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Michał Kaczmarek

deszcz zamienił się w mżawkę
uśpił czujność
korzystne wydarzenia
doprowadziły do samotności
zmęczenie dziecka które zasnęło
łupieżcze najazdy domowników
na centra handlowe
dały odpoczynek
jestem sam
w ciszy przed burzą
właściwą dla osób dojrzałych
kataklizm rozwija się
zapowietrzonym piecem
który odmówi posłuszeństwa
nieświadomym ojcem
który dowie się o nieuleczalnej chorobie
lub
odwrotnie
ojciec przestanie wykonywać obowiązki
piec zachoruje na astmę
wykrztusi plastikowy dym
którym trujemy z oszczędności
krople deszczu są coraz większe
i z coraz większą energią
uderzają o ziemię
napięcie wzrasta proporcjonalnie
do zmniejszania dystansu
między mną a pojazdem
w którym zapakowane w torby zdobycze
krzyczą o ułożenie na regały
podbijają spiżarnię
wymaganiem
natychmiastowej realizacji oczekiwań
ściany patrzą podejrzliwe
wyrażają pretensje
ukryte głęboko w ciałach
okaleczonych od urodzenia
w rękach murarzy
szczotki
zabiegów szlifowania  
zostawiają ślad

Krystyna Morawska
Kontrapunkt
Wieczorne niebo powoli obniża się,
czas iść nad rzekę. Czekam,
kiedy Wielka Niedźwiedzica umoczy
gwiezdny ogon, policzy śpiące ryby.
Gdzieś daleko spóźniony ptak
trzepocze skrzydłami. Chłonę oddech
nocy, chociaż coraz mniej koloru
do przeżycia i ciężko poruszać wiosłami.
Może zaplątały się w falujących włosach
rusałki? Drzewa widziały w głębinie
zielone oczy z wiślanym wiankiem.
Jeżeli zostanę na brzegu, nie poznam
drugiej strony. Raz jeszcze zbuduję zamek
z piasku, nasiąknę słowami.
Świt pisze nową historię - pora do domu.

Ewa Blekicka Portret II

Wiersz osoby dojrzałej

Waldemar Jagliński
Ewa Blekicka
***
1.
zgubiłam całe zdania
w tej burzy
i coraz głośniej milczę
bo brak mi słów
deszcz nie obmył
z niczego
nie ma zgody
na cokolwiek

Wrzesień albo ogrody
Następny koniec świata
nadchodzi z żółtymi mackami
Niezwyciężonego SC2.
Głodne wciąż ramiona
wiją się prężnie wokół kuli
zastępującej teraz koronę
Tęczowego Drzewa Życia.
Homo sapiens jak zeschłe liście
zajmuje miejsce wokół pnia,
który chciał wystrzelić do gwiazd.
Gatunek porusza się ospale
i szuka jeszcze zieleni –
bramy do dawnych Ogrodów.

w ciszy sumuję błędy
przeliczam winy i kary
wciąż na minusie
bez szans na kredyt
2.
zapatrzeniem jestem
na skraju skarpy
u podnóża której
strumień dziki
zasłuchaniem leśnym
na wzgórzu gdzie wiatr
w drzewach przepadł
zasnął cicho
zadziwieniem wielkim
że gdy rozrzucę ramiona
wzlecieć nad ten strumień i
las
nie potrafię

Miłosz Zawadzki
Nie widzimy się
w rozłupanej skorupie orzecha
cienka gorzka skórka okrywa biały miąższ
karmimy nim ciszę
w słuchawkach gęsty szum
jakby deszcz spłukiwał z ulic
cały hedonizm świata
bo przecież pory roku nie są stworzone
tylko dla przyjemności
tymczasem nów
więc nie widzimy się dziś z księżycem
nie w równowadze
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Preselekcja czasu
Każdy dzień z gęstniejącym tłem, czasami mam wrażenie, że główną substancją świata
jest tło, a my tylko pre-tekstem dla tła. Tła mszę w sobie pielęgnuję wodę, kaskadowo, intensywnie, nawet siebie widzę płynnie, mobilnie.
To jakby przenikać kurtyny w zarysie teatralnej błogości, my tylko w konwencji astralnej
uśmiechamy się w stabilnym lęku, tak stabilnym, że gdy się go w pełni doświadczy, to dopiero
w zadziwieniu uwierzy. Wiara poprzez codzienną zachłanność siebie, obraz idealny, wyrwany
z kontekstu, z kontrastu przeciwlęków, leków, lęgów nieba przetrwania, w nowiu polarnym
sicie gwiazd, świetlnym piaskiem, pyłem w atrament.
Przychodzi w końcu deszcz, zawsze nie w porę, urywa w pół zdania naszą pozorność, w
ciężarze chmury, kropla spada, następna rozrywa się o kamień, nagrzewa rozprasza i wraca
już inna, choć z tego samego źródła dławienia i łkań starego boga. Krążymy myślami jak
deszcz, błąkamy się bełkotem we mgle, przysypując swój brud białym śniegiem, kry stalicznym
świtem uwiera szron i zaraz skroplony ginie, przeciska się przez zakrzepłą ziemię, zatrzymuje
się w glinie, wytryska skałą ze żwirem i toczy kamienie, i karmi larwy przepływem, miesza,
wzbiera i drzemie śniadą taflą jezior, śni i wiruje w morskim bujaniu.
Podobno człowiek zawiera 70% wody. Nie woda jest w nas, my jesteśmy wodą w swoich
iluzji naczyniach. Woda – życie, piję wodę – piję życie, mącę życie, płynę w życie falistym
łanem i tłem, splotłem.
Marek S.Podborski,
lirykaakantu@gmail.com

Marek S.Podborski
Czysta Suwalszczyzna
Wilgotny nów
w pierwszych tonach rykowiska
zarysem, drzew parawany
krew w liściach kwitnąca
chłód majestatycznie
wnikliwy
Woda taflą zaspała
talizmanem mglista
bezwietrzna smugami
zaskrońca
Dźwięk czysty, nośny
wino przy ognisku
wytrawne to warzystwo
szatan nocy subtelny diablo
ciemny w pozach gwiazd
to nie my
Trucizną życia przeszyci
głodno-śmiertelni

Julia Gilewska
***

Kinga Jasiurkowska
Nie jesteśmy w teatrze
Jesteśmy pod wodą
Ludzie przechodzą nad nami po moście
Patrzą na nas jak na ujście rzeki
Przejrzyście
Kładę się na kamieniach
Głową w twoją głowę
Prosisz żebym czytała o Mozarcie i innych
opłetwionych mistrzach
Mówię, że nie wiesz o co prosisz
Jak zacznę to już przecież nie przestanę
Nie grają Amadeusza
Nie tańczą przekosztowni czarni tancerze
Z krewetkami w gębach
Nie wyginają się ich nogi
Modlę się, żeby nie zacząć płakać
Pod wodą łatwiej rozróżnić łzy
Masz tylko dwa rodzaje cieczy
Nie zamknę oczu, nie myśl sobie
Chciałeś ocean, to masz
Chciałeś mnie całą, to masz
Jak kłoda pod nogi
Jak ta piosenka o pieskach
Bajka o dziewczynie z zapałkami
Wiosną
Lub o dobrej rusałce o złych korzeniach
Grzebiącej w kałużach
Z takich jakichś sobie wyrosłam
Lub może taką bym chciała
Żebyś mnie wiedział
Ty chyba miałeś nieco żyźniejszą ziemię pod nogami
Mama uczyła malować, ale taty znowu nigdzie nie było
Mówiłeś „tato, nie trzeba”
„tato, nie trzeba”
Nie jesteśmy w teatrze
Nie ma tu sceny, a jedynie wodorostów kurtyna
U naszych stóp nie leżą pety tylko łuski
I zbieram je po kieszeniach bo wciąż mienią się tak ładnie
Zbieram, czekam na odpływ, aż skamienieję.   
  
                                                       

czuję jak
noc mi łamie ręce nad głową
a z dachówek wielkie krople tuż na mnie
i liście zawracają moim butom czubki
a czuję się tak
że nawet nocy nie starczy
na cały ten bezdźwięk
przy liczbie myśli co szukając ujścia
kotłują się w głowie jak ptaki na poddaszu
i przeżarte popiołem znikają

Alina Rzepecka
List Przemoczony
nie mówiliśmy nigdy o deszczu
nawet wtedy gdy poranki w kolorze ołowiu
zbyt ciężkie by unieść powieki
nie różniły się od przedwczesnych zmierzchów niczym
więcej niż brakiem horyzontu
deszcz wie o nas tyle co
nic nie waży więcej
od łzy
w poprzek na szybie przeliczam strużki
ty obmierzasz bezdenne kałuże
deszcz
liczba mnoga od kropla
liczba pojedyncza od parasole                                                               
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Aleksandra Brzozowska

Rozmowy z wnukiem

Punkt
-Chciałam Ciebie, na kolanach przed
Jasnogórską krwawiłam.
-Wierzyłaś?
-Czasami wątpiłam. Wtedy pojawiały
się znaki. Śniady anioł o ciemnych włosach.
Szmaragdowa kropla światła, jak
robaczek świętojański. Chłopczyk w
światyni, który wyłonił się z zagonu ław i
przekazał Znak. Promień malujący złotem: Jestem.
-Długo na mnie czekałaś?
-Wiele lat. Przychodziłeś do mnie
w snach. Wtulałeś się w moje ramiona
i rozglądałeś wokół. Chyba się wahałeś?
-Tyle do wyboru miałem waszych

splątanych genów.a ty prosiłaś Bądź Początkiem.
-Punktem Zaczepienia, jak koniuszki
szpilek, którymi przytwierdzałam do tablicy
obrazki niemowląt. Przenikałam wzrokiem
ich oczy. Nie odpowiadałeś.
-Szedłem, spadłem kropką wykrzyknika, który rzuciłaś w Niebo.
-Nie chcę, abyś był dla mnie Punktem
Oparcia, jak laska dla starego człowieka,
ale chciałabym abyś nauczył mnie radości,
której sobie odmawiałam.
-Jeśli chcesz będziemy się bawić na
spirali czasu. Wiem, że nie wierzysz, że czas
jest linią prostą.
-W przyrodzie wszystko jest faliste. A

my będziemy bawić się w Grę bez zegarów.
Wbiegać coraz wyżej bez tykotu Tak
Nie Tak Nie
-Czy Tu można znaleźć Odpowiedź?
-Nie wiem, może kiedy dojdziemy
dostatecznie wysoko. Ale musi być dużo
śmiechu. Wszystkie moje pokolenia zapatrzone były w Cel, w ten Punkt Ciężkości,
jak kamień u szyi.
-Chcesz poznać Sens, ale wątpisz czy
się uda ?
-Chyba od nas to nie zależy. Chcę się
radować i tworzyć. Jeśli się zgodzisz możemy to robić razem.
- Może dodamy do deseniu świata
kilka punktów lub cętek. v

Ariana Nagórska

NISZA KOZIOROŻCA

Za wcześnie czy w sam raz
Z początkiem letnich upałów reprezentanci przeróżnych partii ruszyli w Polskę na
spotkania z elektoratem. – Jaki normalny człowiek w sezonie wakacyjnym, przy pięknej pogodzie,
zamiast nad wodę lub na łono natury, pójdzie na
spotkanie z politykami? Chyba tylko jakiś nawiedzony! – słyszałam od wielu osób. – To zależy
jeszcze, w jakim stopniu nawiedzony – odpowiadałam. Skoro niemal przez całą dobę,
zamiast wyjść na spacerek, wolę z wszelkich
możliwych rozgłośni radiowych słuchać wywodów, kłótni i polemik politycznych – to też
do jakoś tam nawiedzonych się zaliczam, jednak na spotkania z żadnymi politykami nie
poszłabym, nawet gdyby dawali tam wprost
do ręki piętnastą, szesnastą itd. emeryturę.
Mimo umiłowania rozrywki, nie ruszyłabym
się też z domu, gdyby w pełnym składzie (lub
choćby w jednej trzeciej składu) występowało
moje ulubione żeńskie trio polityczno-egzotyczne: Jachira, Spurek, Siarkowska. Choć
naszych supermanów wagi piórkowej (czyli
publicystów) siłą rzeczy szczególnie rajcuje
najmłodsza Jachira, dwie starsze i pozornie
mniej rozrywkowe ja uznaję za gwiazdy równorzędne, głównie dlatego, że swe kawały
opowiadają ze śmiertelną powagą, co zawsze
wzmaga efekty komiczne
Tylko raz w życiu, u schyłku mej odlotowej młodości (jako 36-latka) poszłam
na spotkanie z Tadeuszem Mazowieckim
przed wyborami prezydenckimi w 1990
roku. Polityk był raczej niekomunikatywny,
ale nie to mnie odstręczyło, tylko otaczający
go wazeliniarze, klakierzy i wszelkiej maści
anonimowe bufony, kreujące się na jedyną
siłę godną rządzić „tym zacofanym krajem”.
Zwracali się sami do siebie z wielkim uznaniem, robili aluzje zrozumiałe tylko dla ich
koterii, tak aroganccy i pewni siebie, jakby
żadnej konkurencji dla nich być nie mogło.
Nic więc dziwnego, że po takiej kampanii
Mazowiecki przegrał nie tylko z Wałęsą, ale
i z Tymińskim! Nietrudno też zauważyć, że
choć ponad 30 lat minęło i część tamtego towarzystwa jest już w zaświatach, tym
męczącym się jeszcze na ziemskim padole

nic się mentalnie nie polepszyło. Ta sama
arogancja i elitarystyczne urojenia.
Dziennikarze zatrudnieni po partyjnych znajomościach (co poznaje się po tym,
że od lat popełniają te same rażące błędy
językowe, bo wymaga się od nich mniej
niż od dzieci w podstawówce!), są szczególnie zatroskani, by lansujące ich partie
nie poniosły wyborczej klęski. Dlatego do
znudzenia dywagują, czy rozpoczęcie kampanii wyborczej tego lata jest przedwczesne,
czy też zaplanowane w jak najwłaściwszym
momencie. W chwili obecnej (mimo ogromnego hałasu) jest to BEZ ZNACZENIA,
bo wyborcy najważniejsi, przesądzający o
wyniku podejmują decyzje krótko przed
wyborami, a nie z ponadrocznym wyprzedzeniem. Teraz chodzić będą na spotkania
tylko zdeklarowani entuzjaści i wrogowie
występujących polityków, zaspokajając swe

potrzeby kultu idoli lub publicznego zaistnienia przez rozróbę. Tych żadna kampania
nie skłoni, by głosowali inaczej niż dotąd.
Skoro są już ekstremalnie nakręceni, to
szkoda kasy na dalsze ich nakręcanie, bo
tylko na zdrowiu może im się to odbić.
Jednak walka o wyeliminowanie rozumu
przez emocje nie wygaśnie na pewno. Nawet
tam, gdzie nigdy go nie było, oddziałuje się
na próżnię tak, by zaczęła fermentować „obywatelską troską”, która ponoć każe głosować
na najsilniejszych, by nie zmarnować głosu.
Doświadczenie mnie jednak nauczyło, że
lepiej głos zmarnować na nieliczących się
maruderów, niż przez całą kadencję wstydzić
się osobiście wybranych. Z wybieraniem
najsilniejszych powinny uważać zwłaszcza
panie, bo właśnie one budzą w tego rodzaju
ważniakach szczególnie niebezpieczne obsesje kontrolne. v

Ariana Nagórska
Rządzenie – błądzenie
od najdawniejszych czasów aż pod koniec świata
część dwunożnych zawzięcie starała się rządzić
jeżeli nie mocarstwem to choćby chałupą
jak nie armią to choćby redutą rodzinną
gdy nie dało się w domu to rozkazywali
na forach dyskusyjnych: co należy mówić
w co wierzyć, kiedy wątpić, jak się prezentować
jaki przekaz chwytliwy zmyślić dla potomnych
pięć minut bez uwagi innych – i już klęska
świat się ważnemu wali gdy nikt nie pochwali
nawet izolowany – od ściany do ściany
miota się, dwoi-troi, biznesplany roi
żądzę władzy, bogactwa, sławy świat uznaje
za siłę napędową wszelkiego rozwoju
a jednak wzrasta chaos bo działa reguła
prosta: Im mniej wybitny tym bardziej ambitny!
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tłumaczenie z perskiego Mateusz Kłagisz

Żal mi naszego ogrodu

Ojciec oznajmia
„Mój czas już minął.
Już minął.
Niosłem swój ciężar
I co miałem zrobić, zrobiłem”.
Czyta w swoim pokoju
Od rana do wieczora
Czy to Szahname,
Czy też Nasecho-t-tawarich
I powtarza matce:
„Do diabła z rybkami. Do diabła z ptactwem!
Co to za różnica,
Czy po mojej śmierci ogród będzie jeszcze istniał, czy też nie.
Mi wystarczy moja emerytura”.
Całe życie mojej matki
To modlitewny dywanik
Rozłożony w przedsionku przerażającego piekła.
We wszystkim doszukuje się
Czegoś grzesznego
I uważa, że jakaś pogańska roślina
Zbrukała ogród swoim urokiem
Modli się całymi dniami.
Jest z natury przesądna.
Dmucha w każdy kwiat.
W każdą rybkę w sadzawce.
W siebie.
Wyczekuje końca świata
I przebaczenia, które spłynie z nieba.
Mój brat nazywa nasz ogród cmentarzem.
Śmieje się z buntu roślin
I liczy drobne ciała rybek,
Które rozpadają się na gnijące cząstki
Pod chorą skórą wody.
Mój brat jest uzależniony od filozofii.
Uleczenie ogrodu widzi w jego śmierci.
Upija się
I wali pięściami w drzwi, w ściany,
Próbując powiedzieć,
Że odczuwa ogromny ból,
Że jest zmęczony,
Że nie ma już w nim nadziei.
Swoje zwątpienie
Zabiera w kieszeni na ulice i bazar
Razem z dowodem, z kalendarzem, chusteczkami,
zapalniczką i długopisem.
Jego zwątpienie
Jest tak małe, że każdej nocy
Gubi je w knajpie pośród tłumu.

A moja siostra, która żyła z kwiatami w przyjaźni
I która szeptała ich miłemu i cichemu towarzystwu
Proste słowa płynące z serca,
Kiedy biła ją matka,
I która czasami gościła w słońcu i w słodyczy
Rodzinę rybek...
Jej dom leży po drugiej stronie miasta.
W tym swoim sztucznym domu,
W ramionach swojego sztucznego męża
Pod gałęziami sztucznej jabłoni
Śpiewa sztucznym głosem
I rodzi zwyczajne dzieci.
Ona
Zawsze gdy nas odwiedza,
Jeśli tylko ubrudzi rąbek spódnicy kurzem naszego ogrodu,
Oblewa się morzem perfum.
Ona
Zawsze gdy nas odwiedza
Jest brzemienna.
Nasze podwórko zostało samo.
Samo.
Cały dzień
Dobiegają zza drzwi odgłosy niszczenia
I wybuchów.
To sąsiedzi sadzą w swoich ogrodach pociski moździerzowe
i karabiny maszynowe
Zamiast kwiatów.
Stawiają podesty nad sadzawkami wyłożone glazurowanymi płytkami,
Zamieniając je wbrew im samym
W zamaskowane magazyny prochu.
A dzieci z naszej uliczki
Niosą do szkoły
Małe bomby w tornistrach.
Nasze podwórko jest zagubione.
Boję się czasu, który
Stracił swe serce.
Boje się wyobrażenia o bezradności tych wszystkich dłoni.   
Boję się ucieleśnienia obcości tych wszystkich twarzy.
Jestem sama niczym ten uczeń,
Który w tajemnicy uwielbia
Lekcje geometrii.
Czuję, że można uleczyć nasz ogród
Czuję...
Czuję…
Że jego serce jest już bardzo słabe w słońcu.
Że z jego pamięci ulatują z wolna
Zielone wspomnienia.

Rys. Ewa Blekicka

Nikt nie pamięta o tym, by podlać kwiaty,
By nakarmić rybki w sadzawce.
Nikt nie chce uwierzyć,
Że nasz ogród właśnie umiera,
Że w słońcu jego serce jest już bardzo słabe,
Że z jego pamięci ulatują powoli
Zielone przebudzenia
A jego zmysły zaschły w zakamarkach
Niczym coś nierealnego.
Nasze podwórko zostało samo.
Nasze podwórko
Ziewa,
Wyczekując deszczu, który spadnie ze zbłąkanej chmury,
A nasza sadzawka pośrodku podwórka jest już prawie sucha.
Małe, nieobyte gwiazdki
Spadają na ziemię z wysokości jabłoni,
A wieczorami
Przez spłowiałe okna w domu rybek
Dobiegają odgłosy kaszlu.
Nasze podwórko zostało samo.
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Ewa Klajman-Gomolińska

Strach. To nie będzie piękny koniec świata (2)
dokończenie z poprzedniego numeru
Świat, póki co, pozbawił agresora (nazwisko nie przechodzi mi przez klawiaturę) kieszonkowego, być może zabierze mu też prezenty
komunijne od cioci Kazi. A cóż to jest innego?
Wyobraźmy sobie bogatych rodziców, którzy są
wezwani do szkoły z powodu swojego rozwydrzonego jedynaka, który znęca się nad słabszymi.
Zakręcają mu kurek z cotygodniowym szmalem
i to na tyle. Chłopak nie przestaje być od tego
przemocowy, tylko szuka innych źródeł finansowania. Sankcje uderzą głównie w biedny
kraj, w zwykłych ludzi a nie w ich przywódcę,
bo on już od dawna jest, jak to mawiają, ciepły.
Całą zaś pomoc, która napływa od dobrych
serc, porównałabym do takiej życiowej lekcji.
W jednym z mieszkań na klatce wybucha wojna
sąsiadów. Za zamkniętymi drzwiami rozgrywa się
seria filmowych horrorów „Teksańska masakra
piłą mechaniczną”. Sąsiedzi zgodnie kupują
drabinę, po której wdrapują się, by wrzucać
przez uchylony lufcik batony proteinowe. Śledzą
przez zalane krwią okna sytuację i adekwatnie
reagują dorzucając bandaże i wodę utlenioną.
Na naszych oczach umierają niewinni
ludzie. Bestia się obudziła, machina uruchomiła
i to ona jest przyczyną, cała reszta skutkiem.
Niezależnie, ile wrzucimy kartonów kabanosów
i worków majtek, ci ludzie żyją w niewyobrażalnym strachu, czy bestia dzisiaj po nich nie
przyjdzie. Najgorszym atakującym jest ten, który
nie ma nic do stracenia; siedemdziesięcioletni
cynik z wybujałym ego, którego największym
demonem jest kompromitacja. Ile zaś może
wytrzymać opór jednostki przed zmasowanym
strachem? Nie wiem, ale to zakrawa na eksperyment. Przyjmując, że na wzór dreszczowca
„Piła”, za ekranem głównym dowodzenia siedzi siwowłosy gość, który tym steruje. Foliarze
mówią o złudzeniu. Zbieg różnych dziwnych i
nadnaturalnych przypadków, tutaj połączone
echo hiszpanki z 1939 rokiem. Strach działa
wieloaspektowo, może zaatakować fizycznie
własny organizm. Obniża skutecznie wibracje
jednostki, tym samym obniżając wibracje planety. Ziemia tworzy z człowiekiem system naczyń
połączonych poprzez jego uziemienie; obniżenie wibracji powoduje obniżenie naturalnej
bariery odporności i osłabienie. Zatem atak staje
się łatwiejszy a obrona trudniejsza.
Wojna w Polce jest, niestety, prawdopodobna. Bestia poczuła już smak krwi, adrenalina
wydzieliła się w nieznanych dawkach, uaktywniły
się zakurzone strony osobowości. Doskonale
pokazuje to „Czerwony pająk”, film sprzed kilku
lat, gdy jedno – przypadkowe - wydarzenie zmienia z pozoru normalnego człowieka w potwora.
Zmienia go na tyle, że zostaje w konsekwencji
skazany na karę śmierci przez powieszenie.
Przekraczanie granic, własnych granic, jest
bardzo niebezpieczne, bo odkrywa mrok, o jaki
człowiek nigdy by siebie nie podejrzewał. Jeśli
ciemne moce przechwycą duszę, to taki człowiek
nigdy już się nie powstrzyma. Strach, naturalny
stan instynktu przetrwania, uruchamia się w
sytuacjach zagrożenia. Prowadzi do ataku albo
ucieczki…
„Czemu ty się, zła godzino,
z niepotrzebnym mieszasz lękiem?
Jesteś – a wiec musisz minąć.
Miniesz – a więc to jest piękne.”
Wisława Szymborska „Nic dwa razy”

