięciach, zakazem kobiet
(matki, żony, kochanki, córki, etc.). W wielu
przypadkach tak jest, ale też w niektórych jest
to tylko własny zwierzęcy strach, maskowany
czyjąś wolą i własnym „rozsądkiem”. Mnie też
na początku pandemii moje domowe kobiety
usiłowały objąć takim zakazem, podpierając
to histerycznym krzykiem: – Jak twoje sumienie
udźwignie moją śmierć?!, ale zdecydowaniem i
sprytem nie poddałem się temu. W zasadzie
nie opuściłem żadnego dnia pracy, mimo że
ulice były wówczas martwo-puste, z wyjątkiem
oczywiście śmieciarzy, brukarzy i murarzy,
którym kłaniałem się nawet z daleka, ale
już nie strażnikom miejskim mandatujacym
nielicznych kierowców za złe parkowanie i
„krokodylom” z Zarządu Dróg i Komunikacji
Publicznej pobierającym opłaty za nieliczne
parkujące pojazdy.
Ciekaw jestem, jak tacy „rozsądni” panowie będą rozliczać się z życia za 20-30 lat,
a podczas tych rozliczeń koniecznie chce się
mieć „wiekopomne zasługi”, bo taka już jest
męska, kogucia natura. A tchórza zazwyczaj
nie stać na coś wyjątkowego. Podobne, choć
jednak w mniejszym zakresie „babskie zakazy” obowiązywały w podziemiu politycznym
lat osiemdziesiątych XX wieku. Teraz ci
„kochający” synowie, mężowie, kochankowie i bracia przychodzą do mnie, abym im
poświadczył „działalność opozycyjną”, bo za
tym – oprócz chwały – idzie odznaka, 411 zł
dodatku miesięcznie, służba zdrowia poza
kolejnością i wysoka zniżka kolejowa. A mnie
aż mdli…
22 marca
Brzydkawa dziewczyna dyryguje ruchem
przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Robi to bardzo inteligentnie, z wdziękiem,
ze znawstwem zgłaszanych problemów biurokratycznych, a są one przeróżne, w większości
dla mnie niezrozumiałe. Myślę, że zgłosiła
się na ochotnika, bo ma werwę i – chyba też

– satysfakcję. Przy wyjściu gratuluję jej tego
wszystkiego. Z powodu maseczki nie wiem,
czy pokraśniała.
23 marca
Taka pogoda, że chciało się zapomnieć
zimową kurtkę w punkcie szczepień w Ciechocinku.
24 marca
W autobusie miejskim prawie wszyscy klepią lub szurają po telefonach mobilnych, zaś
jedna czterdziestolatka modli się na różańcu,
który trzyma ukradkiem w torebce i od czasu
do czasu z niepokojem rozgląda się wokół, czy
ktoś tego nie widzi.
25 marca
Gdy od litewskiej historyczki Kristiny
Sabaliauskitė dowiaduję się, że nawet słabo
wykształcona żona Marcina Mikołaja Karola
Radziwiłła (1705-1782) prowadziła diariusz
w stylu dzisiejszego Facebooka czy Instagrama,
notując w nim jakie klejnoty kupiła, co jadła
na obiad i jakiego szarlatana odwiedziła, to
odechciewa mi się pisać ten Dziennik. Szukam tylko pretekstu, aby go jakoś sensownie
zakończyć.
26 marca
Okres przedświąteczny. Cała ta chaotyczna bieganina i szamotanina, choć teraz
bardziej przytłumiona, zaczyna porządkować
się w jednym kierunku. Święta! Jakby koniec
świata, a przynajmniej pewnego etapu. Potem
następny.
27 marca
Jakaś autorka chwali mi się przez telefon,
że czterech wysoko postawionych panów, a
tylko z takimi się zadaje, chwaliło jej, wysłany oczywiście wirtualnie, tekst. Wymienia
imiona, nazwiska i tytuły – realne i urojone
– tych chwalców. Wyraźnie oczekuje, abym ja
ustosunkował się, i do tego faktu, i do tekstu.
Jeśli idzie o fakt, to mówię, że pięknie, a tekst
przemilczam, bo go z przepracowania nie
czytałem. Sądzę, że też nie wszyscy utytułowani
panowie go przeczytali, a przynajmniej w całości. Czyta się zazwyczaj to, co się chce, a nie to,
co się musi. Całość traktuję jako sympatyczny
objaw covidowej życzliwości, bowiem owa
autorka od kilku miesięcy przebywa w samoizolacji, a w moich socjologicznych badaniach
relacji międzyludzkich w czasie pandemii wielu respondentów właśnie życzliwą rozmowę
telefoniczną miało za czyn solidarny. Pięknie!
28 marca
Wielka próba moralności, odpowiedzialności, sumienia. Młodzi lekarze, wychowani
przez nas i przez globalizacyjno-konsumpcyjne media, a wiec traktujący swoje powołanie
jako zwykły zawód, w którym trzeba dobrze zarobić i się nie narobić, mają słuszne pretensje
do ministerialnej biurokracji. Pierwsza część
tych pretensji, to roszczeniowe oczekiwania
na lepsze warunki pracy w służbie zdrowia, a
to przecież efekt niedbalstwa, bezczynności i
nieodpowiedzialności kilku ekip rządowych,
a więc teraz tego się nie zmieni. Druga część,
to uniknięcie trudnych i pełnych złośliwości,
jak to w medycznych sferach bywa, egzaminów
ustnych na pierwszy stopień specjalizacji.
Minister Adam Niedzielski, biurokrata doskonały, nie chce się na to zgodzić. Pragnie
zapewne dać pracę i ciężkie pieniądze egza-

minatorom, bo w służbie zdrowia, podobnie
jak w nauce, panują jeszcze stosunki feudalne.
Młodzi (blisko 3.000) grożą odejściem od
lóżek i na pewno wielu z nich to uczyni lub
z chęcią uczyniłoby. Mówią o swoim zdrowiu,
ale też o tym, że są przemęczeni, co zagraża
zdrowiu pacjentów. Chyba nie o to tu jednak
chodzi. Argument „zdrowia pacjenta” zawsze
był – jak świat światem – dla medyków jedynie
elementem operacji zawodowej, wynikiem
przedsięwziętych działań a nie czynnikiem
moralnym. Młodzi są jednak mniej obłudni
niż starzy, więc walą prosto z mostu.
29 marca
Na autostradzie mimo nowych zakazów
cały czas podjeżdżają, czyli jadą na ogonie.
Snadź rozpierająca energia nie idzie w parze
z myślą. Tylko, że Wielki Wybuch, choć był
szczytem energii miał w sobie jakąś myśl, z
której my jesteśmy.
30 marca
Wielki Wtorek. Powtórka z ubiegłego
roku. Wyciszenie ciszy.
31 marca
Jak wyżej, ale też otępienie. Obok przystanku autobusowego wiewiórka wyczynia
wiosenne harce, ale spośród kilkunastu oczekujących na autobus tylko dwóch ją podziwia.
Reszta stoi jak słupy i nawet autobusu nie
wypatruje. v

XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki
o „Cisową gałązkę”
im. L. Wyczółkowskiego
Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie
Patronat: Wójt Gminy Cekcyn
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 15 maja br.
(decyduje data stempla pocztowego).
5. Wiersze nagrodzone zostaną opublikowane w miesięczniku literackim „AKANT”.
6. Laureat i osoby wyróżnione zobowiązane są do osobistego odbioru nagród w
dniu finału Konkursu. W sytuacji, kiedy
sytuacja epidemiczna nie pozwoli na odbiór osobisty, nagrody pieniężne wpłacone
zostaną przelewem na rachunek bankowy
osób nagrodzonych. W tym wypadku laureat oraz osoby wyróżnione zobowiązani
są do przesłania nagrania wideo, zawierającego prezentację nagrodzonych wierszy.
Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie,
ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, tel. 52 33 47 568
biblioteka@cekcyn.pl
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IRONIE

Tomasz Stefaniuk
Krzysztof Grzelak

Tysiąc atletów

***
W ten weekend posprzątaliśmy trochę w domu
A także:

nasz czas tężeje

Wybraliśmy się z tysiącem dzieci na tysiąc filmów do kina
Przeprowadziliśmy tysiąc staruszek przez jezdnię
Ukłoniliśmy się tysiąc razy, grzecznie, sąsiadom
Wyszliśmy tysiąc razy z psami na spacer
(Psów było mniej niż tysiąc, lecz wyjść właśnie tyle
Wiadomo przecież – z psem trzeba wyjść kilka razy dziennie)
Powiedzieliśmy tysiąc razy naszym synom, żeby się nie garbili
I córkom, tysiąc razy, aby się tak nie gapiły na chłopaków
Umyliśmy tysiąc razy okna w kuchni, więcej
Nie daliśmy rady. Lecz dobra i ta kuchnia. Niech będzie.
Odebraliśmy tysiąc samochodów z serwisu. Głównie
Wymiana oleju, filtry i zawieszenie
Obiecaliśmy też sobie, tysiąc razy: „Zawsze
Będę mówił prawdę! Będę mówił prawdę!”
Zamówiliśmy tysiąc nie
Zbędnych rzeczy z Internetu
Przycięliśmy tysiąc żywopłotów przed domem

pełną piersią oddychamy
i odnajdujemy się w środowisku reklamy telewizyjnej
Marek reklamuje reklamę
reklama reklamuje Małgośkę
reklamówka biała i bez napisu reklamuje domniemaną cnotę
Jędrek lansuje depresję psychiczną
jest starszym modelem
lecz dzielnie stosuje środki przeciwbólowe
jest wciąż żywą reklamą przemysłu farmaceutycznego
Marcin reklamuje boga Jehowę ale to chodząc od drzwi do drzwi
bóstwa wychodzące z solariów reklamują gry w słoneczko
doktor Dominik odgraża się że zapłacimy mu za wszystko
ale nasza zapłata byłaby przekupstwem
Michał śmiało skraca dystans i ociepla wizerunek
klatka po klatce
bit po bicie

Aha, i jeszcze
Przenieśliśmy tę głupią lokomotywę

Marek S.Podborski
ZA JADY

Piotr Szczepański
blondynki średniej daty
spadają z nieba
rozbryzgując te kilka
zaraźliwych kropli
zaplątane w prawdziwe włosy
kałuże po deszczu
nie cierpią ich wielkich stóp
plują na nie w snach
(wypływając same w świat
schną samobójczynie)
one przysiadają na chwilę
w słońcu
na wielkich klapkach
okupując gazety całą sobą
szpalty brukowców
z dużymi piersiami
nadwyrężają moją cierpliwość
zdepilowanymi ciałami
pokarmem dla bezzębnych ryb
w akwariach salonów piękności
siedzą pod suszarkami w centrum miasta
o jedną chwilę dłużej
by posiąść w skupieniu niezbędną wiedzę
absolutnie o wszystkim

brzuch brzucho
mówcy wybrzuszył
się wymownie
ja tu ja
choć milczę
brzęczę krtaniopłucnie
krwistoprzędnie
ryzykownie to
spaja oczopląs
w ust zaciszu

Dariusz Kadyszewski
***
tylko naprzód
z(a)bawiać świat
do końca świata
snując opowieści
zasilać ogień
długie cienie
pod ostrzyć wiatr
w kominie
zęby kruszyć
gorzkie smaku łyki
w dumne lata
dzik ości
ciągle naprzód
w kierunku światła
przepędzać noc
aborcję nieba

Dorota Czerwińska
Sztuka
Siedzimy naprzeciwko. Przyszliśmy na kawę
i być może na ciacho. W gablocie są bezy
i miodowe sezamki, zbyt słodkie, by kusić.
Ty jesteś i ja jestem - my jesteśmy, zatem.
Nie czuję nic z mnogości, pojedynczo siedzę.
Po co komu te świece, po co te firany,
czemu widzę szczegóły w przyciemnym lokalu?
Wiesz, wiem i nie wiemy, o co teraz gramy.
Pleciesz coś o Atenach, ja udaję Greka,
śmieję się jak kobieta, której świat nieznany,
a na ziemi jej miejsce jest tam, gdzie utknęła
po uszy i po łokcie, żadne czary mary
i jakieś gdzieś tam coś tam - kremska po obiedzie.
Patrzysz w dal, twoje dłonie są dłońmi poety,
gdy skupiam się na gestach, widzę melancholię
i czuję puls zbyt śmiały, lecz opanowany.
Gdybyś był dziełem sztuki, już snułabym plany,
gdzie się ciebie postawi lub z czym się wymieni.
Ale ty jesteś samcem, nie w smak ci skostnienie
- jak nic pewnie opadniesz z liściem tej jesieni.
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Szymon Florczyk								

ŚPIEWODNIE

Mrzemrzoszcz
Listopadorośl zamręła grzdziska,
szurgładząc łąty zimoziemiście.
Migowie błoszadź omła srebrzystna:
to w hył zaległa
i mży szerżniście –
mrzemrzoszcz jak bielmość, jak chmur okłębność,
śród bochobłoków mgłosinych senność.
W niej błąchy wirne hulają liście,
wijnie trzepieczą hrokostne głęzy;
wietrzeszczy w dachach gwizg szlaławiście,
kyrlicznie szni plusk stukotajemny.
A w szaroszczelnej mościszkobajce
gnieżdżę fotela paściste głębie.
Mgła przy podłodze w mącistość właszcze,
szum odszeptuje od ciszy brzębie.
Świergoskrzypistne cichująćwięki
w mrokątach świebrzą,
snobajdy snują;
szuromarszują
po ścianach świerszcze, szmerżą
mkłopusznie stąpając mręki.
I wtem – hukałki tiktakotyczne trynie
raz po raz trzeszczy,
budząc ułudne zamrocza z mrzeszczy:
zza mlekoszybia ślepołypiące
błyskają grzogi
dmarnych chrapowist to czmyszą koni szewłaki lśniące;
gdzie wierzb szczerebta strzelistnie strzynie,
przez dróżek zwijstwa mormeandryczne
pogłosiem kopyt stukijstwo płynie.
Człaposzlakoszwał szlapokonogi
głębi się szmerżnie
w szaławiłdrogi.
(...)
Szlemancholijnie
świstoklichąkało.
To w hył zaległa
i mży szerżniście mrzemrzoszcz jak śniłość,
jak błąchowiście.

Szorścień
skrząca pierzyca jodliście przyszpilona
mgli się gęstnieje wzrok wyścieła szkliwem
bielmo skłębione pod sosrębem nieba
równię rozwieszcza i wyrzedza z wołań
poszum szeptowisk szarodzwonno brzmi
poszept szumowisk – stromosrogo brzmi       
skrzytwią mi kroki obrastają łuską
myśl pełga nikłą skrą krześniętą w pejzaż
z ciała odwiewa cień szybuje przestrach
biały jak w mig ucinająca słowa struna

skądś potrzaskiwanie chude knyrgi drzew
porozcapierzane jak stuzdarty świst;
biel zmogila czernie, czernie grążą biel,
wiatr się dławi wiatrem.                      
kontur kąsa pień.
skrząca śnieżyca na plecy zarzucona
kruży się sypie w pierś wyśnieża przy dnie
strwoniona skarga tkliwi pod przełykiem
chmur oszadzonych krzepko jak głuchota
poszum szeptowisk stromosrogo brzmi         
poszept szumowisk - szronowrogo brzmi
wet zawdech wet zawdech szept kładzie szreń
na ustach jak szrama szorścieje wiersz
kowadłem dźwięczy, szronowrogobrzmi.   
kobaltem dźwięczy, szronowrogobrzmi.  

Wicianna
Snuł duchot kręgi.
Kra w groblach tlała
kryzą po ażur smug.
Krachlały zmarzłe żambrzegi, w błękit
obrócił się mleczny błut.
Struchlałe sny strzukoczami strzygą
na ćwirkoranny skwir.
Posękiwanie, jak ziew znoranny,
co z drzewnej twardzi rozknietniowić chce się,
wsącza moszcz w poszum, na splendorzenie
gnany z dal stromych. Wicherne lejce
wiszczą sonety zielonych wzgórz.
Kołuje ona, zza strzech przekrada,
wysiewa źdźbła z roztajałych gniazd;
perkonie szklane w glinianych garncach
gra na opłotach, kurycznych strzykach
tonem spod szreni napoczętych skarbów:
dzwonnych cyjanerków,
krokusowych nardków.
A jakże węszy, istnością mami, wychucha z kałuż odlewy podków
i kłusem wieje za soczystkami, by z rośnej zieli spić pełne kirle,
ostrząc szarłatki, oksyrty, wlamie... Kordon pszenżytni dłoniście
kłoni,
ukołysawszy – pękiesy barwi. Istrzy skubisy mnichowej tchniawki
na skolebanie po niebnej błoni.
Ona pod mchem, w jaworzeźwych glebach,
sypnych gwiazdnicach, fioletowijkach,
krwinnych makiewkach, szorstkach podpolnych
dżdżą kroplą w parniach, musując złotym
pulsem promieni wtopionych w wodę,
klinkując bajki o słotnych świtach
kruszy czerwone lustro na irlicach.
Rozprzcone sztowie, szycąc przez biele,
głusz hrakorostną rozwrzaskując dzioby,
jak w korc obejmie rozcieplone żłoby.
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Marcin Lenartowicz			
Cynobriada

Ziemiomoc.

firanny opar się zwlitką stlił
w chmury ocynkowany brzuch.
a pobłysk cnił, rozdziewając z mgły
śniadej miękkości łan. wsiąkł
łodyg cyranny żal.

Odkąd twój głos przypomina
powódź dekady, częściej milknę
- dogasam, schowany
za płaszczem z liści akacji.

brzmiał bąk staplany
w rozdrżonej śreży;
błonią jak wełen kłąb
ciągnęły cwierne cerzyce z hreży,
tocząc anieli łąb.

Ogniorośl.
Stany lękowe,
podsycane przez poprzepalane gałęzie.
Na końcu każdej wisiorek z obrazkiem i
chleb,
kołysze się w rytm nuconych wskazówek
- ckliwszych, odkąd ptaki.

wiszerne wieńce, nabiegłe w czerwień
kołybią łęki modrolistnych bnin.
nad sadem panny obietnicą pełne gdy wicht je otchnął, w skomne garście szły;

ten czesał trawy, sychałki, blesze,
sitwą szastając, w heń dując wisk
i cynobrzmienie,
bryzyjne śmienie...
psliło na taflach,
blask szklił się w szklicach,
słoneczny cesarz ponatęczał lica,
zatrzmielił płomień na jeziornych

Światłotoczyć.
odkąd twoje imię
stało się mantrą dla wiatru
częściej wychodzę
zbieram kamienie do kieszeni
by ułożyć z nich mozaikę
na obraz i podobieństwo martwych jabłek
potem schnę

Wiatrostrun.

