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Piotr Szczepański
listopadnie 2
która to już gorączka
wstrząsa grzbietem
podskakuję na odgłos
werbli
jesieni
zbieram amunicję
z chodników
nożem wydłubuję
tłuste pociski z kratek odpływowych
rozmawiam z żyjącymi
jest szansa
na wyjaśnienie
kilku spraw
jest przypadkowy czas
na dogadanie się
jest słońce
cierpliwy świadek
weźmy drewniany blat
piknikujmy i kłujmy
balonik niecierpliwości
dam ci kukurydzę w liściu złotą
kubek mate
i małą drewnianą figę
dam ci srebrny berimbau
zamiast lutni
żyjmy patrzeniem na ostatnie liście
wpadające pod podarte trampki
Rys. Martyna Kurowska, Nocny krajobraz

Agnieszka Rautman-Szczepańska

Ewa Katarzyna Skorupska

Oszust

Zaczekanie

czemu mi w mózg
iluzje wkładasz boże

Czekajmy
tłuste uda masywów
otworzą się
ukazując łono doliny
z rzeką o kolorze
gliny

ja wiem jak to się skończy
zwiędły kalafior
w którym nawet pyłek nie zostanie
po moich galaktykach
więc po co mi szumisz
tak obłędnie pięknymi skrzydłami

Idalia Gaudyn
BUKIETY
tutaj bez kwiatów rozwija się zieleń
nie zadaje im trudu nie nagli
zostawiła je w pąkach na zawsze
nie ma szans że się ziszczą poza nią
ich muzyka obumiera w bezkresie
bez wyboru odrzuciła barwy
i chyba to się już nigdy nie zmieni
będziemy przychodzić z pustymi rękami
trzymając w nich puste bukiety

Czekając
ułożeni na trawach
będziemy zliczać gwiazdy,
które wybuchły
świecąc teraz z niebytu,
a ryby będą kołysać nas
do dna
Czekaniem
na gałęziach wokół,
w statycznym dramacie,
znów czerwone jak zmierzch
dojrzeją jabłka
opadając na ziemię
księżyce robaczywe
Wtedy zobaczymy
czarnoleską jesień
w czekaniu
na przychodzącą blado
przybraną Urszulkę
rozświetloną jak śmierć

Ewa Kłobuch
w niewypowiedzianym powietrzu
nie ma miejsca na tlen
droga niebezpiecznie zakręca
wznosi się to znów opada
pociągając za sobą domy
nie patrzeć w dół
nie dziś
we wszystkich kałużach taplają się księżyce
mogą wyprowadzić i zgubić na prostej
uważaj
nie patrz w dół tym bardziej w górę
ostatni z nich wisi nad miastem
wędrująca po niebie obietnica albo groźba
gdy między nami morze
idealnie martwe
żadnych ryb tylko kamienie
mamy ich pełne dłonie i usta
odmawiają krzyku
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Odlewnia
Bernard Chleboski obudził się, jak zwykle, dokładnie chwilę przed biciem kościelnych,
brązowych dzwonów. Wpół do siódmej, dnieje. Łyk wczorajszej herbaty, ponownie zalanej
wrzątkiem i trzeba się zbierać. Każdy ruch perfekcyjnie dopracowany, minimum przebiegów
w zagarnianiu aluminium przestrzeni, w odruchach poza warunkowych.
Przypomniał sobie, przez mgnienie, że nocą długo wsłuchiwał się w odległe pociągi,
przebijające się dyskretnie żelaznym stukaniem przez ciszę, bo w podróży każdy staje się
ciekawym w dwie strony metalu.
Od okna napływał i sycił się snem ściany cynobrody świt, kiedy rdzawe słońce przedziera
się przez mozolny kierat mosiężnych chmur i wszystko leniwie napiera na przymus rozpędu.
Ale to nie może być wszystko w istnieniu; codzienność i kowalna płaskość, gubienie głębi
ostrości, zimne stopy, powłóczenie nogami, nałogi i złogi rtęci.
Znowu dostał wiadomość „Weź szybki kredyt a kupisz taki telewizor, że zapomnisz gdzie
żyjesz, a po tych kolorach nie będziesz już musiał jechać na wakacje!” Jest bezpiecznie pewien,
że zawsze na czas otrzyma alert o każdym zagrożeniu, które właściwie jest stałym gościem,
więc czasem żartuje razem z nim, licytując się lękiem, przy drugim śniadaniu.
Po drodze jeszcze tylko odebrać dwie paczki, a jedną koniecznie wysłać. Jakie to szczęście,
nie musi jechać do sklepów. Dziś przecież ważny dzień w pracy, dostał cynk, że przyjeżdża
zagranica na audyt, więc kilka godzin łażenia w fart uchu, a potem 5 gwiazdek i nocny pochlaj, trzeba się dobrze bawić, a nam dobrze chować, to się jakoś prześlizga.
Jutro będzie podsumowanie, spiszą protokół, poprawią procedury, a potem przestroją
roboty i przejdą do istoty – najsłabszego ogniwa. Meta liczny powiew jesiennego zamierania
znikąd znikania, bunt fantomowy. Przygotuj się na nic nieznaczenie, oprócz wrażliwych informacji o tobie, jesteś tylko wybrykiem życia, statystycznym wypełniaczem pozłoceń do trumny.
Marek S.Podborski,
lirykaakantu@gmail.com

Marek S.Podborski
KONT ROLA
Król myje ręce i hołubi gości
Nie ma kontroli
w po sadach
Mgła nasącza sierści psów

Marek S.Podborski
ZAGON MOROWY
Tuż młyny wciąż mełły
i tratwy spływały
wozy sunęły
trzeszczały

RZEKA CZASU

A już ścięte warkocze
rozścielone leżą
i ukradkiem
porywem zamroczenia
świeżą kroplę dają

Spichrze na zboże – przechowalnia sytej pamięci
Brda i pachołki nadrzeczne co dużo widziały
gwarna ulica Stary Port i Rybi Rynek

Czy chcesz ją przyjąć?

Dariusz Filinger

Mennica na Wyspie Młyńskiej atrybut królewskiej władzy
lecz młyny za szybko mieliły tu historię
I ludzkie poplątane losy

Przed każdym
przypadkiem
nic się nie zmienia
spłoszone smocze przynęty
spa dają

Barki na których suszono bieliznę i bawiły się dzieci
składnica węgla tuż przy śluzie w centrum miasta
pamiątka ze Śląska u wrót Pomorza

A ty?
A ja

Brdyujście to jakby wjazd z ulicy podporządkowanej
na główną arterię komunikacyjną –
trzeba przepuścić barki z wielkiego świata

Ewa Kłobuch
Dariusz Filinger
***
Katedra fałszywa
kadra trenerów wewnętrznych
tereny zdegradowane
Muzyka łuków przestrzennych
łuki i kusze spóźnione
przestrzenie utracone
Zamach zamęt przekręt szloch
dla nas tam jest tu
mrok i znikąd ratunku

***
wyciągam dłoń
gryziesz boleśnie
i pewnie dałoby się coś zrobić
ale tylko stoję
żebyś mogła wyjąć swoje zęby
pozornie goi się jak na psie
a od środka toczy mnie gangrena
amputujcie wszystkie powiązania
żebym mogła wyjść
„krew z krwi a taka wyrodna”
zdążę jeszcze usłyszeć
zdejmując pręgi ze słońca

spotkałem wróżkę
nieśmiałe spiętrzenie
lecz ręka umarła
na scenie
bo kiedyś krosna
sprzedała i zdarła
warkocze
jeszcze sączą znaczeń stróżkę
litania żałosna
bo sprzedała krosna
A ty?
A ja

bezbronny skurcz
tłoczę
krwawe kapelusze
połyka pucz
Nade mną przemyka
ptaszliwy klucz
Pode mną snów
kusze
i rdzawe warkocze
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Janusz Orlikowski

Między nauką a religią (1)
1
To sytuacja współczesnego człowieka,
który dzieje się pomiędzy osiągnięciami
współczesnej nauki a wiarą, między dawnym
– a obecnym sposobem widzenia naszej rzeczywistości, która przecież w żaden sposób
wiary nie wyklucza. Tu dzieje się nasze życie
i odpowiedź na pytanie: czy potrafię je w
miarę solidnie pochwycić, powiedzieć że
jest moje, czyli że moja obecność opowiada
je tak, abym mógł w nim dobrze funkcjonować? To fundamentalne pytanie, które
zawsze było, jest i będzie do zadania.
Istotą każdego zagadnienia jest jego
geneza. Natrafiamy tu na problem, który
nazywa się – moje pochodzenie. Z jednej
strony osiągnięcia nauki, z drugiej Biblia
i jej obrazy. Zdaje się nam, że sobie wzajemnie przeczą. Poprzez tradycję głęboko
zagnieździło się w nas przekonanie, co
do obrazu Adama i Ewy, ich stworzenia
przez Boga tak jak i wcześniej wszelkich
innych istot, całej roślinności, wody, ziemi
i nieba. Nauka mówi inaczej. Nic takiego
nie mogło mieć miejsca. Poza tym, w tym
przekazie biblijnym mamy do czynienia

z szybkim przejściem od wszelkiego aktu
stworzenia do zerwania owocu w Raju, czego
konsekwencją jest wygnanie, cierpienie i
śmierć. Istotą narracji zdaje się być właśnie
to, nieposłuszeństwo pierwszych rodziców.
Pisze o tym szkocki profesor teologii David
Fergusson w książce Stworzenie, czytamy:
„To błyskawiczne przejście do narracji o grzechu
i zbawieniu widać (…) w wyznaniach wiary
przekazanych nam przez tradycję oraz w liturgii
eucharystycznej. Zazwyczaj teksty te nie zajmują
się zbyt długo znaczeniem stworzenia i przechodzą
szybko do odkupienia. Można odnieść wrażenie,
jakby stworzenie było jedynie tłem lub sceną dla
właściwego, mającego się dopiero rozegrać dramatu. Bardzo źle, że się tak dzieje, i to przynajmniej
z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że sama
Biblia (… ) ma nam do powiedzenia znacznie
więcej na temat zasięgu i głębi problematyki
stworzenia niż to, co zawiera się w pierwszych
dwóch rozdziałach Księgi Rodzaju. Przechodząc
zbyt szybko do Rdz.3 biblijnego świadectwa
dotyczącego stworzenia i skutków tego co, w
nim przedstawiono, tracimy z oczu dużą część
biblijnego świadectwa dotyczącego stworzenia,
obecnego zwłaszcza w literaturze mądrościowej.”

Ten przydługi cytat jest konieczny, aby
zauważyć co jest tego konsekwencją i na
co wskazuje Fergusson: „W jednym i drugim
wypadku sama narracja o zbawieniu ulegnie wypaczeniu, jeśli będziemy trwać przy niewłaściwym
lub jednostronnym przedstawieniu świata, który
Bóg kocha i odkupuje w Chrystusie. To z kolei
może przynieść w rezultacie nadmierne skupienie
się na człowieku kosztem innych stworzeń i świata przyrody oraz wypaczone rozumienie osoby
ludzkiej z tendencją do piętnowania naszej
cielesności (podkreśl. J.O.)” To zauważenie jest
tu niebywale istotne. Wskazuje bowiem na
charakterystykę naszego myślenia o sobie w
obrębie naszej wiary.
Drugą strona naszej genezy są osiągnięcia nauki. Jej kwintesencja to to, że składamy
się w gruncie rzeczy z kilku podstawowych
pierwiastków chemicznych takich jak wodór
tlen, czy węgiel oraz paru innych, co jest
wynikiem ewolucji, której jesteśmy. Badania
naukowe niewątpliwie dowodzą naszego
pochodzenia od małp człekokształtnych,
gibona, czy też innych, nazwy nie mają tu
znaczenia. W istocie nasze ego nie bardzo
chce to przetrawić. Jakby to miało istotne
znaczenie. I tu w rzeczy samej bardziej odpowiada nam opowieść o stworzeniu przez
Boga człowieka, ten biblijny obrazek niż to
co proponuje nam nauka. A nawet gdybyśmy się z nauką zgadzali wiemy, że sprawy
ona jednoznacznie nie rozwikłała. Stąd wydaje się nam, że jesteśmy zarówno światli jak
i wierzący. Zapobiegliwi w końcu jesteśmy.
Jest czarne i jest białe, ale jest również szare,
czyli moje, czyż nie? Ta szarość to niestety
bylejakość widzenia własnej genezy, czyli
trochę zgadzam się ze słyszaną gdzieś nauką,
ale przecież to nie jest zgodne z nauką na
lekcjach religii, która zakorzeniła się mocno
w komórkach pamięci z dzieciństwa. Ten
pozorny dualizm przyjmujemy jako właściwy
i stawiamy na całej sprawie krzyżyk, co znaczy: Bóg wie lepiej, albo, co jeszcze gorsze,
mam to gdzieś. Stąd: im bardziej nie znamy
źródła, tym bardziej nie znamy siebie.
Rodzi się wiec pytanie: wierzący jak?
Literalnie postrzygający wszystkie opowieści
zawarte w Biblii? A tych, których dosłowności nie da się obronić jest bardzo wiele,
częstokroć pojawiają się w newralgicznych
punktach biblijnego przekazu. Choćby
Arka Noego i niemożliwość dostania się
tam wszystkich zwierząt, ten już klasyczny
przykład i bardzo obrazowy. Postrzeganie
metaforyczne jest więc nieuniknione, a
nawet konieczne. To taka biel, której szarości wprost nie da się nadać, jeśli poważnie
myślimy o naszej wierze, a nie jest ona dla
nas tylko tradycją.
Co zatem, jak mamy widzieć swoją
genezę? Czy być wiernym wobec tego,
czego uczyliśmy się na lekcjach religii we
wczesnej młodości, czy też myśleć inaczej?
To problem, który nie jednemu myślącemu
człowiekowi doskwiera. Ale częściej jednak
jakby „nakazuje” widzieć katechizmowe
spojrzenie: Bóg stworzył Adama, po czym
Ewę, w Raju. I choć to tylko obrazek, to
wiele mówiący.
Biblia to metafora do odczytania. I
w jej widzeniu pomocne mogą być słowa filozofa i teologa Willema B. Dreesa:
„Jeśli zapomnimy, że mity to ludzkie historie,
ryzykujemy popadnięciem w niebezpieczny dogmatyzm. Kiedy mity traktujemy jako dosłowne
opisy tego, „co się stało”, tracimy z oczu to co
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mogą przekazać.” Nie ma wątpliwości, bez
szkody dla nas samych, nie ma możliwości
dosłownego odczytywania Biblii. Ta wciąż
obecna wśród wierzących pokusa, co do
stworzenia człowieka, nie przynosi nam
chluby, a wręcz odwrotnie. Mówi o naszym
braku pokory wobec majestatu, by tak rzec,
całości stworzenia. Natomiast postrzeganie
metaforyczne pozwoli nam, jak żadnemu
innemu stworzeniu dostrzec, że: „Mity mają
poetycką moc, moc wywoływania emocji i postaw,
moc popychania nas do działania. Powinniśmy
nie tylko zamieszkać w świecie mitów, ale i wziąć
odpowiedzialność za ich analizę i zobaczyć, co
wynika z mitu, dobrego lub złego” jak pisze
wspomniany autor w swej książce Stworzenie
. Od nicości do teraźniejszości.
Postrzeganie Biblii jako swego rodzaju
zbioru metafor obrazowanych w opowieściach widziane było już kilkaset lat po
Chrystusie. Św. Augustyn przestrzega przed
dosłowną interpretacją tegoż fragmentu
dotyczącego stworzenia Adama. „Naiwnością
byłoby wyobrażanie sobie, że Bóg stworzył człowieka z gliny, nadając mu kształt przy pomocy swoich palców. Gdyby w Piśmie Świętym występowało
takie sformułowanie, a tak nie jest, powinniśmy
raczej wierzyć, że Pismo posłużyło się metaforą,
zamiast wyobrażać sobie Boga ograniczonego organami podobnymi do naszych” (podkreśl. J.O.)
Zatem metaforyczność postrzegania Biblii
było już obecne niewiele setek lat po śmierci Jezusa. Oczywiście jest też drugi obraz
stworzenia człowieka w tej samej Księdze,
bardziej, by tak rzec, odpowiadające stworzeniu ex nihilo, nie zmienia to jednak faktu,
że przenośne postrzeganie obrazów Pisma
było już obecne w tak odległej historii.
Rodzi się jednak pytanie: dlaczego tak,
a nie w sposób dosłowny została zapisana
Biblia? Czyżby dosłowność zapisu nie była
możliwa? Jak to? „Obwiniać” za to możemy
tylko jej twórców, a w interesującej nas tu
sprawie autorów ( czy autora) Księgi Rodzaju. Św. Tomasz analizując drugi dzień
stworzenia pisze: „Natomiast należy mieć na
uwadze, iż Mojżesz zwracał się do ludu nieokrzesanego; a zniżając się do jego poziomu, to
tylko mu podawał, co dla zmysłów jest oczywiste.
Wszyscy zaś, nawet bardzo ograniczeni, zmysłem
dostrzegają, że ziemia i woda są ciałami. Nie
wszyscy jednak dostrzegają, że powietrze jest
ciałem.”. A zatem jak zauważa Ernan McMullin, analizując słowa Tomasza, w książce
Ewolucja i stworzenie: „Autor Księgi Rodzaju
(Tomasz pisze, że był nim Mojżesz) przystosował
swój sposób pisania do zdolności rozumienia
ludzi niewykształconych i dlatego tekst ten nie
powinien być brany dosłownie we wszystkich
szczegółach. Nam pozostaje trud poszukiwania
jego prawdziwego znaczenia przy pomocy takich
źródeł wiedzy, jak filozofia naturalna.”
Nic tak nie przemawia do ludzkiej
wyobraźni jak obraz. Aby człowiek mógł
uwierzyć musi to sobie w jakiś sposób „widzieć”. Stąd biblijne opowieści, które dziś,
po wiekach rozwoju świadomościowego
człowieka wydają się częstokroć nieprawdopodobne. I takie w istocie są. Nie możemy
na nie patrzeć jak dosłowny zapis zdarzeń.
Nie oznacza to jednak, że są pozbawione
znaczenia. Wręcz odwrotnie, ich znaczenie
kryje się w ich słowach. Denis Edwards w
książce Bóg ewolucji. Teologia trynitarna pisze:
„Celem biblijnych opowieści nie jest przedstawienie porządku zdarzeń ani wyznaczenie ram
czasowych. W tych prastarych opowieściach zna-

czenie religijne nie jest zespolone z historycznym
porządkiem zdarzeń, ale teologicznymi ideami,
jakie te opisy zawierają. To właśnie te teologiczne
idee mają znaczenie dla chrześcijańskiej teologii
stworzenia.”
Na manowce dosłownego postrzegania
rzeczy może wprowadzać nas fakt, że zapis
Biblii jest tak skonstruowany, iż przypomina
jakby typowo historyczny. Można odnieść
wrażenie, pisząc językiem bardzo współczesnym, mamy do czynienia ze scenariuszem,
by można powiedzieć, filmu akcji. Takiego
porównania już kiedyś użyłem przy inne
okazji. To nas zwodzi zwłaszcza, że film to
tylko film, a tu mamy do czynienia ze sprawą
naszego faktycznego życia. Oszczędność
słów, kolejne wypowiedzi i zdarzenia nastają po sobie szybko, a w tym jeśli chodzi o
interesujące nas tu zagadnienie stworzenia
człowieka, ten nagle pojawiający się opis
jego upadku.
Z powyższych spostrzeżeń wynika,
że nie powinienem myśleć o sobie jako o
istocie stworzonej przez Boga? Że nie było
Adama, po czym Ewy, w Raju? Powiem: i
tak, i nie. Oczywiście rozumiem tych, dla
których takie postawienie sprawy jest nie
jasne. Co to bowiem znaczy: i tak, i nie?
Moje tak mówi, że w istocie nie ma czegoś
takiego jak nagłe pojawienie się historycznego Adama, natomiast nie, bo jest jako
konsekwencja ewolucyjnego procesu, który
zadział się i dzieje się zawsze za sprawą Boga;
czyli, że przez Boga jesteśmy stworzeni, tyle,
że na drodze ewolucji. Nie możemy myśleć
o sobie jako o nagle obecnych stworzeniach
na kartach historii świata, że w sposób, by
tak rzec, dosłowny stworzył nas Bóg, jako
istoty. David Fergusson we wspomnianej
wcześniej książce ujmuje to tak: „Dlatego
biblijnej opowieści o stworzeniu nie wolno nam
dzisiaj postrzegać ani jako pewnej pradawnej
relacji historycznej, ani jako opisu przyrodniczego
– nawet jeśli nie było to takie oczywiste we wcześniejszych epokach.(podkreśl. J.O.) W obliczu
przytłaczających dowodów naukowych niemądre
i niepotrzebne wydaje się, by to kontestować.”
Chcemy zatem, czy nie chcemy w
swym najskrytszym ego, jako źródło naszej
obecności na ziemi przypadnie nam uznać,
że po pierwsze faktycznie jesteśmy istotami
stworzonymi lecz nie w sposób dosłowny
jak podpowiada nam, by tak rzec, pierwsza
wyobraźnia ( to do niej odwołuje się mit)
i po drugie, nasza najdawniejsza geneza to
faktycznie tych kilka pierwiastków chemicznych jak tlen, węgiel, wodór, azot, wapń ,
fosfor, siarka, potas i parę innych z których
się składamy tak jak nasza planeta i nie
tylko. Materialnie, by tak powiedzieć, jesteśmy tylko jedną z rzeczy wielu, parafrazując
słowa Czesława Miłosza.
Nasze źródło jednak jakoś zawsze
nieodwołalnie nam umyka. Bo przecież
zawsze możemy zapytać: a te pierwiastki to
skąd? I w ogóle skąd wzięło się cokolwiek?
Jaka jest „pierwsza” geneza, czy przyczyna?
Wielki wybuch czy co tam jeszcze oraz Bóg
nieodwołalnie mają tu takie samo prawo.
Myślę, że w pewnym sensie taki sam
dylemat dotyczył też dawnych ludzi. Oczywiście niemożliwością jest „wejść w świadomość” tamtych postaci i czy w ogóle ich to
w jakiś sposób zajmowało. Tym niemniej
w pewnym historycznym momencie taka
sytuacja musiała się pojawić. Pytanie: skąd
się wziąłem? Myślę, że konsekwencją tego
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jest też obrazowanie w Biblii, co nie oznacza
że Bóg nie miał nad tym pieczy. Chodzi mi
o to, że człowiek nie mogący poznać swej
genezy niejako od początku „założył”, że
skoro tak jest, to przyczyna musi gdzieś
tkwić. Zrodzona tamta świadomość szuka
więc wyjścia. Tylko wyjścia z czego? Jakiejś
niedogodności, bo inaczej być nie może.
Wspomniany wcześniej Willem B. Drees
pisze, że „Religie pojawiły się w konfrontacji z
potęgą burz, mórz i gór, grzmotów i błyskawic.
Kiedy zostajemy skonfrontowani z nieprzewidywalnymi wydarzeniami, wciąż wykorzystujemy
język animistyczny. Robimy to nawet, kiedy mamy
do czynienia z produktami technologicznymi – samochód <nie chce> zapalić, a komputer nas <nie
rozumie>. (…) Religie pojawiły się częściowo jako
odpowiedź na konfrontację z tym co przypadkowe
w życiu naszym i osób nam bliskich.” Takim
„przypadkiem” jest również wspomniane
pytanie: skąd się wziąłem? Skoro jednak nie
było możliwości odnieść się do czegokolwiek, takie odniesienie należało stworzyć.
Przecież trudno posądzać dawnych ludzi
o myślenie ewolucyjne. Nie ten poziom
świadomościowy, by rzec można. Stąd też
mitologiczne postaci Adama i Ewy mogą
się wywodzić.
Rodzi się równocześnie i pytanie inne:
skoro nad tym wszystkim od zawsze ma pieczę Bóg, dlaczego w jakiś sposób nam dostępny nie dał znać, że On jest początkiem
wszystkiego? O przepraszam, od początku
nam daje. I to w sposób widocznie jedynie
możliwy. Bo jak niby miałby to uczynić? Słuchajcie, to ja Bóg, jestem początkiem wszystkiego. Nie zastanawiajcie się nawet nad tym
jak powstał świat, skąd wy i wszystko wokół,
ja to uczyniłem. Jeżeli by to w jakiś sposób
powiedział wdał by się w dialog, o którym od
początku by wiedział, że do niczego dobrego nie prowadzi. On doskonale zna nasze
pretensje i pragnienia, doskonale wie, że w
takiej wersji jak my to byśmy przedstawili,
dla naszego dobra, nie może zrealizować.
Rodzicu, dziecko chce przebiec przez ulicę, czyż go nie zatrzymasz gdy nadjeżdża
samochód. Czy będziesz z nim dywagować?
Zatem jakby milczy i pozwolił choćby na mit
o Adamie i Ewie z Księgi Rodzaju i wiele
innych w Biblii, która jest, by tak rzec Jego
księgą, obrazem, poprzez który o sobie daje
znać. Widać to był jedynie możliwy sposób.
Michał Heller i Tadeusz Pabjan w
Stworzenie i początek wszechświata napisanej
w sposób typowo popularnonaukowy, godzący osiągnięcia nauki z prawdami wiary,
piszą:”(...) że biblijny opis stworzenia nie jest
fragmentem dokumentu historycznego albo
dzieła naukowego. Jest poematem, czyli utworem literackim (podkreśl. J.O.) który został
skomponowany przez autora będącego poetą, a
nie astronomem, i dlatego doszukiwanie się w
nim informacji o genezie i strukturze wszechświata jest przedsięwzięciem z góry skazanym na
niepowodzenie.” Na ostatniej stronie okładki
znajdujemy informację o tym, że pozycja
jest przeznaczona „(...)osobom religijnym,
borykającymi się z problemem pogodzenia swojej
wiary z naukowym obrazem świata, a także tym,
którzy są przekonani, że w XXI wieku religia jest
wyłącznie zabobonem.”, a dodatek do sześciu
rozdziałów nosi tytuł: Jak uczyć o stworzeniu
świata? Jakby biblijne sześć dni stworzenia
i siódmy dzień odpoczynku.
cdn.
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Maciej Rybicki

Stefan Marian Żarów

***

odwrócona karta zdarzeń

Na przedmieściach woźnice leją wódkę i
kwas
klną na przemian wzywając Boskiego
Imienia

wchodzę na szczyt
przede mną osobliwa góra codziennych schodów
pochylony przebudzeniem
skrzypieniem lat
wodzę za ruchem wskazującego palca
dotyk mojej świadomości
rozwija pofałdowane wzgórza mózgu
gdybym odkrył przyszłe dni
zapewne sparaliżowany pozostałbym w kołysce niemowlęctwa
a tak niosę platynowy zarost
bibliotekę zdarzeń
coraz obszerniejszy katalog osobliwych grafik
a zapis kart odczytuje na drukarce wewnętrznych przypomnień

wiecheć nafta pakuły
cztery grosze za funt
bier pókim dobry a nie to
Tyle zim przeminęło
krwawych zmierzchów i świtów bladych tyle
Knajpa dawno już pusta
zielona lamperia jeszcze gdzieniegdzie
pleśń ocet pajęczyny
resztki chleba po stołach
po kątach resztki słów
i tylko ręka z nożem
zawisła nad szynkwasem  

sącząc cydr
rzecz pozbawiona tchnienia rzemieślnika
wydrążona materia
odcisk dłuta
rozkosz jego zręcznej ręki
odgłos pękających struktur
wokół niesie się pieśń chasydów
słowo
tam gdzie pomieszkiwał kleszcz
pustkowie
zwykłe przeorane pole
ukazanie korzeni roślin
blado piaskowa obnażona gleba
przy starej synagodze sroga pustka
Rose i Benek pomieszkują w zagęszczeniu cumulusów
na rozstajach pamięci odjeżdża ferajna
mordercy dożyli starości
rozplenili plemię następców wyzutych z przeszłości

esencja
dom ceglany
z odgłosem mowy wrocławskiej kamienicy
odgruzowana przeszłość pierwotnej substancji
stukot wagonowych kół
spoinowany wapnem gaszonym w parującej ziemi
sny wypełnione postaciami mieszkańców
idąc śladem cięgieł
odnalazłem to miejsce na skraju Placu Grunwaldzkiego
ten sam rytm
wibrowanie opustoszałych fundamentów
dysonans
inna mowa mieszkańców w bliskim mi języku
urealnienie snów z dzieciństwa
przechodząc przystawałem tam
biorąc oddech w moim codziennym trakcie z katedry filozofii
rzecz równoważnik bytu
odniesienie do poznania esencjonalnego

Stefan M. Żarów
Kiedy
idę w stronę nieuchronności
cicho pobrzękują elektroniczne pliki danych
współczesne odwzorowanie kartotek
dachy pokrywa lustro fotowoltaiki
cumulusy błądzą po gładziach sprzężonej energii
zapach pieczonej szarlotki zaciąga od wiekowej renety
rudzik w ukłonach spogląda od zawietrznej
jeszcze nie przesłano mi adresu
nie oczekuje pośpiechu
decyzyjnych organów powołania
niech chmury mega informacji pozostaną w świadomości
nie oczekuję wygenerowanego przekazu
wokół pośpiesznie powołują z różnych półek
nieistotne dekady
spektrum zasług
kartoteka przewinień
jeszcze napełniam pliki danych
wiatr kołysze ziemskim uniesieniem
jeszcze karmię się codziennością zdarzeń

Artur Tomaszewski
***
zamknięty na okręcie świata
przywiązany do jego zasad
konwenansów żartów
wspólnej historii
nawet pospolitego barbarzyństwa
nie mogę go opuścić
nawet odejść na chwilę
tutaj się urodziłem
i tutaj umrę
pochowają mnie
w jego ciepłych wnętrzach
jak nieskończoną liczbę
przede mną

Akant 11(310)2021

Krystyna Cel

Rozmowy o książkach. Czy powstał nowy gatunek literacki?
Rozmowa Krystyny Cel ze Stanisławem Nyczajem – autorem tomu Aforeski

wiersza Z dedykacją naszym czasom. Pamiętam go
dobrze jako monografistka twojej twórczości.

Krystyna Cel –Twój ostatni tomik nosi tytuł
Aforeski. Nie znajdziemy tego wyrazu w Słowniku
terminów literackich. Ale przyglądając się owemu
neologizmowi, możemy pokusić się o jego
„słowotwórczą analizę” zauważając, że powstał
zapewne ze skojarzenia dwóch słów takich, jak
aforyzm i… może freski, by dać coś lekkiego
i zabawnego. Tworząc niemal nowy gatunek
literacki, czy aforeski miały być w twoim zamyśle
też pewnego rodzaju literackimi humoreskami,
tyle że poetyckimi?
Stanisław Nyczaj – Utrafiłaś w moje intencje, bo faktycznie od wielu lat pociąga mnie
formuła groteski lirycznej, najszerzej dotąd
zaprezentowana w tomiku Żarty na stół z roku
1995, gdzie już w motcie do tak zatytułowanego
działu zasugerowałem, iż można się w nim spodziewać nieomal liryczno-satyrycznego szkwału:

S.N. – Wolnoć, Tomku… Wyznam otwarcie bez skrupułów, że niektóre aforeski skomponowałem ze swoich aforyzmów. One jakby,
z zasady króciutkie, tęskniły za udziałem w
większej całostce. Tak np. powstała aforeska Po

Wezbrały myśli.
Już ponad metr
od stanu alarmowego.
Jednak, gdyby dociekać źródeł inspiracji
tej najgłębszej, nie umiem wytłumaczyć, jak to
się dzieje, że nierzadko mój liryzm bywa w kreowanych obrazach-sytuacjach zdystansowany,
przechodzący z uczuciowego przejęcia w żart.
W cyklu Groteski liryczne, oczywiście, to zdystansowanie objawia się najwyraziściej, wprost. Z
nieskrywaną ironią „opiewam” wszelakie szarże
lirycznego zadęcia prowadzące do paradoksalnych zderzeń. Kiedyś, dla przykładu, liryk,
który w recenzji wyróżniałaś, pt. Taternik, ma tę
wkomponowaną w całość liryczno-żartobliwą
dwoistość:
Idzie p o n a d.
Już mu patrzy z oczu pejzażem.
Spocony jak mysz u gór bioder,
przystaje dopiero nad urwiskiem piękna.
[…]
Dobrnie szczytu!
Nikt go więcej
nie poniży.
K.C. – Dobrze pamiętam ten wiersz i nie
zmieniam zdania.
S.N. – Stąd już tylko krok do zamierzonych aforesek, zawierających w zwięzłej formie
wymienione przez ciebie aż trzy właściwości
jednocześnie: aforyzmu, humoreski i fresku
jako poetyckiego obrazu. A może też jeszcze,
nie przesadzając, czwartą – wierszowej puenty?
Spójrzmy choćby na aforeskę pt. Przezorność:
By nie doprowadzić się
do otyłej pychy zbytniej pewności,
zawsze warto wątpliwościom podpowiadać:
– Smacznego!
Dopóki u początku kresu,
zniecierpliwione,
nie zapędzą nas w kozi róg pytaniem:
– Kto względność przewątpi?!
K.C. – Nawiasem mówiąc, w tym przypadku puentę zapożyczyłeś ze swojego dawnego
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to choćby ścieżki, jakie da się stopniowo poszerzać, wysforować z upartym przekonaniem
na ciekawy trakt, którym zechcą podążać inni
twórcy, a zwłaszcza odbiorcy.
K.C. – Twoja skłonność do tego, by różne
zjawiska naszego życia, szerzej naszej współczesności widzieć w „krzywym zwierciadle”
uwidoczniły się niemal od początku twojej drogi
twórczej. Jesteś im co prawda wierny, ale na
drodze tej wierności jakby je doskonalisz, wzbogacasz o nowe odcienie tej swoistej gry zarówno
ze słowem, jak i wyobraźnią. Czy właśnie Aforeski
to jeszcze jeden wariant tej prześmiewczej literackiej przygody?
Śledząc twoją drogę twórczą nie dziwi to
eksperymentowanie ze słowem. Jesteś w tym
bliski poetom Awangardy, co zaznaczyło się w
twojej ciekawej poetyckiej metaforyce. W aforyzmach, fraszkach, także i w… aforeskach idziesz
jeszcze dalej, bo wydobywasz ze słów, z gry słów
ukryte sensy i znaczenia, pełne niekiedy fantazji
i brawury. Zaskakujesz nimi czytelnika, bawiąc,
ale i skłaniasz do refleksji. Także i tej, że słowo
to tworzywo niezwykłe, ale poddaje się temu, kto
potrafi wyłuskać wszystkie jego odcienie i barwy.
Czy ten powołany przez ciebie do życia nowy literacki gatunek – aforeski – będzie nadal rozwijał
się i być może ukaże się ich następny tomik?
S.N. – Mam taki już prawie gotowy, ale
wymaga on jeszcze tu i ówdzie finezyjnych
zabiegów. Zdziwisz się, może, ale naprawdę
nie przesadzam. Dążę, by każda aforeska była
zaszczepką, jaką ktoś chętnie po swojemu
spożytkuje, tworząc własny z niesfornymi, zagadkowymi gąszczami osobliwości (lingwistycznych,
skojarzeniowych, przy tym niewolnych od prześmiewczo-mądrej drwiny) ogródek zaczepnych
przemyśleń. Takich właśnie na pograniczu
krotochwilno-intelektualnej rozterki. v

olimpijsku o koniecznej rozwadze w kontekście
nazbyt swobodnych i beztroskich zagrywek
naszą futbolową planetą na boisku Kosmosu:
W ziemską piłkę nożną
trzeba grać przede wszystkim głową,
żeby się potem nie ścigać
na ostatniej desce ratunku,
będąc wprost bezkonkurencyjnym
w odbieganiu od ideału.
Zostając na pociechę złotym medalistą –
w byle skoku w bok.
K.C. – Stefan Jurkowski, analizując twój
tomik, uznał, że stworzyłeś nową literacką „rasę”,
powstałą w wyniku ciekawego skrzyżowania, jak
to się dzieje chociażby w kynologii. I ta literacka
krzyżówka udała się, przynosząc inny, ciekawy
zapis. Dodał też, że wymowa owych aforesek
jest ukryta głębiej niż to czynią np. aforyzm
czy fraszka, że korzysta z ukrytych znaczeń, nie
wprost zasygnalizowanych.
Podzielam ten osąd, bo czytając twoje
aforeski, trzeba rzeczywiście „zanurzyć się” i to
szybko w ich głębi – gdyż są utworami raczej
lakonicznymi – i wychwycić z tej lingwistycznej
zabawy ukrytą puentę, ironiczną, sarkastyczną,
a przy tym żartobliwą. Czy taki był twój zamysł?
S.N. – Właśnie taki, ale sam nie jestem
całkiem pewny czy w intencjach prawdziwie
spełniony. Dobre opinie mnie nie tyle uspokajają, co zobowiązują.
Pisarze winni poszukiwać nowych form
wyrazu także poza znanymi i wypraktykowanymi – bardzo obficie – gatunkowymi kanonami.
Przecierać, jeśli nie od razu nowe szlaki, drogi,
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Stefan Pastuszewski

wstyd z tego powodu. Trochę smutno, że
z całą wyrazistością wyszedł na jaw polski
prowincjonalizm, który – tak jak ową
frustrację – naiwnie usiłujemy przykryć.