Z jakości dodanych – zniknął strach
przed uchodźcami i pandemią na tyle, że
DDM (dystans, dezynfekcja, maseczka) w
ogóle nie jest respektowany.
Pojawił się też nowy rodzaj ostracyzmu,
a mianowicie nie można wychylić się z żadną
prognozą. Każdy szukający pracy już wie, że
teraz nie znajdzie jej na pewno. Ale nie może
tego głośno powiedzieć, bo zostanie uznany
za rosyjskiego trolla. Niby takie logiczne, że
państwo nieradzące sobie ze swoimi obywatelami w kwestiach ekonomicznych, bytowych,
mieszkaniowych i zatrudnienia, nie ogarnie
nagle miliona ludzi więcej. Rząd nie ma, jak
niektórzy – wychowani na „Zaczarowanym
ołówku” – naiwnie wierzą, worka z pieniędzmi. Ale nie można powiedzieć, że ogarnął
strach przed długotrwałym bezrobociem a
nawet utratą pracy. W naturalny dość sposób
zmanipulowany emocjami człowiek z własnej
i nieprzymuszonej woli oddaje swoje mieszkania, zasoby, chociaż utracił wiele przez dwa
lata pandemii. Nie trzeba zabierać, wystarczy
postawić człowieka pod ścianą ostateczności.
Wystarczy go przestraszyć na tyle silnie, że
oczami wyobraźni zobaczy siebie uciekającego przed demonem wojny. Sam odda
wszystko. Grosz po groszu. Oczywiście, serce
pełne miłosierdzia, bo wiadomości z Ukrainy
rozmiękczają nawet beton. Redundancja
warstw emocjonalnych powoduje zanik
rozumowego stosunku do istoty rzeczy oraz
brak rozróżnienia semantycznego „chcieć” i
„móc”. Lepiej nie dać niż zabrać. Pomyślałam
tak właśnie, czytając o facecie, który przyjął
do jednopokojowego mieszkania cztery osoby. Zero intymności, słabo z powietrzem, już
narzeka. Jest taka grupa mężczyzn, która w
czasie wytrysku krzyczy, że się ożeni, bo partnerka o to pyta, gdy on dochodzi. Po samym
akcie samiec ucieka trzymając garnitur w zębach. Niestosowne porównanie, ale dosadne
– emocje nie zawsze są dobrym doradcą. W
„Pięćdziesięciu twarzach Greya” E.L. James
Christian mówi często „… bo mogę”, gdy
Anastasia pyta, czemu to czy tamto dla niej
zrobił… Odpowiedź godna milionera.
Przywołanie w tym miejscu utworu
„All I need is a miracle” staje się dość
ryzykowne z uwagi na rys potencjalnego
odbiorcy. Psychopata mógłby wziąć słowa
soundtracka z filmu „Spencer” za bardzo do
siebie… Wszakże psychopaci są uzależnieni
od ośrodka w mózgu odpowiedzialnego za
uczucie przyjemności, pojawiające się u nich
w sytuacjach, które normalnego człowieka
przerażają. Trawestując; wszystko, czego
potrzebuję to cud, ale wszystko, czego potrzebuję to nie ty…
Jednak i w tym momencie pojawia się
strach, że te dywagacje nie mają większego
znaczenia, bo stary ktoś (nazwisko nie przechodzi mi przez klawiaturę) ma przy sobie
czerwony guzik. Jeżeli wciśnie ten guzik,
to nie będzie niczego jak mawiał klasyk
kandydujący na urząd prezydenta. Pamiętacie „Melancholię” Larsa von Triera? Film
kończy zdanie „To będzie piękny koniec
świata”… W naszej sytuacji to będzie słaby
koniec świata. Ludzkość przestanie istnieć,
bo on nie umie przegrać. A to jest wielka

sztuka umieć przegrać i mieć odwagę się
do tego przyznać ponosząc wszelkie konsekwencje. W każdym momencie i bez zapowiedzi nasze istnienie może przeobrazić się
w tytuł noweli Marii Konopnickiej („Dym”).
Jeszcze nigdy życie tak wielu nie zależało od
decyzji jednego człowieka. Jeszcze nigdy
cała świadoma ludzkość nie została zalana
oceanem strachu.
„A ci, którzy tańczyli, zostali uznani
za szalonych przez tych, którzy nie słyszeli
muzyki.” Friedrich Nietzsche
Siłą wspólnej modlitwy jest to, że ustaje
ryk demonów. Módlmy się wszyscy. v

Zakład Optyczny

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

D.H. HERMES
ul. Wojska Polskiego 23
52 361 96 46
GABINET OKULISTYCZNY
Pn., śr., czw., pt. od 16:00
ul. Niedźwiedzia 7
52 322 47 47
GABINET OKULISTYCZNY
Pn., wt., od 16:00; pt. od 14:30
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Milena Tejkowska
***
po wrzecionach tkających kwietne dywany
tylko białe nitki rozciągnięte na krosnach snu
nasze srebrne włosy nocy pasma jasne
nasze pojedyncze księżycowe włókna
zdejmuję je z traw dygocąc z gałęzi
spomiędzy warkoczy płonących wyplatam
wyczesuję z samotności
kwiaty śnią już snem wiecznym
pod chłodnym całunem umarłego lata
szarzejące płótna łąk nieruchomieją
ostatnie owady jeremiadę jęczą
słyszę ciszę która rośnie nade mną
potężnieje szepcze krzyczy wrzeszczy
wieści się niosą listami lekkimi
liśćmi pchanymi wietrznymi rękami
kruszeją ust pieczęcie czerwone
pękają pod milczenia ciężarem
rzeka pociemniała jak wieczór
nie trafię do niej bosymi stopami
wrze w sieni woda w saganie
w kipieli kąpieli się ścielą anieli
zaczerpnę z gara gorącej pary
z ust puszczę w ruch chuchnę
chmury naszych oddechów
- moje i rzeki - zasłonią okna
naga wyjdę
lustra obetrę
w noc wejdę
zostaną po mnie stygnące suknie
i welon mgły opadający

Maciej Julian Krotke
Noc
mokra ulica lśni czarnym lustrem
światła zjadliwie śledzą kroki nocy
odbicia dnia już dawno zgasły
w szarych kloszach lamp
tylko
ćmy trzepią pył
i z kominów sapie dym
siwy głos mgły
noc gna uściskiem
noc gnana masą
noc na wszystkich piętrach
noc z zastygłym czasem
gdzieś
śmiech echem łka
jak pijanych chichot strun
człowiek gdzieś trwa
i nim minie jęk
niesie się
przeniknie sny
do szpiku łzy
do cienia krwi
pukanie
głos
drzwi
w oddali brzeg i stawu gar
nalany w ziemię mokry mrok
z korzeniami w błocie brzeg
ryb śniętych sen
cichych ryb tren
wodnisty mrok srebrnym blaskiem lśni
przydymionym snem
bez powieki okiem
przesuwa się po nieba dnie
niemym powidokiem
krawędź miasta gdzieś tam jest
gdzieś za horyzontem który śpi
słońca nić
puka do drzwi

Beata Nicoś - Trenk
Sezon przeprowadzek

Wiesław Marcysiak
PLAMA
czy dni z przeszłości
te odległe
są krystalicznie czyste
jak łza
   
jak łza raczej
rozmazane i mętne
ale tylko one zostają
bo te wczorajsze
rozmazują się
jak brudny śnieg
   
szarzeją
   
sczernią
   
plamą
   
zaschną
prawdą z nieprawdy
nieprawda wspomnienia
   
jesień
   
zmyślone mimozy
   
chłód poranka

Alina Rzepecka
Rozmowa
                  Piotrowi Szczepańskiemu
powiedziałam do jutra
bo cokolwiek się zdarzy
przywołam cię myślą jak ostatni liść
pewna powtarzalności
ptasich kluczy
jutro
ma tysiąc szans i tylko jeden lęk
słońce już wie
z której strony wstaniesz

szklane ściany sufity podłogi
ma lata nie ma wejść wyjść też nie ma
ma kołatania serca subiektywne
i stracone zachody słońc pod powiekami
wirtualne recepty od psychiatry
ma tabletki nie ma że bez nich wstanie zaśnie
ma kilka powodów obiektywnych
do utraty tchu w bezdech wdech wydech

Marek S.Podborski

sezon przeprowadzek w dalsze okolice
ma kartony z napisami książki nie ma stałego miejsca
ma kilka blizn na lewym nadgarstku
na straty krwi spisane pismem klinowym lęków

wczoraj w południe z tarasu
do naszego pokoju wleciał młody kos
może drozd usiadł na półce z książkami za
to piony pazurkami w Baśnie
Andersena albo Ilu mi nacje

upał odwracanie poduszki na trzecią stronę
ma poczucie allotopii nie ma mapy
ma przeczucia pudełko z piórkami zebranymi
i tajniki składania tysiąca żurawi
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Ptak

Zabić drozda?
tym nagłym przelotem ptasim
jak pomiędzy przędzą światła
oczu
dotknął odle ciał
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Justyna Grądel

Dyskusja
redakcyjna

Samotność w XXI wieku
„[…] człowiek może wytrzymać tydzień
bez picia, dwa tygodnie bez jedzenia, całe lata
bez dachu nad głową, ale nie może znieść
samotności”1. To popularne zdanie brazylijskiego pisarza i poety, pokazuje samotność,
jako problem do tego stopnia istotny, że gdy
zestawimy go z innymi problemami społecznymi wydają się one zdecydowanie mniej
negatywne w skutkach. Czy samotność w XXI
wieku rzeczywiście jest aż tak destrukcyjnym
i powszechnym zjawiskiem, że warto zwrócić
na nią uwagę?
Wiosna 2020 roku zapisała się w pamięci
większości z nas i to niestety w negatywnym
znaczeniu. Jeszcze nie tak dawno, po ulicach,
niczym cienie, przemykały postacie w maseczkach na twarzy, pozamykani w domach
ludzie wyglądali z utęsknieniem przez okno,
a inni umierali w samotności w szpitalnych
salach. Ogólnoświatowa pandemia wystawiła
na próbę trwałość międzyludzkich relacji, a
wymuszona izolacja spotęgowała poczucie
pustki. Szacuje się, że co trzecia osoba po
okresie pandemii odczuwa kryzys psychiczny2.
W 2020 roku liczba samobójstw w Japonii przekroczyła liczbę ofiar koronawirusa.
W konsekwencji, w lutym 2021 powołano
ministerstwo do spraw samotności i izolacji
społecznej, którego celem miało być przeciwdziałanie depresji i wzmacnianie więzi
społecznych. Szczególną uwagę zwrócono na
kobiety i młodzież, bo to właśnie wśród przedstawicieli tych grup społecznych wzrost liczby
samobójstw był najwyższy. W Japonii coraz
więcej kobiet żyje samotnie, jednocześnie nie
będąc w związku małżeńskim, czy nie mając
stałego zatrudnienia, co może wiązać się z
wieloma trudnościami, z jakimi przychodzi im
się zmagać. Pandemia wpłynęła także na życie
młodych osób, których nauka zdalna pozbawiła bezpośrednich relacji z rówieśnikami3.
Problem samotności nie pojawił się
jednak wraz z pierwszymi przypadkami zarażonych osób. Pandemia COVID-19 z pewnością przyczyniła się do pogorszenia sytuacji,

ale zjawisko to istniało już wcześniej. Można
wręcz powiedzieć, że samotność jest chorobą
naszych czasów i podobnie jak koronawirus
przybiera formę epidemii, tylko nie jest tak
widoczna, nie tak bardzo medialna, a często
nie mówi się o niej wcale.
Człowiek jest istotą społeczną, na co
zwrócił uwagę już starożytny filozof Arystoteles, mówiąc o tym, że do prawidłowego
rozwoju potrzebujemy społeczeństwa, dzięki
któremu realizujemy swoje potrzeby i cele. To
właśnie dzięki innym ludziom poznajemy niezbędną do życia wiedzę, przyswajamy zasady,
tradycję, wartości, czy sposoby radzenia sobie
z przeciwnościami. Społeczeństwo, to także
szansa na budowanie relacji i bliskość, co
nie jeden raz stanowi dla nas tarczę obronną
przed smutkiem i cierpieniem. Samotność jest
więc zjawiskiem, które w dłuższej perspektywie, wywołuje niekorzystne konsekwencje dla
człowieka, co do zasady dążącego do życia
w grupie, zbiorowości, w otoczeniu innych
ludzi.
Wracając do Japonii, Noreena Hertz w
swojej książce „Stulecie samotnych. Jak odzyskać utracone więzi”, przywołuje ciekawe zjawisko. Liczba przestępstw popełnionych w tym
kraju przez ludzi po 65. roku życia w ostatnich
20 latach wzrosła czterokrotnie, a większość z
nich w ciągu 5 lat ponownie złamało prawo.
Najczęściej były to drobne kradzieże, czyli najłatwiejszy sposób na dostanie się do więzienia.
Na tej podstawie można wnioskować, co też
potwierdzały same osadzone, że powodem ich
działania jest samotność, chęć przebywania z
drugim człowiekiem, nawet za cenę dzielenia
wspólnej celi i utraty wolności4.
Zazwyczaj, gdy myślimy o samotności przychodzą nam do głowy właśnie osoby starsze.
Opuszczeni przez dorosłe dzieci, patrolujący
ulicę z okna kamienicy, na piętrze bez windy.
Samotni emeryci, których współmałżonkowie
dawno już nie żyją, siedzący w bujanym fotelu
z kubkiem gorącej herbaty, oglądający tureckie telenowele. Staruszkowie, którzy zajmują
miejsca w tramwaju, bo chociaż
mają tyle wolnego czasu, jadą o tej
samej porze co osoby pracujące.
Z jednej strony widzimy ich w roli
Ksiêgarnia Pa³ucka w ¯ninie oferuje
samotnych, schorowanych osób,
bogaty wybór ksi¹¿ek, podrêczników
którym współczujemy, a jednoi artyku³ów biurowych.
cześnie potrafią wzbudzać w nas
negatywne emocje. Na każdym
kroku dostrzegamy u nich konserwatywne poglądy, niezrozumienie
dla młodych, krytykę i złote rady,
z czego jak uważamy, czerpią
satysfakcję.
Zjawiska samotności nie
da się jednak jednoznacznie
zdefiniować i przypisać do konkretnej grupy społecznej. Jak już
wspomniałam, samotność dotyka
również osoby młode. Zgodnie z
badaniami naukowców, MilenialZapraszamy do zakupów, wybieraj¹c
si, a więc osoby urodzone w latach
bezp³atny odbiór zamówienia w naszej 80. i 90. XX wieku, to bardzo
samotna grupa wiekowa. Fakt ten
ksiêgarni.
może zaskakiwać, gdy weźmiemy
www.ksiegarniapalucka.pl
pod uwagę, że pokolenie Y, nazywane jest również „pokoleniem

cyfrowym”, ciągle podłączonym do Internetu,
gdzie szybko i w łatwy sposób można skontaktować się z drugim człowiekiem. W 2018 roku
firma sondażowa YouGov opublikowała raport,
zgodnie z którym 30% osób spośród pokolenia
Milenium odczuwa samotność „zawsze” lub
„bardzo często”, z kolei 25% uczestników badania stwierdziło, że w ogóle nie ma znajomych,
a 22%, wskazało na brak przyjaciół5.
Samotność staje się powszechnym
problemem, wokół którego prowadzi się badania, analizy nad przyczynami i możliwymi
rozwiązaniami. Dostrzega się również, że długotrwała samotność szkodzi naszemu zdrowiu.
Zgodnie z opinią ekspertów, ma ona bardziej
destrukcyjny wpływ niż otyłość czy brak ruchu,
zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci o
około 30%, a jej szkodliwość porównuje się
z wypaleniem dziennie paczki papierosów6.
Liczba osób samotnych wciąż jednak
rośnie i wydaje się, że tendencja ta w najbliższym czasie będzie się utrzymywać. Jak wynika
z raportu firmy Euromonitor International,
gospodarstwa jednoosobowe są najszybciej
rozwijającym się typem gospodarstw na świecie7. W Polsce natomiast gospodarstwo jednoosobowe jest co czwartym gospodarstwem, a
ich liczba systematycznie się powiększa8.
Samotność nie oznacza jedynie bycia samemu, to nie tylko brak przyjaciół, czy rodziny. Samotność jest subiektywnym zjawiskiem,
które nie ogranicza się do płci, wieku, ani
warstw społecznych i może dotknąć każdego.
Myślę, że nie jest przesadzone porównanie
samotności do epidemii, która stopniowo
rozprzestrzenia się po świecie, zabijając kolejne ofiary. v
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w dniu: 25.06.2022 r.); N. Hertz, Stulecie samotnych.
Jak odzyskać utracone więzi, Wyd. Słowne, Warszawa
2022, s. 16, 32.
7 Euromonitor International, Trends in Single-person Households, https://www.euromonitor.com/
trends-in-single-person-households/report (dostęp
w dniu: 25.06.2022 r.).
8 A. Dafratyka., Ile jest jednoosobowych gospodarstw domowych bez dzieci w Polsce?, https://ciekaweliczby.pl/
gospodarstwa-domowe/ (dostęp w dniu: 25.06.2022
r.).

Od redakcji:
Zgodnie z wieloletnią tradycją „Akantu”
inicjujemy kolejną dyskusję redakcyjną
pn. Samotność. Prosimy o nadsyłanie wypowiedzi, mogą być bardzo subiektywne,
osobiste.
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Samotność w nowoczesnym modelu relacji międzyludzkich
Gorące lato na wsi, niedziela, ostatni
dzień wolności przed poniedziałkiem i
szkołą. Nudzę się w domu, chciałabym
odwiedzić koleżankę z klasy, mieszka za
lasem, tylko kilka domów dalej, ale nie
umówiłyśmy się wcześniej. Wystukuję numer znaleziony w książce telefonicznej i
czekam, jest sygnał, jeden, drugi, kolejny,
nikt nie odbiera, nie usłyszeli? Nie ma ich
domu? Szkoda czasu na myślenie, postanawiam to sprawdzić osobiście.
Tamtym razem ryzyko się opłaciło i
był to zdecydowanie udany dzień, ale gdyby podobna sytuacja miała miejsce kilka
lat później, jej przebieg prawdopodobnie
wyglądałby zupełnie inaczej. Po pierwsze
nie stałabym w korytarzu mojego domu
ze słuchawką na kablu przy uchu, czekając w niepewności czy powtarzalny sygnał
zostanie przerwany przez głos mamy,
taty, a może babci mojej koleżanki, tylko
wysłałabym do niej wiadomość. Dzięki
rozwojowi technologi, przepływ informacji
może wiązać się z kilkoma kliknięciami w
telefonie, który zazwyczaj mamy pod ręką,
życie wydaje się przez to dużo łatwiejsze,
a relacje międzyludzkie znacznie prostsze.
Mimo wszystko wśród osób urodzonym w
latach 90. często pokutuje przekonanie,
że obecne pokolenie nastolatków nie
doświadczyło „prawdziwego życia”, bo nie
piło oranżady za 50 groszy, nie naprawiało
kasety długopisem i nie rozmawiało przez
telefon z kablem albo ten w budkach
na żetony. A może głównym powodem
sentymentu za minionymi czasami jest
samotność, która była mniej odczuwalna
dzięki silniejszym więziom społecznych,
bliższym relacją z rodziną i przyjaciółmi
odwiedzanymi bez zapowiedzi, co dzisiaj
często wydaje się nietaktem.
Nowoczesność jednak rządzi się
swoimi prawami, a rozwój cywilizacji daje
nam setki nowych możliwości, o których
naszym dziadkom czy rodzicom nawet się
nie śniło, udogodnień ułatwiających pracę
rąk ludzkich. Wiejskie życie zmieniło się
bez wątpienia, jeśli porównany go z tym,
jak wyglądało jeszcze kilkanaście lat temu.
Sposób spędzania wolnego czasu, praca,
model rodziny, czy wspomniane już więzi
międzyludzkie uległy znacznemu przeobrażeniu. Obecna wieś to często tereny
zasiedlane przez ludność napływową, poszukujących ciszy i spokoju mieszkańców
miast, czy seniorów chcących spędzić w „leśnym zaciszu” jesień swojego życia. Ludzi,
którzy do tej pory byli sobie obcy, a nagle
zostali sąsiadami i widują się, wyglądając
zza ogrodzeń, wysokich murów, dzieląc
tę samą ścieżkę w lesie. Mijają tygodnie,
miesiące, lata, a ich znajomość wciąż
ogranicza się do speszonych uśmiechów,
gdy przechodzą obok siebie podczas spaceru z psem lub cichego „Dzień dobry”.
Pomimo bliskiej odległości, nie zawsze
znają swoje imiona, mają za to wiedzę na
temat aktualnych modeli samochodów
tego drugiego, szacowanej częstotliwości
dostaw kurierskich i grilli, na które nigdy
nie zapraszają siebie nawzajem.

Zwyczaj spontanicznych odwiedzin,
rozmów „przy płocie”, czy niespodziewanych wizyt sąsiadki, która przyszła
pożyczyć kilko cukru, obumiera także
wśród tych, którzy od pokoleń mieszkają w jednym miejscu, wciąż zajmują
się rolnictwem lub kultywują w pamięci
opowieści przodków, o żmudnej pracy na
roli. Rodziny wielopokoleniowe, z babcią,
dziadkiem i wnukami biegającymi po
podwórku, również nie są już typowym
obrazem. A co za tym idzie, nie raz dochodzi do tego, że w piętrowych domach
z dużym ogrodem pozostają samotne
starsze osoby, opuszczone przez dorosłe
dzieci, które wyjechały do miasta, czy za
granicę, gdzie założyły nowe rodziny.
Niejednokrotnie osoby takie, po śmierci
współmałżonka, zostają zdane same na
siebie.
Życie na wsiach, zwłaszcza tych
tradycyjnych, gdzie do najbliższego sklepu jest kilka kilometrów, kościół znajduje
się w innej wsi, a lekarz zbyt daleko, dla
samotnej, starszej osoby nie jest łatwe.
Zdarza się, że seniorzy zostają zmuszeni
do sprzedaży domu i nie rzadko za namową rodziny, przeniesienia się do mieszkania w bloku, gdzie teoretycznie wszystko
jest pod ręką, nie ma obowiązku koszenia
trawy i martwienia się o opał na zimę. Pomimo tego, nie zawsze potrafią pogodzić
się z faktem zmiany miejsca, w którym
spędzili całe życie. Poczucie izolacji od
społeczeństwa, życie z obcymi, nieznanymi osobami za ścianą, gdzie wszystko jest
nowe i obce, staje się ich nową bolączką.
Jedno wciąż pozostaje niezmienne – samotność, do której niezależnie od miejsca
nie sposób się przyzwyczaić.
Samotności nie ogranicza się do
dużego miasta, czy małej wieś, singla, czy
człowieka w związku, kobiety lub mężczyzny, mieszkania w bloku, czy domu z
ogrodem. Trudno jednoznacznie określić
co ją powoduje, ale osamotnienie jest
uczuciem, którego nie da się zagłuszyć
nowym mieszkaniem, czy „uleczyć” wyższym standardem społecznym. Wydaje
się, że tym, co łączy mieszkańców wsi i
mieszkańców miasta jest częste wyalienowanie, brak poczucia wspólnoty i relacji z
osobami z najbliższego otoczenia.
Moja mama często wspomina, że
w czasach jej młodości popularne były
tzw. wieczorne potańcówki. W praktyce
oznaczało to spotkanie grupy znajomych
ze wsi, np. w garażu i zabawa do muzyki z
magnetofonu. Typowym zjawiskiem było
również chodzenie do sąsiadów „na telewizor”, bo nie każdy mógł sobie pozwolić
na ten „cud techniki”. Teraz telewizor nie
wydaje się już żadnym luksusem, a wręcz
został wyparty przez internet, do którego
większość z nas ma regularny dostęp.
Mimo wszystko, ludzie nieustannie szukają czegoś nowego, co spowoduje, że będą
bardziej szczęśliwi. Pożądają zmian, które
w praktyce mogą okazać się rozczarowaniem, bo człowiek to wymagająca istota,
której do życia nie wystarczy jedzenie i
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Dyskusja
redakcyjna
dach nad głową, nasze potrzeby sięgają
znacznie głębiej.
Przychodzi mi do głowy sytuacja
sprzed kilku lat, gdy mieszkałam w akademiku. Pierwszego dnia po przyjeździe
studentów, spora część osób, w tym ja,
spędzała wieczór na parterze obok recepcji. Na sofach ułożonych w półkole,
twarzami do siebie, nowo przybyli mieszkańcy, siedzieli w milczeniu, zgarbieni
nad ekranami telefonów, laptopów czy
innych urządzeń. Tylko tam była bowiem
możliwość skorzystania z darmowego Wi-Fi, jeśli ktoś nie zdążył jeszcze zapewnić
sobie dostępu do internetu w pokoju.
W którymś momencie dało się słyszeć
głośny szept ochroniarza kierowany do
innego pracownika: „[…] patrz jak oni
śmiesznie wyglądają”. Pamiętam, że nikt
nawet nie podniósł oczu w reakcji na ten
komentarz, tak jakby żaden z obecnych
go nie usłyszał, albo nie widział w swoim
zachowaniu nic dziwnego, bo jako przedstawicielom „pokolenia stale online” nie
przyszło nam do głowy, że można inaczej.
Nieustanny przepływ informacji,
doniesień medialnych, plotek, faktów,
ciekawostek, zawrotne tempo życia, czy
nadmiar bodźców powoduje, że jesteśmy
coraz bardziej zmęczeni. Jak więc znaleźć czas i dodatkową siłę na rozmowę,
wysłuchanie obcych problemów i po
co, skoro łatwiejszym rozwiązaniem na
relaks i kontakt ze światem jest włączenie radia, telewizora lub rozmowa przez
komunikator internetowy. Nie ma nawet potrzeby wychodzenia z domu, bo
dodatkowo, dzięki rozmaitym portalom
możemy umawiać się na randki, zawierać nowe znajomości, poznawać ludzi, a
jednocześnie zachowywać anonimowość,
poczucie bezpieczeństwa i w każdej chwili
mieć możliwość zamknięcia „okienka” i
zakończenia relacji.
Żyjąc w świecie pełnym ludzi, z
łatwiejszą niż kiedykolwiek opcją komunikacji i szansą wchodzenia w interakcje
z osobami z niemal każdej części globu,
wciąż można czuć się samotnym. Samotnym można być w pomieszczeniu pełnym
ludzi, mając setki znajomych na Facebooku, będąc duszą towarzystwa i zarażając
uśmiechem podczas spotkań ze znajomymi. Można mieć rodzinę, być wykształconym, bogatym i odczuwać samotność,
nawet jeśli wydaje się to nieuzasadnione.
Eksperci i badacze analizują skutki,
próbują szukać powodów tego problemu, wskazywać konkretny moment, jakiś
punkt kulminacyjny, po którym staliśmy
się społeczeństwem samotności i oszacować czy istnieją szanse, aby zatrzymać to
zjawisko. Być może sami nie raz zastanawiamy się z czego wynika powszechna anonimowość, dlaczego pomimo łatwiejszego
sposoby kontaktu niż telefon na kablu,
ludzie odwiedzają się coraz rzadziej. Czy
to wszystko przez tą nowoczesność, która
obok pozytywnych zmian przyniosła ze
sobą również skutki uboczne? v
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40 lat twórczości literackiej Jerzego Utkina
Jerzy Utkin - przede wszystkim poeta nurtu
liryki obywatelskiej, posługujący się najczęściej mową wiązaną. Autor kilkudziesięciu
książek poetyckich; ostatnie z nich to:
,,Trwoga trzciny’’ - 2008 ,,Czas milczenia’’
- 2009, ,,Rozmawiaj sam ze sobą’’ - 2009,
,,Mgły znad Gwdy’’ - 2010, ,,Piołun i orzech’’
- 2011, ,,Strach i wstyd’’ - 2011, ,,Kat wybacza
ofiarom’’ - 2013, ,,Paragrafy krzywdy’’ - 2014,
,,Chleb i kamienie’’ - 2015, ,,Psalm skopanego psa’’ - 2016, ,,Krótka pamięć Europy’’
- 2018, ,,Gdy zaśnie sumienie’’ - 2019, ,,Po
drugiej stronie ciszy’’ - 2020 oraz ,,Proch i
pył’’ - 2021, a także książek z utworami wybranymi: ,,Nigdzie swój’’- 2007, ,,Pod żadną
gwiazdą’’ - 2012, ,,Nikt nie woła’’ - 2014 oraz
,,Samotność liścia’’ - 2015, oraz albumów
fotograficznych: ,,Noże myśliwskie Polski i
Europy’’ - 2016 i ,,Noże myśliwskie świata’’ tom I - 2021, tom II - 2022.
W młodości uczestnik i laureat wielu regionalnych i ogólnopolskich konkursów
literackich. Na przestrzeni ostatnich 40 lat
swoje utwory publikował na łamach znacznej części ukazujących się w tym czasie w