żglicach
- odęła w zaduch
i pękła
cisza -

Odtąd do ciebie będzie należał
podpłomyk. Chyba, że powiem inaczej.
Nazwę go wrzosem
i porośnie każdy zakamarek,
tak, że gdybyś zapragnął nagle mnie spytać

wtem grom w głos rozgrzmiał
i pognał w dale,
rozsiadł się w chmurach stalowanych żarem,
co w sprzężeń szkwale wywarły wrota
i ze stu cembrów spuściły w łoskotach -

- nieważneW twoje wargi złożę każde z imion,
które nadano mi, zanim dorosłam.
Niech ktoś pamięta o tym, że grunt
to czuć pod powiekami piach,
udeptywać go stukotem drobnych stóp,
rozpamiętywać na wszelkie możliwości
i unikać deszczu.

szumną kropli kurtynę
rozsnuły złotawe palce.
opadła
cisza.
cynobru obręcz
na przecud iryd ciął.
*
gdy rzeźwa owilgła darń
para się cicha modliła
w jasnych nieb schył.

Żywiołak

Tym częściej,
im bardziej zdaję sobie sprawę,
że to jedynie ułamek

tam tleń tylerajki siekły w tok,
firelne zwijając merle,
skrząc kirsy mignięć, kołując w lok
skrzydłek najrajszym fechtem.
wtem ćwisk je przeclił,
trelata z leszczy
wzbiła i wkoło zaterkły dźwięki,
powlekły warkocz wróbelnych werbli.

sączyło wonie ciramejziele
w kiranejkolią rozchmielony kraj.
obrzmiało likrem naparstków wiele;
rozmdliło ćmolię, przyprawiając wiatr -
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Hydroświst.
Drzewa przestały się zrastać,
odkąd chodzimy boso.
Palcami stóp drapiesz kontynenty,
więc zerkam tylko przez ramię
żeby upewnić się, czy to nadal
aktualne.
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Jacek Jaszczyk

Marcin Rogalski

LIST Z EMIGRACJI XVI

This train theme

1.
W powietrzu rysa.
Słyszysz? Na sygnale przejechało echo.
Ze ścian apteki drzwi wyszarpał wiatr.
Ktoś podobny do nikogo wykrztusił strach.
W opowieści o życiu wiecznym prorok krzyczy z internetu.

Dla Chrysta Bell
Żyjesz.
Medytujesz.
Oddechem.
Uśmiechem.
Nie chcesz korony, Królowo.

2.
W otwartym mieście
twój strach przebiega przez mój sen.
Tutaj ze wszystkich myśli
pozostawionych w pułapkach ulic,
pokuta przypomina o grzechach Irlandii.

Dobrze, że jesteś
cała i zdrowa
u siebie w domu i w moich słuchawkach,
kiedy żyję i medytuję w podróży
pociągiem

3.
Kiedy pilnujemy ognia i jasności rąk,
w pijanym sercu wyspy tańczy muzyka.
Tu nikt nie myśli o pustych kościołach Lombardii
i salach w których umiera samotność.
A jutro do wszechświata znowu wejdzie mgła
otwarta nożem naszego lęku.

- swoim śpiewem
pięknie kochasz
jego metaforę.
This train mknie w ryzach szyn
jak wolność po amerykańskich drogach.

4.
W południe deszcz odkaża ulice.
Gdy odmierzam kilometry, którymi śpieszy alarm,
w Dublinie człowiek znowu strzelał do człowieka.

Tęskniłem za widokiem torów.
Niektóre z nich są ślepe
i wypatrują nas.
Pragną abyśmy wystąpili
tylko dla siebie nawzajem.

5.
W zamkniętym mieście,
twój sen przebiega przez mój strach.
Rozpisana na smugi i cienie
gubi się między nami Droga.

Dworce kolejowe - chciałyby mieć chociaż taśmęmatkę śpiewającą
podczas pustych ciemnych nocy.
Mój wiersz jest słowną muzyką
do twojej pieśni kolejowej.
Prawdopodobnie będzie to TOP ONE
lub top down
na liście prezentów od fanów,
którzy są
tacy niewidzialni...

Piotr Szczepański

Chciałbym, abyś była
cała i zdrowa
u siebie w domu i w moich słuchawkach,
jeśli zostanę ukoronowany w tej podróży.

Elektryczna packa na muchy w Chiang Mai
Jedni na Olimpie, inni wolą rozrywki bardziej przyziemne.
Dotykanie plastikowych flamingów, na razie tylko wzrokiem.

Słucham Cię.

Wyścig rozpoczęty spod zielonego światła. Szczur chowa pysk
zawstydzony,
że zwalasz na niego winy świata.
Który to już raz zmieniasz miejsce, jakby bez refleksji.
Cofasz czas do pierwszego exodusu. Powtarzasz schemat
od zarania. Jak swobodnie wyglądasz na zdjęciach
dla postronnego gapia.
W przyszłym roku bezmyślnie
dookoła świata za własnym ogonem.
Z zapasowym żołądkiem w plecaku
zobaczysz zbyt wiele krępujących tajemnic.
W Chinach brawurowo zdejmiesz maskę antysmogową
w imię zbliżenia.
Twój uśmiech przebije każdy ciemny wyziew.
Zdziwiony, że bez twojego udziału trzeba tyle hałasu
by zabić zwykłą muchę.

Jarosław Kapłon
Asymilacja
jesteś przy mnie kreślimy znaki rozpuszczamy granice
kontynentów sam diabeł co nas ku sobie popycha
mówi że liczy się tylko ogień pełna zdolność panowania
nad zjawiskiem między ciemnościami jest pasek światła
forma marginesu która oddziela Afrykę od Europy pewnego dnia
w moich żyłach popłyną zbawienne endorfiny a ziemie
zaludnią Adam i Ewa bo wszystko jest częścią wszechświata
twoja afrykańska dupa i mój biały penis więc bądź jak bluesowy
tekst piosenki gdzie ból łączy się ze światłem a gwiazdy
nie robią wrażenia na leżącym płasko partnerze są elementem
chwilowego kontaktu w międzyludzkiej ewolucji potrzebą
ustalenia pozycji w przeludnionej przestrzeni
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Dariusz Bednarczyk						
Jak zwiedzać Kujawy

KUJAWY

Izbica Kujawska w ogłoszeniach matrymonialnych

Konno pieszo rowerem
byle nie z wycieczką
brzaskiem mgłami rosą
spóźniając na kolację.
                                                         
Przy świetle gwiazd i księżyca
w odbłyskach świetlików
zwiększając tempo powoli
pod tężnią pełną piersią
jako pielgrzym melodii Frycka
a nawet satelita.

Panna kujawska jak się patrzy.
Z rodu Awdańców szlachcianka wąskotorowa.
Skąpana w pojezierzach nigdy nie otaczała murem.
Samotna matka Chopina.

Inowrocław
W widłach szos
tchnieniu większych miast niejako siodle
jednym rzutem od sędziwej Kruszwicy
pod królową Jadwigą

Kolory Kujaw
ziemie czarne sól kamienna piaszczysto-żwirowe
600 jezior tombak brunatnego węgla
torfy różowe dęby świetliste dąbrowy
czosnek niedźwiedzi
                                     
olsy i łęgi
to powietrze ze słonych płaszczyzn
a nawet wydmowe
o lśnieniach majoliki
w kobalcie brązy czy purpurze
róże astry niezapominajki
jako szlak na kołnierzu pośród zieleni
których już dawno nie znajdujesz w miśnikach
malowane delikatnie
                                     
zestawienia równin i moreny
te konstelacje semantyczne
najprawdziwsze korale
z prostego rozłożenia na mapie

W drodze
niby tranzytowej trasie
naprawdę tężny zdrój ta mała stolica
niczym jako czujka garnizon

Pocztówka z Kłóbki
25 kilometrów od miasta
w kierunku południowo-wschodnim
ruta tymianek lubczyk
przeważnie drewniane i wdzięczne.
Słomiane ule
pod wezwaniem wieżyczek Matki Skępskiej
patron chyżego „koźlaka”
a na deser: okrężne!

PAŁAC LUBOSTROŃ
www.palac-lubostron.pl

Pola bitwy pod Płowcami
na zachód od Włocławka
na wschód od Radziejowa
pośród swojackiej równiny
pługów w inkubator pól zagłębianych
mgła na szlaku pancernych zagonów
jako zwiadowca
gdzie niegdyś tratowały konie

e-mail: palac@palac-lubostron.pl
telefon:
52 384 46 23 (centrala)
603 756 901 (restauracja)
695 929 786 (wydarzenia kulturalne, zwiedzanie)
604 513 553 9 (miejsca noclegowe)
Adres pocztowy:
Pałac Lubostroń,89-210 Łabiszyn
woj. kujawsko-pomorskie

Wesela - Bankiety - Konferencje - Szkolenia - Restauracja
Miejsca noclegowe - Imprezy kulturalne
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Krzysztof Grzelak
***
„Wiele zmieniło się od czasu dzieciństwa, gdy oficjalnymi w ekonomii
dziecięcego świata środkami płatniczymi były papierowe złotko i sreberko,
opakowania wyrobów podobno czekoladowych,
a teraz na widok byle błyskotki rozsraczamy się zupełnie”
I.
pewnego dnia przyjdzie do nas uśmiechnięty Hermes
i w milczeniu poprowadzi do miejsca początku
arkadii wspólnego dzieciństwa

Rafał Gawron
NAZYWAM SIĘ?
zostałem zmodyfikowany
nazywam się...
nie jestem pacjentem
jestem czyimś patentem
zostałem nosicielem numeru
którym mnie pochwalą
nie jestem pierwszy
jestem kolejnym milionem w kolejce
czuję wstrzyknięty wiatr historii
brak złotych środków
zastępuje złoty standard

w czasie naszego snu postawiono świątynię na tyłach banku
jest tam miejsce ludzi nie będących ani złymi ani dobrymi
miejsce przechowywania żywej gotówki
miejsce patronatu sprawowanego przez Hermesa
nad odmienną stroną kupieckiej świątyni Hermesa
na infostradzie chyżo nad wodolejstwem
biegną świetliste bity wirtualnych pieniążków
II.
ile cyfr zdołamy odczytać na monitorach
iloma cyframi zdołają rozradować nas na papierze
już nie z przymusu żołądka a z potrzeby serca
niewiele po nas zostanie
po zapatrzonych we wszechotaczające astronomiczne sumy
po kosmicznych liczbach
niewiele po nas zostaje
na widok błyskotek
na widok słodkich bonusów bez znaczenia premii unieważnionych
niebotyczna ilość
lśniącego piasku pod nogami i gwiazd na pogrążonym w mroku niebie
będąca za blisko by po nią sięgnąć

Rafał Gawron
Z DESZCZU NA RYNNĘ
Mój przyjaciel
mieszka w wysokiej wieży
jak schowana za murem księżniczka
jak ptak w złotej klatce
błyszczy
przez telefon opowiada
jak zmienia fale mórz
gdzie zdobywa kolejny szczyt
gdzie śnieg bywa różowy
gdzie ptaki nie schodzą z drzew
bo pierwszy zszedł człowiek
rankiem łowi złote rybki
każdej składa życzenia
i zjada

niewiele zostanie
co najwyżej ujmujący nas bilans zysków i strat
które wykształcenie jest nam niezbędne poza algebrą?
gdyż nie mają znaczenia rzeczy nie dające się obłaskawić
prostymi rachunkami
dzień po dniu
tworzymy rzeczy gorszej jakości
robimy jeszcze gorsze rzeczy
Hermes trzyma w dłoni grzechotliwą sakiewkę
nasz limit
nasz termin
rozwiewa wątpliwości
III.
(...) A przemyślny
Prowadził [dusze umarłych] Hermejas przez zbutwiałe szlaki
Aż do Okeanowych nurtów, Białej Skały,
Tam, gdzie wrota Heliosa i gdzie Snów jest plemię,
A stamtąd już na łąkę asfodeli przyszły,
Gdzie przebywają dusze, obrazy umarłych.
Homer „Odyseja”
tłumaczył Zygmunt Kubiak

Dariusz Kadyszewski
Było mu mało
było mu mało
więc liczył ziarna kurzu
w niewietrzonych głowach
w galopie tracił wszystko
nieuleczalne szanse na
lek kość w wy-mowie
przepuścił w kasynach
kredyty wyobraźni
za ciągane za nogę
coś mu tupało
– tą drugą zdrową –
podczas spacerów
w ogrodach Semiramidy
przerażał dystansem
do samego siebie
choć z innych odwlekał
zawleczki granatów strachu
marząc o sławie wybuchowej
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Wiktor Kowalczyk  
Natura wiatru  
Światło  
ma ponoć naturę  
korpuskularno-falową.
A wiatr?  
Musi chyba  
składać się z włókien...  
Są niewidoczne,  
bo bezbarwne,  
przejrzyste,  
bywają przeciągle długie
albo rwane,  
krótkie,
grube jak powrozy  
lub delikatne,  
niczym pajęczyna czy jedwab.
Snują się, sznurują,  
skręcają w nici,  
zwijają w motki,  

Grażyna Barrow

Jacek Wilkowski

Czy jeszcze możliwe

Wszystko dla zmysłów

Trzeba mi słońca na skórze   
Dotknięcia czułości
Bez pożądania
I lekkiego muśnięcia
przelotnym powiewem wiatru
A potem wody
By zmyła
Co zmyć się nie da

Świadomość pożąda rzeczy widzialnych,
ale czy i one żywią do niej pożądanie ?
Zwierząt dowodem jest kotka Rysia,
co podbiega pod rękę patrząc tak, że
wątpliwości mieć nie można - pragnie.
Ale już ślimaki, robaki, ameby, bakterie,
ich pożądanie w inną stronę zwrócone,
choć może i one z czułością ciało
rozłożą, by gdzie indziej złożyć na nowo.
A kwiaty w ogrodzie i drzewa stuletnie,
czy chociaż one chcą nas otulić
pod koronami, barwą zaczarować ?
Czy pustynne opuncje wodę gromadzą
dla spragnionych, a dla głodnych
słonecznik ziarna w koszyku układa ?
Grawitacja, czy nie po to, by dusze trzymać,
jak matka niemowlę, ze stopami na ziemi,
gdy wyrywa się na ponad obłoczność ?
Czy kosmos głuchy i czarny ubrał się
w błękit nieba i chmur karawanę,
w trosce, by oka zanadto nie razić ?
Tak we mnie pewność wielka rośnie,
gdy idę drogą wśród czereśni i maków,
a ty przede mną kołyszesz biodrami
i włosy ci płoną razem z horyzontem
i świat cały przystroił się w formy,
zmysłom miłe, by się rozsmakowały.

Patrzeć na piękno
Do utraty świadomości
Nie wracać tam
Gdzie ciemne ślady kroków
Pozostały na zawsze
Tam gdzie pamięć się nie zmienia
Słowa pozostały
I kolory w odbiciu
Kształty niezamieszkane w wyobraźni
Szum nadziemnego życia
Wszystko zaklęte w obraz
Czerwonego maku
Na krańcu wizji ślepca
A serce szuka
W ciszy niezmiennej
I bije w dzwony
Jak gdyby więcej było
możliwe

a on pędzi tę przędzę,  
wiedzie równym ściegiem,
przewleka, supły wiąże,
mierzwi,  
czesze,  
zaplata w warkocze,
  
idzie z nimi w tany,  
czule owija,  
szaleńczo wiruje,
to gdzieś rzuci,  
to znów szarpnie,  
urwie,  
aż wreszcie  
straci wątek  
i het poniesie…!
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Paweł Kuszczyński
Justyna Wojdyło
Ranny
Wyświty
brzęczące powietrzem.
Uginam źdźbła
promykom.
Dalej,
za mnie,
za świtowskazy,
ku drzewom, cieniom
jagodowym.

KIERUNEK
Trzeba zamknąć oczy –
ciemność, jak mówiła Erna,
jest, by całość zobaczyć.
Nie zawsze należy
postaci domalowywać twarzy –
coś zostawić wyobraźni.
Nie można okpić życia
za darmo dać się zwieść.
Liść gubiąc zieleń,
barwami dojrzewa.

Stanisław Chutkowski
Boskość w ogrodach Świata

Maciej Giers
CZEKAJĄC
Gdyby mrok otworzył się jak na wiosnę kwiaty
i oglądać bym już mógł płomienie jutrzenki!
Gdybym tylko mógł, tak jak życie swe sprzed laty,
które oglądam na fotografiach, i na ten ranek
popatrzeć, posmakować i w zapomnienia
skrzyni zamknąć, a klucz wyrzucić daleko.
Bo noc ta złowroga, jak gwiazd niebiańskich mgła,
minie, a wiedza zabiłaby we mnie życie.