Dziennik czasu zarazy (19)
1 września
Przebrnąłem jakoś przez sierpień,
miesiąc moich urodzin, otępiałego wyciszenia i obumierania lata, które w Polsce
żyje zazwyczaj jedynie półtora miesiąca.
Pamiętam, że już za młodych lat męczył
i smucił mnie sierpień. Tylko, że wtedy
główną przyczyną smutku była szkoła, a
teraz co?
1 września miasto zakwitło młodzieżą.
I słońce.
2 września
Obserwacja bez komentarza: Pod
koniec dnia w markecie na stoisku z
artykułami szkolnymi pozostało tylko
kilka zeszytów do biologii i ogromny stos
zeszytów do religii z sylwetką Jana Pawła
II na okładce.
3 września
W związku z biednymi Azjatami
pragnącymi przedostać się przez granicę
białorusko-polską na bogaty Zachód,
oficjalnie nie mówi się jako o sprawcy tej
skomplikowanej sytuacji, o prezydencie
RB Aleksandrze Łukaszence, tylko o
„panu Aleksandrze Łukaszence”. Infantylizm wysokiej próby! Komuniści też słowami zaklinali rzeczywistość i jak na tym
wyszli? A przecież w pierwszych wiekach
chrześcijaństwa centrum jego, paktując
z heretykami, nie pozbawiało podczas
tych ostrych debat kapłanów i biskupów
heretyckich ich godności, choć przecież
można było mówić, tak jak propagandyści
z PRL: tak zwany kapłan, tak zwany biskup,
pan biskup.
Niemniej nie ulega wątpliwości, że
przychodzi nam teraz płacić rachunki jako
współokupantom Afganistanu. Wkrótce
przyjdzie nam także płacić rachunki za
nasz obcesowy stosunek do Białorusi. W
dziejach pchaliśmy się na Wschód, lecz
oprócz epoki jagiellońskiej nie mieliśmy
sensownej polityki wschodniej. Teraz jej
pryncypia dyktuje nowojorski Manhattan.
W swoim interesie, oczywiście. Zwalcza
Rosję a Białoruś jest przecież hybrydową
kolonią Rosji. Trudniej uderzyć w Moskwę, łatwiej w Mińsk. Naszą, skądinąd
słabą, ale pięścią, no piąstką. Dziecinada.
4 września
Maszyny coś tam wyprodukowują, a
potem człowiek musi to gdzieś upchnąć.
Gdy tłumaczę takiej jednej z drugą, która
napastuje mnie przez telefon, abym coś
tam kupił, że ona jest tylko dodatkiem do
maszyny, to się nie obraża, bo nie rozumie. Czuje jednak taka jedna z drugą, że
coś tu jest nie tak, więc w ramach buntu
przeciwko podłemu światu biega po ulicach z torbą w tęczowe paski, a czasem i
w tęczowej bluzeczce, choć nie zawsze jest
jej w niej do twarzy i nie na każdą porę
dnia i wieku.
5 września
Podczas przyjęcia urodzinowego u
znajomego jego córka zaczęła wypytywać

się o wiek rodziców w chwili śmierci. Odpowiadał spokojnie, choć chwila to była
złowieszcza, bo ona zapewne liczyła w myślach w oparciu o tak zwaną siłę genetyczną,
ile jeszcze ten tata pożyje. Ależ te młode
kobiety są pragmatyczne! Wszystko liczą,
nie tylko kalorie. Skądinąd nie ma co się
temu dziwić. Wyrachowanie kobiet jest
tarczą obronną ich słabości.
6 września
Stało się! W notach z 23, 27 i 29 lipca 2021 roku pisałem o zalewie wierszy
pseudo-lingwistycznych, o mechanicznych
zabawkach słownych. Pisałem o narastaniu
tej fali, a więc wieściłem epidemię. Teraz
poczta przyniosła zbiorek cenionej pisarki
Ewy Klajman-Gomolińskiej o absurdalnym
tytule Ssie. Tom 2. Tom 1 nigdy nie powstał,
na okładce którego autorka bezwstydnie
pisze, że jest to „wyzwanie dla każdego
Czytelnika, któremu zabawa słowem i brak
dosłowności interpretacyjnej nie są obce”.
A więc skoro tak poważna pisarka, którą
nawet sama Ariana Nagórska ceniła, tak
niepoważnie się wypowiada, a we wnętrzu
książki same słowiarskie potworki, to
mamy już pandemię neo-lingwistyczną.
7 września
Dla niektórych polityków religia
stanowi świetne narzędzie manipulacji.
Zastępuje ideologię, której sami nie są
w stanie wymyśleć. Spójność przekazu
religijnego i tkwiąca w nim duża energia
metafizyczno-emocjonalna są dobrym
narzędziem oddziaływania na masy, a oto
właśnie chodzi.
8 września
Rozmowa z Maciejem Dzierżykraj-Lipowiczem. Wysoki poziom, choć tylko
dwie lampki koniaku na głowę. Fruniemy…
A jednak jest tu z kim rozmawiać!
9 września
Remis jak zwycięstwo… Znów kabotyńskie podbijanie bębenka w celu poprawy
samopoczucia coraz bardziej sfrustrowanych Polaków. Wyrównujący gol w
meczu piłkarskim z Anglią padł w czasie
doliczonym, a więc jakby dodatkowo, bo
co by było, gdyby tego czasu nie doliczono? Reprezentacja Anglii nie musiała
niczego osiągnąć, niczego udowodnić,
bo i tak pierwsze miejsce w grupie miała
zapewnione. Prestiż też nie był jej zbyt
potrzebny, bo polska propaganda mówiąc
o remisie jako o zwycięstwie, ów prestiż i tak
wyolbrzymiła. Anglicy grali metodycznie,
równo, treningowo, nie nadwyrężając się,
bo przecież ci gladiatorzy muszą zachować
siłę i zdrowie na mecze gladiatorskie w
rozrywkach ligowych, które są ważniejsze
dla ich kasy i kariery...
Można by tak długo zbijać propagandową euforię mediów i polityków winnych
owej narodowej frustracji, którą trzeba
koniecznie niwelować piłką nożną, skoro
nie ma już innych sposobów. Troszkę mi

10 września
Znów przyjechał ogromniasty suv z
maleńkim łysiejącym facecikiem tłukącym
się w jego wnętrzu. Przypominał zasuszone
jądro orzecha tłukące się w skorupie. Tak
też ja się czułem, gdy prowadziłem swego
czasu taki suv, choć mały nie jestem (180
cm). Maleńki łysiejący facecik udawał rozsądnego i mówił o wyjściu z pułapki średniego
rozwoju poprzez innowacje. Słuchałem bez
przekonania, bowiem rozwój – z wyjątkiem
rozwoju biologicznego, intelektualnego i
duchowego – wydaje mi się czymś bardzo
podejrzanym. Choć suv nie jest produktem
polskim i nie wyprowadza nas z pułapki
średniego rozwoju, chociaż być może jakiś
jego podzespół został sklecony nad Wisłą
i Odrą, to jednak ów maleńki łysiejący
facecik traktuje go jako wyższe stadium
rozwoju niż mój niebieski chevrolecik.
Rzeczywiście – jest wyższy i zawsze takie pudło zasłania mi widoczność podczas jazdy,
co jest skądinąd niebezpieczne. Nie wiem
jednak, czy wyższym stadium rozwoju jest
takie marnowanie środowiska naturalnego
(surowce, energia), aby tłukł się w nim niczym zasuszone jądro w skorupce orzecha
ten maleńki łysiejący facecik.
11 września
Laicyzacja i ateizacja postępują lawinowo. To nie tylko efekt kryzysu w Kościele
rzymskokatolickim, ale dramatyczne efekty
dynamicznie zmieniającej się i dopuszczającej już „wszystko” rzeczywistości.
Przygniecieni tym „wszystkim”, a także
mnogością ludzkości, ludzie przestają wierzyć w wieczność dla siebie i poświęcają się
swojemu hic et nunc.
12 września
Większość tych absurdalnych i aktualnych zdarzeń (pijaństwo kierowców,
zabójstwa dzieci, rodziców, dziadków,
karkołomne wygłupy), od których niemal
wszystkie dzienniki telewizyjne i portale
internetowe rozpoczynają swoje serwisy
informacyjne, to w znacznym stopniu
efekt buntu jednostek. Bunt jednostek
zastąpił w zglobalizowanym a równocześnie
dogłębnie sprywatyzowanym i zindywidualizowanym świecie bunt mas. – Miało być
lepiej a jest tak samo – mówią ludzie i mają
wszystko gdzieś.
13 września
Dla większości czytelników realność
jest ważniejsza niż fantazja i fikcja. ….
Gorzkniejący literat Jarosław Seidel napisał
bez ogródek, choć uważa, że jestem z nim
„na pieńku”, że „w lipcowym „Akancie”
da się czytać tylko pański Dziennik i może
felieton Ariany Nagórskiej. Dodał: „Pański
Dziennik coraz lepszy – wyrabia się Pan”.
Brzmi to dwuznacznie, bo w gwarze śląskiej „wyrobić się” znaczy „wys… się”. Być
może. Każde przecież pisanie ma również
charakter oczyszczania się.
14 września
Spotkanie z Bardzo Ważnym Człowiekiem. Usiłuję Go przekonać do innego
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Ważnego dla Sprawy Człowieka. Mówię o
jego talentach, pasji, zaangażowaniu, że w
zasadzie trudno go zastąpić. Bardzo Ważny
Człowiek nie daje się przekonać ze względu
na różnice w opcjach politycznych, a raczej
z uwagi na nieskrywaną, bo wielu przecież
skrywa, przynależność tegoż do wrogiego
obozu. Mówię, że Sprawa jest ważniejsza, a
Bardzo Ważny Człowiek, że tak, ale można
innego równie dobrego człowieka dla tej
Sprawy kupić. – Wszystko zależy od wielkości kwoty – tłumaczy, a wiem, że ma dostęp
do dużych kwot.
Jestem przerażony.
15 września
Wizyta u starych profesorstwa. Mówią, że im ten świat nie odpowiada, że żyją
w innym. Kilku dobrych przyjaciół, jakaś
wizytka, jakiś telefonik, regularne posiłki,
specerek. Już nawet na manifestacje KOD-owskie w obronie wolnych sądów przestali
chodzić.
Tragedia!
16 września
Coraz więcej ludzi robi tylko to, co
jest celowe, co im się przydaje. A gdzie
ten uroczy bałagan życia? Wydaje mi
się, że taka teleologiczność to między
innymi efekt technologizacji życia, które
zmusza do obsługi coraz większej ilości
przedmiotów-gadżetów według określonej
instrukcji.
Żadna przypadkowość, żadna swoboda.
17 września
Z klasą ludową na stadionie. Nikt
nie stosuje się do jakichkolwiek zaleceń
sanitarnych z wyjątkiem luzu i dobrego
samopoczucia. Jest jak jest. W telewizji i
internecie coś tam mówią, ale za tym idą
wielkie pieniądze. Co to nas obchodzi, bo
my mamy to, co mamy. Jest jak jest.
18 września
Czuję, że Dziennik czasu zarazy coraz
głębiej zanurza się w prowincjonalności.
Mimo odniesień do światowej piłki i
ekscesów na granicy polsko-białoruskiej,
obraca się w przestrzeni domu, ulicy,
głowy, która coś tam usiłuje przetworzyć
na użytek Czytelnika. Światowa przecież,
przynajmniej w propagandzie medialnej
i politycznej manipulacji, pandemia mija,
przynajmniej w świadomości większości
ludzi. Żyjemy z nią tak, jak łagiernicy żyli
z wszami i pluskwami. Przeszkadza, ale
już nie przeraża. Sebastian powiedział, że
z tą odpornością stadną, którą koniecznie
według Ministra Zdrowia musimy osiągnąć
przez szczepienia to wielka ściema, bo w
zasadzie to chyba wszyscy już przechorowaliśmy COVID-19. Jedni bardziej dramatycznie i tragicznie, drudzy tak jak zwykłą
grypę, niezauważenie. Przeciwciała są chyba u każdego z nas, co od czasu do czasu
zdumieni lekarze objawiają światu. Skoro
mija, ta – dzięki pandemii – światowość
mojego Dziennika, to na plan pierwszy
pcha się jego prowincjonalność, losowe
usytuowanie autora w czasie i przestrzeni.
Coraz bardziej mam za złe tym, którzy
każą mi ten Dziennik nadal pisać. Jako
notatki z naszej bieżącej sytuacji, także tej
wewnętrznej, może i da się on dziś czytać,

bowiem sytuacja łączy, każdy może w niej
się znaleźć, poszukując swego odbicia, ale
co to będzie za kilka lat? Kolejny szpargał,
który znudzony czytelnik w jakiejś tam
bibliotece będzie przerzucał, ziewając. Literatura rzeczywiście starzeje się najszybciej. Nie dziwię się więc, że pisarze z taką
niecierpliwością prą do jak najszybszego
druku swoich wytworów. Jutro już będą
nieświeże, jak język już nie dziadka ale
ojca, czy nawet starszego kolegi.
19 września
Pojeździłem trochę po różnych drogach. Niektórych odcinków nie pamiętam;
jak to się stało? Czasem prowadzi mi się
wóz lekko niczym piórko, czasem jak
ociężałego wołu.
20 września
Tego nawet w odsądzanym od czci i
wiary PRL-u nie było i to nie tylko z uwagi
na jego zapóźnienie technologiczne. W
poniedziałek udałem się do salonu prasowego, żeby kupić piątkową „Rzeczpospolitą”. Pani znalazła na zapleczu jeden
egzemplarz i przyłożyła kodem kreskowym
do czytnika.
- Nie mogę panu sprzedać. Nie ma
już tego w systemie - orzekła.
- To niech pani sprzeda mi poza systemem – zaproponowałem.
- Nie mogę. To, co nie sprzedane,
muszę oddać w całości.
- To niech pani mi podaruje a numer „Rzeczypospolitej” protokolarnie
wybrakuje.
- Nie mogę – powiedziała stanowczo i,
odwróciwszy się na pięcie, zaniosła gazetę
na zaplecze.
Chciałem jeszcze rozmawiać, ale ona
już nie.
W nocie z 4 września pisałem o człowieku jako dodatku do maszyny. Teraz
wyszło to czarno na białym. W PRL-u
rzeczywiście tego nie było.
21 września
Na co czekają ci starzy, próżnujący
ludzie? Wydaje się, że na powrót młodości,
że zaczną od nowa, ale mimo wszystko nie
inaczej, tylko tak samo.
Niech czekają, skoro im tak niedobrze.
22 września
„Zmuszony” do pisania Dziennika czasu
zarazy wczytuję się – dla wprawki warsztatowej – w Dziennik 1982, bardzo cenionego
przeze mnie Jana Józefa Szczepańskiego
(1919-2003), którego 13 września 1981 roku
zaprosiłem do Galerii „Kujaw” w Bydgoszczy.
Zrobił na mnie wrażenie spokojnego, dobrego, inteligentnego i pracowitego człowieka.
otwartego na innych, nie skupiającego się na
sobie jak wielu, bardzo wielu pisarzy.
Widać to po Dzienniku, w którym mało
osobistych refleksji a dużo opisów ludzi i
przyrody z pogodą na czele oraz relacji ze
zdarzeń, których było bardzo wiele, a J.J.
Szczepański był wówczas prezesem Związku
Literatów Polskich. W moim dzienniku jest
odwrotnie: dużo przemyśleń, filozofowania,
maksym i aforyzmów. Czy to efekt rozdętego
ego i braku innych możliwości wypisania
się a choćby tylko wypowiedzenia się, bo na
prowincji naprawdę nie ma z kim rozmawiać?
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Gdy mówię ludziom coś co wykracza poza
praktyczną codzienność, to widzę przed sobą
wielkie okrągłe oczy. Tylko czasem przychodzi do redakcji poeta Wojciech Banach, który
takich oczu nie robi. Za rzadko przychodzi…
23 września
Jak tym okrętem, którym jesteśmy, sterować? Sztormy sztormami a fluaty fluatami,
ale jaki cel? Czy to tylko port wiecznego snu?
24 września
W Wilanowie wymiana trzech starych
kasztanów, noszonych cały czas w kieszeniach marynarki, na nowe, tegoroczne. A
jednak jestem przesądny.
25 września
Zielone, wciąż jeszcze zielone Bieszczady poprzecinane asfaltowymi drogami,
przy których rosną nowomodne posesje.
Jak będzie za 20, 30 lat? Smutno? Nie! Nowi
ludzie nie będą mieć już odniesień do niecywilizowanej zieloności.
26 września
Lublin i Rzeszów zaskakują tętniącymi
życiem starówkami, Przemyśl już nie, pustawy. A przecież do niedawna przygraniczne
miejscowości tętniły życiem. Dziś coraz
mniejszą rolę odgrywają granice polityczno-topograficzne a coraz większą kulturowo-psychiczne.
27 września
W różnych bieszczadzkich miejscowościach, w tym w Muzeum Bojków w Myczkowie i w klasztorze sióstr nazaretanek w
Komańczy przewodnicy proszą o założenie
maseczek. Sami są bez. W ogóle na Podkarpaciu państwowe zalecenia sanitarne
traktuje się bardzo i to bardzo pro forma. Żyje
się jakby nic szczególnego się nie działo.
Są napisy, odkażalniki i to wszystko. Nikt z
miejscowych nawet nie podejmuje tematu
pandemii.
28 września
Każdy fenomen natychmiast znajduje
swój cień, naśladownictwo. Media klonują te
cienie, a potem ci, którzy uwierzyli mediom
zaczynają siebie nie poznawać.
29 września
8 dni w 17-osobowej, od rana do rana,
grupie, która rozpoznaje ze mną skrawek
świata (Bieszczady). Czuję się przebodźcowany czyimiś wrażeniami, którymi inni
chcą się ze mną dzielić. Podwójne, potrójne
wrażenia. I jeszcze wieczorem chcieliby się
bawić, a bez alkoholu nie potrafią. Mają
pretensje, gdy ja dłużej siedzieć nie chcę.
Trochę jednak muszę z uwagi na rolę, którą mi przypisują. Każda grupa musi mieć
kogoś, kto będzie na nią patrzył i kiwał
głową albo w górą i w dół albo w poprzek.
Dzieci… My wszyscy jesteśmy dziećmi wobec
wszechświata i wieczności.
30 września
Starość wlecze się przez jesień. Tłuste,
zdeformowane ciała, zacięte, skrzywione
twarze. Zabijają swój ostatni czas. Szukają
impulsów, które ich ożywią. Całe szczęście,
że już jutro będę w pracy, młody, bowiem
mam przede wszystkim jakiś cel przed
sobą. v
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Friedrich Schiller (1759-1805)
Rękawiczka
Przed ogrodem lwiej grzywy
Siadł król Franz miłościwy,
Gry w śmierci czeka,
Wokół niego wielcy korony,
Zaś na wysokie balkony
Wianuszek dam ucieka.
Paluszkiem skinął monarcha,
Daleka krata otwarta
I wszyscy widzą bajeczny krok.
Oto król – kot:
Nieme czoło
Wokoło
Obrót, długi ziew,
Zatrząsł grzywą groźny lew,
Członki rozłożył
I się położył.
A król palcem otworzył
Kratowane progi
Drugiej bramy,
I srogi
W skoku dziki zwierz,
Kot pręgowany
Nadbiega na lwa rycząc
Z goryczą
I ogonem
Straszliwą oponę
Bije, język na wierzch,
Nieśmiałym kołem
Mija lwią głowę
Mrucząc wściekle
Kładzie się, zaciekle
Drwiąc, niżej stronę.
Kiwnął, ten co koronę
Dzierży kolejny raz; podwójny dom
Otwarty, lamparty jak z nieba grom
Odważnie, walecznie wybiegły w twarz
Tygrysowi wraz…
Pręgowane łapy wnet je złapały,
Lecz już podniósł się lew
Z rykiem – wrócił ciszy zew;
A dookoła
Pot pokrył czoła,
Głód mordu, a koty leżały.
Nagle z rogu altany
Rękawiczka cud – damy
Między tygrysa i lwa
W środek spada.
Dla Delorgesa szyderczy gest,
Mówi Kunegunda piękna:
„Rycerzu, jeśli twa miłość jest
Tak, jak wciąż powtarzasz, wielka…
Na swą rękawiczkę czekam.”
Więc rycerz pędzi, nie zwleka,
Spełnić, o co dama prosi,
Pewnymi kroki
Wchodzi pomiędzy straszne koty,
Paluszkiem rękawiczkę podnosi.

Wszystkim zdziwienie dech zapiera,
Dam oczy wpatrzone w kawalera.
A gdy rękawiczkę oddać idzie on,
Chwalą go usta dworu całego.
Lico Kunegund’ w miłosny ton
Obleka się – to szczęścia tron –
Gdy ona pobiega do niego.
Wtem on jej swą zdobycz rzuca w twarz
„Nie brak mi twych braw, bo ty grasz”
i opuścił ją dnia owego.
tytuł oryginału: Handschuch
tłum. Adam R. Prokop

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
Elf-król
Któż w wicher i w noc konno bieży?
To ojciec z synem; dziecko leży;
W ramionach ojca jest chłopięciu
Ciepło, w bezpiecznym tat’ objęciu.
Synu, czemu twarz twą grymas krzywi? –
A ciebie, ojcze, elf nie dziwi?
Elf-król, tren jego? Spójrz, w diademie! –
Synu, to tylko zamglenie.
»Słodkie maleństwo, ze mną chodź!
Przepięknych zabaw zagramy moc;
Kolory kwiatów są na plaży,
Złotą cię szatą ma mać obdarzy.«
Ojcze, ojcze, słyszysz li to szeptanie,
Elfiego króla obiecywanie? –
Już cicho, spokój, dziecię drogie;
Wiatr w suchych liściach szemrze tobie. –
»Chłopcze uroczy, chcesz iść ze mną?
Moje córy pięknie czekać będą;
Moje córy prowadzą nocami Ren,
Wkołyszą, wśpiewają, wtańczą ciebie w sen.« –
Ojcze, ojcze, widzisz li miejsca tamte?
Elf-króla córy, czekają mnie. –
Synu, synu, dokładnie widzę:
Stare wierzby szare zdają ci się. –
»Kocham cię, twego pięknego pragnę kształtu;
Nie zechcesz, ucieknę tedy ku gwałtu.«
Ojcze, ojcze, teraz on mnie dotyka!
Mnie od Elf-króla ból przenika! –
Ojcu się zlękło; pogania konia,
Jęczące dziecko tuli w ramionach,
Osiąga dwór w trudzie, w potrzebie;
Zmarłe już dziecko tulił d’ siebie.
tytuł oryginału: Erlkönig
Z niemieckiego przełożył Adam R. Prokop
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Emilia Obderko

Praktyki w Akancie

Student podczas pandemii
Teraz masz rok studiów w plecy, słyszałaś te słowa od każdego członka rodziny
podczas niedzielnego obiadu, po tym jak
powiedziałaś im, że zmieniasz kierunek
studiów, bo z obecnego jesteś niezadowolona. Bardziej obchodziło ich to, co
powiedzą inni ludzie, co powiedzą sąsiedzi, niż twoje uczucia. Ale starałaś się to
ignorować, starałaś się nie przejmować
tym, że przez najbliższy czas będą ci to
wypominać przy każdej możliwej okazji.
Po prostu życie będzie toczyło się dalej,
prawda? Tak myślałaś…
Postanowiłaś pójść na edytorstwo,
przecież kochasz książki. Uwielbiasz je
czytać, chciałabyś dowiedzieć się o nich
więcej i może… może kiedyś także brać
udział w ich powstawaniu. Jesteś dumna
z tego, że w końcu zdecydowałaś się obrać
taką drogę, że teraz wiesz, co chcesz robić
w życiu i postanawiasz podzielić się tym
z innymi. Ale to nie jest takie kolorowe.
Po pewnym czasie masz już dość odpowiadania na pytania ludziom, którzy po tym
jak powiesz im, że studiujesz edytorstwo
pytają, co to jest? Ale ich także starasz się
zignorować, chociaż czujesz na sobie ich
wzrok, patrzą na ciebie ze współczuciem,
jakby byli gotowi pocieszyć cię, bo są pewni, że nie znajdziesz po tym pracy.
Ale w końcu jesteś, dotarłaś na swój
„wymarzony” kierunek. Myślisz, że już nic
nie może stanąć ci na drodze w nauce, co
może być gorszego od tego, że rzuciłaś
inne studia po jednym roku? I nagle przychodzi ona… nieproszona, gwałtownie
wchodzi z butami do twojego życia. I tak,
mówię tu o pandemii. To ona rozdarła
twój pierwszy rok na nowym kierunku
studiów. To przez nią studiujesz zdalnie.
To ona sprawiła, że rok 2020 trwał 2 tygodnie i 8 sekund. Czasem zastanawiasz się,
czy 2020 rok naprawdę się wydarzył, czy
jest tylko jakimś mglistym wspomnieniem,
snem na jawie.
Kiedy byłaś nastolatką przez cały czas
powtarzano ci, abyś nie siedziała tyle przy
komputerze, przecież popsujesz sobie
wzrok i postawę. Te zasady teraz już nie
obowiązują. Teraz siedzisz przed komputerem, bo przecież nie masz innego
wyjścia. Przez pół dnia wpatrujesz się w
monitor, gapiąc się w kropki z inicjałami
na Teamsie, bo kolejnej osobie „zepsuła
się kamerka”. Obojętnie przewijasz rozmowy na Messengerze, które imitują twój
kontakt z drugą osobą, zastanawiasz się,
czy człowiek po drugiej stronie naprawdę
istnieje i czy nadal znacie siebie tak samo
jak kiedyś. Nie włączasz się do dyskusji na
zajęciach, bo nie masz siły nawet odciszyć
mikrofonu, tak bardzo psychicznie pożerają cię zdalne lekcje. Nie masz motywacji
do niczego, czasem nawet nie wstajesz
z łóżka na poranne wykłady, pomimo
tego, że laptopa masz o krok od siebie.
Rzadko możesz nawet wyjść podczas roz-

mowy do toalety, bo wykładowcy zadają
więcej zadań niż wcześniej. Nigdy nawet
nie pomyślałaś o tym, że będziesz miała
dylemat, czy spóźnić się na ćwiczenia, czy
zjeść obiad, mając tylko 15 minut przerwy
pomiędzy zajęciami, a przecież ziemniaki
gotują się 20 minut. Z tęsknotą mijasz swoją uczelnię kiedy przejeżdżasz obok niej
tramwajem numer 4 i zastanawiasz się czy
kiedykolwiek pozwolą ci tam wrócić. Kto
by pomyślał, że będziesz chciała wrócić
normalnie na studia? Ale taka jest prawda,
masz już dość nauki przez ekran laptopa,
przecież komputer kiedyś symbolizował
twój wolny czas, a nie obowiązek…
Ale przychodzi ten czas. Czas praktyk.
Myślisz, że będą tragedią, że będziesz się
na nich męczyła zupełnie jak na zdalnych zajęciach. Ale miło się zaskakujesz.
Przyjeżdżasz na miejsce i widzisz znajome
twarze ludzi z twojego kierunku. Prawdziwi ludzie! A nie jakieś ikonki na ekranie!
Wchodzicie razem do budynku, do pomieszczenia swoich praktyk, w drzwiach
wita was sekretarz całej redakcji – Stefan
Pastuszewski. Zaprasza do pokoju, siadacie na krzesłach, a przed wami znajdują
się poprzednie numery miesięcznika
„Akant”. Bierzesz je w dłonie, kartkujesz
śnieżnobiały papier i czytasz wyrywkowe
strony jednocześnie słuchając jak opiekun
praktyk przedstawia wam szczegółowe informacje o wydawnictwie. Uśmiechasz się,
bo już wiesz, że tu będzie inaczej. Nie będzie jak u lekarza, który dzwoni do ciebie,
zamiast spotkać się na wizycie, nie będzie
jak w urzędzie, że wszystko odbędzie się
przez internet. Czujesz ulgę. W końcu.
Na praktykach wykonujesz różne
czynności, które wymagają od ciebie
schowania swojej introwertycznej duszy
do kieszeni – rozmawiasz i przeprowadzasz

wywiady z ludźmi, do których w innych
okolicznościach byś się nigdy nie odezwała. Tak samo z różnymi miejscami, w
które nigdy byś się sama nie wybrała. Ale
właśnie o to chodzi w praktykach, prawda?
Żeby robić rzeczy, których sama byś nie
zrobiła, żeby nabierać doświadczeń, które
przydadzą ci się w dalszym życiu i pracy.
I tak oto wykonujesz sumiennie wszystkie
powierzone ci zadania – piszesz artykuły,
felietony, recenzje, sprawdzasz teksty, bierzesz udział w dyskusjach na różne tematy,
odwiedzasz drukarnie. Poszerzasz swoją
wiedzę, uczysz się nowych umiejętności, a
zarazem spędzasz czas z ludźmi, których
kontaktu tak bardzo ci brakowało pomimo
swojego introwertyzmu. I nie narzekasz.
No, może trochę, bo kim byłby student
bez marudzenia?
Brak motywacji przez pandemię
nadal pozostaje z tobą, lecz teraz jest bardziej znośny, niż wcześniej. Jesteś dobrej
myśli, bo może niedługo powrócisz na
uczelnię. Przecież wszystko idzie w dobrym kierunku, prawda? Tak przynajmniej
uważasz. I będziesz się tego trzymać, by nie
oszaleć. W końcu po dniu spędzonym na
praktykach wracasz do domu i rozmyślasz
o tym jak będzie wyglądał powrót. Pewnie
będzie przystrojony mnóstwem rozmów.
Każdy pochwali się swoim spędzonym
czasem, nowym wyglądem. Wreszcie porozmawiacie wszyscy twarzą w twarz, a gdy
rozmowy i śmiechy ustąpią, wejdziecie
wszyscy do sali, usiądziecie w znajomych
ławkach i otworzycie przed sobą zeszyty,
które nie będą ani trochę przypominały
Worda, czy Dokumentów Google. Wtedy wejdzie wasz profesor i zacznie prowadzić
wykład jak gdyby pandemia nigdy się nie
wydarzyła… jak gdyby świat nigdy nie
stanął na głowie. Ale to jeszcze nie teraz.
Jeszcze poczekaj… v

Jerzy Utkin
za zmarłych
pomódlmy się dziś za tych którzy tego sami
uczynić już nie mogą prosili ze łzami
w gasnących smutnych oczach by o nich pamiętać
na co dzień a nie tylko od wielkiego święta
pomódlmy się za zmarłych tak nam kiedyś bliskich
nie tylko w listopadzie w Zaduszki lub Wszystkich
Świętych dniu tak znamiennym gdy wspomnienia same
cisną się kiedy tylko przekraczamy bramę
cmentarza albo w nawie podczas mszy w kościele
bo to nic nie kosztuje a znaczy tak wiele
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NISZA KOZIOROŻCA

Wkurzanie umiarkowanych
Minione lato politykom nie przyniosło wypoczynku i relaksu. Propagandyści
obu walczących plemion już w sierpniu
znacząco podkręcili decybele, a ryk jeszcze
się wzmaga, w miarę jak postępuje z błota
polska jesień. Resorty propagandy znają
się na ludziach tylko w jednym aspekcie:
ponieważ rozum jest zjawiskiem rzadkim
(i niewygodnym), trzeba postawić na
emocje! Strategie rozbudzania emocji są
liczne i skuteczne: obrażanie, poniżanie,
straszenie, wykluczanie, jątrzenie, szczucie
jednych przeciw drugim itp. Nie biorą pod
uwagę tylko tego, że nadmiar decybeli
powoduje utratę słuchu i zobojętnienie
na bodźce. Zobojętniałemu nawet strach
(emocja najłatwiejsza do manipulowania)
często nie daje kopa. Zamiast się miotać,
przyjmuje całkiem zdrową postawę: I tak
będzie, co ma być. Jak pożyjemy, to zobaczymy…
Trzecią emocją (oprócz strachu i
nienawiści) najbardziej ograniczającą
rozum jest miłość. Dlatego trwa zawzięta
walka o wykreowanie wyborców tak ślepo
i szaleńczo miłujących różne partie, że
przeciwników politycznych gotowi są eliminować. U niewierzących nazywa się to
wychowaniem dla tolerancji, u wierzących
– praktykowaniem miłosierdzia.
Co spokojniejsi rodacy pytają ze
zdumieniem, czy to możliwe, by wśród
zagorzałych zwolenników obu walczących
plemion dominowali wariaci? Mimo że na
ogłupianie i produkowanie jak największej
liczby rozrabiaczy, świrów, pożytecznych
idiotów poświęca się wiele sił i środków –
i tak najliczniejsi pozostają obywatele o

Juliusz Rafeld

Stary człowiek i czas
„Czas się nauczyć”. Dobre sobie! Stary człowiek i „czas-się-na-u-czyć”. Dobre,
znakomite, rewelacja! I jakie proste, powiedzieć „nie” kiedy myślisz „nie”. Odmówić,
ba, nie zrobić tego, o czym z góry wiesz, że
będziesz żałował. Jak to się może naukowo
nazywać? Chyba samo-destrukcja, czy jakoś
tak. W każdym razie jemu pasuje i za każdym razem to sobie powtarza, gdy…
„Czas zapomnieć”. Też dobre, a może
nawet jeszcze lepsze. Stary człowiek, więc
ile może pamiętać? Rok, dwa…, ale pięćdziesiąt?! Zwłaszcza, że tamci już dawno
zapomnieli, albo nawet nie zwrócili uwagi… Cóż, tego chyba jednak nikt jeszcze
nie nazwał. Może w końcu jakiś poeta…
„Czas się odwrócić”. No, z tym jakoś
łatwiej dać sobie radę, byle tylko nie czytać
za dużo. Bo czar pryska, gdy Jack Reacher
mówi: „Wiem, na świecie mnóstwo draństwa, ale nie pod moim nosem…”. Ale stary
człowiek ma czas i pisze wiersze. Tylko cóż
tu po poecie?… v

poglądach umiarkowanych. Tyle że jeden
świr (zwłaszcza ustawiony w mediach)
przekrzyczeć potrafi nawet wiele tysięcy
zrównoważonych i spokojnych. Ponadto taki umiarkowany, nawet jeśli został
wyborcą którejś z partii plemiennych,
od jej reklamiarzy i propagandystów
nieraz będzie słyszał (oczywiście już po
wyborach) pogardliwe i krytyczne uwagi
o podobnych sobie. Jako osobnik nie dość
krzykliwy i ruchliwy, określany będzie jako
asekurant, tchórz, oportunista, egoista,
typ aspołeczny, bierny, nijaki, wycofany,
labilny, wierzący bezobjawowo, agnostyk
zakamuflowany, ateista bezideowy (nieprogresywny) itp.
Jednak stawianie na nadpobudliwych
maniaków może wyjść bokiem właśnie
tym, którzy uważają nawiedzonych za
najskuteczniejszych naganiaczy i agitatorów wyborczych. Nie tylko najbystrzejsi,
ale i najmniej lotni politolodzy zgodnie
podkreślają, że to nie ekstremiści i radykałowie decydują o wyborczych sukcesach partii, bo oni nie tylko NIGDY nie
stanowią większości, ale na dodatek tych
bardziej umiarkowanych (na ogół najliczniejszych) mogą zniechęcić lub wręcz
odstraszyć od głosowania na partię zbyt
bojową w gadaniu!
Przypomina mi się często wypowiedź
znajomego w średnim wieku: – Ja nie mam
na kogo głosować, bo widocznie jestem aż taki
dziwak, że się do tego sztywnego społeczeństwa
nie nadaję. Na przykład będąc wierzącym, nie
znoszę zarówno fanatyzmu religijnego, jak i
fanatyzmu antyreligijnego. Zapewniłam gościa, że żaden z niego autsajder, bo należy
właśnie do decydującej większości, która
swe wyborcze sympatie między walczące
plemiona rozkłada mniej więcej po równo.
Tyle że dla ideologów obu głównych partii
taki wyborca (choć oczywiście przydatny)
stanowi jednak obciach. Dla europejskich
elit Platformy jest zbyt mało postępowy,
bez rewolucyjnej werwy, wskutek uwikłania w jakieś archaiczne wierzenia; z kolei
świętoszki z PiS nigdy nie uwierzą, że ktoś
spoza ich kliki może być wierzący tak jak

należy.. Kwestionowane przez nich deklaracje wiary uznają za oszustwo i kłamstwo,
a jako Nieskazitelni w Wierze oszustami i
kłamcami gardzą (obie partie nie unikają
jednak agitacji, by pogardzani obciachowcy jednak na nie głosowali!). Wspomniany
znajomy odrzekł na to pogodnie: – To ze
mnie nie mają żadnego obciachu, ani też na
szczęście żadnego pożytku. Nie głosuję i nie
żałuję!
W niedługim czasie (choć i tak za późno) miałam okazję potwierdzić słuszność
jego postawy. Od pewnego czasu zwracałam uwagę na wyjątkowo niesympatycznego (wręcz chamskiego) dziennikarza w
publicznym radiu. Wszystkie jego „walory”
od razu wskazywały, że stosowano do niego taryfę ulgową, a stołek dostał za jakieś
umiejętności raczej nie dziennikarskie.
Głos miał wyraźnie nieradiowy, dyszący z
nienawiści do co najmniej połowy świata,
przy tym syczący, jakby się kłęby żmij na
antenie przewalały, gryząc własne ogony. O patriotycznych zasługach najlepiej
jednak świadczył jego język. Ubogi zasób
słownictwa, kłopoty z odmianą wyrazów,
błędy gramatyczne i składniowe kazały
się życzliwie domyślać, że już w młodości
z lekcji polskiego uciekał, by walczyć z
komuną. Obecnie słynie z bezskutecznej
walki z komunistami zmarłymi, spoczywającymi w zbyt prestiżowych jego zdaniem
miejscach. Od lat domaga się, by ich z
tych miejsc wygrzebać i gdzieś przenieść,
ale widocznie ani on, ani lansujące go
władze nie mają wystarczającej krzepy.
Tegoż to właśnie osobnika całkiem niedawno prezydent uhonorował jakimś
ważnym odznaczeniem państwowym. Gdy
z chłodną premedytacją prezentowałam
jawny brak obywatelskiej dumy z tego
wydarzenia, reprezentantka plemienia
antyprezydenckiego zawołala radośnie: –
A dobrze ci tak! „Mądry Polak po szkodzie”.
Trzeba było głosować na Trzaskowskiego! Wtedy, przypomniawszy sobie opinię mądrego
znajomego, odpowiedziałam: – Bzdura!
Kto nie chciał przyłożyć ręki do szkód, ten
w drugiej turze w ogóle nie głosował. v

Jarosław Seidel

Chwilowa słabość poezji polskiej?
Obecnie uwidacznia się słabość poezji
polskiej (nie tylko w „Akancie”). Brak
głębi, dość wąski zakres tematyczny (nie
mówiąc już o formie, która jest częstokroć żałosna). Kilka wersów rzuconych
na papier, niedopracowanych i nie przemyślanych, to jeszcze nie wiersz. Widać w
tym brak tzw. backgroundu (literatura,
przeżycia, refleksje, doświadczenia). Namysł – tego brak.

