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Krystyna Morawska
Betelgeza
Wielki rozbój zaczyna się od huku.
Ktoś zaprojektował historię tak,
by jasność stała się coraz ciemniejsza.
Ten olbrzym ma wiele twarzy, pragnie
zostać nowym słońcem.
Teraz, kiedy świat wstrzymuje oddech,
czerwoną gwiazdę chłodzi gwiezdny pył.
Jeżeli wybuchnie,
nawet szafranowe szaty nie ocalą
drogowskazów. Pokryją je sypkie,
białe piaski, a życie utonie w chmurach.
Pozostaje chwila,
niepewna jak ostatni przystanek.

Idalia Gaudyn
SZLAKIEM DANTEGO
Rys. Martyna Kurowska, Schody

bierne rzesze anielskich nuncjuszy
maruderzy wieczyści
żmudzą z odlotem
siedzą jak szpaki na wiśni i rezonują
ignorując pytania dziennikarzy
że paliwo drożeje że strach pomyśleć
co będzie dalej a przecież trzeba jakoś być
i latać
doszły ich pomyślne wieści
o rebelii w dziewiątym kręgu
zresztą tam nigdy nie było spokojnie
ale tym razem jest nadzieja
że przynajmniej po części obalą tron tej siły
która nie pragnie dobra a zło czyni
najtrudniejszym problemem
są jednak uciekinierzy ze świata doczesnego
jeden przekroczył już podobno wszelkie granice
miał go przeprowadzić kurier  
wielki poeta z przedpiekła
na prośbę pięknej jak anioł
ukochanej tego grzesznika
dostał on w niebie status ziemskiego uchodźcy
ale podobno zrezygnował z azylu
i wrócił skąd przybył
na swoje miejsce w łez padole
po tej krótkiej prasowej konferencji
aniołowie na okrzyk jednego z nich
„Lećmy, stary woła!”
zerwali się z kurulnych krzeseł
dziennikarze pokornie
z rozdziawionymi gębami śledzili ich lot w niebiosa

Michał Filipowski
***
niektórzy mówią i taka jest oficjalna wersja
że to się zaczęło na wschodzie w kraju
gdzie ludzie mają inne zwyczaje
i to wydaje się dość prawdopodobne
wszystko co potem się stało nie przypominało już
dewocyjnych obrazków z królestwa
lew był znowu lwem miał kły
pazury i nie wahał się ich użyć
by pozbawić mnie złudzeń

Radosław Dzikowski
Ślepnąc od neonów
Szukam remedium dla świata,
Przywdziewając skorupę żółwia.
Spowolnieniem oddechu
Tworzę gigantyczne korki
Dla rozognionych neuronów.
Zamykam granice przepływu.
Wprowadzam izolację dla ducha.
Znaleziony w pozycji embrionalnej.
Przyłapany.
Na próbie nikłego powrotu
Do bezpieczeństwa

Małgorzata Kulisiewicz
Nocne strachy
zwiędnięte cywilizacje
czas kiedy nie będzie już ogrodów
to tylko zły sen
który rozwieje się
w porannym przesmyku słońca
jarzębina zagląda do okna
gałązka jaśminu
odbija się w źrenicach domu
lato zostanie już na zawsze
w naszym ogrodzie
księżyc przeciąga się leniwie
zasypia
otulony zapachem bzów
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Nic
do ciszy, w tym pulsowaniu prawdziwe były tylko schody, one zmierzały i usta lały rytm, kolejność, usadowienie. Pomieszczenia prawie zawsze horyzontalnie przewidywalne i nudne,
zupełnie poskromione meblami, bibelotami, z miotłami zapleśnień, a schody to wyzwanie
niewiadomym, wykraczające poza pozory melancholii i niby stabilne, policzalne lecz wciąż
sobą rosnące.
- Pamiętaj synu, możesz czasem zagracić pokoje i poszatkować kory tarze, ale schody
muszą lśnić jakby pastowane plazmą!
Gadałem o tym z kumplem z fabryki, co zwiedził robotą Anglię i Niemcy, zbudował trzy
domy, a jest rdzennym Mazurem czyli zardzewiałą zachodzącym słońcem plazmą słowiańsko-pruską, przyprawioną gotycką cegłą i litwińskim gajem.
- Wiesz plazma jest w istocie jak ogień, nie poprzez hipnotyczny lęk, ale przez nieokreśloność substancji płomienia. Albo też jak piorun kulisty, co szumi i syczy szukając ofiary,
dokładnie neonowy, zimnokrwisty i kaszlem Boga niesyty. Bo plazma jest brzemienna jak
schody (które jakby odpryskiem, wyrzutem w otchłań magnetycznie kulistą) i Bóg kaszlem
sztrykuje nią niebo. Tu tylko nadal przed mioty, więc zatop się stopniowo w nurtach fraktali,
mi styczny zaduch po-zbawia?
Zatem piorun kulisty, wędrujący przez ściany, rozedrgany za sceną, gdzie schody to jedyna rzeczy wist ość, szkielet, szelf płynący wewnętrzną magmą, zazębiony w porę czy umiesz
pływać? Po schodach się zbiega, w poręczach zawiesza o racje, potyka, wciera, zadysza, poraża
przez kaszel Boga, plazmą - wirusem światła.
Marek S.Podborski,
lirykaakantu@gmail.com

Marzena Agnieszka Gajewska
SOSNA
i w moim lesie
zakrzacznym, zadrożnym,
zagonnym i zaśpiewanym ptakami
na zwalonej sośnie
złamanej, zależałej,
zamarłej w upadku
życie stoczone upływa
owadzio i w odbłyskach
i moje
zasiadłam na ciele drzewa
oparłam dłoń
ona zwalona wiatrem
ja z wiatrem we włosach
jak pachnie ładnie ta śmierć!
i trwałyśmy tak chwilę nieśpieszną
dla niej już nieliczoną
a dla mnie tak organiczną
martwota i żywot zbyt kruchy
w jednej godzinie współbrzmiały

Monika Deląg
Marek S.Podborski

***

Katarzyna Kolbiarz

Od ja błoni jabłko pada
Szaleństwo nas spycha z nierównej ziemi
i wpycha w ręce niechciane prezenty
chyba tylko po to aby sugerować
że w ogrodzie toczą się boje
z przeciwnikiem na wylot niewidzialnym
o piasku liche ziarenka
Byłoby nam łatwiej to pojąć gdyby
żywopłot mknący bluszczem do góry
i bratki co kolorem wszędzie się sieją
lub chociaż obłoku przezorna puszystość
spozierały na nas zza okna zamiast
ogrodu świecącego pustkowiem
Gdy przestaniemy się mamić szaleństwem
skrzywieni od goryczy co w ułudy kołdrze
układała nas do snu quasi-spokojnego
spotkamy nieuchronną nemesis
niesprawiedliwą w swym nadejściu
niewspółmierną ogromnie
I będzie już za późno by zrozumieć że
martwypłot padający kulami w dół
braterstwo co czernią wszędzie ginie
i chmur burzowych karcące kłębisko
to nie szaleństwa potomstwo
a nasze czyli niczyje
Krystyna

lasy dna
niedaleko naszego domu a tam
zapuszczony niczyi trawnik
za płotem cofniętego podwórka
tylko rzadko koszony w skąpych połaciach
dzikich bzów i róż
nikogo nie obchodzi bardziej
niż niczyi wychodek dla sfory
oko licznych psów

jestem ptakiem
a nie fruwam bo nie lubię
mówi gdy strużka sączy się przez próg
dopływa do palców
nie znoszę okien wilków
wyjących do strumieni zdrajców
księżyc migocze w białych twardówkach
cień rozbryzguje się o nogi stołu
żwir łomocze w futryny

z lewej strony mur a wy
przy bramie
na kilkunastu metrach kwadratowych
od lat nie rośnie nic
wszystko
wyrwane z korzeniami

szczwane lisy spienione
odszczepieńcy - lasy dna
przyszli po mnie

codziennie nieznany sąsiad
mi ster nie
grabi żwir

Morawska

Pamięć uczy nas wszystkiego
Istnieją obrazy, które nigdy nie blakną,
patrzą na siebie jak wiosenne ptaki.
W twojej twarzy było coś niezwykłego.
Łagodnym spojrzeniem prostowałaś
niesforne trawy, nadając im miękkość.
Gdy pachniałaś słońcem, burzowe wiatry
odchodziły gdzieś daleko.
Dopiero dzisiaj,
kiedy światło powoli przesuwa czas,
a schody stają się coraz dłuższe,
dostrzegam delikatny urok trwania
i kruchość chwili - dawnej i dzisiejszej.

Dorota Czerwińska
Sadyba
wiatr poruszał kamienie, ale trwały drzewa,
hardo wznosząc korony, a sznury korzeni
plotły się w labiryntach, scalały – tak trzeba
by być podstawą miru dla nornic i mrówek.
młode niewyszumiane pięły się ku słońcu,
trzymając pion jak wszyscy, bo to jedna armia,
pełna zielonych taktów ta sama melodia,
co dla jednostki szeptem, dla hordy orkiestrą,
a dla maleńkiej sarny ciepłym tchnieniem domu.
wywrócone kamienie milczą tam, gdzie drzewa
pogubiły się w kluczach, przegrały melodię.
ogłupiałe dzięcioły tłuką w klawiaturę,
pochylają się sowy w ekran zapatrzone.
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Rys. Martyna Kurowska

25 lat „Akantu”
Akantowina 25-lecie. Dziękczynny
felieton
Nie powiem, ale lubię się wtrącać w nawet
niekonieczne istotne kwestie. Wtrącać nie zawsze skromnie, czy choćby, jakby powiedziała
kiedyś żona b. prezydenta - „ujutnie”. Zresztą,
jeśli nie teraz, to kiedy…? Cedzący SŁOWA
nierzadko bywają uszczypliwi i zbyt oszczędni,
niezależnie od kontekstu sytuacji.
A już przyklasnąć (nie klapsnąć!) czasopismu, w którym zdarza się umieścić coś
od siebie, oczywiście, że wypada, ale, ale …
, wydać by się mogło co nieco wylewne oraz
sprowokować zgagę podejrzliwości(?). Zresztą,
jeden ze znanych i zacnych medyków, wbił mi
do głowy regułkę: „Ależ, proszę pana, każde
słodzenie, a nawet wysładzanie czegokolwiek
i komukolwiek jest naganne, po prostu – szkodzi słodzącemu i dotkniętemu tymże, często,
niestety, po czasie!”
Jubileuszowemu AKANTOWI,na Jego srebrzystości zakorzenienie -CZEŚĆ i CHWAŁA!
Szanowni Czytelnicy wysrebrzają się (z
wyjątkami, kobiety nigdy!) po dodatkowej
„puli’ lat, więc, na laurki muszą poczekać
nieco dłużej!
Wszyscy, tzn. my – ludzie, jesteśmy zjadaczami chleba (daj boże, aby go nie brakowało!), ale jego rozumne wykorzystanie nie
zawsze idzie w parze z ilością konsumujących.
Marek Grechuta śpiewał: „Świecie nasz,
świecie nasz …” . Otóż, powtórzę to po kimś i
po raz kolejny, świat, ziemski świat (przy współudziale wszechświata, to też wiemy) drogami
„akantów” dokładał i przysparzał (odkładał)
papkę, inaczej – pokarm intelektualno-twórczy, każdemu „następnemu” uczestnikowi
drogi do gwiazd.
I co? Policzeni i unoszeni w przestrzeń
matką Ziemią, dobijamy do ósmego miliarda
(jeśli imć - Covid nie znajdzie długofalowego,
redukującego sposobu) ludzkich istot (oddychających tlenem, tudzież innymi gazami!).
Próbujemy, poprzez określone i przyjęte
wyznaczniki, oceniać zasoby wiedzy każdego z
nas. I proszę tu udowodnić, że znaleziono paralelneosobniki wśród nas(…?!).Żeby oceniać,
zdiagnozować to „coś”, które wymsknęło się,
nie zawsze spod twórczego rygoru zamierzenia,
a, i co za tym idzie, autora przemyśleń, ponosi

znamię, nie błędu, czy smaku, a braku obiektywnego rozważenia. Sprawcą jest subiektywizm
(rzetelne wnioski osobowe) zdobytej wiedzy,
kanonów, etc. (podlegających procesowi przemian, uzupełnień).Wiedzą o tym jurorzy konkursów literackich; wszechstronność ogromna,
wyłuskać tych najlepszych - nie łatwo!
W związku z tym, co powyżej, jaką odwagą
(rzekłbym – bezczelnością!) trzeba zadysponować, aby tak wiekowe i szacowne, ogólnopolskie (także poza granicami) literackie pismo,
poddać krytyce „osobisto-ocennej”. Można ów
walor „przesłodzić” lub poniżyć (nie docenić w
ujęciu ogólnym). Natomiast, owszem, zauważyć i unieść w ciężar pewnej wartości, chociażby
subiektywnej.
Na jednym ze spotkań z bardzo młodym,
powiedzmy, wschodzącym poetą, zdumiony
usłyszałem jego credo „tworzenia”, cytuję: :”Nie
czytam innych, aby nie ulec naśladownictwu,
aby nie wejść do głowy innym piszącym, nie powtarzać, ściągać wizjo-tematy, jest to mi niepotrzebne”. Obowiązkowo, coś chyba czytał, gdyż
legitymował się ukończeniem szkoły średniej.
Akantu nie da się nie czytać. Być może
w okolicach młodego poety (Słupsk) nie
dopisała dystrybucja, a jemu nikt jeszcze nie
podpowiedział, że takie exemplum działa jak
dawka, no, powiedzmy …dobrej kawy, czy owocu mango(?); pobudza do myślenia i ułatwia
przetwarzanie już na własną modłę. Także potrafi zdenerwować, zaciekawić, wstrząsnąć do
głębi (np. serca), zachwycić i popędzić Pegaza
przed siebie.
A czytając innych (koleżanek i kolegów)
liczne laudacje „z okazji…”, nie będę tutaj
silił się na oryginalność, powtarzał wszystkich,
wg mnie, mądrych i trafnych refleksji, nawet
(za)daleko idących ocen. Jednakże pozwolę
sobie dodać (podkreślić), iż talent, poparty
pasją, wiedzą, poczuciem obowiązku (to czuć,
słychać i widać), osobistą kulturą i dorobkiem, obdarzonych wiernością DOBREMU
SŁOWU POLSKIEMU (nie tylko), nie bójmy
się nazwać – patriotyzmem, w tym lokalnym,
wreszcie ubogacony doborem współpracowników (tu też potrzebne i szczęście, by ich
odnaleźć) - KierownictwaAkantu, a wiadomo
kto to, Wszystkim, o których tu mowa, należą
się ogromne podziękowania. Także codzienne
Akantu „przytulanki” (np. do poduszki), a
nawet przytulisko, aby okrzepnąć w zgodzie
ze sobą, dowartościować (się), uspokoić w
niszy rozdygotania intelektualnego; znaleźć
swoje tymczasowe miejsce w globalnej wiosce
wyróżnika człowieczeństwa.
PRECZ z WOJNAMI, które wszystko
unicestwiają!!
Dobrze, że kulturalni panowie, władze
miasta, doceniły bydgosko zakorzenioną KOLUMNĘKULTURY, chociażby w postaci odznaczeń, wyróżnień. Chociaż „kultura” pełznie
meandrami przestrzeni materialno-duchowej i
czmycha ukradkiem, czemuż to uczestnicy (na
zdjęciach) nagradzani stoją tak na baczność(?),
tudzież zasiadają w rzędach „pod sznurek”...?.
Ale to tylko uszczypliwy żart!
Chleb trzeba kupić, powietrze też coraz
cenniejsze, aliści, jakby powiedział zapomniany
Jerzy Waldorff, na strawę w opakowaniu liści
akantu niezbędne są terapeutyczne (jak się
okazuje, już reanimacyjne, niestety) środki.
Statystyki ujawniają coraz to rosnące
słupki (nie kolumny!) rozwodów małżeńskich,
znacznie poniżej Srebrnych Godów! Jednym
z głównych powodów takiego stanu rzeczy we
współczesnym świecie, wymienia się, oczywi-

ście, że - niedostatki finansowe.
To, że Akantowi dało się osiągnąć tak
godną cyfrę przetrwania, świadczy także o wysiłku i sprawności menadżerskiej kierownictwa
(Wydawcy) redakcji. Nie tylko warto czytać
miesięcznik, ale podglądać (coraz modniejsze
i skuteczniejsze – Internet!) i uczyć się, jak
przechwycić (zaszczepić) na własne podwórko,
czasami - ostatnią deskę ratunku.
Mężczyzna – Akant, dowiódł, iż posiada
klucz (nie wytrych!)otwierania, przełamywania
narastających oporów materii! Może dlatego
tzw. parytet męsko-damski załogi pisma, ciut
męski, zdolny jest chyżej popychać wiosłami
do przodu…? Coś w tym jest! Należę do tych,
którzy nie wierzą w maksymę, iż „nie ma ludzi,
którychnie można zastąpić”, o czym w tekście
– wyżej. Dlatego życzę dużo dobrego zdrowia,
zarówno siły fizycznej, jak, i psychicznej, nieustającego potencjału (napływu) intelektualnych niepokojów z dwu stron literackiego
biesiadowania (Awers i Rewers) stołu dobrostanu umysłów!
A ponieważ zajmuję się również meteorologią, przyrodą, która, jak wszystkie poszufladkowane dziedziny naszego życia, składa się na
całość egzystencji środowiska naszej ziemskiej
drogi, zamiast wypunktowanego, bardziej lub
mniej udatnego podsumowania, zacytuję za
Krystyną Siesicką, taką oto sekwencję słoneczno-chmurną, o nieco banalnej wymowie, za
to jakże prawdziwą: „Ludzie są jak wiatr. Jedni
lekko przelecą przez życie i nic po nich nie
zostaje; drudzy dmą jak wichry, więc zostają
po nich serca złamane jak jakieś drzewa po
huraganie. A inni wieją jak trzeba. Tyle, żeby
wszystko na czas mogło kwitnąć i owocować.
I po tych zostaje piękno naszego świata.” v
Piotr Wiktor Grygiel

Migotanie treści
W wypowiedziach o „Akancie” wszyscy
podkreślają różnorodność wypowiedzi,
form, tekstów jako walor. To jest to, o czym
pisałem już na początku mojej współpracy
z „Akantem”. Różnorodność jest piękna. A
jeżeli jeszcze jest na wysokim poziomie, to
już nic nie trzeba. Dodałbym jeszcze jedną
cechę – bezpretensjonalność.
Gdy bierze się do ręki te (nieliczne)
obfite pisma literackie w dziwnych formatach książkowych, to zniechęcają nie tylko
formatem i gabarytem, ale i brakiem różnorodności (pewnie też unifikacją treści).
Nie mówiąc już o „uczonych” (i nudnych)
„dysertacjach” na różne tematy. Aż bije z
nich pretensjonalność.
A ceny odstraszają. Choć 5 zł za niezłe
pismo, jakim jest „Akant” to trochę żenująco mało (od dawna, o tym myślę). 10 zł,
to byłoby akurat. Choć nie znam realiów
finansowych „Akantu”, więc trudno mi się
wypowiadać. Myślę jednak, że trzeba się
szanować – chociaż trochę.
Czy można już powiedzieć, że przebiliście „szklany sufit”? Może tak. W każdym
razie prezentujecie na pewno najszersze
spectrum forum literackich spośród wszystkich (czyli tych kilku) pism literackich na
polskim rynku.
Jako jedyni macie też kolumnę satyryczną. Wszyscy pozostali chcą być bardzo
poważni. Wszystko i wszyscy są teraz tacy
sieriożni – politycy, redaktorzy, nawet poeci.
Gdzie te „Szpilki” i „Karuzele”? Mój Boże! v
Jarosław Seidel
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Maciej Płużek
Wojna marzec dzień dziesiąty

Waldemar Jagliński

Uciekaliśmy na południe zakopianką pod osłoną nocy
Nasz stary ciężki samochód walczył na każdym
podjeździe z grawitacją Na długich zjazdach   
przegrywaliśmy z atakującymi od tyłu audikami
na gaz od Putina i tirami pełnymi ekologicznych
bomb z Portugalii Chin i sojuszniczych Niemiec  
bombardowani złymi wiadomościami  
przez lokalne radiostacje dotarliśmy do SPA
Nasz pensjonat został już prawie zdobyty
Ukraińskie dzieci biegały jak szalone
zdobywając nowe piętra z plastikowymi karabinami w ramionach
Zauważyłem że trzymają je profesjonalnie jak ich Ojcowie
którzy zostali TAM - może na zawsze
inne dzieciaki siedziały w salonie
grając w gry RPG na PlayStation
powtarzały gesty swoich Przodków  
Ich matki nie patrzyły Nam w oczy
a My nie wiedzieliśmy co powiedzieć
Zachowywaliśmy się potulnie jak jeńcy
Oni udawali że nie są uchodźcami a My
udawaliśmy że nie jesteśmy na feriach zimowych
Szum strumienia i ten spokój nie był spokojem,
noc nie była ukojeniem ale tylko krótkim rozejmem
murem budowanym na szybko murem który ktoś odbuduje
stosem jak na Campo Di fiori który zawsze ktoś podpali
Tylko na ekranach telewizorów ludzie umierają
jeszcze bardziej samotnie i sterylnie
Wracaliśmy pokonani W radio leciały polskie drogi

***
wschodni wiatr
połamał ramiona drzew
trwają jeszcze poranione pnie
i nagie jeremiady
na wychudzonych twarzach
mokrych od deszczu
wiszą resztki poszarpanej skóry –
ślady kory z cieniem szahady
dalekie oczy świata
jak obojętne spojrzenia gwiazd

Juliusz Rafeld
Dzień dwudziesty pierwszy
nie nastawiam budzika
wiem że obudzi mnie syrena
która dotąd kojarzyła mi się
z dziewczyną o żółtych włosach
w niebieskiej sukience

Stefan Pastuszewski

nie zamykam drzwi
wiem że nikt nie chodzi nocną godziną
nawet gdyby ktoś zapukał
i tak zagłuszy go chrzęst
stalowych opon na bruku

Bieżenka

Waldemar Jagliński

polski sen, ukraiński dzień
obudzić się, tak się nie chce
torby z całym moim dobytkiem
przez granicę nieśli
mnie nieśli, prawie że
gdzie
gdzie jest mój dom
już był
gdzie Ty, który mówiłeś: nie wierz w sny
ja tu, Ty tam
jeśliś
pod powiekami, poprzez łzy
mój kolorowy sen
Twój szaro-rdzawy dzień
musisz wziąć swój ciężar - dzień
wstań
mamo, jeść daj

nie wyglądam przez okno
wiem że nie ma już mojej ulicy
i że wiatr rozwiewa dym
z pustych oczodołów naprzeciwko
jak dawniej firanki

Scheda
A po nas krew i beton myśli,
wyśmiane dzieło Kartezjusza.
I serce, co się czasem przyśni,
i dziecko wojny, co nie wzrusza.
A po nas Psyche bez motyli,
złom androidów, obraz cieni.
Marks, który w pustkę się przechyli,
idea, która nic nie zmieni.

nocą i tak nie widać słońca
więc pod ziemią gwar jak na targowisku
odbywają się zaległe wizyty
dzieci myślą że to zabawa w chowanego
a kobiety czekają na swoich
którzy zdają egzamin

Jarosław Seidel

Małgorzata Anna Bobak Końcowa

przedświty

Hol główny                   
Alli i Wierze z Ukrainy
W holu głównym jest kilka kamer
Patrzą pod różnym kątem
zapamiętają ukraińskie dzieci
przyczepione do matek jak trójbarwne gerezy
matki do bezlistnych gałęzi jak martwe poczwarki
którym nic nie trzeba
kamery zapamiętają na chwilę
dziewczynkę spod Tarnopola
w różowej kurteczce i kozaczkach z misia
jak figurkę kolibra na suchej róży
co kruszy się od środka
Zobacz
nastanie cisza

coraz częściej miewam duszności i bóle
psychofizyczne i biegun światła ucieka
od igły kompasu a morze wzburzone
wiatrem z północnego-wschodu szumi w głowie
i w uszach przebitych hukiem samochodów
rykiem syren i bomb pomrukiem bestii
która wyjdzie z morza u kresu czasów
jak głosi Objawienie nasze ciemne i jasne
pokoje podchodzą cicho do okien unosząc
żaluzje w locie wychodzą w czarną przestrzeń
upstrzoną drobnymi punkcikami diamentów a gdy
kładę się spać odurzony ogłuszony wonią nocy
jakaś inna niewidzialna postać siedzi nadal
w moim fotelu paląc papierosa a smużka dymu
rozwiewa się i znika jak nienapisany wiersz
tylko czujka telewizora niczym wieczna lampka
jaskrawoczerwonym oczkiem patrzy i czuwa
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Adam Rainko

Wzgórze Włóczni
Było to przy prapoczątkach miasta Rzym,
gdy pozostawała jeszcze świeża pamięć po
Romulusie, który wskazał swym następcom
kierunek rozwoju cywilizacji Latynów. Malaryczna Magna Kloaka wyschła a ścięte lasy
odsłoniły siedem majestatycznych wzgórz
przyszłego centrum świata. Sprawy ludzi
żywo interesowały Bogów a ludzie pamiętali
o składaniu całopalnych ofiar. Na jednym
ze wzgórz jaśniała białym ciosanym kamieniem majestatyczna świątynia trojga bogów.
Mieszkańcy nazwali wzgórze Kapitol, nadając
nieśmiertelność nazwie i ponadczasową markę, dając podstawę do zapożyczeń. Triada
Kapitolińska wychwalała cześć Jowisza oraz
Marsa i Kwiryna. Takie zestawienie bogów
ukazywało militarne usposobienie pierwszych
Rzymian, gdyż poza najwyższym z bogów
Jowiszem dawała najwyższe zaszczyty dwóm
wielkim wojownikom, bogom oręża, pieśni
wojny. Kwiryn był potężnym kolosem z gęstą
brodą z lekkimi pasemkami siwizny, wspierającym się na włóczni, której zawdzięczał swój
przydomek. Mars był równie wysoki, bardziej
wyrzeźbiony gotowy pozować artystom zdecydowanie młodszy i bardziej ambitny. Konflikt
kompetencyjny narastał z każdym dniem od
chwili pierwszych ofiar składanych przez ludzi.
Mars często skarżył się swemu ojcu, że ludzie
ukochali bardziej Kwiryna bo datków dostaje
więcej, dorodnych byków mu nie żałują. Jowisz przymykał oko bo wiedział że Mars jest
porywczy i ambitny ponad miarę. Dochodziło
niekiedy do incydentów. Wilki Marsa pożerały
ofiary przeznaczone dla Kwiryna, u którego
złość narastała. Ten zdawał sobie sprawę ze
swojej siły a i wiek stanowił o rozwadze i stateczności. Gdy Mars dostał pokaźnego wołu
szydził i urastał w dumę ale ostatecznie nim
dzień się nie skończył Kwiryn otrzymywał
darów więcej. Bywało że Mars dmuchał z
tak potężną siłą, że darczyńcy nie mogli rozpalić stosu całopalnego dla Kwiryna. Janus
opiekuńczy bóg domostw podpatrywał ich
niekiedy udając się na codzienne przeglądy
zamków i kłódek wszystkich drzwi w mieście.
Obserwował niewidoczny z perspektywy dziurki od klucza. Tak obyczajowe sprawy całego
miasta miał w jednym palcu. Bardzo dyplomatycznie oznajmiał Jowiszowi co widział czując
się w obowiązku przed gromowładnym. Do
pierwszego naruszenia nietykalności osobistej bogów doszło po święcie Fiołka na długo
przed Bachanaliami na których to Jowisz
zdecydował się rozmówić się z krnąbrnymi
poddanymi. Atmosfera rozprężania przy
pucharku wina miała sprzyjać ugodzie. Do
tego jednak nie doszło wojna rozpętała się
na dobre. Zatarg postanowili rozstrzygnąć w
zgodnie ze standardami mieszczącymi się w
kategoriach wojny.
Kwiryn z Marsem umówili się w kamieniołomie z którego wydobyto surowiec na pobudowanie ich świątyni i postanowili rozwiązać
sprawę jak mężczyźni, wojownicy, bogowie.
Legenda o tym zdarzeniu milczy choć musiało
się to wydarzyć, a przebieg musiał być wyjątkowo brutalny. Świadczy o tym boska krew,
która spływając barwiła kamienie na czerwono
dając przyszłym artystom czerwony marmur
do obróbki. Kwiryn miał długą włócznię więc

trzymał Marsa na odległość, tamten musiał
dzierżyć siłą rzeczy tarczę do obrony przy
swoim krótkim mieczu - gladiusie. Niektórzy
bajarze, interpretują walki gladiatorów jako
wspomnienie po tym dniu. To że czas dla
bogów płynie inaczej świadczy iż to co trwało
dla nich chwilę dla ludzi było miesiącem.
Każda rysa włóczni na brązowej tarczy była jak
zapis historii, każde sparowanie ciosu gladiusaem jak przesypujący się piasek w klepsydrze
obwieszczającego pełną godzinę. Mieszkańcy
mówili o potężnym trzęsieniu ziemi i dużych
startach materialnych nim spowodowanych.
Coś rozproszyło Marsa może jego nieodłączny
wilk wydał dźwięk. Chcąc obejrzeć się za nim
otrzymał cios grotem włóczni. Rana była płytka
ostrze ślizgało się po ramieniu. Upływ krwi był
spodziewany tego efektem. To był impuls jak u
każdego człowieka tak i boga nieprzemyślany.
Oprzytomniał, gdy gladius rzucony przez niego
leciał klingą zwróconą w kierunku piersi Kwiryna. Przeciwnik okazał się byś szybszy, uniknął
choć o włos kto wie może i śmiertelnej rany.
Mars nie dowierzał. To nie Kwiryn był szybszy,
tylko ramie miotające mieczem niedomagało
i puchło brocząc krwią. Przecież trafiłby, taki
wojownik się nie myli. I jak każdy wojownik wiedział że defensywne oprzyrządowanie można
użyć do ataku. Kwiryn nie miał doświadczenia
z tarczą nie używał jej zawsze walczył tylko
włócznią, nie miał nawet kiedy zarejestrować
tego co nastąpiło. Pod potężnym uderzeniu
tarczą zachwiał się uświadamiając sobie, że
zlekceważył wojownika bez miecza. Nie wiadomo jak potoczyłaby się ta walka na śmieć
i życie, gdyby nie oślepiający i rozdzierający
powietrze grzmot błyskawicy rozdzielających
wrogów rozstępujący przepaść między nimi.
Gniew Jowisza był czymś niewyobrażalnym.
Miękli przy nim najwięksi wojownicy jak teraz
Kwiryn i Mars.
Dwa tygodnie odzyskiwali wzrok po
oślepiających piorunach Jowisza a następnie
po czeluściach podziemnych gdzie zostali strąceni. Przyszedł czas opamiętania. Najwyższy z
Bogów kazał przyprowadzić ich przed swoje
oblicze. Nie chciał być stronniczy Mars był
jego rodzonym synem Kwiryn zaś dał się usynowić, a było to w czasach gdy bogowie zaczęli
sprzyjać Latynom i zastali wyznawanych przez
nich regionalnych Bogów w tym Kwiryna. Kwiryn ostatecznie uznał zwierzchność Olimpu.
Jowisz jak mądry władca wiedział że Kwiryn
miał bogów i bóstwa które mu sprzyjają więc
rozsądził sprawę sprawiedliwie. Nakazał Marsowi urządzić wieczerzę dla Kwiryna a włócznikowi przynieść hojny prezent dla Marsa. Nikt
nie wierzył w szczerość intencji gdy przystali
na ugodę. Gromowładnemu się nie odmawia.
Przyszło opamiętanie. Postanowili naprawić
relacje ze sobą ale zaraz odezwała się niezdrowa ambicja Marsa i chęć poradzenia sobie z
nią u Kwiryna. Na wieczerzę Mars przygotował
się skrupulatnie splendor wystroju i wyszukaność potraw wprowadzała w zachwyt. Ale była
to tylko sceneria do tragicznego spektaklu
którego reżyserem był Mars. Mars miał żonę
Bellonę mieszczącą się w kanonach piękna
antycznego, jej specjalnością też była woja.
Każdy wojownik chciałby mieć taką kobietę u
swojego boku. Tego dnia miała usługiwać jak

każda kobieta na uczcie. Po drugim posiłku
miała podać zatrutą potrawę Kwirynowi, ten
podstęp miał kosztować życie boga. Mars
przebudził się po uczcie pod stołem cały zalany winem z rozbitego dzbana. Nie bardzo
pamiętał cokolwiek z całej biesiady. Prędko
spostrzegłszy nieobecność swojej żony Bellony
wpadł we wściekłość podszytą niepokojem.
Kwiryn musiał porwać jego kobietę. Odnalazł
na Olimpie Heliosa przybył w samą porę, tamten wyprzęgał gwiezdne rumaki ze słonecznego powozu, gdyż dzień chylił się ku końcowi.
Wybłagał u Heliosa szybką wyprawę po nieboskłonie w poszukiwaniu porywacza. Tak więc
Helios złamał boskie zasady i z wieczoru znów
stał się dzień. Słońce pierwszy raz nawiedziło
ludzi z zachodu i dążyło w szybkim tempie
we wschodnim kierunku łamiąc odwieczne
fizyczne zasady funkcjonowania świata. Mars
ponaglał spienione rumaki Heliosa bijąc batem zwierzęta. Mimo niechęci Heliosa ubłagał
aby obniżył pułap rydwanu by łatwiej zobaczyć
co dzieje się nisko na ziemi. Tym sposobem
zapaliło się wiele koron drzew a na półwyspie
apenińskim zapanowały pożary. Nie dość że
pożary zapamiętali najstarsi ludzie to najbardziej wstrząsnęło nimi iż dzień trwał dłużej
niż zwykle. Wyprawa zakończyła się niczym.
Mars stanął przed obliczem Jowisza,
skarżąc się że Kwiryn go znieważył. Zabrał jego
żonę z jego domu gdzie był gościem. Jowisz
zdenerwował się na Kwiryna za pohańbienie
najświętszej tradycji ale równie szybko dowiedział się o samowoli Marsa i niesubordynacji
Heliosa. Gdyby wybuchy wściekłości miały
wpływ na podejmowanie decyzji Zeusa nigdy
nie znalazłby się na tej pozycji, którą piastował,
nie byłby Pierwszym spośród Bogów. Kazał
wyjaśnić całą sprawę Merkuremu, idealnemu
do zadań, w których liczył się spryt, dyskrecja,
dyplomacja i szybkość. Sprawa została wyjaśniona w przeciągu trzech dni. Cała trójka stanęła przed obliczem Zeusa. Mars był pierwszy,
swoim barbarzyńskim zwyczajem siedział na
wygarbowanych skórach zacnych wojowników
z którymi stoczył zwycięskie pojedynki. Stanął
na równe nogi gdy Kwiryn i Bellona weszli na
Olimp i przekroczyli progi pałacu jego ojca.
Był gotowy do pomsty nie zrobił tego tylko
ze względu na strach przed Gromowładnym i
świadomość swoich przewinień. Zaniepokoiło
go to jak blisko jego żona trzyma się swojego
porywacza, dziś zapewne ktoś próbował by
wskazać na syndrom sztokholmski – przywiązanie się ofiary do porywacza. Jednak było
inaczej. Chmurne, martwe spojrzenie posłał
Jowisz Marsowi gdy Bellona wyjawiła plan
zamordowania Kwiryna na uczcie. Ostateczne
wyzwanie Bellony okazało się miażdżące dla
Marsa i jak w antycznym spektaklu zwiastowało zakończenie. Bellona wybrała Kwiryna z
miłości i odeszła z nim dobrowolnie. A więc
Kwiryn nie tylko skradł mu wiernych ale i
żonę. Przez cały proces odzywała się jedynie
Bellona, Kwiryn nie zamienił słowa stał skruszony, Mars sapał i toczył po sali spojrzeniem
swoich przekrwionych oczu. Merkury cały czas
stał po prawicy Jowisza i tylko raz ośmielił się
szepnąć mu coś do ucha. Tej tajemnicy nie
poznał nikt inny. Te piękne uczucie to była
ponoć sprawka Afrodyty, która nie radząc
sobie już z zalotami Kwiryna zapowiedziała,
że zakocha się w nim pierwsza kobieta która
usługiwać mu będzie na uczcie. Tak też się
stało. Tego cofnąć nie było sposobu.
Decyzja na którą przystali wszyscy po
wielu dniach namysłu okazała się dla nich
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brutalna. Mars nie chciał powrotu Bellony,
pragnął zemsty na niej i Kwirynie. Decyzja była
ostateczna Mars od tej pory został jedynym
bogiem wojny, Kwiryn wybierając Bellonę
został pozbawiony boskiej godności, czci i prerogatyw. Zszedł na zawsze z Olimpu, opuścił
Kapitol a z czasem usunął się i z Kwirynału,
nazwa pozostała jedynym wspomnieniem po
wojowniku z włócznią. Bellona przestała być
wojowniczką, przejęła rolę gospodyni domu i
matki przyszłych herosów. Mars przyjął gorzką
lekcję. Mądra bogini Minerwa córka Jowisza
miała zdolności parapsychiczne oddziałując
na umysły mieszkańców Rzymu spowodowała, iż zapomnieli o Kwirynie, a Bellona
w ich pamięci miała być siostrą Marsa a nie
jego byłą żoną. W ten sposób Jowisz chciał
załagodzić sytuację i zmazać hańbę, która dotknęła Marsa. Do dziś dnia znawcy antyku nie
mogą dojść do konsensusu w genealogicznej
gmatwaninie olimpijskiego panteonu. Mars
nie pozostał długo na Kapitolu, prowadząc
życie rozwodnika coraz rzadziej przebywał w
Świątyniach w Rzymie, uczestniczył w licznych
kampaniach chcąc przesunąć limes na korzyść
jego wyznawców. Triadę kapitolińską Jowisz
zastąpił swoją żoną Junoną i córką Minerwą.
Oblicze świątyni z wojowniczego nastawienie
zmieniło się w prorodzinne. v