                                                   
                               
Wyniosłe masywy skalne, górskie opoki,
ukochane oczy Pana Boga,
rozproszone po Jego włościach.
Urzekające urodą nieme ogrody,
dotykają nieba niczym Katedry,
misternie rzeźbione, zadziwiają człowieka.
Omszałe wiekiem, chowają Tajemnicę,
a nagość ich grani podnieca wyobraźnię.
Wielu śmiałków przygody życia,
pragnie tam dojść, dotknąć grzbietu,
zanurzyć się we mgle świętości
i stanąć na krawędzi ciszy,
pomiędzy niebem a ziemią.
Przezwyciężyć ścisk gardła, kołatanie serca,
pokonać samego siebie,
aby poczuć boskość w ogrodach Świata.
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Maciej „Mathias” Chlebiej
TRYPTYK ŚWIĘTOKRZYSKI
III
PROLOG
Na tej ziemi świętokrzyskiej tworzę siebie
Moje kości są coraz słabsze niby osika
Gdy zamykam oczy widzę to co jest prorocze
Wokół mnie wokół ciebie wokół nas

I
„… I UMRĘ PO RAZ JAKO OSTATNI”
Z martwego popiołu ulepił mnie Bóg
Wśród gwiazd i natchnął mnie światłem
Pochodzącym wprost z jego rozumu i wiary
Że człowiek jest dobry tak jak on
Jednak ludzie go zdradzili na zawsze
I wtedy zaczęli go pytać:
Gdzie jesteś? Dlaczego się ukrywasz
W raju i sprawiasz nam cierpienie?!
Miałeś być naszą własnością Boże
A masz nieograniczoną wolę bycia
Więc zabiliśmy Twoje umiłowane dziecko
Wiedząc o piekle które czynimy na ziemi
Dlaczego więc jest tak że ciebie
Oskarżamy sami mając krew na rękach?
Oto wielka tajemnica zmartwychwstania
Większa niż stworzenie wszechświata

„ Z ZIEMI CZŁOWIECZEJ JESTEM?”
I dlatego nikt mnie nie pochowa ale
Samotny i nagi schronię się w ziemi
Jak w matczynym łonie gdy mnie brak
Na końcu pierwszego zdania Pana Boga
A że zostałem poczęty bez żądzy
Jako milczenie mojego Anioła Stróża wbrew
Logikom magicznym ludzkiego żywota zatem
Jestem wciąż jednym i takim samym człowiekiem
Tożsamym drodze która mnie zaprowadzi do
Następnej bramy raju zrodzonej w bólach
Wśród łez szczęścia matki nie z tej ziemi
Stworzonej jako odbicie dla twórcy
Od wielu lat i zim mieszkam tutaj w moich
Świętokrzyskich wersach mając nad głową
To co dobre podczas końca zarazy do której
Dawno dawno temu ktoś napisał baśń nową

EPILOG
Idąc ku przyszłościom przywitamy się zaraz
Jakby modlitwą odmawianą bez względu
Na czas tutejszy bowiem żeglujemy wciąż
Do matczynego łona będącego cudem

II

GALAKTYCZNY ŻEGLARZ
„ A POTEM NIE BĘDZIE KOŃCA ERY ….!”
Trzeba wlać tę nadzieję do naczynia
Krwi przelanej niewinnie dawno temu
Na ziemi deptanej stopami świętymi
Których śladów szukam idąc w miejscu
Znajduje się na kresach tej akceptacji
Ludzkiej ponad stworzeniem człowieczeństwa
Prawdziwszego niż zło konieczne aż
Stwórca nadchodzi powtórnie do mnie
Ogarnie mnie wtedy lęk niewysłowiony
I będę bał się w krainie cieni
Własnego cienia od drugiego słońca
Które wybuchnie naglej niż ja samotny
Czas przestrzeń i rzeczy znikną ale
Światło przetrwa na zawsze teraz
Tam i tu trwa świat stworzeń bożych
Bez limitu podróży jedynej

dedykowane Renacie Łądkowskiej
Samotny na końcu świata
Chce spotkać jego początek, on: człowiek
Mający świadomość, że umarł!
Może kiedyś starci odległość?
Poeta pisze językiem obserwatora
Na własnej pamięci w kosmosie
Lecąc nad horyzont przyziemnych ciał,
Które obejmują się w miłosnej pozie.
Fizycznie wyobraźnia nie ma celu i wtedy
Przekracza wszelkie kosmiczne granice
Dając bezpieczeństwo w bożej kapsule
Po drugiej stronie słonecznego lustra.
Wracam do zgiełku ludzkiego, ale
Mojej wyprawy galaktycznej i tak
Już nikt mi nie odbierze,
Choć wiem, że do świata umarłych
Nie wrócę.
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Jerzy Marciniak
Małgorzata Kulisiewicz

Pianista

ETIUDA REWOLUCYJNA

pamięci Andrzeja Zdziubanego z Kalisza
pianisty

Wiedeń 1830/31
zmarznięte dłonie
ogrzewam w salonach
w domu pioruny na fortepianie
akordy ostre w okamgnieniu
jak krzyk
w niebie
i piekle klawiatury
szaleńczo biegnę
bez ładu i składu
w dziką burzę
gniew nieokiełznany
co ja tu robię
gdy tam w mojej Warszawie
powstanie za mordę
chwyta carski namiestnik
wystrzał akordu
wybiegam i wracam dźwiękiem
rozdzierająco wrzeszczę
że chcę być tam
nie mogę
wodospad muzyki
jak płomienie improwizacja
a ty Boże prawie jak car
co teraz ze mną będzie
przeczucia złe
nie ujrzę już Warszawy
„gram, płaczę, czytam, patrzę”
aż do zaśnięcia wściekły
na końcu dwa akordy
– ocal Polskę!
muzyka rozpoczyna i kończy
każdą rewolucję
gdybym mógł tam być
nie byłem
Paryż przywitał mnie
chłodnym deszczem

Aleksandra Gardysiak

cisza
czerń i znowu cisza
fortepian
puste krzesło przed nim
nuty
łza spływająca z klawisza
ciemność
za nią mrok a daleko dalej kolejne mroki
płonące świece    
nuty
żałobny marsz Fryderyka
i słychać
odchodzące w takt tej muzyki czyjeś kroki
los
odprowadza kogoś trzymając przeznaczenia ręką
pieśni
o tym jak kogoś nie ma ale jest nadal z nami
otwarty fortepian
i znowu nuty
i długa cisza pomiędzy dźwiękami
gra
chociaż nie ma artysty
zewsząd dobiegają dźwięki i tony
nasza polska muzyka
jest i złota jesień i galop koni
gdzieś szczeka pies
po zżętym rżysku przemyka polna mysz
lacrimosa requiem
marsze
fortepian w pustej sali
i jeszcze jedna łza spływająca z klawisza
za oknem park
dalej rzeka i łąka schodząca w dół
zielona nisza
fortepian
puste krzesło czarne nuty
i kolejna łza spływająca z klawisza

Waldemar Jagliński
Obraz I
nie tylko twoja kula
już dawno wbiła się głęboko
w rosnący zimny horyzont
to nagłe spotkanie
nowej bryły i ściany
chciało kiedyś roztrzaskać
prastare schematy
ale drzewa uschły
w cichym oczekiwaniu
na ciepło
zatrzymałeś się niechętnie
obok czarnych spękanych pni
spojrzałeś w oczy kruka –
ta burza nie ustanie
rzeka jak zawsze
popłynie obok

Waldemar Jagliński

Szum
szum szuranie szelest
pisk zgrzyt stukot
bulgotanie
metaliczne
głuche nieme
ludzka mowa
nieludzkie szczekanie
warczenie
ziewanie cmokanie mlaskanie
kichnięcie jęk
wdech wydech
wdech wydech
wdech
wydech
jęk
szloch
wdech
szum
jaki dźwięk ma gniew
jaki ton ma lęk
słucham
kawki tuż nad oknem

Paweł Kuszczyński
ZASTANOWIENIE
Pamięci Leszka Wieczorkiewicza
Tam nie ma krańców,
jest tylko początek.
Zniknął, jak niechciany los,
czas – ten natręt.
Ostatni sens w życiu,
którym stało się Teraz.
Duch zagubiony
w potrzasku pragnień.
Zginęło dotychczas,
czy spełni się zapowiedź?
               

Obraz II
dużą szaroniebieską kulę
wbito w płaskie błękitnawe niebo
stojące nad popękaną skórą
szarobrązowej równiny
miotaczem mógł być każdy
kto nie zgadza się z zastanym
odwiecznym porządkiem rzeczy
dotychczas nie wiadomo również
kto naprawdę przyczynił się
do wyschnięcia równiny
wprawdzie żłobi ją jeszcze
połyskliwy srebrzysty wąż rzeki
ale jego dni są już policzone
zostaną więc czarne szkielety drzew
zwieńczone spojrzeniami kruków

Paweł Kuszczyński
*    *

*
Pamięci Pawła Kubiaka

Nasycony przestrzenią,
pogubiony z czasem,
jestem tutaj by być dalej
zapisanym mieszkańcem
dni i nocy.
W upragnionej ciszy,
pogodzony spokojem,
przyniesiony z Bożym
spodziewanym darem.
Pragnieniem pozostałem
w ukochanym nieba błękicie.
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Anna Kokot-Nowak

Zamkowej liryki strzyżenie – golenie
Są takie dni w życiu człowieka, że niespodziewanie chwyta go pod rękę frywolna
Mnemozyna i ciągnąc go na popołudniowy
spacer, naprowadza cierpliwie na zakamuflowane ścieżki przeszłości. Idziemy więc tymi
dróżkami niepewnie, stawiając ostrożnie stopę
za stopą. Potknięcie oznacza wstrząs, czasami
ból. Pozwalamy jednak na to pożyteczne cierpienie - niech rozpanoszy się w naszym ciele.
To dobry ból, związany z odtwarzaniem gęsto
zapisanych w mózgu zapisków, skręconych spirali dni. Projektor ruszył, a maszyna zaczyna
działanie, skrzypiąc przy tym okrutnie. Jestem
znów w końcówce lat 90. XX wieku...
Wciąż przechowuję w pamięci wędrówki
do pokoju 243 w poznańskim Centrum Kultury Zamek. Klub Literacki zawsze uchylał
przed zainteresowanymi gościnne drzwi.
Studenci wszelkich kierunków Uniwersytetu Adama Mickiewicza, dawnej Akademii
Sztuk Pięknych, Akademii Ekonomicznej,
Uniwersytetu Medycznego czy Politechniki
Poznańskiej, w okienkach pomiędzy zajęciami, bez przeszkód mogli wpaść z wizytą do
niewielkiego pomieszczenia, w którym zachęcająco szeleściły kartki poezji. Atrakcyjna
lokalizacja, w samym centrum miasta, także
sprzyjała regularnym wizytom w tym miejscu
wszelkiej maści indywiduów, oryginałów i
nietuzinkowych osobników płci obojga. Ach,
zresztą pojawiali się i goście, których nie dało
się przypisać do żadnej z tych gryp, działający
w onirycznej przestrzeni niedopowiedzeń,
w Krainie Pomiędzy. Ilekroć w pokoju 243
zjawiała się nowa postać, mogłam poczuć na
plecach dreszczyk ekscytacji, a pobudzone
neurony – wyginając się w szalone znaki zapytania, wysyłały mnóstwo pytań: „Kim jest ta
osoba? Czym nas zaskoczy? Pisze poezję czy
prozę? Jaką ma tajemną moc?”. Banalne osobniki raczej skrzętnie omijały zamkowe włości
klubu. A jeśli już jakiś nieborak pojawiał się
na spotkaniach literackiego Olimpu, szybko
uświadamiał sobie własną nieprzystawalność i
wstydliwie dezerterował. W końcu w domach
tamtych czasów znaleźć można było jeszcze
wiele systemów meblowych rodem z epoki
PRL, które oferowały chętnym przepastne
szuflady, do których grafomańscy delikwenci
mogli pisać do woli. Obecne meble Ikea są
względem nałogowo piszących raczej bardziej wymagające. Półki nie udźwigną już
kilogramów zapisanych kartek i ciężkich,
dizajnerskich wydań brulionów czy kołonotatników. Zmuszone zaś do tej pracy – będą
niezadowolone mruczeć i uginać się po ciężarem grafomaństwa. Maniakom notowania
codziennego pozostają więc komputerowe
blogi, pamiętniki w internetowej chmurze,
strony autorskie. Czy nad głową jakiekolwiek
bloggera oberwała się już internetowa chmura
danych? Zawsze przecież może wyciągnąć
z zanadrza wirtualny parasol i uchronić się
przed wilgocią krytyki, kąśliwych komentarzy
i zwykłego hejtu pisanego tylko dla hejtu.
Wejście do Klubu Literackiego dla
kogoś, kto jeszcze tam nie był – mogło się w
tamtych czasach jawić jako wędrówka zagadkowymi ścieżkami labiryntu. Na dzień dobry
należało pokonać schody, prowadzące do
głównych drzwi Centrum Kultury Poznania

Zamek. Kolejna przeszkoda to drzwi, a w zasadzie ciężkie wrota, dzięki którym niejeden
poznański literat tamtych czasów wyrobił
sobie chociażby i symboliczną muskulaturę.
Ich ciężar najwyraźniej znamionował istnienie wyraźnej granicy pomiędzy sacrum a
profanum. Potem śmiałek miał do wyboru
wędrówkę meandrami schodów lub jazdę
windą. Osobiście podczas wizyt w Klubie
Literackim chętnie wybierałam windę. I
to nie z powodu lenistwa czy oporu przed
pokonywaniem kilometrów schodów. Po
prostu w windzie spotkać można było artystów z każdej dziedziny sztuki i to często tych
z górnej półki, żadnych tam celebrytów czy
gwiazdorów jednego „wykonu”. Acha, to były
czasy przed Facebookiem czy Instagramem –
utalentowanych ludzi nie można było wówczas
podziwiać online 24 h. Niechętnie uchylali
rąbka tajemnicy i czasami opornie zdradzali
kulisy powstawania swoich znamienitych ról
filmowych czy teatralnych, nie spowiadali się
w telewizjach śniadaniowych z tego, co jedzą
na kolację i czy mają wzdęcia po brokułach
lub fasolce po bretońsku, przysmażanych na
bułce tartej. Windą jechały wraz ze mną dzieci
z zespołów muzycznych, zdyszane tancerki
– z policzkami zaróżowionymi emocjami,
nieokreślone indywidua dzierżące ostrożnie
w dłoniach artystyczne COŚ – przedmiot
nieokreślony w formie i o niemożliwym
do ustalenia zastosowaniu, uwity z wikliny,
utkany na krośnie, wykonany z masy solnej.
Obiekt wydarty rzeczywistości nieistniejącej,
ale najwyraźniej twórczej, z której czerpali
obficie bywalcy wielu zamkowych pracowni
i warsztatów artystycznych. W zamkowej
windzie moje oczy ogromniały, potężniały,
wybałuszały się szaleństwem zdziwienia, że oto
z tej szarej materii codzienności nożycami wyobraźni wykroić można obiekt zdumiewający.
Winda w Zamku wiozła pasażerów ku nowym
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światom nadziei oraz inspiracji, była swoistą
miniaturową, międzypiętrową galerią przedmiotów zaskakujących. Rodzajem pospiesznej
i użytecznej edukacji, miejscem budowania
tolerancji wobec zjawisk niedookreślonych
i niejednoznacznych. Była wagonikiem ku
fascynacji tym, co niecodzienne i frapująco
nietypowe. To miejsce z niewymuszonymi
zasadami savoir-vivre’u – wielu artystów w
ciasnej przestrzeni windy potrafiło nie tylko
uprzejmie się przywitać z obcymi towarzyszami
zamkowej jazdy, ale także ciekawie porozmawiać. Tym samym człowiek obcy – zamkowy
gość, pod wpływem ciepłych słów, zamieniał
się nagle w swojaka, bywalca. Choć przez
chwilę mogło mu się wydawać, że i on należy
do bajkowej rzeczywistości kreatorów sztuki
wyższej.
Nawet najbardziej fascynująca podróż
windą musiała mieć jednak swój kres. Winda
w Zamku to przecież nie prom kosmiczny, nie
leciała wysoko ku gwiazdom, choćby gwiazdy
miało się za towarzyszy podróży. Lądowanie na
Księżycu oznaczało w tym wypadku lądowanie
na piętrze drugim, z pokojem 243. I oto misja:
dla tych, co byli tam pierwszy raz – uważne
skanowanie wzrokiem kolejnych drzwi, w poszukiwaniu tej jednej, jedynej kombinacji cyfr.
Dla tych, co kolejny raz – uważne spoglądanie
pomiędzy szpary przyposadzkowe mijanych
drzwi. Jeśli ktoś wnikliwie się przyjrzał – z łatwością mógł zauważyć stosy korespondencji,
wsunięte pod drzwi pokoju literatów. Czego
tam nie było! Grafomańskie rymowanki i
poematy pod krawatem, ziewająco długie i
rozwlekłe prozy oraz krzywe fraszki, bałwochwalcze rymowańce i nabożne epistoły – z
kartkami złożonymi grzeczniutko jak dłonie
do modlitwy. Pod drzwi pokoju 243 paluszki
petentów wsuwały też karteczki z pospiesznie
nabazgranymi pytaniami, informacjami i
wnioskami. Wśród korespondencji znaleźć
można także było liściki miłosne, anonimowe
i odważnie podpisane, a ich autorki (bo to
zwykle dziewczęta rozmarzone i nieco płoche
w obyciu) – były najwidoczniej nadmiernie
rozbudzone poetyckim żarem i nieokiełzanymi emocjami. Jakże fascynujące z punktu
widzenia kronikarskiego byłoby dzieło, gdyby wydać w formie książkowej co ciekawsze
liściki pełne miłosnych zaklęć, ukradkowych
fotografii, notatek skrótowych i rozwlekłych,
korespondencji administracyjnej od dyrekcji
Zamku i zapisków wszelakich… Uczta pięciu smaków, a podejrzewam, że i ten zwany
umami byłby zaspokojony. Opiekun Klubu
Literackiego wręcz zachęcał, by ci, którym
nie udało się stanąć przed jego szacownym
obliczem w porze urzędowania Klubu, właśnie
ten sposób kontaktu wybierali. Wielu było
więc wśród mieszkańców naszego kraju tych,
którzy nagminnie uprawiali „korespondencję
szczelinową”. Ale w Zamku – jak w nierzeczywistości Alicji z Krainy Czarów, przedmioty
modyfikowały swoje pierwotne zastosowanie,
zniekształcały się – odkształcały, zmieniały
położenie. I tak oto drzwi do pokoju 243
były już nie zwyczajnymi drzwiami zaledwie,
ale gigantyczną skrzynką na listy wszelakie,
korespondencję nadzwyczajną i metafizyczną, banalną – i taką, jakby wydobytą razem z
białym królikiem z cylindra prestidigitatora. I
ja korzystałam z korespondencji szczelinowej
– miałam jednak wrażenie, że moje koperty
wsuwają się pod posadzkę codzienności. Może
na trwałe stały się budulcem zamkowej podłogi? Może ktoś je kiedyś znajdzie – skamieniałe
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słowa obtoczone w panierce kurzu. Może przy
pomocy zmiotki dobrej woli usunie brud historii i odpowie mi na zadane pytania? A może
muzy uniosły moje listy ku niebu, otwartej
przestrzeni, a potem Pegaz ze szczytu Teatru
Wielkiego im. Stanisława Moniuszki zabrał
je na swych skrzydłach, pędząc ku wolności
literackiej stratosfery?
Szczęśliwy, kto zastał jednak drzwi pokoju
243 otwarte! Szczęśliwy - przed kim klamka
nie stawiała oporu. Szczęśliwy, kto nie pomylił
drzwi i nie dostał się do przepastnych wnętrz
innych przybytków sztuki. W końcu na drugim
piętrze swoje siedziby miała choćby Pracownia
Ceramiki i Rzeźby, Pracownia Gobelinu Artystycznego, Pracownia Malarstwa i Rysunku, Studio Teatralne „Próby”, Studio Poezji Śpiewanej
i Piosenki Literackiej. Fani alfabetu – wiedzeni
czujnym nosem zainteresowań własnych,
musieli jednak ostatecznie trafić we właściwe
miejsce. W żadnym innym zamkowym pokoju
kartki nie szeleściły tak zachęcająco, długopisy
nie ocierały się o siebie tak kusząco, półki nie
jęczały tak głośno pod naporem mnóstwa arkuszy, publikacji, tomików wierszy. W żadnym
innym pomieszczeniu nie było słychać dźwięku
tak intrygująco otwieranego pudełka pożywnego jogurtu czy wieczka od serka do smarowania
kanapek, generowanego przez poetę Jerzego
Grupińskiego - w przerwie na literacki popas.
Gość niezapowiedziany, który zjawiał się w
pomieszczeniu Klubu Literackiego – jeszcze
nie zdążył mentalnie oderwać dłoni od klamki
na zewnątrz drzwi, a już siedział wygodnie przy
stoliku. I po chwili szumiał już po domowemu
elektryczny czajnik, przed gościem zjawiała
się herbata lub kawa, a atmosfera przesycona
aromatami tych napojów stawała się kanwą do
snucia poetyckiej opowieści. Cukier wirował
w szklance, wiosło łyżeczki stukało o kruche,
szklane ścianki – a nowo przybyły wyjawiał powód swego zmaterializowania się na wzgórzach
poznańskiego parnasu. Zwykle tym utrudzonym wędrowcem był nieopierzony jeszcze i
głodny na dodatek student lokalnych uczelni,
który nie wywąchał jeszcze specjałów pobliskiego baru mlecznego „Przysmak” (mieszczącego
się w budynku ówczesnego kina „Bałtyk”),
serwującego młodemu pokoleniu choćby
smaczny ryż z cynamonem czy pierogi ruskie.
Pogrążony w tymczasowej gastronomicznej
niewiedzy - wdzięczny był więc panu Jerzemu
za ciepły napój, okraszony deserem rozmowy
ze znanym w środowisku poetą. Onieśmielony
delikwent ściskał więc z emocji szklankę z napojem, który pewnie przeobrażał się nagle w jego
ustach w nektar i próbował drżącym głosem
opowiedzieć o powodzie swego raptownego
przybycia.
I coś tam mruczał, że znalazł ulotkę
Klubu Literackiego… Znalazł rzuconą gdzieś
na uczelni, na parapecie biblioteki, pomiędzy
kartkami książki wypożyczonej w Bibliotece
Raczyńskich. Znalazł, gdzieś wpadła mu w ręce
broszura „Protokołu Towarzyskiego” (potem
po zmianie nazwy - „Protokołu Kulturalnego”).
Bo on też pisze, próbuje, stara się, tworzy… Pan
Jerzy Grupiński nazywał to inaczej: „popełnianiem wierszy”. Sformułowanie to wywołuje po
dziś dzień we mnie pewien niepokój – popełnić
można błąd, gafę, grzech, przestępstwo, morderstwo lub samobójstwo. Czyżby zły wiersz
na równi był z poetyckim samobójstwem – czy
też morderstwem poety w sobie? A może grafomański wiersz popełniony – a piszący jest do
miernot zaliczony? Zatem gość wytłumaczyć się
musiał – popełnił ten wiersz czy też nie? Będą z