Polsce pism literackich, m. in. takich, jak
,,Twórczość’’, ,,Akant’’, ,,Autograf’’, ,,Pismo Literacko-Artystyczne’’, ,,Wiadomości
Kulturalne’’ ,,Nurt’’, ,,Latarnia Morska’’,
,,Gazeta Kulturalna’’, ,,Topos’’ ,,Nihil Novi’’,
,,Okolica Poetów’’ i innych. Jego wiersze były
także tłumaczone na język rosyjski, białoruski, ukraiński, grecki, szwedzki, niemiecki
i francuski.
Dziennikarz oraz prozaik; autor powieści
,,Czarny Albatros’’ - 2003, 2014 i ,,Chwiejnym
krokiem przez bagno’’ - 2011 oraz zbioru
opowiadań ,,Listy z kraju obłąkanych’’
- 2013, a także autor tekstów piosenek i
wierszy dla dzieci; książki: ,,Niewidzialny
łyżwiarz’’ - 2006, ,,Zaproszenie do ciszy’’ 2007 i ,,Za firanką pajęczyn’’ - 2008. Jedna z
jego piosenek pt. ,,Pierwszy śnieg’’ (z muzyką
Karola Urbanka) znajduje się w programie
wychowania muzycznego klas IV - VI szkoły
podstawowej.
Należy do Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej
Polskiej oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

z pamięci
gwiazdy są niezmienne
Stanisławowi Dąbkowi,
z wdzięcznością za przyjaźń
kiedy wszystko przemija gwiazdy są niezmienne
zwłaszcza te w smutnych oczach szukając schronienia
odnajdują je w myślach gdy marzenia senne
spowijają nam pamięć pajęczyną cienia
ma się Staszku pod jesień nić babiego lata
przywołuje wspomnienia które nic nie znaczą
kiedy przeszłość i przyszłość w jedno dziś się splata
a radość niewymowna staje się rozpaczą
w jednej chwili ta zmiana ta metamorfoza
która staje się faktem lecz jakoś nie wróży
niczego co jest ulgą prędzej ciągła groza
i raczej nie nastanie cisza po tej burzy

jak zapomnieć o tobie usunąć z pamięci
to czego między nami nie ma i nie było
nie pomogą odgadnąć nawet wszyscy święci
czy to jakaś choroba czy to tylko miłość
z pogranicza obłędu uczucie jak więzy
nie pozwala po latach machnąć na to ręką
nawet głosu wydobyć kiedy w ustach język
staje kołkiem a pamięć codzienną udręką
nie da się opowiedzieć bo nikt nie uwierzy
że coś takiego mogło kiedyś się wydarzyć
by pojąć skalę bólu samemu to przeżyć
trzeba gdyż w innym razie uśmieszek na twarzy
zamigocze ironią głos niedowierzania
odbije się jak czkawka i echem powtórzy
można podążać drogą z Bogiem pojednania
nie można poznać prawdy i imienia róży

w klepsydrze ciszy
modlitwa
jeszcze się nie przesypał piach w klepsydrze ciszy
choć czas dobiega końca i nikt już nie słyszy
oddechu za plecami powoli odchodzę
co rusz się zatrzymując by w ostatniej drodze
nacieszyć oczy światem i światłem z daleka
płynącym chociaż nie wiem co jeszcze mnie czeka
za najbliższym zakrętem ciągle mam nadzieję
że los mi się szyderczo w twarz nie roześmieje
i że nie będę musiał jako człowiek stary
wstydzić się za swe czyny że dochowam wiary
kiedy bieg swój ukończę by wreszcie odpocząć
a kornik w wieku trumny piosenkę uroczą
zacznie nucić dyskretnie aby nie obudzić
drzew drzemiących w alejkach i w ich cieniu ludzi

trudno kark mi pochylić defekt kręgosłupa
na szczęście nie pozwala jeszcze niżej upaść
kolana rzadko zginam a moja modlitwa
bywa gorzka jak piołun lub ostra jak brzytwa
w lustro spojrzeć potrafię chociaż się nie golę
bez odrazy dlatego że przy jednym stole
nie siadam z szubrawcami nie podaję ręki
tym którzy nie są w stanie pojąć Pańskiej Męki
Boga w sercach nie mają krzyż im solą w oku
za to padają pastwą wciąż liczniejszych pokus
w zachłanności co gości w ich skarlałych duszach
i do nowych podłości nieustannie zmusza
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wszystko na sprzedaż
reklama dźwignią handlu tu wszystko na sprzedaż
bez znaczenie że wokół piszczy swojska bieda
jeden kredyt za drugim rośnie zadłużenie
niedługo zamiast chleba przyjdzie żuć kamienie
niedostatek lat chudych swe piętno wyciska
a w godle zamiast orła raczej pusta miska
odnajdzie swoje miejsce spec od marketingu
w świadomości zostawi gorszy od Wikingów
najazdu ślad tak trwały że jeszcze po latach
debety kont bankowych oraz groby w kwiatach
będą przypominały rozpaczliwe próby
tych którzy nie zdołali nieuchronnej zguby
uniknąć pogrążając swe skromne dążenia
tak w lichwiarskich odsetkach jak i w smudze cienia
którą łatwo przekroczyć gdy się z sił opada
zwłaszcza wtedy gdy wszędzie krętactwo i zdrada
jeden krok nierozważny niekiedy wystarczy
by nie pomógł kapitał gdy cud gospodarczy
okazuje się złudą w pułapce inflacji
podatnicy są niczym w akcie desperacji
rzucają się jak ryby na piach wyciągnięte
by nie rzucać się z okien inwalidzką rentę
próbują gdzieś wyżebrać bilans strat i zysków
zawsze u nich ujemny mechanizm wyzysku

wszystko zawdzięczam Bogu
wszystko zawdzięczam Bogu i nikomu więcej
nie jestem tu nic winien wyciągnięte ręce
po odsetki z podłości odruch obrzydzenia
gdy na ustach modlitwa a serca z kamienia
dostaną co dawali wróci do nich wszystko
jak bumerang lub echo choć nad pełną miską
drzemią w spokoju ducha i nic ich nie trwoży
nie unikną ukrytych w zarękawkach noży
urzędnicza bezduszność zamiast krwi atrament
płynie w żyłach kanalii wzburzenie i zamęt
siać potrafią najlepiej w przepisów gęstwinie
kryją się przed odwetem choć nie są o winie
niczyjej przekonani nie mają w zwyczaju
odpuszczać komukolwiek bowiem w naszym kraju
zazwyczaj ma się dobrze urzędnicza kasta
panosząc się bezkarnie w powiatach i miastach
patrzę na to z dystansem i trzymam się z boku
bo jeśli nie na światłość to chociaż na spokój
mam nadzieję zasłużyć na więcej nie liczę
kiedy przyjdzie mi stanąć przez Boga obliczem

pozostaje niezmienny bez względu na system
więc pomimo swych starań zamykają listę
dłużników wierzycieli pozwy i roszczenia
przekreślają ich plany i niszczą marzenia

głupio wyszło
wyraźnie

naga gałąź obdarta ze złocistych liści
nasza młodość za nami żadnej z niej korzyści

już prawie mnie nie boli twoja nieobecność
w świecie żywych wyraźnie łzę wyciska pustka
i wyraźnie ją widać w zasłoniętych lustrach
z nagła je porzuciłaś gdy zaszła konieczność

nie było choć się mogło niekiedy wydawać
że bez końca trwać będzie beztroska zabawa

przejścia na drugą stronę więc w krainie czarów
jesteś teraz Alicją zwierciadła to wiedzą
gdy dusza skołatana jak szarak pod miedzą
przycupnie bezszelestnie gdzieś na brzegu jaru
lub na skraju wąwozu i wyraźnie czeka
aż coś drgnie w kimś i przepaść przestanie nas dzielić
byli tacy przed nami którzy przewidzieli
jeśli nie znak od Boga to chociaż człowieka
gest przyjazny daremnie dzisiaj oczekiwać
że jeszcze się powtórzy jebał pies życzliwych
niech każdy z nich się miota jak nagi w pokrzywy
wrzucony bo wbrew plotkom pamięć ciągle żywa
nie sposób więc zapomnieć wyrzucić z pamięci
jesteś każdym oddechem każdym skurczem serca
niech udławi się kłamstwem profan i oszczerca
a nachalnym i głupim diabeł łby ukręci

młodość już przeminęła i w starość krok jeden
można było zaszaleć teraz klepać biedę
trzeba łzy przełykając głupio jakoś wyszło
że się nie pomyślało by zadbać o przyszłość
gorzki żal poniewczasie i smutna refleksja
pretensje wciąż do świata twarda życia lekcja
niewielu nauczyła że nikt nie pomoże
a z każdym rokiem życia będzie coraz gorzej
z każdym dniem coraz trudniej unosić powieki
i w płucach ogrzać oddech dźwięk dzwonów daleki
przypomina że wkrótce choć nie dzisiaj jeszcze
śmierć na gardłach zaciśnie nam żelazne kleszcze
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Sławomir Wierzbicki

Zaginiony Świat, czyli Podróży Guliwera ciąg dalszy (1)
Niniejsze opowiadanie obejmujące istotny
okres życia mojego pokolenia nazywanego
umownie „komuną” dedykuję wszystkim
zainteresowanym bynajmniej nie z powodu
własnych przeżyć, które uważam za banalne,
lecz potrzeby przekazania w miarę obiektywnego obrazu świata, który wtedy istniał (wraz
z niesionymi wartościami) i który bezpowrotnie przeszedł do historii.
Rozdział I
Krajobraz po wojnie
Urodziłem się pod koniec wojny w
Wierzbicy – małej wiosce położonej u podnóża Gór Świętokrzyskich. Jednak dzieciństwo
spędziłem gdzie indziej, bo już rok później
rodzice przeprowadzili się do Zagłębia, do
którego przenieśli też niewielki wiejski sklepik – główne źródło naszego utrzymania.
Ojciec szumnie nazywał go sklepem
kolonialnym, matka zaś mówiła o Wierzbicy,
że jest najpiękniejszym miejscem na ziemi.
Pierwsze wydarzenia, które zapamiętałem były związane właśnie z tym sklepem
oraz Wierzbicą - najpiękniejszym miejscem
mojej matki.
Pamiętam, jak któregoś dnia ciężki
poniemiecki rower oparty o sklepową ladę
przygniótł mnie do ziemi w momencie, kiedy
po raz kolejny kradłem cukierki. Kiedy po
wielu próbach wygrzebałem się w końcu spod
jego ramy ochota na „groszek” - tak nazywał
się leżący w słoju na ladzie towar - całkiem

XXIII Agon Poetycki
O Wieniec Akantu
Redakcja miesięcznika „Akant”, nawiązując do
swych symbolicznych korzeni śródziemnomorskich, ogłasza dwudzieste trzecie zawody poetyckie
dla wszystkich bez wyjątku twórców, pragnących
zmierzyć się na arenie tematu:

Ja i ty...
Do zawodów zostaną dopuszczone te wiersze,
które w sposób mniej lub bardziej bezpośredni
nawiązywać będą do tego – określonego w temacie
zawodów, niezmierzonego obszaru egzystencjalno-kulturowego.
Utwory, nigdzie nie publikowane i nie wysyłane
na inny konkurs, w ilości od jednego do czterech,
opatrzone godłem, należy nadsyłać pod adresem:
Redakcja „Akantu”, 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 62/1 – do 15 stycznia 2023 roku.
Jury przyzna sześć nagród:
Grand Prix		
I nagroda 		
II nagroda		
dwie III nagrody 		

– 300 zł
– 200 zł
– 100 zł
– po 50 zł

Jury, mając możliwość nieprzyznania którejś z
nagród, dokona również wyróżnienia poprzez
wybór utworów do publikacji w „Akancie”, a także
w almanachu pokonkursowym.
Wyniki agonu ogłoszone zostaną na łamach
miesięcznika „Akant” w lutym 2023 roku wraz z
tematem kolejnego agonu poetyckiego.

mi przeszła.
Sprawa zresztą wkrótce się wydała bo
rower, którego nie byłem w stanie unieść
bronił mi skutecznie dostępu do słoja uniemożliwiając jego przeniesienie na swoje
miejsce. Kara jaką wyznaczyli mi rodzice nie
była ciężka. Dostałem do ręki gilzy nazywane
też „tutkami” , „tytoń” i przyrząd do nabijania
tytoniu. Były też tutki z filtrem dla bardziej
wymagających palaczy.
Ponieważ miałem zręczne paluszki częściej zajmowałem się skręcaniem papierosów
niż nabijaniem, gdyż były tańsze i lepiej się
sprzedawały w sklepie. Produkcja ich polegała na tym, że do otwieranej na boki rurki
wkładałem bibułkę nasączoną klejem ,sypałem na nią tytoń, śliniłem brzegi, a następnie
ją zamykałem. W ten sposób powstawały papierosy, których byłem producentem. Palić
jednak nauczyłem się dopiero półtora roku
później.
Następne wydarzenie, które utkwiło mi
w pamięci to pomaganie ojcu w zamalowaniu
korony. Któregoś dnia ojciec wyciągnął z
szafy niewielkie owinięte ceratą zawiniątko,
które po rozpakowaniu rozłożył na podłodze.
Był to prostokątny kawałek płótna z namalowanym na czerwonym tle białym orłem
w złotej koronie. Uderzyło mnie piękno
olejnych farb i to z jakim namaszczeniem
ojciec rozwijał zawiniątko. Na drugiej stronie
płótna widniała równie piękna Matka Boska
– z napisem na górze - Królowa Polski. Był
to proporzec lub jego część, a bardziej część
sztandaru wojskowego, który ojciec razem
z menażką i szczotką do czyszczenia konia
przechowywał w domu - pamiątki jak mówił
po „kampanii wrześniowej”.
Umieszczenie godła Polski w centralnym miejscu sklepu było wymogiem ustawowym który ojciec wraz ze mną zrealizował na
swój sposób. Otóż złotą koronę orła zamalowaliśmy czerwoną farbą. O ile pamiętam była
to akwarela (innej w domu nie było) którą
z płóciennej teczki wyciągnął mój starszy
brat – uczeń podstawówki. Efekt był kiepski.
Niby zamalowana korona, ale tak, że można
się było domyśleć, co nadal jest pod spodem.
Wtedy nie rozumiałem jeszcze rozterek i
obaw ojca czy taki orzeł nie przysporzy nam
kłopotów. Tym bardziej, że sklepikarz w tym
czasie na drabinie społecznej był już całkiem
na dole. Po raz pierwszy też dzierżyłem w
ręku pędzel, który wraz z kredkami stał się
odtąd ważną częścią mojego życia.
Podobnie jak wydarzenia z orłem nie
rozumiałem też codziennego rytuału jakiemu wieczorami oddawał się ojciec słuchając
radia„Wolna Europa”. Ponieważ za takie słuchanie można było iść do kryminału, ojciec
w obawie przed denuncjacją ustawiał radio
tak cicho, że nie tylko nie słyszeli go sąsiedzi,
ale i sam niewiele słyszał. Poza tym to ówczesne „okno na świat” było jeszcze skutecznie
„zagłuszane”. Do dziś nie wiem kto i czym je
zagłuszał. Trzeba dodać, że wtedy byliśmy
jedynymi lokatorami kamienicy, którzy mieli
radio i rower. Radio było na wyposażeniu
sklepu i ustawione na cały regulator miało
przyciągać klientów, zaś rower służył głównie
do wożenia towaru.

Wspomnienia ze sklepu zamknął rok
później epizod, który wczesnym rankiem
rozegrał się na moich oczach. Widziałem
pobladłego ze wzburzenia ojca nerwowo krążącego po sklepie i powtarzającego w kółko
zatroskanej matce dwa słowa - „wymiana”
oraz „domiar”. Wymiana dotyczyła pieniędzy,
zaś domiar to było coś co miało nas zrujnować. Większym opanowaniem wykazała się
matka, która spokojnie powiedziała ojcu,
„żeby przestał tańcować po sklepie” i że na
pewno w końcu coś się wymyśli.
Od tego momentu zacząłem zazdrościć
rówieśnikom ojców, którzy byli hutnikami,
górnikami czy ślusarzami, a najlepiej zwykłymi robotnikami socjalistycznego zakładu.
Stanowili bowiem zdrowy trzon - jak mówiono wtedy nie tylko w radiu - socjalistycznego
społeczeństwa. Wszyscy koledzy z podwórka
podzielali mój pogląd, z wyjątkiem jednego,
którego ojciec był inżynierem. Nie za bardzo go rozumieliśmy, tym bardziej, że jego
ojciec, jak większość ówczesnej inteligencji,
mimo, że był inżynierem udawał robotnika.
W każdym razie nikt wtedy nie „darł mordy”,
że należy do inteligencji katolickiej bądź
nadzwyczajnej kasty.
Samego aktu likwidacji sklepu nie
pamiętam, ale jego skutki - jak najbardziej.
Z kuchni do pokoju, w którym był kiedyś
sklep rodzice przenieśli dwa duże łóżka i
niewielką dokupioną gdzieś kanapę. Nie
musiałem więc już spać z bratem w” nogach”
bo przeniósł się na kanapę natomiast miejsce
łóżek w kuchni zajął pokaźnych rozmiarów
stół. Można więc powiedzieć że władza
Ludowa likwidując Nasz sklepik podniosła
Nam komfort życia co było zresztą zgodne z
większością haseł, które głosiła na drodze do
budowy rozwiniętego socjalizmu.
Jedyny kłopot jaki mieliśmy był z ojcem
który po „rozkułaczeniu” dorobił się „statusu” bezrobotnego a jakiekolwiek próby
zdobycia pracy kończyły się dla niego jak w
dzisiejszym serialu że, „nie ma pracy dla ludzi
z jego wykształceniem”. I tak mieliśmy szczęście, że go nie „wsadzili”, gdyż jako „element
niepewny” i w dodatku „żerujący” miał w
kierunku kryminału wspaniałe perspektywy.
Prawie rok żyliśmy z oszczędności uciułanych
w sklepie. W końcu rodzice przyciśnięci widmem głodu wyjęli z szafy „rodowe srebra”, na
które składało się około pół kilograma srebrnych monet z Piłsudskim i Królową Jadwigą.
Z tego, co wiem nikt ich jednak nie chciał
kupić przynajmniej za cenę podawaną przez
rodziców. A w ogóle posiadanie takich monet tak, jak słuchanie radia „Wolna Europa,
też było zabronione pod groźbą więzienia.
Jedyny pożytek z tych pieniędzy miałem ja,
bo pozwolono mi się nimi bawić.
Kiedy rodzice zaczęli już tracić nadzieję
na odwrócenie losu przypadek zrządził, że
dzięki protekcji znajomej matki pojawiła
się szansa dla ojca na otrzymane pracy na
poczcie. Zacznijmy od tego, że Dyrektorem
Poczty Polskiej był w tym czasie niejaki
pan Saloman - „dusza człowiek”. Tak przynajmniej mówiła o nim znajoma matki.
Któregoś dnia matka udała się do niego na
umówioną wizytę zabierając mnie z sobą.
Dyrektor ten mieszkał na poczcie położonej
niedaleko naszej kamienicy, więc wycieczka
do niego, nawet dla takiego jak ja szkraba,
nie była zbyt męcząca. Ponury budynek
poczty wydał mi się największym gmachem
jaki w życiu widziałem. Większym nawet od
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budynku, w którym mieściło się kino, do
którego chodziłem z matką na niedzielne
„poranki”.
Kiedy weszliśmy do mieszkania Pana
Dyrektora pierwsze co zobaczyłem to postać
uśmiechniętego murzyna. Był chyba dwa
razy większy ode mnie. Murzyn w jednej ręce
trzymał popielniczkę, druga zaś ręka zgięta w
łokciu służyła do wieszania garderoby.
Kiedy matka nie zdejmując kapelusza
powiesiła na jego ramieniu parasolkę –
murzyn ukłonił się przewracając przy tym
zabawnie oczami.
To tylko boy – on jest z blachy – powiedział niewielki pulchny człowieczek o
czarnych kręconych włosach który przywitał
Nas z głębi ogromnego pokoju.
Pod nogami miałem perski dywan podobny do tego na którym siedział Ali Baba w
filmie dla dzieci. Na okrągłym błyszczącym
stole z rzeźbionymi nogami stała chińska
waza, w której były jakieś owoce, których
nigdy przedtem nie widziałem. Duży rzeźbiony kredens z kryształowymi szybami mieścił
kryształy, różnokolorowe flakony i bibeloty.
Pierwszy raz widziałem tak duży pokój oraz
ogromne rozwieszone na ścianach kilimy na
których wisiały szable i kindżały. Jednak to,
co najbardziej mnie zainteresowało, to wielkie obrazy w złotych rzeźbionych ramach.
Były jeszcze piękniejsze od Matki Boskiej ze
sztandaru ojca. Najbardziej spodobał mi się
obraz przedstawiający ułanów na koniach
wśród śnieżnej zamieci, na których z góry
spoglądał również na koniu ich dowódca.
Widzę że pani syn bardzo lubi obrazy usłyszałem nieco piskliwy głos gospodarza,
który następnie zwrócił się do mnie. Ten
na górze młody człowieku to Napoleon powiedział wskazując palcem jeźdźca na białym
koniu. Mam jeszcze kilka innych Kossaków,
ale ten podoba mi się najbardziej. O ten tutaj
z powozem i końmi - to Sztenbek, wilki to
Wierusz, a portrety Arabów i Arabek to Styka.
One nie są olejne. Styka dużo robił temperą.
Niewiele rozumiałem z tej paplaniny.
Pochłonięty oglądaniem obrazów słyszałem
jak matka powołując się na swoją znajomą
zaczęła mówić o ojcu i pracy dla niego. Z tego
spotkania oprócz obrazów zapamiętałem
jeszcze moment, w którym nasz gospodarz
zdjął ze ściany mandolinę i przy jej akompaniamencie zaczął śpiewać w nieznanym mi
języku. Dopiero później od matki dowiedziałem się, że śpiewał po rosyjsku.
Co do pracy dla ojca to okazało się,
że poczta od dłuższego czasu poszukiwała
konwojenta obeznanego z bronią. Od czasu napadu na pocztowy dyliżans, podczas

którego zginął poprzedni konwojent, nikt
się za bardzo do objęcia tej posady nie kwapił. Ojca w końcu jako podoficera z wojska
mimo podejrzanego pochodzenia przyjęto
na okres próbny.
Zaś o panu dyrektorze usłyszałem raz
jeszcze, ale kilka lat później. Było to w pamiętnym roku śmierci przyjaciela dzieci i
młodzieży Generalissimusa Stalina. Podobno
konkubina, z którą pan dyrektor mieszkał
okradła go „do imentu”, jak mawiał ojciec
i wyjechała do Warszawy. Nawet nie mógł
powiadomić milicji, bo na majątek, który mu
zabrała nie posiadał żadnych kwitów. Ponieważ nieszczęścia chodzą parami w tym samym
roku stracił jeszcze posadę. Aha, byłbym
zapomniał – w tym też mniej więcej czasie
zmieniono nazwę Katowic na Stalinogród,
co rodzicom przysporzyło trochę kłopotów,
bo była wymiana dowodów. Patronem ulicy,
przy której znajdowała się nasza kamienica
był nadal generalissimus, dalej więc mimo
zawirowań politycznych po staremu mieszkaliśmy przy ulicy Stalina.
Ponieważ trochę wybiegłem do przodu
wracam więc do swoich wczesnych lat.
Zacznę od dużego wydarzenia, jakim
było zapisanie mnie przez matkę do ochronki (tak nazywano wtedy przedszkole) mieszczącej się w przestronnej prywatnej willi. Ze
względu na wiek poszedłem do „starszaków”,
gdzie od razu się zakochałem. Moją wybranką była pucułowata dziewczynka o niebieskich oczach i długich jasnych warkoczach,
za które pociągali ją rówieśnicy. Miłość szybko mi jednak przeszła, kiedy moja wybranka
naskarżyła na mnie do wychowawczyni, że
palę papierosy. Owszem przyłapała mnie
wraz z kolegą, kiedy naśladując dorosłych
paliliśmy, ale nie papierosy, lecz zwinięte w
ruloniki kawałki gazety. Poza tym to palenie
w ogóle nam nie smakowało. Brak szczęścia
w miłości, który później często mi towarzyszył
spowodował, że skupiłem się na kolegach, co
objawiło się już wkrótce częstym „mordobiciem”. W krótkim też czasie dorobiłem się w
ochronce opinii awanturnika ku strapieniu
matki, która dotąd się mną chwaliła.
Ochronka miała też i swoje dobre
strony, głównie w postaci małego posiłku
nazywanego wtedy deserem, podawanego
codziennie wraz z kapsułkami tranu oraz
niemego kina, które raz na dwa miesiące
oglądaliśmy w niewielkiej salce. Atrakcje
te zawdzięczaliśmy w głównej mierze miejscowemu zakładowi pracy, którego partia
wyznaczyła nam na opiekuna. Deser jedliśmy
z chęcią, natomiast tran niekoniecznie, a
właściwie pod przymusem.