Lednicka Wiosna Poetycka
Warunki uczestnictwa:
-należy nadesłać maksymalnie 3 niepublikowane teksty poetyckie, mogą być one
także tematycznie związane
z Ziemią
Lednicką, pandemią, ważnymi wydarzeniami,rocznicami literackimi i historycznymi
szczególnie znaczącymi dla Wielkopolski,
w 3 egzemplarzach (wydruk) oraz w wersji
elektronicznej, wysłane na adres e-mail:
bibliotekaxxlo@wp.pl
-każdy egzemplarz musi być podpisany (imię,
nazwisko, wiek, adres uczestnika, nazwa i
numer telefonu szkoły),
-warunkiem udziału jest załączenie wypełnionej Karty uczestnika
- prace należy nadsyłać w terminie 31 maja
2022 r. na adres:
Biblioteka Szkolna
XX Liceum Ogólnokształcące
os. Wichrowe Wzgórze 111
61-699 Poznań
(z dopiskiem na kopercie) XXVI Lednicka
Wiosna Poetycka Turniej Poetycki „O KORONĘ WIERZBOWĄ”.
Zgłoszenie udziału w konkursie, promocji i
publikacji zdjęć oraz tekstów znajduje się w
karcie uczestnika Konkursu.
Więcej informacji można uzyskać na stronie
internetowej XX Liceum
http://www.xxlopoznan.edu.pl/ , bibliotekaxxlo@wp.pl i pod numerami telefonów:
61/ 820 82 03 ,61/ 427-59-34 lub kom. 695
501 313, 697299173, stanislawa.lowinska@
wp.pl
Współorganizatorami XXVI Lednickiej
Wiosny Poetyckiej autorstwa Stanisławy Łowińskiej są: Stowarzyszenie Przyjaciół XX LO
w Poznaniu, XX LO w Poznaniu, Biblioteka
Publiczna i Centrum Kultury Gminy Łubowo, Gmina Łubowo, Muzeum Pierwszych
Piastów na Lednicy.
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Ariana Nagórska

Moment dziejowy
Mamy właśnie taki moment, że pisząc
tekst na przykład w marcu, nie tylko się
nie wie, czy w przyszłych miesiącach będzie
możliwość jego opublikowania, ale nawet
tego autor nie wie, czy skończywszy dzieło,
zdąży je jeszcze przejrzeć przy własnym
biurku! Zaznaczam jednak, że taka świadomość nie wiąże się u mnie ani z mocno
dojrzałym wiekiem, ani z wzmożonym
dramatyzmem chwili bieżącej.
Miałam szesnaście lat, gdy babci przestrzegającej, że do matury wcale nie jest
tak daleko i przy moich zaległościach z
matematyki mogę jej nie zdać – odpowiedziałam: – Do matury prawie trzy lata, a tu
nawet za chwilę może walnąć bomba i moje
zaległości z matematyki skutecznie wyrównać! Dorośli wcale nie byli zszokowani, bo
już nie raz powtarzałam, że niezależnie
od wieku jesteśmy tymczasowi i finał na
każdego może przyjść w każdej chwili. Przy
takich poglądach z przyjemnością też zauważałam, że stracha mam mniejszego niż
większość. Ewangeliczna rada „nie lękajcie
się” realizowała się w mym życiu bardziej niż
u całych rzesz uważających się za religijniejszych i wierzących poprawniej ode mnie.
W mych najmłodszych, rozśpiewanych latach nikt oczywiście nie straszył
słodkiego dziewczęcia wojną, ale nie raz
podsłuchałam (nie na darmo nazywali
mnie „małym szpiegiem”), jak dorośli
mówili między sobą: Niemcy pokonani, ale
Rusek nie. Z tego prędzej czy później musi być
wojna! Gdy poszłam do szkoły, obawiali się,
że mogę coś niewłaściwego wypaplać, ale
dość szybko zorientowali się, że potrafię do
każdego gadać według jego potrzeb. Kiedyś
do moich krewnych nieproszony zawitał
facet, którego nazywali komunistycznym
donosicielem (oczywiście znów nie mówili
tego do mnie, tylko ich rozmowy podsłuchałam). Jak wszyscy inni odwiedzający,
facet poprosił, bym mu coś zaśpiewała i
wszyscy byli przekonani, że zaprezentuję
coś z głównych hitów mojego repertuaru,
czyli pieśni religijne. Tymczasem usłyszeli:
– Idziemy w szeregu my z łanów i hut/ marzenia
ożywić, wesoły nasz trud/ a w dłoniach jak
płomień robota się pali/ bo naszym zadaniem
budować socjalizm.
Odtąd bez obaw opowiadali mi o
wojnie, ze szczególnym uwzględnieniem
osiągnięć „bratniej armii”. Gdy tylko z
radia padło choć słowo o naszych wyzwolicielach, od razu ktoś dopowiadał: – Oj tak,
najskuteczniej to nas wyzwalali z butów, zegarków i rowerów! Z setek nieprawomyślnych
opinii najbardziej podobała mi się ta, którą
zawsze powtarzał dziadek: – Nawet z amerykańskim uzbrojeniem ruscy nigdy nie doszliby
do Berlina, gdyby po drodze było więcej gorzelni!
Dzieciństwo upływało mi w czasach
tak zwanej zimnej wojny i „walki o pokój”
niemal od przedszkola. W podstawówce
braliśmy udział w licznych konkursach
plastycznych propagujących pokojowe treści, śpiewaliśmy piosenki antywojenne na
akademiach i recytowaliśmy zaangażowane
w tym temacie wiersze. Jeśli chodzi o mnie,
czyniłam to chętnie, ze względu na nagro-

NISZA KOZIOROŻCA
dy książkowe. Gdzieś w klasie czwartej lub
piątej uczniowie mieli na lekcji odpowiedzieć na pytanie: – W jaki sposób dzieci mogą
walczyć o pokój? – i wszyscy zgodnie ze swym
doświadczeniem odpowiadali, że poprzez
malowanie, śpiewanie, recytowanie, pisanie i mówienie o pokoju. Znudzona tym,
po raz pierwszy w szkole postanowiłam
zaryzykować (bo dotąd nie sprawiałam
kłopotów wychowawczych) i powiedzieć
coś tak głupiego, by wszyscy ze śmiechu
pospadali z krzeseł. Powiedziałam więc, że
dzieci mogą walczyć o pokój poprzez trwałą
przyjaźń ze Związkiem Radzieckim. Jakież
było moje zdumienie, gdy roześmiał się
tylko jeden kolega (ostro upomniany przez
nauczycielkę), a moją głupkowatą wypowiedź uznano za najtrafniejszą z wszystkich.
Dzięki przeżyciu dłuuuugich lat mam dziś
okazję stwierdzić, że to, co jako jedenastolatka powiedziałam z ironią i dla jaj, część
europejskich tak zwanych elit politycznych
przez dziesięciolecia głosiła całkiem na
serio, a i po 24 lutego 2022 roku szansę
zachowania pokoju widzi jeśli nawet nie w
przyjaźni, to w każdym razie w kadzeniu i
podlizywaniu się „niezwyciężonej” armii,
która znaczną część wyposażenia bojowego zachowała jeszcze z chlubnych czasów
szturmu na gorzelnie.
Jedynie wśród dzieci znów widać
bystrzejsze niż u dyplomatów rozeznanie
sytuacji. 14 marca obserwowałam na placu zabaw grupkę dzieci podrzucających
plastikowe samoloty, które z wiatrem
kołowały i szybowały całkiem efektownie.
Niestety, jeden chłopak rzucać nie umiał
i jego samolot od razu walił się na ziemię.
Gdy dopytywał kolegów – Dlaczego mój nie
lata? – odpowiedzieli mu: – Bo ty jesteś
ruski pilot! v

Ariana Nagórska
Historyczni i statystyczni
z bohaterami wojen jest jak z poetami
przypadek decyduje którego wyniosą
na piedestał, a kogo w zgiełku nie dostrzegą
nawet Tołstoj gdy włączył w dzieło fabularne
obszerne rozważania o roli przypadku
w historii, oceniano że to psuje efekt
(choć przecież pisał w czasach
znacznie rozumniejszych)
ze zmianą władz zmieniają się bohaterowie
i od święta po innych sięga się poetów
słowa awangardowy lub konserwatywny
to będą komplementem, to znowu obelgą
tymczasowo najbardziej opłaca się walczyć
z ociepleniem klimatu i o prawa zwierząt
lecz wtedy jest się tylko średnią statystyczną
tak na szczytach hałd bredni
jak pod ich lawiną
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Stefan Pastuszewski

Dziennik czasu zarazy i wojny (27)
1 kwietnia
Widziałem jak wrzucał do puszki całe 5
groszy po to, aby pokazać, że też uczestniczy
w zbiórce na pomoc uchodźcom. Znam tego
człowieka. Może na pieniądzach nie leży, ale
też nie bieduje. Badania wykazały, że tylko 56
procent Polaków pomaga uchodźcom.

wdzięczne, jak to kobiety, lecz nie wiem, co sobie
myślą. Na pewno nie, że to teatr z mojej strony,
bo głęboka prowincja nawet w tych sprawach
jest poważna i zasadnicza.
Odjeżdżam z cieniem nostalgii na twarzy i w myślach. Coś jakbym stracił, coś mnie
ominęło...

2 kwietnia
Przeszywający wiatr ale nie mróz. Trochę
wycofanego słońca. Sieję buraki. Szkoda, że żadnego ptaka nie słychać. A może już całkowicie
ogłuchłem?

6 kwietnia
Media piszą, że trwa wygaszanie pandemiczne.
Co to znaczy? Na pewno nie, że zabójczy zarazek
ginie, tylko, że po zmutowaniu nieco słabszy,
pozostaje wśród nas. Służba zdrowia a także
polityka państwowa i światowa traktują go teraz
jako jedną z wielu chorób. A więc pandemia jest
czymś umownym, nazwą i rangą nadaną z góry
skomplikowanemu splotowi zjawisk związanych
z określonym, choć zmiennym wirusem, rozprzestrzeniającym się w ludzkich populacjach.
Skoro tak, to mimowolnie, a według mnie bardzo szybko, stała się ona okazją do przeróżnych
manipulacji politycznych, finansowych, gospodarczych, społecznych, psychicznych. Rozprzestrzeniała się głównie w świadomości, niemal od
samego początku manipulowanej przez media.
To one, chcąc być odbierane i ważne, rozsiewały
atmosferę grozy, tajemnicy, apokaliptycznego
rozpadu. Stawiające na baczność obrazki z
przewożenia pierwszych szczepionek w asyście
policyjnych wozów.
Od samego początku mój wnuk Sebastian
mówił:
- Jeśli coś za bardzo jest eksponowane to
jest podejrzane.
Nie interesował się zbytnio pandemią.
Mimo histerii kobiet, nie zaszczepił się. Przechorował nieco, prawdopodobnie omikrona, ale
zniósł to dzielnie. Jedynym objawem był kaszel
i osłabnięcie. U mnie było chyba to samo, choć
nie jestem pewien, czy nie była to „normalna”
grypa. W każdym razie nie dałem się przetestować, co teraz, w operacji „wygaszania pandemii”,
staje się normą. Jak zwykle odgórną. O tym
jak ludzie lubią takie normy świadczy ciągłe
noszenie maseczek, nawet tych śmiesznych, z
dziobem.
Pandemia, jeśli realnie była, to zaczęła
zanikać, głównie nie w wyniku szczepień, których manipulatorski charakter warto spokojnie
i dokładnie przebadać, ale poprzez przechorowanie i w związku z tym nabycie tak zwanej
odporności stadnej. Pamiętam programy telewizyjne, w których młody matematyk właśnie o
tym mówił, a wtórował mu jakiś rozsądny lekarz.
Szybko jednak programy te zdjęto z ekranów,
a antyszczepionkowców publicznie odsądzano
od czci i wiary. Czy to nie była manipulacja, a co
najmniej pandemia masowej histerii? Cały czas
podkreślam, że COVID- 19 był i jest, tylko reakcja nań szybko stała się instrumentem w służbie
przeróżnych, wielkich i małych interesów.

3 kwietnia
Przerażające wieści z frontu. Aż nie chce się
wierzyć, że w XXI wieku, że w Europie.
Jak widać, świat niewiele w relacjach międzyludzkich się zmienia. Teraz może więcej obojętności wynikłej, i ze zmęczenia medialnego, i
z braku dotychczas ekstremalnych doświadczeń
życiowych.
4 kwietnia
Slawistka Ewa Thomson twierdzi, że Rosjanie są kleptomanami terytorialnymi, a tym, co
ich spaja są kolejne podboje. Dla nich nie jest
ważna stabilizacja społeczna i rozwój ekonomiczny, nie liczy się moralność i kultura, tylko
Wielka Święta Ruś. Kleptomania to patologiczna
satysfakcja z zabrania cudzej rzeczy. Rosja jest
patologiczna.
W konstytucję Rosji z 1992 roku wpisano
możliwość przyłączania nowych terytoriów do
Federacji Rosyjskiej. Za taką mentalnością stoi
ogrom ich obecnego kraju. Skoro zajmujemy
1/6 świata, to dlaczego nie możemy zajmować
1/4.
Naród wyprany z personalizmu, naród masowy, swoista horda pod pogańskim sztandarem
sakralizacji ziemi i terytoriów. Deifikacja władcy.
Jest to idea obskurancka albo co najmniej
archaiczna, bo co najmniej od połowy XX
wieku dominuje gospodarka intensywna a nie
ekstensywna i nowe terytoria nie są niezbędne
dla zaspokajania potrzeb i dla rozwoju. W Europie i Ameryce masy, choć nadal są, nie są już
zbitą magmą, tylko zostały rozrzedzone przez
personalizujący idealizm i głupawą w istocie
swojej, ale de facto pozytywną, demokratyzację.
W Rosji brak społeczeństwa obywatelskiego,
więzi poziomych, wspólnot z wyjątkiem rodzin,
zazwyczaj szybko rozpadających się i grup religijnych o fanatycznym nachyleniu. Spaja tylko więź
z narodem, państwem, ze świętą ziemią, z władcą.
Tresura w tym kierunku ma miejsce od wieków.
5 kwietnia
Rozluźniający wyjazd na głęboką, jeszcze
głębszą od tej, w której tkwię, prowincję. Nie,
żeby nie dochodziły tam wiadomości z frontu,
bo wszyscy już jesteśmy dziećmi albo klientami
mediów, tylko wieści te neutralizuje spokojna
oczywistość bytu. Tam każde działanie, każde
słowo jest na miejscu, nikt niczego nie wymusza,
nikt nie goni.
Patrzą na mnie z nadmiernym szacunkiem, lecz bez kompleksów. Jakby w podzięce,
żegnając się, gorąco ściskam, jakbym coś sugerował, ręce kobiet i całuję je, choć w ostatnich
latach od tego rytuału raczej odchodzę. Są

7 kwietnia
Silna operacja słoneczna. Jadę nagrzanym
samochodem jakby w lecie. Przyroda zarasta
blizny po zarazie i wojnie. Deszcz.
8 kwietnia
Po ceremonii pogrzebowej rozmawiam ze
starym, 82-letnim człowiekiem. Mówi o swoim
wieku, jakby się chwalił, więc orzekam, że cieszę

się, iż tak długo żyje. Odpowiada, że też by się
cieszył, gdyby nie, panie Stefanie, te uciążliwości, że
aż nie chce się żyć.
Żegnam się pospiesznie, nie proponując
podwózki samochodem do domu, bo przecież
ruch własny to życie.
9 kwietnia
Tomasz Piotr Terlikowski, którego cenię za
odwagę i zaangażowanie w prostowaniu ścieżek
funkcjonariuszy Kościoła rzymskokatolickiego,
w felietonie Pesymizm konserwatywny („Plus Minus” 2022, nr 14, s. 15) dokonuje ryzykownej
ekwilibrystyki w celu udowodnienia tezy, że
okrucieństwo nie ma nacechowania narodowościowego. Nie zgadza się z tym, że podczas
wojny na Ukrainie „wszystkie zbrodnie są przypisywane jakiejś dziedzicznej skazie, która ciążyć
ma na Rosjanach”. Nie znam się na genetyce,
ale trochę znam się na socjologii kultury oraz
antropologii i dlatego stanowczo twierdzę, że
relacje międzyludzkie, w tym bicie i mordowanie
drugiego człowieka, w znacznym stopniu zależą
od kultury. A ta jest społecznie dziedziczona. W
przypadku Rosji wynika zarówno z dziedzictwa
mongolskiego jak i bizantyjskiego. W dziedzictwie tym życie nie jest szczególnie cenione, bo
ljudi u nas mnogo.
Swego czasu z zaskoczeniem oglądałem
memoriał poświęcony zamordowanym przez
NKWD obywatelom radzieckim w Katyniu.
Same liczby, żadnego nazwiska, podczas gdy
w memoriale polskim skrupulatnie wyryto w
kamieniu wszystkie imiona i nazwiska.
T.P. Terlikowski twierdzi, że nie ma w sobie
pewności, po której stronie ulokowałby się, gdyby został poddany próbie zbrodni. Pisze o jakimś
tkwiącym w każdym z nas „jadrze ciemności”.
Doprawdy, ale to już behawioryzm i darwinizm
marnej próby.
Pisać co tydzień felietony jest trudno,
bardzo trudno. Czasem głowa pęka z próżni w
niej zalęgłej.
10 kwietnia
W auli Politechniki Bydgoskiej prowadzę
koncert zespołów i solistów ukraińskich. Zaczynają od hymnu. Nawet dzieci kładą ręce na
serce. Umacnia się ukraińska tożsamość. Publiczność mieszana, choć dominują Ukraińcy.
Gdy nastaje część mniej patetyczna, cała sala
klaszcze do rytmu. Czuję jak rozładowuje się
napięcie, ale też jak wstępuje w nich moc. Milcząca, trochę niebezpieczna. Myślę o głębokiej
przeszłości. Oni jej prawie nie znają, ale mają
w sobie silną, upartą, chłopską energię, która
potrafi też być bezwzględna. Co wyłoni się za
klika, kilkanaście lat z tego styku dwóch narodów? Zachęcam ewangelikalną protestantkę,
organizującą ze mną ten koncert, aby złożyła
publiczności życzenia wielkanocne. Stanowczo
odmawia, bo wyznanie jej nie uznaje żadnych
świąt. Oto jest ta bezwzględna energia. Póki co
tylko w drobnej, symbolicznej sprawie. Póki, co...
11 kwietnia
Coraz więcej pisarzy zaczyna na starość
sięgać po motywy religijne. Niektórzy z nich w
młodości, ura-bura, afiszowali się wolnomyślicielstwem. Na pewno jest to efekt lęku przed
śmiercią bez kontynuacji, ale też wyczerpania
się weny twórczej. Motywy religijne, a przede
wszystkim biblijne, mają w sobie coś z samograja.
12 kwietnia
Czyn społeczny, a raczej czyn wdzięczności Ukrainek za serdeczne przyjęcie w Polsce.
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Sprzątają park. Czynią to bardzo dokładnie. Po
wyniesionych z krzaków i trawników śmieciach
wydaje mi się, że nie sprzątano tam od kilka lat.
- Widać, że gospodarzom nie bardzo na
tym zależy... - tak jedna z Ukrainek oceniła
zaangażowanie w akcję obsługi Leśnego Parku
Kultury i Wypoczynku.
Niemniej atmosfera, obok pogody - była
dobra.
13 kwietnia
Z dnia na dzień skraca się horyzont. Niewiadomo, co będzie jutro.
14 kwietnia
Spotkałem człowieka, który – według
mnie – jest tylko zgorzkniałym obserwatorem
świata i przeżuwaczem swojego życia. Na pytanie, co robi, odpowiedział, że coś tam dłubie.
- Konkretnie co? Trzeba po sobie coś pozostawić
– stwierdziłem, bo był przecież dziennikarzem.
- Jak się spotkamy, to ci powiem... Do widzenia
Zupełnie jakby tego spotkania nie było.
15 kwietnia
Nawet w sytuacji dramatycznej papież
Franciszek nie powściągnął swoich skłonności
do spektakli. Skłonności takie miał również
Jan Paweł II, ale on miał, wymuszoną chyba
przez życie w obozie socjalistycznym, rozwagę. Franciszek zaprosił Ukrainkę i Rosjankę
do symbolicznego pojednania w Colosseum
podczas wielkopiątkowej drogi krzyżowej.
Symbol symbolem, ale przecież przebaczenie
winno nastąpić po wyznaniu winy. Czy rodzina
rosyjska przyznała się do ciążącej na niej winy
wszystkich Rosjan, czyli tolerowania, ba, nawet
wspierania i ślepego posłuszeństwa swoim
bestialskim władcom – carom, Leninowi, Stalinowi, Putinowi?
16 kwietnia
Dawno podczas liturgicznych obrzędów
wielkopostnych nie było takiej frekwencji i
takiej powagi. Jak trwoga to do Boga. I dobrze.
17 kwietnia
Jak zachować wrażliwość wobec tego
wszystkiego co dzieje się na Ukrainie?
18 kwietnia
Zezwierzęcenie, czy normalność? Dziwimy się, że Rosjanie uznają za normalne, iż ich
dzieci wkradają się do obcych domów, kradną,
gwałcą i mordują. A przecież jeden z wysoko
postawionych polskich polityków mówił o
normalnej wojnie (nota z 14 marca 2022 roku).
A normalna wojna ma swoją treść, swoje mechanizmy, między innymi owo okrucieństwo, pogwałcenie wszystkich zasad, ślepe bestialstwo.
Nie ma wojny bez tego. Nikt nie wychodzi z
wojny czysty. Żadna ze stron.
19 kwietnia
W poświąteczny wtorek ludzie wypoczęci,
rozluźnieni. Także ja.
20 kwietnia
Odebrałem Nagrodę Artystyczną Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Jest to nagroda
doroczna. Tym razem mnie przypadła. Przypadła...
Niemniej jestem przekonany, że takie
prowincjonalne doroczne nagrody w mniejszym stopniu oparte są na fałszu i polityce,
niż rozgłośne krajowe nagrody i tytuły, jak
Człowiek Roku, Człowiek Wolności, Kreator, przy-

znawane przez różne, zazwyczaj kilkuosobowe
stowarzyszenia, fundacje i redakcje żyjące z
pokrętnego splotu, jeśli już nie przywoływać
korupcji, redystrybucji dochodu narodowego.
21 kwietnia
Nie wyobrażam sobie, aby ta piękna,
radosna młodzież, z którą ślizgam się na
lodowisku „Torbyd” mogła być unicestwiona
przez rosyjską bombę.
22 kwietnia
Znakomicie przygotowane przez Henryka Tokarza Święto 18 Południka w Mamliczu.
Przyjęte czymś wielkim, nieznanym dzieci z
miejscowej szkoły. Poważne władze powiatu,
gminy, sołectwa. Orkiestra dęta, grochówka, potem delikatna, na uboczu, biesiada
w remizie strażackiej. Widzę na twarzach
biesiadników powagę i radość zarazem. Cos
dobrego i przekraczającego próg codzienności się spełniło.
Kiedyś na zapytanie, po co my ten
południk na całej półkuli wyznaczamy odpowiedziałem:
- Fantazja.
Odpowiedź została przyjęta ze zrozumieniem, dowodem czego stał się ów
Mamlicz.
23 kwietnia
Życzenia wielkanocne od znajomego
z Moskwy. Pisze o modlitwie o pokój, zapominając, że to on także jak każdy Rosjanin
winien jest wojny. Typowa ucieczka w świat
zastępczy, w religię. Mimo, że jestem wierzący, to nie jestem przekonany, że modlitwa o
pokój zastąpi czynienie tego pokoju i konkretną pomoc ofiarom wojny. Odpowiadam
życzeniami, ale też, że wszyscy Rosjanie, także
on, jest odpowiedzialny. I ta ich na poły pogańska religia. Ciekaw jestem odpowiedzi,
bo gdy na początku wojny sam do niego
napisałem, to on się nie odezwał. Internet
nie odnotował jednak odrzutu. Wielu Rosjan
obchodzić będzie prawosławną Wielkanoc w
oderwaniu od rzeczywistości. Będą szczerze
się modlić, płakać i radować się, a naiwni
obserwatorzy mówić będą o rzewnej rosyjskiej duszy. Tylko władcy są źli... Nie, na ten
numer już nie dajmy się nabrać. Rab jest
współwinien rabstwa swego.
Wciąż spotykam ludzi, którzy dyskusję o
okrucieństwach wojny kończą wezwaniami:
- Musimy się pomodlić.
24 kwietnia
Przyszła do redakcji dyrektorka Literackiego Muzeum Grigorija Koczura w Irpieniu, Marija Leonidowna Koczur, aktorka z
zawodu. Opowiada mrożące krew w żyłach
historie z ataku rosyjskiej armii na ludność
cywilną. Pod ostrzałem uciekali przez most.
Nawierzchnia mostu zarwała się torba z dobytkiem uchodźczym, którą niosła wpadła
do rzeki.
Wypiliśmy po pucharku wina za ocalenie. Jest bardzo wdzięczna, że może rozmawiać z polskimi ludźmi kultury. Przyniosła
tłumaczenia wierszy Wisławy Szymborskiej.
Będziemy publikować wraz z oryginałem.
25 kwietnia
Nieco chłodu i szarości ale myśl o tym,
co jest dobre rozświetla i ogrzewa. Jak długo
ten płomyk będzie się tlił? Gdzieś tam w głębi
nazywam go Promykiem lub Ptaszkiem.
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26 kwietnia
Wiśnia na Podwórku z Kulturą wciąż nie
chce zakwitnąć. A taką mam ochotę pokazać
przyjaciołom doskonałe piękno jej kwiatów, będących symbolem czułej miłości. Czekam. Po raz
trzeci czy czwarty raz w życiu wyraźnie czekam.
27 kwietnia
Przychodzi mi obserwować rodzącą się
miłość. Jakiż to trudny do uchwycenia a tym
bardziej do opisania, taniec. Czy zazdroszczę?
Nie. Raczej podziwiam.
28 kwietnia
Świt. Wschodzące pomarańczowe słońce
zmaga się z zielenią wychodzących z szarego
mroku, ale tez rozwijających się, liści. Potem
będzie wspólnota. Lato.
29 kwietnia
Spiętrzają się obowiązki. Ja w okresie covidowym i jesienno-zimowym uśpienia starałem
się pracować w normalnym rytmie, ale wielu
przysnęło i korzystało z zadekretowanego odgórnie lenistwa. Teraz nadrabiają zaległości, często
byle szybciej, byle jak, byle coś do sprawozdania
wpisać. A że nie jestem samotną wyspą, to muszę
też w tym uczestniczyć.
30 kwietnia
Wiśnia zakwitła! v

Stefan Pastuszewski
***
wciąż zaczynamy od początku
jakby nic nie było
na krótkim dystansie łatwiej znaleźć sens
i radość dwojga ust
wszystko jest
tylko gdzieś tam za nami
biegnie pies
naszej wierności
z pierwszej chwili
która nagle rozbłysła
niczym brązowe słońce kasztana
który z drzewa z nieba spadł
gdy mijaliśmy się
nie mijaliśmy się
w parkowej alei
tamtego września

Stefan Pastuszewski
Jaka nie jesteś
wciąż myślę o tobie
nie chcę
próg domu ciała
oczy i ręce
jeszcze niczego nie było
będzie
nikt tego nie chce
kreślę
koła i linie
na niebie skóry
w myślach
dalej
coraz dalej
tu jeszcze
wciąż ciebie wymyślam
jaką nie jesteś
Jesteś
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Monika Deląg
Katarzyna Dominik

Percepcja
Lubię te chwile co spływają po mnie kolorem
niedbale
niespiesznie
nieporadnie dość
A ja w nich taka zwykła
niemalże przezroczysta
Lubię mieć nad sobą niebo
bezchmurne
bezpieczne
bezgraniczne
A ja pod nim taka nieokreślona
lekka i ciężka jednocześnie
I cieniem się kładzie wszystko inne
powietrze pachnie ciepłem słońca
kamienie błyszczą gładkością dotyku
zmysły odchodzą od zmysłów
Zostałam sama
z nadwyrężoną percepcją
ograniczona do tutaj
ograniczona do teraz
Świat mi się zgubił jak dziecko

Czereśnie

Konrad Kiebdaj
Żółte mlecze
Zamykam oczy
widzę żółte mlecze
dostrzegam w nich co najlepsze
czuję ubrania znoszone
z jednego dzieciaka przez drugie
i rower bez łańcucha
którego znalezienie
było naszym Eldorado
widzę tory wspinaczkowe
rosnące na każdym drzewie
i myśl
że do stworzenia „Malucha”
potrzeba nam tylko części
zanurzam się w łące
a nazajutrz wiozą ją
konie ze mną na przedzie
żółte mlecze jeszcze wiele powiedzą
lecz nie dziś
nie jutro
żółte mlecze jeszcze zakwitną
pod błękitnym niebem.

Z młodości pamiętam odwagę,
kiedy wdrapywałam się na czereśnie,
te najwyższe w sadzie.
Któraś z nich mogła dotykać chmur,
choć wszystkie były podobne.
Siadałam na gałęziach bez lęku,
że pod ciężarem się złamią,
że spadnę odbijając się od ziemi
i zobaczę powieki od drugiej strony,
a może inaczej
Potem zrywałam owoce,
chowałam do czapki,
nie chciałam żyć w zaprzeczeniu
z bólem uderzającym od wejścia
Z dorosłością przyszło pojmowanie:
nie każde drzewo obradza
zakazanym, które smakuje najlepiej
i nawet jeśli by chciało,
tak się nie zdarzy.

Rafał Gawron
skrzypifurtka

Katarzyna Kolbiarz
niewidzialna

urwany strumień światła
przeszył wiatr ciężki jak
przypomnieć sobie nie mogę

Waldemar Jagliński

niewidzialna ściska sznurki
niewidzialne
by przytrzymać blisko wszystkich
odwróconych
ruszyć się nie może w środku pajęczyny
a szarpie nią każdy ruch współuwięzionych
wytrzepując wrzaski rozpaczliwe
wyciągając grymas przerażenia
- Jestem tu! nie widzicie, że mnie boli?!
- Przestań targać!
wrzeszczą zgodnie odwróceni

***

odwrócił uwagę
fali

w konfrontacji światła i mroku
skrzydła powinny opadać wolniej
niż żelazo kirysów

złudzenia
wywołany duch czasu
system awaryjny w nas
wydał się zbyt ludzki
nie usunięta anomalia
w rękach natury
pozbyła się dzieła sztuki

dzień jednak
w swej złożonej słabości
nieugięcie dąży do zmierzchu

Miłosz Zawadzki
Katarzyna Kolbiarz
kula
się skrwawiła i wciska światu miskę
misję nazywania tego co dawno nazwane
inaczej żeby odbiorca z odbiorem xxi
spotkał treść w miejscu w którym rutyna rozsypuje się
i przesuwa na obwód robiąc miejsce na przepływ
nie miała wiele na myśli
raczej tendencję do tsunami wylewających się z rękawa
rzuciła kulę jak songo
i szuka celofiary
złączenia nurtów

***
tutaj kiedyś była noc
teraz ciągle jest jaśniej
i jaśniej
jakby już nigdy nie miało
być ciemności
gdzieś na obrzeżach postrzegania
jest jeszcze nikłość
kruchego mrugnięcia powieką
i może to dobry czas
na wygaszanie żaru
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Dariusz Filinger

Misja (cz. V) (1)
Wystarczy, aby dobrzy ludzie, którzy są
większością, nie zrobili nic, zachowując tak
zwaną bezstronność, wtedy Zły opanuje szybko
cały świat.
Piszę z Bazy sił pokojowych ONZ w Afryce.
Przez ostatnie sześć tygodni wiele tutaj się wydarzyło. Tak uważam. I ze świecą szukać tego,
kto sądzi inaczej. Intensywność tych wydarzeń
można mierzyć liczbą poległych żołnierzy i liczbą zabitych bądź rannych cywilów, których mieliśmy ochraniać, a których nie ochroniliśmy do
końca. Można też mierzyć rozterkami mojej
duszy oraz ilością siwych włosów i zmarszczek
na mojej ogorzałej od równikowego słońca twarzy. W tej chwili mamy jeszcze afrykańskie lato
i słońce stoi prawie w zenicie (cztery stopnie
szerokości geograficznej północnej). Wszystko
zaczęło się na dobrą sprawę od tego, że szaman
Ngoro przewidział przyjście do naszej Bazy czterech wojowników z plemienia Nuerów, którzy
uratują ich świat. Wśród nich była wojowniczka,
i to taka, że dech mi zaparło.
Informacja dla wszystkich ludzi dobrej
woli: papież – Ojciec Święty – żyje! Zszedł po
prostu do katakumb, tam gdzie w czasach cesarstwa rzymskiego chronili się chrześcijanie
przed prześladowaniami. Gwardia Szwajcarska,
nie pierwszy już raz z narażeniem swojego życia,
ochroniła papieża, sama przy tym ponosząc
ogromne straty w ludziach. W przeszłości to
biali (hugenoci) chcieli zabić białego katolickiego papieża, obecnie to czarni (wyznawcy Allacha) próbowali zabić czarnego katolickiego
papieża. Ojciec Święty, inaczej niż kiedyś, wzywa nie do pokoju na świecie jako takiego, ale
do OBRONY pokoju na świecie i nie mówi już,
że jak ktoś uderzy chrześcijanina w policzek, to
ma mu zaraz nadstawić drugi. To niczego nie
rozwiązuje, a naszą szlachetność i wspaniałomyślność wrogowie wezmą za słabość. Zachęci
to ich tylko do eskalacji konfliktów, przemocy i
mordów. SI VIS PACEM PARA BELLUM (jeśli
chcesz pokoju, przygotuj się do wojny). Kurwa,
świat nie jest sprawiedliwy, ja to wiem, i bardzo
popaprany, to też wiem. Jestem wstrząśnięty,
ale nie zmieszany jak ulubiony alkohol Jamesa
Bonda – agenta, który dostał wolną rękę na
zabijanie.
Obecnie służba w Bazie jest rutynowa i
monotonna, ludzie powinni mieć zajęcie –
muszą być rozkazy wydawane i muszą być rozkazy wykonywane. Nadal ochraniamy obóz dla
uchodźców (miasteczko namiotowe zamieszkiwane przez około piętnaście tysięcy ludzi). Nie
ma już dwóch pododdziałów alarmowych pod
bronią A i B, tak jak kiedyś, bo nie mamy już
tylu żołnierzy, a prawdopodobieństwo zaatakowania obozu też jest mniejsze. Wychodzimy
za to teraz aktywniej z patrolami zmotoryzowanymi na zewnątrz i monitorujemy sytuację
społeczno-polityczną oraz nastroje ludności.
Nie czujemy się jak w oblężonej twierdzy, a
było tak jeszcze dwa tygodnie temu.
- Tom, co to za wariactwo, aby promować
Laurę, moją narzeczoną, na najwyższe stanowisko w państwie? – zapytałem wzburzony. – Kto
to w ogóle wymyślił?
- Słyszałem, ale to nie wyszło ode mnie.