Kiedyś mówiło się: „niedzielny kierowca”, o kimś, kto raczej słabo prowadził samochód. I analogicznie, dzisiaj można mówić o „niedzielnych poetach”, dla których
pisanie jest przypadkowym hobby, miłą
odskocznią od codziennej rzeczywistości
– w niedzielę po kolacji lub od przypadku
do przypadku. Co tam akurat wpadnie do
głowy. Bez większego szacunku dla materii
słowa, ani dla samego czytelnika. v
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Małgorzata Borzeszkowska

Z pogranicza
na pograniczu istnienia i rozpadu,
szaleństwa, rozsądku, przeszłości i twardego teraz
nawet las, w listopadowej obfitości pomieszanych
ciepłem
kolorów pod stopami, podrzuca zagadki pogranicza
leśniczówka rozeszła się na różne strony
pamięci, nawet drzewa owocowe ukryły się skutecznie
budynek szkoły pośród lip nad brzegiem jeziora
i dwadzieścia ceglanych domów w kratę,
z czerwonymi dachami, które pozostały
tylko w opowieści wędkarza
okno na aleję poskręcanych dębów wciąż opłakujące
deszczem śmierć ścian, agonię kominka
i w końcu leśny cmentarzyk z nagrobnymi płytami
pozbawionymi imion poza jednym Emilem
i jakimś Otto, panem Grubbą i jego kobietą, którzy
zmarli jedno po drugim w roku pańskim 1974,
zamykając na zawsze listę nieobecności
palą się lampki listopadowych mchów,
tablica przy wejściu przypomina Koheleta:
pokolenia przychodzą i odchodzą,
ziemia trwa i trwa,
a my wciąż na pograniczu

Portret z kozą
najpierwsze wspomnienie to błyszczące oficerki
niemieckiego żołnierza i majtki  
zasikane ze strachu, a potem marsz i piach po kolana
  
ciągnęła na sznurku kozę gdzieś od Sandomierza,
pod poduszką chowała na później kawałek  
kiełbasy podarowany przez sołdata
koza przepadła, kiełbasa zzieleniała, ale dotarła do miasta
z wiatrem od morza i zwałami czerwonych  
gruzów, z wypalonymi bramami, przez które wchodziła
powoli w dorosłość
nauczyła kląć po polsku małą Niemkę  
i razem sprzedawały na targu rodzinne dobra,
wełnę i wyprawkę brata,
papierosy chyba jej nie smakowały, ale lakier błyszczał
na malutkich paznokciach całkiem odświętnie
Orunia i Wrzeszcz, Wilniucy i autochtoni, Kaszubi i Niemcy
- to wszystko płynęło z nurtem Raduni aż do Głównego
Miasta, niosąc i mieszając dawny i nowy Gdańsk

Lebensborn. Przenikanie snów

w końcu dopłynęła do Staszka z kaszubską  
rodziną, do mnie, do stoczni i wystrzałów  
w kwaśnym zapachu gazu, do topoli zasłaniających
tory na Nowy Port, do wnuków i jednookiego kota

czy są jak rosa, która osiada  
na ścianach, potem w nie wsiąka i wykwita
naciekami grzyba?  

świętuję dzień wszystkich matek nieboskich
od wojennych podróży z kozą na sznurku

może jak lawendowa woda,  
którą śniący nasączają deski podłóg i drzwi?  

Lebensborn. Postscriptum

albo jak pogubione dźwięki, ukryte  
w skrzypieniu zawiasów starych okiennic?

stare mury, popękany asfalt, trawniki
zryte przez stado dzików

może stąd moje sny o samotności, z kolcami
strachu wbitymi w poduszkę, z twoim
umykającym cieniem?

wysiadujemy na ławeczkach  
poplamionych żółtymi liśćmi

śnienie o zapachu krochmalu, mgła  
w odcieniach szarości i fioletów,  
z cichnącym o świcie szumem płyty
wie einst Lili Marlen

każdy zapatrzony we własną  
dolegliwość - sprawdzamy wyniki
wygrzewamy w słońcu, masujemy plecy
zadowolonych z życia kotów  

Lebensborn. Samotność traw

nad starym budynkiem podnosi się
mgła albo może opada

samotność na jesiennych nieużytkach  
to stary krzak głogu, jeszcze bez głodnych
ptaków, to umierające nawłocie w lekkich całunach
babiego lata, płaczące o świcie kroplami
opadających mgieł, to pojedynczość,  
osobność brzozy przydrożnej, która przegląda się w ostatniej
kałuży, liczy pożółkłe liście, kolejne zmarszczki kory

dyskutujemy o pogodzie i menu,
łuszczy się farba, pustoszeje park,

przykucam na skraju ścieżki,  
wśród wysokich, suchych traw jestem sama i nie,
gdzieś  
blisko prawie nieuchwytne cienie, cienie cieni,
kątem oka widzę i nie widzę szczupłe dziecięce nóżki
w szarych wełnianych pończochach i trzewikach,
słyszę lekki szum peleryn pielęgniarek, niepokój
osiada na trawach jak rosa
jestem tuż przy ziemi cieniutką strużką płynie
melodia: Wie einst Lili Marlen

smutnieje wieczór,
ale nie zamykam oczu
nie śnię, a jakbym śniła:
czepki pielęgniarek
dzieci karnie w szeregu,
żandarm nuci przy bramie
piosenkę o Lili Marlen,  
której już nigdy nie spotka
w złotym świetle latarni
pielęgniarka wyciąga strzykawkę
z lekiem na niepamięć,
połykam pastylkę na nie-sen

str. 14

Akant 11(310)2021

Roman Wyborski

Romania Romana
„Romania” w wielu językach uznających rdzeń „Roma” za podstawę cywilizacji bez obiekcji ją właśnie przyznają
krajowi, któremu nasz język nadał nie
wiedzieć czemu brzmienie „Rumunia”,
które proponuję pozostawić subiektywnie
polskiemu - przyznajmy nostra culpa: zerowemu - postrzeganiu liczbowo drugiego
po Rzeczpospolitej wschodniego filaru
UE, pozostawiając Romanię jej bardziej
obiektywnemu istnieniu i opisowi.
Dodatkowo imieniem utożsamiam
swoją osobę z tym rdzeniem. Jest w centrum starego Bukaresztu plac Romana, czyli
rzymska w gramatycznym rodzaju żeńskim
rumuńskiego „placu” (nb. przez tamtejszych ówczesnych przyjaciół ironicznie
przemianowany na plac Wyborskiego).
Przypomina się anglojęzyczna autobiografia Polańskiego Roman by Roman, tytułem
uszlachetniający opowieść z osobistym
wsadem obserwacji i refleksji, w moim
przypadku siedemdziesięciolatka Romana roman o Romanii. Imiona w rzymskim
kontekście mówią jeszcze coś istotnego: w
żadnej onomastyce nie ma takiego nasycenia Traian’ami, Ovidiu’szami itd., jak w
rumuńskiej; sam nie zliczyłbym znajomych
i przyjaciół nie tylko o tym imieniu, ale też
dumie cezarów i/lub wrażliwości poetów.
Oczywiście liczbowo ustępują cesarsko-bizantyjskiej parze quasi powszechnych
imion Constantin / Elena (Ileana, itd. w
malowniczych zdrobnieniach), co tym bardziej na co dzień wyrasta z legendarnie historycznej Dacji na pograniczu imperiów i
fundamentów naszej (naszych?) cywilizacji.
W 1994 roku na jedno z ówcześnie licznych europejskich spotkań ludzi kultury i
nauki przyleciałem do Poznania z tegoż
Bukaresztu z kilkoma tuzami - paniami i panami, nb. z bizantyjskich (!) „herbowych”
rodów, polszczyzną mówiąc, wątek sam w
sobie wart osobnego tekstu - biegle anglo- i
frankojęzycznymi. Wojewoda Łęcki, znajomy turysta, ba! filar turystyki, zabrał mnie
do dzikiego „miasteczka” cygańskiego na
obrzeżach solidnej metropolii. Podaruję
szczegóły, którym niebawem poświęcę
więcej pogłębionej zadumy co do ówczesnej rodzimej mody medialnej na ujemne
rankingi ku dołowi stawki spychającej
równanie Rom = Rumun. Uważny Czytelnik

zauważy jeszcze jeden istotny rdzeń Rom,
tym razem ujemnie ciążący na tzw. wizerunku Państwa (idem, jak w przypadku „się”)
rumuńskiego do tego stopnia, iż oficjalnym
protestem MSZ próbowano nie dopuścić
do międzynarodowego funkcjonowania
początkowego ROM dla oznaczenia ich
Państwa i obywatelskiej tożsamości np. w
paszportach. Będzie czym się dzielić, jak
widać.
Bo rozpiętość między milionami cygańskimi z ponad sześćdziesięciu plemion,
a tysiącami arystokracji ducha, to jedna z
wielu różnorodności nieporównywalnego z
żadnym innym bogactwa. Oto przykład. W
krajowej Konferencji Episkopatu rumuńscy
biskupi są w większości tylko dzięki siedmiogrodzkim... grekokatolikom, bo „rzymscy”
są - poza mołdawskim i wołoskim - transylwańskimi Węgrami i banackim szwabskim
Niemcem. Przy tych ostatnich należałoby co
prędzej dodać: oni też w swoistej rywalizacji
narodowo-wyznaniowej z biskupem kalwińskim (Węgrzy) lub luterańskim (Sasi).
Pikanterii owej mozaice dodała bieżąca polityka, gdy przeciwko nieuczciwym akcjom
biskupów dominującej Cerkwi prawosławnej
na prezydenta Państwa wybrano potomka
saskich luteran, samorządowego primara
Hermannstadt (Sibiu, Seben), ożenionego z... grekokatoliczką. Już gorzej być nie
mogło... Użyłem pewnej solidnej struktury
- powiedzmy: federalnej - z charakterystyczną geografią historycznych prowincji i
dominujących tam językowych mniejszości,
aby wstępnie zapowiedzieć sezam i klucz do
jego skarbów.
Trzymając ów klucz w polskiej garści nie można nie zadać pytania o nasze
powiązania i wszelkie „Doświadczyńskie” więc dydaktyczne - przypadki historyczne.
Oczywiście poza perfidią wspomnianych
idiotycznych medialnie podtrzymywanych
skojarzeń lat 90-tych. Ambasada RP w Bukareszcie, w 1939 roku historycznie podmiotowa wrześniowym zamachem stanu i
zarazem ówczesny skrawek wolnej Drugiej
Najjaśniejszej (??) dla tysięcy uprzywilejowanych uchodźców, poznała po 89-ym wolność manifestowania w dwóch ulicznych
protestach. Pierwszy w 92-im „w obronie
rumuńskiej Transylwanii” rzekomo zagrożonej przez zmowę węgiersko-polską,
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co wyczytano i nagłaśniano na podstawie
efemerycznego warszawskiego pisma
„Sens”. Nomen omen bezsens owych manipulacji towarzyszył przygotowaniom do
trójkąta wyszehradzkiego, z wielu powodów
niepokojącego rumuński MSZ. Ostatni,
po zagłodzeniu na śmierć „byle Królika”,
bukowińskiego Rumuna vel Cygana w krakowskim więzieniu Montelupich, po dymisji ministra S.Z. i odwołaniu ambasadora
i całej obsady ambasady w Warszawie. W
obu, podobnie jak w mediach, skandowano refren: my wam tyle dobra w 39-ym, co
wy nam teraz?! Więc osobnej wrześniowej
refleksji pozostawmy preteksty i konteksty
najbardziej dramatycznego exodusu Państwa z ambicjami... mocarstwowymi. Jako
dyplomatyczny reprezentant tejże ciągłości
mojego Państwa nie zaoszczędzę wówczas
PT. Czytelnikom gorzkich myśli. Bowiem,
podobnie jak miły Akantowi inflancki kierunek polskiej obecności w europrzestrzeni, któremu neo (mocarstwowi?) politycy
nadali miano „trójmorze” („truj-może”?),
południowo-wschodnie rubieże UE ciążące
ku Morzy Czarnemu domagają się więcej
uwagi, nawet wnikliwszej uważności. Co
będzie do udowodnienia ( c.b.d.o.).
Czas zatem na wstępnie obiecane uzupełnienia, osobno „wakacyjne”, osobno językowe (się, Państwo oraz pisownia brzmień
rumuńskich itd.). Pierwsze banalnie odsyła
pokolenie dziadków nad wspomniane Czarne z jego Konstancami, Mamajami i Eforiami. Im też przynależy niejeden akapit. Tu i
teraz w kontekście bydgoskim w mieszkanku
mojej ponad 90-letniej siostry na Bartodziejach z rodowej (z Inowrocławia) biblioteczki
do porannej lektury wyciągnąłem tomisko
(prawie 650 stron) Dzienników (tom drugi,
1886/7) Żeromskiego, wydanych przez Czytelnika w... 1954 roku, apogeum stalinizmu
a la polonaise. Dedykacja (z pieczątki) Bydgoskich Okręgowych Zakładów Zbożowych
„PZZ” Oddział Powiatowy Inowrocław głosi:
ob. za wkład pracy w realizowaniu socj.
współzawodnictwa pracy o przedterminowe złożenie bilansu za III kwartał 1954 r.
Zostawmy wybrzydzanie na..., bądź wyśmiewanie tzw. nowomowy, której poświęciłem
osobne teksty. W tej dziedzinie i tak bardziej
uciążliwe bywało rumuńskie doświadczanie
stalinizmu, gdzie np. w latach 70/80-tych
każda praca magisterska musiała wstępem
nawiązywać do... wiadomo kogo i czego.
Dlaczego o tym piszę?
Niewyobrażalna - dzisiaj (!) bardziej niż
wtedy (?) - przepaść między „bilansem za
kwartał” (abstrahując od meritum „winien/
ma”) w mini przedsiębiorstwie państwowym,
a książkową nagrodą - bogactwem żeromszczyzny i dziedzictwem żeremiad sprzed pół
wieku odzwierciedlałaby przepaść między
polskim a rumuńskim (bo to nas interesuje)
doświadczeniem prawdziwych i pozornych
sprzeczności półwiecza bolszewickiego i
szerzej, XX wieku. Także w kontekście eufemistycznie międzynarodowym, któremu
Mołdawianie i Wołosi zawdzięczają samo
zaistnienie - ledwo ponad 150 lat temu nazwy i Państwa. Czego jednym z ostatnich
dowodów byłyby choćby inwestycje w odzyskanej (?) Dobrudży między deltą Dunaju a
aktualną granicą z Bułgarią. A gdy już tam
zagościmy najpierw wielki turecki sąsiad
upomni się o swoje (?), więc także grecki o
swoje (?!), itd.
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Znów „się”. Jak w tym ostatnim zdaniu, odnosiłoby do tureckiego podmiotu
i... albo rumuńskiego, albo domniemanego „międzynarodowego” accusativu,
nibybiernika, a jednak aktora. Najpierw
magicznym (?) ćwiczeniem w pigułce jednego dźwięku najpierw sie-zaprzecza (o!
właśnie...) upowszechnionej praktyce językowej oralnego spłaszczania teatralnych,
jakoby przesadnych artykulacji nosowych
(i nie tylko; przecież Polak prawie wszystko
ubezdźwięcznia!) na rzecz czegoś/kogoś
godnego uwypuklenia, wybrzmienia. A
dużą literą ortografia nadaje szczególny
walor podmiotowego desygnatu, tu - bez
wskazywania na gramatyczną osobę. Wyspiańskiego Stań się u krakowskich franciszkanów nadaje stworzeniu - czyli się
- całą moc wszechwładnego Stworzyciela
na jedynym takim witrażu dominującym i
prześwietlającym całą przestrzeń sacrum.
W moim idiolekcie każde Się ma takie
aspiracje, w odróżnieniu od wszelkiego
sie gramatycznie banalnej bezrefleksyjnej
zwrotności.
Co TO ma wspólnego z Romanią, a
raczej z Romyniją i jej językiem urzędowym
i mitycznym zarazem? Pozbawiona „ogonka” wymowy nosowej innymi znakami.
Fonetyka rumuńska namnożyła brzmień
zapisanych jednym „a”; spośród nich ten
„z daszkiem”, odpowiednik polskiego „y”,
odróżnia romańską Romanię od swojskiej
Romyniji właśnie. Więc dla zrozumienia
karpackiej i zakarpackiej oryginalnej inności trzeba uważniej nastawić uszu. Powinna
nam tu pomagać odpowiednia wykładnia
form zapisu fonetycznego.
Dam inny przykład, charakterystyczny
z wielu powodów. Gdy TO piszę, patrzę na
lipcową stronę kalendarza szczególnego:
na jego okładce TOMA ARNAUTOIU
1921 - 1959 (czyt. arnełcoju, drugie „ã”
zbliżone do zamkniętego „e”, „ţ” Się wymawia „c” ) i zdjęcie zgrabnego oficera
z podpisem: „w stulecie urodzin - album
kalendarz” - Córka, córka z każdego powodu nadzwyczajna, o czym za chwilę. Stronę
wypełnia skan pisma z 18 lipca 1959 roku
Trybunału Wojskowego do więzienia Jilava
(czyt. żilawa, nb. jednego z Zgromadzenia
Narodowego próśb o łaskę” 16 skazanych
na śmierć bojowników ugrupowania Tomasza, jednego z ostatnich spośród minimum
18 karpackich oddziałów zupełnie nieznanego zbrojnego ruchu oporu przeciw rodzimym bolszewikom („Wyklętych” wedle
nieszczęsnej polskiej neotradycji (?); nb.
Na wrześniowym gdyńskim festiwalu Arka,
kilka lat temu prezentowano film - dokument rumuńskiej TV, jeden z ponad setki o
Nich). Pisała o nim KARTA, pisałem o tym
w Rzeczpospolitej dodatku historycznym,
ale na pewno powrócę na łamach Akantu.
Urodzona w karpackiej grocie Joanna Raluka (w spolszczeniu) po zaaresztowaniu
matki i ojca trafiła do sierocińca, potem
do adopcji, by poznać swoją prawdziwą
tożsamość w latach 90-tych i odtąd przez
dwie dekady odtwarzała i dokumentowała
losy jednego z bohaterów zbrojnej rumuńskiej niezgody na lata 50-te, m.in. na „socj.
współzawodnictwo pracy o przedterminowe złożenie kwartalnego bilansu”.
Jak już podkreślałem, będzie co czytać. v
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Robert Kurpios

Punktualność- horror
Kiedyś, bodajże dziesięć lat temu,
poszedłem do mojego kolegi, by zagrać
z nim pierwszą partię szachów. Znajomy
był cenionym inżynierem, dobrym szachistą
oraz człowiekiem słownym i punktualnym.
Można rzec, perfekcjonista.
Stałem przed drzwiami, gdyż punkt
dwunasta miała być za dwie minuty. Gdy
zaczęły bić dzwony w pobliskim kościele,
głośno zapukałem.
- Witaj Bolek – rzekł, otwierając drzwi
Po kilku przegranych przeze mnie
partiach, kolega spojrzał na zegarek.
- Jest dwadzieścia po drugiej. O trzeciej wkładam dres i biegnę do lasu. To
zdrowe zajęcie.
- Jeżeli w borze nie ma wilków.
- Nie spotkałem żadnej zwierzyny, tylko
pijanych dziadów.
- Mogą być groźniejsi od drapieżników.
- Ale nie są. Stracili zdrowie, ledwo zipią.
- Wiesz, Janku, cenię akuratność, lecz
czy nie warto być mniej kostycznym?
Spojrzał na mnie zdziwiony.
- Jestem synem matematyka i wnukiem
żołnierza. Dziad służył w 27 Pułku
Piechoty. Był sierżantem. Matka pochodziła
z rodziny przedsiębiorców. Myślę, jak być
bardziej dokładnym, a nie bardziej chaotycznym.
- Ha, czasem chciałbym cię zobaczyć
pijanego, choć jeden raz. Może byłbyś mniej
sztywny.
- Dlaczego trzymanie pionu jest czymś
złym?
- Fizyczny pion, żołnierska sylwetka to
piękny widok, lecz…
- Trzymanie się zasad, bo o tym myślisz,
jest powinnością racjonalnej istoty.
- No, oczywiście.
- Dlatego nie ujrzysz mnie zachowującego się jak świnia. Co tydzień wypijam
kieliszek koniaku. Tyle wystarczy.
- Czy samokontrola cię nie męczy? –
spytałem
- Sprawia mi przyjemność. Mój dziad
Eryk przybył tutaj z Holandii. Zawsze
powtarzał, że mam być gotowy.
- Do czego?
- Gotowy na śmierć, która czai się
za rogiem. Nawet będąc młodym
chłopcem, musisz wiedzieć, że diabeł krąży
wokół ciebie. Jeśli zostałeś wybrany przez
Pana, nie masz się czego obawiać. Piekło
jest dla innych.
Kolega nie zrozumiał moich zastrzeżeń, a może miał rację. Dlaczego mają
oceniać nas psycholodzy, ludzie uprawiający
dyscyplinę, której wielu też wylądowało na
śmietnisku historii? Jestem optykiem i korzystam z osiągnięć nauk przyrodniczych.
Robię okulary, czasem lunety. Moje soczewki zawsze działają.
W pokoju mimo włączonego wentylatora, było duszno. Wiatraczek mógł poruszać się szybciej, lecz Jan oszczędzał. Na
wszystkim. Nawet długą modlitwę uważał
za próżne gadanie. Żył skromnie, choć
mógł po pańsku.
- Masz coś do picia? - spytałem
- Chcesz wody gazowanej czy kompotu?

- Wodę, proszę.
Po chwili w dłoni trzymałem plastikowy
kubek z Jurajską.
- Zapomniałeś o pięćdziesięciu groszach
- rzekł
- Przepraszam.
Wyjąłem z portfela złotówkę i dałem
koledze. Szybko wydał mi resztę.
- Mam sześćdziesiąt lat, lecz grób,
trumna i Marsz żałobny Chopina na basetlę,
czekają na mnie.
- Pomyślałeś o nieprzewidzianych okolicznościach. Toczą się wojny, są susze, powodzie,
a może w przyszłości zaatakują nas kosmici.
Znajomy wstał z krzesła i zaczął spacerować po pokoju. Poruszał się jak automat.
Byłby fatalnym tancerzem.
- Dzięki nowym lekom żyjemy dłużej.
Moi rodzice odeszli po osiemdziesiątce.
Dziadkowie i babcie zmarli po dziewięćdziesiątce. Prababka Ewa van Doorn wpadła pod
furmankę w wieku dziewięćdziesięciu dwóch
lat. Jeśli nie przejedzie mnie motocykl czy
nie spadnie gzyms na głowę, dożyję stu,
stu pięciu lat.
- Ho, ho to nieźle.
- Co pół roku robię badania. Wyniki
mam dobre.
Chciałem kolegę o coś spytać, lecz on
ze srogą miną spojrzał na zegarek.
- Cześć Janek - powiedziałem wychodząc
- Do widzenia.
- Jeszcze może na ciebie napaść łobuz,
albo wybuchnie piecyk gazowy, pomyślałem
idąc drogą.
W 2040 roku Jan van Doorn przekroczył
setkę. Trzymał się nieźle. Krzepki, energiczny.
O dwunastej stałem przed drzwiami jego
domu. Gramy w soboty w szachy już czterdzieści lat. Ciągle przegrywam. Zadzwoniłem.
W korytarzu pojawił się syn.
- Nie ma ojca - rzekł
- Gdzie go mogę znaleźć?
- Na cmentarzu. Tata umarł.
Wiadomość wstrząsnęła mną.
- Graliśmy tydzień temu. Wyglądał na
zdrowego. Trudno w to uwierzyć - powiedziałem
- Proszę poczekać, zawiozę pana na
cmentarz.
Stałem w słoneczny, letni dzień obok
rodziny przed grobem przyjaciela. Wieko
trumny było otwarte, Janek leżał wygodnie
i wydawał ostatnie polecenia.
- Heniek, po mowie pastora zagrasz
Chopina na basetli.
- Za kwadrans pierwsza?
- Zgadza się. Tylko powoli, z powagą.
- Zagram pierwszorzędnie jak ostatnio
arcybiskupowi.
Kolega dostrzegł mnie. Chciałem pomachać do niego ręką, ale nie wypadało.
- Następną partię zagramy Bolek na
pastwiskach niebieskich - rzekł
Łzy napływały mi do oczu. Gdy się
pozbierałem, podszedłem bliżej grobu.
- Jesteś zdrowy. Nie musisz na siłę pchać
się do raju.
- Rozmawiałem z lekarzem. Powiedział,
że dziś umrę, a umów trzeba dotrzymywać
- powiedział Jan i skonał. v
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IRONIE

Dorota Czerwińska
Grafomanka

Krzysztof Pałgan
kiedy miała dni płodne pukała do nieba
i czekała na wodę słońce karmę glebę
(bo tyle jest potrzebne do życia roślinie)
czując wielkie pragnienie zmieniała się w chmurę
coraz bardziej przyziemną coraz mniej kuszącą
z braku lepszego wyjścia został romans z błotem
aż przejmując się rolą rzygła plonem złotem

O zgrzybieniu
Panie Boże, jeśli przeznaczyłeś mnie na zgrzybienie
i koniecznie chcesz abym stał się starym grzybem,
to proszę aby zgrzybienie
nie przybrało formy maślaka z jego obślizgłością,
ani kurki pomarszczonej, żółtej i małej,
ani rydza pulchnego i czerwonego,
ani opieńka ledwo stojącego i wspierającego się o pniaki,
ani purchawy,
a już broń Boże muchomora ze swą sromotnikowatością,
Panie Boże jeśli już muszę zgrzybieć,
to uczyń to w formie prawdziwka pewnie stojącego na swym mocnym korzeniu
dostojnie i w kapeluszu

Tomasz Stefaniuk
Biblioteka akademicka to źródło zła,
występku i wynaturzenia

Dariusz Kadyszewski
Emily

W naszej bibliotece jest specjalny dział
Z komiksami – w większości
Są to bardzo dobre komiksy

Emily och Emily
Ale Pani od legło dystansowa
I choć nie klei się rozmowa
Zbieram jej okruchy strącone w rwetesie
I choć pod górę temat pnie się
To warto graczom wydzierać karty
Szukać atutów w prze-cenionych butach
Przecieka prawda cichcem od stoła
Ja mówię pass Ty mówisz kontra-tak
Każdemu serca wypala znak
Firmowy - bezsensu tej rozmowy

Jest też inny dział: Wydawnictwa
Ciągłe, a wśród nich
Czasopisma literackie
Wiersze z takich czasopism to w większości
Bardzo złe wiersze –
Jakaś pani wierszokletka pisze o spotkaniu po latach
Z kolegami z dawnej szkoły, zaś
Pan wierszokleta o tym
Żeby pozwolić jaszczurce siedzieć na kamieniu
Na kamieniu!
A czy wiecie –
Jak płaczą drzewa, które ścięto?
Dlaczego to Was nie obchodzi, wierszokleci
Od siedmiu boleści
Autorzy
Rymowanego kiczu?
I mówią dusze tych drzew
Drzew ściętych:
Czy po to ścięto nam głowy
I czy po to obdarto nas ze skóry
Aby papier przyjmował takie słowa?
Czy musicie –
Czy naprawdę musicie?
Słyszałyśmy
Że możecie zajmować się również
Czymś innym
Podobno jazda samochodem i gotowanie
Zwykle nieźle wam wychodzą

Kazimierz Kochański
Zaploty

Marek S.Podborski
ZAWLECZKA
kaszelek był ustawiony
syropek wypity
gardziołko rozgrzał
światełkiem nadziei
w kruchutkie marzenia
wiaterkiem po twarzy
twarzyczce całej
w ca-łuskach wspomnienia
i krew krewka
krewetka czerwona
będzie znów płynąć
w żyłach żyłkach
obrzmiałego łona
łonka łoneczka
nieposkromiona kromka
w pleśni parzydełkach

Otworzył się widnokrąg,
zajrzało nieznajome,
dziwnie nie nieśmiałe;
jakby wypadło coś z rąk,
nice zmieniły stronę,
stałe się stało niestałe.
W deklinacji rozgardiasz,
w bezładzie wstyd się gubi,
jasne nieprzejrzyste;
w pasjansie - o dziwo - mariaż,
więc kogoś ktoś poślubi.
To wróżby oczywiste.
Gnębi cię środek koła
- tak pętla ciśnie szyję rzucasz szkic na papier;
chciałbyś by ktoś zawołał,
ale to pies wyje,
bo pora wyjść na spacer.
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Andrzej Cieślak

Fenomen
Przez kilka sezonów, prawie każda,
początkowo lokalna – Jerzwałd, Szczytno – a
później krajowa wierchuszka miała zagwozdkę z bezlitosnym ostrzem Kabaretu GWUŚĆ,
w składzie: bezbrewy leśnik Janusz Sokołowski ( Pąśko), Adam Bednarek i Krzysztof
Antoni Daukszewicz.
W swoich gabinetach władza cichcem
podśmiewała się sama z siebie, oburzała w
mediach, była bezsilna wobec uznania, jakim
lud obdarzał prześmiewców, początkowo
choćby wielokrotnie: Złotą Szpilką „Szpilek”
na Biesiadach Humoru i Satyry wymyślonych
przez Wiesława Rogalskiego w Lidzbarku
Warmińskim, czy Złotymi Rogami Kozicy w
Zakopanem.
Ale Daukszewicz zawdzięcza swój sukces artystyczny i medialny bezsprzecznie,
podjętej wówczas męskiej, osobistej decyzji;
rezygnacji z ciepłej posadki - kierowania
Miejskim Domem Kultury w Szczytnie i
udaniu się w 1978 roku do Warszawy za
ukochaną dziewczyną Małgorzatą Kreczmar.
To w stolicy wpadł wówczas w radosny
wir. Przez trzy lata pracował w kabarecie
Na Pięterku Związku Polskich Autorów i
Kompozytorów, w latach 1983 - 1986 wraz z
Januszem Gajosem kabarecił w Hotelu Nitz,
a w latach 1986 - 1990 z Janem Pietrzakiem
Pod Egidą.
Po latach sam pracowicie zbudował na
swoim talencie, empatii, kulturze osobistej
i obserwacji uczestniczącej bliski czułym na
Polskę rodakom, interdyscyplinarny przekaz
artystyczny, w którym prawda, humor, słowo,
gest, muzyka odgrywają wiodącą rolę. Do dzisiaj nie mieści się w sztampie, szarpany przez
zazdrosnych tfurców sceny kabaretowej. Literat, piosenkarz, dziennikarz, kompozytor,
aktor w jednym. To może boleć. Tę swoją
odmienną, ryzykowną drogę artystyczną
zwieńczoną sukcesem podjął świadomie, a
ugruntował wieloma nagrodami i bogatą,
pracowitą twórczością, w tym dziennikarską
i literacką.
Jest Krzysztof aktywnym mieszkańcem
podwarszawskiego, własnego, prywatnego
- jak nazywa swoją rezydencję Domu Pracy
Twórczej, gdzie wraz z Artystyczną Rodzi-

ną, której czułości udziela teraz znakomita
Violetta Ozminkowski – Daukszewicz szczęściarzem ukojenia, czerpiącym tu paliwo do
bycia tym kim jest.
Nie cukruję Daukszewiczowi, chociaż
nie ukrywam, że znam go prawie pół wieku,
a w I połowie 1970 roku nawet odmawiałem
mu talentu na Dniach Olsztyna, które współorganizowałem, pouczałem też jak kierować
placówką kultury, co przyjmował z dyskretnym, krytycznym uśmieszkiem.
Dzisiaj, po wieloletniej refleksji, a
zwłaszcza literackiej analizie poznanej
twórczości Krzysztofa Daukszewicza, także
w mediach publicznych, doszedłem do
wniosku, że myliłem się, gdy przecież miliony odbiorców mylić się nie mogą. Krzysiek
wydał kilkadziesiąt książek, których nakład
został sprzedany w milionach egzemplarzy.
Jest skarbem narodowym, drzazgą w oku
niszczycieli.
8 grudnia 2019 roku Marek Książek –
przewodniczący warmińsko – mazurskiego
Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
złożył Oddziałowi Związku Literatów Polskich w Olsztynie propozycję reaktywowania
nagrody im. Henryka Panasa, światowego
ambasadora kultury Warmii i Mazur, twórcy
głośnego apokryfu Według Judasza. Nagroda
była już przyznawana pod koniec lat 80. tych.