SKLEP TANECZNY BYDGOSZCZ
pon - pt: 12:00 - 18:00
sobota: 12:00 - 15:00
niedziela: 12:00 - 14:00
e-mail: xsusanx@wp.pl
telefon: 504 550 547
ul. Śniadeckich 47, Bydgoszcz
Ponad 10 lat z Wami!
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Jeżeli chodzi o kino, to mankamentem
było to, że otyły jegomość, który majestatycznie wnosił do salki niewielki projektor
miał tylko dwa czarno białe filmy, które
nam co drugi miesiąc na zmianę wyświetlał.
Mimo tego oglądanie ruchomych obrazków
było wtedy atrakcją, a każde pojawienie się
grubaska podopieczni ochronki witali z
radością.
Pamiętam również swoje pierwsze spotkanie ze śmiercią, którego doświadczyłem
tuż za progiem naszego mieszkania. Zmarł
bowiem nasz sąsiad - starszy człowiek. Wracając myślami do tamtych chwil do dziś widzę
zasłonięte kotary w jego mieszkaniu, zatrzymane zegary wskazujące godzinę śmierci
i wychodzący z półmroku wyostrzony nos
nieboszczyka. Zobaczyłem część nieznanego
świata, który odtąd zawsze później gdzieś
obok mnie istniał mimo, że go na co dzień
nie widziałem. O tym, że wszystko dobre,
co się dobrze kończy, dowiedziałem się
już wkrótce, kiedy wdowę po nieboszczyku
zabrała rodzina, a do opuszczonego mieszkania wprowadził się nowy lokator.
Było to małżeństwo w wieku moich
rodziców wraz z synem i córką. Syn był
dwa lata starszy ode mnie i już wkrótce
stał się nieodłącznym towarzyszem moich
podwórkowych zabaw. Imponował mi nie
tylko wiekiem, ale również tym, że chodził
do szkoły i umiał pisać. Na wyposażeniu
miał drewniany tornister i również drewniany piórnik oraz pióro z modną wówczas
obsadką tak zwanym krzyżakiem.
To właśnie w tym mniej więcej okresie
pierwszy raz zobaczyłem swoją rodzinną
wioskę Wierzbicę. Z perspektywy obecnego
czasu, to dostanie się z Będzina na Wierzbicę zajęłoby nam nie więcej jak dwie godziny
jazdy samochodem. I to bez specjalnego
pośpiechu. Wtedy jednak to była wielka
wyprawa. Jechałem z matką pociągiem
całą noc. Najpierw do Katowic, a stamtąd
po „przetoczeniu” wagonów do Jędrzejowa.
W Jędrzejowie była przesiadka na kolej wąskotorową. Niewielka lokomotywka z dużym
dymiącym kominem ciągnęła pięć lub sześć
wagoników. Miejsca mniej niż w tramwaju.
Ławki podobnie jak w tramwaju drewniane.
Miarowy stukot kolejki i kołysanie wagoników sprawiło, że nad ranem w końcu
usnąłem. Obudził mnie dopiero głośny
gwizd „ciuchci”, która wtoczyła się na małą
stacyjkę. Z Hajdaszka, bo tak nazywała się
stacyjka, wyszliśmy z matką na szutrową
drogę. Dalej można było przemieszczać
się tylko pieszo. Po obu stronach szosy,
gdzie okiem sięgnąć widziałem pola z dojrzewającym żytem lub pszenicą. Wielkie i
czerwone słońce, którego wschód po raz
pierwszy w życiu zobaczyłem w całej okazałości zabarwiło żółte zboża na intensywny
pomarańczowy kolor. W mieście ze względu
na okoliczne domy taki widok nigdy nie
był możliwy. Szedłem więc przez jakiś czas
urzeczony kolorami wyobrażając sobie, że
jestem w innym piękniejszym świecie, znanym z bajek opowiadanych przez ojca czy
filmowych poranków. Z tego rozmarzenia
wyrwała mnie matka, która przystanęła i
zaczęła mną obracać na wszystkie strony.
W końcu ze złością stwierdziła, że mam za
bladą cerę i jej znajome na pewno pomyślą,
że jestem niedożywiony. Niby z miasta a tu
taki wstyd. v
cdn.
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Stefan Pastuszewski
Potęga lata

Natalia Grudzień

                           Pamięci Mieczysława Wojtasika

***

gdy wyobrażam sobie to gnijące truchło pod ziemią
zapadanie się
wstępowanie w siebie
mego przyjaciela, którego ciepłą dłoń ściskałem niedbale
jeszcze dwa miesiące temu
to wzywam Boga przed trybunał gorącego lata
powiedz, Stworzycielu, czemu wciąż lepisz i lepisz
te śmieszne figurki
czy dzieckiem jesteś, które musi się bawić
czy jakaś obsesja Cię opanowała
starca, który ma jakiś niewiadomy cel przed sobą
lato paruje rozedrganym powietrzem
zmiękcza myśli
wypala uczucia
a człowiek godzi się i godzi
z tym, z czym pogodzić się nie może
wkleja się w ziemię
w której gotują się od miliardów lat miliardy trucheł
a nad głową kakofonia pszczół w lipowej czapie

Paweł Wacek
O toczenie
Bo widzi pan, zjechali się tu tacy
I się pobudowali
I sobie teraz pożyją
Taki jeden z drugim
A ja, wie pan, może też bym się pobudowała
Ale kolana już nie te
Stawy już nie te
I siły też nie te co kiedyś
A kiedyś to się miało siły
Bo ja, proszę pana, zostawiłam tu dzieciństwo,
młodość
I stare lata też tu zostawiłam
A ci, nie wiadomo skąd
Zjechali się tu i pobudowali
I tacy sobie pożyją
Na moich stawach zużytych
Na moich kościach startych
Na moim pocie
co rośliny wykarmił, jak własną piersią
Bo widzi pan, jak tu się lepiej przyjrzeć
To ja w połowie pod mchem i koniczyną
To ja w połowie pod ich trawnikiem
Na moim naskórku, włosach i paznokciach
Przyjechali tacy i się pobudowali
A cały mój cmentarz grodzą tujami

Weronika Brykalska
pokój
babcia siedzi zamknięta w czterech ścianach
a za oknem nowo otwarta kawiarenka
rozwiewa się zapach wanilii i cynamonu
przed nią rozmawiają żywo gestykulując świeżo upieczeni
goście
słońce nieznacznie przesuwa się w kierunku Australii
dwie rozmarzone licealistki czytają wiersze Szymborskiej
na ławce, ktoś krzywi się na biegających
po trawie młokosów
za oknem jest jasno
na parapecie babci wreszcie zakwitły chryzantemy

Włosy pani Stasi
pachniały
wiosenną jesienią
splątanym różowokredowym
kwiatem dopiero
co rozkwitającej jabłoni

Krystyna Morawska
Sufler
już niepotrzebny. Egzamin zdany,
chociaż nie odpowiedziałam
na żadne z pytań. Nauczyłeś
otwierać oko i ucho.
Odkryłam drogę, która wiruje
jak dziecinny bączek. Potrafię
zatrzymać - dowierzam sobie.
Teraz przyjaźnię się z wróblami.
Są wszędobylskie,
nie noszą wspomnień, wiją gniazda.
Każde zgubione szare piórko
zawiera delikatne światło. Przypomina,
że słowo i błękit od zawsze należą do Ciebie.

Na pojedyncze kosmyki
spadała kropla
lepkiego powietrza
nasyconego miodową
barwą porannej łąki
Kwiat parzył się jednak
tchnieniem wiatru
Kruszył się opadał
I stał się żyłą
jabłoni ubarwionej
w rdzę i burgund
tętnem rozpaczy
w młodzieńczej
jesieni kobiety
Włosy pani Stasi splątały
się ze słońcem, księżycem
kłębiastymi strzępami waty
pozostawionej na firmamencie
pachniały
liściem dopiero
co przekwitniętą jabłonią

Milena Tejkowska
Jesień
To mleko nad wąsami traw zliże jasny język słońca
zachłanny, połknie mgły chłodną piankę.
W gorące schwyta ręce watę z cukru nieba.
Dmuchnie weń lekko jak w białe szpilki mlecza.
Chmur bladą bezę rozpuści w ustach
i przestrzeń między malachitem a błękitem znów będzie pusta.
Jeszcze włosy anielskie wiatr rozczesze,
loków siwe pukle nawinie na gałęzie,
skręci nici srebrem drżące, ostatnie włókna lata.
A tam już cicho w koronie.
Ptaki - banici jesienni, wygnańcy milknący
- tron rzucili z zielonych odarty falbanek.
Szare sterczą szkielety z pól mogił ciemnych.
I gaśnie lata ogień pod pompą niebieskich strażaków
w ciemny śliw fiolet, w żałobne bakłażany,
we wrzosów ametyst, w lawendy lament,
w ryk krów na nagim pastwisku, w saren płochość,
mój dreszcz wsuwam, istnienia kruchość bolesną.
Przyobleka w popiel i mgłę ciało zimy jej…sień,
co jeszcze lata odbija tęskny nieostygły cień.
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poszła w las, pod las i na łąkę.

Cień

Wszystko już na ziemi rośnie, co rosnąć
miało.
Na ziemi rośnie już wszystko, co miało
rosnąć.
Co miało rosnąć na ziemi, już rośnie.

Kiedy wstaję rano, opadają mi ręce
i nie mogę związać końca z początkiem.
Końca nocy z początkiem dnia. Ręce
opadnięte, mogę wzruszyć ramionami,
mrugnąć, coś mruknąć, ale już nie powiedzieć. Widzę, mimo wady wzroku, bo
ona nie pogarsza się widocznie / w sposób
widoczny z dnia na dzień. Mój dom stoi w
środku lasu, na polanie. Na niskim, drewnianym progu leży kurz. Czeka, żeby się
unieść, kiedy otworzę drzwi, bo wtedy, w
dni letnie i słoneczne, zamienia się w złoty
pył. Tylko dla mnie. Najpierw opuszczam
klamkę, a potem kucam przy podłodze
i popycham drzwi, które otwierają się
powoli na zewnątrz, a szary kurz zaczyna
tańczyć i zamienia się w złoty pył. Odkąd
tu mieszkam, zimy jeszcze nie było, a dziś
mijają trzy lata.
Nie naciskam. Jak się nie da, to się
nie da. Nie da się związać końca z początkiem? No to zaczynam od początku.
Nauka oddychania, mrużenia, zamiatania,
strącania. Rozglądam się rano, zaczynając
od podłogi, omiatam podłogę, wzrokiem,
stołową nogę. Buty w pudełku. Patrzę na
moje buty w pudełku, myślę, że to straszne być butami w pudełku. I strasznie być
pudełkiem z butami. Więc wyjmuję buty
i stawiam obok pudełka. Jeśli mogę fantazjować, robię to. Staram się nie robić
rzeczy, które nie potrafią znieść równoległego fantazjowania.
Czy to źle? Zaczynać dzień od początku codziennie? Nie wiązać w całość? Na
krótkim dystansie łatwiej znaleźć sens.
Mniejsza szansa, że pojawi się niezidentyfikowany obiekt w stanie stałym, lotnym
lub ciekłym. A nawet jeśli się pojawi, to w
różnorodności nie będzie się wyróżniał.
Będzie tak inny, jak wszystko inne.
Chcę się położyć i wreszcie się obudzić. Chcę zamknąć oczy i wreszcie zobaczyć. Frustracja orzecha zamkniętego w
skorupie, wyjść poza skorupę dla samego
siebie, a nie tylko po to, żeby ktoś mnie
zjadł. Wszystko jest we mnie, w środku.
Chcę to wydobyć. To nie ma być prawda o
mnie, to nawet nie ma być prawda. (To ma
być istotność sama w sobie, a przy okazji
ma mieć następujące cechy: rozpuszczać
się w wodzie, być piękną jak dobro, dobrą
jak piękno i mieć niezmywalne złote inicjały). To, co piszę w nawiasie, jest tylko
nieudaną próbą powiedzenia tego, co
chcę. Mówi się: ubrać myśli w słowa. Ale
ubranie jest dla mnie zbyt wierzchnie i
kojarzy mi się z przebieraniem, więc nie
używam tego sformułowania.
Puzzle to moja specjalność. Lubię
i umiem je układać. Pierwsza wystawa
moich obrazów miała tytuł Szczegóły, ale
nie oddawała dobrze tego, co wtedy malowałam. Zawsze chcę zbliżać przedmiot
(czy słowo) aż do obłędu. Przyglądać się
czemuś z coraz mniejszej odległości i wtedy dłoń przestaje być dłonią, bo z bliska

widać już tylko kawałek żyły, zmarszczki i
plamę wątrobową. A po chwili już nic nie
kojarzy się z ręką, zostają tylko abstrakcje,
które tworzą nowy kształt na przykład
pomiędzy palcami. I z abstrakcji, którą
człowiek znosi bardzo ciężko, znów przechodzi mój mózg do widzenia konkretu,
tyle, że nie jest to już dłoń, ale kształt,
który wyłonił się spomiędzy. W puzzlach
jest podobnie. Szukając fragmentu zdjęcia trzeba widzieć kształty drugorzędne i
nieoficjalne, które powstały przez mechaniczne pocięcie obrazka. Nowe - w dobrym
znaczeniu tego słowa.
W moim domu w lesie, w którym
mieszkam od wielu lat i w którym nigdy
nie było zimy, wypatruję form spomiędzy,
dlaczego? Czy nie wystarczy mi to, co
mam? Chcę więcej? Wręcz przeciwnie,
chcę mniej. Ale żeby odrzucić to, co
zbędne, muszę dobrze rozpoznać kształt
rzeczy. Muszę indywidualnie rozpoznawać
kształt rzeczy. To mi sprawia niesamowitą
przyjemność. To jedyne, co tak naprawdę
sprawia mi przyjemność. Indywidualny
sens - dla mojego ja, wspólny rdzeń - dla tej
części mnie, która pozwala mi zrozumieć
innych i zrozumieć tę część mnie, która
chce pozostać zrozumiana przez ludzi.
Resztę staram się odrzucić.
Jedziesz gdzieś? Weź ze sobą tylko to, co
niezbędne. Zostajesz tu? Miej ze sobą
tylko to, co niezbędne. No na ziemi, na
ziemi! A gdzie?
No z ziemi, z ziemi! A skąd?
No pod ziemią, pod ziemią, A gdzie?
No, nad ziemią, nad ziemia, A gdzie?
No spod ziemi, spod ziemi, A skąd?
A ja lubię cień już. Arcydzięgiel nie.
Arcydzięgiei rośnie dziko na południu
Polski, słyszałam z pewnego źródła, ale
sama nie widziałam. Jest wysoki i podobny do koprów i barszczu Sosnowskiego.
Wysiałam go kilka lat temu po raz pierwszy, żeby zrobić dzięgielówkę zwaną też
litworówką i udało się. Wysiałam nasiona
w domu wczesną wiosną, przesadziłam
do ogrodu i na drugi rok wyciągnęliśmy
wspaniały korzeń, którego początku i
końca odnaleźć nie było można. Sok z
korzenia nie do wytrzymania na języku,
taki intensywny. Można łodygi młode
kandyzować, drzem zrobić. Dzięgielówka
udała się bardzo smacznie. Prezentowała
się pięknie w butelkach, żółto-zielono i
klarownie. Drugą sadzonkę zostawiłam na
nasiona i teraz znów mam małe dzięgle,
ale część wysiałam już jesienią w ogrodzie
i dziś widzę, że wspaniale przezimowały,
a mają nie więcej niż centymetr wysokości. Wysiałam też w domu wiosną, jak za
pierwszym razem, więc niewielkie poletko
z tego powstanie. Anioł - inna stara nazwa
arcydzięgla. Korzeń może zgnić, jeśli go
zostawię w ziemi. Ciekawe, czy zje go nornica? Ten smak może być dla niej nie do
wytrzymania. Niewiele roślin wysiewam
w tym roku w ogrodzie, bo nauka moja

Podlas to moje ulubione miejsce, łąki
łączą się z lasem. Poziomki i paprocie.
Opierasz wygodnie plecy na oparciu lasu.
Kucasz skulony jak zając, ale bez strachu,
bo las jest twoim oparciem, sosny i świerki
zielonymi skrzydłami. Naturalny kształt,
który przybierasz wąchając i rozpoznając,
przy ziemi, pozwala ci nie zagrażać nikomu, nie zagarniać nawet wzrokiem.
Więcej cienia. Dla paproci pod lasem. Przychodzi. Moment. Życie zaczyna
być dostrzegalne. Przestaje zapierdalać.
Rozmazane słupy telegraficzne wyostrzają
się, da się je liczyć. Chyba zwalnia. Kawały
czasu, spędziłam w pociągach będąc dzieckiem, a wnuczką kolejarza.
Kolej rzeczy zwykła. To ja zwalniam?
Ze starości? Zwalniam z doświadczeń i
uwielbień. Zwalniam bo przystają przy wielu rzeczach. Lepiej w cieniu, niż w słońcu.
Większość rzeczy, przy których przystaję,
same są nieruchome. Stoją, nie drgną,
drgną, ale nie pójdą, rosną. Są wśród nich
takie, których nie ma, kiedy idziesz szybko,
a pojawiają się, kiedy zwalniasz. Tak jak
te telegraficzne słupy w pędzie. A jeszcze
inne przy których przystaję, stwarzam
sama, a że są kruche, trzeba zwolnić. I tak
teraz myśląc, to może być wspólna cecha
wszystkich rzeczy, dla których zwalniam,
przy których przystaję - są na wskroś osobiste i znoszą tylko moje towarzystwo. Inny
człowiek to dla nich bazyliszek. To o nich
myślę, żeby pisać i piszę, żeby myśleć - najczęściej. To te nowe (w dobrym znaczeniu
tego słowa) kształty mechanicznie przez
język pociętych puzzli świata.
Opalanie bez kremów z filtrem i w
pełnym słońcu długie godziny. Swawole
na środku śródmieścia. Blizny po niezapomnieniu. Tańce z szablami wilkami do
rana. Słowa bez wyjścia. Młodość nie mija
sama. Starość ją wpycha nagle do rowu
przy drodze, a sama włazi do domku na
drzewie i śpiewa skrzeczy.
Wracam spod lasu do domu. Mam
w kieszeniach różne rzeczy do cienia. W
pomieszczeniu, które miało być łazienką,
może kiedyś nią będzie, stoi stół. Okno
wychodzi na wschód, więc już po dziesiątej
rano, wiosną i latem, nie ma tu słońca.
Układam na chłodnym, drewnianym stole
rzędy roślin. Przechodzę przez salon. Tu
jest najwięcej słońca. Projektując dom tak
się to zawsze rozwiązuje. Ogromne okna
od południa i zachodu. Pełne słońce od
jedenastej do dwudziestej w lecie. Wracam
do domu i jestem jak jedna z tych rzeczy w
mojej kieszeni. Jestem do cienia. Siadam
w jedynym chłodnym zacienionym kącie
salonu. Ograniczam swój własny ruch, aż
do spojrzenia, zastygam. Wycofuję się,
bo wszystko, co pędzi potrąca mnie i nie
pozwala się przyjrzeć. v
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Dziennik czasu zarazy i wojny (30)
9 lipca
Wizyta w świetnie zorganizowanym przez
Liliję Zahnitko będącą wiceprezesem Stowarzyszenia Pracy Społecznej w Bydgoszczy oraz
przez Fundację „Pociecha” we Wrocławiu,
obozie wypoczynkowym dla sześćdziesięciu
młodych Ukraińców. Nieźle zagospodarowany i utrzymany, choć bazujący na starych
domkach campingowych, ośrodek Waszeta
we wsi Kołatek powiat Olsztynek. Podziwiam
kąpielisko w formie ogrodzonego pomostem
akwenu przedzielonego bojami na dwie strefy;
dla umiejących i nie umiejących pływać. Strefa
dla umiejących, a więc bez kontaktu z dnem,
jest znacznie większa, gdyż Jezioro Pluszcze
jest bardzo głębokie, rynnowe, polodowcowe.
Podziwiam też, a może przede wszystkim,
pracę wychowawców i opiekunów, z których
część przyjechała z Ukrainy. Zajęcia przez cały
dzień, grupy maksymalnie dziesięcioosobowe. Chętna do współpracy i wspólnej zabawy
młodzież. Ponad 30 procent to uchodźcy po
24 lutego 2022 roku. Z uwagi na krótki okres
pobytu nie jestem w stanie stwierdzić, co u nich
z wojenną traumę. W każdym razie na zewnątrz
jej nie widać. Czy tych dziesięć fundowanych
dni wystarczy tej młodzieży? Mam nadzieję, że
dobro, które otrzymali poniosą dalej.
10 lipca
Ocieram się o śmierć.
Na trasie między Działdowem a Lidzbarkiem haltuje mnie policjant. Że przekroczyłem
o 20 kilometrów na godzinę dopuszczalną
prędkość i to na odcinku aż 400 metrów. Pokazuje mi „suszarkę”. Nie wdaję się w dyskusję,
choć dobrze pamiętam, że zanim przyspieszyłem, to trochę potrwało, bo zastanawiałem
się, czy strefa białych tablic już skończyła się,
czy jeszcze nie. Zabudowań jak na lekarstwo,
zakrętów żadnych, choć policjant sam z siebie,
jakby czuł się winny dwuznacznej sytuacji, w
której się znalazłem, tłumaczy, że „na tym zakręcie były dwa wypadki śmiertelne”. Klasyczna
pułapka na wzbogacanie budżetu państwa. Nie
ma sensu dyskutowanie z dzisiejszym bezdusznym, przemądrzałym, trzymającym się niczym
kleszcz paragrafów funkcjonariuszem, jak było
to możliwe z niegdysiejszym, głupawym milicjantem z PRL-u. Ten dzisiejszy wie, że coś tu
zgrzyta, ale dla pieniędzy (rozliczanie za ilość
mandatów) i świętego, egoistycznego spokoju
robi co mu każą. Tak jest dziś w wielu innych
dziedzinach życia. Pogodzenie się, krowie pogodzenie się z systemem. Żadnej walki z tym
co złe, głupie, zniewalające. Wolność tylko w
obrębie własnego, kreciego, wyżłobionego w
ciągłym lęku przed światem, kanalika.
Najbardziej mnie martwi zanik solidarności na drogach. Co najmniej 8 samochodów
jechało od strony tej cholernej „budżetowej
pułapki” i żaden nie zamrugał światłami.
Policjant bierze moje prawo jazdy i idzie
do radiowozu wypisywać mandat. Trwa to długo, bo najpierw musi sprawdzić moją kartotekę
w informatycznej centrali: czy wóz ubezpieczony, czy po przeglądzie technicznym, czy nie
jestem poszukiwany.
Siedzę i smętnie dumam nad czterema
„stówami”, które musze stracić, choć więcej boleję nad czterema karnymi punktami, bo mam