Pytano mnie, co ja o tym sądzę.
- A co ty o tym sądzisz?
- Dobrze grasz w szachy?
- Nigdy nie miałem czasu, a jak miałem
czas, to wolałem poczytać książkę. Do czego
zmierzasz?
- Gdybyś grał w szachy, lepiej byś zrozumiał. Laura jest królową. To jest tak, jakbyś
rozgrywał mecz, tyle tylko, że twój przeciwnik
już na starcie gra bez królowej, a ty ją masz.
- Oczywiście, że ją mam. Laura jest moją
królową, stale jej to powtarzam i nie oddam
jej nikomu.
- O, ty szalony. Z tobą ostatnio nie da się
rozmawiać. Jak to zakochany – pokiwał głową
z rezygnacją „dyplomata”.
A propos, idę do niej, jestem ciekaw, co
porabia. Może się nudzi i gra z tym wałkoniem
Arkadiuszem w szachy właśnie. Zobaczyłem ją
z daleka. Chodzi o kulach przed izbą chorych.
Wyraźnie utyka. Za nią jak cień przemieszcza
się jej zaufany żołnierz. Zawsze zapominam,
jak on ma na imię. Praktycznie jest przy niej
zawsze – dlaczego ja to sobie dopiero teraz
uświadomiłem?
Laura zarzuciła mi ręce na szyję: Derek,
chodzę już coraz dalej i coraz sprawniej – powiedziała wesoło.
- Zostaw te kule, teraz ja ponoszę moją
małą królową na rękach. Powiedz dokąd
idziemy? Proponuję nad rzekę. Zobaczymy, czy
są jakieś sumy, a może łobuziaki już wszystkie
złowili? Teraz łatwo łowić, gdy poziom wody
taki niski.
- Nie możemy iść tak daleko, zaraz obiad.
Jestem taka głodna.
- Masz babo placek! – wyrwało mi się
odruchowo i przetłumaczyłem to dosłownie
na angielski.
- Placek na obiad? Wolę coś innego!
- To takie polskie powiedzonko ludowe
jest. To inaczej: masz ci los lub pojawił się
kłopot, trudność, przeszkoda.
- Derek, ja nic o tobie nie wiem. Nawet
nie wiem, gdzie ta twoja Polska leży.
- Nie martw się, kochanie, dostanę urlop
już niedługo, to pojedziemy tam razem na cały
miesiąc. Pokażę ci mój kraj i moje miasto, gdzie
się urodziłem. Jestem pewien, że nie będziesz w
stanie poprawnie wymówić nazwy tego miasta.
Powiedz: Bydgoszcz.
- Bydszszsz.
- A nie mówiłem? – byłem wyraźnie
ucieszony.
- Ja nie mogę z tobą jechać do Polski na
tak długo. W ogóle nie mogę – poprawiła się.
- Dlaczego? A co cię powstrzymuje?
- Mam zobowiązania wobec ludzi i wobec
mojej ojczyzny.
- Co takiego? Nic z tego nie rozumiem –
byłem skołowany, a minę miałem jak zbity pies.
- Poproszono mnie, abym została prezydentem Sudanu Południowego, a ja się
zgodziłam dla dobra kraju.
Ręce mi opadły, już myślałem, że upuszczę Laurę na ziemię… Zacząłem iść coraz
szybciej, trzymając ją na rękach i ciężko dysząc.
Przestałem się do niej odzywać.
- Powiedz coś, dlaczego tak umilkłeś?
- A co mam mówić. Znalazłaś już dorad-
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ców, „ekspertów”, potakiwaczy, co przy tobie
karierę chcą zrobić? Mnie nie musisz już pytać,
co ja o tym sądzę. A powinienem być pierwszą
osobą, z którą powinnaś poczuć potrzebę
porozmawiania, nie ostatnią. A może już nie
potrzebujesz mojego wsparcia i pomocy? A ja
przecież cały czas tak się martwiłem o ciebie.
- Nie musisz o mnie aż tak bardzo martwić
się, dorosła jestem.
- Martwię się, bo cię kocham. Czy to tak
trudno zrozumieć? A czy ty mnie kochasz?
- Nie wiem.
-To się dowiedz i to szybko – powiedziałem i pomyślałem sobie, że to co powiedziałem
na końcu jest bez sensu, bo i tak jest już pewnie
za późno.
- Szamanie Ngoro, chciałem ci zakomunikować, że nie ożenię się z Laurą, bo ona
tego nie chce. Powiedziała, że nie jest pewna,
czy mnie kocha. Nie uprzedziła mnie, że chce
zostać prezydentem. Dowiedziałem się ostatni.
A powinienem jako pierwszy i jeszcze…
- Powoli, nie tak szybko! – dostojnik
podniósł się na chwilę z rzeźbionego krzesła,
pokręcił głową i poprawił luźną tunikę z lamparciej skóry.
- Nie poradziła się mnie, nie zapytała o
zdanie. Nie jestem dla niej ważny. Teraz ma
zapewne innych doradców i opiekunów. Mam
mieszane uczucia. Obiecała przedtem, że wyjdzie za mnie i będzie mnie kochać, gdy tylko
skończy się ten koszmar. Poczułem się, jakbym
w pysk dostał lub jakby mi napluto w twarz,
rozumiesz? Kiedyś powiedziałeś, że jak skrzywdzę Laurę, to mnie dopadniesz i poderżniesz
mi gardło. Nie musisz mi podrzynać gardła,
Szamanie – to ona mnie nie chce!
- Uspokój się, widzę twoją aurę, jest cała
fioletowa o postrzępionych czarnych brzegach.
- Jak mogę być spokojny, przecież ja nie
wyobrażałem sobie życia bez niej, na rękach
ją nosiłem, po rękach całowałem, chciałem
jej nieba przychylić, bo wiem, że dziewczyna
przeżyła piekło i pragnąłem jej to wynagrodzić.
A teraz ja przeżywam piekło. Ja jej serce na
dłoni, a ona mi nóż w to serce. Powiedz, czy to
ty wymyśliłeś, żeby została prezydentem?
- Ja wymyśliłem, ale ministrem obrony
miała być, jako godna następczyni szanowanego ojca. Tak było załatwione z przedstawicielami emigracji. Jest ich coraz więcej w miasteczku
namiotowym. Jak zrobiło się spokojnie, to
poprzyjeżdżali, kłócą się między sobą i mącą
w głowach. Mam ich powystrzelać? Mówią, że
zawiązali już jednoizbowy parlament.
- A kto miał być prezydentem?
- Ja.
- A to cię oszukano. Widzisz, Laura
nie jest lojalna ani wobec ciebie, ani wobec
mnie. Wierzy swoim doradcom. Też mogłeś
mi powiedzieć o swoich planach. Chyba, że
nie jesteśmy już przyjaciółmi? – wzruszyłem
ramionami z rezygnacją.
- Kapitanie, może nie wszystko stracone?
- Może – powiedziałem bez przekonania.
Potem byłem u pułkownika Andersona.
Dowiedziałem się , że administracja Białego
Domu sondowała, co on o tym myśli, aby ta
konkretna kobieta (Laura) była popierana
przez USA. Wystawił pozytywną opinię. Siły
pokojowe ONZ mają zostać nadal i udzielić,
w miarę możliwości, wsparcia dla nowej pani
prezydent. Anderson zostaje, będzie dowodził. Powiedział, że nigdzie się nie wybiera,
dokoñczenie na str. 12
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dokończenie ze str. 11

bo tutaj jest jego dom. Stwierdził, że byłby
bardzo rad, gdyby Polacy zostali jeszcze na
następny rok. Chciał mnie poczęstować burbonem, odmówiłem. Już nie chciało mi się z
nim gadać. Stwierdziłem w duchu, że zrobię
WSZYSTKO, aby nasi nie zostali tu dłużej.
Za trzy miesiące kończy się tura i wystarczy.
Siedzę tu prawie rok, a nie zwiedziłem kraju. Planowałem, że razem z Laurą
odwiedzimy tutejsze parki narodowe, gdy
już będzie bezpieczniej. A jest co oglądać:
Southern National Park, Boma National
Park, Bandingilo National Park. I jeden
spory obszar chroniony o statusie rezerwatu
przyrody przy granicy z Ugandą. Podróż
stateczkiem po Białym Nilu też może być
fantastyczna. Kraj pokrywają lasy tropikalne,
bardzo cenne przyrodniczo tereny bagienne i zalewowe nad Nilem oraz sawanny.
Jakby dobrze pogłówkować i zareklamować
w zachodnich publikatorach oraz w internecie, to aż 50% wpływów do budżetu państwa
mogłyby przynieść różne odmiany turystyki,
baza turystyczna i cała ta otoczka wokół,
pod warunkiem że wszystko odpowiednio
się ustawi. Dzika przyroda jest największym
bogactwem tego kraju. Wiele jest rzadkich
gatunków endemicznych roślin i zwierząt
– takich, które występują na świecie tylko
na tym terenie. Nie mówiąc już o sporej populacji słonia afrykańskiego, słonia leśnego,
żyrafy i lwa. Ponadto antylopy, oryksy, koby
nilowe i tiangi. Także zakładanie plantacji
różnych gatunków drzew afrykańskich, z
których pozyskuje się szlachetne, egzotyczne odmiany drewna (palisander, fernambuk, mahoń czy heban) byłoby niezłym
biznesem. Rąk do pracy jest pełno. Trzeba je
jakoś zagospodarować. Dopiero na drugim
miejscu powinna być ropa naftowa, która
znajduje się zarówno w północnej części SP
okupowanego przez wojska Sudanu, jak i w
południowej części SP, który jest okupowany
przez wojska Ugandy. Tak więc rząd Sudanu
wiedział, w jakim celu doprowadził do rozdarcia państwa i walk międzyplemiennych:
jak nie można połknąć całego kraju – to
chociaż jego połowę (17 prowincji). Uganda
chce zapłaty w ropie naftowej i w gazie za
przeprowadzoną akcję udzielenia „bratniej”
pomocy. Darmowych, wieloletnich dostaw
ropy naftowej, jeśli będzie musiała wycofać
się i nie powiedzie się przyłączenie południowych terytoriów SP do Ugandy. Może
się nie powieść, jeżeli USA wyraźnie udzieli
wsparcia na arenie międzynarodowej nowemu państewku, które będzie składać się z
południowej części SP (13 prowincji). Jak
na razie to hipotetyczne państwo w ogóle
nie posiada armii, policji, służby zdrowia
i nie wpływają żadne podatki do skarbu
państwa. Nie ma też pieniędzy na inwestycje.
Wiele rzeczy po prostu rozgrabiono. I takim
to państwem o wielkości jednej trzeciej
powierzchni Polski ma rządzić pani prezydent Laureen Sudd-Athor i jej doradcy.
Jedyna nadzieja dla niej w stacjonujących
pokojowych oddziałach ONZ w sile trzech
batalionów (jeśli angole zostaną), ale już
bez Polaków. Nie będziemy przelewać naszej
krwi dla cudzych interesów. Póki stacjonują
wojska Ugandy, ośrodek decyzyjny nowego
państwa mieści się w miasteczku namioto-

wym (a nie w Dżubie). Różni politykierzy
mogą pod namiotami spokojnie koczować,
mieć darmowe wyżywienie i podstawową
opiekę medyczną (tylko dlatego, że uruchomiono most powietrzny i przybyło kilka
samolotów transportowych marki Hercules
z zaopatrzeniem). Darmozjady.
Podczas kolacji dosiada się do mnie porucznik Adamski, i jak gdyby nigdy nic, wali:
Darek, weź za mnie jutrzejszy pododdział
alarmowy – odezwał się i nic dalej. Cisza.
- A dlaczego mam wziąć za ciebie,
przecież to ty jesteś w grafiku. Co takiego tu
teraz ważnego robisz, że musisz mieć wolne,
pytam się? Może chcesz spiskować dalej za
moimi plecami?
- Ja nie spiskuję – niewinnie zamrugał
oczami i udał zdziwienie.
- A kto namówił Laurę, aby startowała
na prezydenta?
- Szaman.
- Gówno prawda, rozmawiałem z nim.
Jako twój przełożony i jednocześnie przyjaciel, powinienem pierwszy dowiedzieć
się, co kombinujesz. Kiedyś, tak niedawno,
przecież dobrze nam się ze sobą współpracowało. Przez twoje podszepty rozbiłeś
mój związek. Już pomijam fakt, że te twoje
narady z pominięciem mnie, czyli drogi
służbowej, jest nielojalne i nieregulaminowe. Powinienem postawić cię do karnego
raportu!
- To dasz mi to wolne, czy nie?
Jaki arogancki się zrobił, stwierdziłem
z niesmakiem. Jestem ciekaw, co mu podpowiada jego instynkt.
- Po co? – twardo drążę.
- Muszę iść do mojej dziewczyny, lekarki, do miasteczka namiotowego, bo najpóźniej jutro muszę wiedzieć, czy zgodzi się ze
mną zostać na stałe, gdy ja obejmę tu tekę
ministra spraw zagranicznych.
- Super, chociaż raz coś mi powiedziałeś szczerze. Idź, zostań sobie tym ministrem
– wzruszyłem ramionami.
Jestem w dużym namiocie z łóżkami. Ludzie chodzą w oporządzeniu i w kamizelkach
kuloodpornych lub leżą „na wozach” (po
wojskowemu metalowe łóżka), załadowana
broń i kevlarowe hełmy pod bokiem. Obiad
będzie tu przywieziony. Pełna gotowość przez
dwanaście godzin. Samochody alarmowe stoją
na wyciągnięcie ręki. Stale na nasłuchu. Jakby
co, od razu jedziemy w zapalne miejsce „gasić
pożar” lub robić „cięcie chirurgiczne”, jak
chce pułkownik.
- Dowódco, pani sierżant do ciebie – zameldował dyżurny pododdziału.
- Tu nie wolno przychodzić, przyjdź po
służbie, nie mam czasu ani ochoty na kłótnie.
- Nie cieszysz się , że przyszłam? Kiedyś
byś się ucieszył...
- Adamski ci kazał przyjść? Najwyraźniej,
bo skąd wiedziałabyś, że mam dzisiaj służbę.
Może Adamski się z tobą ożeni, skoro sobie
tak z dzióbka spijacie. Ładna z was parka –
byłem wściekły, zrozpaczony, zrezygnowany
i nie wiadomo, co jeszcze.
- Ty nic nie rozumiesz. Nie mieszaj spraw
państwowych z prywatnymi – powiedziała ze
złością.
- Aha, jaki ja jestem głupi. Teraz masz
doradcę po linii wojskowej – całą gębą. Tylko
uważaj na tych wszystkich swoich doradców,
wazeliniarzy i darmozjadów, bo zostawią cię,

jak tylko zaczną się kłopoty, a z pewnością
się zaczną.
- Nie bądź na mnie zły – powiedziała
przymilnym głosem – Chciałam ci tylko powiedzieć, że ja cię jednak kocham. Przemyślałam
sprawę i myślę, że wiem co czuję.
- Ale ja nie jestem pewny, co czuję i czy
cię nadal kocham. Wracam do kraju. Idź już
proszę, mam mętlik w głowie.
Hurra, jadę na miesięczny, zaległy urlop.
Już mogę – nic złego nie powinno się w Bazie
dziać, za wyjątkiem wykorzystywania wojska
polskiego do prywatnych celów i spiskowania
poza moimi plecami, zwłaszcza że mnie nie
będzie. Zabraliśmy się z Amerykanami herculesem do ich bazy Rammstein w Niemczech.
Najpierw samolot transportowy przywiózł
pięćdziesięciu „świeżutkich” amerykańców
wraz z zaopatrzeniem dla Bazy, a zabrał z
lotniska w Dżubie dwudziestu „wymiętych”
amerykańców. Zabrał również nas – dwudziestu „wymiętych” Polaków, którzy pojechali na
miesięczny urlop. Oprócz żywych wracali też
umarli koledzy: urny z prochami poległych.
W Rammstein każdy z nas był poddany badaniom pod kątem chorób tropikalnych (czy jesteśmy zdrowi i nie będziemy zarażać innych) i
dopiero wtedy puszczeni do domu. Przyjechał
po nas autokar wojskowy z Warszawy wraz z
uzbrojoną eskortą. Lepiej po Niemczech nie
poruszać się indywidualnie, bo można zostać
napadniętym przez tak zwanych uchodźców
lub imigrantów.
Najpierw pogrzeby: osiemdziesiąt siedem urn i tyle samo pogrzebów. Wszystkie
formalności z organizacją uroczystości na
szczęście załatwiło wojsko. Oczywiście nie
byłem na wszystkich, bo bym zwariował, ale
na kilku musiałem być, zwłaszcza na pogrzebie chorążego Tadeusza Wypycha, mojego
druha jeszcze z Afganistanu. Czułem się w
obowiązku osobiście poinformować Aldonę
o nieszczęściu, które spotkało ją i dwójkę małych chłopców (pięć i siedem lat). Myślałem,
że zniosła to dzielnie, ale na pogrzebie…
Była wojskowa asysta honorowa i jacyś
oficjele, chyba ze Sztabu Generalnego.
Przemawiałem, jako dowódca polskiego
batalionu i jako bezpośredni przełożony
chorążego Wypycha, całe dwadzieścia
minut. Nie planowałem tak długo, ale tak
wyszło. Czułem się w obowiązku pożegnać
przyjaciela i towarzysza broni. Nie raz wzajemnie sobie cztery litery ratowaliśmy, gdy
było gorąco. Opowiedziałem dokładnie,
w jakich okolicznościach zginął śmiercią
bohaterską i ile istnień ludzkich przez cały
swój pobyt tam ocalił. Opowiedziałem, z
jakim bezwzględnym wrogiem musieliśmy
się zmierzyć. Opowiedziałem o rzeziach,
ludobójstwie i zwałach trupów, których nikt
nie chował. Opowiedziałem o tym, że to nie
była żadna misja pokojowa wojsk ONZ tylko
misja wojenna – znaleźliśmy się w środku
działań wojennych. Islamscy fundamentaliści
nie mieli żadnego respektu wobec faktu, że
reprezentujemy ONZ, stąd taki duży procent
śmiertelności w polskim batalionie, przeszło
25%. Mówiłem, że kochający ojciec rodziny
chciał tylko zarobić trochę więcej pieniędzy,
żeby zapewnić rodzinie znośny byt, bo ta
misja to miała być tylko „bułka z masłem”,
jak nas zapewniano. Aldona zemdlała, a ja
się na końcu popłakałem. Nie tylko ja jeden
płakałem… v
cdn.
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Waldemar Jagliński
Krzysztof Pałgan

płynąc
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Andrzej Cieślak
Sokalowi mojej Mamy
чорно́биль

Manewry
Przyszli zimą,
Otworzyli alfabet,
Zastanawiali się,
analizowali, planowali,
W końcu wyciągnęli W
I walczyć jej kazali,
Nienasyceni jękami,
strachem, bólem, płaczem,
Szukali dalej w alfabecie
I wyrwali Z
Zabijać jej kazali
Zbrodnie popełniać.

wgryzasz się w nowy czas
twoje lustro pozostaje
jednak puste nie te kolory
za dużo czerni
choć zieleń wojska
jak majowy listopad  
tak było zawsze
lecz kartonowe samoloty
i baśniowe rakiety Lema
to jeszcze inne barwy
płynąc dalej
szukasz w tym
wszystkim swojej twarzy
znajdujesz jednak tylko
popękane lustra

samą gorycz piołun                                 
do nieba poniosły bociany                                
tragarze zastygłych                        
oddechów dzieci
fortepiany i huśtawki                                  
książki o szczęściu                             
też zmarły w Prypeci                                 
w grafitowym kurzu                                     
zasnęły marzenia                                    
w barwnych witrażach                                  
co krok wznosi się                                    
ocalała z pożogi pamięć                              
milczących przestróg                                          
ale za to grzmią armaty

Wiesław Marcysiak

Zbigniew Pawłowski (Igła)

***

Odezwa

W tych domach mieszkają ludzie
Nie przeszkadzają im pokryte sadzą nadpalone ściany
Cegły spoglądające spod odpadającego tynku
Zniszczone sprzęty których nie wyszabrowano

Gdzie człowieczeństwo twoje polityku
Skoro luksusy stawiasz ponad życie
Póki nie słychać buciorów na bruku
Luksus wolicie

Puste oczodoły okien
Przykryte oberwanym tiulem
Ogłuszająca cisza próżni
Dookoła

Jak możesz zasnąć człowieku zachodu
Bywać w salonach pełnych wielkich luster
Dziecko umiera od kuli i głodu
Twe słowa puste

Są narysowane fluorescencyjnym pisakiem
Jak ślad po pocisku na zdjęciu poklatkowym
Gdy się ruszają
Ślad się rozmazuje i przesuwa

A co uczynisz i czy nie za późno
Gdy twe mieszkanie nie twoim się stanie
Zostanie tobie niestety na próżno
Tylko błaganie

W tamtych domach mieszkają ludzie
Ich postacie dźwiga ciepły snop słońca
Ze złuszczonych okruszków
Ciepło im i dobrze
Nikt ich nie widzi
Nikomu nie przeszkadzają nikomu
Trwają
Inny świat inni ludzie
Wybaczcie

Bo w innych krajach daleko od ciebie
O swoje dobro inni dbali będą
Kogo obejdzie twoje przerażenie
Twe jęki zbledną

Andrzej Cieślak
kondukt nieżywca

Anna Błachucka

smutki wiedzie aleją zwycięstwa                                
ukrzyżowane cierpienie i kara                              

Łapa

poczet jednonożnych czarownic
kradnie ustom wiatru funeral march

Gazowo-silna łapa gwałci życie,
a wysługuje się zbroją młodości.
Szlak ryje czołgiem i kul gradobiciem
stal domów grzeje aż do czerwoności.

nad szpalerem skazanych
skowronki radośnie witają zdrajcę życia

Słudzy szaleństwa mistrza Wogułowa
pokrętnym sensem świat na przestrzał dźgają,
twierdząc, że właśnie chcą go przebudować,
że zabijając – tylko pomagają.
Krecia robota – propaganda,
fakt ludobójstwa papką słów zakleja,
bezwstydnie –wolność – wynosi na sztandar
gdy nawet płonie niepalna nadzieja.
Któż wyda zakaz śmiertelnej machinie?
Mocarny milczy, a głos słabych ginie….

za nimi krokiem tanecznym
sunie aleją jednoosobowa łódź                    
z milczącym żeglarzem                                 
puszczającym oko do mijanych
                            
zniecierpliwionych czekaniem                    
na łaskawą im wstrzemięźliwość
zatrzymał się pochód u wrót zapomnienia                                  
krzyż się pochylił załkały chorągwie                                          
dezerter skradł żywym                   
pogrzebane z sobą tajemnice                   
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Aleksandra Igras

Farciarze (1)
Teraz. Pogrzeb Krystiana
Jesień dżdżyła. Ostatnie dni września,
wcześniej letniego, przyniosły złą wiadomość i załamanie pogody. Było rzewnie.
Aura współgrała z bólem mieszkańców
Dąbrówki. Ich twarze szpecił identyczny, udręczony grymas. Tak jakby jedna
uporczywa i wspólna myśl błądziła nad
trumną Krystiana. Z początku obywało się
bez dramatycznych scen. I tak do końca
by zostało, gdyby nie Sabina.
Sabina – wysmukła, długowłosa
blondynka – nosiła bardzo krótkie spódnice. Niezależnie od panujących mód,
pór roku i sytuacji. Zawsze. Trwała przy
tym odosobniona, nieco karykaturalna. I
tamtego dnia oczy wszystkich, nawet matki
Krystiana, zwróciły się na jej przepiękne
nogi – dygoczące, choć przyobleczone w
grube czarne rajstopy. Sabinę po cichu
wypełniał żal, aż w końcu na pogrzebowy
orszak spadła kaskada jej zawyć i szlochów.
Mieszkańcy Dąbrówki bez słowa oglądali spektakl Sabiny. Nawet proboszcz
stał oniemiały. Liczył na to, że wszystko
potoczy się sprawnie, bez niepotrzebnych
ekscytacji. Po pierwsze, bo aplikacja „Pogoda” w jego telefonie przepowiedziała
psią aurę, a proboszcz mimo „mocno
słusznej” postury był dość chorowity, a po
drugie– później miał się odbyć ten drugi
pogrzeb.
Sabina zawodziła. Pierwszy odzyskał
rezon Mietek od Wszelakich. Przywołał
swoją córkę, Karinę, która uczepiona paska z klamerką przy kurtce dąbróweckiej
płaczki próbowała swoim łkaniem zasłużyć
na miano jej następczyni.
– Karina! – warknął Mietek. – Chono
tu! I to już!
Dziewczyna wyglądała jak wybudzona
z letargu. Zamrugała przesadnie wytuszowanymi rzęsami i tylko poluzowała uścisk
dłoni na Sabinowym pasku. Mietek zmierzył ją krytycznym wzrokiem i pomyślał, że
jego Karinka prezentuje się kuriozalnie
przy Sabinie: jak mały czarniawy grzyb.
Zreflektował się jednak, że tak nie wypada
o własnym dziecku. Podejrzewał, że i jego
córka nie pozostała obojętna na urok tego
cholernego Krystiana. Splunął dyskretnie
w bok.
- O zmarłych albo dobrze, albo wcale
– przywołał się kolejny raz do porządku.
– Chono tu! – zawarczał na córkę ponownie, po czym dodał ściszonym głosem:
– Chalira jasna by to wzięła. To ty
nie wiesz, że czas już kończyć tę szopkę?
Tamtezaraprzyjdo.
Karina posłusznie przesunęła się do
ojca. Pociągnęła nosem, wytarła rozmazany tusz i przybrała neutralny wyraz twarzy.
Mietek szybko zajął zwolnione przez nią
miejsce, chwycił Sabinę za łokieć, potrząsnął nim i powiedział jej stanowczo coś
wprost do ucha. Jego oblicze stężało, a
rozżalona Sabina znieruchomiała, tak
jakby Mietek nacisnął w niej guzik pauzy.
– Dobra, chłopaki, zasypujem! Bierzem! Ej! – krzyknął do trzech wyrostków.
Namówił Halinę – matkę zmarłego –

żeby nie przepłacała za grób murowany.
Przekonywał ją do tego dwa dni wcześniej:
– Hala, bierz pieniądze z zusu. Z proboszczem się zagada. Może co spuści, choć
łasy na kasę. Ja z Wierzbickimi wykopię dla
Krystiana ziemny grób, bo co mu tam za
różnica… No, a za to pomnik mu ładny
zrobisz. A resztę se zostaw. Przyda się…
Chwycili za łopaty. Szło opornie.
Sztychy grzęzły w gliniastej, lessowej ziemi, dodatkowo namokniętej od deszczu.
Brązowożółte kopczyki padały na jasną
trumnę. Jeden wyrostek mocował się ze
zbyt głęboko wbitą w ziemię łopatą – za
dużo chciał na raz podnieść. Przegrał z
zasadą dźwigni i poślizgnąwszy się, zabrał
nogą trumienną tabliczkę. Mietek złapał
wyrostka za poły sportowej czarnej kurtki.
Tabliczka spadła i wbiła się w dopiero co
zrzuconą na trumnę grudę gliny.
– Chuj by to strzelił! – zaklął pod nosem Mietek, na tyle jednak głośno, że aż
odwrócił się proboszcz kroczący z powagą
do cmentarnej furty.
- Mój Boże, kiedyż to się wreszcie
skończy! – skwitował ksiądz w myślach i
wzniósł oczy ku niebu, z którego nakapało
mu na jego obrzmiałą, niby rumianą, a
jednak chorowitą twarz.
Mietek ofiarnie zeskoczył do dołu.
Cały się ubłocił. Wziął tabliczkę, wdrapał
się z powrotem i rękawem kurtki zaczął ją
wycierać. Tłumaczył się sam przed sobą, że
i tak ma już uwalone całe odświętne ubranie. Zatrzymał wzrok na czarnych literach
na białym tle: „Krystian Krakowiak, żył 27
lat, spoczywaj w pokoju”.
– Dziękuję, Mieciu. Dziękuję – usłyszał słaby kobiecy głos. To była Halina.
– No, Hala, musim się zbierać. Bo
to… wiesz. Tamtejuż się pewnie gromadzą
– odpowiedział jej i machnął bezradnie
ręką. Kątem oka zauważył kolejkę do
składania kondolencji.
Wtedy (dwadzieścia lat wcześniej). Tamte
Zaczęło się od muzyków. Przyjechali
we trzech. Mały siwy, większy z kitą włosów
na głowie i ten nijaki. Nie było z nimi
najbardziej znanego – solisty zespołu.
Wysiedli z hippisowskiego busa marki
Volkswagen. Mały siwy obstukał obcasy
kowbojek o świeżo wylany asfalt. To była
spora gminna inwestycja. Mieszkańcy Dąbrówki zabiegali o tę nitkę drogi dobre
dziesięć lat.
Mietek Wszelaki korzystał tego dnia
z uroków późnej wiosny i z ogromną przyjemnością pedałował po nowej asfaltowej
szosie zdezelowanym składakiem Wigry
3. W szmacianych torbach zaczepionych
symetrycznie o kierownicę pobrzękiwało osiem „perełek”. Jechał do Haliny,
młodej wdowy po Bolku Krakowiaku. Z
Haliną znali się jeszcze z podstawówki i
zawsze mieli się ku sobie. Dzielili również
zamiłowanie do lokalnych wyrobów browarniczych – zamiłowanie obce małżonce
Mietka, Celinie.
Zauważył przybyszów z daleka. Trzy
majaczące nieznajome sylwetki. Był prze-

konany, że jedna z nich należy do kobiety,
wprawdzie dosyć barczystej i wysokiej, ale
za to z nobliwym kokiem na głowie. Aż
zahamował, gdy jego oczom ukazała się
męska – nadszarpnięta zębem czasu i estradowym życiem – twarz właściciela koka.
„Perełki” w siatce niepokojąco uderzyły o
siebie. Mężczyzna od koka założył ręce i
stał niewzruszony niczym wódz Apaczów.
Za to jego towarzysz – mały siwy – podskoczył jak w oberku i stuknął obcasami
kowbojek. Potem w geście powitania rozpostarł szeroko ramiona i rzucił w stronę
Mietka wesołe spojrzenie. Pasowało ono
tą wesołością do kwiecistej koszuli, którą
miał na sobie.
- No, tego jeszcze u nas nie było – pomyślał Mietek i pokręcił głową z niedowierzaniem. – Chyba pedały, jak to mówią.
– Gospodarzu... – zagaił Mietka mały
siwy od kowbojek.
W jego głosie Mietek wyczuł protekcjonalność. A skąd on, kurwa, wie, że ja
gospodarzę? Bo po wsi rowerem jeżdżę?
– zastanowił się, po czym fuknął na niego
z irytacją:
– Co jest, co jest! Jak już, to może
lepiej „proszę pana”?!
– Eee… jasna sprawa. Wie pan, kto
jest właścicielem tych działek? – siwy
wskazał palcem w kierunku doliny sąsiadującej ze „starą wsią”. – Tych od tej szosy
do rzeczki?
– Może i wiem. A co?
– A to, że byśmy chcieli je kupić.
Domy będziemy sobie stawiać. I nawet,
szanowny panie, studio nagrań!
–Tutaj? – Mietek wzruszył ramionami.
– Przecie tu same pola. Traktory głównie
po szosie jeżdżą i kombajny. Duże uprawy
tutaj. We wsi to się rozumie. Ale we wsi to
wam nikt nie sprzeda – obrzucił dziwaków
pogardliwym spojrzeniem, jego wzrok
zatrzymał się chwilę na koku.
– Proszę pana... – siwy celowo przeciągle wyartykułował zwrot grzecznościowy.
– Wie pan czy nie?
– Do Górskiego.
– A gdzie tego Górskiego można
zastać?
– Panie, ja za Górskim nie łażę. Ja
swoje honory mam! Z Górskim to już tylko
bracia Mazury piją i szczają pod siebie.
Pewnie leżą pod chałupą. O tam, za tym
sadkiem. – Mietek wskazał widoczne w
oddali rachityczne stare grusze i śliwy.
– Ha! – Siwy znowu stuknął obcasami
i aż przyklasnął z zadowolenia. – Panowie,
szczęście nam sprzyja! – zwrócił się do
współtowarzyszy. – Coś czuję, że z panem
Górskim szybko się dogadamy. Wykonał
charakterystyczny gest uderzenia kantem
dłoni o szyję. Po szosie poniósł się ich
męski śmiech.
Mietek zdębiał. Wsiadł na rower i z
tego chwilowego pomieszania zmysłów
pojechał w przeciwną niż planował stronę.
Po namyśle stwierdził, że nie zawróci, bo
się ośmieszy. Zmuszony był zrobić wielkie
kółko – objechał wieś, by potem stromym
lessowym wąwozem dotrzeć do Haliny.
Mieszkała na szczycie wąwozu.
Tym sposobem po raz pierwszy w
życiu zobaczył swoje rodzinne strony.
Wcześniej tylko patrzył, ale nie widział.
Było jak było. Otaczającą rzeczywistość
przyjmowało się jako coś oczywistego. Cha-
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łupy w większości murowane, bo ziemia
żyzna; podwórka z pordzewiałym sprzętem
rolniczym, bo już niektórym znudziła się
gospodarka i jeździli do roboty do Lublina; wąwozy lessowe z wielkimi wystającymi
korzeniami drzew, przywodzące na myśl
jakąś pozaziemską scenerię; doliny trzech
rzeczek, wśród nich ta, gdzie babka Mietka
na tarze prała dziadkowe koszule; renesansowa baszta po Firlejach; nocne ujadanie zawsze złych psów; sarny na polach;
wszędobylskie przygłupawe bażanty; stado
półdzikich koni pasących się w dolince –
pozostałość po hodowli Bratkowskiego. A
to wszystko tylko dziesięć kilometrów od
lubelskiej poczty głównej.
Mietka olśnił ten widok. Nie silił się
jednak na górnolotne przyrównania. Ale
za dwadzieścia lat niejednokrotnie będzie
świadkiem jak tamte nonszalancko wymieniają nazwy dalekich zakątków: włoskich
i francuskich. Będzie obserwował, jak
parkują swoje SUV-y przed wybudowanym
dla nich marketem „półki premium” i jak
witają się z nowo przybyłymi z tamtych:
„Kogo ja widzę! To ty też się wybudowałeś w Dąbrówce? No, ale sam powiedz, to
nasza podlubelska Toskania… Prowansja,
mówisz. Ach, no tak, ty mieszkasz przy tych
urwanych zboczach. Może i Prowansja.
No, to na pe i to na ka”. Będzie widział,
jak niby od niechcenia rzucają siedmiocyfrowymi kwotami, spieszczając je:
- „Daj spokój, ja nie taki krezus jak ty,
ja za swoją chałupinkę tylko dwa milionki
dałem”.
I niestety Mietek w końcu będzie
zmuszony sprzedać za pół milionka swoje
idealnie kwadratowe pole z najurodzajniejszymi w okolicy porzeczkami. Sprzeda
jednemu z tamtych, by Karinka mogła
uszczknąć sobie na mieszkanie w mieście.
Bo Karinka do końca życia pozostanie
naiwna i w swych sercowych porywach wyjdzie za miastowego, leniwego gołodupca.
I tylko jeden jedyny raz Mietek zrobi
użytek z zasłuchanej rozmowy tamtych,
kiedy w markecie będą się sprzeczać o
zakup ostatniej butelki wina z tej ich Prowansji czy Toskanii. Mietek wtedy zamknie
im usta i ich spór. Znienacka przejedzie
między nimi sklepowym wózkiem. Będzie
głuchy na ich burknięcia, żeby uważał, bo
któremuś skórzanego mokasyna drasnął.
Zapakuje do wózka ową cenną butelkę –
nawet nie spojrzy na cenę – i odjedzie w
stronę kas. To będzie za dwadzieścia lat,
w przeddzień pogrzebu Krystka.
Wtedy. Halina i Mietek
Mietek zasapał się u szczytu wzniesienia, na którym stał dom Haliny. Zsiadł z
roweru i podprowadził go do bramy. Pies
na łańcuchu wystrzelił jak na huk startera.
Od wściekłych kłów dzieliło Mietka pięćdziesiąt centymetrów. Nieżyjący gospodarz Bolesław – mąż Haliny – z sadystyczną
precyzją odmierzył długość łańcucha od
budy do bramy.
- Pół metra: tyle ten skurwiel Bolek
zostawił zapasu – podsumował go refleksyjnie Mietek.
Zdawało się za każdym razem, że pies
naprawdę wierzy w to, że wreszcie mu się
uda, że w końcu z tego łańcucha się zerwie
i rozszarpie Mietkową grdykę. Gdyby nie
rower i zawieszone na nim siatki, Mietek