niego jeszcze „dobre poety” – czy też lepiej, by
w fabryce produkował skarpety, zbierał z ulic
pety? I jeszcze drżał młody człowiek na całym
ciele, dźwięk jego głosu wibrował w pokoju
243, a już jego rączka po kieszeniach płaszcza,
kurtki, ramoneski biegała nerwowo, dłoń
szperała po macicach kieszeni, papier szeleścił. Oto wiersz się objawiał. Jeszcze było jakieś
odkrztuszanie śliny, chrząkanie, mruczenie,
tłumaczenia mętne (że napisał kiedyś, ongiś,
dawno, może jednak wczoraj), że chciałby
wiedzieć, czy to coś warte, do czegoś się nada,
ku czemuś posłużyć może... Słowa wyrzucane
histerycznie z drgających ust, huśtające się
na brzegach warg, bujające się na końcówce
języka. Bo on chce, próbuje, stara się… I już,
wreszcie, chwila nadchodzi. Zieloniutki jeszcze
poeta, ledwo co od matczynej piersi oderwany,
w pieluszki niemowlęctwa jeszcze zakutany
– czytać zaczyna. Ale ledwie zaczął – już się
zaciął (podobnie jak rankiem przy goleniu,
ślad jeszcze krwawy skrywa pod linią żuchwy).
I poci się – a muza psoci, igra sobie z młodym
wierszokletą, plącze mu język razem z szalikiem przydługim, wargi z łyżeczką zanurzoną
w herbacie. Więc on znów zaczyna czytanie,
gładko mu idzie przez moment, ale gdy tylko
wzrok oderwie od kartki – wątek gubi, płoszy
się, pąsowieje. Widać, że nauczył się wiersza na
pamięć, zachwycony swym tworem pisanym,
ale nagłe zdenerwowanie - recytację z pamięci
mu przerywa.
Wreszcie koniec, pożeglował w końcu do
portu ostatnich linijek. Nikt nie utonął, chyba
że jego odwaga. Oczu nie śmie podnieść,
na werdykt kata przeznaczenia swego czeka.
Utną mu głowę, poturla się ona beztrosko po
podłodze, tuż pod nogami znanego poety, czy
też zostanie na szyi, może tylko trochę kipiąca
od gotującego się w zupie serotoniny mózgu?
Losy się ważą, przyszłość okażą. Pan Jerzy Grupiński tymczasem za miecz krytyki nie chwyta,
głowy nie ścina, łeb zostaje bezpiecznie na
miejscu. On proponuje adeptowi świata poezji
przyjść na warsztaty klubowe, inne wiersze też
przynieść poleca, koniecznie ksera w kilku egzemplarzach. Dla pewności jeszcze raz ulotkę
klubową podsuwa, do kontaktu stałego usilnie
namawia, o adres prosi. „Będziemy się kontaktować, zapraszamy do Klubu Literackiego.
Czytać wszystko będziemy, uczyć się puentować
będziemy, zamysł autorski zręcznie prowadzić” - orzeka. Na koniec delikwent naręczem
wydawnictw klubowych zostaje obdarowany
i czuje się tak, jakby z arcymuzą poezji najwyższej wziął ślub. Z emocji nie wie, co robić
– i herbatę/kawę w zachwycie łyka, wierszami
próbnymi szeleści, nogami przebiera, głowę
z niedowierzania obejmuje. Ale jak to? On
poetą?! Teraz – już – zaraz? No, może za chwil
parę, może na kolejnych spotkaniach Klubu
Literackiego, ale tak już, tak po prostu?! Toż
to snem mu się wydaje, szaleństwem cudowności! Bo też taki i nadzwyczajny jest opiekun
Klubu Literackiego – Jerzy Grupiński. Sam z
dorobkiem pokaźnym, uhonorowany tyloma
nagrodami i odznaczeniami (że powinien
chyba chodzić wszędzie z przenośną gablotą
na kółkach), w szeregi Stowarzyszenia Pisarzy
Polskich trwale wkomponowany. Ale nie dla
siebie o pochwały zabiega, nie siebie promuje
– lecz właśnie swe zrodzone w bólach dziecko
poznańskie – Klub Literacki, którego od roku
1970 jest czułym opiekunem. Toż to 50 lat! W
tamtych przedpandemicznych czasach przygotowywał imprezy, pisał kroniki, robił fotki
podczas spotkań literackich. Miał najwyraźniej
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dar bilokacji podczas imprez – wydawał się być
w co najmniej dwóch miejscach jednocześnie:
rozmawiał z poetką przy stoliku i poprawiał na
żywo wiersz nieśmiałego, pryszczatego licealisty. Pewnie to ta jego nadaktywność życiowa
sprawiła, że pomimo ponad 80 lat - nie zwalnia
tempa. Nie zatrzymuje go nawet koronowana
władczyni doczesności – Jej Wysokość Pandemia Koronawirusowa.
Pamiętam atmosferę swojego pierwszego
spotkania z klubowymi poetami w styczniu
1997 roku. Tajemniczy półmrok, niewyraźnie
zarysowane sylwetki twórców przy niewysokim stoliku. Maestro Jerzy dał znak i po jego
krótkim wprowadzeniu, autorzy zaczęli czytać
przyniesione teksty. Utkwił mi pomiędzy zwojami mózgu niezwykły, nieco kontrowersyjny jak
na owe czasy tekst Ireny Maruń – w czerwonej
opasce na głowie, czerwonych spodniach. Słuchałam zahipnotyzowana: a więc i tak oryginalnie w formie i treści można pisać? Naprawdę?
Niczym w zabawie w głuchy telefon – teksty,
zwykle poetyckie, czytali po kolei i inni twórcy.
Aż w końcu przyszła moja kolej. Nie pamiętam
już jakie fragmenty opowiadań czytałam, ale po
wszystkim zapamiętam zachętę pana Jerzego
do dalszego tworzenia, rzeźbienia końcówką
długopisu w twardej, często niewdzięcznej materii słowa. Poczułam (pewnie to samo, co i inni
autorzy), że pod ciepłym swetrem wyrastają mi
małe skrzydełka wiary w siebie. Taki właśnie
jest Jerzy Grupiński, który nie wyrywa artyście
brutalnie skrzydeł weny, nie skubie pierza
natchnienia z grzbietów konkurencji. Wręcz
przeciwnie – wydaje się mozolnie wbijać jedno
młode piórko za piórkiem w plecy twórcy, czule sadzi lotki, a nawet zwykły puch, by młody
autor – wzmocniony zachętą, w przyszłości sam
potrafił latać. I odważył się latać hen, wysoko.
Ta bezinteresowna pomoc w świecie sztuki jest czymś niezwykłym. Jakże często przecież
spotkać można wręcz bezinteresowną zawiść.
Okazuje się przy tym, że prawdziwa wielkość
i talent nie boi się konkurencji, wręcz przeciwnie – pragnie, by inni twórcy także mogli
malować słowami pejzaż swych osobistych
odczuć. W końcu dla każdego artysty słowa
znajdzie się miejsce pomiędzy zakładkami
codziennych zdarzeń. Pan Jerzy cierpliwie moderował klubowe dyskusje, przycinał kolejne
zwrotki wierszy nożyczkami swego doświadczenia, przestawiał szyk wyrazów, ostrożnie
punktował słabsze strony tekstów, wyszukiwał
najlepsze puenty. Z pewnością uczył poetów
oszczędności… Może nie tej życiowej (choć
przecież poeci z racji swego fachu powinni
być przygotowani na pędzenie lat chudych na
niwie swej sztuki), ale oszczędności… słowa.
Nadmiar wyrazów nie jest wskazany, prawdziwy
talent nie boi się skreśleń. Prawdziwą sztuką jest
lapidarność wypowiedzi – czasami im mniej
słów, tym paradoksalnie więcej treści. W takim
okrojonym wierszu wyrazy muszą mieć swój
ciężar gatunkowy, zostać przez poetę starannie
wybrane, wyłuskane z zakamarków pamięci,
wypolerowane przed użyciem i przymierzone w
linijkach wersów – czy aby z wersów nie wystają,
swą kanciastością nie deformują całych zdań.
Poeta bezustannie ostrzegał, by wiersze nie
były „przegadane”. Strofy nie powinny gdakać,
gadać do czytelnika jedna przez drugą, jak
przekupki na targu. Lepiej, by były momentami wyciszone, zacienione niedopowiedzeniem,
zamilczeniem. To przecież trudna sztuka – zaoferować czytelnikowi więcej przemyśleń przy
użyciu mniejszej liczby słów. Poezja przecież
dokoñczenie na str. 28
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Zamkowej...

Uczył tym szacunku do słowa, które nie może
stać się dla twórcy tylko brudną ścierką do
dokończenie ze str. 27
wycierania kontrowersyjnych, wulgarnych,
ociekających tłuszczem zawiści poglądów.
zwykle nie szuka wielkich kwantyfikatorów – Redagował „Zamkowe Arkusze Literackie”,
ale czasami przez rodzaj artystycznej afonii „Protokół Kulturalny”, cyzelował słowa, wy– pragnie dać odbiorcy tak wiele. Bywa, iż w dłubywał zbędne, barokowe ozdobniki zdań.
poemacie piszący musi wprowadzić literacką
Drzwi pokoju 243 wciąż się otwierały,
flautę – bo tylko ona przebije się przez zgiełk do wnętrza napływały rzesze studentów. Ilu
i tumult współczesnego świata.
ich było przez te lata w Centrum Kultury
Atmosfera mojego pierwszego spotkania Zamek? Agata Schubert, Dawid Jung, Klauz Klubem Literackim wciąż we mnie tkwi, dia Woroch, Romek Bromboszcz, Wojtek
wciąż wywołuje gdzieś wewnątrz dreszcz Kałążny, Zbyszek Kozłowski – tych pamiętam
emocji. Regularnie odtwarzam w sali kinowej szczególnie. Brałam przede wszystkim udział
swej pamięci tamtą magiczną chwilę debiu- w tych nieformalnych spotkaniach w gronie
tanckiego spotkania z pasjonatami słowa. moich nastoletnich, dwudziestoletnich koleDotąd w życiu spotykałam tylko tych, którzy gów i koleżanek w końcówce lat 90. XX wieku.
trwonili wyrazy, upuszczali je niedbale na Czerpałam z tej energii młodości i sama ją
ziemię, deptali pogardliwie, deprecjonowali. generowałam. Intuicyjnie koncentrowaliśmy
Okazało się, że są jednak i tacy ludzie, którzy się wokół siebie, wśród podobnych doświadpodnoszą te wzgardzone, zadeptane wyrazy czeń rówieśniczych. Pan Jerzy wciąż jednak
z szacunkiem i starają się na nowo coś z nich przywoływał nazwiska zasłużonych poetów,
ułożyć. Są poeci, którzy układają zniszczone związanych z Klubem: Andrzeja Babińskiego,
puzzle słów i potrafią stworzyć z nich nowe Edwarda Balcerzana, Stanisława Barańczaka,
dzieła. Odtąd poszukiwałam zbieraczy słów, Ryszarda Krynickiego, Wincentego Różańchomikujących całe zdania i frazy. W każdej skiego, Edwarda Stachury. Dla niego nie byli
wolnej chwili, gdy tylko Klub Literacki uchylał postaciami historycznymi, ale przyjaciółmi,
swoje zapraszające drzwi, wpadałam z mło- znajomymi po słowie. Udowadniał nam, że
dzieńczym zapałem do jego fascynującego młodzi twórcy nie powinni traktować ich jak
wnętrza. Bardzo często zastawałam w pokoju artystycznych manekinów, martwych figur,
243 nie tylko pomysłodawcę klubowych trzymanych gdzieś w magazynach przeszłości.
spotkań, ale również jego literacką totum- Ich poetycka autentyczność niosła przecież
facką – zawsze życzliwie wspierającą Barbarę witalność i nieśmiertelność, która zapewniła
Kęcińską-Lempkę, dziennikarkę, recenzentkę im miejsce także wśród naszej rozdokazywanej
i poetkę. I jeszcze te szalone wizyty studentów grupki młodych twórców. Jak powie po latach
wszelkich kierunków. Młodzi gnali prosto do Jerzy Grupiński w jednym z wywiadów: „(…)
pomieszczeń klubowych, jakby przyciągał ich oni ciągle są z nami. W wierszach i w pamięci.
tam olbrzymi magnez sztuki. Podejrzewam, że Chodzą między liniami”.
ów gigantyczny magnez trzymał w dłoniach
Z sezamu pamięci wyciągam często tamte
uśmiechnięty skromnie Jerzy Grupiński. chwile, nagłe – spontaniczne spotkania, zaZawsze nienagannie ubrany – w garniturze i dziorne dyskusje, szelest kartek z zapisanymi
pod krawatem, a sznytu dodawały mu okulary nowymi tekstami. Każdy rwał się do czytania,
podkreślające powagę i czułość jego spojrze- prezentowania. Potrzeb artystycznej ekspansji
nia. Nazywał się żartobliwie „urzędnikiem nie mógł w tych latach zapewnić przecież inpoezji”, ale czyż poeci muszą wiecznie cho- ternet, który obecnie zniesie wszelkie szczyty
dzić w niemodnych, rozciągniętych swetrach grafomaństwa. Wspominam korytarze Zami wymiętych spodniach? Już sam strój pana ku – którymi spacerowaliśmy, rozprawiając
Jerzego wzbudzał zaufanie i pewien respekt. o czymś zawzięcie. To poczucie, że w pokoju
Sztywny uniform tylko podkreślał miękkość 243 – jak w domu rodzinnym, zawsze ktoś na
jego palców, gdy przebiegał nimi po grzbie- człowieka czeka. Zziębniętego, spragnionego
tach książek, dotykał delikatnie – nieomal napoi gorącą kawą czy herbatą, poczęstuje
pieszczotliwie, linijek tekstów poetyckich.
chrupiącymi kaloriami ciasteczka. Ogrzeje słowem, a gość – nafutrowany pożywnym artyzmem,
odpocznie w wygodnym, kluboKsiêgarnia Pa³ucka w ¯ninie oferuje
wym fotelu. Tu dobre, krzepiące,
bogaty wybór ksi¹¿ek, podrêczników
motywujące słowo dla twórcy
i artyku³ów biurowych.
podawane było wraz ze strawą.
Żywili się nim wszyscy (nie tylko
poznańscy i wielkopolscy poeci o
różnym dorobku artystycznym)
- także ci z każdego odległego
zakamarka naszego kraju. Pokój
243 pomieścił wszystkich, każde
indywiduum, jakby wykonano go
z kauczuku. Pan Jerzy Grupiński
dla każdego miał też namacalny
dar słowa – wychodziliśmy stamtąd obdarowani gratisowymi
wydaniami najnowszych tomików
poetyckich, pismami literackimi,
propozycjami publikacji w „ProZapraszamy do zakupów, wybieraj¹c
bezp³atny odbiór zamówienia w naszej tokole Kulturalnym”. To czasy,
kiedy na organizowany przez
ksiêgarni.
Klub Konkurs Literacki „O Laur
www.ksiegarniapalucka.pl
Klemensa Janickiego”, wymyślony i prowadzony przez Jerzego