już na koncie takich punktów osiem. Wiem, co
to znaczy, bo już dwa razy odbierano mi prawo
jazdy, a egzaminy sprawdzające z powodu napięcia nerwowego i faktu, że działy się one na
oczach publiczności, bo osobą publiczną na
nieszczęście jestem, nie były łatwe.
Nagle do radiowozu podjeżdża jakiś samochód. Wysiada z niego kierowca i nerwowo
gestykulując, coś tam mojemu dręczycielowi
mówi. Ten bez żadnego komentarza oddaje
mi prawo jazdy.
- Niech pan jedzie – mówi nieco zdenerwowany i wyraźnie niezadowolony, że musi
mnie puścić wolno.
Włącza „koguta” i jedzie, a ja za nim, bo
kierunek mamy ten sam. Na drodze blokada.
Zjeżdżają się wozy strażackie i kolejne policyjne, ostatnia przyjeżdża karetka pogotowia
ratunkowego. Z daleka, bo strażacy nie dopuszczają do zbiegowiska, widzę czterech strażaków w przydrożnym rowie, z których jeden,
naciskając rytmicznie czyjąś klatkę piersiową,
kogoś na pewno reanimuje.
- Niech pan zawraca - mówi jeden ze
strażaków. – To potrwa.
Ulgę z uniknięcia mandatu zastępuje
przerażenie. Ale czy do końca? Czy mój egoizm
całkowicie czeźnie wobec czyjejś tragedii? Czy
wolałbym czterystuzłotowy mandat i cztery
punkty karne, byleby temu w rowie powiodło
się? Nie prowadzę z Bogiem takiego targu,
choć modlę się o życie i zdrowie dla ofiary.
W domu żona odczytuje z Internetu, że
kierowany przez 33-letniego mężczyznę z powiatu działdowskiego, pędzący z dużą prędkością pojazd, zahaczył lusterkiem o samochód,
który wyprzedzał. Przekoziołkował, dachował,
a wyrzucony jak z katapulty kierowca wylądował
w rowie. Mimo akcji ratunkowej zmarł.
Wciąż nie mogę dać sobie rady ze swoimi
uczuciami. Pozostaje mi tylko modlitwa o spokój duszy człowieka, którego śmierć uchroniła
mnie przed mandatem. Ach, jacy bezradni
jesteśmy w tym świecie (przypadkowych?)
zdarzeń!
11 lipca
Przez przypadek dostrzegam w Internecie
sprawozdanie z jakiejś wycieczki. Dokładność
zmieszana z naiwnością. Niepanowanie nad
słowem. Na przykład: „Obejrzeliśmy rzeźbę,
która wywołała zbiorową ekstazę”, „Fontanna
przyjaźni transgranicznej”. Mamy więc strzępki relacji przewodnika, rzutowanie własnych
uczuć, ubóstwo własnej leksyki.
A jednak dobrze, że ludzie piszą. Piszą i
„publikują” w internetowym ścieku. Mają satysfakcję, niektórzy nawet doświadczają „ekstazy”.
Teraz już wiadomo, dlaczego nie czyta się dziś
książek. Bo „pisze” się własne.
12 lipca
Andrzej Adamski narzeka na różne ruchy
pozorne, nazywając je „towarzystwami wzajemnej adoracji, których głównym celem jest dobre
samopoczucie uczestników tych towarzystw”.
- A czemu nie? – pytam. – W tym podłym
świecie trzeba jakoś się ratować.
- Wierzę w cuda – mruczy A. Adamski.
- Ja nie, bo widzę jak wielkie młyny
wielkich procesów cywilizacyjnych mielą rze-

czywistość. Oszołomstwo informatyczne, zachłanność, dominacja technologii nad życiem,
przemijanie. Cudem - przy takim rozumowaniu – może więc być także wojna w Ukrainie,
bo nikt się jej nie spodziewał – mówię.
Wojna gorsza od pandemii, bo pandemia
ustawała latem a może tak nam się wydawało.
Wojna natomiast nie ustaje. Niedawno barbarzyńscy Rosjanie zbombardowali w Krzemieńczuku centrum handlowe. Byłem swego czasu
w tym mieście, nawet przemawiałem na jakimś
wiecu. Mówiłem po rosyjsku, bo ukraińskiego
na tyle nie znam, aby posługiwać się nim w
mowie.
- A zaczem nie w ukrainskoi mowi?! wrzeszczał ktoś z tłumu.
Było mi wstyd. Nie wiedziałem gdzie się
schować.
13 lipca
Co się dzieje? W pustym mieszkaniu
znajomych, gdzie podczas urlopu podlewam
kwiaty, zaczynam dostrzegać trud kobiet układających przeróżne przedmioty mieszkaniowe
a potem ustawicznie pilnujących porządku
wśród nich. Gdy w mieszkaniu byli ludzie, to
oni odciągali, i słusznie, moją uwagę od sztafażu ich życia, a teraz, w tej pustce, widać tylko
sam sztafaż. Jest mi trochę smutno.
14 lipca
Uciekł przed nadjeżdżającym samochodem. Szczęśliwy. Ale i tak go dopadnie to, co
ma go dopaść.
Taka oto myśl naszła mnie w upalny lipcowy dzień gdy zauważyłem dramatyczny manewr
pieszego na jezdni. Przypadek? A może pełnia
lata do takich właśnie myśli skłania?
15 lipca
Najwierniejsza i najbardziej analityczna
czytelniczka mojego Dziennika Elżbieta Stankiewicz-Daleszyńska przedstawia mi telefonicznie
swoje przemyślenia. Cieszę się, z większością
uwag się zgadzam. Ta świetna pisarka chwali
przede wszystkim szkicową formę Dziennika
czasu zarazy i wojny.
16 lipca
Hajda nad morze! Do Ustronia Morskiego jak zwykle. Gdy co roku tam się pojawiam, to
odnoszę wrażenie, że byłem tu wczoraj. Nawet
gospodarze (Irena i Eugeniusz Koźmińscy) się
nie zmieniają, co jest oczywiście ewidentnym
absurdem. Mówi się w takich sytuacjach, że
czas się zatrzymał. Czasu w rzeczywistości nie
ma, ale jest ruch materii, także w człowieku.
Czas to tylko wypadkowa drogi i prędkości tego
ruchu (t = s/v). Także w człowieku (słabnięcie
i obumieranie tkanek). Po gospodarzach tego
nie widać. Morskie powietrze?
17 lipca
Centrum wakacyjnego Ustronia Morskiego zdają się być dwa rodzinne interesy (ojciec i
syn) gastronomiczne pod nazwami: „Kabaczek
- Pico Bello” oraz „Kabaczek - smak i Tradycja”.
Od południa formują się przed nimi kolejki,
choć w pobliżu interesów gastronomicznych
aż po dziurki w nosie. Kolejkarze z niechęcią
spoglądają na szczęśliwie jedzących, bowiem
interesy te to w zasadzie wielka weranda, a ci z
wyższością, znudzeni omiatają wzrokiem czekających. Nie spieszą się, bo wiedzą, że tamci
czekają. Nawet po posiłku siedzą bezczynnie,
nasyceni. Spoglądam na twarze czekających.
Raczej bezmyślne, tępe, z wyjątkiem jednego
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faceta w okularach, wyraźnie wystającego
po miejsca dla swojej rodziny. Oczekiwanie
sięga godziny. Absurd! Kolejny wakacyjny absurd, a raczej szczyt snobizmu. W Bydgoszczy
jest Naleśnik oblegany przez młodzież, a od
niedawna Oliwa i ocet. Ewidentna patologia
konsumeryzmu.
18 lipca
Czytam w jakiejś gazecie, że miłość nie
może być szalona. Musi być mądrze poukładana i zaraz więc piszę receptę: „Musisz to poukładać jak ubranie przed snem, na krzesełku,
razem i osobno, w ciągłym styku ze sobą, a co
będzie kiedy przyjdzie kot i to wszystko wyrzuci
albo ty wpadniesz w szał”. Wiem, że tak zwane
czynności elementarne ratują człowieka przed
rozpaczą. Trzeba zjeść śniadanie, powiedzieć
komu trzeba dzień dobry, trzeba się wypróżnić... Dużo trzeba, ale i tak pozostaje wiele,
zbyt wiele czasu na myślenie o tym, co wydaje
się najważniejsze, co jest owym szaleństwem
miłości. Zaorać się na śmierć? Tak, to chyba lepiej niż jak pisał Edward Stachura: „do żył / jest
nóż / lub w dół / na bruk”. Co jest lepiej? Co?
19 lipca
Siedzę na strychu, który udostępnił mi gospodarz letniska na pracownię. Od trzynastu lat
przez kilka dni lipca tak siedzę. Tu szlifowałem
swoją dysertację doktorską, dopisywałem do
artykułów naukowych, notowałem wiersze, bo
one ostatnio przychodzą jakby z nieba. Teraz
raczej myślę – nie myślę, dumam, zamyślam
się. To co było, wydaje się coraz mniej ważne
albo już zupełnie nieważne. Stos papierów, z
którymi trzeba zrobić porządek. Taki mnie
gniew na ten nieporządek bierze, że chciałbym
teraz, sam pojechać do redakcji i robić z nimi
porządek. A to 230 kilometrów, upał, że nic się
nie chce. siedzę więc bezczynnie na strychu,
wpatrzony w plackowate liście, rozrastającego
się z roku na rok bez umiaru, włoskiego orzecha, zwanego na południu Europy, greckim
i tęsknię za lepszym, a na pewno innym światem. Piszę wiersz, w którym staram się trochę
okiełznać rozmemłane emocje, nadać im nieco
racjonalnego sensu. Nie bardzo to mi się udaje,
więc chcąc go poetycko podrasować, dodaję
dedykację: Tej, dla której tęsknię. Gdzie Ona jest
i czy w ogóle jest? Przypomniałem sobie swoje
tęsknoty i na pewno były one cierpieniem.
Stąd dedykacja nie „za którą tęsknię”, tylko
„dla której tęsknię”.
20 lipca
Pamiętając swoje wątpliwości sprzed
trzech lat, gdy zaczynałem pisać Dziennik czasu
zarazy, jeszcze bez wojny, wrażliwy jestem na
oceny odbiorców. Napisał do mnie Marcin
Mielcarek, obiecujący prozaik z Zielonej Góry
(rocznik 1996):
„Chciałem pogratulować Dziennika.
Bardzo ciekawe zapiski i analiza społeczna,
wyciągnąłem z nich kilka naprawdę istotnych
faktów o człowieku. Dobrze się to czyta”.
Uff, staram się jak mogę.
21 lipca
Być może tak mi się wydaje, ale chyba
nie, że wojna odbiera ludziom radość, spontaniczność życia. Niby robią to, co zawsze robili, zachowują się, jak zawsze się zachowywali,
teraz napawają się latem, ale wszystko to jakby
przysypane wulkanicznym pyłem, poszarzałe,
małe. Bo wszystko to w każdej chwili może
zniknąć. Ten wiszący nad głową wyrok dzie-

jów prawdopodobnie bardziej paraliżuje niż
skazanie w chwili narodzin każdego z nas na
indywidualną śmierć. Pojedyncza śmierć nie
robi takiego wrażenia, choćby dlatego, że
jest nieunikniona niż prawdopodobieństwo,
potencjalna możliwość unicestwienia całej tej
skomplikowanej siatki społecznej, tych mniej
lub bardziej rozbudowanych mechanizmów
współżycia. Człowiek bowiem odchodzi, ale
życie pozostaje, a w przypadku wojny autorstwa
W.W. Putina i rabskich, zakompleksiałych
Rosjan oraz cwanie wykorzystywanych do wojennych mordów prymitywnych Azjatów, może
nic nie pozostać. Taktyka spalonej ziemi to od
wieków ulubiona rosyjska taktyka wojenna.
Wojna w Ukrainie nie jest wojną lokalną,
tak jak wojna w 1999 roku w Jugosławii, mimo
że tamta była – jak dotąd przynajmniej - statystycznie krwawsza. Tam narody ścierały się o
granice, tu jeden naród zakłada zniszczenie
drugiego, czyli rzeczywiste ludobójstwo. Wojna
w Jugosławii była na swój sposób kontrolowana przez USA. W Ukrainie nikt nikogo nie
kontroluje. A na dodatek groźba użycia broni
nuklearnej, która skutecznie może unicestwić
wszystko.
Nadmorski gwar, w którym tkwię, jest
jakby o kilka punktów na skali gwarów, słabszy
niż dotąd, bardziej przytłumiony.
Chciałbym, aby mi to się tylko wydawało.
22 lipca
„Była mu prawdziwą muzą. Pisał dzięki
niej nie tak beznadziejnie jak dotąd. I nie
wszystko o niej i dla niej. Po prostu pisał.
Dobrze pisał. Żył” - taki oto fragment zapamiętałem z opowiadania, które przyniósł mi do
redakcji, nerwowo zachowujący się debiutant.
- Dobre - powiedziałem i jakbym zamlaskał, jak po wyjątkowo smacznym posiłku.
- T, to co? – prawie zająknął się debiutant.
– Wydrukuje pan?
- Chyba – odpowiedziałem i myślą pobiegłem tam, bardzo daleko wstecz, gdzie i kiedy
to ja byłem bohaterem takiego opowiadania.
Tylko, że ja wtedy nie napisałem tak, jak ten
debiutant. Nie, żebym pozazdrościł. Po prostu
stwierdzam fakty.
23 lipca
Nawet bardzo spolegliwi wobec świata,
pacyfistycznie nastawieni, wręcz pokorni
adwentyści musieli zareagować na wojnę w
Ukrainie. Wyłączyli Kościół Adwentystyczny
w Ukrainie z Wydziału Euroazjatyckiego z
siedzibą w Moskwie i przyłączyli ze skutkiem natychmiastowym, bezpośrednio do Generalnej
Konferencji Kościoła z siedziba w Silver Spring
w Stanach Zjednoczonych. Z ostrożności nie
wydali, podobnie jak rzymskokatolicki papież
Franciszek, oświadczenia potępiającego rosyjską napaść i rosyjsko-azjatyckie ludobójstwo.
Redaktor naczelny dwumiesięcznika „Głos
Adwentu” Andrzej Siciński napisał:
„Zdecydowane stanowisko mogłoby naszych wyznawców w Rosji wystawić na niebezpieczeństwo. Dyktatury lubią się mścić na tych,
którzy mogą dosięgnąć” (Czy Kościół milczy w
sprawie wojny?, „Głos Adwentu” 2022, nr 2, s. 2)
24 lipca
A jednak są!
Ja jeszcze nigdy nie spoglądałem tak głęboko w oczy, jak on spogląda. I ona. W tym ich
splecionym wzroku jest, i pragnienie, i pewność
miłości. No i symptom innego świata, w którym
ta miłość rzeczywiście się dzieje. Tam a nie tu?
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25 lipca
Przeglądając z powodów dokumentacyjnych zszywki „Akantu” napotykam na wprowadzoną przez Arianę Nagórską („Akant” 2009,
nr 2, s. 4) kategorię kobiet „upośledzonych na
płaszczyźnie życia prywatnego”. Domyślam się,
że chodzi tu o relacje z mężczyznami, głównie
w małżeństwie. Przez pryzmat tej kategorii
spoglądam na mijane na ulicy panie. Po trwałym grymasie twarzy i po nadmiarze makijażu
klasyfikuję. W niektórych przypadkach mogę
się mylić, ale to i tak nie zasłania problemu
szczególnej samotności kobiety. Mam nadzieję,
że w dyskusji redakcyjnej „Akantu”, którą rozpoczyna Justyna Grędel, problem ten zostanie
przynajmniej zasygnalizowany.
26 lipca
Henryk Tokarz prowadzący hotel w
Żninie od wielu lat wyjątkowo spolegliwie
wspomaga Ukraińców. Obniża opłaty, załatwia
zatrudnienie, pomaga sporządzić dokumenty.
Gdy gmina przyznała mu zwrot za utrzymywanie uchodźców, to zdecydował się oddać połowę tej kwoty swoim podopiecznym.
Rozesłał ankiety z wyborem: 1. Wpłata na
swoje konto, 2. Wsparcie Stowarzyszenia Pracy Społecznej zajmującego się metodyczną
pomocą uchodźcom, między innymi opieką
nad dziećmi, 3. Zakup sprzętu wojskowego z
przeznaczeniem dla ukraińskiej armii.
Wszyscy wybrali pierwszą możliwość.
27 lipca
Wciąż nie mogę oderwać się od tej tandetnej powieści z tandetnego spotkania autorskiego. Uzależnienie? Skąd się wzięło! Dlaczego?
Tak to brzmi: Czuł się od niej coraz
bardziej uzależniony. Jak od matki, która
wyznaczała mu rytm codzienności, budząc go
rano, gdy spało się najlepiej i odrywając od
fascynującego zajęcia, aby przyszedł na obiad.
Tak, jej głos był niczym głos matki; źle się czuł,
w jakiejś pustce, gdy choć raz dziennie go nie
usłyszał. Nie ważna wtedy była treść rozmów,
ważny był jej głos, sama rozmowa.
Gdy zbyt długo nie telefonowała, to on
dzwonił mając jednak w świadomości, że może
akurat jej w czymś przeszkadza. Bo i przeszkadzał. Często mówiła:
- Zadzwonię później i często nie dzwoniła
później. Czuł się wtedy jak porzucony odtrącony. Przez matkę”.
Doprawdy, usiłuję sobie wyobrazić tę miłość z kart owej powieści i jakoś przykro mi się
robi. Miłość jednostronna? Natrętna? Bez szans
na przeżycie. Ale miłość. Miłość prawdziwa.
28 lipca
W radzieckim KGB i w polskim SB zarządzano strachem. Działano poprzez strach.
Zabicie czy zgnojenie kogoś miało tylko jedno
uzasadnienie – zastraszyć innych. Nie było ani
odwetem ani wymierzeniem sprawiedliwości,
tylko elementem terrorystycznego rachunku.
Tak samo jest teraz, gdy wojnę prowadzi rosyjski podpułkownik KGB i rakiety skierowane
na cywilne (teatr w Mariopolu, markety w
Krzemieńczuku i Winnicy) są bezdusznym
elementem wojennego rachunku.
Ludzie bez duszy? Może nie, przynajmniej
tak pisze Biblia, ale ludzie bez sumienia. Ludzie
– fragmenty rakiety. Ludzie technologiczni.
W Ludowej Spółdzielni Wydawniczej wydałem powieść Opowieści niezweryfikowanego. Pisząc ją usiłowałem przez 238 stron choć trochę
dokoñczenie na str. 18
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Dziennik...
dokończenie ze str. 17

uczłowieczyć funkcjonariusza socjalistycznych
tajnych służb. Nie udało się. Na stronie 234
musiałem więc napisać: „Czekista zawsze pozostanie czekistą. Przekleństwo Dzierżyńskiego”.
29 lipca
Coraz więcej osób przychodzi do redakcji po stare numery „Akantu”. Inni proszą o
przesłanie. Nadmiary niektórych numerów
wyłożone w punkcie book-crossing znikają z
dnia na dzień, podczas gdy wiele książek pozostaje. Jest lato, palenie w piecu jest jeszcze
niepotrzebne, choć to nieco chłodnawe lato.
To szczególne zainteresowanie „Akantem” tłumaczę tym, że nie jesteśmy czasopismem sztywnym, budującym jakieś hierarchie i piedestały, półki problemowe i szafy
tematyczne. Publikujemy literaturę, którą
uważamy, że warto / należy opublikować
bez zgorszenia estetów i etyków. Literatura a
szczególnie poezja jest czułym sejsmografem
życia. Próbuje zwrócić na coś uwagę, coś
zaproponować. A wiele, coraz więcej osób
pragnie lepszej orientacji w szalenie zagonionym i nazbyt szybko biegnącym świecie.
30 lipca
W „Gazecie Wyborczej” („Wolna Sobota” 2022, nr 176, s. 8-9) reportaż Aleksandra
Ermoczenko Mariupol – krajobraz po bitwie.
Odnotowuję komentarze i wypowiedzi tak
zwanych zwykłych ludzi, których miejscem
na ziemi był Mariupol – do niedawna symbol zaciekłych walk obrońców Ukrainy, ale
też rosyjskiego barbarzyństwa. Obecnie jest
on administrowany przez administrację Donieckiej Republiki Ludowej, z politycznym
dookreśleniem tak zwanej, choć z punktu
widzenia realności – rzeczywistej, podobnie
zresztą jak Naddniestrzańska Republika
Ludowa, której hybrydowość bezpośrednio
doświadczyłem.
Oto wybrane wypowiedzi:
Nie chodzi im o to, że chcą mieszkać w
Rosji, chcą po prostu żyć. Dostosowujemy się
do nowej rzeczywistości, chcemy spokojnie
żyć, pracować, wychowywać dzieci. Rosja nie
pozostawiła nam wyboru, musimy być po jej
stronie. Jeśli ponownie będzie tu Ukraina,
niech zdecydują o tym za pomocą dyplomatycznych środków, a nie pocisków. Jeśli
Ukraina chce odzyskać Mariupol, to przebywanie będzie tam niebezpieczne. Ja, tak
jak wielu innych ludzi, nie dam rady jeszcze
raz tego przeżyć. Nie wiem gdzie jestem, w
jakim państwie, nie wiem, co będzie dalej.
Trzeba jednak zrozumieć, że ludzie wracają
do życia. Kiedy ludzie pytają mnie, za kim
jestem, mówię, że za sobą i moimi dziećmi”.
31 lipca
Widzę, jak patrzą na siebie z zachwytem.
Kto? Tak, ta para, którą od paru miesięcy
mam niekłamaną przyjemność widzieć, bo
spotykają się – idąc do swoich zajęć – obok
redakcji, a ja mam szczęście często nadziać
się na takie spotkanie. Mamy bowiem podobny harmonogram dnia.
Coraz bardziej przekonuję się, że zachwyt jest kluczem do miłości, a jej energią...
pragnienie miłości. Człowiek chce kochać i
chce być kochany. Ona bardziej pragnie niż
on. To widać po jej oczekującym spojrzeniu
i oczekującej mowie ciała. „Przytul mnie,

przytul mnie bardzo mocno, natychmiast,
teraz”. On rozumie tę mowę: tuli, choć
z uwagi na przestrzeń publiczną czyni to
powściągliwie, czasem ukradkiem kątem
oka spoglądając wokół. On z kolei chyba
bardziej pragnie wylania się swojej czułości
nagromadzonej przez lata, a może w ogóle
nigdy nie doświadczonej. Widać to po całowaniu jej rąk, delikatnym, jakby motyl usiadł.
Czyżbym odnalazł już sekret miłości? Odkrył
jej istotę? Opisał?
Nie. Wiem, bowiem, że to jest ani do odkrycia ani do opisania. To jest coś więcej, coś
innego. To przestrzeń bez słów, bez myśli, ale
także bez czasu i dystansu, czyli tych dwóch
cichych morderców ludzkich uczuć. Piękne,
choć niazbyt sentymentalnie, co wcale nie
znaczy, że nie mądrze oddaje to zapomina
piosenka Kasi Sobczyk o perypetiach Małego
Księcia: „ – Nie wierz swym oczom – szepnął
wiatr. - Jeśli kochasz – sercem patrz”.
1 sierpnia
Za sprawą pandemii i wojny, choć piewca codzienności Roch Sulima powiedziałby,
że dzięki, „zaczęliśmy doświadczać i doceniać
zarazem elementarny wymiar świata. Ważne, żeby przeżyć, żeby cokolwiek mieć do
przeżycia, a nie, aby żyć w zaczarowanym
świecie barwnej konsumpcji, która jest figurą
kapitalistycznego świata ubraną w baśniowe
kostiumy”. Bliżej więc nam teraz do świata
konieczności niż świata możliwości, marzeń
i złudzeń.
2 sierpnia
Z łaską miłości jest jak z łaską wiary. Jest
łaską. Nie pomogą żadne techniki i operacje. Tylko dziękować Bogu, jeśli jest. Inaczej
jest z nadzieją. Ona jest dana każdemu jako
zapowiedź wieczności. I też dziękować Bogu.
3 sierpnia
Do niedawna myślałem, że się nie starzeję, nie zmieniam, że wciąż idę i idę jak
szedłem, bez zadyszki, bez obawy o dojście
do krawędzi przepaści. A tu napotkani ludzie wciąż przypominają mi o upływie także
mojego czasu, wołając na ulicy:
- Jak dawno pana nie widziałem! Ale
pan się nie zmienia! Ale pan młodo wygląda.
Przed Gminnym Domem Kultury w
Ustroniu Morskim jakiś podstarzały bard
wyśpiewywał o swojej młodości. W tandetnym pudełku na tandetnym, kruszącym się
betonie leżało kilka złotówek, w tym jedna
ode mnie. Nie o pieniądze mu chodziło,
nie o poklask, tylko o wyśpiewanie swojej
rozpaczy z powodu przemijania, początku
z sensem i końca bez sensu. Wyśpiewania
na cały świat jak na cały świat wyśpiewuje
się miłość, bazgrząc na murach : „Kocham
cię, Jolu”. Radość i rozpacz nie lubią być
samotne.
4 sierpnia
Jak z tych miliardów elementów – możliwości zbudować kolejny dzień? Jaki? Ile
w tym będzie naszej inwencji i pracy, a ile
determinacji i interwencji zewnętrznych?
Co z tego wyniknie? Czym się ten dzień
zakończy? A może nawet przeminie? Takie
oto pytania coraz częściej pojawiają się o
poranku, dowodząc bezradności człowieka
wobec czasu. Czyżby pociąg kończył już swój
bieg, tak dotąd dynamiczny i jednoznaczny,
ślepy nawet?