jak zwykle obiłby psa drągiem albo rzucił w
„bydlaka” kamieniem. Zwierzę i on żywili
do siebie najczystszą formę nienawiści, odczuwali potrzebę mordu. Mietek tyle razy
obiecywał sobie, że podrzuci mu kawałek
kiełbasy ze strychniną.
– Kuras! Kuras! Dobry pies, pieseczek!
Do psa mordercy podbiegł wyrośnięty
ośmiolatek. Był brudny od stóp do głów.
Uwagę przykuwała czupryna ciemnych,
zmierzwionych loków. Chłopiec wtulał
się w swojego pupila, a loki kontrastowały
z jasną sierścią Kurasa. Znad psiego łba
błysnęło złowrogie spojrzenie dziecka.
– Krystek, pilnuj go, kurwa, pilnuj,
bo nie ręczę za siebie! – zrugał chłopaka
Mietek. – Pierdolony pies – zakończył
wściekle.
Mały nic nie odpowiedział, tylko tym
samym nienawistnym wzrokiem odprowadził Mietka do wejścia do domu. Mietek
z impetem odgarnął sznury koralików
wiszące w świetle drzwi.
– Hala! Ukręcę łeb temu Kurasowi, a
zaraz potem Krystkowi! Jak Boga kocham.
– Daj już spokój, Mietek! Chłopak
ojca stracił, psa ma! Co się czepiasz!?
Zresztą, jak ci się mój syn nie podoba, to
fora ze dwora! Po co żeś tu znowu przylazł?
Celina ma drugą zmianę na taśmie?
– O, jaka przeklęta, zeźlona! A tydzień temu inaczej śpiewałaś.
Podszedł do Hali, złapał ją w pasie,
odwrócił tyłem do siebie i przylgnął do
jej szerokich bioder. Odepchnęła go z
udawaną złością.
– No to co? Masz jakiego gościńca czy
żeś z pustymi rękami przyjechał?
Przy trzeciej „perełce” byli już w jak
najlepszej komitywie. A gdy przeszli na
Halową berbeluchę, ich miłość rozkwitła
na nowo. Halina zawsze trochę się wzbraniała, ale od czternastego roku życia pragnęła Mietka jak nikogo na świecie. Bolek
był piękny, to prawda – Mietek nijak mógł
się z nim równać. Ale za to mąż Haliny w
materii wzwodu był „cienkim Bolkiem” –
dosłownie jak w tym powiedzeniu – a do
tego jeszcze, kiedy w rok po urodzeniu
Krystiana spadł okrakiem na rurę rusztowania, o jakichkolwiek kontaktach erotycznych między małżonkami nie mogło
być już mowy.
We wsi dziwili się, że Hala, taka dorodna, tylko jednego Krystianka wydała na
świat. Prawdę znała ona, Bolek i Mietek.
Romans Mietka i Haliny rozgorzał parę
miesięcy po zaniemożeniu Bolka. Wtedy
na nowo Mietek i Halina przypomnieli
sobie to, co w ostatniej klasie podstawówki
odkryli na gumowym materacu w szkolnej
kanciapie przy sali gimnastycznej.
Potem nie musieli już niczego odkrywać. Wiedzieli. Halina prawie zawsze
chciała, żeby Mietek posiadł ją od tyłu,
na stojąco. Czasem z zadartą na plecy
sukienką. Czasem, pod nieobecność
Krystiana, przy wejściowych drzwiach, w
sieni, w zagajniku za domem. Wszędzie.
Mrużyła oczy i przypominała sobie tamto
łaskotanie między nogami, kiedy jako
dwunastolatka podglądała na łące spółkujące konie Bratkowskiego. Raz jeden,
w wyniku mieszanki dziwnych, przeciwstawnych uczuć, do których dołączyło
przemożne podniecenie, Mietek nakreślił
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perliste ślady nasienia na kuchennej ścianie. Nigdy nie czuł się tak nieszczęśliwy
jak wtedy, kiedy obserwował, jak wtapiały
się w wymalowane wałkiem jasnobrązowe
wzorki. Tak oznaczył swoim DNA wytarte,
brudne tynki Halinowego, owdowiałego
domu.
Ślub Hali i Bolka był dla Mietka ciosem, dlatego szybko się ożenił. I w rok po
jego weselu Bolek zginął tragicznie. Drogi
jego i Hali niefartownie się rozmijały.
Żonaty i wdowa. v
cdn.

Zakład Optyczny

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

D.H. HERMES
ul. Wojska Polskiego 23
52 361 96 46
GABINET OKULISTYCZNY
Pn., śr., czw., pt. od 16:00
ul. Niedźwiedzia 7
52 322 47 47
GABINET OKULISTYCZNY
Pn., wt., od 16:00; pt. od 14:30
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Andrzej Gierech
Róża dla Thanatosa
Nie pokładaj drżenia serca
do zjawisk i spraw które nadejść muszą,
kolejność wymyślono, by było weselej.
Po dniu noc nadchodzi i świt nowy dzień ogłasza.
nie namówisz jabłka by spadało w bok,
czy kamień zacznie rodzić bratki?
Od śmierci dyplomy nie wykupią,
choć wytężają głowy, by ją oszukać i strącić do lamusa;
trwanie świata, niczym kula na ruletki stole,
a instytuty walkę z nią przedkładają
nad troskę, o codzienny obraz zmagań.
Tymczasem gromadnie przybywają pokolenia
nowych kochanków życia, a on wciąż woła
zwizytuj nekropolie świata,
czy chcesz by wszyscy oni wstali –
jeszcze nie zbudowano zapasowych planet,
nie budźmy ich, mieli wypełnione wazony;
fala życia wznosi się i opada od narodzin po kres.
Kolejność odwiedzin trzyma w tajemnicy,
ale nawet jemu zdarzają się chwile,
gdy nad kolejnością zapanować nie jest w stanie,
przychodzą wtedy cyniczni pomocnicy,
entuzjaści zarządzania śmiercią niewinnych.
Jeśli z lotu płynącej po niebie jaskółki,
odczytasz choć jeden wiersz i czas znajdziesz,
by schylić się nad cierpieniem leśnego żuka,
poznasz wszystkie strumyki górskie
i zachody słońca na Santorini –
nie gardź śmiercią ona też jest darem,
dobro wykiełkować i ze zła może,
przyjąć więc ją z szacunkiem należy
– śmierć bliska nam i powszechna
zrównana kiedyś z kromką chleba.
Magiczny gość wizytę składa w galowym stroju,
czarny frak, spodnie z lampasami,
cylinder zdobi głowę, w miejsce muszki białej
czerwona błyskawica, w ręku świeca
i w oczy spojrzysz – miłe powitanie,
a gdy zbliża się jak czarokleta, przybiera postać
szpetnej białej damy – dostrzeżesz kości obleczone skórą,
gromnicę gasi, okna zamknięte, a znika
– skończony egzorcyzm uwolnienia.
Zdrajcy i nikczemnicy ze strachu przed nią
własny język sępom gotowi oddać na pożarcie,
ale litości dla nich nie ma – kolejność obowiązuje;
u starców zasłużył nawet aby go polubić,
niektórzy czekają, niczym na krople wody na ugorze,
wiedzą, jeszcze z orfickich nauk,
że dusza ich nie umrze nigdy.
Inni zmęczeni trwaniem pragną jedynie
wyruszyć w podróż w nieznane,
albo kpiąc z teorii eleatów, zasiąść na tronie nicości;
okrutny dla matek i dla kochanków,
płacze Eros – jego siła zwiodła.
Przyjazny dla tych od których odchodzi po wizycie,
umęczone ciało koi, porywa duszę w zaświaty;
dziś ominął moje progi, chcąc sprawdzić
zerwałem liść z drzewa, smak czuję gorzki,
znaczy istnieję nadal, na tym najlepszym ze światów.

A Thanatos czuwa! Nuże więc w tany, forte muzyko graj,
nieś zmarłym zapomnienia chwile, ożywić wytworny czas;
taneczny szum rozkoszny słychać i suchy trzask
zderzonych nagle kości – on szarmancko się jej skłonił,
wykwintnie damę swą przeprosił – pomylił krok menueta!
To żywi byli ludzie. a wstali wszak i tacy,
co tylko oklaskiwać chcą kankana, a może jak Akteon
podglądać wtedy chcą dziewczyny?

Idalia Gaudyn
MARZENIA BARBARZYŃCÓW
czeka nas cisza doskonała w każdym szczególe
w niej nawet kolory zmierzchają dla świętego spokoju
nikt nie ma zamiaru bronić się przed milczeniem
to byłoby nierozważne chociaż spodziewane
także bezruch przynosi ulgę  
takie mamy niezbywalne prawa
nie przez nas stanowione
jak majowe konstytucje
i wszystkie kodeksy z dekalogiem włącznie
będziemy sobie legalnie pływać nie po naszych morzach
wylegiwać się jak foki na dzikich plażach
kiedyś odbudujemy pierwotny raj
i już na wieczność ogrodzimy go
kolczastym drutem
a strzec nas będą elektryczne pastuchy
o wiele skuteczniejsze niż sam
Archanioł Uriel

Monika Deląg
Ucieczka z Hadesu
Przeszli bezszelestnie przez życie
chociaż większość czasu tylko tkwili
a to w bezsilności ociężałym sidle
albo w ziemistym usypisku beznadziei
mnożył im się tylko bezmiar utrapienia
Przeprawiali się przez Styks bez przewodnika
i błądzili od jednego do drugiego brzegu
balansowali tak wśród żywej niepamięci  
wiosłami z papieru co rozmokły w mroku
niczym utopiona w potoku apokalipsy poezja
Noc byłaby dziś niespokojnie blada i cicha
gdyby nie ich krzyki wyjątkowo cierniste
zawodzenie naszpikowane niewypowiedzianym
i ta długa chwila zesztywnienia tak mglista
jak wizja że uda im się podbić pola elizejskie
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Marek Jastrząb

Proza Wiktora Hugo
Wchodzi w skład Akademii Francuskiej:
żyje długo i do końca aktywnie. Gdy umiera,
ma 83 lata (1802-1885). Pochowany w paryskim Panteonie. Za młodu naiwny romantyk,
poeta, dramaturg, w późniejszych czasach
całą swoją twórczością przeciwstawia się niesprawiedliwościom społecznym. Początkowo
liberał, potem nieprzejednany obrońca
demokracji, zwolennik republiki, uporczywy
demaskator i oskarżyciel monarchii. Popiera rewolucję 1830. Uczestniczy w rewolucji
1848. Deputowany do Konstytuanty, a potem
do Zgromadzenia Narodowego. Od 1845
par Francji. Członek Senatu od 1876. Po
zamachu stanu Napoleona III wyjeżdża za
granicę. Przez 19 lat (1851–1870) przebywa
na dobrowolnym wygnaniu poza granicami
Francji. Osiedla się na Wyspach Normandzkich w Kanale La Manche. Tworzy Nędzników
i Człowieka śmiechu.
Tam nadal prowadzi działalność opozycyjną. Pisze artykuły polityczne. Popiera
powstanie styczniowe i sprzeciwia się jego
tłumieniu. Przeciwnik II Cesarstwa. Po
upadku Napoleona III w roku 1870, wraca
do Francji, zasiada w Senacie III Republiki.
Tyle suche wzmianki.
A dla mnie? Był i jest przede wszystkim
powieściopisarzem, brawurowym stylistą,
ilustratorem opisywanej epoki, namiętnym
analizatorem ludzkich dusz, historycznych
miejsc i wydarzeń, obyczajowych detali
przemieniających się pod jego synergicznym, erudycyjnym piórem w symbole, znaki,
stygmaty czasu.
W odróżnieniu od balzakowskiej prozy
przesiąkniętej uwielbieniem dworu, królewskością władzy, prozy pogrążonej w zachwycie
nad jej wątpliwym majestatem, piętnuje,
potępia, moralnie niszczy nie tylko arystokratyczne uprzywilejowanie, ale bezmiar nędzy
czasów, w których przyszło mu żyć.
Obserwator świata ludzi przeciętnych
lub wielkich, natur podłych lub wzniosłych,
potrafił ze wszystkich opisywanych postaci
wydobyć te cechy, co sprawiały, że byli nie
tymi, za jakie uchodziły. A więc Quasimodo z Katedry Marii Panny w Paryżu (1831)
nie przedstawia potwora, tylko szlachetne
wnętrze charakteru.Galernik Jean Valjean z
Nędzników (1862) nie ma w sobie cech prymitywnej kanalii, ale odznacza się wielkim
sercem, sercem głodnym miłości, potrafiącym współczuć i skłonnym do poświęceń,
Gwynplaine, bohater Człowieka śmiechu, to nie
tylko dziwotwór służący rozrywkom gawiedzi,
lecz, postać zdolna do wyższych uczuć, w tym
- odwzajemniania miłości.
Każda z jego postaci jest psychologicznie uwiarygodniona, przemawia do czytelniczej wyobraźni, zawiera w sobie prawdę.
Niejednokrotnie skomplikowaną, trudną do
jednoznacznego przekazania i może dlatego
wstydliwą, może z tej przyczyny skrzętnie
ukrywaną, jak z pogardą odrzucone przez
resztę społeczeństwa osoby uważające się za
uczciwe.
Wstydliwą, bo to haniebne poczucie
społecznej przyzwoitości dotyczy zarówno
ludzi pozostających w zgodzie z prawem,
jak też i ofiar jego przestrzegania: choćby

Jeana Valjean: skazany za kradzież bochenka
chleba na długoletnie galery, zgadza się z
wydanym na siebie wyrokiem. Uważa się za
zbrodniarza zasługującego na karę, choć
sądzi, że wymierzona mu jest niewspółmierna
do winy. A gdy po odsiedzeniu siedemnastu
lat wychodzi na swobodę, przekonuje się,
że wolność dla byłego galernika nie istnieje;
jest przeklętą kontynuacją kary, pozornym
wyswobodzeniem się z więziennych pułapek, potrzasków i zagrożeń, zaś uwolnienie,
przebaczenie, zamazanie odpokutowanego
wyroku, jest dożywotnią klątwą. Skazaniem
go na ciągłą ucieczkę przed mściwą ręką
sprawiedliwości.
Podobnie rzecz się przedstawia z bohaterem powieści Człowiek śmiechu (1869):
Gwynplaine, reprezentant ludu, gnębiony,
poniżony, celowo okaleczony przez zoperowanie mu twarzy w nieruchomy grymas przymusowej wesołości, okazuje się dzieckiem
arystokraty. Kaprys losu winduje go z dołów
nieszczęsnej wegetacji na piedestały społecznej powierzchni: zostaje lordem. Przywraca
mu się przywileje i majętności związane z
tytułem. Zasiada więc w parlamencie.
Nauczony doświadczeniem, jakie sprawiło, że jego poprzedni los z obecnym dzieli
niewyobrażalna przepaść, pragnie zwrócić
uwagę bogaczy na nędzę swoich wczorajszych pobratymców. A kiedy o tym mówi z
parowskiej trybuny, nikt ze zgromadzonych,
jaśnie oświeconych słuchaczy nawet nie stara
się go zrozumieć. Przeciwnie, traktują go z
pogardą, mają za błazna, ciekawostkę, wybryk
natury. Jego zabawna twarz przeszkadza im
taktować go poważnie, udaremnia rozpoznanie głoszonej przez niego problematyki.
To w obronie takich jak on pisze Victor
Hugo. To w ich imieniu zadaje retoryczne
pytania o niezasypywalną przepaść pomiędzy
ludźmi z nazwy, a resztą społeczeństwa.
*
Już pierwsza powieść jest zapowiedzią
następnych; Katedra Marii Panny w Paryżu
wprowadza wielowątkowy rozwój akcji. Na
kartach swoich utworów zajmuje się psychologicznym rozbiorem ludzkich postaw.
Oskarża ludzi o brak przenikliwości, zastanowienia, o powierzchowne, bezrefleksyjne
stosowanie się do stereotypowych zachowań.
Wiktor Hugo przedstawia też obszerne
opisy, zwłaszcza architektury: gotyku. Ale
nie ogranicza się do uwypuklenia spraw
połączonych ze średniowieczem. Są ledwie
pretekstem, punktem wyjścia do powstawania następnych, nawiązujących do współczesności autora.
Metoda (nieustanne przenikanie się
malowideł) przechodzenia od fabularnych
drobiazgów, wychodzenie od szczegółu do
ogółu, od - z pozoru - nieważnych paprochów
literackich, do ich głębszego wydźwięku,
znajdzie swoje potwierdzenie w pozostałych
powieściach. Będzie podlegać ewolucjom,
rozwinięciom, udoskonaleniom, ciągłej
kontynuacji.
Ukazując budowlane arcydzieło – katedrę, konfrontując czasy zamierzchłe z
czasami, w których mu przyszło żyć, pisze
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o barbarzyństwie, jakim jest niszczenie
architektonicznego piękna rzeźb i zastępowanie, sztukowanie, łatanie ich nowymi,
niepasującymi do całości. W rezultacie jego
refleksji strzeliste piękno gotyckich form
zostaje ponownie dostrzeżone. Następuje
zwrot w pojmowaniu roli gotyku w sztuce.
W uświadomieniu potrzeby zachowania ciągłości artystycznych poszukiwań. W ocenie
jego dorobku.
*
Autor jest publicystą w swoich powieściach: nie koncentruje się na prostym opisie
fabularnej anegdoty, lecz tworzy historyczne
freski, galerie rozmaitych scen, obiektów i
motywów. Do najlepszej stylistycznej kompozycji, Pracowników morza (1866) wplata wątki
naukowe. Przeciwstawia potęgę niszczących
żywiołów natury potędze siły i determinacji
walczącego z nią człowieka, a jako że po
mistrzowsku panuje nad materią swojego
dzieła, roztacza przed adresatem precyzyjne
opisy budowy statków ich takielunku i sposoby sterowania nimi.
Nieobce mu są tajniki prądów morskich
i zmienne ruchy fal; ekspresja portretowanych zdarzeń, powiązana z intrygującą akcją,
pozwala czytelnikowi przechodzić od jednego do drugiego epizodu powieści w sposób
płynny i bezkolizyjny, jakby stworzone były z
tej samej materii; oddzielne a wspólne, łączą
się, zazębiają, wzajemnie tłumaczą i nie mogą
bez siebie istnieć.
Na przykład w Nędznikach wyodrębnić
można samodzielny, batalistyczny szkic, panoramę bitwy pod Waterloo, studium będące
wyjaśnieniem legendy o plugawym bohaterstwie Thénardiera. Na przykład obszerne
rozdziały poświęcone przygodnej miłostce
Fantyny zakończonej urodzinami Kozety, jej
córki wychowywanej przez galernika.
Można osobno śledzić zawiłe historie
bohaterów, oddzielnie zagłębiać się w opisy ich mentalności, ale pamiętać należy, że
jakkolwiek wszystkie te dygresyjne części są
oddzielnymi traktatami, to zgromadzone w
jednym miejscu, stanowią monolit. v

FIRMA RODZINNA
PRODUCENT RYB I OWOCÓW MORZA
NR 1 W POLSCE
NAJLEPSZA JAKOŚĆ
przystępna cena
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ul. Inflancka 7, 85-776 Bydgoszcz
tel./fax +48 (52) 344 56 77
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Jako w niebie tak i na ziemi

Jolanta Baziak

Zupa kwantowa to ty i ja
to łabędzie i ich młode
w tym roku siedem
trzeba będzie zimą więcej pęczaku nagotować

Tym czasem

w zupie kwantowej dojrzewa miłość
oczyszczenie
życie bez wiecznego snu
pławi się w potencjalności
w polu energii pokolenia
podobne ptakom
patrzą na brzuchy
przyszłych matek
córko synu
oto gwiazda
i nowe słońca zapłoną
od waszej iskry
wypowiedziane słowo
włącza się w krąg sił natury
działa wraz z nimi
na ziemi nadal złoto pól taniec łodyg
gną się pręty maków
mów

Przypadek
Kiedy mówiłam – wszystko wraca
zasnułeś się rozdrożem
dwa nasze brzegi
nie trzymały w uwięzi
tej samej rzeki
nurt porywał rwał
głos nieznany
złoty piach usypywał klepsydrę
w odwrotną stronę
a jednak
w podskórze
istota istotnego
układa się

Deszczem? Wierszem?

Obrys gruzowiska w pełnym słońcu
na tle granatującego nieba
jeszcze pióro zapisuje
jeszcze istnieje bardziej coś niż nic

Tyle tu pajęczego trudu
mrówczych dróg
trajektorii szerszeni

zaślubiny światła z ciemnością
czas ich miłości – mistyczne strumienie

powiało przycichło
błysnęła noc
gasząc knot dnia
ziemia moknie

między paletami tęczowej grawitacji
potencjał kwantowy
promieniowanie tła

jutro ten obraz
odzłocę odsrebrzę

deformacja dekoracji
scena i didaskalia
nie Zegarmistrz nie Artysta –
dzieło

pomilczymy ze świerszczem

bran
jeszcze czynne warsztaty słowa
tymczasem chodzi o punkt 0
– 10^-− 43 sekundy przed

Przeznaczeniem
Jestem Jestem Jestem i nie ma znaczenia
czy człowiek pochodzi od hominidów
czy upadłych aniołów
zrodzonych ze światła
otworzyły się oczy
powstaliśmy z klęczek
zbudowaliśmy subtelny śmietnik
osobiste wieże babel
nie znajdziesz tu pustelni
tylko czarne łachmany
i istość o której brak jednak danych
kiwa się jakiś suchy badyl przed oknem
na tle zmarzliny
biel biel biel
Czerń i biel

Scena szyb
Szyb szybowanie
architektura światła
konstrukcja nieprzewidywalna
małe norki z zapaloną lampą
idącemu w ciemności wśród blokowisk
jawi się sytość nawet miłość
wędruje w stronę księżyca gwiazd gubi
w małym prostokącie nocy w dużym kwadracie dnia
widzi struny światła na leśnej drodze
nie pamiętasz – księga Genesis rozdział pierwszy
i ciemność była nad przepaścią…
i rzekł Bóg: niech będzie światłość i stała się światłość
nie pamiętam – mówi
mam nowe dane 5G globalnych bogów
jednak nadal stoję nad przepaścią
lub w szybie wielu dołów
szybuję
noc dzień noc i tak do kolejnego wielkiego wybuchu

Nieskończonym multiwersum

WspółKosmos
Może nie było wielkiego wybuchu
inflacji kosmicznej
a wieczny prawszechświat
subtelna materia plastyczna
mierzymy się z próżnią
lecz nie jest pusta
nadal wszystkim we wszystkich
Artysta tańczy
wiruje
rozwija zwoje wiecznego życia
wibruje
wokół głów świętych
lecz to na nic
wolność
Wolność Równość ale nie braterstwo
stworzenie
wisi
pod paletą
pod aurą wieków
pod energią historii
awers i rewers
współkosmos
czeka na ciąg wsteczny
zwinięcie czasu

Wiersze pochodzą z najnowszej książki Jolanty Baziak
SŁOWOBRAZ wydawnictwo Świadectwo 2021 ss. 122
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Aleksandra Brzozowska

O zajączkach z kapuścianego pola
Na polu, gdzie rosła kapusta, mieszkała
rodzinka zajęcy. Dziadkowie, rodzice i dwa
zajączki. Jeden z zajączków miał na imię
Bartek, a drugi Kajtek.
Bartek całymi dniami bawił się i dokazywał na kapuścianym zagonie. Jego ostre
siekacze wycinały jak sekator małe, średnie
i duże główki kapusty.
Drugi zajączek był tłuściutki. Uwielbiał
objadać się różnymi smakołykami i miał
okrągły brzuszek, który z każdym miesiącem coraz bardziej przypominał dorodną
kapustę.
Pewnego ranka, kiedy zajączki wypoczywały w obszernej jamce, która była ich
domem, odwiedził braci dziadek zwany
Wąsikiem. Wąsy dziadka były starannie przycięte nad górną wargą, a po bokach gęste
i okazałe, co jest rzadkością wśród zajęcy.
Nosił starodawny cylinder, który zgubił na
polnej drodze wędrowny magik.
- Bartłomieju! - głos dziadka był donośny i surowy. - Całe dnie tylko się bawisz!
W zabawie nie ma nic złego - dodał – ale ty
postępujesz lekkomyślnie. Niszczysz naszą
kapustę!
- Ale ja z niej robię śliczne letnie i
jesienne bałwanki – Bartek próbował udobruchać dziadka. -Są zielone, mają pomarańczowe, marchewkowe nosy i fioletowe
oczy z dojrzałych śliweczek. - Tworzę też
z główek kapusty długaśne gąsienice albo
kapuściane pontony, którymi pływam po
stawiku.
- Niepotrzebnie niszczysz kapustę,
którą tak lubimy i którą nasza rodzina pracowicie uprawia! - dziadek był coraz bardziej
poirytowany wymówkami wnuka.
Poczuł, że ze zdenerwowania z jego wąsami dzieje się coś dziwnego, więc aby temu
zapobiec zwrócił się do drugiego wnuka.
- Kajetanie... - zaczął, ale w tym
momencie wąsy tak silnie zafalowały, jak
skrzydła ptaka szykującego się do odlotu.
Dziadek Wąsik więc machnął tylko zniechęcony dłonią i pognał na kraniec kapuścianego zagonu.
Bartek i Kajtek trochę zawstydzili się
słowami dziadka. Ale tylko trochę, bowiem
wiedzieli, że ma on miękkie i czułe serce i
jest pobłażliwy, jak większość babć i dziadków.
Wieczorem zajączki zapomniały już o
całej sprawie i bawiły się z innymi zajączkami w chowanego. Bartek i Kajtek ukryli się
wśród kłosów pszenicy na sąsiednim polu.
Szybko zapadł zmrok. Zrobiło się całkiem
ciemno. Na niebie, zakrytym gęstymi
chmurami, nie było widać żadnej gwiazdy.
Zajączki nie wiedziały, w którym kierunku
pokicać, aby wrócić do domu. Wokół kołysały się źdźbła zbóż i coś do siebie szeptały.
Zmęczone zajączki zapadły w sen, ukołysane
pszeniczną melodią.
Nagle obudziły się przestraszone. Wiał
wiatr. Coś obok nich tak skrzypiało i zgrzytało jakby ktoś ostrzył zęby piły. Bracia, drżąc
na całym ciele, mocno przytulili się do siebie.
Wtem zza chmur wyłonił się księżyc. Na
jego tle ujrzeli straszną, ciemną postać. Była
ogromna! Miała włosy z tysiąca błyskawic,

chude, szponiaste dłonie a z jej ramion wylatywały i wiły się gwałtownie długie i cienkie
węże, które bez przerwy syczały.
Bartkowi i Kajtkowi z przerażenia zastukały siekacze. Zawiał jeszcze silniej wiatr
a węże głośniej zasyczały.
- Bartusssiu... Bartusssiu... robiszszszsz
sssame głupoty... nie umieszszsz narysssować... lisssa... policzczczyć główek kapusssty
na polu... nie znaszszsz liter.. nie czczczytaszszsz Elementarzrzrza dla zajączczczków...
wssstyd... wssstyd... ...
- Słyszałeś? - Bartkowi wciąż dzwoniły
zęby.
- Tak – wyszeptał, równie przestraszony, Kajtek. - Węże drwią ze mnie, że jestem
obżartuchem. - Słyszę jak syczą: ...maszszsz
ssskrytkę w lesssie... ...w lesssie... sssmakołyki... sssmakołyki... sssłodkie korzrzrzonki...
buraczczczki... jabłuszszszka… jeszszsz
sssam... sssam am am am...
- Poprawię się... zmienię się na lepsze,

Bajki dla Michałka
nie będę podjadać w ukryciu! - jęczał zajączek grubasek - tylko przestańcie syczeć...
Szturchnął brata - Obiecaj wężom, że przestaniesz niszczyć kapustę i zaczniesz się uczyć!
Może wtedy zamilkną...
Bracia zamknęli oczy i zaczęli szeptać
prośby i składać przyrzeczenia szczerej poprawy.
Kiedy otworzyli powieki już świtało. W
blasku poranka zobaczyli wyraźnie wielką
postać. Spoglądali na nią oniemiali. Istota,
której tak się bali, miała głowę i ręce ze
słomy, potargane włosy z patyków i łodyg
oraz wielkie słomiane wąsy. Odziana była w
czarny, wysoki kapelusz i ciemną pelerynę,
do rękawów której przyczepiono paski przezroczystej folii.
Bracia patrzyli na stracha na wróble!
Uśmiechał się on czerwonymi ustami z owoców jarzębiny. Był to tajemniczy uśmiech.
Przypominał trochę uśmieszek dziadka
Wąsika. v

Dorota Czerwińska
Wiosenne kaprysy
Narzekała panna Wiosna:
Ja już pragnę być dorosła!
Moja zieleń tak nieśmiała,
choćbym bardzo się starała
nie dam wiśni, nie dam bobu!
Droga Wiosno, idź do przodu,
pozwól kwitnąć barwnym kwiatom…
Wkrótce się zamienisz w lato.

Obrażalska
Jesień to artystka mała,
która bardzo się starała,
by upiększyć aurę Lata
i uznaną być dla świata.
Dobierała barwy liściom…
Prace jej nie mogły wyschnąć,
bo przeszkadzał deszcz, a słońce
już nie było tak gorące.
Pozrywała dzieła w złości:
Nie mam do was cierpliwości!
Nikt mnie tutaj nie docenia!
Idę sobie. Do widzenia!

Lato w mieście
Przyszło Lato do lekarza:
Ratuj mnie, bo niedomagam!
Rozpalona moja głowa,
usta suche, a na nogach
rany mam i odparzenia!
Czy nie dosyć już cierpienia?
Lekarz dobrze je osłuchał,
zajrzał w gardło, zajrzał w ucho,
stetoskopem serce zbadał
i do Lata tak powiada:
Przepisuję ci wakacje,
tam przeczekasz sytuację,
która wkrótce się odmieni.
Wyzdrowiejesz na jesieni.

Mrozipięta
Przechwalała się zła Zima:
Wszystkich tutaj w szachu trzymam,
trzęsę wami , śniegiem w oczy
sypnę, gdy mi ktoś podskoczy!
Nie strasz, Zimo, bo skruszejesz.
Słońce ziemię wnet ogrzeje
i rozpuści krę w strumyku.
Zjemy lody – na patyku.
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IRONIE

Wojciech Trzciński
***
Czyta wiersz młodego poety.
Wiersz młodego poety
jest abstrakcyjny.
Mówi o przeczuciach
myślach
drodze życiu i miłości.
A także o mianowniku
i dzielniku
bliżej nieokreślonych.
Młodzi chętnie piszą
o abstrakcjach
bo ich życie niebogate jest
w konkrety.