Jako prezes O/ZLP propozycję tę przyjąłem
z zadowoleniem, bo twórczość H. Panasa
wpisuje się w moje pojmowanie integralności
literatury i dziennikarstwa w warsztat operatorów słowa. Powołaliśmy Kapitułę Nagrody
Nasi dziennikarze i literaci zgłosili Kapitule wiele znakomitych kandydatur i po
wielu merytorycznych spięciach wyszło, że
Krzysztof Daukszewicz; jest nasz – urodził się
tutaj, tutaj działał i działa, ma tutaj wielu kolegów i przyjaciół, systematycznie odwiedzaną
daczę, aktywnie promuje nasz region, był
tutaj wielokrotnie doceniany i nagradzany,
pisze o nas, chce tutaj istnieć żywcem. To
przeważyło. Po zapytaniu – zgodził się.
Sqrvis – 19 zablokował wręczenie Nagrody w 35 – lecie śmierci Patrona. Udało nam
się jednak 3 września 2021 roku sfinalizować
projekt w salach Muzeum Warmii i Mazur Zamku Kapituły Warmińskiej, nad którym
Patronat objął Marszałek Województwa
Warmińsko – Mazurskiego Gustaw Marek
Brzezin.
To był sukces, nadfrekwencyjna Impreza przywołująca dziennikarską i literacką
chwałę tych, którzy wbrew malkontentom,
także w naszych szeregach pokazali, że
wyznawane przez większość wartości trwałe mają się dobrze. Spotkanie zwieńczyło
opinie o patronie, a zwłaszcza o laureacie,
którą doskonale wyraziła publicznie w swojej
laudacji specjalistka – krytyczka literacka
Ewa Klajman – Gomolińska z ZLP, a uznali
także listami gratulacyjnymi prezesi Central
SD RP – Jerzy Domański i ZLP – Marek
Wawrzkiewicz. v

Jerzy Utkin
pocałunek
stearyna odorem znaczy ślad cmentarzy
diabli wiedzą co jeszcze zdąży się wydarzyć
zanim świeczka zapłonie na mojej mogile
może ktoś uprzyjemni mi ostatnie chwile
donosem lub oszczerstwem jakimś gorzkim słowem
widząc starca nad księgą popuka się w głowę
w telewizji sport tylko lub romanse łzawe
żona na szczęście sama robi sobie kawę
kiedy owoc granatu gamą cierpkich smaków
życie o dzień przedłuży tak jak sok z buraków

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
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dieta cud dla każdego lecz wiatru we włosach
nie da się więcej poczuć na łysinie osad
kwaśnych deszczów wyżera mapę lub rachunek
gdy wszystko traci barwę jeden pocałunek
sprzed pół wieku bez mała skrzydełkiem motyla
przypomina że była kiedyś taka chwila
dla której warto było zjawić się na świecie
na resztę machnąć ręką bo nie sposób przecież
wciąż cierpieć za miliony które mają za nic
tych którzy je hołubią nie pojmując granic
między skrytym rozsądkiem a jawną głupotą
bliźnich bluźniących Zbawcy tak to jest z hołotą

str. 18
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Grzegorz Szelwach

Prawda, piękno i dobro płynące z „Listów od Felicji”
Każdy historyk literatury na swój sposób
mierzy się z epistolografią pisarzy.
Nie da się tego fenomenu kulturowego
ogarnąć raz na zawsze. Taką próbę podejmuję pisząc o listach dr Felicji Borzyszkowskiej-Sękowskiej, spod pióra której wychodzą
tylko dobre książki. Jest ona autorką ponad
czterdziestu książek; by wymienić tu niektóre
z nich: eseje „Trzecia płeć”, powieści „Niezapłacony rachunek sumienia”, „Miłości głodni
i godni” oraz licznych tomików poetyckich,
m.in. „Kwartet międzyludzki”, „I któż tu winien?” - dramaty, wiersze, fraszki.
W dwóch tomach „Listów od Felicji”
Borzyszkowska-Sękowska podtrzymuje tradycję pisania listów. Książki te stanowią istotny
wkład do silnie rozwijających się dziś badań
nad epistolografią. Czytelników zachęcam
do studiowania trzeciego i czwartego tomów
„Listów...”.
Obserwujemy w XXI wieku wzrost zainteresowania biografistyką oraz osobowością
twórcy, a zwłaszcza epistolografią i diarystyką,
czyli „dokumentem osobistym”.
Ton listu dyktuje jego adresat, zatem
inne są listy intymne, inne oficjalne, inne
przeznaczone z góry do głośnego czytania
lub publikacji, inne zaś listy – wyznania.
W listach mamy do czynienia z jednym
nadawcą, tym podpisanym imieniem i nazwiskiem. Ale przecież nie jest on jednolity, jego
wizerunek się zmienia. Inne są zatem listy do

Borzyszkowskich, prof. Marii Szyszkowskiej i
Jana Stępnia, Basi i Aleksandra Nawrockich,
Andrzeja Zaniewskiego, czy prof. Pawła Soroki, a inny jest list do kardynała Kazimierza
Nycza, biskupów i kapłanów, czyli list oficjalny. Chociaż w nim autorka pozwala sobie na
szczerość: „Kiedy tylko mogę jadę do Wilanowa. Uczestnicząc w Konferencji poświęconej
Robertowi Schumanowi – wygrałam konkurs
wiedzy o Nim. Rozwiązanie było w Świątyni
Opatrzności i wtedy jako laureatce wręczono
mi mikrofon. Doprawdy nie umiałam się
znaleźć, wystraszona, zniewolona wielkością i wspaniałością tego monumentalnego
obiektu, jego promieniującą świętością,
myślałam, że się pod ziemię zapadnę. Bo
byłam przecież jakby na ambonie... I wtedy
to chyba Anioł Stróż krzyknął mi do ucha:
<< Hola! Przecież gadanie to twój
zawód!!>>
No istotnie. Życie spędziłam jako nauczyciel akademicki i mówienie nigdy nie
sprawiało mi trudności. A teraz? Tu w tej
wielkiej << Świątyni Opatrzności Bożej>>?
Zapomniałam przysłowiowego <<języka
w gębie >”1.
Przy lekturze „Listów od Felicji” wiele
razy nasuwało mi się pytanie o ich szczerość.
Jest ono powodowane zwykłą ludzką ciekawością. Kiedy zapragnąłem jednak je zgłębić,
okazało się, że stanowi poważny problem dla
każdego, kto zajmuje się dokumentem pry-

watnym. Poważny i nie całkiem rozwiązany.
Sama Borzyszkowska-Sękowska wysoko ceni
szczerość. To niejako upoważnia mnie do
rozważań o szczerości jej korespondencji. Bycie szczerym staje się synonimem bycia sobą.
Korespondencja dla autorki „Listów...” jest
nie tylko wymianą informacji, kontaktem z
bliskimi. Jest „więzią dusz”, a nie tylko więzią
uczuciową. W liście do prof. Marii Szyszkowskiej, dr hab. Tadeusza Medzlewskiego i Jana
Stępnia czytamy: „Zawsze (…) uważałam, że
me życie nie interesuje nawet czytelników
mych powieści, esejów, dramatów. A teraz?
Teraz tylko w korespondencji z Wami moi
Wybrani (nie szkodzi, że tylko jednostronnej) przenika wiele z moich zgoła osobistych
przeżyć. Bo moje życie związane jest z ludźmi
do dziś i jestem ogromnie szczęśliwa, że są
to ludzie nieprzeciętni, ciekawi, twórczy...”2.
Kategorię szczerości zauważam także w liście
do prof. Zofii Chyra-Rolicz: „Bywałam dość
często niestrudzoną globtroterką, dopóki los
i wycieńczony pracą organizm nie przyhamował, przez ten <<dziwny świat>>, ale i wtedy
żartowałam, iż w swej chorobie nie <<kok>>,
bo zawsze nosiłam długie włosy i często utrefiłam je upinając misternie ukształtowany
kok, ale także J. P. Sartre’a, o którym to
teraz z Simone de Beauvoir pisałam pracę
dyplomową na I fakultecie mam w … d. Skąd
taki wtręt ? Otóż me choróbsko nazywa się
koksartroza. A więc << i kok Sartre’a mam w
dupie>> Śmieję się pokazując na endoprotezy”3. I do Stanisława Stanika: „Boże! Gdybym
ja tak potrafiła?! – wzniosłabym oczy wprost
do niebios – co by było? – zapytałam. Ale
niebiosa się nie rozstąpiły i odpowiedzi Boga
nie mam do dziś”4.
W omówionych listach autorka jest zawsze sobą. Stefania Skwarczyńska w „Teorii
listu”5 pisze: „List jest cząstką życia. Powstaje
na płaszczyźnie życia, w bezpośrednim z
nim związku [...] List na tle życia nie jest
celem, lecz środkiem [...] może być wyraźnym fragmentem życia, aktem życia [...]
Współrzędność listu względem życia lub
jego z nim bezpośredni związek jako cząstki
z całością – jest istotą charakteru listu. Nie
ma prawdziwego listu pozbawionego tego
podstawowego związku z życiem. […] Swoją
pełnię [list] ma w związku z życiem. […] poprzez korespondencję swobodnie przepływa
życie”. „Dramatyczność listu będzie na ogół
tym żywsza, im żywszy będzie kontakt życiowy
obu adresatów”6. Skwarczyńska stwierdza
dalej: „Dwa ma oblicza wydana korespondencja: dokumentu i dzieła sztuki. Nadają
mu one trzecie, bynajmniej nie pożądane:
oblicze swojej myśli, swoje piętno, które z
nich robi dzieło w dziele7”.
Tak też jest z „Listami od Felicji”. W
liście do Basi i Aleksandra Nawrockich
czytamy: „Szanowni czytelnicy przed przeczytaniem tej książki radzę wycieczkę do
Podkowy, także wycieczkę do Stawiska, czyli
do domu niezwykłego, obrośniętego historią,
bo tam w domu Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów egzystowała historia. Nawet okupacja
hitlerowska tam inne miała barwy”8. Dalej
autorka pisze: „Teraz zgodnie z testamentem
Iwaszkiewicza w Stawisku jest muzeum. Na
ekspozycję składa się siedem pomieszczeń
zachowanych w autentycznym stanie. Nikt
przekraczając progi Stawiska, nie oparł się
urokowi tego polskiego domu, sprzed prawie
wieku. Dom, który przetrwał zniszczony wojną. I socjalizmem dziś – dodaję odważnie”9.
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Czytamy dalej: Ja do Stawiska II. wywiozłam
prawie wszystko co miałam w Piastowie.
Niewiele wywiozłam na Saską Kępę, gdzie
mój mąż miał kawalerkę przy ulicy Paryskiej 17. Nie miałam tak bogatych teściów
jak J.I. Lilpopów, którzy wyposażyli go w
bogactwa. W przemożny sposób kształtowałam oblicze domu, odciskałam na nim
swoje piętno. Ta wzajemna relacja między
mną a domem jest szczególnie ciekawa i
splątana, z jednej bowiem strony nadałam
domowi określony charakter poprzez swoją
osobowość, twórczość literacką i pełnione
funkcje społeczne, z drugiej zaś ten domek
modelował moje życie i pisarstwo jakby
swoisty pamiętnik liryczny, w którym eksponowane miejsce zajmuje Stawisko II.”10.
20 lipca 2006 r. uczona pisze do Ireny Łukszy: „Ach taka jestem... Czekałam
na to ponad 30 lat. Wreszcie, nareszcie
jestem na warsztatach literackich. [W
Ciechocinku] Dziś zwanych (od kiedy?)
Artystyczne Spotkania Nauczycieli. Jak
wszystkich nowicjuszy (pierwszorazowych
a więc prawiczków) obowiązuje mnie
<<prezentacja>>. Dokonać tego aktu ma
nauczyciel z Dębnicy Kaszubskiej, kiedy
wskazano mi go przeraziłam się – Rychło
jednak przyszło ukojenie, bo właśnie taki
wygląd, odzienie, fryz i bezurodzie gwarantuje <<coś>> we wnętrzu. A to lubię
najbardziej (…) Wprawdzie wolałabym
zaistnieć w jakimś nowym obiekcie, ale
przecież, wskutek wrodzonej skromności
i chorobliwej nieśmiałości nie śmiałam
nawet o tym pisnąć”11.
1 lipca 2014 r. autorka listów pisze do
Ariany Nagórskiej, literata: „Po nocy bezsennej zdecydowałam się jednak odtworzyć
dni męki jaka jest mym udziałem podczas
podróży do Trójmiasta, aby kontynuować
prezentacje najwybitniejszych mieszkańców
Wybrzeża w mym cyklu książek <<Byś>>...
<<Już trzeci czerwiec i lipiec nie ma Cię
w Gdańsku – alarmowały mnie członkinie

Klubu Kobiet Twórczych – poszła fama, że
… umarłaś!>>
Tak, od dzieciństwa bywałam tu każdego lata, a teraz operacja biodra uziemiła
mnie”12.
W tym samym liście czytamy dalej:
„[czw. 24] Piszę bo nie śpię, […] kiedy mnie
zmogły <<nerwy bez przerwy>> zasnąć nie
mogłam, więc pośród złowrogo brzmiącej
ciszy wzięłam się za czytanie a to wiadomo,
wymaga światła. Zapaliłam więc nie pomnąc
o tym, że ta roleta która tak dramatycznie
wylądowała na mej mózgownicy nadal pozostaje niepołożona na swym miejscu więc
okno niezasłonięte”.
Kolejny list będący fragmentem egzystencji, jej częścią, Felicja Borzyszkowska
przesłała 10 lutego 2019 r. do literata i krytyka Jana Zdzisława Brudnickiego. Czytamy
tam: „28 lat minęło od tej chwili i dopiero
odważam się to opisać. Jestem pełna podziwu. Lubię cię czytać... Był rok 1991 kiedy
jeszcze – jak mawiałam – bezprawnie lubiłam zaglądać do Domu Literatury, dokąd to
w roku 1968, zaraz po przeniesieniu mnie
z Gdańska do stolicy do pracy naukowej –
zaprowadził wielki pisarz, Stanisław Dygat
z Kaliną Jędrusik. Kiedy to wielka gwiazda
dowiedziała się, iż od dziecięcia <<robię w
poezji>> wyrwała mi kilka manuskryptów,
przejrzała je i rzekła że będzie czytać je na
swych recitalach. Potem usilnie ośmielała
mnie do jakże spóźnionego debiutu prasowego, a po nim? Natychmiast zorganizowała
mi premierowy – jak mawiała – Wieczór Poezji. Odbył się w Domu Kultury w Warszawie
przy ul. Jezuickiej”13. W tym liście autorka
pisze: „Miałam (…) pisać o swym spóźnionym o ponad 30 lat debiucie i o siedmiu
latach oczekiwań na Twoją recenzję bo...
Był rok 1991 gdy (dopiero cztery lata
po recytacjach K. Jędrusik, sic!) zdecydowałam się wydać pierwszy tomik, który nie
pomnę już kto dał ci z myślą o recenzji.
Jakże ja się wtedy bałam! Jak czekałam! By-

Aleksandra Brzozowska

łeś jedyną osobą, która tę << Ekwilibrystykę
płonącej wyobraźni>> otrzymała”14.
Podczas lektury listów autorki jakieś
niezwykłe zdanie zapada w pamięć czytelnika i uświadamia mu , kto pisał te „proste
listy” - intelektualistka i poetka.
W obydwu tomach są też listy do adresatów zbiorowych: Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji, Grono gejów wokół
B. Kaczyńskiego, Konferencyjni bywalcy,
Klub 50+ Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
Koledzy Literaci, Sekcja Literacka „Wena”,
Bywalcy plenerów artystycznych, Przyjaciele
nie tylko Bernardyni, Dzieci Jagody. Wszystkie „okraszają” obydwie książki.
Tomy zawierają również listy-eseje,
np. „Cała Polska się starzeje”, „Nie tylko
seniorzy”, „Czy wierzyć prasie?”, „Słowem
i szablą”.
Autorka umieściła także wiersze:
„Najpiękniejsze urodziny” oraz „Fraszki
FeBoSski”.
Felicja Borzyszkowska-Sękowska przejawia wybitną zdolność do rozległego myślenia abstrakcyjnego. Jej „Listy...” obfitują
w różne szczegółowe spostrzeżenia i uwagi.
Wielkim walorem tych książek jest ich szczery charakter, uzewnętrzniający się niemal w
każdym liście, a także niezwykły, oryginalny
pomysł całości. v
Przypisy:

1 F. Borzyszkowska – Sękowska, Listy od Felicji, T.II.,
Warszawa 2020, s. 19,20.
2
Ibidem, T.II, s. 33, 34,w recenzowanej książce.
3
Ibidem, T. II, s. 72, 73.
4
Ibidem,T.II, s.75.
5
S. Skwarczyńska, Teoria Listu wydanie II, Białystok
2006, s.332-335.
6
Ibidem, s. 336.
7
Ibidem, s.349.
8
Ibidem, poz.1., T.II, s.25.
9
Ibidem, T.II., s.25-26.
10
Ibidem, T.II., s.27.
11
Ibidem, T.II., s. 77.
12
Ibidem, T. II, s. 81.
13
Ibidem,T.II, s. 87.
14
Ibidem, T.II, s.88.

Bajki dla Michałka

Bajka o nierajskim Ogrodzie
Ziemia na początku wyglądała jak
główka małego dziecka. Była ciepła,
gładka, miała tylko kilka kępek zielonych
włosów.
Pewnego dnia na małą, prawie łysą
planetkę przybył Ogrodnik na srebrzysto-białym gołębiu wielkim jak rakieta. Przywiózł ze sobą szpadel i mnóstwo małych
drzewek. Założył Ogród. Drzewka, które
Ogrodnik nazwał Pierwszym Zasiewem,
rosły bardzo wolno. Bez przerwy do siebie
szeptały powtarzając słowa. Były to wiersze
a może bardzo długie pieśni.
Ogrodnik zaczął się nudzić. Potrzebował Eliksiru, który rozgrzałby jego ciało i
do serca wlał radość. Drzewa wytwarzały
mało Nektaru, był on mdły i pachniał
deszczem.
Ogrodnik postanowił wprowadzić
do Ogrodu więcj ruchu, walki i zabawy.
Drugi Zasiew biegał i skakał, miał zęby,
kły i pazury. Jego Eliksir był nieco gorzki
i pachniał metalem, ale Ogrodnik miał
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teraz obfitsze posiłki i troche przytył.
Upłynęły tysiące lat ziemskich i Nektar Drugiego Zasiewu przestał całkiem
smakować Ogrodnikowi. Stał się tak gęsty,
że trudno było go przełknąć, miał brzydki
brunatny kolor, nie mówiąc już o zapachu
(Ogrodnik, który był Podróżnikiem na
żadnej odwiedzanej planecie nie pił nic
tak obrzydliwego).
Ogrodnik posmutniał, zrobił się taki
chudy że przypominał węża.
Pewnego poranka, kiedy do osobnych dzbanów wlewał Eliksir Pierszego i
Drugiego Zasiewu, usłyszał śmiech. Wziął
ogromną Lupę i wśród drzew szukał źródła wesołości. Pod wielką jabłonią znalazł
dwie dziwne Istoty. Miały białą, gładką
skórę i włosy o barwie miodu, które falami
spływały do ziemi. Ubrani byli w szaty z
dębowych liści. Goniły się wokół drzewa
chichocząc radośnie. Ogrodnik przez
Lupę obejrzał dokładnie jasne istoty. Były
inne niż Drugi Zasiew, nie tylko z powodu

wyglądu. Wokół nich unosiła się mgiełka
słodka i pachnąca.
Ogrodnik z nadzieją obserwował
szczęśliwe Istoty. Z każdym ziemskim
rokiem było ich coraz więcej. Małe dzieci
miały tłuściutkie rączki i nóżki i mówiły
w śmiesznym języku Gu-gu. Eliksir, który
wszyscy rozsiewali, opadał rosą. Był pyszny.
Ogrodnik pił go każdego wieczoru
w wielkim kielichu z rożka księżyca. Czuł
się doskonale.
Lecz kiedyś o zmierzchu, kiedy nalał
do kielicha ulubiony Eliksir poczuł w nim
jakąś zmianę. Napój był niesmaczny. Jakby
ktoś dodał kroplę dziegciu.
I tak z roku na rok (liczony w latach
ziemskich) Eliksir tracił smak i aromat.
Pachniał złością i podstępem.
W końcu Ogrodnik nie miał ochoty
go pić. Opuścił Ogród i udał się na swoim
gołębiu na poszukiwanie nowej planety.
Dobrej i niewinnej jak dzieci. v
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Wojciech Czaplewski
Podarunki
Adama znowu bolą zęby
więc obściskuje pannę z Żytomierza
czekającą i czułą

Andrzej Sepioł
Twą baśnią

wiecznie głodny student niedługo wymyśli imię Grażyna
i łza Anieli kapnie na pieśń o pogromczyni krzyżaków
lecz nie ugasi stosu co trawi czarnego rycerza

Czyś już dla mnie na wieki przepadła,
Jak daleka, niedosiężna postać,
Co w obrazach ma tylko pozostać?
Czyś się jak gwiazda w pył rozpadła?

teraz furmanka zjeżdża z siedmiu wzgórz leśnej stolicy
dyndają nogi Adama w zniszczonych trzewikach
mury kościołów cerkwi synagog
zanurzają się gasną

Gdzieżeś jest, gdzie Twe myśli błądzą?
Czy Cię ujrzę jeszcze kiedy z daleka,
Jak kometę, co w dal niebios ucieka,
Której torem cudze losy rządzą?

*
gniewny i obolały wraca Adam z Tuhanowicz
długi nos nad niewprawnie cerowanym surdutem
wskazuje południową stronę piekła

Czy Twe oczy choć raz ku mnie spojrzą
Ukochane i bliskie, choć zimne,
Tak głębokie, wrażliwe, lecz inne,
Że w mej twarzy cienia nie dojrzą?

sąsiadka nazywała się Kowalska
skórę miała ciepłą trochę śniadą o zapachu rycyny i szałwii
kresowo i śpiewnie koiła utulała musisz iść Adaśku no idźże już miłyj
zza kościoła świętego Mikołaja na kowieńskie kocie łby
wtacza się powozik zmęczonego aptekarza
*
pośród marmurów Adam Mikołajewicz wzdychał Adam Mikołajewicz drżał
wzdychała i drżała księżna Wołkońska w tiulach i mgłach
a tu przestworem suchego oceanu płyną ramiona generałowej Karoliny
przyszłej szwagierki Balzaka wprawnej w donosach pudrach
i niespiesznych pieszczotach
*
a czemuż to pan Adam jakiś znowu smutny dzisiaj, a?
pojedziemy teraz na Lateran poznam pana Adama
z tym Graffonarim co tak przepięknie maluje
cicerone Ewuś sulamitka zrobiona z zachwytów i złudzeń
nic z tego nie będzie będzie wołać ojczyzna zrobiona z bólów i klęsk
i aksamitna Konstancja pocieszycielka strapionych
*
to już prawie wszystko
Celina o sprytnych paluszkach córka kochanki sprzed lat
żona trochę matka trochę wariatka każe mówić sobie siostro
jeszcze na pokojach Adama groźno siecze bez litości koścista Ksawera
jeszcze ta noc w Stambule noc na głębokościach

Marcin Lenartowicz/Basia Derlak
Ewa
Pamiętam pierwszy śnieg,
ten który jeszcze wiosną zamarzał na wargach,
kiedy piekliśmy chleb, a czas nie znał się na zegarkach.
W cienistym wnętrzu, otoczonym zewsząd zapachem drożdży,
zakwitły mi na palcach pierwiosnki, kaczeńce.
W starym kredensie, tym jeszcze po mamie, schowałam je przycięte, aż uschły
i uszedł z nich duch i uleciał po stokroć, w aromatycznym truchle.
A gdy już umiałam kisiel i kompoty, bez żadnego ostrzeżenia przyszła jesień,
jak te szpaki dojadające wiśnie, które obwieszczą długi szabat.
Więc grzałam się chrustem i ostatkiem drzew, na których dogasały jabłka.
I spadłam razem z nimi, oderwana od myśli, aż przyszli ze wschodu i mnie zabrali.
Stałam się w końcu zaledwie zalążkiem, ziarenkiem siebie.
I mogę tylko czekać, aż ktoś wsadzi mnie w ziemię i podleje obficie.
Stanę się wtedy pierwszym drzewem, dając w zamian poznanie i wiedzę.
Już nikogo nie zaskoczy mroźny ranek.

Piotr Szczepański
wspólna smycz i obroża
czyli spacery Pańcia i Loli
niczym filibustier o trzy mile
od bezpiecznej zatoki
staję na jednej nodze
na występie skalnym
by krzyknąć land ho!
boje z bezwonnych ludzi
wokół i w kręgach latarń
zamiast światła ciężki
oddech do warg szczelnie
przylega
zrób swoje i pójdziemy stąd
zaplątani w jedną smycz
podduszeni obręczą
parcianej obroży
wsłuchani w sznur kaczek
lecących bezbłędnie do domu
ziemia – ziemianka
wywrócona na nice
zmęczone głowy dżdżownic
w nożycach traw
deszcz wciągnie do siebie
zszarzejemy lekko
ciężarni rozklekotaniem
butów draperią ubrań, z których
ulatuje ciepłe powietrze
zapachy własne
rozsądek
daj pokój
ludziom słabego ducha
Panie spod dziurawego
tęczowego
parasola
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Bartosz Konopnicki

Piotr Łączyński

Studium przypadku

Biały Tygrys

Żyjesz tylko dlatego
że zbiegiem okoliczności
twoja babcia przeżyła wielką wojnę
gdy ktoś od niechcenia wyciągnął rękę
tak nieoczekiwanie
jak ucieczka spod szubienicy
żyjesz tylko dlatego
że chaos czasem w swoim amoku
gubi cię z pola widzenia
wśród kurzu wymieszanego z krwią
i świstu kul znajdziesz drogę
którą uważasz za swoją
dziś na ciekłokrystalicznym ekranie
tylko wirtualne strzałki
i plastikowy dźwięk tanich głośników z
marketu
pamięć rozmyła się
wśród codziennej rutyny
regularnych śniadań obiadów i kolacji

Rycerze

Biały Tygrys szepcze
zza zasłony nieforemnej
dżungli, mechaniczny pomruk
wypełnia pokój zabaw, rozrzucone

Rycerze po znojnym dniu
Zdejmują szyszak wraz z głową
I kładą się do grobu

kąty skrywają odłamki niechcianych
wspomnień, dywan palimpsest pełen rzeźb
manewrów gąsienic, ofensyw, odcisków
modlitw o sen bez potrzeby wkłuwania się

Wiesław Marcysiak

O świcie wstają
Zakładają szyszak wraz z głową
I dalej walczą
Szczerbiąc miecze
Wgniatając puklerz
A co na to ci
Którzy domagają się cudu
Zmartwychwstania…
Powtarzają ten cud
Bo potrafią
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w nagie źrenice, zdrętwiałe powieki nie chronią
już przed pełnią Księżyca eucharystią Diabła
zwinięty korpus ciała zanurza się w języku
nieznanej mowy, wezwałem starego kompana
tysiąc klocków ciała, demona zabaw frontu
wschodniego zawieszonego między biurkiem,
a narożnikiem, siedemset koni mechanicznych
wyobraźni wtłacza adrenalinę w wyschnięte
koryto przerażonego krwioobiegu
Biały Tygrys dziecięce pragnienie
siły zasilane mieszanką fantazji
weteran wojen, rozejmów
ciała i duszy

a ta śmierć
z dalekiego kraju
brzmi tak bardzo obco

Dariusz Kadyszewski
Bezbronny do wojny

Lucyna Dobaczewska
Życie
1.
Gdyby ludzie
walczyli między sobą
nie na ziemi
lecz jak tytani
rozrywaliby swoje ciała
na nieboskłonie
to gdzie skryliby się przed spadającymi
z góry strzępami wnętrzności
ci pozornie nieuwikłani
2.
Trudno dostrzec w kosmicznym porządku
przeciętną ludzką sprawiedliwość
zmęczona nad wyraz
samica człowieka
na stosie umarłych ryb
rodziła
krzyczała
wydawała
innego
nowego
Buddę
Jezusa
na świat

Joanna Wicherkiewicz
Inlakesh
piszę z dna krateru
nade mną stado tłustych szczurów
wokół betonowa pustynia
z nieba spadają gwiazdy
i ludzie
na granicach absurdu
przez dzikie szańce
matki przerzucają dzieci
do lepszego życia
byle dalej od krwawej wiary
wielcy tego świata
znajdują sens
w śmiertelnym nieporządku
piszę z dna krateru
obciążony strachem
- Inlakesh - ja jestem innym ty

łuny blask cięty zwierz
poszedłem bezbronny na wojnę
zakręcił wiatr zszargany
ach jaki ciężki w nas właz
w nie swoje z brudnymi nogami
cyka zmierzch dreszczu świerszcz
natrętny opór datownika
wyrywa się szeregowo z tablicy
dobry wojak miłośnik (s)pokoju

Idalia Gaudyn
KAMPANIA
gdzieś w górze ptaki rozkładały skrzydła
nie wstrzymała ich lotu obietnica gniazd
kwiaty jeszcze kwitły jak zawsze naiwne
ostatni raz owoce obsypały sad
maruder przy drodze zbierał markietanki
adiutant z meldunkiem przepadał we mgle
czasem wiara na gali rwała akselbanty
lecz rota i pacierze trzymały za twarz
miało być z patosem no i z orderami
każdy dostał przydział radości i łez
honoru w taborach było pod dostatkiem
czarowały pieśni pachniał dziki bez
teraz pola bitewne utraciły zasięg
nieba nad nimi też na wyczerpaniu
a ich pustą ciszę wciąż tylko zakłóca
spóźnionego tyrteja fanatyczny krzyk
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Franciszek Domański

Stado
Obu znalazł odchody – dobry znak. Jesteśmy na tropie Stada. Podchodzę do wykopywanej przez niego dziury. Odchody przykryte
warstwą białej masy są suche i zmrożone – zły
znak. Stada od dawna tu nie ma. Grzebiąc,
znajdujemy kolejne twarde kulki. Jest ich dużo –
drugi dobry znak. Rzadko przynosimy ze zwiadu
oczekiwane wieści, ale z tych plemię na pewno
się ucieszy. Razem z innymi młodymi braćmi
wracamy do Grupy. Niestety bez mięsa.
Wyżsi zatrzymali życie, skuli je lodem i
przykryli bielą, narzucając mu ciszę. Idziemy
przez las. Mali wobec wielkich drzew. Już nie zielonych, a siwych włosów ziemi podtrzymujących
chmury. Stamtąd pochodzą Wyżsi. Powietrze
rani nasze wnętrza. Wysoka biała masa stawia
opór. Spowalnia nas. Wysoko podnosimy nogi.
W ścisku między bielą ziemi, a bielą nieba.
Rozdzielają je tylko włosy ziemi. Wyobrażam
sobie, jak one znikają. Zostajemy przygnieceni,
spoczywa na nas ciężar chmur, pogrążamy się
w wielkiej bieli, i nikt nie wie gdzie jest góra a
gdzie dół, nikt nie wie którędy iść i gdzie jest
Grupa. Zapanowuje chaos.
Dochodzimy do idącej o wiele wolniej niż
my Grupy. Najpierw spotykamy najstarszego
brata i Oro – najsilniejszego brata. Obu wychodzi im na spotkanie jako ten, który przynosi
dobre wieści. Pokazuje Grupie znalezione niedaleko odchody. Najprawdopodobniej należą
do Stada.
Śledzimy Stado – gromadę białych jeleni.
Takie zadanie wyznaczają nam przodkowie, a
im to samo zadanie wyznaczają ich przodkowie,
a tamtym ich przodkowie. Trzeba je upolować,
by zamieszkać razem z Wyższymi. Taki jest cel.
Najstarszy brat odróżnia ślady normalnych
gromad od Stada pytając przodków. Starzec
bierze od Obu kawałek odchodów. Karze młodszemu bratu przynieść sobie misę z ususzonymi
liśćmi. Miesza je z odchodami. Kieruje misę do
nieba, pyta Wyższych, wymawia słowa modlitwy.
Na jego twarzy widzimy uśmiech. Obu znalazł
ślady Stada!
Grupa jest z niego dumna. Oro karze dać
mu większy kawał mięsa. Cała Grupa podchodzi
do najstarszego brata. Wszyscy chcą zobaczyć
znalezisko. Obu jest wielki. Przyjaźnimy się, ale
on lepiej poluje ode mnie. Nie chce ze mną
rozmawiać. Spędza czas ze starszymi braćmi. To
zrozumiałe, rozmawiają o ważnych sprawach.
Jedna ze starszych sióstr pyta czy przynosimy mięso? Wszyscy zamilkli, wszyscy mają puste
brzuchy. Brakuje pożywienia.
Najstarszy brat mówi, że nie powinniśmy
się tym przejmować. Jeśli znajdujemy ślady Stada
i jesteśmy na jego tropie, przodkowie wynagrodzą nas mięsem. Grupa rusza dalej.
Dochodzę do rodziny. Ojciec podaje mi
sanie. Z każdym pojawieniem się Wielkiego
Ogniska na niebie są one lżejsze. Ciągniemy
przecież mniej jedzenia, a skóry zakładamy na
siebie bo robi się zimniej.
Młodzi badają trasę.
Drzewa, drzewa, drzewa, drzewa.
Ognisko na niebie gaśnie. Dalej nie ma
zwierzyny. Robi się ciemno – zły znak. Pojawia
się chłód, niesiony przez ciemności. Trzeba
zapalić własne ogniska.
Schodzimy ze wzgórza, chcemy znaleźć
płaskie miejsce na obozowisko.

W jego podnóżach widzimy polanę otoczoną puszczą. Oro decyduje tu zostać, aż Wyżsi nie
zapalą Wielkiego Ogniska. Odgarniamy białą
masę. Posypujemy grunt resztką skruszonej
gliny. Razem z inną rodziną łączymy namioty.
Dzięki temu, jest cieplej. Starsze siostry, w tym
Matka, zszywają je skórami. Rozstawiamy złączone szałasy. W środku wyznaczamy miejsca
do spania. Urywam gałęzie i zdejmuję korę
z pobliskich drzew. Suche krzaki pomagają
długo utrzymać ogień. Wszystko podaję Ojcu,
który układa stosik u wejścia namiotu. Po wielu
potarciach kamieni udaje nam się go rozpalić.
Im więcej dorzucam gałązek, tym płomień
jest większy, a bijące ciepło czuć mocniej. Nie
widzimy już drzew, mrok otoczył całe obozowisko. Dwóch braci przynosi nam parę kawałków
suchego mięsa. Rozdzielają jedzenie. Grupie
zostało mało pożywienia. Oro i Obu dostają
najwięcej – za zasługi.
Ojciec wyjął narzędzia. Za pomocą tłuczka
obrabia kamień. Umieszcza go w drewnianym
kijku. Dostaje zlecenie na noże. Matka szyje buty
dla siostry Oro. Ona też dostaje zlecenia. Tylko
w ten sposób przydają się Grupie.
Zdejmujemy kaptury i wierzchnie warstwy
futer. Ojcu wypadają włosy, a rany matki na
dłoniach nie goją się. Zimno im szkodzi.
Razem z ojcem idziemy na spotkanie
braci. Matka zostaje w szałasie. Pilnuje ognia.
Na środku obozowiska spotykamy się z innymi
braćmi. Obu może stać obok Oro. Najstarszy
brat prowadzi modły. Wznosi miskę z odchodami do nieba. Prosimy Wyższych o szczęście w
polowaniu na Stado. Najstarszy wrzuca zawartość miski do ognia. Zaczyna rysować na pniu,
czerwoną mazią z ciała figury białych jeleni. W
ten sposób zdobywa nad nimi władzę. Znowu
zebrał się wiatr. Jest lodowato. Stoimy patrząc
na czerwone rysunki białych jeleni. Jesteśmy
co raz bliżej nich.
Całą noc pilnuję ognia. Dużo małych
grotów wbija mi się w twarz. Nawet pod trzema
warstwami skór je czuję. Układam sobie z nich
gniazdo. Tylko raz zamykam na dłużej oczy.
Ogień zanika – muszę się rozbudzić. Dokładam
drewna. Ognisko Wyższych gaśnie, na świat
spada ciemność. Zastępuje je podziurawiony
bęben. Świeci on o wiele słabiej niż ognisko, ale
pozwala odnaleźć drogę do obozu wśród drzew.
Ukrywa się za chmurami. Dwa razy przerzedzają
się. Widzę wiele małych ognisk Wyższych. Dają
one jednak niedużo światła i zaraz wchodzą za
chmury. Nasz ogień daje dużo światła. Dzięki
niemu cała polana z otaczającymi nas drzewami
jest widoczna. Ogień przygasa. Znowu dokładam drewna. Robi się cieplej. Stado jest nie
daleko. Dzięki Wyższym!
Za chmurami zapala się Ognisko Wyższych. Grupa budzi się. Matka wyjmuje z torby
suche kawałki mięsa. Podgrzewamy je przy ognisku. Tyle zostało nam z ostatniego polowania.
Kiedy reszta Grupy chowa namioty ja zasypiam.
Budzi mnie ojciec – trzeba iść dalej. Podaje mi
sanie ze złożonym namiotem i narzędziami.
Ruszamy.
Idziemy przez las. Mali wobec wielkich
drzew. Już nie zielonych a siwych włosów ziemi
podtrzymujących chmury. Ognisko Wyższych
daje światło. Podwyższa się poziom białej masy.