5 sierpnia
Piszę, więc jestem... to tytuł znakomitego
eseju Haliny Kochańczyk („Akcent” 2016,
nr 3, s. 75-85). Klasyfikacja dzienników. Co z
moim? Dla Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Jarosława Iwaszkiewicza „zapisywanie
własnych doświadczeń i myśli stawało się
z czasem jedną z najważniejszych spraw w
życiu”. Dla mnie nie. To tylko jedno z wielu,
dodatkowych, wymuszonych często zajęć.
„Jedni zaczynali prowadzić dziennik, czując
potrzebę intymnych zwierzeń i poczucia
samego siebie”. Ja takiej potrzeby nie czuję,
wręcz przeciwnie, nawet w poezji uciekam
od, za daleko idącej, intymności. „Dla bardzo
wielu czynność pisania, a więc wyrażania myśli
w odpowiednich słowach, stawała się bardzo
ważnym ćwiczeniem intelektualnym”. Dla
mnie też się stała, tym bardziej, że czynię to
na oczach odbiorców. Dzienniki publikowali
na bieżąco: André Gide, Witold Gombrowicz,
Gustaw Herling-Grudziński, Jerzy Andrzejewski. Porównując pierwsze zapiski z obecnymi
widzę, że też się staram wypaść intelektualnie
jak najlepiej. Mam na względzie czytelnika.
Wracając jednak do motywacji mojej diarystyki. Jest prosta. Reporterska, historiograficzna. W 2020 roku cały świat wstrząsnęła
cywilizacyjna, bo rozprzestrzeniająca się
drastycznie za przyczyną cywilizacyjnych instrumentów komunikacyjnych, zaraza. Było to
coś niezwykłego. Chciałem więc odnotować tę
niezwyczajność, wiedząc, że oprócz raportów
administracyjnych i enuncjacji naukowych,
potrzebny jest opis przeżyć człowieka z ubocza, z głębokiej prowincji przepalanej jednak
przez globalizację. Jest to obszar zazwyczaj
mało spenetrowany, nie udokumentowany,
ginący wraz z odejściem udziałowców tego
obszaru. Nieoczekiwanie podczas uprawiania
owej reporterki historycznej zsunąłem się w
intymność. Przecież to ja jestem tym udziałowcem. - Czego doświadczam, co czuję, jaki
jestem? – oto pytania prowadzące wprost do
intymistyki. Ona w pewnych okresach nawet
zdominowała mój Dziennik. Odbyło się to trochę na zasadzie brawurowego balansowania
na linie nad przepaścią, bo jeszcze raz potwierdzam, że w dotychczasowej twórczości literackiej jak najbardziej kamuflowałem siebie.
Forma dzienników jest różna. Moja jest
tym silva rerum, jak George’a Orwella (por.
nota z 10 czerwca 2022 roku). Uważam, że
taka najbardziej zainteresuje współczesnego, wciąż biegnącego do przodu, także po
drukowanych kartach, czytelnika. Niemniej
wciąż powracam do tematu zarazy i wojny –
tego drugiego globalnego przeżycia ludzi z
początku XXI wieku, choć w bezpośrednim,
militarnym zakresie wojna w Ukrainie wydaje
się być wojną lokalną.
„Dziennik ma co prawda fenomenalnie
pociągającą amorficzność, ale bynajmniej
nie jest formą tak łatwą, jak by się zdawało”.
Tak, jest dla mnie czymś trudnym, choć obowiązkowym. A ja zawsze należałem do ludzi
obowiązkowych.
6 sierpnia
Jerzy Grupiński – poeta, który czerpie
natchnienie podczas wędkowania, napisał, że
„świat się kończy, bo są ZNAKI. Odebrałem i
ja – znak. Otóż w żołądku szczupaka podczas
sekcji znalazłem 3 spore rybki i... głowę dużego ptaka z oczami i dziobem. Świat się kończy,
skoro ryby polują na ptaki”.
Ciekawe!
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7 sierpnia
Każdy okres w dziejach ludzkości ma swoje
cechy szczególne. Mówi się wtedy metaforycznie o epoce takiej a takiej. Teraz mamy epokę
kłamstwa. Główną przyczyną jest rozgadanie i
tak zwana medialność czyli pijar, kiedy zjawisko
ocenia się nie po tym, jakie w istocie ono jest,
tylko jak wygląda, co się o nim mówi.
Zaparkowałem samochód na zupełnym
poboczu zupełnie pobocznej ulicy, choć przed
szpitalem, ale bez parkingów. Straż Miejska
założyła blokadę koła. Jeszcze nie odjechali, bo
zakładali blokady innym delikwentom. Podszedłem. Rozpoznali mnie i tylko pouczyli, ale nie
omieszkali wcześniej skłamać, że to na zgłoszenie, że jakiś przechodzień zgłosił, bo nie miał
„przysługującego” mu 1,5 metra chodnikowego
przejścia. Po liczbie założonych blokad stwierdzam, że nikt nie zgłosił, tylko oni korzystając z
monitoringu stwierdzili, że będą mieć finansowe
żniwa. Bo im, i o pieniądze chodzi, i o wykazanie
się skutecznością. Wstydzą się tych motywacji,
więc kłamią, że musieli przyjechać, bo, „proszę
pana, każde zgłoszenie jest odnotowywane, a
potem sprawdzana jest reakcja na nie”. Kłamca
zawsze tłumaczy się ponad miarę, a oni swoje
kłamstwo zakończyli pytaniem:
- Czy ja nie mam do nich pretensji?
Przemilczałem odpowiedź, bo jeszcze nie
ugrzęzłem po uszy w epoce kłamstwa.
8 sierpnia
Dojrzałego, cały czas pracującego pisarza
nie powinna zbytnio martwić nie wykorzystana
chwila natchnienia, nie odnotowane zdanie do
powieści czy słowo do wiersza. One i tak kiedyś
powrócą w innej wersji, z twórczą siłą. Najważniejsze, żeby nie ustawać w pracy, choćby tylko
z ciekawością obserwując świat i trochę głębiej
o nim myśląc.
9 sierpnia
Myślałem, że się wreszcie od tego uwolnię,
od strachu przed nieznanym covidem, od bezsilności wobec głupoty locdawnowej, a tu wpadła
mi do ręki książka poetycka Janiny Barbary
Sokołowskiej Nad tym wszawym życiem
próbuję jakoś to ogarnąć: pozorny spokój
rękawiczki maseczka i izolacja
paraliż
na balkonie schniei Chrystus
ogłasza bliskość Nieba (...)
błagam żyj dryfuj na fali wbrew ciemnej wodzie
i słonej kropli bądź sterylny (...)
czas tu niezwyczajny
wylęknieni ludzie siedzą przy oknach
ulica machają pustką
powrót do normalności nie wie
jak przemknąć przez ciemność (...)
10 sierpnia
Poranek w pobliżu Cmentarza Starofarnego w Bydgoszczy. Pracownicy Zieleni Miejskiej
koszą trawę, która swą długością przypomina
bardziej łąkę niż trawnik. To już drugi rok, w
którym władze miejskie, a także spółdzielnie
mieszkaniowe, bardzo oszczędzają w tym zakresie. Usprawiedliwiają to chęcią oszczędności
oraz koniecznością uchronienia ziemi przed
wysychaniem przy falach afrykańskich skwarów. Racji alergików (mniejszości), uczulonych
na pyłki traw i chwastów, nikt nie słucha. A
skoszone miejsca przypominają krajobraz po
sylwestrowej zabawie: wszędzie pełno śmieci.
A koszy na śmieci wzdłuż ulicy przecież nie
brakuje... v

Piszą do nas
Piszą w sprawie Dziennika czasu zarazy i wojny
Stefana Pastuszewskiego:
Pierwsza moja refleksja to wyrażenie
podziwu dla Pańskiej wytrwałości w trosce o
ład w ludzkich sercach i w życiu społecznym.
Stara się Pan obnażać wszelkie manipulacje
dokonywane wobec bliźnich. Człowiek przede
wszystkim! Osoba ludzka zawsze na pierwszym
miejscu. Podkreśla Pan fundamentalne znaczenie triady dla człowieka: prawda, dobro,
piękno! Upomina się Pan o miejsce Boga w
świecie i w życiu każdego z nas.
Drugim podstawowym wątkiem, który
szczególnie zwrócił moją uwagę, to Pańskie
rozważania dot. wolności. Już w lipcu ub.r.
wspominał Pan o globalistycznym ataku na
człowieka i na jego wolność, bo wolność to
równocześnie odpowiedzialność. Tymczasem,
czytamy w Dzienniku obserwujemy ucieczkę
od wolności (odpowiedzialności). E. Fromm,
który na kanwie krytyki nazizmu pierwszy
sformułował tę myśl podkreślał, że człowiek
kompensując swą słabość i bylejakość woli
wtopić się w otoczenie, zniewolić swoje ja. I
jest to smutny obraz niemocy. Lepszą radę
swemu przyjacielowi daje w Małym Księciu
oswojony lis: ‘za to co oswoiłeś musisz wziąć
odpowiedzialność!’
Następnym ważną kwestią jaka pojawia
się w Dzienniku to problem wojny na Wschodzie i kwestia Ukrainy. A ta w świetle doświadczeń historycznych jakże dla Polaków istotna.
Już 24 lutego mistrzowsko zauważył Pan ‘z
historią koronawirusa niezbyt się udało, a
przecież trzeba osiągnąć linię zero, by produkcja szła’. Tak, wojna to przemysł, gospodarka,
polityka. Wybitny strateg pruskiej armii von
Clausewitz żyjący na przełomie 18. i 19 wieku
zauważył, że wojna to tylko kontynuacją polityki, polityki prowadzonej innymi środkami.
Okrutna to prawda. My powiedzielibyśmy,
że prowadzona jest nieludzkimi środkami. w
związku z tym dodajemy: nic wojny nie usprawiedliwia, żadna racja, żadna ideologia. W tym
kontekście przypomina się katolicka doktryna
o ‘wojnie sprawiedliwej i napastniczej’. Przez
wiele wieków od średniowiecza doktryna ta
była od św. Augustyna i św. Tomasza oficjalną nauką Kościoła. Była, bo jednak Kościół
rozstał się z tą myślą. Zwraca przy tym uwagę
stanowisko papieża Franciszka, który mimo
nacisków nie poddał się i w swej pryncypialnej ocenie potępienia wojny w ogóle nie
określa napastnika i napadniętego, modląc
się o pokój. Ciekawą myślą podzielił się o.
Jacek Salij (wybitny teolog, którego miałem
onegdaj okazję poznać). Jego zdaniem zło
jakie wynika z idei wojny sprawiedliwej, to
uśpienie sumienia. Po prostu wojna (każda)
to skumulowane zło, zło wcielone dla którego
nie ma usprawiedliwienia. Wątek dotyczący
samej Ukrainy, a zwłaszcza Ukraińców to w
Dzienniku głębokie myśli polskiego humanisty. Uwagi przepojone szlachetnym słowami
budzą respekt i głęboki szacunek, wynikają
z najgłębszych pokładów uczuć czystych –
współczucia i chęci bezinteresownej pomocy.
Mój stosunek do tych kwestii jest podobny.
Nie mogę jednak oprzeć się refleksji (może
niesprawiedliwej) – ile jest w oficjalnej pol-
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skiej polityce intencji czystych, szlachetnych,
a ile jest wynikiem polityki brudnej służalczej
wobec patronów?
Ostatnia kwestia, na którą zwróciłem
uwagę, bo wydaje się jakoś bliska mojej sytuacji
to Pańskie uwagi na temat pań, które będąc
na emeryturze i cierpiąc na nadmiar czasu
przypominają sobie, że są poetkami. Uwaga
dotyczy pań, ale przecież emeryckiego nadmiaru czasu dotyczyć może w równej mierze
panów. I to, być może, przypomina nieco moją
sytuację. Tak, jestem na emeryturze i piszę.
Nigdy jednak nie miałem pretensji, by samego siebie szumnie nazywać poetą. Po drugie
wiersze ‘układałem’ od 17 roku życia (nigdy
jednak nie odważyłem kierować tych wierszy
do jakiejkolwiek redakcji z prośbą o publikację). Na dowód załączam do niniejszego listu
wyciągnięte z szuflady stare wiersze (teraz cztery) pisane w latach 1954 – 1956. Niewątpliwie
stanowią dokument epoki. Nie mam zamiaru
oceniać ich wartości artystycznej, ale historyczną wartość chyba jednak mają. Nawet rekwizyty
tych wierszy: trampki, ul. Braterstwa broni, czy
węgiel do pieca – tkwią po uszy w czasach które
minęły i już nigdy ‘to se ne wrati’, ale jako na
historyczną ciekawostkę może warto na nie
spojrzeć. Szanowny Panie Redaktorze czując
się, dzięki Pana hojności, członkiem rodziny
Akantu, sądzę, że wypada mi wspomnieć o
mniej twórczym okresie życia wynikającego
z obciążenia pracą i rodziną (kochana żona
okresami ciężko chora, troje dzieci i wymagająca praca zawodowa). Przy okazji przesyłam swój
nowy wiersz sporych rozmiarów pod roboczym
tytułem Czy zabójcy zbawią świat? (może tytuł
uda mi się jakoś poprawić). v
Andrzej Gierech

43. OGÓLNOPOLSKI KONKURS
POETYCKI
im. HALINY POŚWIATOWSKIEJ
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
„po debiucie” - dla autorów po debiucie
książkowym lub prasowym (w czasopismach
lub prasie ogólnopolskiej), także w wersji
elektronicznej na portalach literackich,
„debiut” - dla autorów, których wiersze
nie były dotąd publikowane według powyższych.
W konkursie mogą wziąć udział poeci z
kraju i z zagranicy, piszący w języku polskim,
nie zrzeszeni lub będący członkami związków twórczych oraz debiutanci. Warunkiem
udziału jest ukończenie 16 roku życia.
Uczestnicy nadsyłają zestaw wierszy własnego autorstwa o dowolnej tematyce, nie
publikowanych w wydawnictwach zwartych i
czasopismach ogólnopolskich (opatrzonych
numerem ISBN, ISSN) ani na stronach
internetowych i nie nagradzanych w innych
konkursach.
Nadesłany zestaw wierszy, oznaczony
słownym godłem, może zawierać do pięciu
utworów.
Zestawy wierszy zapisane jako dokument
w formacie doc, docx lub odt należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres:
poezja@rok.czestochowa.pl w terminie do
12 września 2022 roku do godz. 14:00
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Katarzyna Dominik
Stanisław Topaz
Orsza
Poranek 8 września Anno Domini 1514 .
Miasto Orsza nad Dnieprem, obecnie na Białorusi.
W okresie I Rzeczypospolitej stolica powiatu
w województwie witebskim.
Twierdza tzw. Bramy Smoleńskiej.
Teren Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Zakole Dniepru na północny wschód od Orszy.
Na tym podmokłym terenie stoją naprzeciwko siebie
dwie dążące do walnej rozprawy armie:
polsko-litewska pod dowództwem
wielkiego hetmana litewskiego księcia Konstantego Ostrogskiego
i Rusów pod dowództwem kniazia Iwana Czeladnina.
Teren to znany dla Konstantego Ostrogskiego.
Wszak w latach 1508 i 1513 dwukrotnie potykał się tu z Rusami
i dwukrotnie odchodził jako zwycięzca.
Jak będzie za trzecim razem?
Strach, bo armia polsko-litewska liczy tylko 30.000 żołnierzy,
a armia Rusów około 50.000 żołnierzy, a to samej jazdy.
Po lewej stronie huf czelny litewski z Ostrogskim jako dowódcą.
Po prawej stronie huf czelny polski,
w luce pomiędzy nimi część piechoty.
Z tyłu po lewej stronie huf walny litewski,
a po prawej stronie huf walny polski.
Na lewym skrzydle trzy hufy posiłkowe lekkiej jazdy litewskiej;
na prawym polskiej złożone z chorągwi raców ( husarzy).
Piechota i artyleria jeszcze bardziej na prawo od hufów
posiłkowych osłonięta przez laski i krzewy.
Kopijnicy w zbrojach płytowych ważących do 30 kg.
Uzbrojeni w liczące 4 metry kopie, miecz, koncerz i kord.
Chorągwie rackie (husarskie) zbrojne we włócznie
i szable oraz małe węgierskie tarcze, lub tureckie kałkany.
W armii Rusów pierwszą linię zajmuje Pułk Straży Przedniej.
W tyle po prawej stronie Pułk Prawej Ręki,
a po lewej stronie Pułk Lewej Ręki.
Pomiędzy nimi uszykował się Pułk Wielki,
a za nim stanął Pułk Straży Tylnej (Pułk Zasadzki),
gdzie zainstalował swe stanowisko Iwan Czeladnin.
Jazda moskiewska zaopatrzona w zbroje, brygantyny,
bechtery, pancerze łuskowe i lamelkowe, kolczugi;
zbrojna w sulice, rohatyny , łuki,
szable i tarcze tureckie – kałkany.
Przez trzy godziny do południa potyczki harcowników.
Następnie uderzenie pewnych siebie Rusów
i kilka godzin zażartej walki.
Sztuczka w postaci rejterady na wzór tatarski
polskich hufów posiłkowych.
Ukryta za lasami piechota i artyleria polska nagle
razi salwami opadającymi lawiną żelaza i ołowiu,
pędzące wąwozem za uciekającymi, chorągwie moskiewskie.
Polskie hufy posiłkowe zawracają i wraz z hufem walnym
uderzają na zszokowanych Rusów.
Pułk Lewej Ręki praktycznie przestaje istnieć.
Iwan Czeladnin dostaje się do niewoli,
zaś około 18.00, po sześciu godzinach walki,
rozpoczyna się dobijanie moskiewskich uciekinierów.
W bitwie ginie kilkanaście tysięcy Rusów, 5.000 dostaje się
do niewoli, w tym aż 10 wojewodów.
Dojrzałość po raz trzeci okazuje się mocną
stroną Konstantego Ostrogskiego,
Zostaje nazwany po tej wiktorii „Ruskim Scypionem”.
To zwycięzca w 62 bitwach.
W czasie bitwy nie czas na lekcje taktyki.
Doświadczenie jest matką mądrości
i źródłem zwycięstwa.

Kaduki władni wszystkiego
Zapaść.
Wlecze się jedenasta plaga Dymitrów
w gronostajach
pióropusze opadają na wysokie czoła
szpetnie pogniecione.
Niby pokorne brwi ściśnięte zieją gniewem.
Wisiory ciężko zwisające z szyi
deformują twarz, wciąż bardziej wydłużoną,
bez wyrazu.
Psalmistycznym, jakby psim skowytem rozgłaszają
dni otwarte Sodomy i Gomory.
Szmer płucny słyszalny w zastawce mitralnej,
zagłusza miłosierdzie w zardzewiałym sercu.
Tornada, spalona ziemia,
ostrze sierpa, opadłe kudły i kikuty
leżą przy nienarodzonym płodzie –
upodlenie niewolniczego przyzwolenia.
Sezamy dla jeszcze bogatszych,
zapraszają na ucztę Baltazara
Mane Tekel Farest
Bezgłośnie krzyczą, załamują
kąt prosty radiantu nieba.
Skrót perspektywiczny
martwych piszczeli.
Żmijowatość sączy się w człowieku
z pozorem mądrości
z rozkładem nieskończoności doczesnej
pejzażu za mgłą.
Cykuto.
Wykarczuj płodozmiany trądu i wścieklizny.
Zgorzelina ciała nie pachnie
w zapożyczonym oddechu
i nie zasypia bez kagańca na pysku
między kłami bestii.
Padalce pełzną,
parszywcy piłują groty i gębę.
Paszczur ocali skórę.
Dżungla.
Przyspieszone dorastanie wrze.
Duszność.
Wilczy dół.
Niedźwiedź, hiena, ślepie bandoga
ochłap zdeptanej wolności.
Pośpiesznie, w okopach sekund, wataha
partyzantów i niewypałów,
naciąga czapkę niewidkę na konary.
Później polana.
Miękkość zielonych źdźbeł.
Patroszenie ciemiączka, trepan słońca
w potylicy płuc.
Rwący potok kłusownictwa
przez chwilę
tamuje nerw rozdartej brwi
i przełyk zaczadzony stęchlizną.
Sępy krążą nad stosami,
obniżony lot, cel, atak.
Pohybel młodości jeszcze podpiera
rozstrzelone skrzydło.
Ostatni palec ulega
skrytej mastektomii, w dłoni pozostaje
zimna meduza.
Krwawy płód użyźnia zboże.
Getto,
bezgłos i pląsawica twarzy,
na dymiącym kraterze.
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IRONIE

Szymon Florczyk
Pajęczynka
bujany kołysze się fotel mój świat
ja kulę się moszczę się w nim jak kłąb szmat
ję pa pajęczyna co mnie i kąt ścian
klej klei klej klei klej ja zaś w ten tan
z białymi ustami zimnymi jak trup
robótkę swą dziergam wciąż w rytm stuku stóp
raz raz po raz raz raz po raz i raz wraz
ścieg ścieg twardy za ściegiem z twarzą jak głaz
gdy igła w mych palcach tak szybko ach gna
pod skórą przemyka jak kość własna ma
to dziury tej dziury dwie poły raz dwa
mej piersi czerwonej wnet zeszyć się da
i głuchnę i ślepnę w tej bajce o ćmach
co w jęczych pajęczych pieleszą się snach
i szyję i sznurzę dziergając mój trakt
raz w skórę raz w mięso do skóry w ten takt

Rafał Gawron
9 miesięcy
kobiety zjadające dzieci
mają rozporek w spódnicy
chodzą w spodniach
w kowbojskich dżinsach
zakładają trampki do uciekania
szpilkami przybijając interes życia
proszą siebie zrób to
z regału wybierają instrukcje
jak postępować w trakcie przed
bo po może być za późno
nigdy nie jest za późno a rok
ciągle ma 52 tygodnie
do przechodzenia

Szymon Florczyk
wzniośle
byłem
jak tysiąc odłamków szkła
na przeczesywanej wiatrem trawie
aż wzeszłaś płomiennym świtem
chłodne tafle
stapiając w bryłkę złota
ujęłaś w dłonie poniosłaś
w kwieciste wrzosy góry wysokie
las oczu pawich
tak ze mną
kac gigant się bawi

bujany…

Marek S. Podborski   

Andrzej Rejnson

Nimfa

Wykończenie

byłam zupełnie zaskoczona
właściwie to się nawet
nie spodziewałam, ale zaszłam
w ciemny gąszcz twoich oddechów
dymnych płomieni
i skalań skóry w bary
kady splotów błyskawic
szum
lasów twych namorzynowych
rzęs

Koniec trwa najdłużej
kopie z całej siły w ścianę,
bo tak najłatwiej zburzyć, co
się ciężko tworzyło.

i niedomiary

Dorota Czerwińska
zajście
podskórnie chciałam się zatopić
w całuśnym gąszczu
jeżyn malin
mchem porośniętych
win niczyich
co drżą w kielichu
z procentami
cierpki twój oddech
mocne dłonie
doszedłeś
zaszłam
to już koniec
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Rafał Gawron
Michael Jordan września

Na dnie lądują rzeczy, które
pojedynczo nie mają znaczenia.

O tej porze rozpoczyna się
tradycja suszenia śliwek
suszone śliwki bywają przydatne niczym
zachcianki społecznościowych turystów

Dlaczego te kable
nie dadzą się wyrwać ze ściany? A meble
same się nie wynoszą? Wynieść
się trzeba samemu.

spadają jak jabłka z drzew i biją
na głowę gdy okazja w przestrzeni
z wiatrem deszczem okaże się inna
niż ta ze zdjęcia
księga przysłów google mówi
że czego nie ma w internecie
więc nie istnieję
dlatego ciężko się odnaleźć
mam kciuk i długopis
bywam maszyną
do pisania
zbieram kartki - sadzę pestki

Dorota Czerwińska
pusto stan
w zmurszałym dachu kolejna dziura,
między deskami bies z czartem hula,
śpiewa i wyje i chce do zimy
jeszcze wytrzymać, jeszcze rozkminić,
kto i dlaczego, w zasadzie po co
stworzył tę kucę, co straszy nocą,
łypiąc w świat oknem jak oczodołem.
wybielał ściany z wielkim mozołem,
by żyć i kochać, bić i dobijać
gwoździe, rodziców, matkę i syna...
kto się stąd wyrwał, kto tutaj poległ,
kto rzucał mięsem, może przy stole
stawiał pasjanse, rżnął w karty, liczył
na piękną przyszłość w cieniu stolicy,
w cieniu jabłoni jeszcze nie dzikiej
- zaczynał śpiewem, a skończył krzykiem.
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Małgorzata Swirczewska

Ukraina i ja
Od małego dziecka słyszałam ciągle
wspomnienia przede wszystkim mojej mamy o
Zaleszczykach, gdzie często ze swoimi rodzicami
spędzała wakacje nad Dniestrem. Wtedy jeszcze
nie zdawałam sobie sprawy z tego, że Zaleszczyki
nie były już wtedy Polską. Mama dużo opowiadała o tym, jak dziadek Buzkiewicz, kapitan
Polskiej Armii, uratował się przed Niemcami,
bo przekroczył most na Dniestrze i znalazł się
w Rumunii, tak jak rozkazał naczelny wódz. I
dzięki temu mógł zaciągnąć się do armii polskiej, która została utworzona we Francji i służyć
pod dowództwem generała Stanisława Maczka.
Mama o Ukrainie mówiła często i dużo,
tata jakoś nigdy o niej nie wspominał. Raz kiedyś
przypadkiem coś mi mówił o „Kresach”, o których do tej pory nigdy nie słyszałam. Sama sobie
„dośpiewałam”, że Kresy to Ukraina, no bo kogo
miałam pytać? Mówienie o polskiej Ukrainie nie
wchodziło w tamtych czasach w grę.
A mąż mojej siostry stryjecznej, hrabia Skarbek, pochodził z Lwowa, gdzie jego przodkowie
założyli wspaniałą fundację: Fundację Skarbków.
I to właśnie Ewa stała się moją „nauczycielką” w
kwestii Kresów. Ewa dużo wiedziała i mówiła o
przedwojennej Ukrainie, lecz mieszka obecnie
w Stanach Zjednoczonych.
O tej wówczas polskiej ziemi, jaką była
Ukraina, wspominano ciągle i to prawie przy
każdej okazji na spotkaniach rodzinnych.
- Wszystko straciliśmy, jak ruscy nas „wyzwolili” - mówiła z przekąsem babcia. - Zobaczcie
co oni z nas zrobili! Istnych niewolników tej
okupowanej przez nich Polski, gdzie sfałszowali
wybory! - babcia nie przebierała w słowach.
- No bo i dlaczego? - pytała i sama sobie
odpowiedziała - Ja jestem już stara i nareszcie
mogę sobie pozwolić na luksus mówienia tego,
co naprawdę myślę.
A mama mówiła, że chciałaby znowu
pojechać do Zaleszczyk, bo tam naprawdę było
sympatycznie, plaże nad Dniestrem, kąpiele i...
melony i figi, jakich w Polsce nie było.
A babcia ciągnie swoje:
- A dlaczego ci parszywi bolszewicy oddzielili naszą Ukrainę od Polski? Dlaczego stała się
ich republiką? A dlaczego, a jakim prawem powtarzała prawie codziennie aż do znudzenia.