Leszek Kołodziejczyk
ODWIECZNY PROBLEM
Człowiek zło wymyślił i teodyceę dla swojej wygody
I pytał skąd się wzięło
Rację miał sztuk-mistrz wyrzucający fortepian na
bruk pisząc w złe nie wierzę
Inni poeci też się mocowali
Różowy wywodził zawsze i tylko z człowieka
Miły słusznie umiejscowił tylko w świadomości

A może zło w ogóle nie istnieje wyznał święty ojciec
On nie potrafi już pisać o abstrakcjach.
wspólnoty i miał rację
Kiedy coś przeczuwa
My ograniczeni pojąć nie możemy że wszystko jest
to zazwyczaj kłopoty z samochodem
nie tyle dobre co potrzebne
Jeśli już myśli
jeśli taka wola Boga
to o cenach alkoholu i w jakim sklepie taniej.
Oglądamy świat przez swoją dziurkę od klucza
Życie kojarzy mu się z ciągle zbyt wczesnym wstawaniem
a on się na tym nie kończy
do pracy.
Mianownik i dzielnik w ogóle z niczym mu się nie kojarzą.
Życie przebiega od abstrakcji
do konkretu.
Najbardziej konkretna jest szorstka powierzchnia
Marek S.Podborski
trumny.
Ale o tym wiarygodnie będzie mógł
Życie tanie jak barszcz
Być może
Adam Bujarski
bez nazyfikacji
napisać
później.
PANU MARKOWI S.
Kiedy trumna wjedzie
po miastach po lasach
do dołu
mordy, mordy
konkret i abstrakcja
Szyk podejrzewam Daudeta
w żelaznych gry masach
będą jednym.
Na przeciw westybulu turystów
dzikie hordy, hordy
Pogrzana aporia świru tylko
Jemu rozumiana
my mamy zabytki
Kanceruje pomniki łakoci vel grepsów
czasu skrytki przez zbytki
Wystarczy że tylko on zliczy ile pokonał
płci wiele w kościele
Ile nieopłaconych rachunków przekabacił
znak pokoju i frytki
W bilety
Rafał Gawron
Co to potykają się słusznie
po miastach po lasach
mordy, mordy
Bywa że ubywa
Jeden turysta ozywa się
w żelaznych obcasach
W te „Klein stupid oiseau”
dzikie hordy, hordy
Gdy widzi jak ten obtrąca swoją szeroką
trafiam długopisem w płot
Wizję z dyslektycznych cembrowin
my mamy zasady
po co mi było zawracać
wolność, miłość i zdrady
uwagę na wagę słowa
Turysta niby szczypiec
rowery, L4
od którego giną zdania
Przekombinowanej gromko tarczy
banki krwi i fasady
przeczytałem nie myślałem
- echa w kiblu napisało mi się
Forma sobie formy
po miastach po lasach
do wiersza się nie zagoi
Jak jednostka bez samej jednostki
mordy, mordy
niechcący
w żelaznych hałasach
„Na/
dzikie hordy, hordy
chcący nie wypaść z nurtu
żyłem się
Marek S.Podborski
w który się wkopałem
ćwir ćwir
my mamy marzenia
wpadłem na aktywistów
Weź pomóż
PAN
chciwe sny niespełnienia
na granicy przepaści rozsądku
mli mli
kołami, płotami
widziałem błoto
Więcej nie
od kul zapomnienia
mierzone sprzeciwem obywatelskim
Prze/
Karmię morskie świnki
tropiące absurd
żyję
i nie mogę
po miastach po lasach
świr świr”
się nadziwić jak sobie
mordy, mordy
zdrada tłumaczy
wyrywają liść mlecza
w żelaznych zapasach
Kur/
dzikie hordy, hordy
jeleń z kanapy przygląda się
zapiał
(który dla nas jest
zajada się sieczką z papieru
brrr... brrr...
tylko chwastem)
*
ale to prawda być nie może
Jak wtedy Pan Bóg musi
koparka do zwłok
będąc w środku odpalam palec
się zdumiewać jak my
przydatna od zaraz
wskazujący atrapę wolności
wyrywamy sobie
oddam tanio jak świat
przywiązanej do słupa
zabawki
do obróbki śmierci
włosy
złote zęby?
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Małgorzata Osowiecka
jak zwierzęta

Jacek Wilkowski
Technicolor
Ścieżką w lesie po której zbliżasz się
nieśpiesznie i lekko. Tym jestem najpierw.
Mógłbym tak trwać wieki ale pragnę
wznieść się i doznać cię z ptasiej perspektywy.
Stamtąd dostrzegam kolczyki czereśni
każdy włos w gnieździe warkocza osobny
odsłoniętą skórę ramion w ultrafiolecie
w barwach spoza spektrum ludzkiego oka.

świnie są czyste
kundle na siebie nie psioczą
kogut się nie puszy, gdy zda fizykę teoretyczną
koń nie zniesie masy większej niż 20% swojej
kot nie zawsze się wyliże, wieś może mu to odebrać
wilk wywołany z lasu nie uderzy, bo zupa była za słona
a ty jesteś podobny do psa w tym
że kochasz mnie brudną tak samo
tacy jak ty powinni zdychać
jedynie z bliskości

Idziesz z psem. Pragnę być tym psem.
Ocierać się wsadzać pysk w znajomą dłoń.
Teraz mam sierść kudłatą. Widzę cię
jak na wyblakłej żółto-czarnej fotografii.

Tomasz Popławski

Pachniesz wszystkimi aromatami miłości.
Od nich uciekam w formę Vipera berus.
Z zarośli śledzę twój ruch wąską źrenicą
zmysłami węża czuję promieniujące ciepło.

w Łodzi byłem dwa razy
pierwszy - luty, wyruszyłem z paczką papierosów
i telefonem w kieszeni, czystą parą majtek
i paroma książkami; spotkałem się
z trzema dziewczynami z mojego kierunku
oraz jedną o wężowatych włosach
i czekających na wybuch oczach
w nocy samotnie wałęsałem się po
gruzowisku ulic, piłem wino, pisałem
początek czegoś, czego nikt nigdy nie
zobaczy, paliłem papierosy na parapecie
wpatrzony w obszczany dziedziniec
oraz nasłuchiwałem o 4 nad ranem
krzyków naćpanej panny, której ktoś
zabrał wszystkie pieniądze z konta

I jeszcze chcę być suknią czerwoną w kolibry
pod nią tylko nagość i ruch mięśni
bukietem w ręku majowych konwalii
pestką czereśni którą bawisz się językiem.
I jakże jestem wdzięczny słowu
że stworzyło ciebie różnorodność świata
i ciało moje z ciężkiej materii atomów
które wyjdzie twojemu ciału naprzeciw.

Ewa Kłobuch
Tej nocy znów będę niekompletna
wróciły nocne moczenia
zgniły wyż
odkłada się grzybem w kącie
gdzie chodzę się wstydzić
za mnie za ciebie
ból jest jak światło
w sekundę siedem razy
okrąża moją planetę

Dwa miesiące

drugi - kwiecień, nadciągałem rozpalony z drugiej strony
Polski wraz ze świeżą Różą; w kieszeni znowu
paczka papierosów i telefon, w plecaku czysta para
majtek i parę książek; zatrzymaliśmy się w
przepięknie gnijącym motelu u Zbigniewa
ściany pleśniały, łóżka wietrzały od spermy,
toaleta marzła, powietrze napastowało
zwiotczałym odorem przeszłości, a my otworzyliśmy
drzwi do nieskończonego świata rozkoszy
naszych nagich ciał i dyszących oddechów
w nocy spacerowaliśmy popijając wino oraz
słuchając jęczących na gitarach studentów
pod ociekającymi blaskiem księżyca oraz świeżym
śluzem kamienic
dwa miesiące potrafią zmienić twoje
życie

wsiąka w materac
i jęczą sprężyny w rytm pchnięć
nim wytryśnie cały jad
kilka razy zwątpię w człowieczeństwo

Zuzanna Suliga

nieobojętna na działanie soli
kruszeję pod twardą ręką
tej nocy znów będę niekompletna

Ekstatyczny głos, bardzo pewien i niemożliwie rozwiera usta
twarz owalna (francuskie pieprzyki pachnące słońcem miękką wodą)
eklektycznie naumyślnie grająco układa rym
misz-masz multikulturowy wrzący wzrok
wyważony ruch sprężysty. Smooth dotyku wokal
pozwalam Ci wyobrazić to sobie przez chwilę
żeby zaistniał obraz
zaistniał jeszcze żywiej z werwą z prawdziwą
przepełniającą pasją nieskończony
nieograniczony wigor zstępującego z nieba do mnie

Jeszcze, jeszcze miętoś
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Ewa Kłobuch

Małgorzata Osowiecka

Konrad Kiebdaj

***

głodna matka

Pochowanie córki

wody płodowe nie unoszą statków
nie ta przestrzeń i cel chyba inny
wzburzają je twoje ruchy
nie łopata wirnika
nie wiatr

choć każdy słyszał o rodzeniu
przewijaniu, umieraniu, ludziach bez nerki
nie wierzysz, że gdzieś są trupie główki
na szyjach żywych ludzi ciemne jak polarna noc

wiatr jest później
potłuczone kolana i głowa
której nie masz do tylu spraw
głosy przeciwko i za
niepowstrzymany pęd
i światło
rozbite o kant podstawionego cienia

kobieta z dzbanami tam siedzi i mówi wypij mnie
do swoich dzieci. przecież mam w sobie
70 procent wody. nigdy nie widziałam piękna
w krowiej tuszy, teraz w niej odbija się mój głód
historia płacze, twarz paruje
skrapla się na czerwono
prosto na moje stopy
jestem tam jak matka Teresa
znieczulona po półtora litra

znasz ten kształt
dłoni złożonych do modlitwy
ust znieruchomiałych przed krzykiem
stworzono nas dla kontrastu
i dla kontrastu odwołają
o różnych porach

boisz się mówić o świętych, ale o brzydkich też,
aż twoja łza wymiesza się z ziemią
mokrą od strachu

z wody wyszliśmy i woda nas obmyje
święcona gruntowa
mierzona w metrach sześciennych
dennych historii
o sporadycznych odbiciach

Już dobrze moja droga
Już będzie dobrze
Wszystko się ułoży
Tak jak Twoje ciało
Nie krzycz, nie przeklinaj
I boga i matki
Połóż się wygodnie
Zamknij zmęczone oczy
Łez im wystarczy
Ucisz spieczone usta
Tlenu mają nadto
I błagam
Nie drap w ściany
Z drzewa żywego
Oszczędź palce, dłonie
Bym nie miał pewności
Że ciepłą schowałem
A lodowatą odkopuję.

Dorota Czerwińska
Zamek

Emilia Biernacka

Wyczaruj żółte kalosze,
kalosze te będę nosił,
gdy spadnie rzęsisty deszcz.

Miałeś być

Mamusiu, czy o tym wiesz?

Słyszę kroki maleńkich nóżek.
Zerkam przez ramię,
widzę Twój psotny uśmiech.
Drobne rączki sięgają w stronę sosnowego drzewka,
a już po chwili oplatają moją szyję.
Czuję Twój zapach.
Słodka woń budzi pragnienie...
niewyobrażalnie silne pragnienie, by zatrzymał się świat.
Słyszę bicie serca.
Mojego serca.
A miałeś być Ty...

Jak dopadną cię smutki,
pożyczę moje butki,
a wtedy małe kałuże
staną się taaakie duże!
Zaszumią oceanem.
Na brzegu okręt zastaniesz
i dopłyniemy przez morze
do lepszych lądów,
tam może

Nicość
Patrzę w piękne, rozgwieżdżone niebonie widzę nic...
Majowa łąka, mieniąca się różnorodnością barww moich oczach szarość...
Morskie fale, dumnie uderzające o skałynie słyszę nic....
Kolorowa tęcza, rozpościera się na błękitnym niebieobojętność...
Śmiech dzieci w wypełnionym po brzegi autobusiegłucha cisza...
Ramiona ukochanej osobynicość...
Nie ma Ciebie, nie ma mnie.
Nie ma nic.

Joanna Wicherkiewicz
***
to czego nie da się powiedzieć
można wymilczeć
aż do śmierciocichego
opamiętania

będą plaże i łąki,
zaśpiewają skowronki,
z piasku zbuduję zamek…
Niech tylko kalosze dostanę!

Krystyna Morawska
Obieg
Na starych pędach wyrosły nowe,
delikatne, że byle wiatr zdmuchnie.
Trzeba je wzmocnić i spętać.
Historia rozrzuci dojrzałe owoce
w przeciwne strony. Mimo wszystko
wystawiam głowę poza horyzont.
Jest dobrze - słońce wciąż wschodzi.
Jednak nie dla mnie ciepłe podmuchy
i chociaż przestrzeń nęci kolorem
pozostanę w cieniu.
Czułość odszuka poza słowami.
Tam mieści się najważniejsze.
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Stefan Pastuszewski

Dobra nowina
Komenda z sąsiedniego miasta wojewódzkiego poprosiła nas o pomoc. Mieli ogromny
kłopot z rozprzestrzeniającymi się ponad miarę
tajnymi kompletami. Różnie się to nazywało:
latający uniwersytet, kursy, seminaria, a nawet
przedszkole, bo Polacy to przecież wesoły naród.
Podziemna „Solidarność” chciała podnieść
poziom wiedzy społeczno-politycznej swoich
członków, ale w rzeczywistości podjudzała
tylko gasnący opór różnymi iluzjami. Robiła
to, i świadomie, i mimowolnie, choć trzeba
przyznać, że tych świadomych było mało.
Socjotechnika nie była jeszcze rozwinięta, a
tych, co trochę jej liznęli było co kot napłakał,
szczególnie na prowincji. Jedynie sam fakt
owych spotkań był mobilizujący, a poza tym
integrował on rozłażące się już podziemie.
Ludziom na takich spotkaniach może nie tyle
przybywało wiedzy, co determinacji. Czuli się
ważniejsi, mądrzejsi, mieli nadzieję, tę odwieczną matkę głupich.
Wysłany wywiadowca otrzymał adres:
podziemia domu katechetycznego parafii pw.
św. Katarzyny. Hasło: „Polska nowa”.
- Tylko nie poprawiajcie, towarzyszu, szyku
tego hasła, na „nową Polskę”, bo od razu wpadniecie – zastrzegł w rozmowie telefonicznej z
wydelegowanym wywiadowcą naczelnik tamtejszego Wydziału III. – Nasz funkcjonariusz
chciał być polonistą i o mało co nie zbili mu
mordy, ale w ostatniej chwili się zreflektował i
wydukał tę „Polskę nową”.
- Kolega się myli… - cieć uważnie zlustrował przybysza. – A kto kolegę przysłał?
- Ksiądz proboszcz – zaryzykował funkcjonariusz. – Czy dzisiaj będzie?
Widać miał krótki wzrok, bo cały czas
twarz jego tkwiła w kagańcu napięcia.
- Spóźni się trzy kwadranse – stwierdził
cieć.
- Szkoda, bo będę musiał po pół godzinie
wyjść. Chorej matce muszę zrobić kolację, bo
mieszka sama – trzeba przyznać, że funkcjonariusz wykazał się niezłym refleksem, gdyż konfrontacja z proboszczem byłaby tragedią, tym
bardziej, że nie był to klecha, który nie panuje
na tym co robi. To on wymyślił ów podziemny
uniwersytet i sterował nim z tylnego siedzenia.
Pojawiał się na początku, potem wychodził do
niby ważnych spraw i wracał pod koniec. Nie
chciał widocznie tego słuchać.
Magia dwóch słów: ksiądz i matka uśpiła
czujność ciecia. Był to gość pod pięćdziesiątkę,
jowalny, z dwoma podbródkami, które od czasu do czasu ni to gładził ni to prostował. Taki
tik. Ludzie z podziemia mieli różne tiki. Ciągłe
napięcie, gra na dwa fronty nie uchodzi przecież bezkarnie. Człowiek jest tylko człowiekiem.
- Matkę ma się tylko jedną – roztkliwił się
bramkarz. – Moja nie żyje już dwa lata.
- Współczuję – strzelił żałosną minę funkcjonariusz.
Wyszedł z podziemi po półgodzinie z
życzeniami zdrowia dla matki, wygłoszonymi
przez tego samego, cały czas stojącego przy
drzwiach, ciecia.
- Nie rozpoznał więc do końca charakteru tego uniwersytetu i dlatego prosimy was
o pomoc – tłumaczył wywiadowcy zza miedzy
naczelnik.
- Po tylu latach nas już rozpoznają – dodał.

- To u was jest tak ostro? – zapytał, nieco
zaniepokojony wywiadowca.
- Ostro nie ostro. Trzeba uważać – zbagatelizował naczelnik, bojąc się zapewne, że
wywiadowca skrewi. – Na pewno towarzysza nie
uszkodzą. Chrześcijanie. Tylko trzeba podać
właściwe hasło: „Polska nowa”.
Wywiadowca, jadąc na obiekt, kilkakrotnie je sobie powtarzał, tak że wymówił je
bezbłędnie, ale i tak bramkarz spoglądał na
niego z wyraźną nieufnością. Spłoszony jakiś,
bo nie patrzył wprost, tylko z ukosa, jakby
ukradkiem, jakby wstydził się tego, że musi
uważnie lustrować ludzi.
- „Z takimi wrażliwcami daleko nie zajadą”
– pomyślał wywiadowca, ani z satysfakcją ani
bez satysfakcji, po prostu rzeczowo jako ten,
który od lat pracował „na ludziach”.
Zrobił śmiertelnie poważną i zafrasowaną
minę, bo ludzie podziemia właśnie takimi minami się wyróżniali, zupełnie jakby na swych
barkach nosili nie tylko ciężar owej iluzorycznej
„Polski nowej”, ale i Polski teraźniejszej, wobec
której byli z kolei bezradni. Żony narzekały na
brak pieniędzy, a dzieciaki z owego braku narzekały na brak rozrywek. Gdyby nie nielegalne
kolonie, też organizowane przez Kościół, to nie
miałyby dokąd w lecie jechać.
Wykład w niczym nie odbiegał od szowinistyczno-antykomunistycznej sieczki sypiącej
się od kilku lat do konspiracyjnych żłobów.
Prelegent, łysawy mężczyzna w średnim wieku
miał powolne, wystudiowane ruchy. Cedził
słowa, co jeszcze bardziej miało podkreślić
jego dostojeństwo. Stylizował się na mędrca
albo co najmniej clerka i być może by mu się to
nawet udawało, gdyby nie jego podobieństwo
do Lenina. Był wypisz-wymaluj karykaturą
karykatury Lenina z jakiejś podziemnej ulotki.
Nie stać go było z powodu tego genetycznego
obciążenia, które codziennie widział w lustrze,
na uśmiech i swobodę, co jeszcze bardziej
karykaturyzowało jego postać a ludzi wyraźnie
męczyło. Niemniej niektórzy notowali coś na
karteczkach, a jedna paniusia w zielonym bereciku z antenką miała nawet zeszyt formatu A4,
w którym pisała kolorowymi długopisami, co
miało podkreślać rangę niektórych stwierdzeń.
Najważniejsze oczywiście podkreślała, nomen
omen, na czerwono.
Wywiadowca przymknął oczy, aby odtworzyć obraz z radzieckiego filmu o Leninie
w latach dwudziestych, który to film musiał
oglądać w szkole oficerskiej w Legionowie.
- „Wypisz, wymaluj” – pomyślał. – „Ale
heca!”.
Gdy prelegent skończył swoje ględzenie,
bo nie inaczej można było nazwać jego piramidę haseł i zaklęć, rozległy się oklaski a potem
– w ramach dyskusji – padały powtórzenia tych
haseł i zaklęć oraz jedno w miarę sensowne
pytanie:
- A czy my będziemy mieć kadry dla tej
Polski nowej?
Prelegent uśmiechnął się promiennie,
jakby tylko na to czekał. Wstał z dostojeństwem i zataczając obydwoma rękoma, niczym
prawdziwy Lenin, krąg przed sobą, wskazał na
zgromadzonych:
- Oto są kadry. Wy nimi jesteście.
- „Tylko zmiętej czapki mu w ręku brak” –
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pomyślał złośliwie wywiadowca, przypominając
sobie ów legionowski film.
Złoconych czy srebrzonych pomników z
taką zmiętą czapką nie widział, bo funkcjonariusze SB w ostatnich latach nawet do ZSRR
nie puszczali. Chyba że na doskonalenie, ale to
już była wyższa szkoła jazdy. Nie dla prowincji.
Burza oklasków, większa niż poprzednia
napełniła całą salę. Niektórzy nawet wstali i
zaczęli wznosić ręce z palcami zestawionymi w
kształt litery „V”.
Wywiadowca popełnił błąd, kardynalny
błąd. Zamiast entuzjazmować się z innymi
„Polską nową” i nowymi, zgromadzonymi na tej
sali jej władcami, to on, zniesmaczony niskim
poziomem wykładu oraz owym żenujących
entuzjazmem społecznym, kamuflując się tylko
uniesioną do góry prawą ręką z palcami ułożonymi na kształt litery „V”, zmierzał do wyjścia.
Tuż przed drzwiami jakiś osiłek podstawił
mu nogę tak skutecznie, że wywiadowca o
mało co się nie przewrócił. Drugi złapał go za
ramiona, chroniąc przed upadkiem.
- A ty co?! Uciekasz, szczurze?
Wywiadowca zrobił zszokowaną minę i
popełnił drugi błąd. Zaczął się tłumaczyć:
- Mam chorą żonę, wiecie. I tak za długo
jestem poza domem. Wiecie, jak to z kobietą.
Marudzi, histeryzuje. Chora. Lekarze nie są w
stanie stwierdzić, co jej jest. Taka służba zdrowia, w tym kraju, wiecie…
- Wicie, rozumicie – ktoś zakpił.
- A ty skąd jesteś? Nigdy ciebie tutaj nie widzieliśmy. Na „trzynastkach” bywasz? – potężny
facet cuchnący tytoniem i alkoholem niemal
przytknął swoją twarz do jego twarzy.
- Bywam – miauknął wywiadowca i to
był jego trzeci błąd, bo trzeba było zbyć tę
prowokację.
Poza tym powiedział to po chwili namysłu,
jakby nie wiedział co to są „trzynastki”. I nie
patrzył prosto w oczy, tylko gdzieś na boki. Taki
typ na pewno kłamie.
- Jako kto? – zapytał za pleców potężnego
jakiś rudy facet w okularach.
- Musiał się wspiąć na palcach, bo był
mikry. – Ja ciebie nigdy nie widziałem.
- Co wy ode mnie chcecie?! – wywiadowca
usiłował wyrwać się z coraz bardziej ciasnego
wieńca, który go otoczył.
- Na prelekcję nie można przyjść? Dla
kogo ona? – zaczął odzyskiwać rezon.
- Można, ale tylko w dobrych intencjach
– usiłowała tłumaczyć tę obcesową interwencję
paniusia w szarym moherowym bereciku z
antenką na czubku.
- Sprawdźcie go, czy nie ma legitymacji
albo blachy. Do góry nogami dziada obrócić i
wytrząsnąć wszystko z kieszeni. Może jakiś gnat
przy okazji wyleci. Przyda się.
Wywiadowcę obleciał zimny pot. Rzeczywiście, miał przy sobie i jedno i drugie.
Niezgodnie z instrukcją, która zakazywała mieć
to wszystko przy sobie podczas misji wywiadowczych. W razie niebezpieczeństwa trzeba było
bronić się samemu, a nie legitymacją czy gnatem. Dekonspiracja gorsza jest od rozwalonej
mordy. Taka służba.
- Jeszcze raz mówię, że nie mam nic
wspólnego ze Służbą Bezpieczeństwa – bronił
się, w pewien sposób dekonspirując się, bo nikt
przecież nie wspominał o SB – Przyszedłem, bo
mi ktoś polecił.
- Kto?! – przyskoczył mały, chudy, zezowaty na dodatek, ubrany w ciuchy z darów, bo
i rękawy marynarki były za długie, a spodnie
dokoñczenie na str. 24
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Juliusz Dowgwiłłowicz-Nowicki

Dobra...
dokończenie ze str. 23

fałdowały się na butach koloru żółtego.
- Nie jestem donosicielem – powiedział
twardo i to chyba nieco przystopowało narastającą agresję.
- Pan wygląda na dobrze odżywionego
– powiedziała mała, chuda kobietka również
w moherze, tylko że jasnozielonym. – To
podejrzane.
- Zostawcie człowieka! – zahuczał z tyłu
jakiś głos.
Wszyscy odwrócili się.
Tęgi ksiądz zbliżył się do gromady.
- To obcy – ktoś wyjaśnił. - Niewiadomo
kto go przysłał. Na „trzynastkach” go nie ma.
A „trzynastki”, jak się później dowiedział
wywiadowca, to były msze za ojczyznę odprawiane każdego trzynastego dnia miesiąca na
pamiątkę wprowadzenia stanu wojennego.
Polacy lubią rozpamiętywać swoje klęski.
- Cichociemny – dodał ktoś inny.
- Cichociemny, czy nie cichociemny.
Przyszedł czegoś się dowiedzieć. Czy chcecie
zamykać się we własnym gronie? Prawdę trzeba rozsiewać. Chrystus głosił dobrą nowinę
wszystkim. Ubogim i celnikom, czyli także
przedstawicielom ówczesnej władzy. A czy to,
co tutaj głosicie, to nie jest dobra nowina? A
nawet gdyby on był ze służb, to czy nie może
poznać prawdy? Może się nawróci. Poznacie
prawdę, a prawda was wyzwoli. Chrystus.
Rozproszyli się. Wywiadowca, wychodząc z
podziemi poczuł, że ktoś kopnął go kolanem w
lędźwia. Niezbyt mocno, bo wywiadowca ruszył
z kopyta, tak więc kolano omsknęło się.
Oczywiście, że dali mu ogona, który
odprowadził go aż do samochodu, ostentacyjnie spisując na bilecie autobusowym
numer rejestracyjny. Całe szczęście, że nie
wziął służbowego z tym cholernym zerem na
końcu. Dzięki niemu byli rozpoznawalni, tak
jak podczas akcji w plenerze dzięki różnym,
na przykład PTTK znaczkom wpiętym w klapę,
ale szybko doszło to do podziemia, więc byli
jak na patelni. W materii tej błędu wywiadowca już nie popełnił, a nawet wykazał się
przezornością, bo ruszając w teren zajechał do
komendy, aby mu blachy z rejestracją miasta
do którego jechał podczepili.
W domu musiałem zaraz wrzucić koszulę
do pralki, tak bardzo była przepocona.
W drodze powrotnej nie tylko się pociłem, ale i dumałem.
- Cóż to jest prawda? – zapytałem siebie
Piłatem, wciąż słysząc w uszach słowa księdza.
Kłamstwo i manipulacja, szukanie haków, odwracanie znaczenia słów, nękanie
ludzi – tak, to były nasze działania. Początkowo myślałem, że prowadzą one do czegoś
dobrego, do ochrony państwa. Potem już były
tylko mechanicznym nawykiem, działaniem
bez celu. I bez emocji.
Nie byłem wcale tą przygodą z latającym
uniwersytetem aż tak bardzo zniesmaczony.
Zrobiłem rachunek błędów i tylko on mnie
zniesmaczył. Powinienem być lepszy. Nic
więcej.
- Nie biczować się za niepowodzenie,
tylko wykazać sobie zrozumienie. Nie krytykować się za nieperfekcyjny wynik, tylko
się zastanowić, co następnym razem można
zrobić lepiej – sugerowała psycholożka, a ja,
biorąc prysznic, aby zmyć to swoje spotniałe
niepowodzenie, właśnie o niej myślałem. I nawet zobaczyłem ją obok siebie. I dotknąłem. v

Moja styczność z Wyklętymi
Jako mały, ledwo pięcioletni chłopczyk
zapamiętałem taki epizod:
Na przełomie 1946 i 1947 r., późnym wieczorem do naszego domu w Zajączkowie Wielkim wtargnął patrol wojskowy w poszukiwaniu
mego ojca, będącego wówczas kasjerem G.S. w
Dragaczu koło Grudziądza.
Ojciec w przeczuciu zagrożenia nocował
w strzeżonym miejscu pracy, więc patrol ograniczył się tylko do przeszukania mieszkania w
obecności mojej matki i trojga dzieci, z których
najstarsza moja siostra Krystyna miała już wówczas 17 lat. Chwilowa konsternacja w oczywisty
sposób wywołała mój lament dobiegający z
łóżka stojącego w środku pokoju. Jeden z żołnierzy w sposób wielce uspakajający dał mi do
„zabawy”… pistolet (!). Tego faktu nie sposób
wymazać z pamięci, pomimo że działo się to
już tak dawno. W owym czasie obyty już byłem
z różnego rodzaju nabojami i resztkami zardzewiałych karabinów. Nad doliną nadwiślańską
toczyły się z końcem wojny uporczywe walki i
porzuconej broni było tam co nie miara.
Przeszukanie chyba nie było zbytnio
dokładne, a próby wytrząśnięcia czegoś z samowara wydało się wręcz zabawne. Żołnierze, co
zrozumiałe, szukali po prostu pieniędzy. Otóż
ten, bez wątpienia, napad rabunkowy we wspomnieniach mojej matki był wielokrotnie przywoływany, o dziwo…. w formie entuzjastycznej.
Już na wstępie napastnicy oświadczyli, że
nie są związani z bolszewikami. Zachowywali się
z uprzejmą galanterią, a odchodząc salutowali
paniom, wyrażając przy okazji jakieś krzepiące
słowa.
Wrażenia mojej matki mogły mieć swoje
uzasadnienie w wojennych losach naszej rodziny
na Wileńszczyźnie i w jakichś dziwnych w owym
czasie nadziejach na interwencję aliantów. Jako
uzasadnienie tych opinii przywołam zabawne
strofy z epoki: Truman, Truman rzuć ta bania, bo
tu nie do wytrzymania! lub Jedna bombka atomowa

i wrócimy znów do Lwowa!
II Rzeczypospolita usilnie pragnęła związków z Zachodem i ten mit drzemał w wielu
środowiskach, szczególnie wojskowych przed
wojną i długo, długo potem. Z perspektywy
historycznej iluzje owego czasu wydają się
błędem, który nie tylko naraził stolicę Polski
na zniszczenie, ale przysporzył Polakom wielu
cierpień w latach powojennych.
Zapyta zatem ktoś, czemu miała służyć ta,
w oczywisty sposób beznadziejna, walka? Czyżby
nie doceniali perfekcyjnego radzieckiego aparatu inwigilacji i terroru?
Odpowiedź nie jest prosta, ale zachodził tu
m. in. znamienny czynnik skłaniający byłych żołnierzy do konspiracji. Otóż aparat bezpieki dążył
do wygubienia podziemia niepodległościowego,
nie respektując głoszonych zasad ujawniania się,
a represjami odstraszał i uniemożliwiał powrót
do cywilnego życia.
Dla żołnierzy podziemia, a w szczególności dla oficerów, pozostawał wybór pomiędzy
zdradą a śmiercią lub okrutnym więzieniem.
Przykładem są losy mojego teścia, który jako
szeregowy żołnierz AK działał w rejonie od
Równego do Hrubieszowa. Człowiek ten
ujawnił się w Gostyniu, a aresztowano go w
kilka miesięcy później we Wrocławiu. Oto
dowód na jedną z przyczyn przedłużania się
tej straceńczej walki.
Losy żołnierzy niezłomnych, najczęściej
tragiczne, obnażyły ohydę ówczesnego aparatu
bezpieczeństwa, a narodowi pozwoliły ohydę
tę dostrzec i zrozumieć, aby w końcu po wielu
latach mógł zrzucić z siebie to podstępne i
wyrafinowane jarzmo. Przywołane nadzieje
na związki z Zachodem spełniły się po wielu
latach, więc nieodpowiedzialne zwalczanie
naszych związków z Unią Europejską i brak
szacunku do tych pielęgnowanych przez
pokolenia oczekiwań uważam za głęboko
nieuczciwe. v

Lucyna Bełtowska
Sześćdziesiąty siódmy dzień wojny
Mamo, gdzie się podziało niebo,
ktoś je ukradł? Nie wiedziałem, że można
skraść niebo.
Czy tata poszedł je szukać i dlatego
nie wraca?
Myślę że to moja wina, bo przecież
lubiłem strzelać z procy do przepływających
obłoków.
Obiecuję.
Już nie będę.
A jak tata znajdzie niebo,
to może razem z nim przyniesie też moją nogę,
bo sama powiedz - jak mam biegać na jednej?
Przyniesie, prawda?   
Mamo, duszno mi,
czemu nawet ten odrapany
sufit gdzieś się zapodział,
czy to tata wraca z niebem?   
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Jacek Jaszczyk
Małgorzata Osowiecka
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To nie jest o Holandii

1.  
Sięgam mowy drzew.
Słowa grzęzną w skrzydłach ptaków.

Nie jesteśmy z tej ziemi. Nie jesteśmy stąd.
- Siergiej Rachmaninow ,Isle of the dead

Między obłokami oblekającymi wzgórza,
wodospad przypomina obcy krzyk.
W jego cieniu półnagi Hindus dotyka skały
– tej samej, z której Celtowie zbudowali nasz Wszechświat.
2.
Lato leży wzdłuż wiejskiej drogi,
wśród linii papilarnych paproci,
nad którymi swoją nieważkość rozmnażają ważki.
Stoję niezauważony na nienazwanym kamieniu,
na którym bezimienny Wiking
stworzył samego siebie.
Teraz zwęglone powietrze
dzieli się na atomy.
Ciemna ziemia jest jak chleb.
Woda obmyje upał.
3.
Szukam między nami siebie.
Słyszę jak obok majaczą wszystkie światła leżące
w sercach Kilcolgan, Dunguaire Castle, Kinvara,
Corcomroe Hill, Aillwee Cave, Poulnabrone Dolmen,
Kilfenora, Cliffs of Moher, Doolin, Gleninagh Castle.
Może jutro stanę się częścią
każdej z tych myśli,
którymi od nowa nazywać nas będzie dzień.

Holandia jest czysta, ale ty nie chcesz
iść na spacer po Utrechcie: mówisz,
że trawnik przed budynkiem to nie natura.
Mówisz: oni się tu boją drzew, kochanie,
więc szpalery pod linijkę, poprawiane
rzeki i parki narodowe pachnące
metanem. Mówisz: tu na łące krowy
dojrzewają nierównomiernie,
ja widziałem ich obijające się
o nogi baniaki, oni chcą tu więcej
mleka, a w telewizji głowy, głowy, głowy:
to jest kraj dla ludzi.
Kiedy zerwał się wiatr i była burza, powiedziałeś,
że nie da się pokroić chmur.
Twoje mokre włosy pachniały
jak woda w polodowcowym jeziorze,
a deszcz był taki, jakby lądu
już miało nie być, małe krople
na twojej ręce, zapadam się
na tym grząskim trawniku,
którego tak nie lubisz.
Wtedy w Holandii naprawdę
nie dało się oddychać

Maciej Płużek
***

Robert Drobysz
Wieczór w Szentendre

Dariusz Tomasz Lebioda
otulona zapachem akacji
obserwuje starą malarkę
pod serbską cerkwią
opowiada o córce w Krakowie
papier chłonie barwy wiosny
w Szentendre
pochyla się nad starą malarką
obserwuje pewne ruchy wyobraźni
krąży w niej czerwone wino
wróć do Szentendre
posłuchaj cygańskiej muzyki
zaplątanej w zapach gulaszu
wróć do Szentendre
na ławce pod krzyżem
Margit Kovacs
rzeźbi świat
wróć do Szentendre
zamąć wodę w Dunaju
płyń pod prąd

***
Tej wiosny w Grecji nie śniłem
o nieistnieniu obrazy sunęły
wolno jak woda w Przesmyku
Koryckim
podróżowałem między
ośnieżonymi górami
dolinami i zatokami
moje ciało powoli osuwało się
w starość ale sny były młode
jak niegdyś
tej wiosny w Grecji
nie śniłem o śmierci
i rozpadzie
Chalkida 2019

Rtęciowa wierna rzeko dzieciństwa
Zabierz mnie ze sobą w krainy nieznane
Morza sargassowe bermudzkie trójkąty
Pełne zaginionych statków i aeroplanów
Węglowa drogo stara jak prawiek
Wejdź we mnie a ja w ciebie wejdę
I pójdziemy razem jak przyjaciele
Jako pielgrzymi do Ziemi Świętej
Góro żużlowa wysoka do nieba
Podaj mi dłoń podnieś jak ojciec
Bym dotknął dłońmi zimnymi
Gwiazdę zaranną i złote słońce
Łaźnio Górnicza brudna i duszna
Jak łono matki twe ciepło przytuli
I anioł czarny po mnie przyjdzie
I flanelowym skrzydłem ciepło otuli
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Wisława Szymborska w przekładzie na ukraiński Grigorija Koczura

Wisława Szymborska

Віслава Шимборська

Psalm

ПСАЛОМ

O, jakże są nieszczelne granice ludzkich państw!
Ile to chmur nad nimi bezkarnie przepływa,
ile piasków pustynnych przesypuje się z kraju do kraju,
ile górskich kamyków stacza się w cudze włości
w wyzywających podskokach!

О, які ж бо вони нещільні, ті кордони людських держав!
Скільки то хмар пропливає над ними безкарно,
Пересипається скільки пустельних пісків із країни в країну,
Скільки гірських камінців спадає в чужі володіння,
Та ще й підстрибуючи зухвало!

Czy muszę tu wymieniać ptaka za ptakiem jak leci,
albo jak właśnie przysiada na opuszczonym szlabanie?
Niechby to nawet był wróbel - a już ma ogon ościenny,
choć dzióbek jeszcze tutejszy. W dodatku - ależ się wierci!