Utrudnia ona chodzenie. Ojciec i matka poruszają się bardzo wolno.
Wchodzimy na wzgórze. Lepiej widzimy
stąd otoczenie.
Drzewa, drzewa, drzewa, drzewa.
Nagle ktoś zauważa coś w dole wzniesienia.
Cicho sygnalizuje to reszcie. Cała gromada koni
idąca w przeciwną stronę niż my. Nie można
ich spłoszyć. Jedzenie! Oro karze wszystkim
łowcom podążać za sobą. Jestem jedyną osobą
w rodzinie, która chodzi polować. Szybko się
skradamy. Doganiamy gromadę. Są niedaleko.
Każdy wyjmuje miotacz. Są coraz bliżej. Jedzenie! Jedzenie! Jedzenie! Zakładamy włócznie
na miotacze – wydłużają nam ręce do rzutu.
Zwierzyna zauważa, co się dzieje. My biegniemy,
ona przyśpiesza.
Fuu! Fuu! Fuu! Fuu! Fuu!
Słyszę świsty wylatujących grotów. Cztery
trafiają.
Fuu! Fuu! Fuu!
Znowu świsty. Dobijają wcześniej trafione
osobniki. Gromada odbiega. Jeden koń z wystającą włócznią w zadzie zostaje w tyle.
Fuu!
Moja włócznia idealnie trafia go w gardło.
Mamy piątą zdobycz. Mięso jest nasze.
Reszta plemienia schodzi ze wzgórza. Najstarszy
dziękuje duchom przodków za zesłanie pożywienia. Nareszcie mamy jedzenie! Część Grupy
obrabia mięso, by włożyć je na sanie. Martwe
ciała zostawiły po sobie pięć wklęśnięć w białej
masie i jeszcze więcej czerwonych plam.
Przedzieramy się dalej. Nasze sanie zrobiły
się dużo cięższe – dobry znak. Dzisiaj wcześniej
rozbijamy obóz. Nieważne, gdzie się zatrzymujemy, ważne by coś zjeść. Muszę coś zjeść! Obu
jednym ruchem włóczni potrafi zabić konia.
Obu jest wielki. Gada razem z dorosłymi łowcami o polowaniu. Ja też dzisiaj dostanę duży
kawałek za trafienie ostatniej zdobyczy.
Drzewa, drzewa, drzewa, drzewa.
Znajdujemy dziurę między włosami ziemi.
Mała polana. Zatrzymujemy się. Rozkładamy namioty. Dwóch braci rozdaje mięso upolowanych
koni. W końcu podchodzą do naszego namiotu.
Ja dostaję duży kawał uda – zasłużyłem. Ojciec
i matka dostają dwa o wiele mniejsze kawałki
przednich nóg.
Po posiłku idziemy na spotkanie braci.
Obu, ja i kilku innych braci, którzy upolowali
konie zostaliśmy pochwaleni. Po namalowaniu
konturów białych jeleni na pniu drzewa, zmawiamy modły do Wyższych. Dziękujemy im za
mięso. Dzięki niemu dalej mamy siłę, by śledzić
Stado. Dzięki niemu jesteśmy co raz bliżej.
Zapala się ognisko Wyższych. Dwóch braci
przychodzi do naszego namiotu. Przynoszą kości. Ojciec i matka mają z nich zrobić miotacze.
Składamy namioty i razem z nieobrobionymi kośćmi pakujemy je na sanie. Idziemy przez
las. Mali wobec wielkich drzew. Na szczęście
białej masy nie przybyło.
Drzewa, drzewa, drzewa, drzewa.
Dwa razy Ognisko Wyższych zapaliło się i
zgasło, aż białe fragmenty chmur zaczęły spadać.
Podwyższały białą masę – zły znak. Utrudniają
chodzenie. Na szczęście nie spada ich zbyt dużo.
Wysoko podnosimy nogi. Próbuję porozmawiać
z Obu. Ale on razem z innymi łowcami ma
ważne sprawy. Nic mi do tego.
Pięć następnych razy Ognisko Wyższych
zapala się i gaśnie aż ich spotkamy.
Idziemy między drzewami przykrytymi
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białą masą. Co chwila spada ona komuś na kark.
Nagle w oddali coś widzimy. To chyba zwierzyna. Dużo zwierzyny – dobry znak. Na dwóch
łapach? Niedźwiedź? Ludzie?! Od dawna nie
widziałem nikogo spoza Grupy. Machają nam z
oddali. Przybliżamy się. Wyglądają tak samo jak
my – ubrani w futra, z saniami i włóczniami. Po
wymianie uścisków między wodzami zaczynają
się rozmowy, młodych z młodymi, średnich ze
średnimi i starych ze starymi. Dziwią się, czemu
podróżujemy w przeciwnym kierunku niż oni.
Mówią, że wszystkie gromady zwierząt kroczą
przecież tam, skąd my przychodzimy. Opowiadamy wtedy o stadzie białych jeleni, o zadaniu
danym przez przodków, o celu. Nie rozumieją.
Oni na to, że plemiona, które spotykają też
kroczą w przeciwną stronę. Mówimy wtedy o
stadzie białych jeleni, o zadaniu danym przez
przodków, o celu. Nie rozumieją. W końcu dostrzegają, że nasze sanie są załadowane skórami
i pożywieniem. Chcą się wymienić. Proponują
nam wielkie kości. Pochodzą od włochatych
olbrzymów. Oro o nich opowiada przy ogniu
gdy Ognisko Wyższych gaśnie.
Proponują kości, a do tego skóry za kawałki
jedzenia i narzędzi. My nie chcemy nic oddawać.
Gdy Ognisko Wyższych zaczyna gasnąć ich wódz
proponuje wspólne obozowisko. Oro po naradzie z najstarszym bratem i najlepszymi łowcami
zgadza się. Oni mówią, że niedaleko jest dużo
miejsca. Idziemy za nimi.
Dochodzimy do znacznej przestrzeni
między drzewami. Wszyscy odgarniają śnieg
pod namioty. Rozkładamy szałasy, siostry przykrywają je skórami.
Ognisko Wyższych gaśnie. Razem z ojcem
idziemy na spotkanie braci. Odmawiamy modły
i dziękujemy Wyższym za pomoc w polowaniu
na Stado. Drugie plemię przygląda się nam. Nie
rozumieją. Wracamy do namiotów.
Dzisiaj ja pilnuję ogniska. Chmury dalej się
kruszyły. Spadały kolejne i kolejne fragmenty,
powiększające białą masę.
Od dawna nie ma już śladu Ogniska Wyższych. Przychodzi średni brat. Daje mi sygnał.
Budzę ojca. Biorę wyrobiony przez niego nóż.
Wychodzimy z namiotu. Razem z nami idą inni
bracia. Rozproszeni skradamy się między namiotami drugiego plemienia. Nagle dostrzega mnie
jeden z obcych, pilnujący ognia u wejścia do
namiotu. Widzi, że się zbliżam. Szybko na niego
skaczę. Wbijam mu nuż w gardło. Dwóch braci
wbiega do namiotu. Słychać stłumione krzyki.
Któryś z obcych wybiega z toporkiem, ale nie
zdąża nawet się rozejrzeć, bo trafia go włócznia
brata. Wbiegam do następnego namiotu. Pomagam zbić obcych.
Zapala się Ognisko Wyższych. Wszystko
dawno jest już skończone. Oro zabił aż pięciu
obcych. Oro jest niesamowity. Martwe ciała
zostawiły po sobie wgłębienia w białej masie i
czerwone plamy – jak cielska zwierząt. Opróżniamy ich namioty. Znajdujemy skóry, ususzone
mięso, wielkie kości, ozdoby, czerwoną glinę,
groty. Wszystko przyda się w drodze za białym
Stadem. Zostawiamy tylko ozdoby i biżuterię
- nie są potrzebne. Najstarszy brat dziękuje
Wyższym za zesłanie obcych.
Pakujemy wszystko na sanie. Trzeba iść
dalej.
Ognisko Wyższych zapaliło się i zgasło
wiele razy. Jest co raz zimniej, a chłód staje się
bardziej przenikliwy.
Przedzieramy się przez niższą niż zwykle
białą masę. Ognisko Wyższych powoli gaśnie

– zły znak. Drzewa, zasłaniają nam odchodzący
od niego blask. Są wielkie. Jesteśmy jak robaki
w wysokich trawach. Włosy ziemi są gęstsze i
ciemniejsze. Między dwoma pniami zmieści się
najwyżej jeden namiot. Plemię pragnie jedzenia,
jesteśmy zmęczeni.
Oro decyduje zostać tu na noc. Mamy
rozłożyć namioty między drzewami. Nie powinniśmy zatrzymywać się w tym miejscu. Wszyscy
mają trzymać się blisko. To środek lasu. Ognisko
Wyższych całkowicie gaśnie – zły znak. Idziemy
na spotkanie braci. Od wielu kroków nie widzieliśmy zwierzyny. Na spotkaniu braci prosimy
Wyższych o zesłanie pożywienia. Ciemność
ciemności przykryła świat. Paleniska, są jak ostre
czerwone rozcięcia na płachcie czarnej skóry.
Dzięki Wyższym Stado jest niedaleko.
Budzi mnie światło Ogniska Wyższych.
Okazuje się, że nie ma jednego z młodszych
braci. Nie wraca z lasu. Chce pójść tylko na
chwilę i nie wraca. Pochłania go to, co czyha
w ciemności.
Ojciec kończy wyrabiać toporek dla jednego ze starszych łowców. Pakujemy skóry, namioty, narzędzia, resztki jedzenia. Trzeba iść dalej.
Drzewa, drzewa, drzewa, drzewa.
Razem z innymi młodymi idziemy na
zwiad. Kroczymy między ogromnymi drzewami.
Ani śladu Zwierzyny, ani ślady Stada. Wracamy
do Grupy z pustymi rękoma. Trzeba iść dalej.
Rodzice są zmęczeni, zostajemy w tyle.
Drzewa, drzewa, drzewa, drzewa, drzewa…
Oro nas zatrzymuje.
Nie wiemy, co się dziej. Nie widzę prowadzących Grupę. Wszyscy znieruchomieli. Otacza
nas cisza.
Słyszę szelest pobliskich krzaków. Na idącego tuż za mną ojca skacze ogromny zwierz
dorastający mi do podbródka. Futro połowicznie zakrywa śnieg. Dwa długie kły wbijają się w
jego gardło. Zwierz odbiega ciągnąc ofiarę. Nic
dziwnego – jest lekka.
Razem z braćmi wyciągamy włócznie.
Jedzenie! Ruszamy w pogoń. Nasz bieg przez
białą masę nie dorównuje susom zwierza. Obu
rzuca włócznią – pudłuje. Bestia zaczyna znikać za gęsto porozstawianymi drzewami. Oro
wyrzuca włócznie. Trafia zwierza, który zwolnił.
Włócznie reszty braci wbijają się w nią i w ofiarę.
Jedzenie jest nasze!
Wracamy do Grupy. Mamy jedzenie.
Zabieram sanie z narzędziami ofiary. Trzeba
iść dalej.
Dzięki pomocy Wyższych znajdujemy dzisiaj małą przerwę między drzewami. Rozstawiamy obozowisko przy skarpie jednego z dwóch
pobliskich wzniesień. Oczyszczamy podłoże.
Idę na spotkanie braci. Dziękujemy za zesłanie
zwierzyny. Jak dla tak dużej grupy to i tak mało.
Teraz razem z matką muszę wyrabiać groty i
miotacze. Zasypiam marząc o białych jeleniach.
Kiedy ognisko wyższych zapala się biała
masa dorasta mi powyżej kolan.
Ognisko Wyższych zapaliło się i zgasło wiele
razy. Jest coraz zimniej. Drzewa się przerzedzają. Mięso się kończy. Jedyne, co udaje nam się
upolować, to lecące w przeciwną stronę niż my
ptaki. Zjadamy je. Zdarzają się także mniejsze
zwierzęta. Na noc zastawiamy dużo pułapek.
Zaraz po tym jak Ognisko Wyższych się
zapaliło, idę z młodymi braćmi na zwiad. Rzadko
w nich uczestniczę, bo muszę ciągnąć nasz dobytek, odkąd nie ma ofiary. Chciałbym polować,
ale mam obowiązki wobec Grupy.
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Idziemy między drzewami. Z każdym krokiem są rzadsze i mniejsze. Nagle Obu dostrzega
wydeptane w białej masie miejsce. Widzimy ślady
kopyt. Są niewyraźne i można ich nie zauważyć.
Od wydeptanego obszaru odchodzą dwie wiązki
śladów. Jedna pokazuje skąd zwierzyna przyszła,
a druga gdzie poszła. Razem z młodymi braćmi
kierujemy się drugą wiązką. Ślady są rzadsze i
rzadsze, aż w końcu znikają. Wracamy do grupy.
Trzeba o tym powiedzieć Oro i najstarszemu
bratu.
Zaprowadzamy wszystkich do znalezionego miejsca. Najstarszy brat dokładnie je ogląda.
Wącha ślady. Próbuje białej masy. Obu znowu
znalazł ślady Stada! Wszyscy dokładnie je oglądają. Im dłużej patrzymy tym bardziej czujemy
siłę płynąca z tego miejsca. Obu znowu zostanie
wyróżniony - zasłużył.
Trzeba iść w tym samym kierunku, w którym poszło Stado.
Kiedy Ognisko Wyższych gaśnie szukamy
miejsca na obozowisko. Obu może rozłożyć swój
namiot obok namiotu wodza.
Razem z matką wyrabiamy broń i ubrania.
Szyję nowe buty dla Obu. Poprzednie się podarły. Matka obija tłuczkiem kamień, wyrabiając z
niego ostrze.
Do naszego namiotu wchodzi dwóch łowców. Są niezadowoleni. Pokazują nam miotacze
wyrobione przez matkę. Oba mają zdobienia
przypominające ciała zwierząt – bardzo dokładnie odwzorowane. Łowcy mówią, że takie rzeczy
są niepotrzebne, przeszkadzają w polowaniu.
Chcą nowe miotacze. Matka posłusznie zabiera
ich broń, następnie wrzuca ją do ogniska. Bierze
się za wyrabianie nowych miotaczy.
Ognisko Wyższych zapaliło się i zgasło
kilka razy. Jednak Wyżsi rozpalają je na bardzo
krótko. Dzięki mniejszej zwierzynie z pułapek
możemy przeżyć. Drzewa zaczynają gwałtownie
maleć. Jakby każde następne było mniejsze od
poprzedniego. Stoją też w coraz większej odległości od siebie. Nie będzie nam trudno znaleźć
dobre miejsce na obozowisko.
W oddali nie ma lasu. Za dalekimi drzewami widzimy tylko biel, a nie więcej drzew.
Dziwne. Młodzi zostają wysłani na zwiad. Chcę
iść, ale tak naprawdę nie jestem już łowcą. Po
chwili wracają. Las się kończy!
To nie możliwe!
Grupa przyspiesza. Chcemy zobaczyć
brak lasu. Idziemy obok coraz mniejszych i
mniejszych drzew, aż w końcu nie widać już
nawet krzaków. Stajemy przed wielką bielą. Biała
ziemia, białe chmury. Odróżniam je tylko dzięki
prawie niewidocznej, dalekiej linii. Biegnie ona
od prawej strony lasu do lewej strony. Otacza
nas. Czy to ona wyznacza koniec świata? A może
już się skończył. Skraj lasu - skraj świata. Nic
pomiędzy niebem a ziemią, nic co podtrzymuje
chmury. Przecież w każdej chwili możemy zostać
zgniecieni między dwoma siłami. Ile przestrzeni!
Czuje, jak wiatr wbija mi w policzki swoje drobne ostrza. Kłują też w oczy wywołując łzy. Jest
zimniej niż między drzewami. Skraj lasu - skraj
świata. Pustka…
Nikt nie wie co robić. Oro pyta najstarszego brata. Najstarszy brat myśli. Mówi, że Wyżsi
wskazali nam tą drogę, Stado musiało pójść
dalej – poza las. Patrzymy w stronę cienkiej
linii, oddzielającej niebo od ziemi. Czy dalsza
wędrówka jest bezpieczna?
Oro decyduje iść dalej – jeśli tędy właśnie
dokoñczenie na str. 24
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Stado
dokończenie ze str. 23

prowadzą nas Wyżsi. Odciska pierwszy ślad
w białej masie poza lasem. Potem następny.
Idzie pewnym krokiem. Za nim najstarszy brat
wspomagany przez pomocnika. Idzie też Obu.
Ruszam za nimi razem z matką. Wiatr przenika
nawet pod nakrycie. Zauważamy, że nie wszyscy
podążają za Oro. Odwracamy się. Połowa Grupy
nie chce iść dalej. Nie rozumiem. Czy nie marzą
o znalezieniu Stada? Czemu nie słuchają woli
Wyższych?
Oro karze im iść. Oni nie chcą. Mówią,
że jest zimniej i brakuje jedzenia. Najstarszy
brat karze im iść. Mówią, że nigdzie nie pójdą.
Wyżsi będą źli. Oro karze im oddać ich część
jedzenia. Nie chcą nic oddawać, zawracają.
Oro trafia w jednego z zawracających swoją
włócznią. Przebija go. Wyciągamy broń.
Tamci wyciągają swoją. Na szczęście większość
łowców jest po naszej stronie. Ja też wyciągam
swoją włócznię. Podbiegam do najbliższego
przeciwnika. Zostaje zraniony toporkiem w
bok. BÓL, czuję ból. Nie wiem skąd nadszedł
cios. Upadam na ziemię. Słyszę odgłosy walki.
Próbuję wstać. Upadam. Próbuje wstać jeszcze
raz. Wykorzystuję na to całą swoją siłę. Nareszcie mi się udaje. Płyny z mojego środka
dochodzą do gardła. Obu dobija ostatniego
przeciwnika. Znowu upadam. Świat wokół
zaczyna się obracać. Podchodzi do mnie matka. Zdejmuję wierzchnią warstwę skór. Matka
obmywa mi ranę białą masą. Zmywa krew. Jej
zimno koi ból. Z pakunku obwiniętego skórą
wyciąga duże ząbkowane liście. Po ich przyłożeniu rana szczypie. Zacisnęliśmy wszystko
pasem skóry. Mam wrażenie, że zamarzam –
ubieram się. Wstanie utrudnia przeszywający
całe ciało ból. Razem z matką musimy dogonić Grupę, która poszła dalej. Idąc czuję jakby
co krok ktoś uderzał w mój bok toporkiem.
Mijamy wiele ofiar. Ciągnięcie sań nie ułatwia
mi chodzenia. Muszę zatrzymać się, by płyny
z mojego środka mogły wypłynąć na zewnątrz
przez usta.
Z trudem doganiamy Grupę. Ognisko
Wyższych zaczyna gasnąć – zły znak.
Biel zamienia się w szarość. Otacza nas
pustka. Rozbijamy obozowisko. Oczyszczamy
grunt pod namioty. Silny wiatr utrudnia
rozpalenie ognia. Musimy zakrywać twarze
przed jego grotami. Jest nas mniej. Dlatego
porcje jedzenia są większe. Zniknęły włosy
ziemi - najstarszy brat nie może narysować
Stada do przeprowadzenia obrzędów. Szarość
zamienia się w mrok.
Trzy razy Ognisko Wyższych zgaszono i
zapalono. Wyżsi podtrzymują ogień bardzo
krótko. Fragmenciki nieba spadają powiększając biała masę. Nie widujemy zwierzyny.
Na szczęście zostało nam jeszcze jedzenie z
lasu, i po ofiarach. Wiatr nie przestaje kłóć
naszych twarzy. Rana goi się, ale cały czas boli.
Najstarszy brat mówi, że wyżsi wskazali nam tę
drogę za Stadem. Musimy iść w tym kierunku.
Iść za celem.
Linia oddzielająca niebo od ziemi zaczyna się powiększać. Jest szersza. Przypina góry
– płaskie góry. Im jesteśmy bliżej tym bardziej
przypomina klif – dziwny klif. Robimy wiele
kroków, by do niego dojść.
Pierwszy raz widzę coś takiego. Klif ma
kolor białej masy. Przypomina poszarpaną
skałę, ale nią nie jest. Ma wielkość włosów
ziemi. W niczym ich jednak nie przypomina.

Może dlatego niebo nas nie przygniotło, bo
to je podtrzymuje. Czy przodkowie na pewno
wybrali tę drogę? Najstarszy brat mówi, że nie
mamy innego wyjścia. Trzeba wejść na białą
skałę. Nigdzie nie widać łagodnego zbocza.
Wszędzie pnie się ostro w stronę chmur.
Ruszyliśmy wzdłuż poszarpanego klifu.
Na pewno gdzieś znajduje się łagodne wejście.
Kiedy Ognisko Wyższych gaśnie rozbijamy
obóz. Najstarszy brat mówi, że wszystkie znaki
prowadzą do tego miejsca. Stado musiało
wejść na wielkie wzniesienie.
Wyżsi rozpalają swoje ognisko. Przez
padające fragmenciki nieba widzimy na
kilkanaście kroków. Jeden młodszy brat się
nie budzi. Jego ciało jest zimne, twarz blada.
Przykryliśmy go białą masą. Kierujemy się
dalej wzdłuż klifu. Po wielu krokach znajdujemy łagodniejszy uskok. Wciąż jest on
bardzo stromy. Oro próbuje wejść z saniami – rezygnuje. Trzeba przerzucić dobytek
na plecy. Starsi bracia i siostry nie maja siły
nieść skór, narzędzi, namiotów, pożywienia
w torbach. Oro razem z łowcami decydują
się ich tu zostawić. Zabieram najcenniejsze
przedmioty z sań mojej matki. Razem z narzędziami wkładam je do prostego wora, szybko
uszytego z zapasowych skór. Ona nie ma siły
tam wejść. Najstarszy brat też z nami nie idzie.
Według Obu tylko będzie spowalniał. Oro
nas prowadzi, tuż za nim Obu, dalej reszta
łowców i ja. Jest bardzo ślisko. Czuję, jakby
ktoś znowu uderzył mnie toporkiem w bok.
Ból – płyny z mojego środka dochodzą mi do
gardła. Musisz iść za Obu. Potykam się o ostre
krawędzie klifu. Jeden z łowców prawie wpada
do ukrytej pod białą masą szczeliny między
dwoma skałami. Musimy uważać. Jeden łowca
potyka się i spada na sam dół wzniesienia. Nie
wstaje. Trzeba iść dalej.
Na górze jest jeszcze bielej. Przez spadające fragmenty chmur widzimy na parę
kroków do przodu. Ziemia płynnie zamienia
się w niebo. Nie oddziela ich już cienka linia.
Wiatr wywołuje łzy. Mam wrażenie, że zamarzają jeszcze na policzkach. Musimy uważać by
nie wpaść w ukrytą szczelinę. Ruszamy.
Kiedy Ognisko Wyższych gaśnie, chmury przykrywają małe ogniska przodków na
niebie. Zasłaniają też podziurawiony bęben.
Ogień prawie w ogóle nie daje ciepła ani
światła. Ogranicza je mrok – jak czarny dym
niepozwalający się im rozproszyć się. Kotłuje
się w świecie, nie mając gdzie ujść, jak w zamkniętym szałasie. Kryją się w nim potwory.
Oro zabrania się oddalać od obozowiska.
Kilka osób śpi w jednym namiocie – jest nam
cieplej.
Wyżsi rozpalają ognisko. Wychodzę z
namiotu. Wielka biel. Widzę na sześć kroków.
Nawet szałas obok wtapia się w otocznie,
wszystko jest niewyraźne. Każdy oddech kłuje
nasze wnętrza. Wiatr wdziera się przez odzienie. Zakładamy kolejne warstwy skór. Czuje
ich ciężar na barkach. Składamy namioty.
Kończy się jedzenie. Oro daje nam sygnał –
trzeba iść dalej. Biała masa stawia większy opór
niż woda. Musimy trzymać się blisko - łatwo
się zgubić.
Biel, biel, biel, biel.
Widzimy kontury zwierzyny! Nie są duże.
Coś rusza się w oddali. Biegniemy w tą stronę.
Jedzenie! Kontury zaraz rozpuszczają się w
bieli. Rozglądamy się, nic nie ma. Widzimy

cienie dwóch większych zwierząt za nami. Biegniemy w tamtą stronę. Obu rzuca włócznią.
Broń wbija się w białą masę. Oba osobniki
znikają, gdy podbiegamy bliżej. Oro jest zły –
krzyczy. Trzeba iść dalej. Białe jelenie muszą
gdzieś być.
Biel, biel, biel, biel, biel, biel.
Z pustki po prawej coś się wyłania. Wbiega w dwóch łowców, przewraca i depcze ich.
Zwierzyna! Ma długi i gruby ogon przy twarzy,
pod nim wystają dwa rogi. Wielkie kończyny
zostawiają okrągłe ślady w śniegu wielkości
głowy. Przypomina te wielkie istoty, o których mówi Oro. Ale ten osobnik dorasta mi
tylko do włosów. To młode! Po staranowaniu
dwóch łowców zwierzyna biegnie dalej. Gonimy ją. Jest o wiele szybsze od nas. Obu rzuca
włócznią - trafia. Reszta pudłuje. Włochate
stworzenie oddala się od nas. Znowu rzucamy
włócznie. Wszyscy pudłują. Zaczynam się pocić. Białe drobiny wpadają mi do oczu. Prawie
nic nie widzę. Ciężar skór na moich barkach
ciągnie mnie do ziemi. Czuję, jakby ktoś
uderzył mnie toporkiem w bok. Ból – płyny z
mojego środka dochodzą mi do gardła. Nie
mam siły dalej biec – jestem wyczerpany. Oro
karze się zatrzymać. Dwóch braci biegnie dalej
mimo, że Oro zabronił tego robić. Wbiegają
w biel. Znikają zaraz za zwierzyną. Odgłosy
ich kroków cichną. Czekamy na nich. Nie
wracają. Słyszę tylko wycie wiatru. Oro karze
iść dalej. Nie jesteśmy pewni, w którą stronę
mamy się kierować. Otoczenie wszędzie wygląda tak samo. Najstarszy brat nie wskaże
nam drogi. Oro wybiera kierunek. Trzeba
iść dalej. Kontury, które widujemy muszą być
konturami Stada.
Ognisko Wyższych zgaszono i zapalono.
Pakujemy obozowisko. Widzę na odległość
czterech kroków. Nie mamy nic do jedzenia.
Trzeba iść dalej. Z Grupy oddziela się jeden
brat. Zwolnił. Wtapia się w biel i znika. Musimy
iść dalej. Jestem słaby. Podążam za Obu, by się
nie zgubić. Nie wiem, gdzie jestem. Rana pulsuje bólem. Chce się położyć, ale trzeba iść.
Z zimna drżą mi ręce. Jesteśmy przygnieceni
między chmurami a ziemią. Gdzie jest Grupa?
Czuję, jak ciężary skór i chmur łączą się na
moich barkach. Przygniatają mnie. Ciągną
moje kolana do ziemi. Muszę iść za Obu, by się
nie zgubić. Bolą mnie nogi. Czuję, jak zimno
rozlewa się po całym ciele. Zamraża mnie od
środka. Czy idę na pewno za Obu?
Padam na białą masę. Jest jak miękka
trawa - pomiędzy zielonymi drzewami, leżąc
pod nimi nie trzeba nosić na sobie skór – taka
przyjemna. Mogę nareszcie odpocząć. Trzy
kroki ode mnie leży inny brat, chociaż… Nie
jestem pewien czy obok mnie w ogóle coś leży.
Bolą mnie ręce, nogi i bok. Gdzie jest Obu?
Trzeba iść dalej.
Wiatr cichnie, widzę dalej niż na kilka
kroków. Tak, teraz jestem pewien, że nie
daleko mnie leży inny brat. Przed nami w
miękkiej masie odpoczywają też Obu, Oro
i inni łowcy. Z bieli wyłania się stado białych
jeleni – wysokich, smukłych, z ogromnymi
porożami. Są też łanie z pięknymi wielkimi
oczami. Podchodzą do nas. Nie tylko ja je
widzę. Wszyscy na nie patrzymy. Są cudowne.
Mimo koloru futra łatwo mogę odróżnić je
od otoczenia. Chcę rzucić włócznią, ale nie
mam siły jej złapać. Stado nas obserwuje.
Czuje gwałtowny przypływ ciepła. Są piękne,
gdy zamykam oczy. v
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Grażyna Barrow
Jacek Jaszczyk
List z emigracji XXI
1.
Księżyc jak żarówka pulsuje w mlecznej pełni.
Podobno kolejny taki pojawi się za pół wieku.
Widzisz? Po drugiej stronie tamtych nas,
czyjaś postać buduje pomnik tej chwili.
Błękitnej, jak twój uśmiech odciśnięty w srebrze.
2.
Rozmowa o wczorajszych snach
rozchodzi się między ulicami.
Dźwięki sylab zasłaniają się
w oknach wyburzonych domów.
W ich zatrzaśniętych na oścież bramach,
słuchamy salw i huku petard.
3.
Na ulicach odległych miast przyszedł Halloween.
Ten, który narodził się dwa tysiące lat temu
w irlandzkim hrabstwie Meath i przestał istnieć.
Dziś przez jego serce nie przejdzie procesja.
Czasem tylko spojrzą w naszą stronę
kukły, wycięte w nieszczęśliwe miny
szarych postaci, przebrane za ludzi.
A jutro zapalimy świeczkę tym,
którzy odeszli.
4.
Czujemy się, jak przestraszone ptaki,
które za linią odlotu zakreślają
w powietrzu znak orła.
Coraz częściej jak deszcz, który wkrótce
stanie się dźwiękiem korali rozrzuconych
wzdłuż naszych nieobecności.
5.
Patrzy na nas ten sam księżyc.
Choć obejmujemy cały jego blask,
dobrze wiemy, że to tylko połowa naszych samotności.
Druga – widoczna z głębin naszych spojrzeń
jest zaledwie kolorem cienia,
przez który przechodzi ten wiersz.

Grzegorz Zientecki
WSPOMNIENIE Z KANAŁU PANAMSKIEGO
  
Ta moneta
O nominale pół Balboa
Którą przywiozłem z Kanału
Miała wizerunek konkwistadora w spiczastym hełmie iguany
Była ciężka jak zbrodnia człowieka przeciwko człowiekowi
Była błyszcząca fałszywą poświatą pośmiertnej maski oceanu
Monety często bijemy
Z profilami barbarzyńców, tyranów, okrutnych satrapów
Poetę natomiast bije jego własny los
Dopada go na końcu świata
(wspomnienie z Kanału Panamskiego, m/s „ Antoni Garnuszewski”,
1987)

Krzywe zwierciadło
Jak zawsze wyrwałam się sama na spacer
Poczuć nowe miejsca
Berlin miasto tajemnic i podziałów
Ludzkie gry na poważnie
Wymiana szpiegów na moście Glienicke
Miasto pełne zgiełku
i jak dla mnie mało w nim piękna
Jest nagle sekunda
kiedy serce staje
Nie mam paszportu
Nie mam nic
Chwila mija
Mur który dzielił miasto
Jeszcze stoi w surowym stanie
Wzbudza strach
Człowiek człowiekowi....
I tysiące dzikich królików
          zamkniętych przez lata
               i pokolenia w strefie śmierci
Muru
Nic więcej nie zachowałam w pamięci
jedynie już z wycieczki w Poczdamie
Trzech władców świata
Wchodzących do sali spotkania
Przez własny korytarz
Do pokoju gdzie podpisali
wytyczne
Na Przyszłość świata
Smutni ludzie
I nadal trochę inaczej
Trwa gra próżności
A Berlin
Pewnie jest już zupełnie inny
Może zatrę tamten czas
Jeśli wrócę pewnego dnia

Piotr Szczepański
bratnie dusze nie chodzą po piętach
podobni jak dwa skulone kangury
o poparzonych łapach
schodzisz z mojej
wydeptanej ścieżki
może jednak załóżmy
małą koalicję
„kojących wzajemnie nerwy
prawie identycznych”
podsłuchuję szelesty za ścianą
wyszarpałeś pazurami
płytkie sitka w nidzie-gips
po mojej stronie
też jest kanał
kontaktu
cienką strużką sączysz mocz
splin wypływa balkonowym otworem
papieros to tylko dodatek
do pogańskiego przeznaczenia
odrzucamy sztuczne
zig-zagi słońca
i piorunów
zmiany na lepsze
drażnią obcym zapachem potu
entuzjastów działania
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Nienormalnie normalna? Religia medycyny? (2)
Było NORMALNIE... ludzie z zawałami,
z wylewami, pojękując, po tych nasennych tabletkach zasypali, a PANI EGUCKA? Choć się
cały dzień koło niej krzątano? nie wyszukano
zawału, niee, żadnych „dziur w sercu” też, zatem
rozrusznikiem jej nie poczęstowano, nawet nogi
lekarz oglądał staranniei się zdumiał, bo nogi
PANI EGUCKIEJ odziedziczone po Gertrudzie-Żannie, mimo tego jej nieprawdopodobnego
WIEKU XY+, miała jak gazela... żadnego żylaczka – nawet najmniejszego... ŻADNEGO.
– Nawet nie opuchnięte – rzucił lekarz z
niesmakiem – no to właściwie naco pani choruje, bo i skóra wielkiej gładkości– dodał, nieco
już poirytowany.
– Nigdy się nie opalałam – tylko plankton
demokratyczny się na słońcu smaży, DAMY –
nie; widziałam Aleksandrę Śląską swego czasu na
Helu – tylko o czwartej rano na spacer brzegiem
morza chadzała... ja też.
– Jutro ustalimy co z panią – uciął sucho
lekarz – teraz mamy tego zdiagnozowanego –
przywieziono tego z tatuażami – więc się oddalił
niezadowolony.
Zagasły ostre sufitowe lampy, jedynie
słabe światła z korytarza, uwidaczniały kontury
łóżek… chorzy przez sen pochrapywali…
PANI EGUCKA bez owych – trujących
przecież – tabletek nasennych niee… nie zasypiała… ROZMYŚLAŁA…
TATUAŻE? SYMBOLE? – coś oznaczał
musiały… potęga SYMBOLI?
Takim ekspertem w dziedzinie symboli był
profesor Robert Langdon… religijnych symboli
– mózg PANI EGUCKIEJ się dobrze sprawował
– no, to dlaczego DAN BROWN przyszedł jej
do głowy… dlaczego KOD Leonardo da Vinci?
Czyżby teraz też symbolami Świata zastraszanie??
ZNAKI na wykładzie ukazywał i domagał się ich interpretacji: ukazał aha… białą
spiczastą złowieszczą czapkę Ku-Klux-Klanu...
NIENAWIŚĆ? RASIZM? Nietylko skierowany do
czarnoskórych, ale do chrześcijan, do Żydów też,
a teraz – kombinowała PANI EGUCKA – takie
złowieszcze kombinezowate białe postaci, ludzkość całego Świata opanowały; ANDROMEDA
im nakazuje wprowadzić RELIGIĘ MEDYCYNY.
Jej CREDO? WOLNOŚĆ, to SAMOTNOŚĆ – współczesny Ku-Klux-Klan, żadnej rasie
życia nie daruje, bo taka REPTILIAN metoda
nastała: chłeptać cierpienia ludzkości.
Dochodziła północ... gdy jak raz, spod
sufitu trzaski, chrzęsty, postukiwania rozwarły
na nowo, przymykające się w półśnie oczy PANI
EGUCKIEJ. Cicho wkroczyła SIOSTRA? Jejku!
Teraz tak mówić nie wolno – pani magister
pielęgniarka, ogarnęła wzrokiem salę:
– Tylko pani nie śpi? Bo to trzaskanie?
Nocą covidowy oddział – jest nad nami – swoje
smutne sprawy porządkuje… u nas NORMALNIE…
NIENORMALNIE NORMALNIE – odetchnęła z ulgą PANI EGUCKA, ale naraz na myśl
jej przyszły groźny wywody filozoficzne Giorgia
AGAMBENA… a to je czytała – czytywała, a
to co nie co o nich słyszała – wysłuchiwała, bo
Giorgio AGAMBEN… hm… skutki poczynań
ANDROMEDY ukazując, rozwścieczonymi
głosami PSEUDODEMIURGÓW rozszarpywany, których PRZEJAWEM – dziełem być miała
NOWA RZECZYWISTOŚĆ.

dokończenie z poprzedniego numeru
Pierwszy raz PANI EGUCKA ujrzała – poznała dzieło AGAMBENA, w swej ulubionej, bo
metarzeczywistej księgarence na Starym Rynku
w Poznaniu.
Znowu był upał, znowu półki z książkami
dyszały zapachem wiedzy tajemnej swych kart
tak silnym, że PANI EGUCKIEJ zakręciło się
w głowie iosunęła się była na tę stojącą przy
drzwiach zielonkawą kanapkęudającą? styl DYREKTORIATU; bo te intarsje na oparciu przez
dobrego EBENISTĘ wykonane, plusz ciemny
białym surowymklasycystycznym ornamentem
zdobiony, znowu do dziwacznej cmentarnej powagi się odwołujący– nawołujący; zresztą czynił
to teżniewielki kominek z szarego marmuru,
nad którymniezmiennie wisiało zamglone
mgiełką kurzu kryształowe lustro...
PANI EGUCKA wiedziała, że DZIWNE
BYŁO, więc ponownie w nie zaglądała... nadal
się jej w głowie kręciło.
Jak zwykle – chudy, o diabolicznej urodzie
KSIĘGARZ do niej podszedłi powiedział:
– Wiem, wiem, napewno pani dzisiaj
GIORGIA AGAMBENA chcepoczytać – proszę... zacznijmy od tej miniatury filozoficznej…
IDEA PROZY, a potem mogę pani jeszcze
trochę opowiedzieć, podoradzać, AGAMBEN
– filozof... POLITYCZNY… AGAMBEN – wyczytałem – spełnia heideggerowski postulat
KATABAZY filozofa: muszą być tacy, co zejdąw
otchłań, by świat na powrót zalśnił blaskiem
boskości.
– Fa-a-scynujące, AGAMBEN – nieco się
PANI EGUCKA zająknęła.
– Tak, droga pani – czego on nie umyślił!
Czego nie napisałby, spisał! Fundamentalne
jego dzieło HOMO SACER wydane po polsku,
a te jego „INTERWENCJE”– tom zatytułowany
GDZIE JESTEŚMY? EPIDEMIA JAKO POLITYKA; jakież tam teksty! Refleksje O ZARAZIE:
Epidemia pokazuje, że wyjątek stał się regułą; Nagie
życie; O prawdzie i fałszu, Medycyna jako religia,
Bezpieczeństwo biologiczne i polityka, Requiem dla
studentów, Prawo i życie, Stan nadzwyczajny a stan
wyjątkowy, Twarz i maska, Czym jest strach, Dystans
społeczny, Polemosepidemios; i O CZASIE KTÓRY
NADCHODZI!
KTÓRY NADCHODZI!
Jego koledzy po piórze wrzawą złowrogą
na to zareagowali, pokrzykując „Paranoiczna
interpretacja historii”, „Ślepota na rzeczywistość
będącą skutkiem zbyt wielkiego przywiązania do
własnych teoretycznych fantazji”, „Majaczenia”,
„Ignorant w kwestii koronawirusa”, „Degradacja
teorii do poziomu paranoi”, „Negacjonizm
koronawirusa”, „ Podstarzały i sprowadzony
na manowce mędrzec, któremu teoretyczne
inklinacje zaciemniły osąd”, „Paranoiczny konspiracjonizm”.
Proszę pani! Nic z tego tym, którzy go
oskarżali o hołdowanie spiskowym teoriom
nieugięcie odpowiadał:
„Nazywanie teoretykami spiskowymi tych,
którzy próbują rozpoznać wydarzenia historyczne, jakimi naprawdę są, jest zwyczajną podłością”; pewnejest, że ten kto nazywa teoretykami
spiskowymi historyków próbującychszczegółowo zrekonstruować leżące u podstaw (wydarzeń) spiski i sposobyich przeprowadzania, daje
dowód swej niewiedzy, jeśli nie tępoty”.
I dalej – wciąż AGAMBEN! AGAMBEN!

„Nowy despotyzm zaprowadzony w imię
biologicznego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, będzie pod względem form i metod wszechobecnej kontroli, czymś gorszym niż totalitarne
reżimy znane z przeszłości. Prawa podstawowe...
niezbywalne, stają się tymczasowe i odwoływalne. Stan wyjątkowy przekształca się w normalny
paradygmat rządzenia – za usprawiedliwienie
stanu wyjątkowego ogłoszonego nieomal na
całej planecie służy walka z pandemią choroby
koronawirusowej – zamiast ataku grupy terrorystycznej, mamy atak grypy terrorystycznej”.
AGAMBEN niebezpiecznie JASNO objawia, że pojawia się RELIGIA MEDYCYNY, jako
konkurentka RELIGII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
I KAPITALISTYCZNEJ RELIGII PIENIĄDZA
– przenosząc paradygmat zbawienia do doczesności; i ten jej charakter nigdy niekończącego
się kryzysu! od kapitalistycznej religii pieniądza
przecież, że owo zbawienie – ozdrowienie, jest
takie na niby, bo złośliwa odmiana REPTILIANA – diabła stale mutuje… nowe, nieznane…
Straszna ta RELIGIA MEDYCYNY! Wszystko
przenika, nakazuje nam żyć w nowych nieznanych obszarach.
Przepisy i nakazy RELIGII MEDYCYNY
mają być skrupulatnie przestrzegane, bo czuwa nad tym władza, a opór wobec dogmatów
kapłanów nowej religii, traktuje się jak herezję.
W rozprawie NASZ DOM PŁONIE,
AGAMBEN rozmyśla, od kiedy? Czy czasów
światowych wojen? Bo może to postęp… ślepy
pęd ku postępowi…
– Mars? Jowisz? Kosmiczne taksówki dla
bogaczy – dodała PANI EGUCKA.
– Właśnie. Swoją „Interwencję” z listopada
2020 roku zatytułował AGAMBEN: O CZASIE
KTÓRY NADCHODZI.
Rozmyślanie? Nad ranem PANI EGUCKA
zasnęła.
Zbudziło ją głośne pytanie:
– Jakie leki pani do tej pory brała na nadciśnienie? Czy bierze pani BISOCARD?
PANI EGUCKA rozwarta oczy – w porannym świetle budzącego się dnia ujrzała...
NIENORMALNIE NORMALNĄ, LEKARKĘ
– jakby z kliniki profesora Romana DREWSA
wydobytą: idealnie wykrochmalony wyprasowany biały fartuch, wcale nie rozchełstany, ale
zapięty na wszystkie guziki...
– Są w tym pudełeczku – PANI EGUCKA
podała metalową szkatułkę z lekami, którą też
Jacek do torby dołożył.
NIENORMALNIE NORMALNA LEKARKA (żadna tam biała kapłanka RELIGII
MEDYCYNY) chwilę pojemnik penetrowała,by
swoje przypuszczenia potwierdzić... miała ten
BISOCARD nareszcie w dłoni!
– Pani ma serce sportowca... niskie tętno...
KARDIOLOG tym lekiem...– niedokończyła.
– BISOCARD odstawiamy – dodała, kiwając głową. – mogłaby pani spędzić Wielkanocne
Święta w domu, ale ma paniniedobory potasu...
kroplówka… Jeszcze panią zatrzymamy.
– AGAMBEN… RELIGIA MEDYCYNY?
– rzuciłaPANI EGUCKA.
– Raczej pomyłka kardiologa – dodała
zaskoczona lekarka NIENORMALNIE NORMALNA.
Dobrze zna tajniki swego zawodu – nie
musi zaraz znać FILOZOFÓW – pomyślała z
wdzięcznością PANI EGUCKA.
Trzeba być zdrowym, żeby przetrzymać
czasy RELIGII MEDYCYNY – jej eksperymenty i omyłki, medialnie, telefonicznie
serwowane.
W tym CZASIE KTÓRY NADCHODZI…v
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Zatrzymanie

Piję zeszklone arkana szkarłatu
gdy nie widzi noc, ni dzień
i więcej jeszcze płomieni
widząc Twój speszony cień.