Mecenas Bydgoskiej Kultury

Na te jej monotematyczne pytania już nikt
nie odpowiadał i chyba nawet ich nie słuchał
oprócz mnie, bo mnie jako młodą dziewczynkę
bardzo interesowały te jej ciągłe narzekania i
wychwalania: - Wiesz tam na Ukrainie było tak
pięknie zielono. I ludzie byli jacyś inni i wiesz nasze dusze zawsze nam się po pas kłaniały. O coś
nowego babciu - mówię - jakie to znowu dusze?
Tak naprawdę myślę sobie, że babci coś się już
pomieszało na starość i zaczyna myśleć o tym,
co stanie się z jej duszą jak opuści ten świat, ale
z tych rozmyślań wyciąga mnie babcia mówiąc:
- To ty dziecko nawet nie masz pojęcia co
to są dusze?
- No jak to, próbuję coś tam wtrącić babciu
wiem. Przecież ja też mam duszę i ty ją masz.

Na zdjęciu: Grób rodzinny autorki artykułu.
Opisywany w tekście dziadek przedstawiony jest
na zdjęciu jako mężczyzna noszący wąsy.
- Oj, ja nie o takich duszach mówię.
- Ach! Tak, no to ja innych nie znam,
odpowiadam.
- Ano właśnie o to mi chodzi, że ty nie znasz
i nie poznasz jak człowiek świetnie się czuje, jak
mu jego duszę kłaniają się po pas i starają się
mówić po polsku:
- Dzień dobry panienko, wiesz ja za to:
dzień dobry panienko... oddałabym.

www.naukajazdy.bydgoszcz.pl

F Szkolenie

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

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

- Hej babciu - przerywam jej zniecierpliwiona. - Na pewno nie chcesz powiedzieć, że
oddałabyś swoją duszę! - mówiąc to sama śmieję
się z mojego dowcipu opartego na grze słów!
- A żebyś wiedziała!!! - i ciągnie pokrzykując - Jak ja mam powyżej uszu tych zwrotów:
obywatelko, towarzyszko, kolego....
- Dobrze, dobrze, ale co to ma wspólnego
z duszami, co ci się po pas kłaniają? - pytam już
nieźle zaintrygowana.
- Widać, że ty jesteś już z innego świata,
moja mała księżniczko - już nieco ciszej mówi
babcia, no bo może i ktoś usłyszy - dusze to byli
nasi „mużiki”, a mużik to chłop ukraiński, co
do nas należał.
- Jak to należał? - własnym uszom nie
wierzę, że babcia może gadać takie rzeczy.
- Już tak dawno mamy za sobą te feudalne
czasy! I chłopi zostali wyzwoleni z tych dziwnych
dla mnie więzów już dawno i to nawet przez
samego cara.
- A tak to dawniej było, kupowało się wieś
razem z jej duszami, czyli po twojemu chłopami, co w niej mieszkali.
- Acha i ci chłopi ci się po pas kłaniali - powtarzam już tak dla upewnienia się, że dobrze
zrozumiałam, co babcia chciała mi powiedzieć.
- A no właśnie i tak pięknie mówili: panienko, a nie jakaś tam towarzyszko! Ja nie
jestem towarzyszką nikogo, odkąd dziadek
zmarł, a na pewno już nie tych, co zniszczyli
nasza wolną Polskę.
- Nawet nie wyobrażasz sobie, jak bardzo
chciałabym, aby tamte czasy wróciły.
Po tych słowach babcia rozmarzyła się i
zasnęła.
Siedziałam sobie troszkę zadumana, no
bo jak rozumieć te wspomnienia babcine,
byłam trochę skołowana, bo w szkole zupełnie
co innego mi mówiono.
Zamknęłam oczy przed którymi przewijały się obrazy rzeki Dniestr i jej plaże na których
wyobrażam sobie mamę z babcia opalającą się
na białym ślicznym piasku wcinając melony. A
co to takiego?
To była pierwsza część wspomnień babci z
jej życia na Ukrainie. Ta część „szczęśliwa”, kiedy była już żonata z dziadkiem Bużkiewiczem.
Wiele lat później, jak już trochę podrosłam, babcia wróciła do swoich wspomnień i
to przy okazji takiego jednego przeżycia dotyczącego mojej skromnej osoby.
Były moje imieniny, 10 czerwca, chyba
1949 roku, rok po śmierci dziadka żołnierza
służącego u kapitana Maczka, który jako kapitan oddziału saperów w pociągach pancernych
bronił brytyjskich wybrzeży przed niemieckimi
rakietami balistycznymi V1 i V2.
Na tych moich imieninach usiadł na
jabłoni w ogródku mały Moshe i grał na
skrzypcach. Był naszym sąsiadem. Mieszkał w
kamienicy u Minta, którą wybudował mój drugi
dziadek Swirczewski, który był architektem.
Na imieniny przyniósł mi zrobione przez
jego mamę lody! To były naprawdę pyszne
lody!
Ale plotkarki z Saskiej Kępy zaraz zauważyły ten „przepych”, no bo kto w tamtych czasach
miał do dyspozycji jajka, mleko, śmietankę i
do tego wanilię. Aby zrobić lody, o lód się nie
martwiło, bo w zimie staw w parku zamarzał i
cięto go na kawałki do przechowania do lata.
Też zapytałam Moshe:
- Skąd masz te pyszności?
Odpowiedział mi po prostu:
- To ty nie wiesz, jak przystało na dobrego
Żyda się handluje...
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Wymknęło mi się małe hum... bo nic nie
rozumiałam.
- Małgoś, ja zajmuję się czarnym rynkiem,
jeżdżę gdzie się da po Polsce i kupuje co się
da. Hum....
No i pewnego dnia Moshe nie wrócił z
takiej służbowej wyprawy. Zginął, został zabity
przez bandy UPA w pociągu, który jechał do
Krakowa nie wiem skąd.
Bandy UPA podobno składały się z
Ukraińców.
Wtenczas mówiło się o „drugim pogromie”.
Pędzę do babci i pytam:
- Babcia, co to takiego pogrom?
I tu babcia rozpłakała się potwornie, nie
mogła pohamować łez i „kwiczała”:
- Oh, moje dziecko, po co chcesz to
wiedzieć. Oh, moje dziecko, to potworne
okrucieństwo. Oh, moje dziecko lepiej nie
pytaj... etc.
Tego dnia nic się nie dowiedziałam.
Minęło wiele tygodni jak babcia wróciła
to tego tematu.
- Moje dziecko. Długo zastanawiałam się
jak opowiedzieć ci to, co ja przeżyłam. Widzisz,
ja sama nie wiele rozumiem z tego, co mi się
przydarzyło, kto był przyczyną tych okrutnych
zbrodni. Jedni mówią coś tam, inni zaprzeczają
i mówią coś całkiem innego i sprzecznego.
Dzisiaj to już mi nie zależy na zrozumieniu
faktów, ja tylko mogę powiedzieć w jaki sposób
te zaznane na Ukrainie okrucieństwa zmieniły
moje życie.
- Ach babciu, ja nie chciałam cię zakłopotać, ja tylko chcę zrozumieć, co to jest pogrom
- wtrącam zawstydzona i smutna.
- Nie wiem czy potrafię tak na poczekaniu
dać ci definicję tego przerażającego zjawiska. Mówię zjawiska, bo z normalnych ludzi
robią się raptem mordercy w imię jakiś tam
niewyraźnych argumentów, zabijają bez sądu
zabijają bezprawnie kogo chcą! - tutaj babcia
westchnęła i mówi dalej:
- Jestem naocznym świadkiem tych zbrodni, może nie wszystkich, ale na pewno jednej

z nich.
- Coś takiego - wtrącam nieproszona.
- To ty widziałaś, jak zabijali? Kto zbijał
kogo i dlaczego i po co i co na to państwo mówię podniecona, to była wojna?
- Małgosia, daj spokój, nie, nie było żadnej
wojny w powszechnym rozumieniu tego słowa,
żadne państwo nie walczyło przeciwko sobie, to
była wojna domowa, część ludności przeciwko
innej części.
Po chwili przerwy babcia ciągnie:
- Aby cię nie zamęczać w skrócie: Jestem
jedyną osobą z mojej rodziny, która uszła z życiem. Wszyscy moi bracia, a było ich 12, rozstali
zabici. Widziałam to na własne oczy i nawet
jeden z nich krzyknął w moją stronę: uciekaj,
schowaj się w snopku zboża. Co zrobiłam no i
zostałam szczęśliwą twoją babcią, to był pogrom
na ziemiach polsko-ukraińskich.
Tym razem zatkało mnie na dobre, nie
wyszło z ust moich ani jedno słowo, przytuliłam
się do babci jak najmocniej mogłam i razem
płakałyśmy.
Chcąc nie chcąc Ukraina była obecna i
przewijała się przez całe moje życie.
Tata nie wtrącał się w te nasze zwierzenia
i wspomnienia, a jak dzisiaj wiem miał do
tego jak największe prawo, bo jego rodzina
zadomowiła się na Ukrainie już w 1703 roku.
Kupując od szlachciców Kisielów dobra należące wcześniej do rodziny Woroniczów, z
którą nasza rodzina Swirczewskich powiązana
była kilkakrotnie „po kądzieli”, tak Swirczewscy
poślubiali panny z domu Woronicz. Możemy
nawet powiedzieć śmiało, że jesteśmy krewnymi wspaniałego Woronicza Arcybiskupa
Polski, jak również poety. A wiem to dopiero
od niedawna. Moi przodkowie Swirczewscy i
mój pradziadek Teofil urodzili się na Ukrainie; dziadek i ojciec nie, bo urodzili się w
Rosji carskiej, dziadek w Tammowie, a tatuś w
Piatigorsku, gdzie dziadek pracował. Ja i moje
rodzeństwo jesteśmy pierwszym pokoleniem
urodzonym w Polsce.
Dziadek Władysław, jako dobry patriota,
zaraz po utworzeniu się Państwa Polskiego w

Agnieszka Mąkinia

Jubileuszowy finał XXV Lednickiej Wiosny Poetyckiej
….wiersz
z pierwszej ręki
teatr realny
prawie
Człowieczeństwo
do uratowania
Lednicka Wiosna Poetycka – interdyscyplinarna impreza jednocząca wiele dziedzin
sztuki i połączona z dwoma turniejami
poetyckimi jest obecna wśród propozycji
kulturalnych dla dzieci i młodzieży od dwudziestu pięciu lat. Powstała z pomysłu poetki
i dziennikarki Stanisławy Łowińskiej i od
ćwierćwiecza daje szansę młodym ludziom
na pokazanie światu ich twórczości. Ośmiela
talenty poetyckie, a te śmiałe – ugruntowuje.
Konkursy i spotkania w ramach Lednickiej
Wiosny Poetyckiej umożliwiają młodzieży
obcowanie ze znanymi artystami przez co
kształtują się pozytywne wzorce kulturowe i
językowe. Poza tym są one żywymi lekcjami

historii, pozwalającymi uczestnikom stąpać
po ziemi skąd nasz ród i poznawać ją.
Nic więc dziwnego, że na jubileuszową
galę finałową cała społeczność związana z
Lednicką Wiosną Poetycką czekała z utęsknieniem. Czas szczególny – pandemiczny
spowodował, że spotkanie promujące Wiosnę odbyło się jesienią. Ta jesienna Wiosna
miała swój urok oraz okazała się niezwykłą
przygodą.
Teksty 25 Wiosen można przeczytać w antologiach np. tej najnowszej z 2021 pt: Przystań
1997 – 2021, natomiast wielu autorów kontynuuje drogę twórczą lub artystyczną, choć nie
zawsze w poezji… Oprócz gratulacji i podziękowań dla S. Łowińskiej padło wiele mądrych
słów. Krótki wykład wygłosił prof. Jan Grad,
autor opracowań w Gaju Poezji. Wspólnym mianownikiem refleksji mówców było przesłanie,
które zarówno starsi jak i młodsi uczestnicy
imprezy powinni wziąć pod uwagę, że twórcy,
jako elita narodu, powinni szczególnie dbać o
czystość polskiej mowy. Od strony artystycznej
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1918 roku chciał wrócić do Polski, ale nie mógł,
bo w Rosji, w której mieszkał była rewolucja.
Ta straszna rewolucja październikowa, ale jak
tylko Polska podstawiła pociągi w 1923 roku
do przewiezienia Polaków mieszkających po
za Polską zaraz cala rodzina Swirczewskich do
Polski wróciła, pozostawiając tym razem dobrowolnie majątek i doskonale zarobki dyrektora
wszystkich miast uzdrowiskowych na Kaukazie.
I stąd ostatnie pokolenie urodziło się już na
polskiej, ojczystej ziemi.
Jak mam odpowiedzieć na pytanie, co
łączy mnie z Ukrainą?
Łączy mnie od 300 lat historia całej mojej rodziny. Łączą mnie łzy mojej rodziny, jej
niespełnione nadzieje i piękne wspomnienia.
W połowie dziewiętnastego wieku już po
potwierdzeniu przez władze carskie, że Swirczewscy, w tym też dziadek Teofil, są polskimi
szlachcicami, rodzina rozdzieliła się. Jedni
zostali na kisielenskiej ziemi, aby się o nią
troszczyć i są tam do dnia dzisiejszego, a Teofil
mój pradziad urodził się w Żytomierzu, gdzie
jego ojciec objął dość wysokie stanowisko jako
urzędnik. Mam zdjęcia grobu Mari Swirczewskiej, która umarła w 2003 roku, co potwierdza,
że rodzina moja wierna jest ukraińskiej ziemi.
Niechcący porównałam zdjęcie mojego
dziadka, który zmarł w 1945 roku w Pruszkowie
koło Warszawy ze zdjęciem Mikołaja, który
zmarł w 1985 roku w rodzinnym Bezewie na
Kisielszczyznie koło Żytomierza i o dziwo są do
siebie podobni jak dwie krople wody…
Odkąd zrozumiałam, że część mojej osoby
jest „ukraińską” drżę, martwię się; nie śpię po
nocach. Śledzę co dzieje się w tych wojennych
czasach na ziemi moich przodków.
I tak sobie rozmyślam, jakie życie jest
dziwne: ani wojska carskie ani bolszewicy, nie
mówiąc już o strasznym głodzie i pogromach,
nie dali rady zniweczyć mojego rodzinnego
gniazda!
Tym bardziej nie uda się to Putinowi,
który zniknie, zanim ONI znikną. v
jubileusz uświetnił występ uczniów XX Liceum
Ogólnokształcącego im. K.I. Gałczyńskiego.
Kabaret ukazał jak dużo mamy do zrobienia w
walce o to, żeby człowiek był człowiekiem – cytując
Edwarda Stachurę. Ukoronowaniem rozważań
była Msza Święta w Katedrze Gnieźnieńskiej.
Z Gniezna uczestnicy udali się na teren
Muzeum Pierwszych Piastów, a potem w kościele pw. św. Anny i św. Wawrzyńca odbyło się
spotkanie finałowe laureatów XXV Lednickiej
Wiosny Poetyckiej i rozdanie nagród, a także
prezentacje nagrodzonych utworów. Były też
występy artystyczne: mini – koncert Bogusława
Łowińskiego i Jagody Kram, czyli części zespołu
Shalom oraz występ rapera Oskara Lepczyńskiego. Artyści z zespołu rozgrzali publikę żydowską
muzyką i ognistym dowcipem, a raper miał
do przekazania rozważania, które okazały się
bardzo nośne. Ponadto improwizował tworząc
raperską kompozycję z wersetów uhonorowanych wierszy.
Po pełnych artyzmu emocjach wszyscy
udali się do Gaju Poezji, by posadzić dwudziestą
piątą już wierzbę. Był to czas na integrację.
Konwersacje i świętowanie przeniosły się do
Karczmy. Kontynuowano je przy delikatesowym
obiedzie. Nie mogło zabraknąć oczywiście
ognistego, urodzinowego tortu, wspomnień,
wyrazów wdzięczności. v
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PROTOKÓŁ JURY XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki o „Cisową gałązkę” im. L.
Wyczółkowskiego
1. Organizator konkursu:
Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie.
2. W konkursie udział wzięło 33 uczestników z całej Polski.
Uczestnicy nadesłali utwory poetyckie zawierające od 1-3
wierszy.
3. Jury w składzie: Stefan Pastuszewski – przewodniczący, Zyta
Ważna, Grażyna Wojcieszko, Kazimierz Żarski
przyznało:
• nagroda główna „Cisowa gałązka”
Kamila Szmigiel – Działoszyn – godło HARRISA (23 lata)

• wyróżnienia
1. Kacper Płusa – Łódź – godło RAFA (30 lat)
2. Paweł Banach – Rawa Mazowiecka – godło TRAKTAT (32 lata)
3. Jakub Wasilewski – Koło – godło waran_z_komodą (30 lat)
Ponadto dyplomy otrzymują:
1. Dominika Liszkiewicz – Piła – godło Maya (18 lat)
2. Jakub Dusza – Kobylnica – godło AdRem (15 lat)
3. Olga Stefanowska – Radom – godło S.O.Sna (18 lat)
4. Mateusz Stosik – Cekcyn – godło KRONOS (21 lat)
5. Olga Kołtys – Bydgoszcz – godło Argali (17 lat)

Kamila Szmigiel
Strzygonia choinówka
Usłyszała, żeby pić mleko, dlatego nacina sosnę tuż nad prawym
uchem, trzeba modlić się, gdy nikt nie słucha, wtedy echo odbija
się od czoła i trafia prosto do dołu. Tak przezimuje wątpliwości i
posypie włosy śniegiem na znak snu, wiosną wstanie i poskłada
się ze zwiędłych cegieł, wystarczy wlecieć przez bębenek i zadeptać
zwrotnik, a będą jak nowe. Z poczwarki wyjdzie na ludzi, ale musi
jeszcze zjeść skrzydła i wyjąć z żołądka wszystkie igły, inaczej
pęknie na dwie twarze. Jedna ucieknie na czubek i przyniesie głośną
noc, a druga ze wstydu upiecze język i podetnie wszystkie świetliki.

Olga Kołtys
słowa
cięte łyżką
nabierane nożem
wylatują gestem
wnikają dotykiem
obrastają bluszczem
pozostając niezapomniane
z rany sączy się
światło wpadające do jaskini

Paweł Banach
Przyjacielowi

Mateusz Stosik
Daleka jest droga do Bielefeld, autostradą, która nie ma końca.
Pustka za pustką i pustka po pustce i na szybie ślad wstrzymanego
Oddechu, gdy się przekracza granicę. Dziś nie ma szablonów i pieczątek,
Tym mocniej odciska się to, czego nie można opisać w ludzkim języku.
Tam gdzieś jest inaczej, tam gdzieś jest, no raczej, miejsce moich narodzin.
Bo trzeba się narodzić na nowo, bez farmakologii i frazeologii. Do jutra.
Bo przecież jutro… będzie już nowy świat, w którym nas nie będzie,
Tymczasem, moje orędzie, fraszka przygruba na grilla, na Rawę, na życie,
Na całym świecie, takich słów, takiego Przemka, nie usłyszycie. Widzicie,
Radosna jest droga do Bielefeld, autostradami, które są bez końca.

Yamadori
było za młode,
czerwona herbata
tylko udawała starą
Z każdym łykiem
powierzchnia i napięcie
rezyliencji, rosły na gałęziach
za językiem
chowając brzozową mowę

Kacper Płusa
Cafe kultura
na piotrkowskiej gwar jak na montmartre. w czwartkowy wieczór trotuar i grajek uliczny zbiera co
łaska w futerał drobne. wszedłem do kawiarni popracować twórczo! kieliszeczek wina: za zdrowie
przyjaciół przed monitorem. stary bar mleczny, dwie dziewczyny bardzo gustownie ubrane w stylu
lat dwudziestych, w sukienki. znają się na wisiorkach w serduszka. psst! będę consiergem intymnej
rozmowy o uczuciach wyższych. piszę obrazami, zapisuję scenki rodzajowe na wordowskiej kartce.
preferuję przegląd prasy: łódź jest miastem aspirującym – pisze redakcja w super expressie. miasto
w tym czasie przypomina mi paryż. obserwuję ludzi i jako artysta pracuję niezdalnie w kulturze.

za humorami kryjącymi błękit
spadły spojrzenia mistrzów
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Jakub Dusza
Bajkalskie witraże

Jakub Wasilewski
SIERPNIOWA STOP-KLATKA

Zimowy magik wspiera pofałdowany lód
Zniszczonymi przez wiatr cokołami.
Nad uwięzionym Bajkałem
Wznosi się mroźny oddech umęczonej ziemi.
Promienie słońca zastygają w lodowej twierdzy,
Jak lasery w sieci śmiertelnego uścisku.
Turkusowe kostki lodu formowane przez mróz
Wiążą wody jeziora w magicznym bezruchu.
Lodowa pustynia pod naciskiem ludzkich stóp
Śpiewa pieśń wiatru.
A uśmiechnięte niebo
oddaje pocałunki migocącej tafli.
Zaczyna się gra, teatr cudów,
Staruszek Bajkał jak scena,
Aktami cząsteczki wody
I spontaniczny taniec wolności.
Uchwycone w lodzie powietrzne bombki
Wirują niesione mroźnym tchnieniem.
Bajkał-bezbronny ptak złapany w zimowe kajdany
Wstrzymuje fale jak skrzydła.
Nie zerwie się do lotu.
Jeszcze się buntuje, walczy,
Chroni głębię swych tajemnic.
W końcu poddaje się wzruszony zachodami słońca
I ludzką ciekawością,
Która przez lodowe witraże wydziera jego tajemnice.
Tak niedostępne latem.

zegar roztrzaskał się o czas. kurant umiera w dębowym sarkofagu.
milczą godziny.
upajam się pozorną wiecznością.
jest sierpień. za oknem bezkres. horyzont ugina się od żniw.
odkrywam świat na nowo. a właściwie to mikroświaty. powolnie
stygnie zapał gorącego lata jak głęboki talerz zupy pozostawiony
na drewnianym stole przy ganku.
jest sierpień. za oknem leniwe popołudnie. pestki obrastają
miąższem. liście wypuszczają drzewa. cień rzuca je pod bose nogi
bawiących się dzieci, a gleba przyjmuje korzenie. chłopiec nawija
słodkie chmury na patyk.
jest sierpień. za oknem zaduma. słońce rozpuszcza się w przydrożnym
stawie jak lód w napoju z bąbelkami w ręce mężczyzny siedzącego
na ławeczce uwitej z wiklinowej melancholii. rozpala chłodną taflę
wody do pomarańczowości.
jest sierpień, a ja łapię za nożyczki i wycinam z czasu chwilę.
nie chcę jej więcej zgubić.