Чи нагадати ще треба й пташку за пташкою, як пролітає
Або сідає он там, на спущений той шлаґбаум?
Хай би то навіть був горобець — а хвіст у нього вже за кордоном,
Тільки що дзьобик тим часом у нас. Ото ж бо пташина
непосидюща!

Z nieprzeliczonych owadów poprzestanę na mrówce,
która pomiędzy lewym a prawym butem strażnika
na pytanie: skąd dokąd - nie poczuwa się do odpowiedzi.
Och, zobaczyć dokładnie cały ten nieład naraz,
na wszystkich kontynentach!
Bo czy to nie liguster z przeciwnego brzegu
przemyca poprzez rzekę stutysięczny listek?
Bo kto, jeśli nie mątwa zuchwale długoramienna,
narusza świętą strefę wód terytorialnych?
Czy można w ogóle mówić o jakim takim porządku,
jeżeli nawet gwiazd nie da się porozsuwać,
żeby było wiadomo, która komu świeci?
I jeszcze to naganne rozpościeranie się mgły!
I pylenie się stepu na całej przestrzeni,
jak gdyby nie był wcale wpół przecięty!
I rozlegnie się głosów na usłużnych falach powietrza:
przywoływawczych pisków i znaczących bulgotów!
Tylko co ludzkie potrafi być prawdziwie obce.
Reszta to lasy mieszane, krecia robota i wiatr.

Що ж до комах незліченних — обмежусь мурашкою тільки
Тою, котра проповзає між лівим і правим чоботом вартового
І на запитання: «Звідки й куди?» — відповісти не зволить.
А придивіться лишень уважно до того безладдя
Геть-чисто на всіх континентах!
Адже чи то з протилежного берега не крушина
Крадькома через річку листочок стотисячний встигла сюди
просмикнути?
Хто, як не та каракатиця довгораменна, зону священну
Вод територіальних порушити сміє нахабно?
Та й взагалі — чи можна казати бодай про маленький порядок,
Коли навіть зірок іще й досі не пощастило порозсувати
Так, щоб було хоч відомо, котра кому світить?
А ще ж додамо оте розповзання туманів, осуду гідне,
Куряву скрізь у степу, на всенькім його просторі
Так, ніби степ той ніколи не був пополам перетятий!
Або ще ті голоси на послужливих хвилях повітря —
Всі — від пищання закличного до багатозначного булькотіння.
Тільки те, що людське,— воно може бути насправді чужим.
Решта — мішаний ліс, кротова робота і вітер.

Wisława Szymborska
Słówka
- La Pologne? La Pologne? Tam strasznie zimno, prawda? - spytała mnie
i odetchnęła z ulgą. Bo porobiło się tych krajów tyle, że najpewniejszy jest
w rozmowie klimat.
- O pani – chcę jej odpowiedzieć – poeci mego kraju piszą w rękawiczkach.
Nie twierdzę, że ich wcale nie zdejmują; jeżeli księżyc przygrzeje, to tak.
W strofach złożonych z gromkich pohukiwań, bo tylko to przedziera się przez ryk wichury,
śpiewają prosty byt pasterzy fok.
Klasycy ryją soplem atramentu na przytupanych zaspach. Reszta, dekadenci,
płaczą nad losem gwiazdkami ze śniegu. Kto chce się topić, musi mieć siekierę do zrobienia
przerębli. O pani, o moja droga pani.
Tak chcę jej odpowiedzieć. Ale zapomniałam, jak będzie foka po francusku.
Nie jestem pewna sopla i przerębli.
- La Pologne? La Pologne? Tam strasznie zimno, prawda?
- Pas du tout – odpowiadam lodowato.
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Wisława Szymborska

Віслава Шимборська

Monolog dla Kasandry

МОНОЛОГ ДЛЯ КАССАНДРИ

To ja, Kasandra.
A to jest moje miasto pod popiołem.
A to jest moja laska i wstążki prorockie.
A to jest moja głowa pełna wątpliwości.

Це я, Кассандра.
А це моє місто під попелом.
А це мій жезл і стрічки пророцькі.
А це моя голова, повна сумнівів.

To prawda, tryumfuję.
Moja racja aż łuną uderzyła w niebo.
Tylko prorocy, którym się nie wierzy,
mają takie widoki.
Tylko ci, którzy źle zabrali się do rzeczy,
i wszystko mogło spełnić się tak szybko,
jakby nie było ich wcale.

Це так, моя перемога.
Моя правда луною знялась аж до неба.
Тільки пророки, яким не вірять,
Мають такий успіх,
Тільки ті, що кепсько взялися до справи,
Бо якби не було їх і зовсім,
Все могло б так само сповнитись швидко.

Wyraźnie teraz przypominam sobie,
jak ludzie, widząc mnie, milkli wpół słowa.
Rwał się śmiech.
Rozpalały się ręce.
Dzieci biegły do matki.
Nawet nie znałam ich nietrwałych imion.
A ta piosenka o zielonym listku nikt jej nie kończył przy mnie.

Виразно собі пригадую нині,
Як люди, вздрівши мене, на півслові змовкали,
Уривався сміх.
Розпліталися руки.
Діти бігли до матерів.
А я навіть їхніх імен нетривалих не знала.
А та пісенька про зелене листя —
Ніхто її при мені й не доспівував.

Kochałam ich.
Ale kochałam z wysoka.
Sponad życia.
Z przyszłości. Gdzie zawsze jest pusto
i skąd cóż łatwiejszego jak zobaczyć śmierć.
Żałuję, że mój głos był twardy.
Spójrzcie na siebie z gwiazd - wołałam spójrzcie na siebie z gwiazd.
Słyszeli i spuszczali oczy.

Я їх любила.
Та любила звисока.
З-понад життя.
З прийдешності. Де порожньо завжди.
Шкодую, що голос мій був суворий.
Погляньте на себе з зірок,— я гукала.
Погляньте на себе з зірок.
Чули й опускали очі донизу.

Żyli w życiu.
Podszyci wielkim wiatrem.
Przesądzeni.
Od urodzenia w pożegnalnych ciałach.
Ale była w nich jakaś wilgotna nadzieja,
własną migotliwością sycący się płomyk.
Oni wiedzieli, co to takiego jest chwila,
och bodaj jedna jakakolwiek
zanim Wyszło na moje.
tylko że z tego nie wynika nic.
A to jest moja szmatka ogniem osmalona.
A to są moje prorockie rupiecie.
A to jest moja wykrzywiona twarz.
Twarz, która nie wiedziała, że mogła być piękna.

Жили в житті.
Великим вітром підбиті.
Визначені наперед.
Від народження в прощальних тілах.
Але якась була в них вогка надія,
Пломінчик, живлений власною миготливістю.
Вони знали, що таке мить,
Ох, принаймні єдина, хоч будь-яка,
Аж поки —
Вийшло по-моєму
Тільки виникнути з цього не може ніщо.
А це — вбрання моє, осмалене полум’ям.
А це — мій пророцький мотлох.
А це — моє викривлене обличчя.
Обличчя, яке не знало, що могло бути вродливим.

Віслава Шимборська
СЛІВЦЯ
— La Pologne? La Pologne?1 Там страшенно холодно, правда? — спитала мене й
зітхнула з полегкістю. Бо стільки вже тих країн тепер, що в розмові найпевніше — то клімат.
— О пані,— хочу їй відповісти,— поети моєї країни пишуть у ру- кавицях. Не
запевнятиму, що взагалі їх не скидають; коли місяць пригріє, то таки скидають. У
строфах, що складаються з голосних вигуків,— бо тільки такі й спроможні продертися
крізь завивання ме- телиці,— вони оспівують нескладний побут тюленячих пастухів.
Кла- сики порпаються бурульками з чорнила по втоптаних заметах. Інші, декаденти,
оплакують долю зірочками-сніжинками. Хто хоче втопи- тися, мусить брати сокиру й
прорубувати ополонку. О пані, о моя люба пані.
Так я хочу їй відповісти. Але забула, як буде тюлень по-францу- зькому. Знову ж таки,
не певна щодо бурульки та ополонки.
— La Pologne? La Pologne? Там страшенно холодно, правда?
— Pas du tout2,— відповідаю крижаним тоном.
1 Польща (франц.).
2 Зовсім ні (франц.).
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Włodzimierz Rutkowski

Wieczór literacki
Witam serdecznie wszystkich tu obecnych w skromnej, ale jakże za to przytulnej
kawiarence. Dzisiaj mamy przyjemność
gościć poetę, którego nie muszę przedstawiać bo jak widzę, nikt, spoza tak zwanego
środowiska, swoją obecnością nas nie zaszczycił. Nasz gość ma to szczęście, że jako
piszący - żyje z pisania. Niestety, nie z pisania
wierszy. Jest dziennikarzem. Nim przystąpię
do zadawania pytań bohaterowi dzisiejszego wieczoru, pragnę przypomnieć, że po
spotkaniu z poetą odbędzie się konkurs
jednego wiersza, na który wszystkich gorąco
zapraszam. A teraz godzina prawdy.
- Co skłania cię do pisania wierszy?
- Myślę, że pragnienie wypowiedzenia
się.
- Od dawna piszesz?
- Pierwsze próby miały miejsce w
liceum, gdzieś tak na rok przed maturą.
- Który to tomik wierszy na twojej drodze na Parnas Literacki?
- Bez przesady, nie zamierzam go
zdobywać! A piszę, bo piszę. Zaś wracając
do pytania, niech policzę - piąty, tak piąty.
- Z tego co wiem, na wydanie tego
tomiku otrzymałeś dotację z Wydziału
Kultury.
- I cieszy mnie to i smuci, bo suma była
niewielka. Obrazowo mówiąc, wystarczyła
zaledwie na okładki.
- A reszta funduszy?
- Byłem zmuszony dołożyć z własnej
kieszeni.
- Nakład duży?
- Jak na poezję, całkiem pokaźny.
- To znaczy?
- Tysiąc egzemplarzy.
Zebrani na sali zareagowali oklaskami.
- Co z dystrybucją?
- Wydawca obiecał, że spróbuje wstawić do księgarń przynajmniej połowę
wydania.
- W całym kraju?
- Bardzo bym chciał, aby tak się stało,
ale chyba wkraczamy do krainy marzeń.
- Tytuł tomiku - Precz troski, brzmi dość
kusząco. Zawiera zbiór fraszek i limeryków.
W związku z czym, chcę zapytać: - Co musi
mieć w sobie piszący tego rodzaju teksty?
- Poczucie humoru i dystans do siebie
i świata.
Z uwagi na gęsto unoszący się dym
papierosowy, podszedłem do okna i otworzyłem je na oścież.
A ten co?! - zastanowiłem się. Chodnik
mu za wąski? Zauważył że się gapię. Pomachał nawet ręką. Parę minut później był już
przy moim stoliku. Rzucił niedbale plecak
na krzesło. Niewysoki, lekko łysiejący, urodą przypominający południowca i szalenie
bezpośredni.
- Cześć stary!
- Witam. Myślałem przez chwilę, że
jesteś na rauszu, gdy tak szedłeś zygzakiem.
- Kałuże omijałem. Czuję, że skarpetki
mam przemoknięte do suchej nitki.
Zdejmuje jednego buta, zdejmuje
drugiego i bez najmniejszego skrępowania
ściąga faktycznie mokre skarpetki. Odruchowo, acz dyskretnie, zasłaniam nos.

I buty i skarpetki kładzie na kaloryferze.
- Szkoda, że zimne - mówi ze smutkiem.
A po chwili pyta ściszonym głosem:
- Co u ciebie? Dawno się nie widzieliśmy.
- U mnie nic nowego. Wszedłem na
herbatkę.
- Góralską?! - mówiąc to, puszcza porozumiewawczo oko.
- Nic z tych rzeczy. Normalną, z cytryną. A jak tobie się żyje? - pytam.
- Pracuję na budowie.
- Gdzie?! - pytam zdumiony.
- Jako stróż nocny. Robota całkiem
znośna. Pies pilnuje, a ja słodko drzemię.
- Powiem ci otwarcie: zaskoczyłeś
mnie. Od ładnych paru lat żyjesz z wygrywania konkursów poetyckich. Plotka niesie,
że wygrałeś około dwustu!
- Nie plotka, a prawda i nie około, a
ponad dwieście. Ale to żaden powód do
chwały. Pieniędzy z tego tyle, co kot napłakał, a studia sporo kosztują.
- To kiedy kończysz polonistykę?
- Rzuciłem ją, obecnie jestem na filozofii. Co się gapisz? Jakiś fach w ręku
trzeba mieć, nie?
- Gratuluję trafnego wyboru - powiedziałem z głupia frant.
- Dobra, nic już nie mówmy, bo gość
zabiera się do czytania.
Skinąłem głową na znak zgody. Nie
wiem, czy słuchał, czy też nie, bo wyjął z
plecaka tekturową teczkę i zaczął przeglądać kartki zapisane drukiem. Zerknąłem
ukradkiem. Bez wątpienia były to jego
wiersze. Od czasu do czasu na marginesach
robił ołówkiem dopiski. Coś też tam skreślał. Gdzieś tak po kwadransie zapytałem:
- Co myślisz o jego twórczości?
- Daleko mu do Sztaudyngera.
- Lubię twoje wiersze.
- Też je lubię. Ale tylko gdy je piszę.
- Proszę państwa, nasz miły gość zakończył prezentację swojej twórczości, w
związku z czym proszę o zadawanie pytań.
Ktoś ze środka sali, nie wstając, zapytał:
- Czy autor weźmie udział w konkursie?
- Moi drodzy, muszę wam coś wyznać
szczerze, jak na spowiedzi: - Jedyny konkurs, w którym brałem udział w swoim
dorosłym życiu, był konkursem o rękę
mojej żony.
Bogu dzięki, szczęście mi dopisało
i zostałem szczęśliwym laureatem. Na
pamiątkę tego zdarzenia, dniem i nocą,
noszę na palcu ten złoty krążek. Jak widzicie, spoczołem na laurach, jeśli chodzi o
konkursy. I dobrze mi z tym.
Rozległy się brawa, znacznie głośniejsze od tych, które były nagrodą za czytane
wiersze.
- Czy ktoś chciałby jeszcze o coś zapytać? Śmiało, do odważnych świat należy…
Skoro nie ma więcej pytań, proponuję
rozpocząć konkurs poetycki. Przypominam, że jedynym warunkiem uczestnictwa
w nim jest przeczytanie własnego wiersza i

oddanie go do oceny jury, w skład którego
wchodzą: nasz gość, pan dyrektor Śródmiejskiego Forum Kultury i prowadzący
spotanie, znaczy się - ja.
Nieoczekiwanie dla mnie samego,
dała o sobie znać rogata dusza, więc wstaję
i pytam.
- A gdyby ktoś chciał przeczytać wiersz,
nie chcąc brać udziału w konkursie, bo powiedzmy, obawia się rywalizacji, ale pragnie
zaprezentować swoją twórczość tu zebranym, to czy może liczyć na aprobatę jury?
Na sali szmer, na twarzy prowadzącego
konsternacja.
- Co pan na to, panie dyrektorze? - pyta
prowadzący.
Dyrektor, skromnie zajmujący miejsce
w rogu sali, ale tuż przy scenie, wstając z
westchnieniem, mówi:
- Moi drodzy, jako gospodarz tego
obiektu, a zarazem fundator nagród dla
laureata, tudzież wyróżnionych, pragnę
was prosić, mówiąc językiem sportu, o nie
zmienianie zasad gry tuż przed rozpoczęciem meczu. Jeżeli komuś brakuje odwagi,
by stanąć w konkursowe szranki, niech czyta
swoje wiersze na imieninach u przysłowiowej cioci. Dziękuję.
Rozległy się gwizdy. Ktoś, pół żartem,
pół serio, krzyknął:
- Hańba!
- Sądzę, że temat na tę chwilę został
wyczerpany. A zatem, jako prowadzącemu
to spotkanie, nie pozostaje nic innego, jak
poprosić na scenę pierwszego uczestnika
konkursu.
Na sali zapanowała cisza. Nikt się nie
ruszył z miejsca. Mijały minuty, które wydawały się nie mieć końca.
- Idziesz czytać? - spytałem półgębkiem.
- Zwariowałeś?! Nie jestem łamistrajkiem!
Odniosłem wrażenie, że jest wściekły.
Prowadzący spotkanie wreszcie przerywa żenującą ciszę.
- W zaistniałej sytuacji, nie pozostaje mi
nic innego, jak zapytać jury.
- Co dalej?!
Głos zabrał ponownie dyrektor.
- Jako przewodniczący zgłaszam wniosek o zamknięcie konkursu z powodu braku
uczestników.
- Co pan na to, panie kolego? - zwrócił
się do gościa wieczoru i członka jury.
- Popieram pana propozycję, panie
dyrektorze - odparł wyraźnie speszony autor
tomiku Precz troski.
Prowadzący odezwał się, jakby nic się
nie stało.
- A zatem dziękuję wszystkim przybyłym za spotkanie i życzę miłego wieczoru.
Pragnę jeszcze przypomnieć, że nasza kawiarenka jest czynna do godziny dwudziestej
trzeciej. Dobranoc państwu!
Mój sąsiad z grymasem na twarzy założył mokre i niemile zimne skarpetki i jeszcze bardziej przemoczone, a na dokładkę
dziurawe buty.
- Co za los, początek maja, a ja w zimowych butach! Miałem nadzieję, że kupię
jutro chociaż trampki. Ale jak mówi przysłowie: - Myślał indyk o niedzieli...! - Idziesz?
- zapytał wstając od stolika.
- Zostanę tu jeszcze.
- Nudno tu!
- Wiem. Ale w domu czeka na mnie
tylko samotność. v
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Tadeusz Zawadowski
MALARZ SNÓW
wyjmował z przestrzeni zapamiętane kontury drzew domów i stawiał je
obok siebie jakby próbował zlepić z nich coś na kształt dzieciństwa.
z bosych stóp chłopca zdejmował ślady po ostach i żądłach
innych dzieci. w swoich snach próbuje powrócić
do miejsc których już nie ma do ludzi którzy odeszli.
zaciska powieki żeby się nie obudzić. rano
siada przy komputerze i zapisuje ich imiona. maluje
dziwne obrazy których nikt nie potrafi zrozumieć. ludzie
nazywają go malarzem snów.

MARTWY JĘZYK
martwy język którego ślina niczego już nie zapisuje nie wyprzedza
jest tak suchy jak oko węża na pustyni. z jego skóry
można tylko szyć historię dla przyszłych archeologów.
pojedyncze łuski nie są w stanie stworzyć niczego.
jednak to właśnie on prowadzi nas w głąb znaczeń
i chociaż coraz bardziej zapada się w niebyt to jednak ciągle jest

GŁUPIA ZOŚKA
za dnia całymi godzinami błąkała się po lesie
przyglądając się rui dzikich zwierząt. wieczorami
ssała aż do bólu swój prawy kciuk wyobrażając sobie
że robi to z każdym chłopem we wsi. przeklinała po kolei
ich kobiety za swoją samotność. w środku nocy
wychodziła w białej koszuli do lasu i kochała się ze wszystkimi
drzewami. rano znajdowano ją nagą pomiędzy wybujałymi
świerkami opodal chaty.

MODLITWY ZA UMARŁYCH

najlepszym łącznikiem pomiędzy dziś a wczoraj.
czy jeśli przestaniemy modlić się za umarłych
oni też zapomną o nas? powtarzam
imiona tych którzy malują obłoki. podpowiadam
im barwy. twarze po drugiej stronie lustra
obserwują bacznie każdy ruch moich warg. powtarzają
każde słowo. przeglądam się w ich twarzach . nawet
jeśli zapomnimy o umarłych

TROPY
wiersze biegną niczym psy tropiące zwierzynę.
nie mam nad nimi władzy. smycze są iluzoryczne
a kagańce zakładam sobie samemu. po nocach

oni upomną się o nas.

wyję z nimi jak pies.  

NOCE

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

bezsenne jak piramidy w gizie. obchodzę
obwąchuję. wspinam się po nich
chwytam się głosów zmarłych rozpisanych
na membranie pamięci. heniek andrzej romek
wyciągają do mnie ręce. są tak blisko. wystarczy
chwila snu by nie powrócić. odliczam
noce w kalendarzu zamiast dni.

uzależnienie
                                                       

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

w nocy otulam się twoimi snami dokładnie
aż po czubek nosa. rano szukam
w panice śladów twojego zapachu
na poduszce. przebudzenie bez ciebie jest szare
jak listopadowa słota i nie pomaga żaden parasol.
na nic poranna kawa i kolejne. wierszom
ze smutku opadają kąciki warg i powoli
wygasają na monitorze komputera.

Ewie
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Joanna Dziedzic-Zubek

Grzegorz Pełczyński

Hasztag

Autobus numer 25

#natura - o tym, jak hasztag uciekł
zza kratki
hasz + znacznik = szybki środek transportu + transportowana treść
#słowo - kratka i znacznik (tag, słowo) są nierozdzielne, tylko jako jedność
spełniają swą funkcję, a jest nią szybkie
przyporządkowanie i automatyczne grupowanie treści w obszarze jednego serwisu
internetowego
Stanowią całość. Nawet spacji być między nimi nie może. Coś jak na wieczność
złączeni, coś jak topos szekspirowski...
Mój znajomy, inspirujący i twórczy
artysta Piotr Parda, umieścił na jednym z
portali społecznościowych zdjęcie drzewa
na tle lasu i nieba, z podpisem #natura.
Spojrzałam na nie z zainteresowaniem, lecz
nie zobaczyłam natury, tylko nowy twór:
hasztagnatura - fragment rzeczywistości,
przyporządkowany do jednego hasła i
rozesłany w jednym tylko celu - spopularyzowania przesłanego obiektu.
Moim zdaniem, przesyłając hasztagnatura, autor potwierdza swoją przynależność
do wspólnoty i z góry zakłada, że posiada
wspólny mianownik z innymi użytkownikami internetu. Wysyła swoją wiadomość
z nadzieją, że ilość podobieństw między
nimi jest większa, niż ilość różnic. Oczywiście zakłada, że te różnice istnieją, dlatego
też zazwyczaj nie poprzestaj na jednym
hasztagsłowie.
Czy szukanie potwierdzenia przynależności do wspólnoty jest właściwe artyście?
Czy to snobizm w czystej postaci? (tworzę
waszą rzeczywistość, narzucając wam swoją), czy wręcz przeciwnie, lekceważę to, co
tworzę i wrzucam wszystko gdzie popadnie,
bo nic mnie to nie kosztuje, a wartość tego
oceniam na znikomą.
Mówiąc krótko - raczej to drugie:), plus
chęć zysku - wypowiedż Piotrka nie pozostawia wątpliwości. - Tak zwane „sępy instagramu”
zajmują się tworzeniem algorytmów, dzięki którym,
za niewielką opłatą, eksponowane są prace mniej
znanych artystów. W dążeniu do zysków pomija się
jakość i znaczenie dzieła. Hasztag zabiera słowom
ich prawdziwe znaczenie. (ten tekst skupia się
na tym, co hastag robi ze sztuką. Co robi ze
słowem, to już temat na inny tekst).
Odpowiednie słowo opatrzone hasztagiem,
pomaga użytkownikom znaleźć drogę do dzieł
artystów. Często jednak natura dzieła umyka
słowom i dodawanie hasztagów zamienia się w
próbę trafienia strzałą w ruchomy cel - dodaje.
Ten strzał, w mojej ocenie, jest trafiony - w samo serce. Trup na miejscu. Bo
kiedy spojrzalam na zdjęcie, nie było już
tam żadnej natury. Uśmiercona hasztagiem.
Myślałam, że pokontempluję przez chwilę
z przyjemnością, bo to przecież mój temat,
ulubiony, może ocenię, może wpłynę między
te drzewa... I spojrzałam na to zdjęcie, ale nie
zdążyłam mu się nawet przyjrzeć, bo nie sam
obraz lecz #natura przyciągnął moje spojrzenie. To był bardzo ekscytujący moment,
jak zawsze, gdy odkrywa się nowe zjawisko.
Bo zobaczyłam zaskakująco wiele rzeczy, ale
absolutnie nie to, czego się spodziewałam.
To zdjęcie nie zaistniało dla mnie w

kategorii estetycznej. Nie mogłam wykrzesać z siebie ani jednej iskry emocji, która
zazwyczaj towarzyszy kontemplowaniu
sztuki. To zdjęcie tylko spełniało warunki.
Warunki bycia naturą. Ogólne normy bycia
naturą. Te najbardziej ogólne, te najbardziej znane i dostępne. Ilustrujące (dobrze
znane sępom:)Zielone drzewo, ciemno
zielony las, niebieskie niebo, spłaszczone
do jednego wymiaru, a możliwość interpretacji ograniczona do jednej jedynej,
przy użyciu niewielkiego znaczka. To, co
mogło być (przykładowe, bliskie skojarzenia) wiosną, wolnością, marzeniem, samotnością, końcem, początkiem, itp., stało się
narzuconą (nachalną?) ilustracją natury.
Można pomyśleć, że samo nadawanie przez
artystów tytułów swoim pracom, to przecież jasna sugestia interpretacji. Ale tytuł
jest efektem całego procesu twórczego i
jest najczęściej niejednoznaczny, często
prowokacyjny, wzbudzający reflekcje i emocje. W przeciwieństwie do tytułu, #słowo,
to błagalny wniosek o łaskawe przyjęcie
do zaistnienia w świecie, czyli internecie
(prowokacja).
Kto wnioski rozpatruje? Ano sępy:)
Przyszło mi do głowy, że te sępy, to muszą
mieć dużą wiedzę i orientację w terenie
- nie tylko w internecie, ale w ludzkiej
psychice.
Niestety sądzę, że hasz wymknął się
trochę spod kontroli. Dopoki jest używany
w celach marketingowych i reklamowych
lub w akcjach społecznych, pojawienie się
go jest jak najbardziej zrozumiałe. Ale w
przypadku sztuki? - Wpisywanie hasztagów
przy pracach okropnie mnie irytuje, ale nie
potrafię już powstarzymać tego odruchu - pisze
Piotrek.
Znowu, przyzwyczajeni do szukania
ułatwień, skracamy proces myślowy o samo
myślenie. Nieładnie. Znikamy, z chęci
zaistnienia.
PS. Drogie sępy internetu, zastanawiam się, jaki hasztag dać mojemu tekstowi,
żeby przyczytało go jak najwięcej ludzi?
Chcę zaistnieć. I trwać. v

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

Stałem na przystanku, czekając na autobus
numer 11. Niespodziewanie zajechał 25, który
w ogóle nie powinien tędy przejeżdżać. Wysiadł
zeń kierowca i przemówił do czekających.
- Proszę państwa, mam dość trasy numer
25. Pragnę przemierzać nowe drogi. Jeśli ktoś
chce ze mną, to zapraszam.
Nikt się nie ruszył. Kierowca wszedł więc do
swego pojazdu. Nim zamknął drzwi, zdążyłem
wskoczyć za nim.
W autobusie siedziało dwóch pasażerów.
Na następnych przystankach wsiadło jeszcze
trzech. A potem wyjechaliśmy poza miasto.
Właśnie była wiosna i wszystko wokół bujnie się rozrastało. Świeża zieloność rozświetlona
przez słońce, budziła zachwyt.
Zatrzymaliśmy się na skraju nadrzecznej
łąki. Następnie wysiedliśmy i odbyliśmy powolny
spacer wzdłuż rzeki. Nikt nie miał ochoty do
rozmów, wskazywaliśmy sobie tylko na jakieś
osobliwości natury.
Obiad zjedliśmy w przydrożnej gospodzie.
Był znakomity. Na pierwsze danie barszczyk z jajkiem, na drugie pierożki z gęsiną. Na deser niektórzy zamówili kawałek drożdżowego placka.
Po obiedzie kierowca oznajmił, że trzeba
już wracać.
Niezwłocznie doń podszedłem.
- Dziękuję za wspaniałą wycieczkę – powiedziałem. – Martwi mnie jedynie, że dla
pana może się ona bardzo źle skończyć. Pana
przełożeni…
- Moi przełożeni wiedzą, że każdemu szoferowi prędzej czy później musi się sprzykrzyć
przemieszczanie jedną i tą samą trasą. Dlatego
nie mają nic przeciwko temu, gdy któryś zboczy
i jedzie dokąd chce. Byle nie za często. v

Leszek Droszcz

Oczami kierowcy
800 km jazdy autokarem z przyczepą,
obiad w Karczmie Spalskiej, nocleg w Ustrzykach Dolnych.
Puste przejście w Krościenku, uprzejmość policji i pograniczników polskich i
ukraińskich (jakoś dziwnie).
Brak 6 paszportów, szybki udany przeładunek w strefie buforowej i przejazd do
Przemyśla.
Raczej pustawy dworzec, nadmiar
wolontariuszy i piękno miasta. Wieczorem
zwycięski mecz ze Szwecją a następnego dnia
powrót przez Lublin i Warszawę.
Bieszczadzkie połoniny w innej barwie,
bez zieleni.
Piękne niczym nie osłonione!!!
Jeszcze w drodze otrzymujemy fotografie z Ukrainy.
Uśmiech i radość mężczyzn w nowiutkich mundurach i butach! Chersoń, Kijów…
Cały dostarczony przez nas sprzęt błyskawicznie rozwieziony.
Na koncie mamy 10.470,- zł. Brakuje
nam tylko 5 tys. zł. aby rozliczyć wyjazd. v
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SATYRA

Marek S.Podborski
NIESTOSOWNYK
Dzisiaj wieje ze wschodu
Napina konstrukcje
Ballada ogniowa
Bestia się skra da
żrąco patrzy
wietrząc rannych
zbyt
Prawilna chaziajka
Ruda Nadia
z radia sowie
ckiego
Ruskie węglowe rozstanie
A tak kochać miałem!
Prze bój

Stanisław Topaz
Kindżał
Z kopią w ręku, w szyszaku i z hasłem „Bóg z nami”,
Galopuje na swoim rumaku Don Kichot,
A za nim słychać tylko Sancho Pansy chichot,
Kiedy rycerz Alonso walczy z wiatrakami.

Aleksander Bukowiecki

Na stada owiec z mieczem Don Kichot naciera,
Jak na dwie armie wrogie, pędzące w ataku;
Sancho Pansa wtóruje w rycerza orszaku,
W oddali na nich czeka piękna Dulcynea.

Wolontariuszy
Z rycerstwa, mieszczan
Czy gminu
Pilnie przyjmę
Do terminu!
Gorliwych, bystrych
Wioślarczyków
Bez zbędnej zwłoki
Wyzwolę na czeladników
W dobie obecnej
Zajęcie równe
Najczarniejszym snom
Zapewnione
CV składać proszę
Przez moją stronę
Pod adresem:
charon@acrossriver.com

Punkt widzenia za leży
od punktu skurwienia

Pędząc na jakiś wiatrak na swym Rosynancie,
Niechaj każdy pamięta, by zmierzał do celu
Z natury realnego, co czyniło wielu,
Nie stając się obłąkanym, jak w wariackim transie.
Pędząc na stado owiec, na rakiet „kindżale”,
Pamiętaj zaś najeźdźco: świat ciebie oceni,
I wkrótce powędrujesz do krainy cieni,
Źle w historię wpisując się w tym wojennym szale.

Andrzej Korniluk

Tanki
szare bure akolorowe
zbłąkane właśnie dziś

Raz pewna dziewczyna z Andory
Spytała mnie: masz jakieś walory?
Odpowiedziałem ze sprytem,
Tak mam walory ukryte.
A ona szuka ich do tej pory.

Współczesna wojna

                                                    
Kosz

Dra mat w media
lnych aktach
Generał Satanov

Zbigniew Pawłowski (Igła)
Ciężar

Limeryki
Walor

Tank owce

ANONS

Niechaj będzie Don Kichot z La Manchy przykładem,
Dla tych, co zakrzyknęli „Z tarczą, lub na tarczy”,
Że z wiatrakami raczej nie należy walczyć
I nigdy nie wolno walczyć z owiec stadem.

Ty się tak nie bój
bój to jest nasz
ostatni
Paradygmat wojenny
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Piękna dziewczyna z Wąsosza
Dostała od chłopaka kosza
Nie było z tym żadnych dramatów,
Ponieważ kosz był pełen kwiatów.
Tak poznała swego smakosza.

Fry-wolny GRUbas
w kotle
Dzień Zwycięstwa
Moskwa na dnie!

Męczące sceny krążą wciąż
I dech wtedy zamiera
Płomienie parzą dusi wąż
I dusza się rozdziera
Więc gdy się budzę cieszę się
Że to nie działo się naprawdę
Że był to tylko majak-sen
Że lepiej oczy mieć otwarte
Wtedy na świat znów zwracam wzrok
A normalność jest na dworze
Odchodzi w niebyt nocy mrok
Dziękuję Panie Boże

Grzegorz Zientecki
AFORYZMY

Stanisław Topaz  

Aforyzm- literacki bonsai.

Riposta

Bóg wyłuskuje nas z nicości.

Zapalony fan z państwa Ukraina
odwiedzić chciał w Gelendżiku Putina.
Spotkała go riposta,
bo do łagru się dostał.
Nie Gelendżik to był, lecz Kołyma.