Grupińskiego, przysyłano do 2 tysięcy prac.
Biedne jury tonęło w bezkresnym oceanie
poezji przełomu wieków. Najwyraźniej na
styku dwóch płyt tektonicznych XX i XXI
wieku, kwitło barwne, aroganckie w swej sile
przetrwania - życie literackie. Poezja nie była
wówczas twórczością błahą, dostępną tylko
dla egzaltowanych panienek i mrocznych,
niepogodzonych z życiem młodzieńców.
Wywoływała emocje w każdym przedziale wiekowym, wśród każdej grupy zawodowej. Pisali
handlowcy, sklepikarze i inżynierowie, lekarze
i pielęgniarki, wykluczeni i pieszczochy losu.
Wobec muzy Kaliope wszyscy byli równi.
Odkurzam w pamięci zasnute pajęczynami czasu spotkanie z poezją Urszuli Kozioł, II
Ogólnopolski Mityng Poetów, przedstawienie
„Szeptane po kątach”, w którym wzięliśmy
udział jako autorzy – aktorzy. Kontrowersyjny
spacer Konrada, jednego z młodych twórców,
który niezadowolony z poziomu prezentowanych tekstów, przeszedł po zamkowych stole,
rozgniatając słabe wiersze i miażdżąc z pasją
grafomańskie linijki. Mnóstwo nieformalnych
spotkań wokół klubowego stołu, gęsto zasłanego kartkami wierszy i fragmentami prozy,
wiele tych oficjalnych, pod krawatem czy w
butach na obcasach i czerwoną szminką na
wargach, dodającą odwagi. Tak naprawdę jest
tyle rodzajów wspomnień o Klubie Literackim
i pokoju 243, ilu jest twórców, którzy to miejsce
odwiedzali. Każdy przechował w pamięci coś
innego, zgoła całkiem może odmiennego. To
jest mój korytarz pamięci, którym odwiedzam
archiwum tych zamkowych czasów Klubu, moja
osobista droga do wspomnień leżących frywolnie – to tu, to tam, na półeczkach przeszłości.
Jak pisał Neil Gaiman w „Oceanie na końcu
drogi”: „Różni ludzie inaczej pamiętają różne
rzeczy, nie znajdziesz dwóch osób, które zapamiętałyby coś tak samo, nieważne, były tam czy
nie. Choćbyście nawet stali obok siebie, równie
dobrze moglibyście znaleźć się na różnych kontynentach”. Oprócz młodych - spotykałam tam
i artystów starszych, doświadczonych, z wieloma
wydanymi tomikami na koncie. Wszystkich
słuchaliśmy z zapałem, uwagą, chłonęliśmy
rzeczywistość tak inną od tej, jaka istniała
tuż za drzwiami Zamku, przy ruchliwej ulicy
Św. Marcin. Od pisku hamulców tramwajów
i gwaru ludzkich rozmów odcinaliśmy się
ścianą z literatury, która była dla nas niczym
najlepszy ekran akustyczny. Artystyczna euforia
zapisała się nie tylko w moim umyśle, ale w
moim DNA, w sekwencji genów związanych
z czasami studiów. Jestem nosicielem genu
twórczości, przekazanego przez poznański
Klub Literacki. Dumnym nosicielem. Uwaga,
mogę i chcę przekazywać go dalej, podobnie
jak Jerzy Grupiński – całkiem bezinteresownie.
Z biegiem kolejnych lat napływali do
Klubu nowi wielbiciele słowa, rzeczywistość po
roku 2000 zmieniała się, a ja bywałam tam z
czasem już tylko rzadkim gościem. Ostatecznie
w roku 2005 Klub Literacki przeniósł się do
siedziby Piątkowskiego Centrum Kultury. Tam
otworzył swój nowy, niezwykły rozdział twórczej
aktywności jako Klub Literacki „Dąbrówka”.
Ale to już zupełnie inna historia, tworzona
przez inne pokolenie twórców, wciąż jednak
prowadzona silnym ramieniem poety Jerzego
Grupińskiego. Bicepsy artysty słowa wciąż mają
moc, dzięki której twórca od 50 lat podnosi
kolejne ciężkie sztangi pierwocin tekstów,
kilogramy tomów wierszy uznanych poetów i
prozaików, tony nielekkich wyrazów opisujących szaleństwo człowieczej rzeczywistości. v
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Jerzy Utkin

niech to szlag

,,Żółte światło widzę we śnie, zaraz mnie oślepi
Czekaj bracie, jest za wcześnie, jutro będzie lepiej
Ale jutro nie przynosi radości mi wcale
Albo piję znów ze złości albo na czczo palę’’
Alosza Awdiejew
Na motywach Włodzimierza Wysockiego (1938 – 1980)

za wcześnie
nie odpuszczam win których wybaczyć nie sposób
nie widzę też powodu aby wciąż do głosu
dopuszczać winowajców niech zdechną w milczeniu
a z ich domostw i siedzib kamień na kamieniu
nie zostanie zbyt często krzywdą przesiąknięte
bardziej niż krwią niewinnych choć to niepojęte
wydawać się być może ludzie wciąż szukają
wytłumaczeń dla bliźnich którzy wilczą zgrają
osaczają ofiary pewni bezkarności
zostawiając po sobie tylko krew i kości
ogryzione do czysta ślady łap na śniegu
co napawa ich dumą lecz w jednym szeregu
stawia pośród złoczyńców w hierarchii zbrodniczej
na najwyższym poziomie przez sen nieraz krzyczę

jakość wyższa niż cena slogan reklamowy
by ogłupić klienta i wreszcie mieć z głowy
dociekanie przyczyny wzrostu cen z dnia na dzień
tak w dyskoncie handlowym jak w towarów składzie
hurt i detal swe prawa mogą egzekwować
z bezwzględną stanowczością przynajmniej połowa
klientów im ulegnie nabrać da się druga
część by coś zaoszczędzić bo wciąż tonie w długach
i związać końca z końcem ciągle nie potrafi
jakoś zamiast jakości a niech to szlag trafi
byle co byle więcej sprzedać zysk podliczyć
chociaż zdrowy rozsądek urąga i krzyczy
wniebogłosy wołając o pomstę do nieba
kiedy ktoś chce nam wcisnąć czego nie potrzeba
nikomu do niczego najgorsze badziewie
promowane z pietyzmem w oborze i w chlewie
dorastają do noża krowy oraz świnie
by nasycić klientów gdy apetyt minie
niepotrzebne się staną więc śmietnika czeluść
wchłonie resztki ze stołów chociaż głodnych wielu
przyjęłoby z wdzięcznością daremne te słowa
jeśli oddać za darmo to lepiej zmarnować

kiedy rzucam się nocą w pomiętej pościeli
jako jeden z nielicznych którzy przewidzieli
co się stanie z jagnięciem gdy inni w uśpieniu
są święcie przekonani o czystym sumieniu

niedziela i nadzieja

które spać im pozwala ja nie zmrużę oka
widząc jak na suficie zastyga posoka

jak przetrwać tę niedzielę gdy nic się nie dzieje
bezsilność ponad siły więc tylko nadzieję

układając się w kształty i koszmarne wzory
dlaczego nie widziałem tego do tej pory

pielęgnuję z uporem godnym lepszej sprawy
nie lubię odpoczywać męczą mnie zabawy

wytłumaczyć nie umiem lecz potrafię wskazać
jak z wersów i wersetów wypełza zaraza

i rozrywki wszelakie też są uciążliwe
mam dosyć bezczynności a jedynie żywe

fanatyzmu gdy motłoch jest jak beczka prochu
na chwilę przed wybuchem skąd tyle paprochów

wspomnienia dawnych wyzwań ciągle jeszcze dają
nadzieję że się znajdę pośród tych co mają

w oczach żalem łzawiących na jawie i we śnie
by postawić diagnozę jeszcze jest za wcześnie

niejedno do zrobienia gdy nadejdzie pora
ruszę się wreszcie z miejsca aby do wieczora
od samego poranka nie mieć czasu na nic
co nie mieści się w ramach wytyczonych granic
działań sensem spojonych bo wciąż jeszcze wierzę
że kiedyś się obudzi śpiące we mnie zwierzę
i otrząśnie się ze snu by do gardeł skoczyć
tym którzy ze zdumienia załzawione oczy
przetrą gęby otworzą lecz żadnego dźwięku
nie wydadzą prócz może cichutkiego jęku
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Dariusz Filinger
MARSZ WESELNY
Filmoteka zamaskowanych defektów
repozytorium zaawansowanych artefaktów
kościotrupy w dołach śmiesznie powyginane jakby
szykowały się do marszu weselnego
Chcę odreagować w gronie przyjaciół draństwa tego świata
ale wirus nie pozwala. Są telefony twittery i fejsbuki
lecz z nimi nie stuknę się kieliszkiem wódki
jak pijak z pijakiem
Dla domu starców „Pogodny zmierzch” nie dostarczono
na czas respiratorów. Zabijanie wymaga skupienia
jak każda ważna praca i nie chodzi tu
o walkę z kleszczami
Wirusy mutują – zmieniają kształt i kolor
wmówiły ludziom że ich nie ma na weselach na wiele osób
plon niesiemy plon w radosnych uniesieniach
bo żniwo jest wielkie

Mieczysław Wojtasik
Ogryzek świata
wyśnienia pchają mnie ku obkurczonej
nad rajską poświatą opatrzności
a odziemia nad niż wciornastków i stonóg
cała oboczność spręża się
żeby wtłoczyć mnie w pustkę
albo w jałową mnogość
bracia a zwłaszcza
nienarodzone dotychczas siostry
gwiżdżą uporczywie na zdziczałe psy
przywołują zaklęcia mary
co to za filozofia
patrzenie całym ciałem i duchem w punkt
zawłaszczony przez korona wirusa
punkt
zaborczy jak niebyt

Wszyscy umarli na to samo
a leczyli się na zupełnie coś innego
mądrość przychodzi wraz z cierpieniem
ciała śmiesznie powyginane jakby szykowały się
                                                                  do marsza weselnego

Rafał Jaworski
* * *           
…gdy będą mówić: pokój i bezpieczeństwo
wtedy zagłada spadnie na nich nagle…
1 Tes 5,2

Dariusz Kadyszewski
W trudnym stanie
W tym trudnym stanie
Epidemio-nie-logicznym
Eko-złomu i wiary w moc z-Natury
W humanitarny stos ofiarny
Nie wiem co robić
Przy takim stanie auto-idiomatycznego
Wymierania mózgów
Nie działa nic co ma działać
I dzieją się rzeczy ostro-żne
Ale skąd mam wiedzieć
Skoro bierze i mnie moc niedziałania
Co ją zmóc nie sposób
W języku obco-polskim
Na szkodę na zwadę na kicz
Lukrowany made by Szansa Marna
To chwile których nie połknę
W całości siła kawałków krnąbrnych
Do zmielenia w moździerzu
Ręcznie skruszonym po święcę
Od-wieczny zlep krwi rzadkiej
Ale co ja tam wiem
Ozdrowiony heretyk z-myśli
Bez słowa jak bez czarny
Wrastam w ciszy niszę
I wszystko słyszę
Co nie-konieczne

W czas pandemii poeci milczą o tym co ważne.
Wyuczyli się małych kroczków
w głąb samych siebie, kwilenia pychy swej
wyjątkowej prywatności.
Oczy ogółu uwięziły postronki ekranów.
Wciśnięto nas w plazmy, owszem: - kolorowe.
A rzadko zauważamy bujno kwietną łąkę
czasu wiosny, kaczeńce i krokusy,
kwitnące bazie wierzby i żółte krzewy forsycji.
Wpajano w nas, że konsumpcja jest celem
życia, szczytowym dobrodziejstwem.
W niej owocuje upojna radość  
odkażona z mroku Tablic z góry Synaj.
Uczono nas pogardy dla biedy.
Nagle staliśmy się mali, staniejmy się coraz
mniejsi niż wirus, bardziej szczupli w harcie ducha
Misterium Mszy Św.
redukowano do chwili zadumy
w fotelu przy kawie.
W czas pandemii winno się pisać o miłości
wielkiej i tej najmniejszej.
Mówią, że to ręka Boga zsyła nam czarną śmierć.
Inni że Bóg jest miłosierdziem,
że zapomniał o swoich przestrogach.
Savonarola ofiarnie dotykał trupów.
Dopiero stos płomieni wszetecznego papieża
zakończył życie Proroka
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Ariana Nagórska

NISZA KOZIOROŻCA

Dzień trochę bardziej światowy
Wydaje mi się, że dzięki pandemii
Światowy Dzień Poezji będzie nieco mniej
wioskowy, miastowy, osiedlowy, klubowy i
kolesiowy niż dotąd bywało. Przed zarazą
kto w taki dzień pozostawał w domu, ignorując setki imprez poetyckich – uchodził
za głuchego i ślepego na piękno najprawdziwszej liryki, niezdolnego do czułych
westchnień i słodkich wzruszeń. Tymczasem właśnie siedząc w domu (jak wymaga
pandemia), jeśli ktoś kiedyś nabył choćby
jedną antologię poezji polskiej od czasów
najdawniejszych do współczesnych, ma
szansę (nigdzie się nie włócząc) poznawać
poezję na najwyższym poziomie. W tej
akurat jednej dziedzinie jesteśmy światową potęgą od stuleci! Nawet jeśli ktoś
takiej antologii nie posiada, to zwykle ma
dzieci lub wnuki, a tym samym dostęp do
ich podręczników. Już w tych do szkoły
podstawowej znajdzie wiersze lepsze niż
np. w ramach Światowego Dnia Poezji
oferowane przez znajomków (zwykle nachalnie i hurtowo).
Najlepsze wiersze z całego świata
chętny czytelnik może też oczywiście znaleźć w Internecie, ale pod warunkiem, że
wie, pod jakimi nazwiskami szukać! Nie
daj Boże, by skorzystał z licznych na ogół
„rekomendacji” i zaproszeń do przeróżnych portali i grup zwanych poetyckimi
w mediach społecznościowych. Tam
dostanie taką dawkę klajstru i sieczki (to
znaczy nie tylko „poezji”, ale też jej „interpretacji”), że i bez wirusa może się kondycyjnie nie pozbierać. W każdym razie
przebywając w domu chętny (i krytyczny)
czytelnik może poprzez wyszukiwanie i
selekcjonowanie poezji skuteczniej dążyć
ku oświeceniu, niż podczas publicznych
imprez, gdzie różni dukają, stękają, przemawiają, podziwiają itp.
W czasach niesłusznie zwanych normalnymi (czyli przed pandemią), gdy
zapraszano mnie na przeróżne spotkania
autorskie w związku ze Światowym Dniem
Poezji, grzecznie zwracałam uwagę, że le-

Mecenas Bydgoskiej Kultury

piej używać określenia prezentacje poezji, bo
prawie wszyscy poeci światowej rangi od
dawna nie żyją, a nieliczni żyjący są w tak
podeszłym wieku, że raczej nie pofatygują
się osobiście. Wtedy wyjaśniano mi, że nie
chodzi „o jakichś zmarłych czy starych”, tylko
o panią Ziutę lub pana Mundka w pełni sił
twórczych. – A jakich poetów wiersze będą
oni prezentować? – dociekałam uparcie.
– Jasne, że własne! – padała odpowiedź
nieświadomie antyreklamowa.
Zawsze ciekawiła mnie zmiana znaczenia słów (i przysłów) w miarę upływu
lat. W moich czasach szkolnych dorośli
często powtarzali powiedzonko: Kto nie
ma w głowie, ten ma w nogach. Nie chodziło tu o jakieś braki intelektualne, tylko
o plagę zapominalstwa. Kto wychodząc
do szkoły czegoś zapomniał (nie miał w
głowie), musiał wysilić nogi, by po tę rzecz
szybko wrócić (mimo to spóźnienia na
lekcje i tak zwykle nie unikając). Moje
dorosłe obserwacje pozwalały już stosować
to powiedzonko w wersji ostrzejszej: Im
mniej w głowie, tym więcej w nogach. Przy tak
zwanych prezentacjach artystycznych całkiem sporo widzów zauważa na przykład,
że im mniej ktoś ma do zaprezentowania,
tym częściej występuje, bo lepszy z niego
aktywista niż artysta! Pracując nad swym
dziełem, długo nie usiedzi, ale za to uwielbia biegać cały dzień z autoreklamą od
drzwi do drzwi, od urzędu do urzędu, od
placówki do placówki kulturalnej. Załatwi
sobie wszystko, choćby przez bezwstydne natręctwo. A w rozkwicie pandemii
nawet taki nie da rady naprzykrzać się
skutecznie.
Choć w czasach niesłusznie zwanych
normalnymi ruchliwość obywateli była
bardzo wysoko ceniona i zalecana (jak
się dużo ruszają, to mniej będą myśleli),
wskutek pandemicznych ograniczeń
ludziska siłą rzeczy nie mogą mieć już w
nogach tyle, ile mieli kiedyś. Nie zawsze
oznacza to jednak, że automatycznie mają
więcej w głowach. Szerzy się raczej posta-

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

wa w pewnej piosence wyrażona słowami:
Mam wszystko w tyle. Jest to opcja modna,
czyli w pewnym sensie światowa przez cały
rok, niezależnie od poetyckich ujęć tego
stanu w Światowy Dzień. v

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

str. 32

Akant 5(304)2021

SATYRA

Juliusz Wątroba
Skowyt

Adam Decowski
Wpisałaś się we mnie,
wkleiłaś,
wtopiłaś,
i jesteś, i będziesz, i byłaś
na krótki oddech
i błysk spojrzenia,
abym w zachwytach wprost oniemiał,
i oniemiały w życiu się miotał
w pragnieniach,
w zwątpieniach,
w tęsknotach…
Już sam się sobie głupio dziwię,
że kocham ciebie tak prawdziwie,
bezwarunkowo tak,
na oślep,
choć ty mnie i tak w diabły poślesz;
przegnasz jak psa bym zszedł ci z drogi,
a we mnie tylko ten psi skowyt
z pieską wiernością, co bez granic
- kocham za wszystko cię i za nic…
Stąd krwawi we mnie bólu brokat,
bo ty – chał, chauuuu
mnie nie kochasz…

ARORYZMY
Naga prawda też może być ubrana w piękne słowa.
Nawet przy okrągłym stole można narobić kantów.
Świat widział w czarnych kolorach, a wyrażał to białym wierszem.
Czasem dopiero sekcja zwłok wykaże, iż pacjent był zdrów.
Szary człowiek też może wypowiedzieć złotą myśl.