Pożółkły kartonik otwiera czas,
który błądzi po starych uliczkach,
kwiatowych ogrodach,

Nie znasz jej?
To ona budzi oczy tęczowe,
śpiewem nie ujmiesz dziewiczej tylości,
tej, co ja pojmę- twarz, włos-złoty, myśl mnogą nagości.
Upadłaś na mnie jak pył zakrzepły,
na drzewa upadłaś i dom pusty,
Tyś mgła tajemnicza...
Gdy szkło zbite kurantu,
gładziło Twe palce blade,
Ty już spałaś za Słońcem-wtedy uniosłem pięty,
a myśl bosą na czole zakłułem.

a ty stoisz w pozie zwycięzcy,
chociaż wrogowie podzielili łupy.
Przegrałeś. Dom rozbity
- dymy snują się po świecie.
Jesteś owadem zamkniętym w żywicy.
Więc nie patrz,
bo ja to zupełnie ktoś inny,
krążę jak ptak zbudzony w nocy.
Kiedy znieruchomieje pamięć,
zostaniesz bez imienia. Z obcą dłonią
i fotografią w kolorze sepii.
Znowu samotni, lecz każdy inaczej.

Sama taniec w zasłonę oblekłaś,
czarnymi włosami,
co innej kobiecie,
spod wieńca wykradłem.

Jacek Wilkowski
Jubileusz
dwadzieścia lat otulam to ciało
cząstkę wspólnej świadomości
dopasowane milionem dotknięć
jak kamień kościelnych mis
rytmem codziennym skóry nasze
dzieliły ciepło, lęk, chorobę
nieskończoną liczbę oddechów
ciężar grzechu w krwiobiegu
dwadzieścia lat ranię się o ciała
kanciaste i niecierpliwe
w próbie sił ze świadomością
obcą ledwo poznaną
rytmem odświętnym dzieląc
zapach i smak zwierząt
nieskończoną liczbę odcieni
wolność i pustkę pożądań

Milena Tejkowska
***

Skąd w oku płonące powięzie,
i zeszklone igliwie?
rozperlona tarcza i zapach migdałów...
nie w nich, a morelowej nocy się unużę.

Kiedy dotykam ustami przedświtu
chłodny jest, gęsty jak sen i czysty.
Wkrótce światłość zostanie oddzielona od ciemności,
choć niebo jeszcze nieoderwane od ziemi
pod mgły pierzyną szarojasną drzemie.
Zbudzi je koguci krzyk mocny
i nagi miecz ostrego światła dnia
rozetnie węzeł miłosny.
Sacrum od profanum odcedzi,
biel odłączy od czerni.
I tylko wilgoć na rzęsach traw
będzie świadczyć o ich niedawnej bliskości.
I obłok duszy zamkniętej w ciele na mgnienie.

Rodząc imię sprawiedliwe,
za miejsce zlęknionę sięgam,
aż nie przesycę chwili bezdechu,
by się sobą rozerwać.
Milknąc półsłowem,
słodko jest gasnąć razem,
wnet gdy malujesz się jedynie-bezcieniem i jawisz miernym pejzażem.
Nie zamknę już więcej nad Tobą sklepienia,
wszak z rzeki ognia nie skrzeszesz,
ni bladości ciała, z próżnej rozmowy.

Z welonu mgieł już w chmurach
utkano całun na moje umarłe ciało.

Naskalnie okiem zawieszonym,
badam powiek rdzawych podwalinę,
a ścichła struga wilgotnie szepcze,
by myśl zgubić i pustką obszyć siłę.

Marek Wołyński

Z niej wola kłamliwa spełza,
i miesza pamięć jak noc na jeziora źrenicy,
i w zieleni szałem skowyt wznosi,
rwąc z czaszki warkocze pszenicy.

Chciałby
swoje dłonie
mieć dla niej
jak rękawiczki   

NIESPEŁNIONY

Anna Nieroda
***

Michał Śniado-Majewski
Wesele
Biała podłoga białe ściany
i twoja suknia satynowa
jak ptak w zamieci

Stanął przed ołtarzem
Sam nie wiedział po co
Na bieli jej sukni widział krew
Taką, która wydobywa się z wnętrzności
Stał jakby jego nogi były obciążone
wielkimi marmurowymi kulami
Widział marską wątrobę nie kobietę
Widział skręcone jelita nie kobietę
Chciał uciec lecz nie mógł
Już wszystko stracone
Dopełniło się
Ożenił się z plugawymi trzewiami
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Brać ją w ramiona
by czuła
że to konary drzew
obsypane kolorami
wschodu słońca
Lecz gdy do niej
podchodzi –
ona opuszcza
woalkę toczka
a palce dłoni
do pocałowania
zamienia
w sople
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Agnieszka Kuna

Przypowieść o trzech małpach
Dawno, dawno temu (a może wczoraj),
za górami, za lasami (a może tuż obok),
żyły trzy psotne małpki. Bujały na różowych
obłokach, bo świat, w którym przyszło im
odegrać napisane dla nich role, znały tylko
z pięknego opakowania. Czasem nawet
ciekawiło je, co skrywa lśniące pozłotko, ale
jego blask był tak zniewalający, że szybko
zapominały o swojej ciekawości. Jednak
ci, którym migotliwa jasność nie osłabiła
wzroku, którym słuch nie stępiał od szumu
rozwianych wiatrem grzyw jednorożców,
mogliby opowiedzieć historie, jakie nie śniły
się psotnym małpkom.
Mizaru
Nieoczekiwany rozbłysk wypełnił przestrzeń światłem. Marta odruchowo przeniosła spojrzenie z ekranu komputera na okno,
pod którym urządziła swoje tymczasowe
biuro. Widok, przez ciasną zabudowę osiedla, pozbawiony perspektywy kończył się
na ścianie bloku naprzeciwko. Mieszkali tu
cztery lata, jednak dotąd jakoś nie zwróciła
uwagi na nachalną bliskość sąsiedztwa.
Przemknęła wzrokiem po płaszczyznach
szyb. Nic nie przykuło jej uwagi. Większość
okien na głucho zamknięta. Kwiecień w tym
roku nie rozpieszczał. Wtórował nastrojom
ludzi znękanych kolejnymi doniesieniami o
epidemii. Bad news bombardowały napięte
nerwy, a powietrze przesiąknięte wilgocią
podstępnie wślizgiwało się pod okrycia i
wysysało resztki ciepła. Słońce rzadko wychodziło zza chmur i świeciło jakoś blado,
jak u schyłku jesieni, a nie w preludium
wiosny. Ale teraz, w tym momencie rozdarło kokon chmur, jasnym, zdecydowanym
promieniem, którego długie ramię, niczym
wiązka lasera, penetrowało przestrzeń. Musiało zostać złapane przez któreś dopiero
co uchylone okno i przekierowane w jej
stronę. To pewnie ten błysk dostrzegła, to
on ją zdekoncentrował, zmusił do oderwania się od kolumn wypełnionych cyframi
i wielobarwnych wykresów. Była już bliska
postawienia tezy. Dane układały się w logiczny sens, za którym właśnie podążała i
przez to nagłe rozproszenie zgubiła wątek.
Liczby rozpierzchły się i znów stanowiły
zbiór niemych faktów. Musiała na nowo
podjąć z nimi dialog, a przecież miała do
jutra przedstawić wnioski. Wytrąceniu z fazy
głębokiego skupienia towarzyszył powrót
świadomości irytującego zgiełku, jaki panował w ich mieszkaniu, okupowanym przez
cztery osoby próbujące pracować i uczyć
się w tym samym czasie. Podniesiony ton
głosu męża, rozmawiającego przez telefon,
piskliwy dziecięcy wielogłos z wirtualnej
klasy młodszej córki, dudniąca muzyka
z pokoju starszej. Miała ochotę wrzasnąć
na nich wszystkich, żeby się wreszcie przymknęli, że potrzebuje ciszy, ale to groziło
awanturą. Zmełła więc przekleństwo pod
nosem, wzięła głęboki oddech i już miała się
podnieść, przegonić koty, domknąć drzwi
i zaciągnąć rolety, kiedy ponownie błysnęło. Na dłużej. Oślepiająco. Zaintrygowana
zaczęła szukać źródła tego blasku. Teraz
uważniej przesuwała wzrok z jednego okna

na drugie, skanowała po kolei, od lewej do
prawej. Dotąd puste szklane płaszczyzny
nagle wypełniły się życiem i zaczęły ujawniać tajemnice. Dostrzegła sylwetki ludzi,
wykonujących codzienne czynności: ktoś
podlewa rośliny, ktoś układa poduszki na
kanapie, ktoś pochyla się nad dzieckiem,
patrzy w migotliwy ekran komputera. Widziała stoły z naczyniami niesprzątniętymi
po szybkim śniadaniu, stoły, na których
urządzono prowizoryczne biura lub szkolne
ławki, zaścielone łóżka, nie zaścielone łóżka,
cienie przesuwające się po ścianach. Wciągnęło ją to. Nie umiała jeszcze zdecydować,
czy w tej nowej roli bardziej uważa się za
odkrywcę, czy za zwykłego podglądacza, ale
ciało miała napięte, wypełnione radosnym
oczekiwaniem. Pomyślała, że podobnie czuła się jako dziecko, gdy wyglądała pierwszej
gwiazdki i wymarzonych prezentów pod
choinką. Sunęła wzrokiem powoli, okno po
oknie. Na niektórych zatrzymywała się dłużej, wpatrywała w pantomimę, grę świateł,
taniec kształtów. Wreszcie dotarła do rzędu
poniżej ich piętra. Jej spojrzenie przyciągnął
wylegujący się na parapecie kot o lśniącej,
gęstej sierści. Lubiła koty. Teraz mieli dwa,
ale ten z okna przypomniał jej Mruczka –
pupila z dzieciństwa. Znalazła go leżącego
na wycieraczce pod mieszkaniem sąsiadów,
o których rodzice, wymieniając się szybkimi
spojrzeniami, mówili „ta patologia”. Ledwie
panując nad odruchem ucieczki, patrzyła
na drzwi, zza których dobiegały stłumione
krzyki i rumory, jakby ktoś przestawiał meble. Kot nie wyglądał dobrze. Jego sierść
była matowa, ubita jak filc. Ciekło mu z
oczu i bardzo szybko oddychał. Porwała go
razem z wycieraczką i nie zastanawiając się
wiele, zaniosła do weterynarza. Rodzice nie
byli zachwyceni, ale ostatecznie kot został.
Uratowała mu życie – to zobowiązywało.
Nagle dostrzegła ruch. Okno na prawo od
kota. Po identycznym kolorze zasłon oceniła,
że musiało należeć do tego samego mieszkania.
Stała tam naga kobieta, z dłonią przyciśniętą
do policzka, z oczami szeroko rozwartymi,
patrzącymi w głąb mieszkania. Marta mogłaby teraz nazwać się podglądaczem, gdyby
nie fakt, że nagość nieznajomej wydała jej
się bardziej krępująca niż fascynująca. Już
chciała wrócić spojrzeniem do kota, gdy w
polu widzenia ukazało się masywne, męskie
ramię. Szczupła ręka kobiety została wykręcona, na jej twarz posypały się razy. Drobna
postać zaczęła się cofać. Oczom Marty
ukazał się mężczyzna, również nagi. Jego
ruchy były gwałtowne, twarz wykrzywiona
grymasem. Zatrzymał kobietę chwytem za
kark, od którego aż przysiadła, przygarnął
do siebie i wpił się łapczywie wargami w jej
rozwarte usta. Po chwili ciało kobiety zmiękło, poddało się rytmowi ruchów mężczyzny.
A potem wielka dłoń chwyciła ją za jasne,
związane w koński ogon, włosy i pociągnęła
poza kadr.
Zaskoczenie odebrało Marcie
zdolność doboru właściwych słów do
tego, co odnotowały oczy. „Co to do
cholery było? Co ja mam z tym zrobić?” – myślała kompletnie rozstrojona.

Już chciała sięgnąć po telefon, kiedy
zorientowała się, że przecież nie zna adresu tamtego mieszkania, że policjanci
musieliby przyjść do niej, że musiałaby
przyznać się do podglądania, że ma przed
sobą tyle pracy, że przecież w domu
są jeszcze dzieci i mąż, że jak ona im
to wytłumaczy, to nagłe najście policji? No
i właściwie nic tu nie było jednoznaczne.
Okno obok kot dalej wylegiwał się na parapecie. Patrzyła jeszcze chwilę raz na kota,
raz na pulsujący bladą poświatą telefon, po
czym powoli cofnęła dłoń. Podeszła do okna
i energicznym ruchem zaciągnęła rolety.
Usiadła sztywno przed komputerem, drżące
dłonie ułożyła na klawiaturze, skoncentrowała się na kolumnach cyfr i barwnych
wykresach.
Kilka dni później widziała tych dwoje
w sklepie. Kobietę, pomimo maseczki, rozpoznała od razu po jej jasnych, związanych
w koński ogon włosach i dużych, czujnych
oczach. Stali w kolejce do kasy, kilka metrów
przed nią. On obejmował ją w pasie, szeptał
coś do ucha. Słuchała mechanicznie przytakując. Była mocno umalowana i miała na
sobie wysoki golf. Kwiecień nie rozpieszczał.
„Zwyczajni ludzie. Mają zadbanego kota” –
pomyślała Marta i odwróciła od nich wzrok.
Potem nastały słoneczne dni i nie odsłaniała
okna. Wychodziło na południową stronę,
a ostre światło raziło ją w oczy.
Kikazaru
Ale gorąco! Wrzesień i taka pogoda.
Kto to słyszał?! Świat na głowie staje. Globalne ocieplenie. Tak na chłopski rozum,
to my już wszystko globalne mamy, łącznie
z tym wirusem. Pomieszanie z poplątaniem.
Co to ja miałem...? A, pączka Zosi mojej.
Oj lubi Zosia pączki, lubi, ale już całkiem
po nie sama chodzić nie może. Ani po
inne zakupy, ani co załatwić w urzędzie,
na poczcie rachunki popłacić. No wszystko na mojej głowie, bo na jej już polegać nie ma co. Raz wyszła po chleb i
mleko, a przyniosła bakłażanów dwie
siatki, bo takie ładne i ten uroczy pan
na straganie tak zachwalał. Pytam się jej
„Zosieńko, a ty wiesz chociaż, jak bakłażany przyrządzić?”, to się rozpłakała, że
uspokoić nie mogłem. Albo jak inny uroczy
pan ją na drzwi antywłamaniowe namówił,
bo „bezpieczeństwo najważniejsze”. No
najważniejsze, bez dwóch zdań! Ale mówię
Zosi mojej, że „co nam po drzwiach antywłamaniowych, jak ty i tak różnym miłym
panom otworzysz”, to mi, że bałwan jestem
i zazdrośnik. Co to ja miałem...? A pączki
Zosi mojej. Z jej ulubionego sklepu koło
stacji. Wwiercają się w uszy, aż do bólu te
jesienne odgłosy ptasie, bo to nie żadne
tam radosne ćwierkania i trele, tylko ponure
krakanie, jak nad grobem czyim. Wielkie
czarne ptaszyska obsiadły gęsto kasztanowca, co jedyny tu, na skwerku przed stacją
się został. Przedtem to ich tu więcej było,
ale parking był potrzebny. Padały jeden
po drugim, w ogłuszającym jazgocie pił. Z
łoskotem padały, z trzaskiem gałęzi, a ziemia
za każdym upadkiem jęknęła głucho,
jak matka, która dziecko straciła. Teraz
te wszystkie nastroszone gawrony na ten
jeden, ostatni siadają i wykrzykują swoją
żałobną pieśń. Co to ja miałem...? Co...
Pączka! No przecież! O, już widać sklep.
Kolejka, jak zawsze i oczywiście większość
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bez masek. Przeważnie młodzi. Narzekają, że im duszno, że wytrzymać nie mogą.
Coraz słabsze pokolenia nam rosną. Nie
to, co kiedyś. Człowiek w wojsku jak był,
na ćwiczeniach, w masce przeciwgazowej pół dnia biegał. I też gorąco było. I
duszno, że krwią się nieraz pluło, resztkami płuc pozostałymi po trzech zapaleniach, w dzieciństwie przebytych.
A teraz w zwykłej, z materiału oddychać
im ciężko. Starym jakoś nie ciężko. O jest
moja ulubiona ekspedientka, uśmiechnięta, z każdym słowo zamieni, aż miło
zachodzić. Tak to wszędzie powinno
wyglądać. A nie zawsze wygląda. Nie raz
to takie nabzdyczone siedzą, jakby kto
pod przymusem w robocie trzymał. Najlepiej omijać, ale bo to możesz człowieku
do przychodni nie chodzić, spraw urzędowych
nie załatwiać, rachunków nie popłacić? Długo
to dzisiaj schodzi. Słońce przypieka. Cienia
za grosz. Przecież nie da go ten zabetonowany plac po kasztanowcach. Wreszcie
moja kolej.
– Dzień dobry miłej pani.
– A dzień dobry. Panu szanownemu
dwa z konfiturą różaną i lukrem i dwa z
cukrem pudrem?
– Po jednym, jak zawsze. Na zapas nie ma
co. Świeże najlepsze. A dla takiej miłej obsługi
to i przyjść się codziennie chce.
– Takich klientów obsługiwać to sama
przyjemność. Osiem złotych.
– Osiem? Wczoraj jeszcze było sześć...
– Dziadek, bierz pączki i wypierdalaj. Nie
wszyscy tu srają czasem – odzywa się z tyłu taki
w karku szeroki, a mnie jakby kto z karuzeli wysadził. W głowie mi się kotłuje,
ziemia tańczy, słów właściwych znaleźć
nie mogę, przed oczami świetliste kręgi
latają. Wszystkim się tak chyba porobiło
w tej kolejce, bo milczą jakby ich zatchnęło. W telefony nagle patrzą, czegoś
po torbach szukają, kieszeniach, składy
pączków i ceny studiują. Miła ekspedientka
jak automat wydaje mi resztę, torbę z pączkami do ręki wkłada, w oczy nie patrzy, ale
widzę, że jej kąciki ust drżą i na twarz wypełza, siłą całą powstrzymywany, uśmieszek.
Odchodzę stamtąd na drżących nogach,
pole widzenia mi się zawęża. Do ławki muszę. Usiąść. Przeczekać ten łomot w klatce
i w uszach szum. Idę schodami jakimiś w
dół, przejście podziemne chyba, mijam
wyjście jedno, drugie, trzecie, w końcu się
wlokę na górę, schodami, ledwie daję radę.
Opadam na ławkę jak mi już ciemne przed
oczami zaczęło latać. Dobra ławka, w cieniu,
pod daszkiem. Siedzę. Nie wiem, ile siedzę. Pot z czoła maseczką ocieram, z oczu.
Oczy mi się spociły. Na słono. Na długo.
W końcu dochodzi do mnie, że późno
musi być, bo słońce opadło nisko. Już mi
lepiej trochę. Drżenie ustało, czoło mam
suche. Dźwigam się z tej ławki, po schodach
na dół, biorę zakręt, jeden, drugi, gdzieś
wychodzę. Ale to nie moje wyjście. Z powrotem w podziemia, rozglądam się i nie
wiem gdzie iść, w którą stronę? Kombinuję
„na górze łatwiej się będzie zorientować”.
Wychodzę. Schodami znowu. Oddycham
ciężko, pokasłuję, chwilę się muszę barierki
przytrzymać. Pojaśniało, więc się rozglądam,
szukam wzrokiem czegoś znajomego, ale nic
nie jest. Serce przyspiesza, o Zosi myślę, że
sama, że martwi się może? Widzę grupkę
młodych. Podchodzę. Oddech mi świszczy.

– Panowie nie wiedzą, gdzie ten kasztan z gawronami stoi? – już jak kończyłem,
wiedziałem, że pytanie niedobre. Popatrzyli
tylko między sobą i minęli jak powietrze.
Morowe, bo łukiem mijali. Rozglądam się.
Po drugiej stronie toru stoi jeden. Coś w
telefonie patrzy.
– Pan nie wie, jak stąd wyjść? – ani
drgnie. Myślę „pewnie za cicho”, to się
wydzieram ile siły:
– Jak wyjść stąd, pan nie wie? – i nic. To
do młodej dziewczyny, co właśnie z tunelu
się wynurza, podchodzę:
– Panienko, gdzie ja jestem? – nic. Jakbym w próżni mówił. Jakby mnie nie było. A
może ja już umarłem? Ciało zostało w tamtym przeklętym sklepie z pączkami, a duch
czmychnął i teraz, nie całkiem świadomy
rozłączenia, próbuje kontakt nawiązać, ale
nikt go nie słyszy. Trudno ducha usłyszeć.
Był taki film, z Brucem Willisem. Jego nawet
własna żona nie słyszała.
Iwazaru
Nie musiał patrzeć na zegarek. Pulsowanie w stopach podpowiadało – połowa
dyżuru. Po porannym urwaniu dupy nareszcie względny spokój. Mógłby posiedzieć ze wszystkimi, nawet go zapraszali,
ale zazwyczaj kończyło się to opowieściami
o dzieciach, żonach, mężach, kochankach, zwierzęcych ulubieńcach i takich
tam. Z zasady oszczędnie gospodarował
słowami. Na takie sprawy, zwyczajnie ich
skąpił. Wymówił się zmęczeniem. Po
prawdzie był zmęczony. Marzył, żeby
choć na chwilę dać odpocząć stopom,
które od kilku godzin przemierzały drogę
z oddziału na izbę, z izby na oddział, od
jednego przypadku, do drugiego. Osiem
przyjęć, trzy ostre. Tych odesłanych do
domu przestał już liczyć. Klął w myślach
na słabe przygotowanie, braki podstawowych środków i dziurawe procedury,
zastanawiając się jednocześnie, czy zdjąć
kombinezon, czy w nim zostać. Ostatecznie
zdecydował położyć się w kombinezonie.
„Chuj tam, przynajmniej będę gotowy,
jak znowu kogoś przywiozą” – pomyślał.
Jeszcze nim zdążył dotknąć głową złożonego w kostkę ręcznika, przeniósł się do
rodzinnego domu. Znów miał osiem lat,
była jesień i był ten straszny dzień, w którym odkrył, że ojciec robi coś dziwnego z
jego starszą siostrą, coś od czego mrowiło
go w dole pleców. Siedział wtedy w szafie.
Schował się tam, bo chciał nastraszyć siostrę, zemścić się za jakąś wcześniejszą jej
złośliwość i przysnął znużony czekaniem.
Kiedy się obudził już tam byli. Nie włączyli
światła. Widział ich sylwetki przez szparę w
drzwiach. Nie chciał patrzeć i jednocześnie
nie mógł przestać. Nie rozumiał co właściwie się dzieje, ale żałował, że nie jest ślepy.
I głuchy. Tkwił w dusznym meblu, starając
się nie ruszać. W wątłej poświacie ulicznej
lampy tańczyły złotawe drobinki kurzu.
Czuł, jak wciąga je nosem, jak osiadają gęsto, coraz gęściej, zalepiają usta i gardło, i
drapią prowokując do kaszlu. Nagle ściany
szafy zaczęły na niego niebezpiecznie napierać. Kwaśny odór nieświeżych skarpet
i przepoconych koszulek odbierał oddech.
Złote drobinki zaczęły zmieniać się w
czarne plamy. Już myślał, że dłużej nie da
rady, kiedy rozległ się dzwonek do drzwi,
na który tamci dwoje odskoczyli od siebie
i w popłochu zaczęli poprawiać ubrania.
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Obudził się łapiąc powietrze jak
człowiek, któremu ostatkiem sił udało się
ściągnąć foliowy worek z głowy. Serce z zaciekłością napierało na żebra. Nie od razu
zorientował się, że ciągle słyszy dzwonek.
Telefon. Niezidentyfikowany rozmówca.
Zignorował. Musiał zebrać się w sobie, doprowadzić do porządku. Od tak dawna do
niego nie przychodził. Ten sen. Odgrodził
się od przeszłości. Po latach wspomnienia
pozostały tylko mglistym powidokiem.
Po tamtej nocnej wizycie zerwały się jak
głodne piranie, które zwietrzyły krew.
Atakowały bez ostrzeżenia, wyszarpując z
pamięci coraz większe fragmenty. Miał już
całość. Zrozumiał, dlaczego zapach potu
przyprawia go o mdłości, a ciasne, duszne
pomieszczenia o atak paniki. Jednak ciągle umykała zrozumieniu reakcja matki,
której z ufnością wszystko opowiedział.
Był pewien, że ona to jakoś wytłumaczy,
powie, że to nic strasznego, że się tym
zajmie, że nie będzie się już musiał bać o
siostrę, unikać ojca. Pragnął, by go chociaż
przytuliła, a ona z rozmachem uderzyła go
w twarz. Aż przysiadł. A potem, strzelając
drobinkami śliny, wywrzeszczała, że jest
małym zboczeńcem, obleśnym podglądaczem i że ma nigdy, przenigdy, nikomu
nie powtarzać tych kłamstw, że nikt mu nie
uwierzy, że oddadzą go do domu dziecka,
jak będzie tak zmyślał. Stał osłupiały tak, że
nawet zapomniał się rozpłakać. W uszach
dudniło echo niezrozumiałych słów. Obraz
wykrzywionej wściekłością twarzy matki
skutecznie zamykał usta zawsze, kiedy
chciał się z czegoś zwierzyć. Słowa w nim
wzbierały, puchły, dzwoniły o zaciśnięte
zęby. Gdy ich napór stawał się nieznośny
uwalniał je w krzyku, aż do bólu gardła. Nazywano to atakami histerii, uspokajano, że
minie, że z tego wyrośnie. Z czasem nauczył
się połykać te nieznośne słowa.
Dzwonek rozwrzeszczał się ponownie.
Ponaglająco. Ten sam numer. Damski głos,
nieprzypisany jeszcze do żadnej osoby,
rzucił twarde, jak uderzenie kamieniem
pytanie:
– Jak mogłeś mu to zrobić!?
– Przepraszam...ale z kim rozmawiam?
O co chodzi?
– Ty nie wiesz o co chodzi!? Jesteś
lekarzem. Badałeś go. Kurwa! Dlaczego to
przemilczałeś!? – wykrzyczał głos i połączenie zostało zakończone.
Renata – brzmienie połączyło się z
imieniem. Żona Tomka, o którym do niedawna myślał – przyjaciel. W czasach szkolnych byli nierozłączni i miał pewność, że wie
o Tomku wszystko. Wszystko też chciał opowiedzieć o sobie, ale w niektórych sprawach
tylko przełykał słowa. Mimo tego, przed
nikim nie otworzył się bardziej. Jednak po
maturze kontakt się rozluźnił. On wyjechał
na studia, daleko od domu. Tomek też
chciał, ale jego twardo ręki ojciec zaplanował mu przyszłość w rodzinnym warsztacie
kamieniarskim. Rzadko się widywali i coraz
mniej mieli sobie do powiedzenia. Nie było
o czym, bo kiedy zaczynał o studiach, o
życiu akademickim, imprezach, wolności,
przyjaciel posępniał i zaciskał przyprószone
granitowym pyłem pięści. Lepiej zrobiło
się dopiero, gdy poznał Renatę. Parę razy
wyjeżdżali wspólnie na łódki, na narty. Nie
nazwałby Renaty piękną, ani nawet ładną,
dokoñczenie na str. 30
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Włodzimierz Rutkowski

Przypowieść...
dokończenie ze str. 29

ale świeciła jakimś wewnętrznym blaskiem,
który przyciągał ludzi. Tomek grzał się
w tym blasku, topniał w nim, rozluźniał
pięści. Dużo rozmawiali, jak dawniej. A potem jemu trafiła się praca w tym szpitalu,
na drugim końcu Polski, a im urodziło się
dziecko. Ulegli codzienności. Przestali się
widywać, dzwonili tylko na święta. Tamtej
nocy, gdy pielęgniarka przekazała, że ktoś
czeka na niego w gabinecie, spodziewał się
swojej siostry. Tomka nawet nie od razu
rozpoznał, tak bardzo nie przynależał do
tego miejsca. Tymczasem to właśnie dawny przyjaciel na niego czekał. Z synem,
potrzebującym pilnego badania. Już miał
powiedzieć, że nie jest pediatrą, ale Tomek, nie dając mu dojść do słowa, zaczął
wyjaśniając, że wracają z weekendowego
pobytu nad morzem i że mały źle się poczuł –gorączkuje i narzeka, że nie może
się wysikać. I że normalnie poczekałby
do rana i poszukał jakiegoś lekarza od
dzieci, ale spanikował, kiedy uzmysłowił
sobie, że nie pamięta, żeby w ogóle Kuba
tego dnia sikał. Zawodowy rozsądek dalej
podpowiadał, że powinien odmówić, ale
chłopiec faktycznie nie wyglądał dobrze.
Wodził nieprzytomnym wzrokiem, jak
ktoś wybudzony właśnie ze snu. Albo
ogarnięty paniką. Usta miał spierzchnięte,
wstrząsały nim dreszcze. Postanowił jednak przeprowadzić przynajmniej ogólne
badanie i skierować do właściwego specjalisty. Zmierzył temperaturę. Wysoko.
Galopujące serce to potwierdzało. Ale nie
usłyszał żadnych szmerów w oskrzelach
ani płucach, gardło było czyste, uszy też.
Pozostało obejrzeć genitalia. Nasłuchał się
zbyt wielu opowieści kolegów pediatrów,
o pomysłach małych chłopców, których
realizacja wymagała natychmiastowego
udrożnienia cewki moczowej, żeby pominąć tą część badania. Poczekał, aż Tomek
zdejmie chłopcu majteczki. Gwałtowna
reakcja Kuby trochę go zaskoczyła, ale
przecież nie był specjalistą od dzieci.
Siłowali się chwilę, ciągnąc każdy w swoją
stronę, aż delikatna tkanina nie wytrzymała. Oględziny nie potwierdziły obecności
żadnych ciał obcych. Jednak było coś, od
zobaczenia czego rozdygotały mu ręce
i koszula przylgnęła do pleców. Nagle
rzeczywistość implodowała, zredukowała
się do ciasnego, pozbawionego światła i
powietrza, tunelu. Jak stroboskop zaczął
mu rozbłyskać w głowie obraz zapamiętany
z tamtej szafy. Aż skulił się w sobie. Wykrzywiona grymasem twarz matki. Krople
śliny. Dudniące echo w uszach. Zacisnął
powieki. Zaczął przełykać. A potem wypisał receptę na lek przeciwgorączkowy.
– Niczego jednoznacznie nie mogę
powiedzieć, poza tym, że koniecznie jutro trzeba skonsultować Kubę u pediatry
– wyrecytował jak automat, nie patrząc
Tomkowi w oczy.
***
Małpki gorzko zapłakały. Ich łzy wsiąkały w różowy puch obłoków, zmieniając
je w ciążące ku ziemi chmury. Ale kolejnego poranka słońce wstało jak zawsze i
migotliwe pozłotko rozświetliło ich świat
hipnotycznym blaskiem. v

Belfer
Nazywam się Waldemar Nowak i jestem
świeżo upieczonym absolwentem filologii
polskiej, a na tę chwilę, na początku wyboistej drogi robienia doktoratu. Jeszcze jedno,
mam gorącą prośbę, abyście zwracali się do
mnie panie magistrze, a nie panie profesorze, jak jest powszechnie przyjęte, zgoda? To
ja tyle o sobie, teraz chciałbym was poznać z
imienia i nazwiska.
Otworzył dziennik lekcyjny. Iksiński,
Igrek.
Wstawaliśmy dopowiadając, jestem lub
obecny.
– Wiecie, co wam powiem? Doskonale
zdaję sobie sprawę, że język polski nie jest
u was na pierwszym miejscu zainteresowań.
Zdaję sobie sprawę z tego, że przyszliście tu,
aby zdobyć konkretny zawód.
No, ale jest jak jest. W programie nauczania jest i ten nieszczęsny język, skądinąd
bardzo piękny, kwiecisty, ale i niezbyt łatwy
do jego opanowania przez obcokrajowców.
Tak więc nie miejcie mi za złe, gdy będę
was zanudzał zasadami gramatyki, czy też
maglował klasówkami z ortografii. To moja
praca i takie z niej wynikające obowiązki. Jeśli
chcecie ukończyć szkołę, musicie pochylić
się nad tym przedmiotem z całą starannością, bo jak nie, to miotła do ręki i hajda
zamiatać ulice.
Rozległ się ostry dźwięk dzwonka tłumiony rumorem odsuwanych krzeseł.
– Hola, hola panowie!
Zerwaliście się jak przysłowiowy tabun
spłoszonych konin a dzwonek jest sygnałem
dla prowadzącego lekcję nauczyciela, że już
czas kończyć,nie dla was.
No. Dziękuję za uwagę. Widzimy się
jutro.
Wyszedł zza biurka.
– Co tak mi się przyglądacie?
Nagle doznał olśnienia.
–Acha, rozumiem. Chodzi o trampki,
tak? Wiem, że nie za bardzo pasują do garnituru, ale buty oddałem do podzelowania,
a drugiej pary nie posiadam. – Rozłożył
bezradnie ręce. – Trzeba sobie jakoś w życiu
radzić, tak, czy nie?