Gdy ciężar dnia przytłacza mnie
Myśl moja wtedy się kołacze
Powraca do mnie jak we śnie
Niby to samo a inaczej

Pisanie to też przejaw instynktu samozachowawczego.
Historia nie znosi działań na ułamkach, uwielbia zaś potęgować.
Prawdziwa wielkość człowieka nigdy nie osiągnie rozmiarów jego pychy.
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Anna Kokot-Nowak

Solarne fechtunki na frazy
Już znamiennie żółta okładka Almanachu
XXI Agonu Poetyckiego „O Wieniec Akantu”
– jest kolorystycznie kompatybilna z tytułem:
„Słońce… A jednak zawsze”. Gdyby dość żartobliwie i frywolnie starać się jednak rozkodować
ukryte, tajne znaczenie tej barwy, musielibyśmy
także przypomnieć sobie, że symbolicznie w
przestrzeni naszej rodzimej kultury, kojarzona
jest z zazdrością. Czyżby więc pomiędzy okładkami almanachu tłoczyli się, przepychali między
sobą poeci, starając się, by właśnie na swoją
twórczą głowę, kipiącą od mistrzowskich metafor, założyć rzeczony „Wieniec Akantu”? Toż to
symbol literackiego sukcesu i powód do dumy,
a dużo lżejszy i wygodniejszy jest od masywnej,
szczerozłotej królewskiej korony.
Może warto przy okazji także przyjrzeć się
uważnie słówku agon. Choć każdy z literatów z
pewnością je zna, przypomnijmy, iż w języku
greckim oznacza zebranie, stadion, zawody
sportowe. Pochodzi od słowa àgein – czyli
pędzić, prowadzić, święcić. „Słownik wyrazów
obcych i zwrotów obcojęzycznych” Władysława
Kopalińskiego doprecyzowuje, że agonistyka
w starożytnej Grecji to współzawodnictwo w
sporcie albo sztuce (agōnistikòs – nadający się
do walki, kłótliwy; z agōnia - walka o zwycięstwo
w zawodach; wysiłek; strach).
Jakkolwiek by nie rozbierać na części znaczenia owego słowa, trzeba przyznać, że wybór
składu uczestników poetyckich zawodów nie
jest w tej książce przypadkowy. Jak podkreślają
organizatorzy literackich zmagań, w zawodach
poetyckich „O Wieniec Akantu” mogą wziąć
wszyscy twórcy bez wyjątku, lecz... Przesłane do
zawodów wiersze winny w sposób mniej lub
bardziej bezpośredni nawiązywać do podanego
w danym roku tematu. Jak czytamy także: (…) do
tego – określonego w temacie zawodów, niezmierzonego
obszaru egzystencjalno-kulturowego. Również dalsze
zasady od lat pozostają niezmienne: przygotowane wiersze nie mogą być wcześniej nigdzie
publikowane i wysyłane na inne konkursy.
Chętni mogą przygotować od jednego do czerech propozycji poetyckich. Najwyżej oceniony
wiersz otrzymuje nagrodę Grand Prix, pozostałe
zajmują miejsca od pierwszego do trzeciego,
przewidziane są także wyróżnienia. Poeci, których poematy nie doczekają się nagród, ale ich
wiersze niosą w sobie cenne przesłanie, przykuwają uwagę czytelnika – zostają nagrodzone
drukiem w pokonkursowym almanachu.
Skoro w roku 2021 przygotowano już XXI
Agon Poetycki „O Wieniec Akantu”, może warto
przywołać (w porządku chronologicznym) kilka, kilkanaście pierwszych tematów almanachów – tytułów przewodnich tego popularnego
w naszym kraju konkursu: „Dwa światy w jedno”,
„Z początkiem, ale bez końca…”, „Jest człowiek
i jest Bóg…”, „Furtka słońca…”, „Dom nasz
czy ulice…”, „Co nam w duszy gra i nie gra…”,
„Piękno jest po to…”, „Młodość skrzydlata…”,
„Po co nam wolność?”, „Dzieci w nas…”, „W
drodze…”. Z kolei przypomnijmy sobie również
kilka ostatnich tytułów owych almanachów,
opublikowanych przez Instytut Wydawniczy
„Świadectwo”: „Mężczyzna i kobieta…” „Słońce
i księżyc…”, „Kultura i sztuka…”. Z pewnością
każdy z nas zauważy, iż tematy są niezwykle szerokie, zawierają w sobie niewyczerpane bogactwo
poetyckich pomysłów i skojarzeń. Pozwalają na

różnorodność interpretacyjną, prowokują do
odpowiedzi nietypowych, niebanalnych, zaskakujących. Ich pozornie proste brzmienie ma za
zadanie autorów ośmielić, pobudzić do większej
kreatywności, wyrzucić z zastygłych foremek
poglądów, zardzewiałych matryc postrzegania
otaczającej ich rzeczywistości. I jak widać – od
ponad 20 lat owa sztuczka znakomicie udaje się
organizatorom konkursu. Gdyby wpisać nazwę
zawodów poetyckich – „O Wieniec Akantu”, do
popularnej wyszukiwarki internetowej Google,
szybko się okaże, że wielu poetów ceni sobie
zdobytą w konkursie nagrodę czy wyróżnienie
w postaci druku wiersza. Jak widać konkurs
jest prestiżowy – informacje o nim pojawiają
się w biogramach poetów, wiadomościach na
autorskich blogach, na stronach związków,
stowarzyszeń poetyckich. Nic w tym dziwnego
– miesięcznik literacki „Akant”, założony w
roku 1998 przez Stefana Pastuszewskiego (od
początku sekretarza redakcji), na czele z redaktor naczelną Jolantą Baziak, to pismo, które z
powodzeniem opiera się narastającym kryzysom
na polskim rynku wydawniczym. Tajemnica
sukcesu? Ciężka, codzienna praca redakcji,
która całorocznie owocuje. A czym? – To już
możemy przeczytać na okładce między innymi
najnowszego almanachu „Słońce… A jednak
zawsze”: Ogólnopolski miesięcznik literacki „Akant”
ma szeroko otwarte łamy dla wszystkich kierunków
artystycznych. Poświęcony jest literaturze i innym dziedzinom sztuki. Obecny jest w 50 bibliotekach, znany
jest w kraju i zagranicą. Nakład miesięczny wynosi
2000 egzemplarzy!
Ta otwartość na wszelkiej maści twórców
i ich teksty, pozwala przeczytać na łamach miesięcznika różnorodność dzieł, napisanych w odmiennych stylach i formach. Jeśli tylko poziom
merytoryczny tekstu literackiego na to pozwala,
redakcja publikuje także teksty polemiczne,
czasami dość śmiałe w wymowie, uznane przesz
niektórych może za nieco dyskusyjne. Ta taktyka
na dłuższą metę znakomicie się jednak sprawdza
– teksty wywołują w czytelnikach jakąś konkretną
reakcję, żyją, rodzą twórcze dyskursy, potyczki
słowne. Pismo dzięki temu tętni życiem, nie
moszcząc sobie tylko przytulnego gniazdka za
wysokim, nieprzeniknionym murem ustalonych
z góry poglądów na wszystko. I ta różnorodność
w ocenie tych samych zjawisk, daje się także
zauważyć w twórczości poetów biorących udział
w XXI Agonie Poetyckim „O Wieniec Akantu”.
Oczywiście także na kartkach almanachu znajdziemy mnogość stylów i poetyk, dostrzeżemy
wielogłosowość twórców. Mogą się jednak czuć
wybrańcami – oto przeszli przez sito redakcyjne
wydawnictwa, nagrodzeni – wydrukowani. Pozostali uczestnicy konkursowych zmagań musieli
pozostać na zewnątrz tej elitarnej grupy ponad
40 autorów. Ich teksty nie znalazły uznania
jury, co nie znaczy, że powinni się zrazić i na
zawsze zaniechać pisania. Choć oczywiście nie
można przecież wykluczyć, iż wśród nich jest
jeden czy drugi osobnik z rodzaju le narcisse de
l’écritoire, czyli tak zwany „narcyz z kałamarza”,
autor rozkochany we wszystkim, co napisał.
Zwykle odrzuconym tekstom z pewnością
czegoś brakuje – jeśli nawet nie sprawności
warsztatowej – to choćby jakiejś atrakcyjnej
koncepcji twórczej. Można się także domyśleć,
że nawet dość ciekawe konstrukcyjnie teksty nie

zawsze mogą doczekać się druku w wydawnictwie zwartym – z tego prostego powodu, że…
nie ma w nim miejsca. Publikacje nie są tanie,
papier może i jest cierpliwy, ale dość kosztowny.
Uczestnicy, którzy nie znaleźli swoich wierszy
w almanachach „Akantu”, nie powinni jednak
„łamać pióra”, wyrywać klawiszy z komputera
i rezygnować z twórczej ekspresji. Nie każdy
może przecież wgrać, zostać zauważony, doceniony, ale każdy może starać się odbierać świat
poprzez słowa – gąbki, nasączone tysiącami
– milionami znaczeń. Każdy może wzbogacać
świat i siebie – przefiltrowanymi przez swoją
świadomość elementami doczesności. Być może
ta codzienna, uparta warsztatowa praca nad
budową tekstu sprawi, że podczas kolejnych
zawodów poetyckich „Akantu”, w następnym
almanachu przeczytamy wiersze nieznanych
dotąd twórców?
Powróćmy jednak do almanachu z roku
2021, w którym znaleźć możemy nazwiska bardziej lub mniej znane, wielu twórców chętnie
dotąd publikujących na gościnnych łamach
„Akantu”, jak również młodych, wstępujących
dopiero na wąską, krętą ścieżkę twórczą. Wielu
z poetów ma już na swoim koncie ogrom literackich sukcesów, poszczycić się mogą wieloma
wydanymi książkami, bogatym dorobkiem,
publikacjami w licznych periodykach kulturalnych, literackich. Wszyscy uczestnicy zgodnie
podjęli się „solarnej” tematyki. Jak pisze w
posłowiu Stefan Pastuszewski: Temat XXI agonu
„Słońce… A jednak zawsze” wydawał się banalny.
Bo słońce zawsze jest. Jest? Czasem ciemną nocą, kiedy
nie możemy spać, wyglądamy słońca. Przywołuje
wiersze Dariusza Kadyszewskiego, który upatruje
apokalipsy przyspieszonej przez ludzkie barbarzyństwo
wobec przyrody, pisze, że w tym filmie katatonicznym,
ostatni aktor zgasi słońce. Stefan Pastuszewski
powołuje się także na tekst Joanny Kamińskiej,
która pragnie iść tam, gdzie słońce zachodzi oraz
Karoliny Pawłowskiej: W dłoniach Chloe gaśnie
słońce. I dalej czytamy: Tak więc słońce wprawdzie
jest, ale może go nie być. Niepokój, dezorientacja,
nawet przerażenie towarzyszy tym wierszom, bo one
w większości przypadków powstały teraz, niedawno,
a świat lat 2020-2021 to świat zakłócony, wybity ze
swego rytmu. Wprawdzie wciąż na tej samej orbicie,
ale neurastenicznie rozedrgany niczym tramwaj na
zakręcie, który w każdej chwili… Na szczęście tekst
posłowia niesie również słowa otuchy, nadziei…
Większość zgromadzonych w tym almanachu wierszy
wierzy w słońce, które „przychodzi z odsieczą” (Katarzyna Koziorowska), „Bóg Ra wpada promiennie przez
zakratowane okno” (Radosław Kubik), a „lampa
inkubatora jest rozjaśniona słońcem” (Wiesław
Marcysiak). Można zatem odetchnąć głębiej,
z ulgą: Światło zwycięża mrok, ciepło chłód. Poezja
opowiada się po tej stronie. Zawsze tak było i zawsze
tak będzie. Stąd drugi człon naszego agonu: „zawsze”.
Jednocześnie Stefan Pastuszewski zastanawia się,
dlaczego – choć przecież i miłość, podobnie
jak słońce, istnieje w każdej epoce – „zawsze”,
stwarza tyle trudności piszącym. I sam sobie
w posłowiu odpowiada: Chyba dlatego, że słońce
bezpośrednio nas nie dotyczy, choć jest nam potrzebne,
a w miłość jesteśmy wplątani, czasem beznadziejnie.
I trudno nawet przy pomocy poetyckiego słowa z niej
się wyplątać.
Zatem słońce, pisanie o nim - otwiera
naszą percepcję, ożywia intuicjami zgrabiałe
marazmem palce. Irena Batura enigmatycznie,
prowokacyjnie ucieka od ludzi / w poszukiwaniu
/ człowieka. Grzegorz Borowiec jest kotem, który
skacze po rzeczywistościach - tym, który wypuszcza
ostatnie szkła / i słońce prosto na podłogę („Dzisiaj”).
Świat Aleksandry Brzozowskiej jest niczym (…)
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pocztówka / z porcelanowym słońcem. Podszyta
niepokojem kreśli nam przed oczyma rzeczywistość, w której ptaki zastygają w lamencie karetek,
a kółka hulajnóg stukają / jak kastaniety. Oto jak
radzi sobie z obawą doczesnego życia: Składam
migoczące stop-klatki / w amulety / przeciw nakazowi /
Codziennego strachu („Amulety”). W wierszu Anny
Budzyńskiej-Cichej to słowo gramoli się / z kokonu
myśli. / Budzi się jak słońce z pościeli nocy („Powoli”),
finalnie doprowadzając do powstania wiersza,
będącego zapewne dla autorów rodzajem
ochronnego pancerza przez wściekłymi atakami
codzienności. U Tadeusza Charmuszko słońce
(…) nabiera niezdrowych / podejrzeń w promieni
pęk złocisty („Słońce”), a u Doroty Czerwińskiej
tytułowa „Siłaczka” – staruszka, zerka na słońce,
lecz oczy / już nie chcą przyjmować światła, / zdominowały je cienie. Jakże boleśnie trafnie poetka
odmalowała starość – pchanie balkonika, za nim
garb wielki i nóżki / jak nitki się poplątały. / (…) /
Tutaj kruchość jest siłą, / a desperacja metodą (…).
Krzysztof Deja o słońcu myśli przez pryzmat „Południowoaustralijskiej jesieni”, a dla Dariusza
Filingera światłem jest pewien charakterystyczny
rodzaj… chrząszcza („Miejsce gdzie robaczki
świętojańskie rozpraszają mrok”). Poeta Michał Filipowski to oczy pewnej kobiety uznaje
za słońce: (…) mogę iść nocą ciemnym parkiem /
kiedy wiem że na mnie patrzysz. Z kolei Szymon
Florczyk zadziwia tekstem „Do szefowej pani”,
której figura jest słońcem ocynkowana w swej gracji
całej / nawyginanej / jako ta rączka zgrabna / gibka
niby szlauch powabna. Podmiot liryczny wiersza
(w domyśle – zapewne prosty robotnik), w dość
oryginalny i nowatorski sposób komplementuje
damskie wdzięki. By nie zdradzić jednak wszystkiego, dodam tylko, że padają tam tak fachowe,
branżowe słowa, wyrażenia, jak: rurki trzy czwarte
cala ołowiane, srebrzanka, świeżo cyklinowana deseczka podłogowa czy gładź szpachlowa. Krzysztof
Grzelak w wierszu o dorastaniu do nowej rzeczywistości („Coś się zaczyna”) – pisze, iż bez
pewnych, znanych mu, zastanych dotychczas
w jego życiu elementów codzienności – (…)
słońce stanie się księżycem / a księżyc stanie się gorzką
pigułką przeciw owulacji. Poeta dopełnia rytuałów
powitalnych z nowym: witaj bilansie rachunkowy
w całej swej grozie / witaj dwudziestozłotowa godzino
i ty groszowa sekundo. Cóż, jeśli to netto, to chyba
jeszcze nie jest tak źle?
Przywołany już w posłowiu Stefana Pastuszewskiego Dariusz Kadyszewski, celnie odmalowuje zagładę: cichym lotem odlatują / bezzwrotnie
zwierzęta. Uświadamia nam, że z definicji las
to zbiór / wykastrowanych lęków przestrzeni; tylko
śmierci / nikt nie spłaci / kredytu hipochondrycznego. Także wspomniana już przez Stefana
Pastuszewskiego Joanna Kamińska w wierszu
„Za utracjuszy”, stara się znaleźć metodę, by po
zachodzie słońca przegonić nostalgię wieczorną
czy odnaleźć zamglone memento wytchnienia.
W tekście „W intencji manny” Ewy Kłobuch
- słońce świeci powieszonemu łotrowi w (…)
niewidzące oczy / i uszy zamknięte na głucho. Wiersz
Katarzyny Koziorowskiej „Między prologiem a
epilogiem” (także już wspomniany), mieni się
od ciekawych, wizyjnych fraz: sypkość twoich
słów; cisza przeklina jutro; nadciągał czas, zjełczały
/ i niczyj; (…) ciała, te frasobliwe płaty mięsa. A
potem znów czytamy o śmierci, którą przecież także oświetlają sprawiedliwie promienie
słońca: Widziałam śmierć, / ledwo mieściła się /
w twoim uśmiechu. Słońce (pośrednio) odnajdziemy również w iskrzącym się szronie, w
oryginalnym wierszu Tomasza Koźmińskiego
„Abecedariusz”. Sławomir Krzyśka w wierszu
bez tytułu każe czytelnikowi raczej domyślać

się istnienia słońca ukrytego, bo oto pomiędzy
jego linijkami (…) kończy się dzień. Dajemy się
porwać rzeczywistości audio: Głos jak burza /
owinięty w bawełnę / Słowa jak dźwięki / ukryte
w spojrzeniach. Marcin Lenartowicz w tekście
„Nikt tak pięknie nie mówił” (tytuł od razu
przywodzi na myśl znaną piosenkę zespołu
„Piżama Porno” – „Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości”) – pisze o chmurach,
które (…) poszły na wagary, / żebym mógł dać ci
dziś słońce. / I zimno mu teraz, bo zgubiło kołdrę,
/ więc do nas należy podgrzanie go w garnku, /
przypalenie aż zmieni się w ciało stałe. Wiersz to
zmiennocieplny – zdania rozgrzewające duszę
odbiorcy, przełamane są linijkami (i to dosłownie) - „posągowymi”. Piotr Łączyński w „Locie
mocy” śni o życiu owadzim, gdzie (…) Słońce
łagodnie / cień rozpieszcza (…), a Mieczysław Arkadiusz Łyp pisze dla odmiany z pobliża słońca
- o locie motyli i złotej ważki („Promyki upalnego
lata”). Słońce odnajdujemy także w poemacie
bez tytułu Jana Skarbimira Milanowskiego. I tu
tym słońcem oświetlone piękne frazy: zeszklone
arkana szkarłatu; speszony cień; dziewicza tylość;
myśl mnoga nagości; myśl bosa; (…) w oku płonące
powięzie, / i zeszklone igliwie (…); morelowa noc.
Poddajemy się migotliwemu czarowi tych zdań:
Milknąc półsłowem, / słodko jest gasnąć razem, /
wnet gdy malujesz się jedynie - / bezcieniem i jawisz
miernym pejzażem.
W antologii Krystyna Morawska każe czytelnikowi domyślać się istnienia pierwotnej jasności, dnia, nadając swojemu tekstowi poetyckiemu jakże wymowny tytuł „Dzień gaszenia
świateł”. Jej kolejny wiersz „Podwójny płomień”
to przestrzeń, w którym poetka chwyta błyski,
które niskie słońce / rozrzuca po wodzie. (…) / (…)
/ Małe słowa migotem otwierają umysł, / rozwijają
żagle, malują obrazy / - artefakty ponownie nabrały
koloru. Z kolei tytuł – temat, nosi wiersz Juliusza
Rafelda – „Plamy na słońcu”. Maciej Rybicki
przypomina, że to Vincent van Gogh ulepił z
farb księżyc cyprysy / (…) / słońce i wszystkie gwiazdy
/ stare krzesło buty / i siebie samego („Vincent”).
Dla Krzysztofa Nurkowskiego słońce jest upalne
gorące („Blue Monady”), a u Juliusza Orlikowskiego słońca nie widzimy, ale domyślamy
się, że wstało, skoro rajskie, zakazane drzewo
mówi podmiotowi lirycznemu powitalne dzień
dobry („Biogram”). Adam R. Prokop zauważa
niezwykle trafnie, iż miejsca pocałunku owego
słońca z ziemią / to pustynie („Słoneczny”). Marcin Rogalski, zmagając się poetycko z miłością i
formularzem podatkowym ZAP-3, tęskni jeszcze
za słońcem („Smoothie”). Andrzej Sepioł w
„Planie duszy” - maluje przed nami słowem
obrazy jasne, bo oto nagle: Na powrót słońce
całą kopułę rozpala. Uważnie, ze wzruszeniem
czytamy jego uczuć księgę.
W samą pełnię lata w zatoce Portofino
zabiera nas Ewa Katarzyna Skorupska: (…)
skórę rozpala / słońce w zenicie / z palety Raffaella
/ Pośród powietrza / gęstego jak ciasto („Latem
w zatoce Portofino”). Marcin Stachelski (…)
wypromienia poranne słońca / z okien hotelowych
pokoi (…) i jest zdania, że należy (…) rozciągnąć
na / myśli nasze wciąż zdumione twarze, gdyż
takie zachowania gwarantują kąpiel w jasnej i
dobrej chwili – wiersz „Hopperiada (I)”. Długi
poemat Jerzego Stasiewicza „Płomienie poezji
sięgają obu fortów”, uświadamia czytelnikowi,
że podczas obcowania z poezją powinien on
(…) bardziej / czuć niż widzieć. Musi też mieć się
na baczności: Pośpiech gubi wrażliwość. I jeszcze:
(…) Silny / nurt szarpie podbrzuszem / przęseł
mostu. Trzeba więc stąpać ostrożnie, uważnie.
Próżno w tym świecie szukać jasnych promie-
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ni słońca: Promocja, okazja steruje mózgiem. W
tekście „Mniej niż jeden” Tomasza Stefaniuka
(…) słońce (…) ogrzewało dzień, ono wciąż dodaje
człowiekowi otuchy i odwagi do działania,
gdy: Nawet jego własne towarzystwo / Przestało mu
odpowiadać (…). Nadzieją, już niestety po raz
ostatni, podzielił się z nami Piotr Szczepański w
utworze „Listopadnie 2”: rozmawiam z żyjącymi /
jest szansa / na wyjaśnienie / kilku spraw / jest przypadkowy czas / na dogadanie się / jest słońce / cierpliwy świadek / (…) / żyjmy patrzeniem na ostatnie
liście / wpadające pod podarte trampki. Tak, żyjmy
zatem, szukajmy porozumienia z ludźmi, póki
jeszcze doczesność wokół nas daje nam taką
możliwość, poruszajmy – jak pisze Małgorzata
Wątor – wskaźnik (…) żywotności; zajmujmy w
przyszłości inne miejsca postojowe („Duch człowieka”). Owszem, początkowo – tak, jak autorkę
wiersza, może czekać nas rozczarowanie: Zaczęłam maskować się w rzeczywistości / Doczłowieczyłam
się i zostałam z niczym / (…) / Ubieram okulary
przeciw–człowiecze. Ale już ze wsparciem słowa
– pomocnym, optymistycznym obrazkiem
poetyckim, spieszy Juliusz Wątroba: rozkwitają
wszystkie kwiaty / wielobarwnym słońcem / na łące
/ twego ciała. Lirycznie, lekko brzmią słowa
z początku wiersza „Wszystko jedno”: Zbiegły
się / wszystkie kolory / w jedno miejsce / Wszystkie
kształty / we wszystko jedno / I tyle niedomówień /
niedośpiewań / (…).
Almanach „Słońce… A jednak zawsze”,
kończą wiersze trzech mężczyzn. Jacek Wilkowski w utworze „Przezroczysta” kreśli przed nami
bogactwo empatycznie odebranych wrażeń,
doznań… martwej natury: Jestem szkło matowe,
/ którego słońce nie rozświetla, / (…) / godzę się na
powolne znikanie. Z kolei Mieczysław Wojtasik w
wierszu „Jakie to ludzkie”, pisze o deszczu człowieczeństwa, który delikatnie przesuwał wskazówki czasu
/ w jasność i dosyt nadziei. Musimy wciąż uważać,
gdyż już zeszliśmy z drzewa mądrości / słońce coraz
uważniej / liczy nasze kroki. Marek Wołyński w
utworze „Jeszcze nie czas”, przywołuje do istnienia chmurę – siwy warkocz, która pragnie (…)
rozjaśnić / zgarbiony wierzchołek / co niczym wdowa
/ na ławce… oraz wielkoliterowe Słońce, które
rozpala horyzont. Dalej jest już tylko wspomniane
posłowie, a potem cisza, brzemienna w nowe
przemyślenia, domyślenia, autorskie olśnienia.
Obfitość poetyk, metafor, sposobów
obrazowania, doznań… Oto, czym z czytelnikiem dzieli się „solarny” almanach „Akantu”.
A jak pamiętamy, słońce jest już od czasów
starożytności symbolem nieskończoności, nieba, światła, ognia, oświecenia, prawdy, wiedzy,
płodności, sprawiedliwości, życia i energii. Już
tysiące lat temu oddawano mu część boską, a
także w wielu mitologiach personifikowano. To
wiecznie zwycięski pogromca nocy, zwiastujący
nowy, lepszy początek. Uczestnicy XXI Agonu
Poetyckiego „O Wieniec Akantu” przez blisko
60 stron toczyli pojedynki na solarne słowa i
frazy. Choć pojawili się koronowani, uhonorowani zwycięzcy tych słonecznych fechtunków,
można uznać, że tak naprawdę każdy został
bohaterem w swoim poetyckim mikroświecie.
W czasach, kiedy pandemia posadziła każdego
z nas na chybotliwej krawędzi zapadni, poezja
wyciąga swoją delikatną dłoń po nasze obawy,
lęki, niepokoje – oświetla je silnym, odkażającym, wypalającym wszystkie wirusy światłem
latarki słowa. Reflektory nadziei wciąż świecą
mocno… v
Almanach Słońce… A jednak zawsze, XXI Agon Poetycki
„O Wieniec Akantu”, Instytut Wydawniczy „Świadectwo”,
Bydgoszcz 2021
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Jerzy Stasiewicz

Pada deszcz i jeszcze bardziej ciemnieje bruk.
Pomiędzy kamieniami otwierają się małe
otchłanie.

Wiersze czytamy po swojemu
Muszę przyznać uczciwie na początku
szkicu; z książką zawierającą indywidualne
– subiektywne – odniesienia do garści wybranych wierszy, stykam się po raz pierwszy.
Co nie znaczy, że takich pozycji nie ma? Po
prostu – co nawet pewne – moja wiedza i
ogląd literatury są zbyt małe, sięgają jedynie
kilkunastu półek… w bibliotece miejsko-gminnej. Ale dość skromności?!
Chcę państwu zaprezentować książkę
Renaty Blicharz; opolanki – poetki,
prozaika, malarki, (dodam; miłośniczki
sztuk wszelakich), blogerki (ostatnio moda
wśród ludzi pióra). Autorkę tomów poetyckich: Pocztówka z bajki (1997,II 2018),
Kolekcjonerka (2006), Czarna aureola(2009),
Kołderka z białego marmuru (2011), Czarownica z sypialni (2015), 189 dwójek (2019).
– Książkę z bardzo intrygującym tytułem:
Wiersze czytam po swojemu. Z okładką zdobną barwnym akrylem autorki z 2020 roku,
zatytułowanym „ Trzeci horyzont”. Poetka
przechadzając się Mostem Groszowym, zatopiona w cichym szumie Młynówki dzieli
się z czytelnikiem - ale i z sama sobą w głębi
duszy – ponad trzydziestoma utworamipoetyckimi. Pokazując świat wewnętrzny
danego autora, ale i paletę własnych przeżyć
ukrytych w zakamarkach jaźni omawianych
liryków. Nie wstydzi się tego, czym zjednuje
czytelnika, wprowadzając go w intymną
ścieżkę/rozmowę z poetą tym z przed wieku,
wydawałoby się kreującym inną (dawną)
rzeczywistość i rówieśnikiem znającym internet, i drukującym na portalach.
Chwalebnym u Renaty Blicharz jest
– rzadkość wśród piszących– docenienie i
traktowanie innych poetów (niekoniecznie
noblistów) jako mentorów i czerpanie z
głębin ich źródła życiodajnego powiewu:
odczuć, doznań, pamięci, smaku, nawet
zapachu. Bo poezja jest sztuką najwyższą,
potrzebną do życia każdemu człowiekowi
– już czuję na krtani kły niezgody – przytoczę Witolda Gombrowicza piszącego w
„ Dzienniku”: „ Sztuka jest arystokratyczna
do szpiku kości, jak książę krwi. Jest zaprzeczeniem równości i uwielbieniem wyższości.
Jest sprawą talentu, czy nawet geniuszu, czyli nadrzędności, wybitności, jedyności, jest
także surowym hierarchizowaniem wartości,
okrucieństwa w stosunku do tego, co pospo-

lite, wybieraniem i doskonaleniem tego, co
rzadkie, niezastąpione”. A więc człowiekiem
z krwi i kości. Czytelnikiem!!! Poetą!!!
Na kartach książki przewijają się nazwiska w świecie szeroko pojętej kultury
bardzo znane: Jan Sebastian Bach, Michaił
Bułhakow, Vincent van Gogh, Jarosław
Iwaszkiewicz, Elia Kazan, Czesław Miłosz,
Pablo Neruda, Francesco Petrarka, Wisława Szymborska, Giuseppe Verdi, William
Wordsworth to autorzy wierszy, postacie w
nich występujące, bądź twórcy innych dziedzin sztuki do, których odwołuje się Renata
Blicharz. Co ciekawe w niektórych szkicach
komentuje (podpowiada/ dopowiada) czytany wiersz swoim lirykiem. Tutaj ma bezsporne prawo, Ona jest przewodnikiem, my
tylko podążamy wytyczonym szlakiem. I od
nas zależy ile z tej wędrówki po labiryntach
poezji przyswoimy.
Sięgnę teraz do wierszy poetów
znanych mi osobiście (wielu już odeszło) –
klasyków pozostawiam czytelnikom – może
jeszcze w świadomości nie utrwalonych –
poza wyjątkami, - ale ciekawych, wartych
przytoczenia i fragmentów szkiców czytania
po swojemu. Mam nadzieję, dowiedzieć się
coś o zawartości Biblioteki Aleksandryjskiej.
Bo kto ją spalił? Wiem.
Rozpocznę od utworu „Stary Sącz
wieczorem”
Zachodzi słońce nad rynkiem i w liściach
pokrzyw odbija się
niedoskonałość miasteczka. Gwiżdżą czajniki
w domach,
jakby wiele pociągów jednocześnie wyruszało
w podróż.
Płoną ogniska na łąkach i ich długie westchnienia
wędrują nad drzewami jak zagubione latawce.
Z kościoła wracają niepewnym krokiem ostatni
pielgrzymi.
Telewizory budzą się ze snu i od razu wiedzą
wszystko,
jak demony Aleksandrii o smagłych twarzach
paserów.
Spadają noże na chleb, na wędlinę, na drewno, na ofiarę.
Ciemnieje niebo, w którym dawniej kryli się
aniołowie
a teraz tylko sierżant policji i jego śp. motocykl.

I komentarza: „Kiedy czytam „Stary
Sącz wieczorem” Adama Zagajewskiego
myślę, że w tym utworze „zawartość poezji
w poezji” jest… wielka. Niemalże stu procentowa! Rzadko się spotyka takie stężenie poezji w wierszu. Bo w każdym wersie
tego — niedługiego w sumie — tekstu
znajdujemy przenośnię, cudną metaforę,
niezwykłe zestawienie słów, niewiarygodne porównanie, niepotoczny zwrot, opis
poetycki albo obraz taki, który namalować
słowem może tylko wybitny poeta, używając sobie tylko właściwych narzędzi artystycznych (…)”. Dodam tworzył wyłącznie
wiersz biały i wolny. Definiując poezję jako
sztukę przetwarzania i układania wyrażeń
myślowych. Dla Pana Adama sens był najważniejszą cechą poezji, a nie kształtowanie
języka. Z tajemnicą wpisaną w przeżywanie
współczesności.
wycił Renatę Blicharz. Przeszywając
jednocześnie dreszczem na wspomnienie
słów Mariana Stali:
„Zachwyt łatwo jest wyrazić. Trudniej
uzasadnić”. Jest „ Wieczór w Tatrach” Stanisławy Młyńczak-Pałczyńskiej.
Zmierzch się wykrwawia za horyzontem
i noc zatańczy zaraz z księżycem,
na chmur okrętach wspartych Giewontem
zewsząd spływają mgły bladolice.
Zmęczony wieczór syci się jointem,
zgasły latanie, śpią już ulice,
lecz nam zasypiać jeszcze się nie chce.
Wtuleni w siebie, w przyjazną przestrzeń,
łowimy dłońmi gwiezdne ławice.
„ Każde słowo spełnia tu określoną
rolę. W wierszu, opisującym „wielki spektakl na niebie”, wykorzystuję tu świadomie
tytuł utworu zespołu Pink Floyd — „The
Great Gig in the Sky”, mamy całe bogactwo
artystycznych środków stylistycznych, m.in.
metaforę, epitet, przenośnię, animizację,
personifikację. To one sprawiają, że zwyczajny opis pejzażu staje się „spektaklem”,
z wątkiem miłosnym w tle”.Stanisława to
żona i muza malarza Pawła Pałczyńskiego,
który w tle obrazu Don Kichot (FrantišekVšetička) I Sancho Pansa (Wojciech Ossoliński) utrwalił atrybuty kobiecości swojej
wybranki jako góry.
Jeden z trenów Krystyny Wrońskiej:
VII
Pomóż mi
poproś Go
niech zabierze to cierpienie
bo słabnę
bo chyba właśnie stoję na wysokim moście
i nie ręczę za siebie
„ Kilka linijek, kilkanaście słów i jeden
tylko, metaforyczny, obraz -<< chyba stoję na
moście>> i << nie ręczę za siebie>>. Dramatyczna prośba. Niebotyczna”. Ale tak z ręką
na sercu. Wypowiadana przez wielu z nas.
„ Na początek wiersz – z tomu „ Przystań” Anety Kielan - „***(pomyślałam,
że powiem)” — o miłości, o cudownej miłosnej rozmowie, która aż wywołuje tęsknotę.
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Ale to tylko moje odczytanie. Ten krótki
utwór ma niebywale szerokie pole do interpretacji. Może dotyczyć przyjaciół albo
rodziny, być może mówi o prawdzie albo
o strachu i odwadze. Ten liryczny drobiazg
jest świetnym przykładem na to, że poezja
daje każdemu czytelnikowi możliwość
odczytywania i odkrywania na swój własny
sposób bogactwa znaczeń w tekście wiersza”.
***
pomyślałam, że powiem
powiedziałam, co myślę
usłyszał wszystko
to, co myślałam
i to, co powiedziałam
Mnie do głębi uwiódł erotyk Anety!
***
Przy lampce wina
roziskrzę swe oczy
byś nie musiał
gdy ciemność zapadnie
szukać po omacku
Nie przytoczę żadnego komentarza.
Wyobraźnia niech zapracuje sama.
Teraz forma klasyczna – sonet. I utwór
Jerzego Kozarzewskiego „ Trzy sonety o
istnieniu”
Znów — jak zawsze — ta droga: w wybojach
chodniki,
tynki domów pokryte głupią bazgraniną,
jakiś chłopak wulgarnie się droczy z dziewczyną
i ten nawet, kto chciałby kimś tu być, jest
nikim.

Zostawiłem sobie na sam koniec
wiersz naszego noblisty pt. „ Kuźnia”
Podobał mi się miech, poruszany sznurem.
Może ręka, może nożny pedał, nie pamiętam.
Ale to dmuchanie, rozjarzanie ognia!
I kawał żelaza w ogniu, trzymany cęgami.
Czerwonymi, już miękki, gotów do kowadła,
Bity młotem, zginany w podkowę.
Rzucany w kubeł z wodą, syk i para.
I konie uwiązane, które będą kuć,
Podrzucają grzywami i w trawie nad rzeką
Lemiesze, płozy, brony do naprawy.
U wejścia, czując bosą podeszwą klepisko.
Tutaj bucha gorąco, a za mną obłoki.
I patrzę, patrzę. Do tego byłem wezwany:
Do pochwalania rzeczy, dlatego że są.
Miejsce to magiczne, dziś już ocierające się o mitologię, pełne potu i szorstkości
dłoni jest częścią mojego życiorysu do
1989 roku. Wprawdzie miech (wentylator)
napędzany był silnikiem elektrycznym. Ale
braki prądu w minionym systemie były tak
częste, że korba nie wychodziła z użytku.
Podwórze pełne furmanek na przednówku i jesienią – jak w dzień targowy – było
widokiem naturalnym.
„Wiersz zaczyna się opisem kuźni,
po prostu, nic więcej. A więc jest miech,
rozżarzony ogień, żelazo rozpalone
do czerwoności, kowadło i młoty, jest
także podkowa wrzucana do wody, która
wrze, syczy i paruje. Gdzieś obok stoją konie, jeszcze dalej rolnicze narzędzia leżą
w kolejce do kowala. Ot, zwyczajny opis
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kuźni. I niemal nic się nie dzieje, obrazek
prawie statyczny — i tu, myślę sobie, no
jak to, to co to za wiersz, co to za poezja?
Tu w ogóle nie ma poetyckości, bo tylko
opisywanie, co w kuźni się kuźni i co się
tam kowali, więc gdzież liryka, wyrafinowane metafory, te przenośnie, porównania,
epitety?”. Renata Blicharz przy drugiej
zwrotce doznaje olśnienia – jak chyba
wszyscy – mówiąc: „ widzę chłopca, który
na bosaka, w krótkich spodniach, przygląda się zafascynowany kowalskiemu
misterium, ale jednocześnie — niejako
w tym samym miejscu — nakłada się
na to obraz mężczyzny, będącego tym
chłopcem. I ten dorosły, dojrzały bohater
wie, jest świadomy własnego życia i jego
celu, swoich zadań i powinności. Został
stworzony po to, by — właśnie — opisywać,
tworzyć, chwalić dzieło — ludzkie, boskie,
właściwie to obojętne czyje. Aby dawać mu
świadectwo, gloryfikować życie, dopóki
ono jest, dopóki on, autor-podmiot-bohater, istnieje i dopóki dzierży narzędzie
do tego opisywania. Narzędzie, jakim jest
poezja…”
Mój świat doznań, emocji, metafizyczności liryki jest bardzo zbliżony do czytania
po swojemu Renaty Blicharz. Dlatego nie
ma tu wywodów, złośliwych mądrości,
tylko ściszonym głosem dopowiedź, króciutka informacja nie mącąca osobistych,
acz fachowych wypowiedzi autorki. v
Renata Blicharz, Wiersze czytamy po swojemu, Wyd.
Ridero, Kraków – Opole 2021 s. 106.