Paweł Ziółkowski
LIMERYKI
Pewien amator dobrych trunków z Konina
pragnął wypić kilka szklanek swojskiego wina.
Szukał przepisów w książnicy,
stworzył wytwórnie w piwnicy.
Próbował zbyć nadmiar i spotkał go kryminał.

Juliusz Wątroba

Zawistny nowobogacki, bawiący w Madrycie,
co rusz myślał, jak umilić sobie życie.
Chwalił się nowym samochodem,
w kasynie stawiał alkohol z lodem.
Pewnego ranka bank przypomniał o kredycie.

Wyznanie mgr inż. Chemika
Sam już nie wiem (albo wiem?)
czemu tak do ciebie lgnę:
czy to chemia,
com jej nie miał,
że tak mi zachodzisz w głowę,
ja – w reakcje łańcuchowe –
że walę stukniętym łbem
licząc, że twój mur rozwalę
i się posuniemy dalej,
no bo w owych posunięciach
są skrywane nasze szczęścia
- wybuchowa
ty dziewczyno,
moja droga
pirydyno!

Zbigniew Pawłowski
***
Dziewczę wymalowane
Staje przed jakimś baranem
I na wiejskiej zabawie
Jak baletnica prawie
Zakręci swoją kiecą
Pokaże mu co nie co
I nóżki spowite w nylon
Niedługo się rozchylą

Torreador z Pampeluny, który drażnił byki,
miał coraz większe problemy, by robić uniki.
Raz buchaj go tak zestresował,
że ucieczką się salwował,
aż udał się łowić foki do Arktyki.

Andrzej Korniluk
Na pewnego dziadka
Pewien dziadek z Bydgoszczy,
Też miał swoich najmłodszych.
Biegał z nimi po lasach,
Bawił się w Indian w szałasach.
Gdy dla nich świecił przykładem,
To babcia czekała z obiadem.

Sandra Kocha
***
Leci Feniks
Pali się
Popiół
Piórami
Syreny wyją
Pożar

Marek S.Podborski

A gdzie woda?

Imperium

Leży w rowie
Z procentami

Nieważne jaka Rosja
grunt że alkohol
się zgadza
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Józef Baran

Sławomir Krzyśka

Całe swoje w snach odmilkłe brzóstwo

„Dziękuję” Ewy Adamskiej

„Dziś możemy powiedzieć, że jest
jedną z najjaśniejszych gwiazd na niebie
poezji światowej” – pisał Jacek Trznadel. I
to nie tylko on tak twierdził. Sądzą też tak
sądzą niektórzy tłumacze poezji Leśmiana,
którzy jednak najczęściej łamią sobie zęby
na jego neologizmach i idiomach. Dlatego
sprawa wielkości naszego poety nie jest tak
oczywista w oczach europejskiego konesera
pięknej sztuki wiązania słów w bukiety. Elt?
Na pewno. Pessoa? Rozumie się. Ale Leśmian? No właśnie. Bariera dziwnej polszczyzny Leśmiana jest nie do przekroczenia
nawet dla wybitnego tłumacza. Musiałby
się narodzić gdzieś w świecie poeta co tej
miary co Leśmian, przyswoić sobie język
polski tak doskonale, by odczuć finezję
jego odcieni neologizmów, jego wyobraźnię językową i wynalazczość a następnie
przenieść to do innych form językowych.
Tłumaczy się gładko Różewicza, Herberta a
nawet Szymborską, ale próby z Leśmianem
często paliły na panewce, choć podobno w
języku rosyjskim, owszem, udawały się. Sam
natrafiłem w Petersburgu na poetę, który
przełożył lwią część wierszy Leśmiana i
kuzyna Leśmiana Brzechwy, też niezłego w
końcu czarodzieja słowa. Także w Moskwie
Andriej Bazilewskij wydał dużo jego wierszy. Ale to rosyjski to język spokrewniony
z polskim. Z innymi językami bywało trudniej. Jak przełożyć taką oto strofę:

W listopadowym numerze „Akantu” w
2017 roku został opublikowany mój artykuł
pt. Wiersze, wersy i wersety Ewy Adamskiej, w
którym przybliżyłem twórczość tragicznie
zmarłej nastoletniej dziewczyny, wrażliwej i ponad swój wiek dojrzałej. Jeden
z przedstawionych w nim wierszy Dziękuję
w grudniowym „Akancie” tego samego
roku został werdyktem Sabiny Rasz zaproponowany do ponownej lektury i jemu
chciałbym poświęcić trochę więcej uwagi.
Na pierwszy rzut oka wiersz może
sprawiać wrażenie niezbyt korzystne. Ot,
kolejna laurka z gatunku tych, co się masowo pojawiają na Dzień Matki. Napisana
zręcznie, nieco naiwnie, przez co stwarza
pozór dziecięcej szczerości. Ale po chwili
ukazuje się inny aspekt. Kłócąca się z
dzieciństwem sielskim i anielskim świadomość istnienia zła, które powstaje z winy
człowieka. W tym miejscu cofnijmy się w
odległe czasy i przypomnijmy wyznanie
Mędrca z Tarsu: „Bo nie czynię dobra,
którego chcę, lecz popełniam zło, którego nie chcę”. Zwróćmy uwagę na koniec
wiersza, gdzie utrzymana w tym samym
dziecięcym tonie jest potrzeba ekspiacji.
Ewa Adamska urodziła się 14 marca
1990 roku w Poznaniu. Niedługo później
wraz ze swoją mamą Elżbietą Staniszewską
zamieszkała w Radomiu. Tutaj ukończyła
szkołę podstawową i była uczennicą gimnazjum. 24 lipca 2005 roku w Złotych
Piaskach w Bułgarii została potrącona
przez samochód. W wyniku tego zdarzenia zmarła 5 sierpnia. Jej prochy zostały
złożone na cmentarzu przy ul. Bolesława
Limanowskiego w Radomiu.

Tylko brzoza kwitnąć w światów mnóstwo
całe swoje w snach odmilkłe brzóstwo
z nagłym szeptem wcudnia do strumienia,
gdzie raz jeszcze w brzozę się zamienia.
Neologizm „brzóstwo” to kontaminacja kilku składników znaczeniowych.
Jest w niej zawarte skojarzenie z brzozą, z
bóstwem i z brzuchem czyli czymś krągłym.
A jeśli nie znajdzie się odpowiednik to cała
czarodziejska przemyślność i magia słowa
pryśnie.
Leśmian trochę na podobieństwo
dawnych bajarzy chłopskich, którzy ulepiali
na poczekaniu nowe słowa, nie przejmując się wymogami sztywnej poprawności
gramatycznej, wytrząsa jak z rękawa nowe
słowa, czasem korzysta z zapomnianych
zasobów staropolszczyzny, lecz częściej sam
je ulepia i wyciosuje, przygina plastycznie
do potrzeb wiersza. Stąd „wół daleczeje
w polu”. „Wiatr się krząta i chrabęści”, w
karczmie grają „szczękacza-brzękacza” i
„polkę wytrzykąta”, „snuje się mgła nierozeznawka”, „wiosna wiosnuje”, „śnieg się
ciszkiem stoży”, widma się „migotliwie bylejaczą”, bohater liryczny erotyków kładzie
rękę na „bioder nawrzałej żadzą przegięcinie”, „drapieżniej” „kwiaty niebywałki”,
„ciążą w śniegu ociężałe zawiesie”, w upalne
południa „strumień na oślep ku słońcu
się pali”, wieczór płonie „zgasiście”, na
łące grają „brzmiki” a pszczoła „wkosmaca
się” w kielich. W wierszach autora „Łąki”
występują Migonie, Świdrygi i Midrygi,
Znikomki, Kocmołuchy, Bajdały, Snigrobki
i Majki stodone.

Jak uporać się w przekładach z tym
kłopotliwym bogactwem słowotwórczych
możliwości polszczyzny, skoro wiele języków nie posiada takich?
A przecież właśnie odrzeczownikowe
czasowniki („wiosnuje”, „zmoruje”, „strumieni się”, „wyśniwa” itd.) wpływają w
znacznym stopniu na to, że świat liryki Leśmianowskiej jest niesłychanie dynamiczny, elementy świata natury są niezwykle
żywe, przyroda, natura nie są – jak to bywa
często w wierszach innych poetów tłem,
lecz stają się podmiotem, siłą sprawczą. W
wierszu „W malinowym chruśniaku” „maliny przybyły tej nocy”, a w innym utworze:
Staw obłokiem żegluje,
Młyn mu kolem ojcuje,
Spoza lasu szumi las,
sposza czasu szemrze czas,
Droga roztopolona śnie się nie do końca”.
Czasami ma się wrażenie, iż to nie
człowiek obserwuje przyrodę, lecz jest
przez nią obserwowany, tak choćby jak
dzieje się w niesamowitym wierszu o bratkach, zaczynającym się od słów: „gdym
odjeżdżał na zawsze znajomym gościńcem/ patrzyły na mnie bratków wielkie
złote oczy/ podkute szafirowym dookoła
sińcem”. Kto raz przeczytał ten wiersz, już
nigdy nie zobaczy bratków inaczej.
Wracając zaś do słowotwórstwa poety.
O ile w języku rodzimym neologizmy są
skrzydłami jego poezji, o tyle w tłumaczeniach mogą być kulą u nogi
Prawdziwa poezja jest w wielu wypadkach nieprzekładalna. Tę prawdę wcale nie
odkrywczą przypieczętuję zdaniami Thomasa Eliota, poety wydawałoby się sterylnie
uniwersalnego. Pisze on: „każdy naród (...)
ma własną poezję (...) różni się ona od
innych dziedzin sztuki tym, że dla narodu
mówiącego językiem poety ma znaczenie,
jakiego nie może mieć dla cudzoziemców
(...) malarstwo i muzyka są łatwiejsze do
wniknięcia dla obcokrajowców”.
A w innym miejscu dopowiada: „Poezja zajmuje się wyrażaniem uczuć, wzruszeń mających charakter partykularny,
podczas gdy myśl jest powszechna. Łatwiej
jest w obcym języku mówić nić odczuwać.
Przeto żadna sztuka nie ma tyle zawartości
narodowej co poeta”.
Reasumując: Wielki poeta Bolesław
Leśmian mimo że jest twórcą ze wszech
miar uniwersalnym, bo pięknie maluje
twórczą moc natury i wnika głęboko w najważniejsze problemy ludzkiej egzystencji
czyli miłość i śmierć, równocześnie ujawniając różne perspektywy niekoniecznie
antropocentryczne postrzegania wieloświatów – pozostał jednocześnie poeta idiomu
lokalnego. Na nagrodę Nobla taki poeta
nie ma raczej szans. v

Ewa Adamska
Dziękuję
Mamie
Chcę podziękować
Za parę zielonych oczu,
które patrzą,
choć czasem nie widzą.
Za uszy,
które słyszą,
mimo, iż nie zawsze słuchają.
Za dwie nogi,
które chodzą,
choć zdarza im się zabłądzić.
Za parę rąk,
które są różne,
mimo, iż obie czasem wydają się lewe
I za życie,
które daje szansę iść
choć czasem złą drogą…
…chciałabym za to wszystko przeprosić v

Jest taki wiersz
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Marcin Lenartowicz					Miasto, Wyspa, Statek

To musiało być wtedy, kiedy spotkały się nasze palce.
Twój najmniejszy i mój. Przeciwnie. Niby przypadkiem
ocierające się o siebie, kiedy akurat oboje stoimy twardo
na ziemi, a z okien spoglądają na nas rozsłonecznione liście.
Roześmiane tym blaskiem, kiedy otwierasz usta a ja
spijam z nich żart, jakbym mieszkał do tej pory na pustyni,
a ten był kroplą w morzu. Więc też się uśmiecham.
Znowu go nie ma.
Wlazł za szafę i pewnie
przegryza pająki jak taśmę.
Poskleja ci buty w watę,
Pajęczyn wystarczy na was oboje.
I miasto
i wyspę.
I statek.
Którym dosięgnie go prowiant,
bo znowu go nie ma, a gdy tak znika,
lubi gorącą herbatę.
Przytykać usta do srebrnych łyżeczek,
sprawdzać powierzchnię językiem.
A nawet wydrapać alfabet morse’a,
bo gubi go bliskość, a jeśliby został,
to tylko latem.

Po nodze biegają mi mrówki. Rozedrgają się potem
na tułów i dłonie. Z nadgarstków wyrosną drewniane liny,
a potem powiążą nas jak magnez. Przytwierdzą do siebie
tak mocno, że nie zechcę już nigdy ich zerwać.

W podłodze mieszkają ptaki.
Od czasu do czasu znajduję piórko
i przyozdabiam nim okna,
przez które zaglądają do środka szkielety budynków.
Dziergam im sukienki, żeby nie przemarzły zbytnio,
skoro za rogiem termometr wskazuje wyraźnie,
że nie tędy droga.
A spod podłóg dobiegają mnie trele.
Są tak ciepłe, że odruchowo kładę się tam,
gdzie wypukłość w drewnie pozwala mieć chociażby pomysł,
że za chwilkę zadzwonisz i staniesz się kiełkiem.
Zapuszczę korzenie głębiej, niż sięgnąłby sam wszechświat,
gdyby akurat zapragnął zagrzać miejsca na herbatę.
Na dom, samochód i dwoje dzieci.

Rozświetlają mnie milimetrowe eksplozje,
każda z nich jest lepka i mieści się w kropli.
Osiadają na rękach, drażniąc podświadomie
aż skrzepną, zetną się w sznurek.
Pełno go na drzewach, trawa skrzy się szumem,
jakby ktoś próbował mnie dośpiewać i uległ,
więc mogę się tylko rozsypać.
Zamieszkać w szczelinach, między kamieniami
wrastając stopniowo w ich chłód.
Aż rozprysną się, na kształt baniek mydlanych.
A ty je pozbierasz spod stóp.
Bo to musiało być wtedy, kiedy świat się w końcu zazielenił
aż tak, że zorze polarne straciły kolor i stały się tylko martwe.
W odcieniach i świetle księżyca, przyrzekaliśmy sobie lato,
jako wieczność. Potrafiłem godzinami opowiadać tę samą larwę,
z której potem wyrosną motyle. Porozbiegają się po całym świecie,
bo odtąd tym będzie dla mnie każdy twój skrawek.
Każda możliwość, że kiedyś jeszcze spotkamy się pod stołem, palcami.
Na pokład wtargnęły już wodorosty.
Oplotły kadłub - po łokcie i nadal rosną.
Mogę co najwyżej drapać stopami,
ratować się skokiem - do wody lub w bezmiar szaleństwa
co na jedno wychodzi.
Choć podzielone, niczego nie zmniejsza.
Rozkładam więc dłonie ku słońcu,
na wzór kwiatków, o których pamiętam
że były zielone jeszcze zanim
zdążyłem się rozbić.
Rozpętać, zmieniając temperaturę,
w pokojach większych niż szafa i metraż,
i most, po którym biegniesz.
Jak wtedy, kiedy nawet się przecież nie znaliśmy,
a wystarczył dotyk, jako impuls wzrostu.
Miłość, jako żniwo.
Nietknięta.
Październik/Listopad 2019.
Dedykowany.
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Roksolana Hulynska

Małgorzata Kulisiewicz

***

ŁYGOTNIK

słuchaj, mówię, żegnaj
słuchaj, nie mrugaj
odpływam, bo jest ciepło
wiosna. rozumiesz?

Piję przez rurkę wyciskany sok
w góralskiej knajpce.
Świat też wycisnął piętno
i wszystkie siły.
Błędny rycerz nie przyjdzie tak prędko.
Zbójecki Łygotnik zasypia.
Smreki pochylają się
nad wczorajszym strzępem
podświadomości.
Pomykam w skończoność
utopii.
Szczęście mnie dziś nie dopadnie.

Karolina Rataj
Lalka

wiosną kwitną kwiaty
płyną sobie statki
a ty mnie nudzisz, bracie
dość, naprawdę
taki pasjans, że trzeba
wykreślić pamięć
tu wiosna, wino, teren,
zieleń, jak latem

nie spałam od dawna
wyjął mi
szpilkę z głowy
żebyśmy tylko
nie byli lżejsi
od powietrza
my wierzymy przecież
w jedność dusz

Dariusz Kadyszewski

droga do jesieni
kac po zimie
a ja w płaszczu błyszczącym
palę i żyję

Tak muszę

patrzę na latarnie
pył leci, wiruje
chłopaki coś śpiewają
gdzieś wędrują

Justyna Wojdyło

i boję się gadania
i słodko mi z ciszy
i nic mnie już nie rani
i nikt nie pisze

Leniwie zapadam się
w słowa, rozpacz, sterczące żarty.

i tak chcę mówić, tak chcę mówić
ale nie warto
bo jestem cicha, jestem sucha,
prawie jak wata
po prostu słuchać, lekko stroniąc
to już jak szczęście
i tylko ty mnie nudzisz, bracie
to wszystko - cześć

Pani się nosi wysoko
Jak gronostaju świerzb
A ja głuchnę od dech
Zrywanych z burz łoskotem

Odciski

Pani się chowa w podcieniach
Solarnie roz-palona
A ja ślepnę jak kret
Z piorunem żalu w oczach

Kiedy mnie dotykasz dotyka mnie
zjedzone w pracy śniadanie,
niekupiona mąka,
gasnące światło u sąsiadów.

Pani tak zawsze wy-niosła
W szlafrokach sieje zmierzch
Mi w sercu mech zarasta
Kurczowo – aż do łez

Poruszam się wśród adoptowanych
utopii z wyznaczonym terminem
ważności.

Wnet pójdę wiarę znajdę
Rozczłonkowany w pasie
Twe oczy lustrem skuszę
I w duszę miłość wduszę

Ultrafioletowe pragnienia obejmują
słowa. Są pełne ognisk zapalnych,
wykwitów, rzęs i odcisków
brudnych palców.  

jak w pysk
Tak muszę

Marta Solomej
Spacer nitkami mitów
Pożyczyłam cię na chwilę, przebiegle wypraszając od losu.
Nieważne imponderabilia, gdy twarz przy twarzy, usta smakują
ambrozją tak dziwnie, i nie wiem po co, błądzimy w podróży
do krainy szczęśliwych jabłoni. Ich cenne kwiaty pachną inaczej
niż w ogrodzie Hesperyd. Rzeki patrzą tylko na nas, oddając
za bezcen czas bez zegarów i pytań. A radość rośnie w postępie
geometrycznym, odkąd tytani rozsiali ją z wiatrem na wodzie.
Zanim w naszych odbiciach utonie, zabierz mnie na spacer
przez labirynty dystychów, sekstyn - one na pewno nie zwiodą.
Daj spokój minotaurom, przecież dla ciebie mogę być Ariadną.
Spójrz mi w oczy, Niebo, roje Perseidów rozświetlają drogi.
Wybierz jedną, życzenie jedno, resztę niech dopowie Erato.