Mecenas Bydgoskiej Kultury

Od tej pory mówiliśmy o nim nie inaczej
jak Trampek. Trampek to, Trampek tamto.
Któregoś dnia po lekcjach graliśmy w
piłkę nożną na naszym niewielkim boisku
szkolnym. Krzyknął wtedy:
– Mogę dołączyć ?
Zgodziliśmy się.
Nim wszedł na boisko, zdjął trampki i
podwinął nogawki garniturowych spodni.
Grał całkiem nieźle, strzelił nawet dwa gole.
W trampkach i garniturze, rzecz jasna i pod
krawatem poszedł też na „Zemstę” Aleksandra Fredry.
Siadając w fotelu, przeprosił najbliżej
siedzących uczniów, by go trącili łokciem,
gdyby zaczął chrapać, mówiąc, że twórczość
tego hrabiego zna na wylot, a poza tym jest
bardzo niewyspany. Potraktowali to jako
świetny żart, ale ale, żarty żartami, a tu faktycznie po kilku minutach rozległo się dosyć
mocne chrapanie. Wieść o tym rozeszła się
pocztą pantoflową lotem błyskawicy. Cała
szkoła, aż huczała na ten temat, nic dziwnego, że dotarła i do samego dyrektora.
– Panie kolego – zaczął dyrektor – doszły
mnie słuchy o niestosownym pana zachowaniu się w teatrze. Prawda to czy plotka
plugawa?
– Powiem bez ogródek, prawda.
Dyrektor mocno zdziwiony zapytał:
– Co ma pan na swoje usprawiedliwienie?
– Wie pan, dzień wcześniej miałem
wieczór kawalerski i szczerze mówiąc, przeciągnął się do bladego świtu.
– Żeni się pan?
I nie czekając na odpowiedź dodał:
– Serdecznie gratuluję
– Nie ma czego gratulować, zaręczyny
zostały zerwane.
– Jak to?
– A tak to, zakochałem się w innej.
– A narzeczona, panie kolego? Co z
narzeczoną?
– W niej też jestem zakochany, ale w tej
drugiej jeszcze bardziej, i to od pierwszego
wejrzenia.
– Panie kolego, pan kpi ze mnie?

www.naukajazdy.bydgoszcz.pl
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– Ależ skąd, pan dyrektor raczy wybaczyć, może tak to wygląda, ale zapewniam,
że nie. Mówię jak było. Koledzy sprawili mi
prawdziwą niespodziankę, zapraszając na
mój wieczór kawalerski uroczą i niezwykle
piękną striptizerkę, a we mnie jakby piorun
strzelił. Teraz tylko ona mi w głowie, o tamtej
też myślę, z tym że już nie tak jak wcześniej.
– Albo pan robi ze mnie wariata albo
sam pan nim jest.
– Jeżeli już panie dyrektorze, to zakochanym wariatem.
– Panie Waldemarze, niechaj pan już
idzie do swoich zajęć, bo zdaje się, że zaraz
będzie dzwonek na lekcję.
Przedmioty związane z nauką zawodu
dla wielu były przysłowiową bułką z masłem,
gorzej bywało z językiem polskim, a szczególną drogą przez mękę był on dla Ziutka
pochodzącego z Gór Świętokrzyskich. Jego
apogeum z gramatyką nastąpiło przy omawianiu wiersza Władysława Broniewskiego
„Łódź”, gdzie pada nazwisko potężnego
fabrykanta KarolaScheiblera. Jedni tę pracę
pisemną odrobili całkiem poprawnie, inni
nie. Do tych drugich należał też Ziutek, na
jego nieszczęście wezwany do tablicy.
Poszedł jak skazaniec na ścięcie.
– Ziutek, bez obrazy, ale napisz ty list
do rodzicieli, żeby sprzedali na jarmarku
wieprzka i w trymiga przysłali ci dudki na
korepetycje.
Dobra. Weź kredę i napisz mi na tablicy
Scheibler.
Rzecz jasna zaczęliśmy podpowiadać.
– Cisza panowie, nie rozpraszajcie Ziutka – oponował Trampek.
Głowę podparł lewą ręką, a prawą zawzięcie stukał w blat biurka. Nagle obejrzał
się.
– Nie, chyba za chwilę zwariuję.
Zerwał się z krzesła, dobiegł do okna
wychodzącego na zewnętrzny dziedziniec
szkoły, a gdy już się uporał z jego otwarciem, wychylił się do połowy krzycząc ile sił
w gardle:
– Ratunku. Gramatykę zarzynają.
Wybuchliśmy gromkim śmiechem,
– Co tu do śmiechu, tu trzeba płakać –
mówił zrozpaczony.
Znów był przy oknie, jak przedtem wychylony do połowy, łapiąc chciwie chłodne,
jesienne powietrze.
Skrzętnie skorzystaliśmy z nadarzającej
się okazji. Ziutek dostał upragnioną karteczkę z poprawnie napisanym nazwiskiem.
Trampek długo, wprost z uporem maniaka wpatrywał się w tablicę.
– Cóż,słowo się rzekło, kobyłka u płotu.
Odwróciliśmy się. W drzwiach stał
dyrektor.
– Zapraszam pana do mego gabinetu.
Trampek delikatnie zamknął dziennik.
– Panowie, do odważnych świat należy
– powiedział.
W tym momencie nie było nam do
śmiechu, jemu chyba też.
– Proszę bardzo, niech pan siada– zapraszał dyrektor.
– Panie kolego, wydzierał się pan tak,
że cała szkoła chyba słyszała, w każdym bądź
razie ja na pewno, choć słuch mam nienajlepszy. Musi się pan tak zachowywać? Jest pan
nauczycielem, powinien dawać przykład, być
wzorem dobrych manier. Szkoła to nie teatr.
Nie jest pan na scenie, kiedy prowadzi lekcje.
Mam jeszcze jedną sprawę do omówie-

nia. Jak pan zapewne już wie, pojutrze nasza
szkoła będzie obchodzić jubileusz 50-lecia.
W związku z czym będziemy mieć gości z
Kuratorium Oświaty, które mnie poinformowało, że zaszczyci nas swoją obecnością pan
minister. Więc dobrze by było, aby pan, panie
kolego, w tym dniu przyszedł do szkoły nie w
trampkach, tylko w normalnych półbutach,
jakie się nosi do garnituru, wie pan tu chodzi
o etykietę. Ja rozumiem, jest XX wiek, wy
młodzi łamiecie obowiązujące kanony, ale
wydaje mi się, że są pewne granice, których
nie należy przekraczać, zwłaszcza jeśli idzie o
dobry smak. Nawet w modzie, panie kolego,
nawet w modzie.
Jaki jest stosunek pana do mojej wypowiedzi?
– Jest problem i to nie lada. Buty od
szewca mam odebrać w przyszłym tygodniu,
dokładnie rzecz ujmując dopiero w piątek, a
na nowe mnie nie stać. Wynajem mieszkania,
utrzymanie – to wszystko kosztuje, a pensyjka
cieniutka.
– Wieczór kawalerski też pewnie do
tanich nie należał – wtrącił dyrektor.
– Coś panu powiem, ja ten problem
rozwiążę od ręki. – Sięgnął do wewnętrznej
kieszeni marynarki.
– Proszę. – W ręku trzymał mile szeleszczące banknoty.– Odda pan jak będzie mógł.
Umowa stoi?
– Zgoda – powiedział Trampek.
– A swoją drogą jako dziecko marzyłem
o trampkach. Na pastwisko za krowami boso
biegałem panie kolego.
– Dyrektorze, ja to inaczej? Też boso
biegałem na wypasie, z tym że nie za krowami, a za owieczkami.
– Kiedy to było?
– W czasie studiów, a dokładnie w
wakacje przez lipiec i pół sierpnia bywałem
juhasem, by później aż do października za
zarobione pieniądze włóczyć się po górach
od schroniska do schroniska. W cieplejsze
noce dla oszczędności, sypiałem nie w, a
obok schroniska.
– I nie bał się pan napadu, albo dzikich
zwierząt?
– Troszeczkę się bałem, ale raz przeżyłem taką przygodę, że po niej już nigdy więcej
nie odważyłem się spać pod gołym niebem,
po namyśle dodał:
– Noc wówczas była stosunkowo ciepła
jak na wrzesień, a niebo tak cudownie rozgwieżdżone, że i sen jakoś nie chciał przyjść.
Za to przyszedł ktoś inny. Gość nieproszony,
a może to ja byłem gościem nieproszonym
dla niego. No bo tak. Posłanie naszykowałem
sobie tuż przy potoku, jakieś sto metrów od
schroniska. Samotny się nie czułem, bo i światła w oknach widziałem i ludzi było słychać.
No więc leżę ja sobie, potok mi szumi, gwiazdy puszczają do mnie oko, aż tu ni z gruszki
ni z pietruszki słyszę sapanie i pomruki. W
pierwszej chwili pomyślałem, jestem mimowolnym świadkiem „romantycznej randki”,
więc naciągnąłem śpiwór na uszy, ale nic z
tego, dalej słyszę to sapanie i pomruki i to
jakby coraz wyraźniejsze.
Myślę – co jest grane?
Wysuwam głowę spod śpiwora i oczom
nie wierzę. Na wyciągnięcie ręki stoi niedźwiedź, albo niedźwiedzica. Ze strachu zapomniałem pacierza. W głowie tylko jedno.
To już koniec. Patrzę na tego misia jak
zahipnotyzowany, a on, a może ona gapi się
na mnie. Dyrektorze, cuda się zdarzają na
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tym świecie. Ja jestem tego żywym przykładem. Obwąchało mnie to to i co? Zabrało
się i poszło sobie. Resztę nocy spędziłem w
schronisku, do którego nie za bardzo chciała
mnie wpuścić panienka z recepcji, usilnie
przy tym namawiając do wyprania spodni w
potoku. Ja jej na to, że to wszystko przez tego
amatora nie tylko miodu i ani mi w głowie iść
tam w środku nocy. Koniec końców ustąpiła.
Rano, zaraz po gorącym prysznicu, nie jedząc
nawet śniadania poszedłem do najbliższego
kościółka położonego w dolinie, by podziękować za ocalenie.
– Panie kolego, jestem ateistą, ale będąc
na pana miejscu, też bym tak postąpił.
Ktoś zapukał do drzwi.
Po chwili stanęła w nich sekretarką.
– Przepraszam, czy można?
– Tak, tak, proszę.
– Panie dyrektorze, minutę temu był telefon z Warszawy. Pan minister przybędzie na
uroczystości związane z jubileuszem szkoły,
tak jak było wcześniej uzgodnione.
– No i widzi pan. Niedźwiedź… v

Piotr Grygiel

Układ baryczny
Temat anomalii w pogodzie staje
się coraz bardziej okazjonalny, acz nieustannie drażliwy. Wiodący staje się układ
„baryczny” z temperamentnym mini, mini
tworem.
Wiadomości o sytuacji z nowym
„gatunkiem” koronawirusa zdominowały
wszystko. Hipo- diagramy wtajemniczonych o „nowych”, penetrujących nasze
szare komórki, co sekundę zawładają
dwa przednie płaty półkul mózgowych,
powodując zwrotne lęki i frustracje. Wirusy to także świat przyrody i to jeszcze
tej ożywionej. Nie widać gołym okiem, a
są wszędzie. Niektórzy z nas widzą lepiej
od innych, przypisując im… nogi, także… skrzydła! Bo jak nazwać stwierdzenie „rozpanoszone” publicznie, że wirus
„zawędrował” nawet tam, a tam! Przecież
sam nie zawędrował. To ludzie go przenoszą, nie żadna tajemnica i niewiedza, a
brak konkretu, co sprzyja panice, iż takie
tempo rozprzestrzeniania powoduje…
powietrze, tym szybciej, im większy wiatr
(?!) w oczy. Owszem, powietrze „unosi”
tysiące samolotów z ludźmi i one szybko,
jak błyskawica, docierają we wszystkie
zakątki naszego globu.
Podobnie daje się odbierać informacje, iż „samochód iks zderzył się z samochodem iksem, nie ma ofiar w… ludziach”.
Istna era samochodów autonomicznych!
Owszem, takowe eksperymentalne „deus
ex machina” nawet funkcjonuje, ale…
Człowiek posiada dużą łatwość zrzucania z siebie odpowiedzialności na
innych, gdy świadomie popełnia nieodpowiedzialne kroki. Często uchodzi mu
to cichutko lub głośno i na… sucho.
Jeżeli wirusy nas słyszą i są poliglotami,
to nie dziw, iż stają się złośliwe, ale tu
żarty się kończą. Już ktoś powiedział, że
jeżeli mamy poprawiać sytuację w klimacie
„wszyscy”, to znaczy – „nikt”. Z wirusami
zaaklimatyzowanymi jest podobnie. v
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SATYRA

Andrzej Chichłowski
BOHATER

Krzysztof Nurkowski

Na ten pogrzeb przyszło wielu: przyjaciele, przyjaciółki,
Emerytowany portier z jego dawnej Z.O.O spółki.
Był też kuzyn z Ameryki i denata koleżanki,
Sąsiad z dziećmi,
Młodsza siostra,
Byłe żony, i kochanki…
Przyszła ciotka, mąż jej były - trochę już w podeszłym wieku,
Krótko mówiąc, tłumy ludzi… Stali człowiek przy człowieku…!
I zaczęły się wspomnienia…

Myśli pandemiczne
Kłamali wszędzie, gdzie tylko się dało; problem z tym,
jak reagować, kiedy zaczną mówić prawdę;
Zaczynam kręcić trzeci sezon. Uważajcie na mnie,
bo nie mogę sobie poradzić z własną naturą / Wirus

Laudatorów było wielu.
O chrzcie było, o młodości, ktoś coś palnął o weselu,
O karierze grzebanego,
O sukcesach jego licznych,
O publicznej działalności i poglądach politycznych,
Że był miły,
Sympatyczny,
Że do rany przyłóż - gość.
Że bohater, że „wyklęty”, że komunie dawał w kość.
Że dowcipny, uśmiechnięty, mąż kochany, prawnik wzięty…
Że w zasadzie to był święty!!!
Bo tradycja, to rzecz ważna i od lat niezmienna stale:
O „nieboszczku” mówić dobrze albo wręcz nie mówić wcale.
A ty czemu go nie chwalisz, pyta wdowę szeptem wuj.
Bo ja go naprawdę znałam i był z niego zwykły… gnój.

Iza Galicka
Limeryki z Ameryki
Był pewien kowboj w Kentucky
Co miał narowiste rumaki
A zwłaszcza jeden jego koń
Gdy tylko zwietrzył damską woń
Popadał w szał nie byle jaki
Szybki Gomez był w stanie Montana
Sto kochanek zaliczał do rana
Lecz noc też prędko płynie
I ostatniej dziewczynie
Zdążył tylko wyszeptać „Kochana!”
Była zwinna Becky z Dakoty
Co lubiła skakać przez płoty
Lecz zmyliło ją oko
Płot był ciut za wysoko
No i tak pozbyła się cnoty

Grzegorz Zientecki
AFORYZMY  
- Szuflady pisarzy bywają ciekawsze niż ich alkowy.
- Licząc na błędy innych kalkulujemy szansę swojej kariery.
- Zawiść bywa sprawiedliwszym recenzentem niż pochlebstwo.
- Myśli niczym gwiazdy też posiadają swoją klasę jasności.
- Jednych broni słowo, innych milczenie.
- Czas nie tyle nas archiwizuje co raczej mitologizuje: czy naprawdę istniałeś?

Pewien macho żył w Colorado
I nie będzie tutaj przesadą
Gdy powiem, ze cygara
Palił za parą para
Dmuchał zatem on jak tornado
Był raz Stanley w stanie Idaho
Który nocnym nie dawał się strachom
Suzie, Betty czy Mary
On na wszystkie koszmary
Nieprzerwanie wciąż machał lachą

Grzegorz Chwieduk
Inspiracje Wierzchowskim

Tomasz Witkowski

Fraszki

Inspiracje Wierzchowskim
Odbicie Leszka Wierzchowskiego
Odbija się Twoja fascynacja grzechem.
W Katowicach czkawką, a w Czeladzi
„Echem”.
Korona
O cóż to następca winien Boga prosić?
By oprócz korony miał ją na czym nosić.

Tadeusz Charmuszko
Inspiracje Wierzchowskim

Strata czasu

Fraszki

Kazanie
na sianie.

O Jagience

Nie potrzeba słów

Mógłby z nią Leszek
Łupać orzeszek.

Biodrami kołysze,
odpowiedź mu pisze.

Do jednej

Królik
Plan ułożył nieżyciowo:
chciał ożenić się z królową.

Nie wywijaj tak spódnicą,
Bo się Leszek może przypiąć.
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Ludwik Filip Czech

W kręgu prawd, pytań, domysłów
B artłomie j S iwiec u r o d z i ł
się w Bydgoszczy. Prócz poezji zajmuje
się również prozą. Jest dramaturgiem i
krytykiem literackim. Ma na swoim koncie cztery powieści, zbiór opowiadań i
dramaty. Jest członkiem Stowarzyszenie
Pisarzy Polskich. Jego najnowsza książka,
to zbiór wierszy Domysły na temat Ruxa.
Tekst otwierający tomik dowodzi, że autor
uważnie śledzi współczesność. A zwłaszcza
persony, które ją kreują. To one ustanawiają nowe zasady, międzyludzkie relacje,
moralne kodeksy. Ambasadorowie dzisiejszych „elit” schlebiają tutaj trywialnym
gustom, są pretensjonalni, płascy, bez
polotu. Przypominają monety o niskim
nominale, wyskakujące z jednej formy
/”Notatki z wyścigu szczurów”/. Ich kariery
są szybkie, pełne agresji i wzajemnej pogardy. Poecie obce są podobne postawy,
ale nie wchodzi w buty mentora. Z tych
plew wyłuskuje ziarno ironii. Pisze wiersz
„Chciałbym żeby cały świat”, w którym bawi
się wyobraźnią. Wypełnia po brzegi czarę
absurdu. Oto on:
Chciałbym, żeby cały świat
był jednym wielkim McDonaldem,
Nie trzeba będzie tracić
czasu na kłopotliwe dojazdy,
żeby przeżreć wszystko w jednym
miejscu i w jednym zestawie,
to się bardziej opłaca i mieć

Korzystniej jest wybrać kubek
z dużą ilością łez.
Poeta ceni sobie rozbudowaną fabułę. Lubi opowiadać. Jego historie są
czytelne i plastyczne. Przywołam dość
makabryczne „Słoneczniki”, w których
prawdziwy dramat przeplata symbolika
i wyobraźnia. Watro przeczytać. Ale
autora interesuje też odleglejszy plan.
Jest w tym zbiorze garść wierszy dotykających czasów minionych, okresu wojny
i okupacji. Tutaj bohaterami są ludzie o
reputacji szemranej, uwikłani w absurdy
wojny, albo po prostu zwykli bandyci w
mundurach. Autora fascynują ich losy,
moralne drogowskazy, wreszcie motywy
poczynań. To historie tym ciekawsze, że
pozbawione naocznych świadków, oparte
wyłącznie na dokumentach. Pełne niedomówień, domysłów, znaków zapytania
i tajemnic. Autor porusza się zgrabnie w
tym zmurszałym labiryncie. Jest nie tylko
archiwistą, ale i pasjonatem. Tytułowy
wiersz jest tego dowodem. Oto fragment
tekstu Domysły na temat Ruxa:
Co się stało z Ruxem, czy na pewno umarł?
czasem dobrze bywa śmierć upozorować.
We wraku spalonego wozu znaleziono ciało,
opodal paszport na jego nazwisko.
Zwłoki zwęglone doszczętnie, dokument
miał więcej szczęścia cudownie ocalał.

nogi papierowe, ręce plastikowe
w kształcie słomki, a łzy o smaku kawy.

Zostać uznanym za zmarłego i żyć dalej,
to oznacza być poza zasięgiem organów ścigania.

Juliusz Rafeld

Ponoć osiadł w Argentynie, tam było
bezpiecznie, czasami kąpał się w oceanie.
/.../

Turniej Jednego Wiersza
15 września 2021 roku w siedzibie
centrum NGO w Bydgoszczy odbył się
Turniej Jednego Wiersza, wraz z towarzyszącym Warsztatem Poetyckim. W
spotkaniu wzięło udział ponad trzydzieści
osób, w tym kilkoro młodych, początkujących poetów. Jurorami i prowadzącymi
warsztaty byli Stefan Pastuszewski i Roman Sidorkiewicz. Laureatom turnieju
przyznano nagrody rzeczowe w postaci
bonów zakupowych o wartości od 100 do
500 złotych, do zrealizowania w salonach
empiku. Zwycięzcami zostali: 1 – Grzegorz
Grzmot-Bilski, 2 – Marek Noniewicz,
3 – Aleksandra Brzozowska oraz dwa
wyróżnienia – Ada Żurawska i Helena Dobaczewska-Skonieczka. Przeprowadzenie
turnieju i warsztatów poetyckich zostało
dofinansowane z dotacji budżetu Urzędu
Miejskiego miasta Bydgoszczy. v

Ale historia nie stoi w miejscu. Dla żywych toczy się każdego dnia. Żarna czasu
mielą kolejne pokolenia. Poeta świadom
tego aktu przemijania, poświęca mu kilka
wierszy. Pisze w „Karawanie” - „jałowiejemy z
wiekiem” i dodaje - „patrzymy na świat coraz
bardziej pustymi oczami”. W tym wierszu tylko przyroda potrafi oprzeć się procesowi
śmierci i rozkładu. Kroczy zuchwale ku
przyszłości, której dojrzały poeta zdaje
się nie mieć. W ten wątek wpisują się
wiersze „ Po pogrzebie Krzysia Żołnierewicza”,
„Wieko”, czy wreszcie osobliwa „Sekcja”. Ale
jest ich więcej. Choćby taka „Transmisja”,
potraktowana z przymrużeniem oka. Tutaj śmierć wydaje się być dalece umowna,
potraktowana jak część społeczno-medialnego spektaklu. Wiersz „Ty” jest w tym
kontekście wyjątkowo osobisty. Watro się
nad nim pochylić. Przytoczę go w całości:
I znowu do mnie przyszłaś,
proszę usiądź na krawędzi łóżka,
nie martw się pościel i tak pójdzie do prania
pamiętasz całe życie piliśmy czarną kawę
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z ekspresu marki Zelmer do dziś mi służy
sama mówiłaś, że jest nieśmiertelny
a zmywarka? Też wciąż działa
a lodówka?
Dlaczego interesują cię przedmioty martwe?
Proszę, popatrz mi prosto w oczy.
Nie lubię pić kawy samotnie.
Nikogo nie ma w moim życiu
jesteś ty.
Nikogo nie będzie w moim życiu
byłaś ty.
Nikogo nie było w moim życiu
będziesz ty.
Autor tego zbiorku nie jest fanem
Siwca-poety. Nie rozwodzi się nad własną
twórczością, niechętnie pisze o procesie
powstawania wierszy. Jeśli porusza ten
wątek, to niechętnie, z nutką ironii .
Jakby nie brał na poważnie tego, co robi.
Takiemu dystansowi przyklaskuję. Entuzjazm i zadęcie, to domena grafomanów.
Poeta pisze zatem „Rozwiązłą książkę” i
„Szedłem przez szumiące pole pszenicy”. Bawi
się słowami, żongluje metaforą, mruga
szelmowsko do czytelnika. Liczy na jego
poczucie humoru, jest szczery i autentyczny. Chociaż „W moim mieście” ten figlarny
ton przygasa, ustępując miejsca poważnej
refleksji. To „historia zaniechań”, „ubarwionych porażek”, wreszcie własnej, twórczej
niemocy. Przytoczę istotny fragment:
To miasto trzyma mnie przy życiu, chociaż
nie ma w nim
białych nocy, a nawet dni są ciemne.
Widzę bardzo dobrze to, czego nie zrobiłem.
Historia zaniechań jest ciekawsza niż historia
dokonań.
Lubię ubarwiać porażki, rozwlekać w nieskończoność,
szatkować ból i mielić w maszynce do mielenia
cierpienia.
Tchórzostwo pozwala żyć długo, a ja jestem
mistrzem w sztuce zapominania.
Nawiedzają mnie czasami dobre wiersze
niestety - co bardzo boli - bez zakończenia.
/.../
Tomik Domysły na temat Ruxa czyta
się dobrze. Komunikaty są jasne, stylistyka oszczędna. Nie trzeba przedzierać się
przez gąszcz metafor, odgadywać intencji
autora. Chociaż kilka wierszy bym poprawił. W tekście „Pod robinią akacjową” dziewczynka mówi - „mam wrażenie, że moja głowa
wciąż toczy się i toczy”. Nie mam dzieci, nie
przesiaduję przy karuzelach, ale zapewniam autora, że żadna dziewczynka nie
rozpoczyna zdania od - „mam wrażenie”.
Ale to nieistotny szczegół. Powyższy wiersz
jest dobry, a to najważniejsze. Książkę
polecam. v
Bartłomiej Siwiec, Domysły na temat Ruxa, Biblioteka
„Toposu”, Sopot 2012, ss. 45
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Martyna Kurowska

Metafizyka i cielesność
Książka Choć nasze łodzie przeciekają… notatki
lipnickie Krzysztofa Budziakowskiego to poetycka kompozycja składająca się z
czterech „sezonów”, każdy po dziesięć wierszy.
Jej autor już w szkole pisał utwory poetyckie,
potem studiował filozofię, wydawał zakazane
książki w czasach pierwszej „Solidarności”, zaś
po transformacji ustrojowej stał się szefem
firmy architektonicznej. Prowadził Fundację
Zygmunta Starego w Krakowie1.
Scenerią prawie wszystkich utworów w tym
zaskakującym, debiutanckim tomiku wierszy jest
Lipnica koło Bochni. Tam poeta ma dworek i
tam spędza wolny czas. Przyroda, która angażuje
wszelkie zmysły, staje się tłem dla jego utworów.
Często bohaterką utworu jest lipa, czytelne odwołanie do twórczości Jana Kochanowskiego2.
Odnajdujemy tu próbę odpowiedzi na
pytania z natury metafizyczne, dotyczące sensu
istnienia. To jednak nie tylko traktaty filozoficzne, często są to wiersze bardzo zmysłowe,
emocjonalne. Przesłanie tych utworów nie jest
jednak w swej naturze przeniknięte sielankowością, co sugerowałaby sceneria3.
Sens tytułu tomiku odkrywa przed nami
Trzydziesta pierwsza: „Kim jesteśmy, którzy pytamy, / co oznacza istnienie kwiatów, / mimo, że
nasze łodzie przeciekają?”4. Jak mantra powtarzane jest zadnie: „nasze łodzie przeciekają”. Te
metafizyczne „dziury” to nasze słabości: „panika
nieczystości”, „rozpacz gniewu”, „głód zazdrości”, „niepewność lenistwa”. Sprawiają one, że
toniemy w mroku, w beznadziei, w cierpieniu,
które zadajemy sobie i innym.
Widzimy ośnieżone wzgórza, zapomniane,
wiejskie cmentarzyki, wspomnienie z dzieciństwa dotyczące połowu ryb w górskim potoku,
ludzką łzę, poszukiwanie wewnętrznej harmonii, gorące popołudnie. Poeta stosuje świeżą i
odkrywczą metaforę w opisie przestrzeni, krajobrazu, tego, co na zewnątrz człowieka, jak i tego,
co łączy się z jego życiem wewnętrznym, lękami5.
Krzysztof Budziakowski nie jest jednak
tylko poetą natury, lecz także poetą kultury.
Odznacza się wielką wiedzą z zakresu historii,
muzyki, malarstwa. Są one dopełnieniem
przenośni. Łączy emocjonalność, liryzm z refleksyjnością, dystansem, barokową zmysłowość
z wieloznacznością, niuansami, odcieniami6.
Wiersze przenika lęk, dramatyzm, związany z
przemijaniem, rodzajem niespełnienia, niedosytu, pragnienia. Podmiotowi lirycznemu
trudno pogodzić się z ludzkimi ułomnościami,
niewiedzą i ograniczonością. Jednocześnie podmiot liryczny jest osobą kochającą uroki życia,
rozkosze podniebienia, wyznawcą hedonizmu7.
Czasem odnaleźć można utwory nawiązujące do psychoanalizy Zygmunta Freuda i Carla
Gustava Junga8. Dziewiąta to utwór, który przywołuje ludzkie przywary i zestawia je ze światem
fauny: „Zobaczyć w piwnicach i salonach miasta
czaszki,/ wewnętrzne hodowle wewnętrznych
zwierząt (…)”9. W ten sposób zadaje pytanie,
ile jeszcze ze zwierzęcych instynktów pozostało
w człowieku po wiekach kształtowania naszej
rozumnej cywilizacji.Niezwykła jest przenikliwość podmiotu lirycznego, który próbuje „Oczy
obrócić… nie odwrócić, obrócić…/ Otworzyć
je szeroko, bardzo szeroko – do środka,/ w
przestrzeń umysłu, graniczne zakamarki”10. Gra

słów, niecodzienny, obrazowy pomysł, który
szczególnie mnie zafascynował swoją bezpośredniością i wyrazistą metaforą. Ukazał w niej
bowiem prawdę o człowieku i jego skomplikowanej naturze, czasem jeszcze nieujarzmionej.
Tomik Krzysztofa Budziakowskiego dopełniają obrazy Tadeusza Boruty, który studiował
na ASP w Krakowie w pracowni Stanisława
Rodzińskiego i Zbyluta Grzywacza. Ukończył
także studia filozoficzne w Papieskiej Akademii Teologicznej11. Ilustracje dopełniają tekst
w zaskakująco integralny sposób, mimo że
powstały wiele lat wcześniej niż tomik poetycki.
Akty ukazują człowieka uwikłanego w swoją
cielesność. Do Szóstej ilustracja przedstawia
zwielokrotnione, skręcające się ciało mężczyzny,
który zasłania swoją twarz12: „Słońce oślepia
ostatecznie”13. „Widzimy człowieka, lecz czasem
To co widzimy, nim nie jest”14.
Wspaniałe jest także przenikanie się ilustracji z tekstem w Dwudziestej drugiej: „Śpiąc,
obserwuję we śnie / mojego śpiącego tygrysa
i jego sny./ Kiedy paśliśmy się razem na
mrocznych pastwiskach”15. Obraz przedstawia
mężczyznę, który przegląda się w lustrze, z nożem trzymanym za plecami16. Przesłanie istnie
freudowskie, instynkty zwierzęce w człowieku,
popęd życia i śmierci, sen jako wyraz pragnień
i przeżytych lęków.
Zestawienie obrazu z tekstem jest intrygujące także w Trzydziestej. Skuleni ludzie na obrazie
przy drzewie17 zdają się odpowiadać tekstowi:
„Szafiry wiosny / i skurcz gwałtownego pragnienia”18. Niezwykle mocny, zapadający w pamięć
przekaz, witalizm natury właściwy Julianowi
Tuwimowi, jednak w subtelniejszej odsłonie.
Debiutancki tomik maluje przed czytelnikiem znane, zwyczajne obrazy, kontrastując je z
filozoficznym postrzeganiem głębi w codzienności. Wiele metafor jest naprawdę zaskakujących.
Powaga tych wierszy, klimat, spostrzeżenia,
są niezwykle zindywidualizowane, spojrzenie
świeże.Twórca wykazuje ogromną wrażliwość
na słowo i język, buduje utwory w kunsztowny
sposób. Jest też bystrym obserwatorem, jak
przystało na dobrego poetę. v

6 Tamże, s. 86, 87.
7 Tamże, s. 88.
8 Tamże, s. 85.
9 K. Budziakowski, Dziewiąta, [w:] tegoż, Choć nasze łodzie
przeciekają… notatki lipnickie, s. 20.
10 Tamże.
11 Tamże, s. 90.
12 T. Boruta, W otchłani, 2002, [w:] K. Budziakowski,
dz. cyt., s. 17.
13 K. Budziakowski, dz. cyt., s. 16.
14 Tamże, s. 15.
15 Tamże, s. 48.
16 T. Boruta, Kain i Abel, 1995, [w:] K. Budziakowski,
dz. cyt., s. 49.
17 Tegoż, Brzask (z cyklu Eden), 1988, [w:] tamże, s. 59.
18 K. Budziakowski, dz. cyt., s. 58.
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Krzysztof Budziakowski, Choć nasze łodzie przeciekają… notatki
lipnickie, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2020, ss. 92,
czytane na przełomie lipca i sierpnia 2021 roku

Bibliografia podmiotowa:
Boruta T., W otchłani (2002), Kain i Abel (1995),
Brzask z cyklu Eden (1988) [w:] K. Budziakowski,Choć nasze łodzie przeciekają… notatki lipnickie,
Sopot 2020.
Budziakowski K., Choć nasze łodzie przeciekają…
notatki lipnickie, Sopot 2020.
Bibliografia przedmiotowa:
Baran J., Liryka trudnej afirmacji, [w:] Krzysztof
Budziakowski, Choć nasze łodzie przeciekają…
notatki lipnickie, Sopot 2020.
Przypisy:

1 Józef Baran, Liryka trudnej afirmacji, [w:] Krzysztof Budziakowski, Choć nasze łodzie przeciekają… notatki lipnickie,
Sopot 2020, s. 81.
2 Tamże, s. 83.
3 Tamże, s. 83, 84.
4 Krzysztof Budziakowski, dz. cyt., s. 63.
5 Józef Baran, dz. cyt., s. 85, 86.
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Anna Tlałka

li słodzić słowa”. Jednak między wersami
wyłania się serce, „co porządnie pęknąć
nie umie” („gwiazda, s. 32). Poetka może
wzruszyć czytelnika zdaniem: „najbardziej
wierzy się oczom oślepłym ze zdumienia”
(***, s. 44).

Co małe, delikatne, kruche
„Świat wypełniony po brzegi poetami”, tak napisała autorka w prologu
książki. Zauważa ilość wierszy, poetyk,
mówi, że „wierszy już wystarczy”, jednakże
wciąż w poezji widzi clou dla przywieszenia obrazu - wspomnienia, ocala, mówi
swoim własnym głosem. Małgorzata
Bobak-Końcowa rozpoczyna poetycką
podróż pośród ptaków i kamieni, odnajdując inspirację u Zbigniewa Herberta,
gdzie ptak symbolizować może wolność,
spełnienie i miłość, a kamień – trud życia?
Sama poezja jest więc ratunkiem dla „życia
bez życia”, dla życia w pustce:
„myślę, że tak tuli się miłość
kiedy przychodzi znienacka i traktuje
spokój
ratując nas przed życiem bez życia” (Nad
Nysą noc okrągłego księżyca, s.8)
Każdy interpretuje poezję według
własnych kluczy, według swojej percepcji,
zainteresowań, upodobań.  Wielokrotnie
słyszałam opinie, że najlepsze są wiersze
„prawdziwe”, czy mogą być „nieprawdziwe”? Tak, jeśli pisanie wierszy staje
się wyłącznie rzemiosłem. U Małgorzaty
Bobak-Końcowej „prawda” jest „prawdą”,
dlatego twórczość poetki tak przyciąga,
jest szczera, odważna, buduje niezwykłe
napięcie emocjonalne, porusza czułe struny duszy czytelnika. Jednocześnie autorka
posługuje się wysublimowanym językiem,
ta poezja „smakuje”, a dla każdego może
być to inny smak, w zależności od tego jak
bardzo utożsami się z wierszem i co w nim
zobaczy. Książka jest pewnego rodzaju studium drogi od stanu aktualnego do stanu
przyszłego, w jakim znajduje się podmiot
liryczny, gdzie łacińskie „noli me tangere”
z wiersza otwierającego tom oznacza „nie
zatrzymuj mnie”, a także może oznaczać
„nie dotykaj mnie”, a poetka dodaje
„przyjdzie czas”. Podmiot liryczny musi
mieć czas, musi ułożyć w sobie plan nowej
drogi, musi dotrzeć do „miejsca”.
Kiedy czytam wiersze z tomu „Papierowe serwetki”, przypominają mi się
słowa piosenki „Pamięci wierszy” Marka
Grechuty, gdzie o poezji śpiewa: „jesteś
zielenią mą, jesteś błękitem mym, dobra
poezjo, sługo życia ponad światem złym
(…) wypełnij mój głos”… poezja wypełniła
głos poetki, która mówi szeptem, ustępuje
miejsca przyrodzie, chowa się w niej. Na
uwagę zasługuje też ruch, puls wierszy,
gdzie słychać oddech miasta, trzepot
skrzydeł ptaków (wróbli, jaskółek), które
wypełniają przestrzeń wokół. Własne nastroje można utożsamiać z ptakami, każdy
ptak może nieść inną symbolikę. Jest to
ciekawy wątek.
Podczas lektury zbioru na plan
pierwszy wysuwa się niezwykła spostrzegawczość autorki i pochylanie się nad
tym, co małe, delikatne, kruche, z pozoru
niezauważalne, jak tytułowa papierowa
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serwetka.  Podmiot liryczny utożsamia się
z „wysnutą nitką ze swetra”,  czy „liściem
gdzie i jeż i ślimak znajdą schron”. W jednym z wierszy autorka porównuje siebie
do kornika pod korą drzewa, drąży ramę,
w której została oprawiona miłość – jest
to niezwykle wzruszający obraz przeczuć,
inteligencji emocjonalnej, a w percepcji obrazu nie liczy się tu rozumowanie
intelektualne. Podmiotka liryczna zatrzymała się, widzi niezauważalne, zbiera
szyszki i przedrzeźnia kosa, płoszy gołębie
przed katedrą, odpoczywa przy Trytonie,
chciałaby stać się „siostrą chmury kroplą
deszczu”. Przeżycia podmiotu lirycznego,
który zmaga się z czymś trudnym powodują jego zapatrzenie, utożsamienie się z
przyrodą. Podmiotka liryczna zakochuje
się w przyrodzie, która stanowi dla niej
poczucie bezpieczeństwa, w myślach
zatrzymuje wszystko, co mija po drodze,
każde pojedyncze źdźbło trawy. Jest to
obraz niezwykłej wrażliwości. Niezwykłą
wrażliwość dostrzegamy także w obrazach
sytuacyjnych, jakie potrafi namalować
autorka:
„pani tu była i miała pani usta
niebo położyło się przy ziemi
przyległo oddechem
wydobyło z miednicy zapach niemowlęcia”
(***, s.70)
Potrzeba wielkiej umiejętności, aby oddać
emocje chwili w słownym przekazie.
Autorka wierzy w potencjał ukryty
w ludziach, którzy „zostali powołani do
dobrych zadań i przenoszenia ważnych
informacji” („dopóki ocean”, s. 21). Choć
tom jest przepełniony smutkiem i oczekiwaniem, nadzieja nigdy nie umiera:

Z tomu wyłania się portret silnej i
czujnej kobiety, która o dziwo buduje siłę
w byciu „małym”:
„jeszcze mogę się cofnąć
i poczekać na ciebie” (s.66)
wyłania się portret kobiety niezwykle
czujnej.
Kobieta przeganiająca smoki, czekająca
na „szczęśliwe milczenie”, kiedy
„rozwija się w niej pąk
ręce wydłużają zielone pędy
i klucze żurawi
do nieba” (***, s. 40)
a sama mówi o sobie: „jestem silną kobietą, która wierzy w niewidzialne” (***,
s. 51).
Warto zwrócić uwagę, że w tomie
znajduje się wiele wierszy bez tytułu, nie
każdemu wierszowi wszak należy nadać
tytuł, mógłby bowiem zawęzić pole interpretacyjne. Podoba mi się to, że autorka
odbiera świat wielozmysłowo, szuka analogii, transcendencji w życiu codziennym.
Z tomu wyłania się przejmujący obraz
tęsknoty i samotności: „nikt nie zobaczy
gwiazd na policzkach” (***, s. 49). Podczas lektury tomu przypomniałam sobie
zdanie Martina Lutera Kinga: „Tylko w
ciemności możesz zobaczyć gwiazdy”, o
czym wie podmiotka liryczna – koneserka
wzruszeń, której wiersze przedostają się
do światła, a drugie imię autorki tomu
„Papierowe serwetki” to Poezja. v
Małgorzata Anna Bobak-Końcowa, Papierowe serwetki,
Warszawa 2019, Wydawnictwo Anagram

„piszę do ciebie list
jakbym zapalała światło
w najciemniejszym kącie duszy” (***, s.
16)
Wierzy i dostrzega, że „niektórzy ludzie emitują światło podobne do latarni morskich”
(„dopóki ocena”, s. 70). Człowiek jest
ważny dla podmiotu lirycznego. Zwróciłam szczególną uwagę na wiersz ***
(jeden człowiek napisał…), gdzie autorka
zestawia dobro i zło, wypływające z ludzi,
którzy „mieli w dłoniach tyle samo kości i
opuszki z tysiącem komórek nerwowych”
(tamże, s. 31), a tak dosadnie zapisali się
w pamięci ludzkości, tym samym budzi
w czytelnikach refleksje. Szuka kolorów,
dobra w każdej rzeczy i w każdym. Oswaja
lęki i strachy. Porównuje dobrego człowieka do gołębia. Przekonuje czytelników:
„myślę, że trzeba przytulić się do tego czego się pragnie” (s. 62). Poetka odnawia,
chciałaby staremu nadać nowy blask. Idzie
własną drogą. Rzeczy prozaiczne zamienia
w cuda: „gra we mnie piosenka o słońcu
i morzu z płyty z torebki po frytkach (…)
Nie cukruje, choć jak pisze „poeci przesta-

FIRMA RODZINNA
PRODUCENT RYB I OWOCÓW MORZA
NR 1 W POLSCE
NAJLEPSZA JAKOŚĆ
przystępna cena
dostępny wszędzie
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Jarosław Stanisław Jackiewicz

Zdziwienie i zachwyt
Zbieracz okruchów to drugi tom wierszy ANDRZEJA OSSOWSKIEGO (rocznik
1949), po debiutanckim zbiorku Istnieje
tylko wiatr (2011).
Andrzej Ossowski to nie tylko
poeta, ale także człowiek wielu pasji, zawodów, aktywności. Jest także znany jako
artysta fotograf i reporter, współpracujący
z internetowym portalem e-krajna.pl.
Skupmy się jednak na poezji i na
najnowszej książce, wydanej właśnie przez
bydgoski Instytut Wydawniczy „Świadectwo”.
Niniejszą recenzję zatytułowałem
Zdziwienie i zachwyt, jest to zresztą cytat z
jednego z wierszy Ossowskiego („Księżyc”)
i te dwa słowa niezwykle trafnie oddają nie
tylko treść wierszy, ale przede wszystkim
klimat tej poezji. Od razu nadmienię, że
te wiersze ujęły mnie swą prostotą i – właśnie – owym klimatem, tak bliskim temu,
co się niekiedy określa mianem „krainy
łagodności”. Już pierwszy wiersz wprowadza w ten uduchowiony nastrój; pełen jest
metafizycznego zachwytu nad światem,
jego urodą, ale także refleksją nad jego
przemijaniem. Poeta próbuje opisać niezwykle plastycznie urodę Natury swojemu
niewidomemu Przyjacielowi. Zastanawia
się, jak ma mu „opowiedzieć” świat (***
jak mam Ci opowiedzieć świat):
jak mam Ci opowiedzieć Świat
jak opisać wygląd chmury
płynący wartkim strumykiem
opadły liść wierzby
(…)

zresztą dziwnego, wszak dla człowieka
wierzącego Przyroda jest czymś w rodzaju
przekaźnika Boskiego ładu i harmonii,
odwołuje się poprzez swoje Piękno do
swojego Stworzyciela, o czym przecież
mówi sama Biblia. Wszystko to odbija się
we wrażliwej, nadwrażliwej i niesamowicie
chłonnej, jak gąbka, duszy poety, artysty
– i tam znajduje swój wyraz. Poezja staje
się sposobem na życie, powołaniem, de
facto – jego sensem:
(…)
nie potrafię
recytować
nawet
nie wiem czy jestem
poetą
jednak
nie mogę przestać
pisać
Tak więc twórczość Andrzeja Ossowskiego jest intymną opowieścią człowieka
wrażliwego – właściwie na wszystko, ale
przede wszystkim na Przyrodę, na drugiego człowieka, na Piękno, zawarte w
muzyce czy poezji. W przepięknym wierszu
Księżyc A.Ossowski tak wyznaje:
(…)
wpatrując się w gwiazdy
jak oni
tysiące lat wcześniej
odczuwam
zdziwienie i zachwyt
nad niepojętym

Stanisław Ignacy Witkiewicz napisał
kiedyś czy powiedział coś takiego, że –
przytaczam z pamięci – człowiek pozbawiony metafizycznych uczuć zdziwienia
światem nie jest już właściwie
człowiekiem. I Andrzej Ossowski zdaje się swoją postawą
potwierdzać ten sposób myKsiêgarnia Pa³ucka w ¯ninie oferuje
ślenia.
bogaty wybór ksi¹¿ek, podrêczników

Jak już wcześniej wspomniałem,
nastrój tych wierszy jest uduchowiony,
przepojony naturalną religijnością. Cóż

i artyku³ów biurowych.