I kroki tu nijakie jak dni, które płyną,
trzymając w zadomieniu zastałe nawyki —
zwykły żywot człowieczy z miejskiej statystyki,
w której ciepła nijakość nie może być winą.
I oto na tej drodze bez zjawy anioła
przychodzi przeogromne i żywe wzruszenie,
że żyje się w cudzie, cud trwa dookoła,
a łaską jest tu także codzienne strudzenie.
I nawet jeśli chwila ta przetrwać nie zdoła,
niechaj w górę się niesie moje dziękczynienie.
Nysa, 22, 24 i 28 maja 1991
„Najważniejsza jest tu pewna łagodność
i czuła mądrość, którą tak wyczuwalnie przekazuje nam autor. Taką serdeczność czuje się
nawet w sposobie opisywania wybojów,
szarych tynków, ścian pokrytych brzydkim
graffiti czy niewybrednych zaczepek młodych
ludzi.(…) Najważniejsza jest płynąca z ducha
tego wiersza i z jego lirycznej aury, otucha,
że żyć i kochać możemy zawsze, w każdym
miejscu na świecie, i że nasza codzienność,
jaka by ona nie była i gdzie by ona nie była,
zawsze może być i — co ważne — jest,
cudem!”. Tak. Cudem! Cudem było wstawiennictwo Juliana Tuwima u Prezydenta
Bieruta i zamiana (łaska) podwójnego wyroku śmierci na 10 lat ciężkiego więzienia.
We wrześniu 2021r. przy nyskim magistracie
stanął pomnik ławeczka Pana Jerzego, autorstwa prof. Mariana Molendy. Można usiąść
i „ porozmawiać” z poetą szczerze. Tak jak
szczera jest jego „ Egzekucja”.
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Sylwia Kanicka

Buszując po zaczarowanych ogrodach
„więc może lepiej wyjdź
mi z głowy”1
Zacznę od słów zaczerpniętych z utworu,
gdyż wiersze Adama Marka, zamieszczone
w zbiorze „Ogród Eowyn”, który ukazał się
nakładem wydawnictwa FONT w 2020 roku,
potrafią zakotwiczyć w głowie, a wpływa na to
kilka czynników.
Uwagę przykuwa tytuł, który staje się
drogowskazem, albo chociaż małą wskazówką
do interpretacji. Eowyn najłatwiej powiązać
z Tolkienem, a szczególnie z jego bohaterką, z jednej strony odważną, stawiająca
czoła przeciwnościom, z drugiej częściowo
osamotnioną. „Éowyn to postać niejednoznaczna. Zagubiona młoda kobieta, która
w desperacji szuka siebie na polu walki”2 i
ten wizerunek poszukiwania wpisał się w
wiersze, gdyż „Eowyn tylko była / jest / a
może będzie”3. Wszystko zależy od tego, ile
jej cech będzie chciało się odnaleźć w poezji
autora. Nawiązanie do tolkienowskiej postaci powoduje również spojrzenie na utwory
od strony eskapizmu, który staje się jedną z
płaszczyzn tej książki poetyckiej, gdyż Marek
intryguje sposobem pisania, łatwością łączenia
z sobą różnych elementów, szczególnie tych
realnych z tymi z wyobraźni. Wykorzystuje
do tego ludzkie zachowania, które niejednokrotnie szukają odskoczni od realności. Po
drugie, Adam Marek stawia swojego bohatera pomiędzy dwoma światami realnymi, a
mianowicie pomiędzy tym bezpiecznym (jak
inaczej odbierać czułe słowa na temat miejsc
wyciągniętych z pamięci, dotyczących chwil
dzieciństwa), a tym, który nadszedł wraz z kolejnymi latami życia, kiedy musi zmierzyć się
z wymaganiami dorosłości. Te dwa elementy,
występujące w wierszach, sprawiają, iż wzrost
zaciekawienia treścią zbioru nasila się wraz
z czytaniem kolejnych utworów więc warto
wejść w ten ogród.
Kim jest podmiot liryczny w poezji
Marka, albo raczej, jakie posiada cechy, to
pytanie, pojawiające się już na samym początku. Czytając zbiór, zastanawiałam się dokąd
doprowadzi ta bajkowa sceneria. Tytuł i wykorzystane postacie, jak choćby Gepetto czy
wodnik Szuwarek, nie pozostawiają wątpliwości wchodzenia w inny świat. Z drugiej strony,

świetny zabieg, by przykuć uwagę, bo czasami
trudno na chwilę wytchnienia, a mały chwyt
sentymentalny potrafi ją wygospodarować.
Jednak autor wyprowadza czytelnika z błędu.
Wiersze nie są bajkowym opowiadaniem. Są
raczej lustrem, w którym podmiot pozwala
czytelnikowi zobaczyć codzienność, jak mówi
„zanim zdążyłem powróżyć z fusów”4 i dodaje
„sześć dni / tyle trwa mój tydzień / prawie
tyle ile Bóg stwarzał ziemię / przynajmniej
dla tych którzy wierzą”5. To zderzenie z sobą
dwóch sposobów patrzenia (wróżby, wiara),
jest jednoczesnym zwróceniem uwagi na różnice w pojmowaniu życia. Podmiot zauważa,
iż nie funkcjonujemy w świecie, gdzie wszystko
jest dopracowane (choć to byłoby wygodne),
bo wówczas całkowicie zatracilibyśmy swoją
osobowość i zwraca uwagę, iż człowiekowi
potrzebny jest moment złapania oddechu.
Może się nim stać dzień wróżb, jak i szósty
czy siódmy dzień tygodnia, bo niezależnie od
poglądów odpoczynek jest niezbędny, dlatego
podmiot próbuje znaleźć dla siebie, jak i dla
odbiorcy, jeżeli ten zechce za nim podążyć,
przestrzeń, zapraszając:
„wystarczy zajrzeć
przez uchylone drzwi”6.
To miejsce nie będzie idealną krainą, w
końcu Gepetto stworzył Pinokia, ale przede
wszystkim wskazującą na wiele sytuacji, które
pomija się, czasami dla własnego wygodnictwa. Marek, przez pryzmat bajki, próbuje pokazać czytelnikowi, że czasami trzeba pozwolić
sobie na irracjonalne spojrzenie na siebie i
swoje otoczenie, wówczas kolejne, racjonalne,
otworzy szerzej oczy, a może nawet zmieni
podejście do dziejących się sytuacji, bo:
„mnie boli szyja od pochylania się
nad sobą”7
Poeta pozwala swojemu bohaterowi
mówić wprost do czytelnika:
„szacunek przychodzi z wiekiem
do siebie do ciebie
(…)
jednoosobowy
modrzewiowy wagon”8
więc czas na zastanowienie, by nie okazało
się, że, dopiero w tym wagonie, zasłuży się
na dobre słowo otoczenia, wypowiadane
ze względu na tradycję. Co ciekawe, autor
umieścił te słowa w połowie zbioru pozwalając
odbiorcy najpierw wejść w czytane utwory,
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skupiając jego uwagę na życiu ich bohatera,
a ten, w swoich wypowiedziach, łączy w jedno realność i fikcję. Czytelnik nie do końca
wie, kiedy autor, wkładając w usta podmiotu
słowa, mówi poważnie, a kiedy częściowo
kpi z odbiorcy. Mając w pamięci tytuł całego
zbioru, można powiedzieć, że pozwala on na
doszukiwanie się prawdy. Czy więc podmiot
liryczny jest w tym, wykreowanym literacko,
świecie zagubiony, czy to odbiorca ma się
poczuć jak odkrywca? Marek nie daje na to
odpowiedzi, pozwala jednak, by to poszukiwanie, było dla obu stron swego rodzaju lekcją
pokory, połączonej z rozwojem pewności
siebie. Fikcyjna sceneria może być sposobem
ucieczki, i tak można ją traktować poprzez
wspomniany eskapizm, ale może również
być strategią przedstawienia problemów, bo
„nieprawda mieszka w stajni / nie prawda /
zajęła miejsce obok kozy marzeń / i słomy
rzuconej pod kopyta”9. W każdym razie autor
nie narzuca formy odbioru. Powiedzieć mogę
jednak, że ta, niby bajkowa, sceneria nie jest
prostym obrazem, z którym czytelnik zostaje
zapoznany. Autor stosuje wiele odniesień
i przeskoków utrudniających przebicie się
do wnętrza, przez co zmusza czytelnika do
analizowania.
Na ile połączenie fikcyjnego świata z
realnym jest pierwszym planem całej książki
poetyckiej, tak zderzenie z sobą dzieciństwa
i dorosłości staje się ważnym jej przesłaniem.
Każdy utwór zawiera emocje z tym związane,
które jednocześnie nie kipią i nie zniechęcają.
Świat dzieciństwa często wiąże się ciepłem,
miejscem beztroski i od takiego właśnie
zaczyna Adam Marek wspominając warsztat
dziadka. Podmiot, w tym miejscu, nie tylko
czuł magię, ale przede wszystkim otaczający
spokój. Można powiedzieć, że to przywołanie
ma być nowym kierunkiem w rozpatrywaniu
utworów poety. Z jednej strony dorosły podmiot chciałby znów stać się beztroskim chłopcem, wspominającym sobotnią kąpiel, kiedy
„w misce po bracie / zostało trochę mydlin”10,
a z drugiej mówi głośno: „nie potrafię zrozumieć / odliczanych na palcach / chwil”11,
co potęguje jego niepewność. Wspominanie
dzieciństwa jest dla podmiotu sposobem odnalezienia tożsamości i im więcej wyciągnie z
pamięci, tym lepiej będzie potrafił zrozumieć
swoje obecne położenie, a w myślach znajdzie „… korzystniejszy rachunek / strat”12.
Poeta bardzo świadomie stosuje odtwarzanie
wcześniejszych wydarzeń, by bohater mógł
powiedzieć czytelnikowi:
„patrzę ci w oczy
i czuje to samo
(…)
równie miło wspominam
pajdę ze smalcem
tyle że ona
nie uśmiecha się do mnie”13,
zwracając uwagę, że w przywoływaniu
wspomnień występują nie tylko sielskie obrazki, gdyż należy rozpatrywać każdą stronę swojego życia. Bohater wspomina różne sytuacje,
bo jak mówi „gdy zamykam oczy / goni mnie
przeszłość”14 więc trzeba przyjąć ją w każdej
postaci. Ta próba podróżowania pomiędzy
dorosłym życiem, a światem dziecka jest formą
wyszukiwania dla siebie wygodnego miejsca, o
którym myśli się „… za każdym razem /wcierając kolońską”15, by potem wrócić, bo wszystko
zmierza w jednym kierunku, a „śmierć nie
bywa bajką”16. Najważniejsze, to odnaleźć
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samego siebie i „… mieć kogoś / obok kto
doleje / do ognia”17. Tu pojawia się ważny
jeszcze jeden aspekt, którego można doszukać
się w rozpatrywaniu zbioru na płaszczyznach
realnych, a mianowicie rozliczenia siebie z
całego dotychczasowego życia. Wiersze można
potraktować jako formę pamiętnika spisanego po latach, by coś po sobie pozostawić. Autor tytułem jednego z wierszy zadaje pytanie
„urodziłem się i co z tego?” dając podmiotowi
możliwość odpowiedzi:
„głupio tak tort nazywać skrzynią
ale przecież świeczka
pięćdziesiąta i pierwsza
dziadowska”18
chcąc w ten sposób nakreślić potrzebę
podsumowania wszystkiego, czego doświadczył w życiu, bo droga, którą przeszedł, „jak
to droga / wije się skrętami węża / do domu
/ do ogrodu / do wody”19.
Wszystkie elementy, w poezji Marka,
mają swoje odpowiednie miejsce, jednak
czytając odnosi się wrażenie mocnego ich
wymieszania, co wywołuje refleksje podczas
czytania. Dodatkowym elementem, wzmacniającym odbiór jest obraz Leszka Kostuja,
Leśny i przyjaciele IV, znajdujący się na
okładce zbioru, a jego elementy dopełniają
graficznie każdy z utworów. Ten obraz to
swoisty rodzaj odbicia wszystkiego o czym
wspomniałam. Zamyka w sobie fikcyjny świat,
widoczny przy pierwszym spojrzeniu, oraz
ten realny, znajdujący się pod zauważonymi
maskami widocznych postaci. Symbol drzewa
przywołuje obrazowo korzenie, czyli miejsce
skąd się pochodzi, pień, którym się jest i koronę, czyli to co się osiągnie, poznając siebie
samego. Wykorzystanie fragmentów tego
obrazu na stronach zbioru, przypomina, iż
należy składać w całość wszystko, co dotyczy
życia, by móc, jak najdokładniej, zobaczyć
cały wizerunek.
Poezja Adama Marka to podróż, która
pozwala na urozmaicony odbiór. Może być
zaczarowaną bajką lub realnym patrzeniem na
życie. Może też być podążaniem za marzeniami, za tym czego nie ma na wyciągnięcie ręki,
choć należy pamiętać, że „bajek nigdy dosyć
/ chyba że tych / opowiadanych samemu
sobie”20, ale w tych trzeba znać umiar, by się
nie pogubić. v
Adam Marek, Ogród Eowyn, Wydawnictwo FONT, Poznań
2020, ss. 52
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Patrycja Spachacz

Liryczna treść codzienności
Joanna Pełka Smiełowska jest
absolwentką i doktorantką Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ekologiem, reportażystką oraz dziennikarką
niezależną, a z wykształcenia filozofem.
Pracowała m.in. w: „Gazecie Poznańskiej”,
„Gazecie Pomorskiej” i „Nowościach”.
Swoje artykuły publikowała także w: „Agorze”, „Aurze”, „Polityce”, „Gazecie Wyborczej”, „Newsweeku”. Otrzymała nagrodę
ministra środowiska za artykuły o ginących
gatunkach zwierząt. Wiersze pisze od 14
roku życia, z przerwami, publikuje na
literackich forach internetowych.
W poetyckim pisaniu Joanny Pełki
Śmiełowskiej mamy do czynienia z dialogiem, filozofią życia. Autorka Przeciwległego
żebra bardzo dobrze radzi sobie z treścią
i językiem poetyckim, sprawnie kreując
swoją rzeczywistość. Patrzy na świat poprzez kilka wymiarów jednocześnie i zmusza czytelnika do zaangażowania swego
intelektu, zmysłów oraz duchowości.
Podmiot tej poezji bardzo wnikliwie
obserwuje otoczenie, kreatywnie wykorzystując swoją kobiecość, nawet nieco
uwodzicielsko. Osobowość przebogata,
frapująca, pełna marzeń o idealnej miłości, romantyczna. W jaką stronę by nas
nie zabrała, zawsze pozostaje zajmującym
towarzystwem. Pozostaje nim nawet wówczas, gdy daje się zauważyć na uboczu
ulicznego zgiełku, gdzie: spisuję na bezsennym pergaminie/ wiełowartościowe logiki
świata/ wygrywam samotne bitwy i nie płonę
na stosie/ za mistycyzm (s. 6).
Wielokierunkowość poetyckiego
myślenia autorka próbuje potraktować
jako środek przy pomocy którego da się
pogodzić sprzeczności. Znajdziemy tu
wiele refleksyjnych i życiowych odniesień,
choćby o doświadczeniu smogu, o lasach
Białowieży czy o spożywaniu mięsa, spytajmy
świat czy byłby lepszy/ gdybyśmy umieli/ śmiać
się głosami ryb i dzieci/paść imionami świnie/
całować ustami bez smaku mięsa (s. 26).

Autorka nie boi się podejmowania
trudnych tematów i idzie o krok dalej
zwracając uwagę na wiele zagrożeń, które
nie tylko wynikają z ekologii, ale i też z
różnych podziałów, ignorancji, rasizmu,
czy różnych fanatyzmów. Wyziera troska o
przyszłość naszej planety, boli cierpienie,
szczególnie zwierząt.
W Przeciwległym żebrze zdecydowanie
dominuje poczucie ciągłego braku; kobiecy podmiot lityczny nie potrafi poradzić
sobie z pewnym brakiem, którego nie
do końca umie określić, czy nazwać. Tu
i ówdzie zaczyna dostrzegać coraz mniej
wolności, szczęścia, prawdy. W kolejnych
wierszach zaś skarży się na niezaspokojenie podstawowych potrzeb, na namiastkę
zaledwie uczuć. Stale zadaje pytania,
wraca do przeszłości.
Ilustracje Renaty Cygan podkreślają
atmosferę wierszy; czuć ciągłą niepewność
oraz nieustające napięcie. Te bogate w
symbole słowa i obrazy wymuszają od nas
nieco więcej, musimy się zaangażować, poszukać w sobie odpowiedzi na pojawiające
się pytania, wątpliwości oraz lęki.
Tomik poezji Przeciwległe żebro Joanny
Pełki Śmiełowskiej jest podróżą, w której
trudno odnaleźć temat przewodni. Chaos
i nieporządek, który serwuje nam autorka
jest odrobinę przerażający, ale po dokładnej lekturze staje się piękny i angażujący.
Trzyma w napięciu, zaskakuje czytelnika
nie raz i zgrabnie ukazuje swój punkt
widzenia świata. Widać, że dla autorki
bardzo ważne są pewne wartości i stara
się je odpowiednio umiejscowić w treści,
choćby podejmując temat relacji damsko-męskich. Wplatanie ciągłych pytań i
rozważań sprawia, że możemy utożsamić
się z autorką. v
Joanna Pełka Smiełowska, Przeciwległe żebro, Wydawnictwo Font, Poznań 2019, ss. 46

Przypisy:

1 Marek A., Ogród Eowyn, FONT, Poznań 2021; Sen
o Eowyn, s. 39
2 www.eledilion.pl – autor: Galadhorn
3 Marek A., Ogród Eowyn, FONT, Poznań 2021; zaczarowany ogród Eowyn, s. 21
4 Tamże; wodnik Szuwarek, s. 33
5 Tamże; czas płynie inaczej niż sądziłem, s. 29
6 Tamze; Gepetto, s. 7
7 Tamże; łąka [była] kwietna w przyszłym roku, s. 38
8 Tamże; wycieczka za miasto, s. 26
9 Tamże; nie opowiadaj bajek w które nie wierzysz, s. 47
10 Tamże, nauka pływania, s. 9
11 Tamże; wybierz właściwie z kim zjesz obiad, s. 19
12 Tamże, rybo-branie, s. 34
13 Tamże; twoje oczy śmieją się pomarańczą, s. 16
14 Tamże; zabawa w chowanego, s. 24
15 Tamże; wakacje, s. 23
16 Tamże; rozmowa o tym co nieuniknione, s. 48
17 Tamże; wieczorne pogaduszki prawie rodzinne, s. 44
18 Tamże; urodziłem się i co z tego?, s. 43
19 Tamże; sen o drodze i mężczyzna który odchodzi,
s. 40
20 Tamże; nic nie należy do nas, s. 11
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Milena Jakubowska

Aleksandra Paszkiewicz

Wiersze (nie) codzienne

Wśród problemów nowoczesności

Wojciech Kajtoch to literaturoznawca, językoznawca, prasoznawca, poeta,
krytyk literacki, specjalista w dziedzinie
polskiej literatury współczesnej i literatury
fantastyczno-naukowej. Jest profesorem
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Instytucie
Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej. W latach 2012-2018 był redaktorem
naczelnym „Zeszytów Prasoznawczych”.
Poeta w swym tomiku Mierzeja i inne
wiersze uwodzi czytelnika na kilka sposobów.
Będzie tu dużo wspomnień z dzieciństwa, ale
nie zabraknie też subiektywnych myśli. Autor
zabiera nas do swojego domu, do swoich
bliskich. Wspomina między innymi chwile
ze swoim dziadkiem.
Planty to Dziadek Eugeniusz
I moje z nim spacery
Gdy karmiliśmy ryby
W sadzawki złotym miodzie (s. 9)

Eugeniusz Biały, autor zbioru Brat
Cierpisław albo ponowoczesnego pustelnika przypadki, urodził się w 1958 roku w Poznaniu.
Jest poetą, krytykiem literackim, publicystą.
Wchodził w skład redakcji czasopism takich
jak „Czas Kultury”, „Wieści Stęszewskie” czy
„Stęszewiak”. Swój pierwszy tomik, czyli Brata
Cierpisława..., wydał dopiero po sześćdziesiątym roku życia, mimo że wiersze pisał już od
bardzo długiego czasu.
Zbiór wierszy został wydany w Żninie, w
wydawnictwie Dominika Księskiego Wulkan.
Grafikami zajął się Andrzej Żurek, będący malarzem, rzeźbiarzem, grafikiem, jak również
poetą. W pierwszej chwili rysunki nie wydają
się być powiązane z wierszami, przy których
się znajdują, ale po dłuższej refleksji można
dostrzec ich głęboki sens.
Tomik składa się z 33 wierszy i prawie
każdy z nich opatrzony został datą. Mimo
braku chronologii zauważa się niezwykłą spójność, przez co czytelnik łatwo może utożsamić
się z bohaterem lirycznym. Jest to opowieść
o Bracie Cierpisławie i jego przypadkach, z
którymi musi mierzyć się we współczesnym,
nowoczesnym świecie. Dotyczą one polityki,
kultury, religii, ale także tematów coraz bardziej powszechnych, popularnych czy istotnych. Wiersze skłaniają do głębszej refleksji
nie tylko nad panującą sytuacją, ale również
nad własnym postępowaniem.
Motto, które poprzedza cały cykl, jest
pewną wskazówką, z jaką należy czytać wiersze,
ale i podchodzić do samego życia. Przyto-

Pomiędzy słowami widoczna jest tęsknota. Za dziadkiem, którego być może już nie
ma, ale też za młodością, beztroską. Sama
przeniosłam się więc do chwil swojego dzieciństwa, łąki pełnej zielonej trawy, spacerów
z dziadkiem i najlepszego kompotu babci.
Wydaje się, że poeta lubi ciemne tło
dla swoich słów i obrazów, ponieważ patronuje im lęk, traumatyczne przeżycia a nawet
śmierć.
Zza drzew wychodzą czarne chude cienie,
śmiertelnie głodne trzęsą kułakami
i wyją. To wycie od bólu jest gęste.
O Boże, zlituj się nad nami. (s. 29)
Mamy tu do czynienia z poezją o rozwiniętym zmyśle obserwacji, która sięga po
niebanalne skojarzenia i podejmuje ważne
gry językowe. Mamy wiele niedopowiedzeń,
które budują ogromne napięcie u czytelnika, ale również pozwalają na dowolność
interpretacji. Wiersze te są pewnego rodzaju
dziełami otwartymi i jest to, według mnie,
celowy zabieg ze strony autora. Można też
zauważyć motyw odchodzenia, przemijania,
miłości. Autor nie ukrywa swoich preferencji światopoglądowych. Możemy to między
innymi dostrzec we fragmencie wiersza Żyd:
Ja przecież znam Polaków, to są normalni ludzie
I nigdy nie słyszałem, by żywcem jedli dzieci.
Nikomu nic do tego, że wzięli swe Zaolzie... (s. 5)
W zbiorze są wiersze zarówno optymistyczne, jak i bardziej nostalgiczne. Niektóre
wzruszają mniej, niektóre bardziej. Jeden
poruszył mnie szczególnie mocno. Jest to
wiersz Odwiedziny miłości. Autor bardzo celnie
oddaje realność uczuć, ich ulotność i kruchość. Historię wstrząsającą opisuje wiersz
dotyczący osiemdziesięcioletniego Marianka
chorego na Alzheimera.
Zwykle jednak Marianek leży albo idzie do ubikacji
(to znaczy: wchodzi do jakiejś sali, zdejmuje pampersa i sika) (s.27)
Mam wrażenie, że recenzowane wiersze
są snem na jawie o osobistych sprawach autora, a całość rozgrywa się na planie odległej
pamięci. Jest w nich ogrom melancholii i
ukrytych emocji. v
Wojciech Kajtoch, Mierzeja i inne wiersze, Wydawnictwo
Aureus, Kraków 2020, ss. 30
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czone słowa Hermana Hesse, w przekładzie
Gabrieli Mycielskiej: „Żyć w świecie, jak gdyby
to nie był świat, /.../ posiadać »jakby się nie
posiadało«, rezygnować, jak gdyby rezygnacji
w ogóle nie było - wszystkie te ulubione i często formułowane postulaty wielkiej mądrości
życiowej jedynie humor zdolny jest urzeczywistnić”, pokazują, że trzeba korzystać z życia,
póki jest na to czas, ponieważ „wieczność jest
mgnieniem oka, w sam raz długim na żart”.
W pierwszym wierszu, zatytułowanym
Piosenka Brata Cierpisława na wejście, bohater
liryczny przedstawia się - kim jest, jak dotąd
żył, jakie cechy zauważył u innych ludzi. W dalszych porusza takie tematy jak gender, ruch
ekologiczny, polityka. Pokazane zostały takie
problemy współczesnej cywilizacji, jak wyzysk
kapitalistyczny, prawo nie zawsze sprawiedliwe
i pracoholizm. Autor poruszył kwestię NWO,
czyli nowego porządku świata, dotyczącego
zmian w polityce międzynarodowej, a co za
tym idzie wszelkiego postępu, a także teorie
spiskowe oraz różne perspektywy. Ostatnie
wiersze dotyczą schyłku życia, śmierci, a także najbardziej aktualnego tematu od ponad
roku - pandemii koronawirusa.
Po skróconym przeglądzie treści tomiku
można stwierdzić, że Eugeniusz Biały przedstawił problemy, będące dziś najważniejszymi.
Dzięki prześledzeniu niemal całego życia
Brata Cierpisława poznaje się inne niż własne
opinie na różne tematy. Znajduje się tutaj
wiele istotnych i bardzo trafnych sentencji
dotyczących społeczeństwa czy porządku na
świecie. W wierszu o kapitalizmie możemy
przeczytać: „lecz dno jest po to, by odbić się
od dna”. Podsumowując współczesność Brat
Cierpisław mówi:
Szkoda czasu na te czasy,
by zaprzeczyć brak mi sił.
Lepiej skręcić gdzieś ku lasom,
niż żyć tutaj, jakbym żył;
U schyłku życia Cierpisława przedstawiono pewną przypadłość, która nierzadko
pojawia się na tym etapie życia:
Chłop nie wytrzymał, no i dostał hioba,
czyli przestało mu się żyć podobać.
Wszystko już byłonie-do-wy-trzy-ma-nia,
stetryczał, zgorzkniał, przestał robić
prania.
W całym cyklu, dla pełniejszego przedstawienia głównej myśli, pojawiają się nawiązania do innych tekstów literackich, takich
jak Dzwonnik z Notre Damę, Rozmowa Mistrza
Polikarpa ze Śmiercią czy Okulary. Ponadto,
prawie w każdym wierszu poeta używa słów,
pochodzących z innych języków, na przykład
z łaciny, angielskiego, hiszpańskiego. Zabieg
ten wzbogaca treść i czyni ją mocno urozmaiconą. Jedyny minus, jaki w nim widzę, to brak
wyjaśnień; niewiele słów jest na tyle typowych
i powszechnie znanych.
Po gruntownym i wielokrotnym zapoznaniu się z tomikiem Eugeniusza Białego
Brat Cierpisław albo ponowoczesnego pustelnika
przypadki uważam, że jest to lektura godna
polecenia. v
Eugeniusz Biały, Brat Cierpisław albo ponowoczesnego
pustelnika przypadki, Wydawnictwo WULKAN, Żnin
2021, ss. 104
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Ludwik Filip Czech

Morze talentu
Eugeniusz Koźmiński jest poetą,
prozaikiem, eseistą. Ma na swoim koncie kilka
zbiorków wierszy i tom prozy. Publikował swoje
utwory w prasie ogólnopolskiej i lokalnej. Jest
członkiem Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Kołobrzeskich Poetów. W ubiegłym
roku wydał swoją najnowszą książkę „W głębi”. Są
w niej głównie wiersze, ale również niewielkie
formy prozatorskie - „Tryptyk o niepokoju”, czy
„Miasteczko Barcin”. Głównym bohaterem nowej
publikacji jest jednak morze. Ma ono dla poety
znaczenie pierwszorzędne. Pisze o tym w wierszu
„Ogród na klifie”. Jest on swoistym ukłonem w
stronę hipotetycznego Stwórcy, podziękowaniem za dobro i piękno, jakimi obdarzył człowieka. Ale to również prośba o wykorzenienie z
ludzkiej natury wszelkiego zła, które degraduje i
upokarza. Jedynie morze jest dla poety tworem
doskonałym. Nie wymaga poprawek i korekt. I
chociaż podkreśla w wierszu jego nieokrzesanie
i zmienność, to i te cechy zalicza do jego przymiotów. Przed tytułowym „ogrodem” rozpościera
się zatem dla poetą nieskazitelne piękno. Boski
bezmiar. Aż po sam horyzont. Albo, jak czytamy
w wierszu „Pożegnanie” - „lustro nieba”. Przytoczę
fragment tekstu „Ogród na klifie”:

/.../ Gdybyś jednak chciał budować świat
na nowo - zabierz
nam pogoń za pieniądzem, kłamstwo i nienawiść,
niech ludzie
bezpiecznie chodzą
po Gołębiej i Nalewkach, a prawo niech będzie
prawem. I chociaż
na chwilę przywróć
życie mojej matce, żebyśmy razem wyszli do ogrodu,
trzymając się
za ręce.
Tylko morze mi zostaw, zmienność jego twarzy i
smak wody idący
ku mnie.
Jednak ten bezmiar wód, z pozoru przyjazny, ma swoje drugie dno. I to dosłownie. Jest
ono obce i ponure, „zimne jak śmierć”, gdzie
„świat powoli gaśnie”. To w jego odmętach, wśród
„martwych ziaren piasku” powstają dziwne i tajemnicze twory - płaskie stworzenia, bezbarwne
rośliny, wreszcie nieziemskie, skalne struktury /
Płastuga”/. „Pod wodą wszystko jest inne” - czytamy
w innym wierszu /”W głębi”/. Ale ten niedostępny dla nas świat, bywa też skarbnicą artefaktów,
kopalnią pełną ludzkich tragedii. Symbolicznym
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grobem dla osobistych pamiątek. W „Archeologii”
denne muły skrywają to wszystko, pieczętują
swoim ciężarem dawne dramaty. Są niczym
kurhany, wzniesione siłami fal i prądów. Wspomniany wiersz wart jest przepisania w całości:
rybie szkielety oblepione mułem
mokre otoczaki tęskniące do słońca
znoszone buty z resztkami potu
wędrowca szukającego chłodu
jeszcze monety przeżarte rdzą już bez wartości
przykryte kamieniem śpiące
jeszcze jakiś pierścień rzucony po zaślubinach
gdy miłość odeszła choć trwać miała wiecznie
oczy morza wpatrzone w dno
znużone przeliczaniem skarbów zasypiają
rano Jonasz wypluty przez wieloryba
zapuści im kilka kropel pod powieki
Morze jest zatem mitycznym olbrzymem,
który skrywa w swych trzewiach miliony sekretów
i niespodzianek. Jest ponad ludzką słabością,
czas płynie dla niego inaczej, rządzą nim inne
moce. Poeta pragnie je jednak oswoić, zrozumieć potęgę żywiołu. Stawia więc przed nim
człowieka - z całym jego bagażem słabości i defektów. Nie myśli jednak o konfrontacji, marzy
o współistnieniu. I dowodzi, że taka symbioza
jest możliwa. Choćby w lakonicznym wierszu
„Wieczór, my dwoje”, gdzie miłości świadkuje skąpane w mroku morze. Tutaj nie jest ono tylko
elementem scenografii, ale wręcz katalizatorem
uczuć. Morze oddycha tym samym rytmem, co
kochankowie. W „Rybaku” to współistnienie nie
jest już tak romantyczne. Człowiek eksploatujący
głębiny zdaje się z morzem przegrywać. Choć ta
porażka nie wynika z jego słabości, ale z potęgi
przeciwnika. Jesteśmy tymczasowi, morze jest
wieczne. W wierszu „Ustronie Morskie we mgle”
morze wdziera się symbolicznie do miasta.
Niesiona przez fale mgła przesłania domy,
skwery, ulice. Tylko kościelna wieża opiera się tej
swoistej inwazji. „My trwamy niepewni” - czytamy
w wierszu. Ale ta trwoga jest umiarkowana i trwa
krótko. Jest to bowiem spektakl cykliczny, do
którego się przywykło. Wybitnie spektakularny,
ale niegroźny. Przytoczę ten wiersz:
Ogromne morze wylało się mgłą
i wchłonęło dachy, dzwony i uliczki,
ciągnąc je z sobą - w bezkres niebezpieczny.
Tylko wieża kościoła sięga nieba,
stojąc samotnie. My trwamy niepewni
ponad wodą krzątającą się w białej ciemności
Aż mgła opada i morze się rozwiera
z krzykiem mew. Pozostajemy na brzegu,
a ryby współczują nam niemo.
Wiersz, który dał tytuł całemu zbiorkowi
/”W głębi”/ złożony jest z pięciu części. Przywołuję go kolejny raz, bo jest wyjątkowo dobry.
W każdym konkursie na poezję marynistyczną
zająłby pierwsze miejsce. Nie będę go przytaczał,
niech czytelnik sam po niego łaskawie sięgnie.
Przekona się jednocześnie, że nie ma w tej książce wierszy słabych. Są dorodne owoce mozolnej
pracy, jest poetycki kunszt, duży talent. Autor
wykazał się tutaj nietuzinkową wyobraźnią, ale
przede wszystkim znajomością tematu. Udowodnił, że morze jest jego miłością i pasją. Nic
dodać, nic ująć.
Książkę polecam. v
Eugeniusz Koźmiński, W głębi, Wydawnictwo Norbertinum,
Lublin 2021, ss. 59
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Piszą do nas

Nowe tytuły

Numer majowy „akantu” bardzo dobry,
doskonały, niemal wyborny; zarówno jeśli
chodzi o poezję i eseje.
Poezja I. Gaudyn powala swoja aktualnością. Zresztą wszyscy, których wymieniłem
w mojej poprzedniej „recenzji” nie zawodząszczególnie D. Czerwińska i M. Tejkowska.
Kiedyś uważałem, że poezja „kobieca” jest
słaba, w porównaniu z poezją męską. Dzisiaj
zmieniam pogląd, bo zmieniła się ta poezja.
Być może to kwestia pojawienia się wybitnych
osobowości, takich jak I. Gaudyn.
Poza dobrą i bardzo dobrą poezją, świetne
eseje – o Rilkem, o Stachurze i Bruno – Malczewskim, o Różewiczu i Świrszczyńskiej – kawał dobrej literatury. Czytania na cały miesiąc.
Co do moich tekstów, to mam mieszane
uczucia – czy to już poezja, czy tylko proza
poetycka? I choć z wielu tekstów jestem zadowolony, to nadal nie wiem, nie mam pewności.
Zawsze mnie to prześladowało. „Mało
metafor, mało metafor. Mało i nie takie, nie
te co trzeba”.
Jarosław Seidel
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