Wiesław Marcysiak
***
Daj mi kosmyk twoich włosów
Daj rzęsę
Ząb
Paznokieć
Oko
Palec
Na pamiątkę
Serce
Nerkę
By pamięć nie…
Przechowam
Pod kamieniem w ogrodzie
Będziemy sobie mieszkać
Nie przytulę
Będę pamiętał
I w maju zachwycał się kwieciem
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Andrzej Sepioł

  
Przedziwnej wyobraźni pozy     

Małgorzata Burkietowicz
Jak wiele trzeba …
To tyko śmierć, mówili mi
Święci Graalowie i wiatry znad gór
W łazience zniszczonej i starej kurzem
Tańczyłam w rytmie gwiazd Beethovena
Faun grał mi nad uchem
Przerywany północnym wiatrem
Co dmie w usta i wymiotuje larwą.
Rozpadam się na cztery
Strony świata i śmierci członki
Trzęsą się dłonie, oczy przymknięte
W rozkosznej błogości i tańcu
Nienaturalnie wygiętym ciałem.
Drgałam strunami dźwięku i gongów
Co serce twe kontrolują jak wodze.
Rumaków wodze, parsknięcie dzikie
Dzikim cwałem, szaleje ta burza
Ta muzyka, co w uszach gra
Och, ta muzyka!
Słyszałaś, Hypate?
Jak mięśnie się miodem rozpływają
Lecz zaraz scalają stalą stałą
Płacz i krzyk rozkoszny, co w uszach
Brzmi jak rannego zwierzęcia konanie
Nie wiesz, o Boże, nie wiesz
Jak to było, nim Ewa połknęła
Kwaśne to jabłko, co w ustach twardnieje
I w kruki zamienia się.
Odlatują te kruki, w locie
Nietoperzami się stają
By do jaskini spłynąć światłem
Słońca wiecznego Ra skalanego
Żądzą porządku w świecie
Lecz porządku nie zazna
Jak ćmy grające na lutni
W nocy, przy świetle i blasku świetlików
Śpiewając pieśni, ballady złociste
Rozświetlając mrok, co mgłą zakrył
Ciemnię, jak dymem łąki i las
Nad jeziorem zimnym i ciemną otchłanią
Zniknął z tym cieniem
Boisz się? Nie ma czego
To tylko cienie, cienie i mgły
Cienie tych cierni ostrych jak sztylet
Biegnij, o nimfo!, biegli co tchu!
Ile ci sił starczy, biegnij, oj biegnij!
Aż stopy twe zranione cierniem się staną
Aż posoka wytryśnie z pięt i palców
Aż zmiesza się krew z trawą zieloną
I zleje się w jedno
Z cieniem i ciszą.

Waldemar Jagliński
GDY WIOSNA
to już kolejne ślady pędzli anielskich
umoczonych w rozwodnionym błękicie
kolejne bicia zajęczych i ptasich serc
to już kolejna nieśmiała zieleń
targana chłodnym wiatrem
i dopełniona niepewnością
twarze aniołów
schowane są w niebieskim cieniu

Stare wierzby zwieszają nad sobą kędziory,
Pnie ich gną się od wieku, schylone nad rowem,
Rzadko która do góry podnosi swą głowę,
Nie spuszczając jej na dół niby człowiek chory.
Dołem pod małym mostkiem krzyczy potok gniewny
I wije się wśród łąki chłodny i głęboki,
I tylko przy betonach wpada w zgiełk bitewny,
A ziemia mu wysysa z toni życia soki.
Kot się cichutko skrada po nadbrzeżnych chaszczach,
Lada dźwięk, lada odgłos spłoszy go niechybnie,
Jak pocisk tylko w gąszczu naprzeciwko mignie
I zamknie się na powrót za nim gęstwin paszcza.
Na takiej ziemi siedzieć, oddech rześki chłonąć
I spoglądać na nagie wierzby, czy też brzozy –
To jak w mgłach wyobraźni przedziwnych utonąć,
Smutne, to znów wesołe przybierając pozy.

Andrzej Sepioł      
Plany duszy
Pogasa świat naokół, lub jasny się staje,
W nim tysiące jest podniet dla młodego serca;
Kołuje chmura, płynie przez nieba ruczaje,
Płomienie wyrastają z lazuru kobierca.
Piję ich ciepło, wchłaniam cały świat do wnętrza,
Skrzydła mi wyrastają, szybuję nad domem,
Stąd przyszłość mi się jawi piękna, najpiękniejsza,
Wszelkie kłamstwo i zdrada jak zły czarny omen.
Znów ziemia. Stoję. Chwila ciągle wartko mija,
Niebo jak błyskawica razi wzrok mój z dala,
Znów chmura gasi światło, targa się jak żmija,
Na powrót słońce całą kopułę rozpala.

Aleksandra Gardysiak

Plamy drzew, które ziemia tak wiernie maluje,
Jak plany mojej duszy: to rosną w potęgę,
To ich wielkość się mieni i gdzieś ulatuje,
Patrzę blady, skupiony – jak w swych uczuć księgę.

W ptaki
wiedziałaś Satsumo
to nie film
i krucha
twoja parasolka
zmokły włosy
sukienka
na liściach dębu
wiersze pisane
chowasz je
w zimne dłonie
chuchasz
zaklinasz
wierzysz
zamienią się
w ptaki
odlecą ku ciepłu

Agnieszka Kobrzycka
***
Podmuch wiatru
wychyla kielichy kwiatów
jeden po drugim

***
Głaszczący łąkę wiatr
nie pomija
żadnego źdźbła trawy
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W imię zasad
Anna Landzwójczak wydała w
ubiegłym roku ósmy tomik swoich wierszy
Wystarczy kliknąć. Tytuł sugeruje, że poruszać
się będziemy w rzeczywistości komputerowej,
jeśli nie wirtualnej. A zatem sterroryzowanej
przez gigabajty i piksele. Tymczasem nic z tych
rzeczy. Świat poetki jest stuprocentowo realny,
pełen barw i zapachów, organiczny. Drugi
wiersz tego zbioru „Pęka skorupa ziemi” jest tego
najlepszym przykładem. Zważywszy na jego
rozmiar przypomina kroplę, w której wirują
kolory, odbija się słońce, niemal słychać w
nim „rosę dźwięków”. Ten rodzaj wrażliwości
odnajdujemy choćby w wierszu „W parku”,
czy w „Tylko sen”. To dyskretne peany na
cześć natury, dobrodziejstw ziemi, pór roku.
Tutaj wszystko jest przewidywalne, zaklęte w
odwieczny cykl, rządzone nienaruszalnymi
prawami. Natura jest w tych wierszach bezpiecznym azylem, ostatnią, ale pewną deską
ratunku. Bo to, co wokół niej chybocze się,
nabiera wody, zmierza na symboliczne skały.
Przytoczę utwór „W parku”:
zaproszenie na spektakl
przyszło liściem czerwonym
wolna ławka
oczekuje widzów
w konarach garderoby
drzewa
stroją się w październik
Nieodłączną częścią natury jest przemijanie. Poetka pisze o nim, więc osobiście
jego doświadcza. Konfrontuje się z mijającym
czasem, wyciąga wnioski. Jeden godny jest
podkreślenia - „gęstych mulistych miejsc należy
unikać” - czytamy w teście „Wzburzona rzeka
słów”. Jesteśmy bowiem „trwaniem nietrwali”,
krusi, boleśnie tymczasowi. Nie stać nas na
jałowe spory, na uczestnictwo w grze pozorów, na trwonienie daru życia. Ten i bez
tego topnieje w oczach. Przykładem niech
będą wiersze „Pękate pudła”, „Poranek”, a
zwłaszcza „Trwanie”. Warto wymieć jeszcze
wiersz „Przejściowa forma zjawiska”. Jest krótki,
treściwy, celny. Wiersze dedykowane ojcu są
zwieńczeniem tego tematu. To historie bardzo osobiste, ale nie ckliwe, dobrze skrojone
poetycko, nie epatujące tanim dramatyzmem.
Każda z nich jest wyważoną relacją z choroby,
z odchodzenia, wreszcie z żałoby. Przytoczę
wiersz bez tytułu:
przesunąć kamienną płytę
aż oczy krew zabarwi
wysiłkiem

uważną obserwatorką /”Tłum”/. W swoich
ocenach nie rani, chociaż jest zasadnicza. Ma
ustaloną skalę wartości, sprecyzowane oczekiwania. A te wyrastają z tradycyjnych wzorców.
Nie ma w nich zatem miejsca na fałsz, intrygi,
półprawdy /”Owoc”/. Na rzekę trucizn, która
dzieli, ustawia ludzi na dwóch, obcych sobie
brzegach /”Obcy”/. Relacje międzyludzkie są
w tych wierszach pasmem rozczarowań, rozstań, pustych obietnic. Są katastrofą, chociaż
ich dramatyzm tonuje wyważony język tych
wierszy. Nie ma w nich krzyku, jest refleksja.
Nie ma wojny, jest zawieszenie broni. Ale
ich tragizm spotęgowany bywa prywatnością,
kiedy konflikt rujnuje rodzinny krąg i bierze
na zakładników najsłabszych. Poetka napisała
wiersz „Wielkie oczy małych dziewczynek”. Przytoczę go, bo dotyka takich podziałów, deficytów
wrażliwości, braku zdrad:
wielkie oczy małych dziewczynek
niczemu się nie dziwią
mamusię pali policzek
a łzy
stojące w stawach jej źrenic
zastygły
ten pan
który tak głośno krzyczy
jutro powie o sobie - tatuśznów trzeba się będzie
przyzwyczaić
To tylko kilka tematów z tych wierszy.
Uznałem je za najważniejsze. Tomik „Wystarczy
kliknąć” jest wielowątkowy, każdy znajdzie w
nim dla siebie coś ciekawego. Mnie przypadł
do gustu wiersz „Mur”, świetna poetycka
robota, mądry przekaz. Chociaż trzeba jasno
powiedzieć - nie są to wiersze wybitne, nie
zwalają z nóg. Dla przykładu wytknę poetce,
że okiennica nie posiada „spróchniałego palca”,
gdyż palców w ogóle nie ma /”W zapatrzeniu”/. Ale to drobiazg. Grunt, że ten tomik
jest zapisem współczesności, kamyczkiem
wrzuconym do ogródka dokumentalistów
obecnego czasu. Tym się broni, to akcentuje
jego wartość. Na koniec przytoczę wspomniany wiersz „Mur”, bo tego wart:
dziś z godnym podziwu
zapałem
budujesz rzeczywistość
z regularnych prostopadłościennych
cegiełek
wyrównujesz spajasz starannie
betonowymi ideami

powoli przesypać popiół
z lewej do prawej
i znów z prawej do lewej
dłoni
ułożyć spalone słowa

jutro
ze zdziwieniem odkryjesz
że zbudowałeś mur

których zabrakło

Książkę polecam. v

Ale póki co - poetka mieszka wśród żywych. Dzieli z nimi kraj, miasto, ulicę. I chociaż
z tłumem nie jest jej po drodze, to jest jego

nie do przebicia

Anna Landzwójczak, Wystarczy kliknąć, Wydawnictwo
TAWA, Chełm 2020, Str.88
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Małgorzata Jaszczuk-Surma

Widziane z ukosa
Do poezji sięgam od czasu do czasu, by
nie rzec okazjonalnie. Nie pamiętam w jakich
okolicznościach zetknęłam się z twórczością
poetycką Bogusława Jasińskiego, ale
uwagę moją zwróciła najpierw przede wszystkim szata graficzna poszczególnych tomików:
oryginalna, przemyślana, zdyscyplinowana, w
przyjemnej gamie bieli łamanej kilkoma odcieniami szarości i czerni. Zaintrygowały mnie
także tytuły poszczególnych tomików: Nie napisany wiersz, Po drugiej stronie wiersza, Popiełuszko
ZAsłyszany, ZAsłyszenia. Trzy pierwsze mają
ten sam podłużny format (z powodzeniem
mieszczą się w podłużnej kopercie), natomiast
czwarty pod tym względem znacząco się różni.
Czy to przypadek, czy też celowe zamierzenie? Zaintrygowało mnie to tym bardziej,
że wszystkie zostały wydane w 2010 roku (w
wydawnictwie ETHOS). Z noty biograficznej
wynika, że Bogusław Jasiński ukończył studia
polonistyczne oraz filozofię (jest doktorem
filozofii) i reżyserię, a ponadto jest autorem
nowej kategorii estetycznej - ethosofii i od lat
rozwija własną koncepcję sztuki poetyckiej.
Jest także maratończykiem i ... samotnikiem.
Profil wykształcenia wskazuje na osobę poszukującą i o dużej wrażliwości. Wiadomo z licznych biografii artystycznych, że takie jednostki
bardzo często cierpią na „ból istnienia”, nie
zawsze potrafią zderzyć się z rzeczywistością
czy też w sposób dojrzały umiejętnie dzielić
swojego życia między poszukiwanie form i
doznań artystycznych a hierarchizację potrzeb
własnych i własnej rodziny.
Z przedmowy do ZAsłyszeń wynika jasno,
że poszczególne tomiki poezji układają się w
określony cykl, a jest to zamierzone i głęboko
przemyślane przez autora. Jasiński pisze o
ZAsłyszeniach, że: „Są w pewnym sensie początkiem i końcem drogi, na której pisałem
kolejno książki: «Nie napisany wiersz», «Po drugiej stronie wiersza» oraz «Popiełuszko ZAsłyszany».
Mam nadzieję, że kiedyś uważny Czytelnik w
tej jednej perspektywie wszystkie te książki
odczyta”. Tak więc podjęłam próbę spojrzenia
na te wiersze w takiej właśnie perspektywie.
Tomik Nie napisany wiersz, jak zapewnia
autor, jest zbiorem wierszy rozproszonych,

Przewozy krajowe i zagraniczne

 przewozy krajowe i zagraniczne
 wyjazdy turystyczne
 zorganizowane wyjazdy narciarskie
 przewozy pielgrzymów
 obsługa zawodów sportowych
 obsługa wyjazdów służbowych
 obsługa wyjazdów rekreacyjnych
ul. Broniewskiego 38/12, 87-100 Toruń
tel. 56 686 05 05, 604 282 235
www.droloff.com.pl

nie zawsze publikowanych, które czasem stanowiły pretekst czy punkt wyjścia do rozważań
filozoficznych. Niektóre są zapisem chwili, ale
wszystkie są poszukiwaniem prawdy o poezji,
dociekaniem, co tak naprawdę ją stanowi,
czym ona jest, w jaki sposób ją pisać, także
pod względem formalnym. Jednocześnie w
przedmowie Bogusław Jasiński stwierdza,
że w swej różnorodnej twórczości najwięcej
siebie zostawił właśnie w tym tomiku. Lektura
wierszy przedstawia nam poetę jako młodego
mężczyznę poszukującego swego miejsca w
świecie, także w świecie wartości. Widzimy
jego dom rodzinny pełen tęczowych barw
dzieciństwa mimo szarej rzeczywistości, zapachów, które nosi się bardzo długo w pamięci, a
które budują tożsamość człowieka, obecności
siostry i matki krzątającej się, kochającej bezgranicznie, bardzo mocno związanej z synem.
Dom ten skrywał wiele marzeń, mglistych
tajemnic, nierozwiązanych zagadek. Mimo że
był brzydki (jego wygląd całkowicie odbiegał
od wzorcowych założeń teoretyków architektury i sztuki) był to dom rodzinny - azyl,
miejsce, gdzie człowiek jest autentyczny, nie
musi niczego udawać, gdzie wyraża siebie za
pomocą całej palety uczuć (miłości, rozpaczy,
nienawiści) i nie ucieka w świat metafor. To
miejsce, gdzie wszystko jest określone w należytym niezmiennym porządku, gdzie dom/
znaczy jeszcze dom (wiersz *** [Dom]).
Nie napisany wiersz to próba znalezienia
własnego warsztatu poetyckiego i własnej
estetyki, to także poszukiwanie czym jest
prawdziwa poezja: formą poetycką pełną
skomplikowanych figur, metafor, porównań,
oksymoronów, onomatopei, które w gruncie
rzeczy nic nie znaczą, bo przecież nie oddają
istoty życia. A może z poezją jest jak z miłością, im głębsza, tym trudniej ją opisać? No
właśnie, miłość. Dość dużo w tym tomiku śladów kobiet i miłości, co jest przecież zupełnie
zrozumiałe, jako że wiersze tu zgromadzone
stanowią rodzaj swoistej autobiografii. Widzimy więc młodego chłopaka wrażliwego na
urodę dziewczyn, zakochanego, kochającego
(przynajmniej tak deklaruje) i rozstającego
się z ukochaną. Tak więc co jakiś czas zdarzają się pożegnania, rozstania, a miłość jest
chyba właśnie prawdziwą poezją, bo głębia
uczucia jest niewypowiedziana i niemożliwa
do opisania, bo jest prawdą, a nie kategorią
estetyczną. Taką właśnie wymowę ma wiersz
*** [Jako dowód], gdzie czytamy: Wróciłem
wtedy/ od tej, którą kocham./A oni siedzieli/ i rozmawiali o poezji./Nie mogliśmy/ wspólnego języka/
nawet znaleźć. Jest tu też nostalgiczny powrót
do dawnej miłości, przywoływanie z pamięci
okruchów lata spędzonego nad jeziorem,
tak jakby szukał śladu wspólnie przeżytych
chwil i rozstanie z żoną, z którym trudno się
uporać. A kategorie szczęścia? Trudne do
zdefiniowania i na pewno nie pomoże tu zgłębianie pism filozofów. W tomiku tym szarość
kart ma różne odcienie i nasycenie: od bieli
przez różne odcienie szarości do czerni i znów
szarości aż do bieli, w zależności od tematyki
wierszy. Kolorystyka kart przypomina schemat
tragedii antycznej z Poetyki Arystotelesa, gdzie
akcja po zawiązaniu stopniowo narasta aż do