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

Jednak te refleksje nie
są cukierkowe, sielankowe,
gdyż po prostu nie są wolne
od, pojawiającej się niekiedy, nuty goryczy, dotyczącej
przede wszystkim Przemijania
(„W opadających liściach / Szept
przemijania / W konarach /
Milczenie i trwanie”; *** O czym
milczą drzewa).
Poeta szuka Sensu, jakiejś wartości constans, tego
„trwania w konarach” („szukam
nadal / sensu w bezsensie”; ***
ułożyłem swoje sprawy).
W tych wszystkich rozważaniach Poeta zbliża się
niekiedy do niebezpiecznej

granicy banału („w teatrze życia // każdy /
jest widzem i aktorem // gra dramat i komedię”;
„żyjemy jednak / tu i teraz”), dokonuje też,
tyleż ambitnej, co karkołomnej, próby
oddania słowami piękna muzyki Chopina,
co jest zamierzeniem utopijnym i chyba
trochę pozbawionym większego sensu, nie
wychodzi też poza ograne klisze:
kaskada dźwięków
porusza struny duszy
z klawiatury
na mazowieckie wierzby
proste chłopskie chaty
spływają
kujawiaki mazurki oberki
(…)
Jeśli już mowa o nucie goryczy, to
pojawia się tutaj i takie wyznanie, szczere
wręcz do bólu:
coraz trudniej nadążyć mi
za światem
nigdy tak gwałtownie
nie pędził
nowe technologie
nowe idee
jeszcze ich czas
nie zweryfikował już
przemijają
(…)
Na szczęście na owo poczucie wykluczenia z „nowego świata”, pełnego przecież
chaosu, jest lekarstwo. Przede wszystkim
bycie wiernym Bogu, Naturze i samemu
sobie, poszukiwanie Prawdy i Piękna – a w
praktycznym, codziennym wymiarze, choćby takie „prozaiczne” sprawy, jak wspólny
spacer z wnuczką czy zaproszenie ukochanej Osoby na wrzosowiska. W jednym z
wierszy Ossowski wspomina ulotne i pamiętane jakby tylko przez mgłę spotkanie
z Edwardem Stachurą – i to skojarzenie z
Autorem Siekierezady, czyli Zimy leśnych ludzi
nie jest przypadkowe, gdyż świat duchowy
A. Ossowskiego wydaje się bliski, niezwykle
bliski, światu duchowemu Stachury, zdaje
się łączyć ich ta sama franciszkańska prostota i oczarowanie światem.
Książkę kończy wiersz Prawda, który
wydaje się celowym Przesłaniem Autora,
jego testamentem. Apeluje w nim o nieustanne, nieustanne poszukiwanie Prawdy,
nawet jeśli wydaje się, że już ją znaleźliśmy
i jesteśmy w jej posiadaniu, że mamy na
nią monopol.
Na koniec słówko o tytule zbiorku:
Zbieracz okruchów.
Bardzo mi się ten tytuł podoba, oddaje
klimat tej poezji, trochę w duchu Edwarda
Stachury, ale także znanego wiersza Adama
Zagajewskiego, zaczynającego się od słów:
„spróbuj opiewać okaleczony świat”.
W istocie – każdy poeta, każdy twórca
jest takim zbieraczem okruchów. Bo, kto
wie, być może w naszym dzisiejszym – pogubionym i chaotycznym świecie Piękno i
Prawda obecne są tylko… w okruchach?
Książkę oczywiście polecam. v
Andrzej Ossowski, Zbieracz okruchów, Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz 2021, ss. 48.
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Czas gaszony siną pręgą witraża
„Na dobre i na złe dni, dobra jest
lektura wierszy”… Taką dedykacją opatrzył Leszek Sobeczko tom Depresanty (Rybnik 2020) najnowszy zbiór swojej
poezji, przysłany mi końcem maja wraz
z egzemplarzami: „Wytrycha” i „Wytryszka”. Jakież to słowa prawdziwe.
Ale żeby omówić tom (ascetyczna
czarna okładka z białym szkicem mniszka
lekarskiego (mlecz) gubiącym latawce
na wietrze) trzeba przytoczyć słów kilka
o autorze. Rocznik 1961, zamieszkały w
Rydułtowach (ośrodku wydobycia węgla
kamiennego „KWK Rydułtowy – Anna”,
położonych na Górnym Śląsku w strefie
przygranicznej z Czechami). Wraz z
Adamem Markiem w lutym 2017 roku
współzałożył Wolną Inicjatywę Artystyczną – Wytrych w Rybniku. Inicjator magazynu artystycznego o tej samej nazwie
(kwartalnik, półrocznik, 26 numerów),
gdzie pełni funkcję redaktora naczelnego. Pomysłodawca Biblioteczki Wytrycha
i konkursu jednego wiersza im. Janiny
Podlodowskiej. Członek ogólnopolskiej
grupy Literycznej na Krechę. Czynny w
życiu artystycznym i drukowany w wydaniach pokonkursowych, prasie, almanachach, magazynach, portalach internetowych. Opublikował dziesiątki autorskich
pocztówek poetyckich. Prezentowany
na antenie Polskiego Radia Katowice w
Poczcie Poetyckiej pod redakcją Macieja
Szczawińskiego. Debiutował w 2015 roku
tomem wierszy pt. Nieautoryzowane (Mamiko; w Nowej Rudzie znają się na poezji,
a proza to „Góry Literatury”… Byłem).
desperanty – wydane w Biblioteczce
Wytrycha tom 1. – to całkowicie inny cykl
liryków, rzadko spotykanych w polskiej
literaturze. Już w samym zamyśle poświęconych… pamięci Henryka Myśliwca (*
15.07.1940 + 10.04.2014), teścia poety.
Górnika z 33-letnim stażem, pracę rozpoczął w wieku 14 lat (oszukując kadry,
że ma 16 lat). To już świadczy o człowieku, jego dojrzałości i odpowiedzialności za rodzeństwo w powojennym i
wielonarodowym Śląsku, gdzie ordnung
i pracowitość była modlitwą (paternoster), a niedziela dniem świętym z
uczestnictwem we mszy. Przytoczę tutaj
fragment posłowia „Opatrywanie (tekst
do Leszka)” Kuby Strumienia napisanego ze znawstwem miejscowych realiów i
rodzinnych powikłań w maratonie życia.
Ale z pewnym udziwnieniem – może –
charakterystycznym dla regionu szarego
wszędobylskiego kurzu i familoków z
czerwonej, brudnej cegły. Nie nawykłego
do poetów (lekkoduchów patrzących
w gwiazdy) tylko „chopów” solidnego
fachu. A tu Leszek Sobeczko – mimo,
że twardo stąpający po ziemi – kreśli
na wymiętym papierze kilka słów mowy
wiązanej „poświęconych zmarłemu – jako
dawka (przypisana) środków mających

przynieść ulgę, pozwalających przez coś
przejść, przejść do porządku dziennego
nad stopniowym odchodzeniem i w końcu odejściem kogoś, z kim się wcześniej
szło, wchodziło (jak) w dym, kto wychodził naprzeciw, komu różnie szło? (…)
Naturalna kolej rzeczy – mówić o tym,
co się stało, na co się zanosiło, co się
zniosło, znosi, nosi. Pisanie jako recepta.
Jeśli ma pomóc, to komu? Wskrzesić nie
wskrzesi”.
Prawdą jest, że czas goi rany. Wymiatając z naszej świadomości szczegóły. To wiemy po… czasie. Ale przecież
jest dzień dzisiejszy – nie kończący się
dzień – i trzeba go przeżyć. Jak? Leszek
Sobeczko korzystając z doświadczenia
życiowego i pokładów literatury od
antyku po współczesność sięgnął głębi
filozoficznej i wypełnił symboliką zestaw
dwunastu tekstów opatrując całość prologiem i epilogiem. Mnie tutaj nasuwa
się Iwaszkiewiczowska Mapa pogody z
toposem emocjonalnych przeciwieństw:
pochwała młodości, z jednoczesnym hołdem starości. Połączenie bytów (filozofia
Cycerona). Każdy wybitny poeta dąży do
równowagi intelektualnej?! Powtarzam:
dąży.
Przykład innego starego poety, z
tragicznym życiorysem czasów wojny i
powojnia. Miałem zaszczyt przed paroma
dniami podziwiać w pracowni profesora
Mariana Molendy (Plac Kilińskiego 2)
model w gipsie pomnika Jerzego Kozarzewskiego – jak żywy, a mistrz dopracowywał jeszcze detale – którego postać
siedząca na ławeczce stanie przed nyskim
magistratem we wrześniu. Poeta Jerzy Kozarzewski – pisałem o tym już wielokrotnie – w wierszu „Egzekucja” przewidział
swoje ocalenie. Nadmienię tylko: skazany
dwukrotnie na śmierć za przynależność
do Narodowych Sił Zbrojnych (Związek Jaszczurczy), nawiązanie łączności
pomiędzy ośrodkami emigracyjnymi a
krajem i organizację szlaku dla łączników. Ów liryk w rękach Juliana Tuwima
na audiencji u prezydenta Bieruta miał
moc przekonywującą i ułaskawiającą – 10
lat więzienia (prawo do comiesięcznych
piętnastominutowych widzeń, listów i
paczek bez dodatkowych zezwoleń).
Życie w klatce wysokich, grubych
murów i okratowanych, maleńkich
okien to czas niekończącej się żałoby.
U Leszka Sobeczko podzielonej na miesięcznice, wchodzące bezopornie w jego
świat, który tutaj przywołam z każdego
wiersza budującego rok, starając się o
jak największą ścisłość. O esencję myśli
zbitą w jedną całość bez kroju na zwrotki i utwory. Z prologu: „ Czas ma ręce/
skrzyżowane, dotyka wszystkiego i nigdy
mu dość”.- „Gotuje się we mnie zimny
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maj./ Pies za płotem/przez odsłonięte
zęby recytuje wiersz. / Patrzy wilkiem,
przestał szczekać.// Marznie we mnie
gorący czerwiec./ Zoom x 4 - pośród
dropów rozpoznaje w dziewczynce córkę,/ jakiej już nie będzie. Młody kłos
zboża, który jeszcze nic nie wie/ o pętli księżyca, o historycznej dacie bitwy
pod Grunwaldem, / czy smoleńskim
drzewie.//Asfalt paruje/po gwałtownej
lipcowej burzy. // Każda (…) krucha,
jak chwila ostatniej niedzieli / sierpnia.
Tężeje we mnie niewypowiedziane. /
Ponoć głupców nie sieją – fałsz! Coraz
więcej ich wokół, / jakby wiatr zdmuchnął z jednego zbędnego mlecza // cały
plon. // Wczoraj czytałem z kręgów na
wodzie/ jak z papilarnych linii,/ Pies
podąża za ulotnym tropem / września.
// Staje się ziemisty, a przecież jeszcze
ubrany w kolory / październik. Przygasa
odciskiem stopy na wodzie, / tuż przy
brzegu, bo lęk pęta nogi. / Kto poznał
strach, / jest zdolny zrobić wszystko.
// listopad / rozpostarł skrzydła. (…)
ubyło dusz (…) Największy kłopot z żywymi. Garść wspomnień / siną pręgą. /
Gdyby odnaleziono grób, a w nim kości,
całun, powróz / i czwarty gwóźdź, czy nie
należało by przypuszczać, / że wymazał
każdą z przypisywanych zdrad. // Pamięć
umiera / i nic tego nie zatrzyma (…) w
kolejny grudzień. Ofiara z Karpia ocieka
/ jak ość w gardle Ulissesa. // Tworzą(c), / scenariusze styczniowego rozdania
/ sztuką jest dostrzec intymność, / albo
zaprzeczyć naturze. // Przyznaje się do
skoliozy i plam / w życiorysie. Ciemna
strona księżyca / nie jest moją sprawką.
Lutowe pola / obsiadły gawrony, / nie
czekają na odcięty / kawałek postronka.
// Wraz z dotykiem marcowego słońca / Zapragnął odejść, // Odpłynął w długą
/ kwietniową noc, / Na drzwiach /zawisł
jak tabliczka. Trzeba mieć oparcie, /
by grunt nie dostał skrzydeł. Pamiętaj
/ o nas, wspomnij, choć przez chwilę /
dobre stare czasy. / Ostatni zjazd pod
ziemię i lot sokoła. Kieliszek / wylewam
za okno, za zdrowie, którego / już nie
ma. Wyrzuty sumienia niech odejdą / z
tymi, co codziennie przechodzą / wrotami do nieba. / O pył dbają wiatr i woda. /
Wiatr / przegląda się w słowach. / Woda
/ gasi źrenice.” – Z epilogu: „Najtrudniej
/ podsumować, / Tuż przed wyrazami
współczucia.”
Widzimy: owy cykl w strukturze
i oddziaływaniu to poemat obliczony
na kruszenie obojętności i szczerość
przede wszystkim wobec samego siebie
z żądłem niepogodzenia. „ W krótkiej
perspektywie dajemy się podpuścić, / na
dłuższą jesteśmy… za ubodzy duchem”.
Niech to ponadczasowe wyznanie poety
nie ugrzęźnie w naszej świadomości jako
figura poetycka, a stanie się filozofią
trwania z popiołem przeszłości tak naturalnym w naszym bycie. v
Leszek Sobeczko, Depresanty, Biblioteczka Wytrycha,
Rybnik 2020, ss.38.
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Rafał Nowocień

Weronika Żytelewska

Fascynujący technothriller

Trwanie i przemijanie

Literatura sensacyjna i przygodowa
zajmuje dziś poczesne miejsce w biblioteczkach wielu czytelników. Można się oczywiście
spierać o jej korzenie – jedni twierdzą, że
narodziła się w postaci literatury groszowej,
szczególnie popularnej w dziewiętnastowiecznych Stanach Zjednoczonych, inni wywodzą ją
z jeszcze starszych czeluści czasu, przywołując
tu choćby Podróże Guliwera, autorstwa Jonathana Swifta, czy też książkę Robinson Cruzoe.
Nie zmienia to faktu, że przygody, podróże
i zaskakujące zwroty akcji stanowią esencję
przygodowych opowieści, niezmiennie od
stuleci podbijając serca miłośników literatury
na całym świecie.
Zwróćmy uwagę, że nawet słynny James
Bond, agent 007 Jej Królewskiej Mości, nim
na dobre rozgościł się na ekranach kin (do
roku 2015 nakręcono 24 oficjalne filmy z jego
udziałem), był najpierw bohaterem szeregu
powieści autorstwa Iana Fleminga. Tropem
tym podąża Bogusław Wiłkomirski
w swojej najnowszej powieści Wielki Powrót.
Bohaterem tej intrygującej historii jest (między innymi) Bogusław Oksymowicz, będący
oryginalnym połączeniem najlepszych cech
wspomnianego Jamesa Bonda z typowo polską, w najlepszym tego słowa znaczeniu, ułańską fantazją i trzeźwym, analitycznym wręcz
umysłem naukowca. Oksymowicz jest już
postacią dobrze Czytelnikowi znaną, jako że
występował na kartach poprzednich powieści
Autora, zaskarbiając sobie sympatię i szczere
przywiązanie Czytelników. Nasz bohater,
choć nie gra w książce pierwszoplanowej roli,
jest ważnym, jeśli nie kluczowym ogniwem
międzynarodowej organizacji zwalczającej
terroryzm i przestępczość, która staje przed
wyjątkowo groźnym wyzwaniem. Chodzi bowiem o pokrzyżowanie szalonego planu ekscentrycznego szaleńca-multimilionera, który,
w imię ochrony planety, postanawia ni mniej,
ni więcej, tylko... zgładzić połowę ludzkości!
Wyrobiony czytelnik literatury sensacyjnej zna
zapewne wielu fikcyjnych złoczyńców, planujących swoje zbrodnie z mniejszą lub większą
finezją, ale – przyznajmy – niewielu badboys wykazuje się aż taką determinacją i zacięciem w
komponowaniu swoich symfonii zniszczenia i
zagłady. Autor misternie plecie wielopiętrową
intrygę, sprawnie mieszając znane z literatury
gatunku wątki, udanie myląc tropy i co rusz
podsuwając Czytelnikowi zaskakujące zwroty
akcji. Na szczególne podkreślenie zasługuje
tu dogłębna wiedza Autora (prywatnie emerytowanego profesora nauk biologicznych)
na temat mikrobiologii oraz zachowania i
rozprzestrzeniania zjadliwych bakterii i wirusów. Rysowane przez niego kasandryczne
wizje możliwych dróg rozprzestrzeniania
się zarazy brzmią przerażająco realistycznie.
Okazuje się, że śmiercionośne wirusy można przenieść w zwykłej aluminiowej tubce,
udającej pastę do zębów, by uwolnić je na
popularnym kąpielisku, lub niepostrzeżenie
wetrzeć w ubranie turysty, który, nieświadom
niczego, wkrótce zawlecze go na drugi koniec
świata, narażając na ciężką chorobę lub śmierć
tysięcy niewinnych ludzi.
Nie trzeba oczywiście profesorskiej wiedzy,

by szybko skonstatować fakt, iż książka w istocie
nawiązuje do znanego nam wszystkim problemu, z którym borykamy się już od dobrych
kilkunastu miesięcy. Mowa tu oczywiście o epidemii Covid-19. Autor zresztą niemal otwarcie
potwierdza te przypuszczenia, umieszczając
jeden z wątków dotyczących rozprzestrzeniania
się agresywnych wirusów w chińskim mieście
Wuhan. Tak, tym samym Wuhan, w którym,
wedle wszelkich aktualnych informacji, rozpoczęła się epidemia Covid-19, która, pomimo
zaszczepienia setek milionów ludzi na całym
świecie, wciąż stanowi poważne zagrożenie dla
całych populacji. Dlatego też, mając na uwadze
solidną dawkę naukowej wiedzy, podanej w
atrakcyjnej oprawie wartkiej akcji, można nawet
pokusić się o ustawienie niniejszej książki na
półce z napisem technothriller, obok tak uznanych
autorów jak CliveCussler czy Michael Crichton.
Tak jak wyżej wspomniałem, akcja toczy
się wartko i Czytelnik ani przez chwilę nie
może narzekać na nudę śledząc karkołomne
akcje Oksymowicza i jego przyjaciół, za wszelką
cenę starających się wytropić i unieszkodliwić
szalonego milionera, nim ten zdąży wcielić w
życie swoje obłąkańcze plany. Przyjemność z
lektury jest tym większa, że autor nie skupia
się wyłącznie na przedstawianiu akcji, ale też
ze znawstwem i pietyzmem, opisuje miejsca
wydarzeń, a nawet pojedyncze budynki, czy
wręcz potrawy, którymi raczą się złe charaktery
w chwilach wolnych od snucia planów zagłady
ludzkości. Podkreślić należy, że bardzo wiele
z tych opisów to echo kolejnej wielkiej pasji
Autora, jaką są podróże w odległe i często
bardzo egzotyczne dla polskiego Czytelnika
miejsca naszego globu. Przedstawione ze
znawstwem przedmiotu, opisy te wspaniale
uprawdopodabniają przedstawione wydarzenia i postacie, nadając im krwiste i jakże
realistyczne rysy. Z pewnością nie mamy tu do
czynienia z przypadkiem Karola Maya, który
– co było zdumiewającym odkryciem dla jego
najbardziej zagorzałych czytelników – opisał
przygody indiańskiego wodza Winnetou nie
odwiedziwszy Dzikiego Zachodu, a brak znajomości realiów nadrabiał wyobraźnią i zwykłymi
konfabulacjami. Metoda pisarska Bogusława
Wiłkomirskiego jest zgoła odwrotna, szczególnie, że prezentowany poziom wiedzy naukowej
zasługuje na najwyższe uznanie. Uwagę zwraca
przywiązanie autora do szczegółów, czego
skutkiem są czasem aż nazbyt drobiazgowe
opisy, co jednak w niczym nie ujmuje wartości
literackiej całego dzieła.
Podsumowując: jeśli szukasz, Czytelniku,
inteligentnie poprowadzonej, a przy tym trzymającej w napięciu fabuły, wspartej solidną
dawką naukowej wiedzy, Wielki Powrót będzie
jak najbardziej właściwym wyborem. Czytelnicy
zainteresowani innymi przygodami naszego
polskiego Bonda mogą sięgnąć po wcześniejsze
książki Autora: Uzależnienie całkowite (2013),
Toksyczny świat. Zarys historii trucizn (2015),
Piekło w dolinie Pandżu (2017), Diabelski Kamień
(2017), Złota tetrada (2019), do czego ich gorąco zachęcam, czekając na kolejny tom przygód
naszego bohatera. v
Bogusław Wiłkomirski, Wielki Powrót, Kielce 2020, Oficyna
Wydawnicza „STON 2”, s. 443

Trwanie i przemijanie to zbiór poezji
Wiktora KOWALCZYKA. Został wydany
w Lublinie w 2020 roku. Tomik otrzymałam od wydawnictwa, w którym mam praktyki. Każdy z praktykantów miał sporządzić
recenzję, w której podzieli się swoimi
wrażeniami po lekturze i ją oceni. Nigdy
nie byłam fanką poezji, w szkole czytałam
ją raczej z niechęcią, gdyż nie trafiała do
mnie, wybierałam zawsze prozę. Po ten
zbiór sięgnęłam jednak z ciekawością jako niedoświadczony czytelnik poezji,
czułam, że mam „czystą kartę” i ocenię
go obiektywnie.
W. Kowalczyk połączył język z współgrającymi ilustracjami, które sam wykonał.
Fotografie są w dobrej jakości, a tytuł każdego z wierszy jest z nimi powiązany. Pod
każdym ze zdjęć widzimy datę oraz miejsce
wykonania. Papier jest śliski, wytrzymały,
sztywny. Estetyka wykonania zdecydowanie do mnie trafia, nie jest przesadzona,
czcionka nie razi w oczy, nie męczy. Rozmieszczenie tekstu bardzo przemyślane.
Wiktor Kowalczyk urodził się w 1964
w Lublinie. Studiował biologię i muzealnictwo. Opiekuje się Dworkiem Wincentego Pola na Kalinowszczyźnie. Jest
twórcą wystaw i publikacji, organizatorem
wydarzeń kulturalnych. Od dzieciństwa
pasjonuje go fotografía.
Wiersze są krótkie, ich tematyka
dotyczy przemijania, szukania miejsca w
świecie, czułości zmysłów, harmonii. Autor nie boi się poruszać tematów codzienności. Przelewa na papier swoje uczucia,
wrażenia, spostrzeżenia. Nie boi się sięgać
do swojej prywatnej sfery, np. w wierszu Fotografie rodziców, gdzie przedstawia krótką
historię swoich rodzicieli, zastanawiając
się, czy wiedzieli jak będzie wyglądać ich
przyszłość. Autor dochodzi do wniosku,
że on, niczym jasnowidz, właśnie ją poznaje. Nie brakuje wierszy dotykających
sfery duchowości, religijności np. Msza w
zamkowej kaplicy, w którym autor zastanawia się jaka jest droga każdego człowieka,
czym jest czas.
Uważam, że zbiór Trwanie i przemijanie
jest lekturą dla zaczynających przygodę
z poezją, jak i dla tych, co czytają ją od
lat, bez względu na wiek. Dominuje tutaj
nastrój refleksji i zadumy, co pomaga
się odprężyć, pobyć samemu ze swoimi
myślami. Ta lektura będzie idealna na jesienne, samotne wieczory. Dobór środków
stylistycznych jest jak najbardziej poprawny, narracja także. Doceniam pomysł z
dodaniem ilustracji do wierszy, co pozwala
na większe skupienie się na tematyce i
oddanie ich nastroju. Owe fotograficzne
obrazy i słowa wzajemnie się dopełniają,
wzbogacają i komentują. v
Wiktor Kowalczyk, Trwanie i przemijanie, Lublin
2020, Wydawnictwo Norbertinum, ss. 71
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Emanuela Czeladka

ławicy szuka twarzy , szuka uważności,
prosi wytrzymaj moje spojrzenie. Próbuje
wstrzymać ruch lecz zdaje się mówić jedynie
w pustkę.

„Wgląd”. Poezja barw
Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów
długo oczekiwało tak udanego debiutu
poetyckiego, jakim jest wydany w tym roku
pod redakcją Stefana Pastuszewskiego tomik Wgląd Lili Hermann. Z pewnością
jest to jedna z lepszych pozycji wydanych
przez bydgoski Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, a sama autorka jest przykładem
na to, że nie zawsze należy spieszyć się ze
składem książki, dać wierszom czas i wrócić do nich znów, by wybrzmiały w lepszej,
dojrzalszej formie. Wiersze Lili Herman
ukazały się parokrotnie na łamach niniejszego czasopisma, jednak czytelnicy
mieli okazję zaledwie fragmentarycznego
wejrzenia w jej poezję, gdzie właśnie owo
„wejrzeć” ma tutaj kluczowe znaczenie.

nieustannie znajduje się w ruchu:

Tomik składa się z trzech części, które
otwiera- wiersz- przedtakt, motto przewodnie książki, będące w zasadzie ars poetica,
wprowadzeniem czytelnika w proces twórczy autorki. Tytuł tomu „Wgląd” odwołuje
nas do pojęcia z zakresu psychologii, tak
samo każdy kolejny rozdział jest próbą
uświadomienia i odkrycia źródła własnych
przeżyć, dążeniem do olśnienia, będącego
wynikiem nagłej i nieoczekiwanej zmiany
postrzegania problemu. W psychoanalizie
celem terapeutycznym jest doprowadzenie do osiągnięcia wglądu, zrozumienia,
przekładając to na poezję odbiorca widzi
zachodzący proces jednak pozorna „oczywistość” zaczyna płatać nam figle.

Poprzez zmiany faktur, użycie serii
dźwiękonaśladowczych wyrażeń możemy
fizycznie poczuć świat przedstawiony, w
którym szorstkość wygładzam kuchennym
nożem / topi się warstwa namokłej skóry. Również nasycenie wersów barwami, kolorem,
ich synestezyjny charakter sprawiają, że
wiersz staje się nie tylko tekstem a obrazem, który nie tyle czytamy co „widzimy”,
na przykład w utworze „Mijanie”:

Pierwszy tom to „Myśli, słowa, sny”.
Kryją się w nim wyimki z codzienności, w
której daje się we znaki tytułowy „Rytuał”, horyzont krótkowidza, poranek kończy
się snem, wraz ze snem prawdy i pozory
wsiąkają w poduszki. Poetka tworzy krótkie
obrazy- historie dziennych towarzyszy,
przypadkowych przechodniów, znajomych
i bliskich. Autorka jest ich ciekawa, pisze:
„interesują mnie tajemnice”, szuka u nich
odpowiedzi. Co więcej, stara się kolekcjonować swoje wrażenia, wyłapywać owo
lśnienie, mieć coś, co jest przez moment
stałe, mimo, że rzeczywistość dookoła
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W rozwidleniach gałęzi / utknęło niebo
splecione gwiazdami / nożyczkami wycinam
ten obraz (…) W garści trzymam smycz / z
której urwało się szczęście (…)
Ta każdodzienna podróż jest wędrówką niezwykle zmysłową, czułą na wszelką
zmianę, to poezja na końcówce nerwu.
Wiersz „Na powierzchni” dostarcza nam
niezwykle sensualnych doznań. Lila Herman pisze:
(…) Kot pazurami zeskrobuje farbę /
chce dodrapać się do miękkiego / rybia łuska
z szelestem odpada (..)

(…) ziemia pachnie błotem pęcznieje od
nadmiaru / forsycja sypie iskrami / parzy
dłonie /
Zasadne wydaje się być tu porównanie z poezją Haliny Poświatowskiej,
mistrzyni zmysłowości, która z wielką
uważnością przyglądała się sobie ale również mierzyła się z tym co nieuchronne.
Autorka „Wglądu” mierzy się z przemijaniem i z wiążącą się z tym samotnością.
Przywołując z pamięci obraz pisze: „ stary
człowiek siedzi na ławce (…) jego imię
jest imieniem pokoleń (…)”. Czas zatacza
koło, napina strunę , a przecież konieczny
jest ruch wahadłowy, by nie zdarzyło się coś,
na co nie czekam. Ciąży tu samotność, za
każdym razem inna, lecz najczęściej w tłumie. Spotkania są przelotne, nie sprzyjają
dłuższym kontaktom, poetka w ludzkiej

W drugiej części pt. „ Wdrukowane”
napięcie zdaje się zmniejszać. Barwy stają
się cieplejsze, autorka wraca do przeszłości, a ta, mimo iż tylko na fotografii, dzięki
której nieobecni stają się obecni, niesie ze
sobą ciepło i nadzieję. Przenosimy się do
sielskich krajobrazów, dziecięcych arkadii,
w których nadmiar rozlewa się jasną plamą
po podłodze. Codzienność zdaje się być już
oswojona:
(…)kroimy chleb na naszą miarę / rozrzucamy okruchy i nieistotne słowa / beztroska
oparta na łokciach / zaczyna dzień (…)
Niestety ostatni wiersz burzy harmonię, w zakamarkach rozlewa się mrok:
(…)siadam na progu / na granicy światła i cienia / skąd moi zmarli zabierają mnie w
podróż (…)tęsknię / mierzę się ze sobą / szukam
rozwiązania (…)
Nic nie jest nam dane na zawsze,
każdy blask spowije kiedyś ciemność, lecz
kim jestem w tym wszystkim ja, czy jedynym
co mi pozostaje nie jest właśnie odważne
spojrzenie w rozkołysaną noc ? Owo cytowane wyżej rozwiązanie?
Czy da nam odpowiedź część trzecia, w końcu jej tytuł brzmi „Tak widzę”.
Otwiera ją wiersz pt. „Anioł” i być może
ratunek jest jedynie w sztuce, sykstyńskim
stworzeniu świata po raz drugi. Ostatnie
wiersze poświęcone są obrazom i ich twórcom. Poetka niejako „wchodzi w nie” lub
usiłuje uczestniczyć wraz z malarzem w
procesie twórczym: „Pissarro goni chwilę
patrząc przez okno, rozwija swoje płótna
na bulwarze Montmartre”. Same strofy
są równie malarskie, co kaskada barw,
intensywność kolorów:
Wypalam jesień w ogrodzie / płonące
czerwienią jabłka / zderzają się z ziemią
(…)
Książkę wieńczy wiersz „Chagall”,
będący piękną klamrą do otwierającego
ją utworu „Rytuał”. Autorka zostawia
monotonną codzienność poduszek wypełnionych pozorami. Aby znaleźć właściwe
okno, owy tytułowy „Wgląd” , kres swej
wędrówki, musi spojrzeć na wszystko z
góry:
(…) jak na obrazach księżycowego
malarza / unoszę się nad ziemią / w
atramentową noc.
Dzięki Lili Herman wszyscy możemy udać się w taką wyprawę, nasyconą
barwami, zmysłową i przepiękną opowieść. Na zakończenie warto dodać, że
sama książka jest przepięknie wydana, w
twardej oprawie, cieszy nie tylko wzrok
ale też i uruchamia w nas całą paletę
pozawerbalnych doznań. v
Lila Herman, Wgląd, Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz, 2020
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Akant 11(310)2021
w numerze:

Grażyna Barrow l Małgorzata Borzeszkowska l Aleksandra Brzozowska l Krystyna Cel
Tadeusz Charmuszko l Andrzej Chichłowski l Grzegorz Chwieduk l Andrzej Cieślak l Wojciech Czaplewski
Ludwik Filip Czech l Emanuela Czeladka l Dorota Czerwińska l Elżbieta Stankiewicz-Daleszyńska
Basia Derlak l Lucyna Dobaczewska l Franciszek Domański l Dariusz Filinger l Iza Galicka l Idalia Gaudyn
Johann Wolfgang von Goethe l Piotr Grygiel l Jarosław Stanisław Jackiewicz l Jacek Jaszczyk
Dariusz Kadyszewski l Ewa Kłobuch l Kazimierz Kochański l Bartosz Konopnicki l Agnieszka Kuna
Martyna Kurowska l Robert Kurpios l Marcin Lenartowicz l Piotr Łączyński l Michał Śniado-Majewski
Wiesław Marcysiak l Jan Skarbimir Milanowski l Ariana Nagórska l Anna Nieroda l Rafał Nowocień
Krzysztof Nurkowski l Emilia Obderko l Janusz Orlikowski l Krzysztof Pałgan l Stefan Pastuszewski
Marek S.Podborski l Adam R. Prokop l Juliusz Rafeld l Włodzimierz Rutkowski l Maciej Rybicki
Friedrich Schiller l Jarosław Seidel l Andrzej Sepioł l Ewa Katarzyna Skorupska l Jerzy Stasiewicz
Tomasz Stefaniuk l Agnieszka Rautman-Szczepańska l Piotr Szczepański l Grzegorz Szelwach
Milena Tejkowska l Anna Tlałka l Artur Tomaszewski l Jerzy Utkin l Jacek Wilkowski l Tomasz Witkowski
Marek Wołyński l Roman Wyborski l Grzegorz Zientecki l Stefan Marian Żarów l Weronika Żytelewska

Nowe tytuły

„Akant” do bibliotek

Andrzej Ossowski, Zbieracz okruchów, Bydgoszcz
2021, Instytut Wydawniczy Świadectwo, ss. 48
Ewa Klajman-Gomolińska, Ssie. Tom 2. Tom 1 nigdy
nie powstał, Olsztyn 2021, Wydawnictwo Autorskie, ss. 48
Włodzimierz Jastrzębski, Major Żychoń i bydgoska
ekspozytura wywiadu, Bydgoszcz 2021, Instytut Wydawniczy Świadectwo, ss. 116
Grzegorz Zientecki, Żyję w słowach jak drzewo w
liściach, Lublin 2021, Wydawnictwo Norbertinum, ss. 204
Gabriela Anna Wojtczak, Kompletne nieporozumienie, Bydgoszcz 2021, Instytut Wydawniczy Świadectwo,
ss. 74
Jerzy Stankiewicz, Filozofia i to co sprawia, że zaciekawia, Poznań 2021, Wydawnictwo Rys, ss. 122
Tadeusz Wrona, Chodząc po swoich śladach, Częstochowa 2021, Biblioteka „Niedzieli”, ss. 138

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.
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