punktu kulminacyjnego, po którym następuje
katharsis.
Po drugiej stronie wiersza jest rodzajem
dokumentacji, zapisem procesu dojrzewania
poety, dlatego też być może karty są jednolitego lekko szarego koloru. Bardzo wymowna
jest ilustracja na okładce ukazująca lustro
roztrzaskane na wiele kawałków, ale mocno
spięte ramą. Można się tu dopatrywać symbolu roztrzaskanego życia, jak i przejścia do
krainy poezji, na drugą stronę wiersza, gdzie
rzeczywistość ukazana jest w lustrzanym
odbiciu. Jasiński poszukuje prawdy, w tym
także prawdy o sobie: Kim jestem/ skoro jestem?
Można powiedzieć, że tomik ten spięty jest
dwoma poematami: Poematem urodzinowym
(s. 18-21) i Drugim poematem urodzinowym (s.
78-79). Poemat urodzinowy to punkt wyjścia do
swoistej dezintegracji. Niełatwo jest podjąć
próbę znalezienia prawdy o sobie, zdefiniowania własnej tożsamości, tym bardziej, kiedy
życie roztrzaskuje się w kawałki. Dlaczego?
Trudno jest znaleźć odpowiedź na to pytanie,
tym bardziej, że poeta przed tym sam ucieka. Najpierw próbuje zmierzyć się z samym
sobą, z życiem i z Absolutem, co jest bardzo
trudne, więc Jasiński ucieka od siebie, ucieka
od wszystkiego. Przytłoczony rzeczywistością i
poszukiwaniem prawdy szuka odpowiedzi na
pytania podstawowe w otoczeniu przyrody.
Kojąco działa mała miejscowość nad morzem
po sezonie, gdzie panuje cisza i wyczuwa się
nadchodzącą jesień. Poeta też jest „po sezonie”: Po życiu w -/ Po życiu poza -/ Po życiu ponad
-,/ Po życiu obok -,/ Po istnieniu/ i po nieistnieniu./
Nie wie czego szuka, ale wie, że JEST, jednak
jego byt jest bardzo przyziemny, sprowadza się
tylko do czynności podstawowych i zachowania przyjętych rytuałów kulturowych, pewnych
gestów. Ilustruje to wiersz Byt mój podniebny (s.
37-39) o wymowie autoironicznej, w którym z
sarkazmem odpowiada na motto zaczerpnięte
z poezji Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego: Pokój szczęśliwość, ale bojowanie byt nasz podniebny. Poeta stacza boje sam ze sobą, żeby zmotywować
się do życia w wymiarze podstawowym (wstać,
umyć się, ubrać), a nie chce żyć z przyzwyczajenia. Po raz kolejny zadaje sobie pytanie: co
dalej? Poszukując prawdy, piękna i wolności,
budując swoją tożsamość, stopniowo zamyka za sobą kolejne drzwi, kolejne rozdziały
życia i jednocześnie ucieka zdradzony przez
syna, opuszczony przez ukochaną? kobietę.
Dlaczego? Nie wiadomo. Poszukuje Absolutu, powracając do pytania podstawowego: I
wreszcie na samym końcu zdania,/ pytając tyle lat
i w tylu słowach,/ drukując i łkając coraz to nowe
sylaby,/ dochodzę do pytania pierwszego:/ kim jest
Bóg? (Przecinkiem w moim wierszu, s. 47-49).
Usiłuje odwołać się do Boga, odwiecznego
przecież porządku wszechrzeczy. Czy znajdzie
w nim ocalenie i wolność? Poeta pisze, że Bóg
uniemożliwia metaforę i przekreśla wszelkie
porównanie i nie można Go przyjąć lub
odrzucić. Po prostu JEST i jest niezbywalny
i niezbędny, jak przecinek w wierszu. Poeta
stawia pytanie, czy jest możliwe poszukiwanie
prawdy, odrzucenie całej kultury, wszelkiej
metafory, wiary, nauki, filozofii i poznanie
od nowa, bez tych gorsetów, które narzuca
historia kultury i antropologia? Czy da się
(...) to wszystko/ zostawić za sobą./I jeszcze raz
spróbować/ wyjść o własnych siłach,/ i bez żadnej
pomocy spojrzeć z zewnątrz/ stanąć twarzą w twarz
z realnym słońcem/1nie oślepnąć/(...) Oto odsłaniam mechanizm wielkiego zegara/ (...) I gdyby tak
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teraz/ stanąć po drugiej stronie./ I nie oszaleć./ I
odnaleźć wiarę, naukę i filozofię,/sztukę i poezję.
Gdyby tak. (Po drugiej stronie poematu, s. 57-58).
Czy możliwe jest wyjście z chaosu, który jest
skutkiem wielkich namiętności: miłości, nienawiści, chciwości i rozpaczy? Chaos zniszczył
wszystko, cały dotychczasowy porządek: (...) I
pękły bariery słów i pojęć,/ i ustał wszelki dialog,/
wszelka myśl jasna./ Fala wdarła się do spokojnych
ulic i miasta,/ I żaden wiersz już nie powstanie,/
tylko niemy opis prostych zdarzeń. Pada pytanie:
czy poetą bywa się z ostrożności, czy z przyzwyczajenia? Chaos zniszczył też miłość, nie
ma pytań, nie ma odpowiedzi. Pozostaje tylko
czule pielęgnowana w pamięci chwila sprzed
lat. Poeta przechodził przez różne kryzysy,
życie rwało mu się kilkakrotnie, ale ocalał i
usiłuje zbudować coś na nowo, o co będzie
się długo modlił. W pewnym momencie jego
życie zawisło między znakiem i znaczeniem.
Robi rachunek sumienia i jest to rachunek
sumienia człowieka, który po różnych perypetiach szuka ocalenia, nawrócenia się,
szuka porządku życia, sensu i pokory. Szuka
wolności. W wierszu Wąską szczeliną prześwieca
... (s. 63) zadaje pytanie: Czy modliła może mnie
jeszcze ocalić?/ Czy jest dla mnie zbawienie? Aby
przezwyciężyć kryzys, szuka ładu, harmonii,
porządku wszechrzeczy w ciszy i kontakcie
z przyrodą, w modlitwie i prostym życiu,
symbolizowanym przez pachnący chleb i
czystą wodę. Unika metafor, rejestruje fakty,
zapisuje, ale nic z tego nie wynika, a z całą
pewnością nie twórczość poetycka, ponieważ
jak woda rozlana z rozbitego kubka, stracił pamięć naczynia. Prowadzi jednak zapis. Szuka
prawdy i dochodzi do wniosku, że sztuka jest
prawdą, ale nie jest to prawda życiowa; raczej
odwrócona ontologia. W swoim życiu chce zaprowadzić ład. Chce być wolnym człowiekiem,
ponieważ zdarł już wszystkie maski, pozbył
się wątpliwości, strachu i idei. W ten sposób
powstały ZAsłyszenia - nowa kategoria estetyczna, inna niż poezja, wywodząca się z niej, ale
uciekająca przed metaforą. ZAsłyszenia to nic
innego jak rejestracja realnego życia, ale nie
jest to mimesis. To szukanie PRAWDY, także
poprzez modlitwę; to rytuał porządkujący
życie w wymiarze rzeczywistym i duchowym.
Poeta wreszcie poczuł wolność, kiedy uporał
się z wszelkimi lękami i przestał uciekać przed
życiem, i chyba jednak przed odpowiedzialnością. Zamieszkał samotnie w górach, gdzie
nie obowiązują krępujące człowieka reguły
i rytuały życia społecznego. Szuka ocalenia
w Chrystusie, pyta Boga, czy jest dla niego
ratunek. Wydaje mu się, że osiągnął wolność,
kiedy spotkał Milenkę - miłość bez zobowiązań
(przychodzi kiedy chce i zostaje tak długo ile
chce). Nie musi się bać, nie musi uciekać, bo
i przed czym? Przecież ona nie ma żadnych
żądań, oczekiwań, a on nie ma żadnych wobec
niej zobowiązań. Wreszcie poeta w Drugim
poemacie urodzinowym (s. 78-79) pogodził się z
sytuacją i samym sobą. Znalazł się na krawędzi
życia, czemu dał wyraz w ostatnim wierszu z
tego tomiku zatytułowanym Na krawędzi: Życie,
czyli śmierć./ A pod koniec,/ ale nie na samym końcu,/ długi zbyt odcinek prostej samotności i chłodu.
Cały ten tomik jest przepełniony głębokim
smutkiem. Poeta usiłuje zrozumieć, co się
stało z jego życiem, a jednocześnie zachowuje
w pamięci przyjemne jego okruchy, które być
może dają mu nadzieję. Poszukuje wolności,
ale też zdaje sobie sprawę, jaką trzeba zapłacić
za to cenę.

Wolność jest tematem głównym tomiku
Popiełuszko ZAsłyszany. Muszę przyznać, że
autor zastosował tu pewien zabieg tyleż frapujący, co dla wielu z pewnością kontrowersyjny.
Znajdują się tu dwa dzienniki: pierwszy to
zapis autentycznych nagrań z podsłuchów SB
zakładanych u członków najbliższych rodzin
sprawców morderstwa księdza Jerzego Popiełuszki, które trwały prawie dziesięć lat; drugi to
dziennik Bogusława Jasińskiego z tego samego
okresu. Tak więc równolegle toczą się dwa
dramaty, czyli kulisy śmierci księdza Jerzego
i codzienność poety, który zmaga się z kobietami, emocjami, problemami finansowymi, a
przede wszystkim z chaosem i niemocą twórczą, czy może raczej niemożnością tworzenia
ze względu na okoliczności. Dziennik poety
jest swoistym pendant do tomiku Po drugiej
stronie wiersza. W tle mamy dobrze zarysowaną rzeczywistość tamtego czasu, zniewolenie
człowieka i pojmowanie wolności. Dla Jerzego
Popiełuszki wolność to prawda ewangeliczna,
dla Jasińskiego to przede wszystkim możliwość
tworzenia, a także stabilna baza ekonomiczna,
z czym poeta ma ogromne trudności. Wynikają one z chaosu, jaki powoduje wokół niego
dramatyczne życie osobiste, pełne- napięć,
nierozwiązywalnych sytuacji, samotności.
Tak więc przekroczenie chaosu to krok ku
wolności, ale żeby to zrobić, trzeba stanąć
w prawdzie. W prawdzie o sobie samym i
w prawdzie ewangelicznej. I w ten sposób

str. 39

krzyżują się drogi bohaterów tego tomiku.
Popiełuszko ZAsłyszany ukazuje też złożoność
układu, który do dziś nadaje ton życiu politycznemu, społecznemu i gospodarczemu w
Polsce. Wolność Jasińskiego to samotność i
Bóg. Poeta bawi się tu także z czytelnikiem,
ponieważ tytuł zawiera wiele sensów: Popiełuszko ZAsłyszany to taki, którego wizerunek
budowany jest z informacji zasłyszanych od
ludzi czy też pochodzących z różnych źródeł.
To także obraz księdza ukształtowany za pomocą ZAsłyszeń, czyli kategorii artystycznej
pozbawionej metaforyki, jak i wiele innych
sensów, wyławianie których pozostawiam
czytelnikom.
W tym kontekście nie może zaskakiwać,
że ostatni tomik tego cyklu zatytułowany jest
ZAsłyszenia i składa się właśnie z utworów cechujących się nową formą. Czytając pomieszczone w nim utwory miałam wrażenie, że są
to relacje poety ze spotkań z różnymi ludźmi.
Przedstawia ich przemyślenia, spostrzeżenia
czy refleksje, sam stawia się w sytuacji obserwatora, ewentualnie rozmówcy. Być może kiedyś
napisze prawdziwą poezję, być może… v
Bogusław Jasiński „Nie napisany wiersz”, Wydawnictwo
Ethos, Warszawa 2012
Bogusław Jasiński „Po drugiej stronie wiersza”, Wydawnictwo Ethos, Warszawa 2012 Bogusław Jasiński „Popiełuszko
ZAsłyszany”, Wydawnictwo Ethos, Warszawa 2015
Bogusław Jasiński „ZAsłyszenia”, Wydawnictwo Ethos,
Warszawa, 2017
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Irena Batura l Józef Baran l Dariusz Bednarczyk l Małgorzata Borzeszkowska l Adam Bujarski l Małgorzata Burkietowicz
Maciej „Mathias” Chlebiej l Stanisław Chutkowski l Ludwiki Filip Czech l Dorota Czerwińska l Adam Decowski l Harry Duda
Lucyna Dobaczewska l Kamil Figas l Dariusz Filinger l Szymon Florczyk l Aleksandra Gardysiak l Idalia Gaudyn
Rafał Gawron l Maciej Giers l Jerzy Grupiński l Krzysztof Grzelak l Roksolana Hulynska l Waldemar Jagliński
Jacek Jaszczyk l Rafał Jaworski l Dariusz Kadyszewski l Jarosław Kapłon l Agnieszka Kobrzycka l Sandra Kocha
Andrzej Korniluk l Wiktor Kowalczyk l Sławomir Krzyśka l Małgorzata Kulisiewicz l Paweł Kuszczyński l Marcin Lenartowicz
Piotr Łączyński l Bogdan Łoś l Jerzy Marciniak l Wiesław Marcysiak l Krystyna Morawska l Ariana Nagórska
Anna Kokot-Nowak l Stefan Pastuszewski l Zbigniew Pawłowski l Barbara Dombrowska-Pietrzykowska l Marek S.Podborski
Karolina Rataj l Marcin Rogalski l Andrzej Sepioł l Ewa Katarzyna Skorupska l Janina Barbara Sokołowska l Marta Solomej
Robert Skrzypek l Tomasz Stefaniuk l Mateusz Stosik l Małgorzata Jaszczuk-Surma l Piotr Szczepański l Jerzy Utkin
Małgorzata Wątor l Juliusz Wątroba l Jacek Wilkowski l Justyna Wojdyło l Mieczysław Wojtasik l Maria Zdziarska l Paweł Ziółkowski

„Akant” do bibliotek
Coraz więcej bibliotek, które nie mają prawa
do otrzymania egzemplarza obowiązkowego
(tylko 15 bibliotek), przesyłanego przez
Pocztę Polską za darmo, prosi o „Akant”.
Nie jesteśmy w stanie sprostać tym potrzebom, bowiem wysyłka jednego egzemplarza
kosztuje 7 złotych, co w skali całego roku
daje około 100 zł. Prosimy więc Czytelników i Autorów o wpłacenie na cel wysyłki
bibliotecznej dowolnej kwoty. Co miesiąc
publikować będziemy efekty zbiórki oraz
informację, która biblioteka została objęta
tą akcją. Wpłacając na ten cel można też
wskazać bibliotekę, którą należałoby wzbogacić „Akantem”. Najpierw należy zapytać
się o zgodę.
Prosimy o wpłaty z dopiskiem Biblioteka.
Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych
Nr konta Bank PEKAO SA I Oddział
Bydgoszcz
03124011831111001002291025

„Akant” do bibliotek
Lucyna i Wiktor Kowalczykowie ufundowali prenumeratę „Akantu” do Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w
Lublinie.
Henryk Tokarz ufundował „Akant” dla
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żninie.
Do akcji dołączył się Mieczysław Wojtasik
z Bydgoszczy.

Nowe tytuły
Maciej Porzycki, Analogia, Poznań 2020, Wydawnictwo
Kontekst, ss. 46
Piotr Wiktor Grygiel, Flagowy okręt grządek, Słupsk 2020,
Starostwo Powiatowe, ss. 250
Grzegorz Baciński, Porywacz, Warszawa 2014,Wydawnictwo Autorskie, ss. 64
Janusz Pawłowski, Kroniki tercyną pisane, Nowe Miasto
lubawskie 2019, Wydawnictwo Witanet, ss. 90
Janusz Pawłowski, Moje trzy po trzy, Nowe Miasto Lubawskie 2020, Wydawnictwo Lutanet, ss. 76
Piotr Kaczorowski, J’m love suprema, Lublin 2020,
Wydawnictwo Kropka, ss. 152
Daniel Bernard Rudnicki, Cmentarz na Jarach, Bydgoszcz 2013, Parafia pw. św. Trójcy w Bydgoszczy, ss. 144
Stanisław Nyczaj, Maria Wallenberg-Kluza, Morze
w poezji i malarstwie, Kielce 2021, Oficyna Wydawnicza

Ston-2, ss. 90
Józef Stanisław Kmieciak, Zadość, Łódź 2020, Oficyna
Wydawnicza Varia, ss. 298
Józef Baran, Słoneczna ruleta, Wiersze przebrane z lat
1969-2020, Warszawa 2021, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 448
Raport zawierający diagnozę i prognozę globalnego kryzysu
finansowo-gospodarczego zdeterminowanego przez pandemię
koronawirusa, red. Konrad Golczak, Paweł Kołodziejczyk,
Krzysztof Pająk, Paweł Soroka, Warszawa 2021, Dom
Wydawniczy Elipsa, ss. 180
Jarosław Maślanek, Liczby ostatnie, Warszawa 2021,
Państwowy Instytut Wydawniczy
Stefan Pastuszewski, Krótka historia literatury w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2020, Instytut Wydawniczy Świadectwo,
ss. 532
Stanisław Gawliński, Szkoła poetycka Józefa Czechowicza,
Kraków 2020, Instytut Literatury, ss. 204
Adrian Gleń, (Nie) zupełnie prywatnie, Kraków 2021,
Instytut Literatury, ss. 240
Robert Domżal, Zabytkowe statki w Polsce, Gdańsk 2017,
Wydawnictwo Bernardinum, ss. 106
Jan Rulewski, Wysoka temperatura. Od wolności do
wielkości 1980-1990, Warszawa 2021, IPN, ss. 342
Odmiany pograniczności. Szkice o literaturze współczesnej
i narodowej, red. Zbigniew Chojnowski, Kraków 2020,
Instytut Literatury, ss. 264
Inny świat w literaturze narodów. Konteksty, życiorysy, interpretacje, red. Justyna Pyzia, Józef Maria Ruszar, Kraków
2020, Instytut Literatury, ss. 420
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Janina Kwiek-Osiowska
Teresa i Bronisław Pastuszewscy
Grzegorz Pełczyński
Zofia Ratajczak
Włodzimierz Rutkowski
Jerzy Samusik
Marek Słomiak
Jerzy Stasiewicz
Marek Szulakiewicz
Jan Kaziemierz Wawrzyńczyk
Mirosław Welz
Jerzy Beniamin Zimny
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