Dominika Liszkiewicz
Witkacy. Autoportret. 1938
te płonące za mną domy
to przyszłość
w której nie zechcę być
bo tak będzie za dwa trzy pięć lat

Olga Stefanowska
Nitka wszechświata

i tak będzie
za pięćdziesiąt sto dwieście lat
i jeszcze później

nitka wszechświata nas wszystkich oplata
i węzły tworzy dziwne
nitka wszechświata ciągle nam płata nie zawsze przyjazne figle
czasem gubimy się i plączemy
pomiędzy złymi kłębkami
wiedząc tylko że ona wciąż patrzy, że nigdy nie jesteśmy sami

a naiwni nierozumiejący własnej natury ludzie
będą się dziwić będą pytać
jak to możliwe?
wojna w XXI wieku?
wojna w XXII wieku?
w środku Europy?
w cywilizowanym świecie?

nitka wszechświata nas wszystkich zszywa
i dziury próbuje załatać
trzyma nas w miejscu własnym w tkaninie
i nie pozwala nam spadać
jednak wciąż ktoś nożyczki trzyma
i działa zaraz, od razu
gdy tylko kawałek jakiś tej nitki staje się bez wyrazu
i szwy pękają
i więź zanika
i nie ma już ścisłej tkaniny
bo to co nam dane musi też odejść
po to się przecież rodzimy…

nierozumiejący własnej natury ludzie
nierozumiejący koła
które toczy się przez wieki
będą pytać
będą pytać
tymczasem za moimi plecami
jest także ich przyszłość
XX
XXI
XXII
XXIII
i następnych wieków
za moimi plecami
za moimi plecami
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Maksym Stricha (Kijów)

Inga Wręczycka Lankamer

Ukraińskie ślady Wisławy Szymborskiej

Żebracy miłości

Kim dla nas, Ukraińców, była Wisława
Szymborska? Już za czasów niepodległej
Ukrainy wydano kilka zbiorów jej wierszy
w przekładzie na język ukraiński. Wyszło
całkiem nieźle. Dmytro Pawłyczko nie poskąpił miejsca noblistce w swojej autorskiej
antologii pt. „50 польських поетів”. Krótko
mówiąc, tych kilkaset (czy kilka tysięcy?)
czytelników w Ukrainie, którzy interesują
się jeszcze dobrą literaturą, o istnieniu
polskiej poetki przynajmniej usłyszeli.
Jednak wydaje się, że w czasach ZSRR
nadawano poetce większego znaczenia. Widać to chociażby po tym, że „wątpliwymi”
Szymborską i Herbertem i „niewątpliwie
wrogim” Miłoszem nie włączono jej do
dwutomowej „Антології польської поезії” z
końca lat 70-tych XX wieku. Аle w kwietniu
1972 roku wybór przekładów jej wierszy
jakimś cudem „przedarł się” do pisma
„Всесвіт”. Cudem – bo właśnie zaczynał
się kolejny pogrom inteligencji ukraińskiej
i nazwisko inicjatora publikacji wierszy
Szymborskiej, ukraińskiego tłumacza i
uczonego, erudyty i poligloty – Hryhorija
Koczura, pod jego własną przedmową na
wszelki wypadek usunięto…
Usunięto, bo i powody były. H. Koczur
– uczeń rozstrzelanego Mykoły Zerowa
i przyjaciel cudem ocalałego Maksyma
Rylskiego – miał już za sobą 10 lat „zapolarnych” uniwersytetów w stalinowskich
łagrach. A już w kolejnym roku, 1973,
Hryhorija Koczura ponownie – na ponad
10 lat, brutalnie wykluczono z literatury.
Oficjalnie – za odmowę pomocy KGB w
sprawie procesu Jewhena Swerstiuka. A faktycznie – za to, że Hryhorij Koczur swoimi
przekładami z ponad 30 języków stwarzał
alternatywę dla oficjalnych schematów
nudnej i lojalnej „ukraińskiej radzieckiej
literatury”. A tego reżim wytrzymać już
nie mógł.
Wkrótce, w czasie „względnie normalnych” miesięcy, H. Koczur zdążył wysłać
„Всесвіт” z przekładami do Krakowa. W
odpowiedzi otrzymał sympatyczną fotografię poetki z rowerem, a także jej nową
książkę „Wszelki wypadek” z dedykacją:
„Panu Grzegorzowi Koczurowi z serdeczną przyjaźnią – dziękując Mu zarazem za radość, jaką
sprawiły mi Jego przekłady na język ukraiński.
Wisława Szymborska, Kraków 14.10.1972 r.”.
Ten autograf Hryhorij do końca życia uważał najprawdopodobniej za najcenniejszy w
swoim bogatym księgozbiorze.
Przekłady utworów W. Szymborskiej
autorstwa Hryhorija Koczura są w istocie
kongenialne. Przede wszystkim dlatego,
że autorka była mu bliska swoją twórczą
naturą, którą tłumacz ten we wspomnianej już „anonimowej” „wseswitiańskiej”
przedmowie określił tak: „Doskonały gust
trzyma ją jak najdalej od banalności. Można też
powiedzieć, że autorka nie skłania się do patosu”. Połączenie subtelnej ironii i ukrytego
tragizmu – jest właśnie oznaką autorskiego
stylu Wisławy Szymborskiej.
Do publicznego twórczego życia, po
gorzkich latach „pisania do szuflady”, Hryhorij Koczur powrócił dopiero u schyłku

lat 80-tych XX wieku, gdy powiało „перебудовою”. Do dziś pamiętam, jak czytał na
ówczesnych wieczorach literackich swoje
przekłady wierszy polskiej poetki:
Усі ми діти епохи.
Епоха ж ця політична.
Усе твоє, усе наше і ваше,
І денні справи, й справи нічні –
Це все політичні справи.
Чи хочеш того, чи не хочеш,
А гени твої політичне мають минуле,
І шкіра твоя політичний відтiнок має,
І очі – аспект політичний.
Про що говориш – у тім резонанс,
Про що мовчиш – у тому виразність.
( ... )
А тим часом гинуть люди,
Здихають тварини,
Будинки палають,
В пустелі лани обертаються,
Як і в колишні епохи, погаслі
І менш політичні.
Oczywiście, tylko ci, którzy sami
przeszli krwawe i bolesne bezdroża tej
„politycznej epoki”, nie utraciwszy godności ludzkiej, mogą w pełni ocenić i polski
oryginał, i jego ukraiński przekład.
Pomimo, że nie powstaną już żadne
nowe dzieła pióra W. Szymborskiej, to
poezja ma tę niesamowitą osobliwość, że
każde kolejne przeczytanie, odradza ją
na nowo. Dlatego też wszędzie, na całym
świecie, szczególnie w Ukrainie, każdego
dnia, bezustannie, pojawiać się będą bohaterowie i bohaterki W. Szymborskiej –
mieszkańcy zapadłej w głębinach oceanu
Atlantydy (którzy istnieli albo też nie, na
wyspie albo nie na wyspie), jej Kasandra
(która nie wiedziała, że jej twarz może
być piękną) czy chociażby siostra poetki
(która nigdy wierszy nie pisała, a jeśli już
coś pisała, to tylko krótkie widokówki z
urlopu, w których obiecywała, że jak wróci,
to wszystko opowie). v
Tłumaczenie z języka ukraińskiego
– Jarosława Kobyłko

Czymże się różni kobieta, która od dawna
nie zaznała miłości męża tonącego w butelce
wódki od żebraka w centrum dużego miasta,
który go żalem poi? Ano niczym... Smutne twarze i bez wyrazu u obojga. Rysują sobie maskę,
lecz nie dla ozdoby, a do sytuacji niezbędną.
Ona żebrze o normalność i miłość, a on
dawno tego został pozbawiony. Teraz woła o
przetrwanie ciała, które chce być pożywione, bo
dusza dawno zamarła. Uderza tylko z boku na
bok stukając o struktury wewnętrzne cielesnej
materii. A ona podobna do niego. Ręce z żalu
codziennie wyciąga. Dzbanek podstawia. Może
skapnie coś od losu.
Żal i litość tak patrząc na obydwoje. Jedno
i drugie na skraju zwątpienia przyczyn już nie
szuka. Samotność to dla nich wspólny mianownik. O porcje się dopomina. Przecież woła o
przetrwanie i ma do tego prawo. Oddzielnie
sami z siebie nic dadzą, bo nie mają z czego.
Zabrakło czułości. Los ich tego pozbawił.
A gdyby tak złączyć ich razem. Zrobić na
złość pijanemu codziennie mężowi i ludziom
co z pogardą patrzą na umęczonego życiem
kloszarda. Dwa światy pozbawione miłości ogrzałyby się wzajemnie. Bo struchlałe i zziębnięte.
Być może jakaś cząstka zaskoczenia wynikłaby wówczas u nich. Spojrzeliby na siebie
jak w lustro i ujrzeli prawdę, którą inni widzą,
czują, zauważają… Tą samotnię i smutek w
oczach. To by ich ożywiło. Zrozumieliby siebie.
Pewnie zaczęliby sobie współczuć i troską otaczać. Daliby sobie uprzejmość, bo dźwięk ich
ciszy jest taki sam. Brzęk monet w kapeluszu i
szelest papierowych zaległości. Ich miłość byłaby
wielka i niepokorna. Równocześnie spragniona
i głodna. Szukająca siebie i dająca wzajemność.
Bo niczego tutaj więcej już nie potrzeba. Poskromić pustkę i serce po brzegi wypełnić. Ona
miałaby ciepło jego ramion. On dom, w którym
ten ogień można rozpalić. I już nikt żadnych
pretensji i żalów by nie usłyszał. v

Maciej Faliński
Haiku
szumią łany zbóż
fale złotego morza
w letnim ukropie

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

za szczelnym oknem
szumem klimatyzacji
błogi śpiew ptaków
pisać po piasku
czego nikt nie zrozumie
w tłumie żądnym krwi
zanurzam dłonie
wprost we własne odbicie
dotykam twarzy
mokre ślady stóp
znikały powolutku
tak krok po kroku
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Tadeusz Zawadowski

nowe
gry w szachy
stary świat schodzi do podziemia. krok po
kroku. ostrożnie ważąc każde stąpnięcie. wciąż
śnią mu się po nocach dobre zakończenia. jednak  
z nastaniem dnia coraz bardziej zapadają się
w przeszłość. nowe wylewa się na wierzch.
ma zapach palonych migdałów
i piołunu.

każdy totalitaryzm prowadzi do wojny. na początku
wygląda niewinnie. jak gra w szachy. najpierw
dzielone są piony. na białe i czarne. to one
zbijane są pierwsze. później przychodzi kolej
na gońców przynoszących wieści o przegranych
bitwach. król ukryty za podwójną gardą porównuje
straty po obu stronach. nie toleruje
porażek. jutro
podzieli kolejne piony.

słowo wojna
do niedawna traktowałem wojnę jak słowo
wyjęte z podręcznika do historii. obłożone
rygorami dat i bitew. nie potrafiłem
dopasować do niego czasu teraźniejszego.
pojawiało się w krajach tak odległych
że niemal nierzeczywistych.
dopiero gdy zaczęło łasić się do moich drzwi
zrozumiałem jak łatwo przez nieuwagę
wpuścić je do domu.

odejmowanie
w naszej szkole zmieniono program nauczania. skupiono się
na działaniach. w wyniku wojennych zniszczono
przedszkole w którym dorastało
nasze dzieciństwo. pojawiło się
coraz więcej znaków odejmowania.
sąsiadka z naprzeciwka minus zabity mąż
równa się wdowa. z mojej rodziny
odjęto rodziców i postawiono przy mnie znak
sierota. daremnie szukam
znaków dodawania.

nad ranem
nie sądziłem że historia potrafi tak szybko kręcić
kołem i wciągać do środka. nie przypuszczałem
że po nocach będę mi się śnić porozrzucane
martwe ciała. blisko. na wyciągnięcie
samotnej ręki bezskutecznie poszukującej
drugiej. jeszcze budzę się
gdy tymczasem innym zarzucono sen na oczy.
barbarzyńcy zawsze przychodzą nad ranem
aby nie przerywać koszmarów.

dziecięce zabawy
dziecko z gruzów próbuje zbudować dom. klocki
które kiedyś układały się w ściany dzisiaj
nie pasują do siebie. szafka z zabawkami
założyła czapkę niewidkę. rodzice bawią się
z siostrą w chowanego. nigdzie nie można
ich znaleźć. dziecko dokłada kawałek cegły
do rozbitej szyby. próbuje przez nią ujrzeć
to co utracone.

chłopcy III
nie bała się gdy weszli do domu. myślała
że to chłopcy z podwórka przebrani
w dziwaczne uniformy. nieraz
przecież bawili się w przebieranki. jej młodsza
siostra też się do nich uśmiechała. tylko
matka jakoś dziwnie pobladła i zasłoniła je
rękoma. czuła wstyd gdy zdzierali z niej sukienkę.
zapamiętała ból i krew spływającą
po jej nogach. ciała matki i siostry leżące
na podłodze. i śmiech chłopców wybiegających
z podpalonego domu.

linie papilarne
pozostaną linie papilarne. ślady dłoni
na murach miast w których żyli
ludzie a dzisiaj włóczą się szczury roznoszące
dokoła swąd dżumy
cholery. po latach pozostaną
po nich odciśnięte w pamięci ślady
małych nóżek niczym zapisy
linii papilarnych.
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Ewa i Bogumił Liszewscy

Artur Grottger - portret nieznany

Bogumił Liszewski
Sokół i panna
pamięci romantycznej miłości
Artura Grottgera i Wandy Monne
Znowu rozstania przyszła pora,
minęła wiosna, jesień, zima,
to tak niedawno, jakby wczoraj,
list pożegnalny łzą kreśliłam.
A wszystko mogło być inaczej,
odkąd odszedłeś świat jest szary,
czy duchy zechcą nam wybaczyć,
dziecinną wiarę w ideały?
Pozostawiłeś sny, miraże,
i autoportret czarno – biały,
a może kiedyś tak się zdarzy,
że gdzieś w zaświatach się spotkamy.

Na zdjęciu: Pomnik na grobie Artura Grottgera na Cmentarzu
Łyczakowskim we Lwowie ufundowany przez jego narzeczoną
Wandę Monne. Fot. z archiwum autorów.

Zmarły 13 grudnia 1867 roku w
uzdrowisku Amélie – les – Bains we francuskich Pirenejach słynny polski malarz i
rysownik Artur Grottger pochowany jest
na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.
Na jego grobie uwagę przyciąga przejmująca rzeźba przedstawiająca młodą, zasmuconą, płaczącą dziewczynę, klęczącą na
granitowym głazie. U jej kolan znajduje się
sokół z rozpostartymi do lotu skrzydłami,
symbolizujący miłość i wierność.
U stóp kobiety włoski rzeźbiarz Parys
Filippi, przyjaciel Grottgera, umieścił złamaną paletę malarską i lirę z powyrywanymi strunami, które są symbolami brutalnie
przerwanego przez śmierć życia i kariery
artystycznej. Na kamieniu umieszczona
jest ponadto czaszka oraz medalion z
twarzą zmarłego.
Podpis na płycie głosi: „pomnik ten
postawiła Wanda”, która była autorką
wspomnianego medalionu z podobizną
Grottgera. Wanda Monne, narzeczona
artysty, bo o nią chodzi, do końca swojego
życia odwiedzała grób malarza składając
na nim bukiety świeżych róż. Miłość pomiędzy piętnastoletnią Wandą i dwudziesto ośmioletnim Arturem trwała krótko,
ale była bardo burzliwa i obfitowała w
wiele dramatycznych chwil.
Grottger za pomoc udzieloną po-

Sokół i panna strzegą cieni,
i róże, które ranią dłonie,
bo każdy przecież wraca kiedyś,
do miejsc co były mu tak drogie.
25.06.2022

wstańcom styczniowym stracił cesarskie
stypendium i poparcie możnych sponsorów. Utrzymywał się wówczas z doraźnych
zleceń i wyprzedaży majątku. Matka i
ciotka, opiekunki Wandy nie popierały
jej związku z ubogim malarzem. Młodzi
spotykali się potajemnie. Jedyną szansą na
osiągnięcie finansowej niezależności stała
się dla Grottgera paryska wystawa malarstwa, na której zamierzał sprzedać ostatnio
namalowane cykle obrazów: „Lituanię” i
„Wojnę”, z którymi wiązał duże nadzieje.
Pod koniec 1866 roku Grottger wyjechał w tym celu do Francji. Niestety cykl
„Lituania” nie zyskał wśród tamtejszej
publiczności uznania, natomiast „Wojnę”
zakupił cesarz Austrii Franciszek Józef za
osiem tysięcy florenów.
Malarz nie powrócił już do Polski. W
szybkim tempie rozwinęła się u niego choroba płuc. Dla podreperowania zdrowia
wyjechał w Pireneje, gdzie zmarł.
Wanda sprzedała swoją biżuterię i
sprowadziła ciało do Lwowa. 4 lipca 1868
roku odbył się pogrzeb na Łyczakowie,
w miejscu które Grottger sobie wybrał,
gdy dawniej spacerowali po tej nekropolii. Sześć lat później, w lipcu 1869 roku
narzeczona wystawiła ukochanemu wspaniały pomnik, który zachował się do dnia
dzisiejszego. v

Na zdjęciu: Inskrypcja na pomniku Artura
Grottgera. Fot. z archiwum autorów
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Małgorzata Grajewska

Michał Filipowski

Bóg w masce

***

W modlitwie za ks. Dominika Chmielewskiego
W podzięce za „Garden of Remembrace”
dla Fisha
mawiają, że …
życie to nie teatr
kolorowa maskarada
przyłbice włoskie oraz greckie
coraz inne
coraz mocniej się nakłada
bez znaczenia
nie potrzeba stasimonów
parodosu, exodosu
w jakimś stylu
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pozwól że wrócę na chwilę do tego momentu
w moim życiu kiedy po raz pierwszy przyszło mi na myśl
że powinienem zostać sam każdego ranka budziły mnie słowa
znanej wtedy wszystkim piosenki Edwarda zwanego Stedem
możesz tylko ze mną pójść na wrzosowisko wyparcie jakby powiedział Freud
było na ten czas najlepszym sposobem na poradzenie sobie z przykrymi
doświadczeniami życia młodego człowieka jakim wówczas byłem
z nim będziesz szczęśliwsza pozbawiło mnie skutecznie woli walki
na długie lata podobno na tym etapie trudno będzie mi już odzyskać
umiejętności które ustawiłyby mnie na korzystnej pozycji w stadzie
mogę się mylić ale nie do końca ufałbym na twoim miejscu teoriom
które redukują twój umysł do przyrodniczej skrzynki
nadawczo – odbiorczej podobno gdzieś tam między naczyniami
jest miejsce i czas na uwrażliwienie pnia

nie trzeba też zakładać
jaki będzie przebieg zdarzeń
ani … masek
Jemu jednak założyli
kazali nosić z filtrem
zasłaniać szczelnie nos i usta
unikać słów
w głośnomówiącym trybie
rozpostarcia i nakładania rąk
ma oddychać bezobjawowo
stąpać bez zostawiania śladów
ma unikać chodzenia po wodzie
łowienia dusz i pisania na piasku
mawiają nawet, że …
On to nie on

Bartłomiej Siwiec

Maciej Julian Krotke

Miejsce

Dwa cztery kąty

To miejsce straceń.
Brda cudownie tu płynie
gorycz i słodycz
splecione na wieki
w jednym miejscu.  

Kątami oczu chwytam grzbiety książek
Tkwiących w ślad za czasem
W którym tutaj przyszły
Rozległa przestrzeń otarta o absurd
Kurczy się zbiega szuka w sobie drobin
I scala je w sedno nadając znaczenie

Oni przeglądają się
w lustrze wody
lub nabrali jej w usta
w tym ustronnym,
straconym miejscu.

Wyostrzony niuans przekracza sam siebie
Szuka własnych sensów tkwiących pod powierzchnią
Wszystko się zacieśnia i wszystko poszerza
Kątem oka chwytam cztery kąty wskrzeszeń

bez znaczenia
zostawili mu patrzenie i milczenie
w hostii Jedynej, Prawdziwej
która zda się krzyczeć
głośniej
niż przedtem

Sławomir Krzyśka
***
Nie milkną poeci
w nierównej walce
ze słowem
Piszą życie
wśród żółtych mleczy
piosenki
Kiedy zamykasz
za drzwiami wstyd
chwytają noc za ręce
Odgłosy spojrzeń
zmieniają
w wersy

Małgorzata Grajewska
Prze-błysk. Wiersz jubileuszowy.
Markowi Kazimierzowi Siwcowi
poeta rzuca kostką
- od siebie najbliżej
ulotne nic zamienia w requiem
albo w poemat o Orfeuszu
(ten patrzy nie po to by widzieć
lecz z bólu jego spojrzenie
i pieśń martwej głowy)
poeta odwraca lustro
- od siebie najbliżej
wierzy w blask bo żyć znaczy prze-żyć
i mnożyć pytania o sens
poeta – filozof bardziej
dzieli na czworo
żyłkę owija wokół myśli
nad brzegiem morza kamień Syzyfa
tam gdzie i Homer w słońcu – on –
strażnik perły czy śpiewnego kosa
w ogrodzie jest róża
i czysta kartka na stole
poeta – wędrowiec przybywa
- do siebie najdalej

Bartłomiej Siwiec
Garde
Czas jest elementem gry – powiedział trener
kto przegrywa na czas
w ogóle nie powinien grać w szachy,
rozumiesz? Dlatego unikaj niedoczasów.
Czas jest elementem gry – powtarzałem.
To o co gramy, o co toczy się walka?
Zegar szachowy równomiernie tykał
Garde.
Ile lat wsłuchiwałem się w jego melodię,  
która wydaje mi się bliższa niż bicie
serca?
Czas jest elementem gry – myślałem
w przerwie treningu i bezmyślnie
odbijałem piłkę od ściany.
Czas – nie demonizujmy go,
najważniejsza jest pozycja – po latach
powiedział inny trener.
Czas na mnie – dorzucił,
musisz radzić sobie
sam.
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Juliusz Dowgwiłłowicz-Nowicki

Grzegorz Pełczyński

Jaki taki wiersz

Rewolucja

Tadeusz Różewicz
Księżyc świeci
Księżyc świeci
pusta ulica
księżyc świeci
człowiek ucieka
księżyc świeci
człowiek upadł
człowiek zgasł
księżyc świeci
księżyc świeci
pusta ulica
twarz umarłego
kałuża wody
Most na Sanie w Przemyślu to niemy świadek APOKALIPSY schyłku 1939 roku – z tysięcy
uciekających z bolszewii wielu się nie przedarło
– Karolina Lanckorońska opisała to w sposób
przejmujący – uciekła z przybranym mężem.
Mimo widocznego kalectwa gen. Władysława Andersa zawrócono... W książce Stanisława
Rusina, wówczas małego beneficjenta tych
zdarzeń, wątek ten spowija niesłychany strach,
metafizyka i dziwność losów... (leż niesłychanie
dramatycznych przeżyć zabarwia wspomnienia
wielu rodzin... Zaproszeni w Wołosatym do dworu wysłuchaliśmy szykownej i przyjaźnie nastawionej rezydentki, która wspomniała o bliskim
sąsiedztwie ze Stanisławem Rusinem (niegdyś
słynnym sportowcem). Wówczas napomknąłem
o dziwnym uczuciu, kiedy z ławeczki nad Sanem
w Przemyślu, nieopodal tego mostu, podziwialiśmy chłód i obojętność... księżyca... Usłyszałem
potwierdzenie tego uczucia: „drogi panie, gdyby
przytrafiło by się nam podobne nieszczęście, ten
księżyc patrzył by na to tak samo bezdusznie i
milcząco swym bladym obliczem...
A Andrzej Sikorowski niedawno napisał:
za górami za lasami – płynie rzeka pełna zwykłych ludzkich łez – do tej rzeki od stuleci – łzy
wpadają niby długi pereł sznur – zwariowany
księżyc świeci – i przygląda się wszystkiemu
spoza chmur...
Zofia Kossak, słynna uczestniczka konspiracji i twórczyni „Żegoty” również w 1939 r.
przeżyła ucieczkę z Kresów przez Bug, Wieprz
i Wisłę na teren okupacji niemieckiej. Córka
Zofii Kossak Anna Szatkowska wspomina, że w
pewnym dworze, gdzie udzielono im schronienia księżycowa, wrześniowa noc jawiła się jakąś
zaczarowaną baśniową scenerią, lecz łuny na
horyzoncie zwiastowały nadchodzącą ze wschodu APOKALIPSĘ:
Oczywiście nadmienić wypada, że chodzi tu o
słynne ucieczki i wymianę ludności pomiędzy okupantem sowieckim, a hitlerowskimi Niemcami m. in.
w Brześciu nad Bugiem, w Przemyślu nad Sanem i
w innych miejscach jesienią 1939 r.
Losy tego eksodusu dotknęły również moich
krewnych, rodziców moich przyjaciół i wielu innych
z przejęciem rozpamiętywających ten tragiczny czas
- wówczas już powszechnie złudnie oceniano, że
schronienie się w GG będzie bardziej bezpieczne niż
rzeczywistość sowiecka...
Ponownie przez ten most przeprawiono

dziesiątki tysięcy prawosławnych mieszkańców
Bieszczadów do ZSRR tuż po wojnie, a potem i
w głąb Polski Ludowej w ramach „Akcji Wisła”!!!
A teraz znowu, znowu, znowu most w
Przemyślu przemierzają setki tysięcy przerażonych uciekinierów, zrozpaczonych, głodnych i
sponiewieranych!
Zaiste, odkryte przed kilku laty skojarzenia
poetyckie niosły jakieś przeczucia nadciągającej
tragedii i stało się... Ile jeszcze łez popłynie Sanem wobec tego obojętnego księżyca, czy będzie
on znowu uosabiał kunktatorstwo i egoizm
cywilizacji zachodnich?
Uratowana z Kazachskich zim 1940/1943
nasza sędziwa krewna powtarza jak mantrę NIE
ZNACIE ROSJI!
Marcowy zimny poranek na peronie
dworca kolejowego w Laskowicach. Na ławeczce pusty kontenerek, skromny bagaż, a obok
niepozorną kobiecina. Pytam: gdzie jest pasażer
tego kontenerka? A o tu...i pokazuje przytuloną
do piersi siwą mordkę z wystającym krzywym
zębem. Eto maja sabaczka. Z miejsca informuję,
że u mienia toże takoj zub, ja toże starik... Chwilę
potem opowiadam fragment dumki ukraińskiej „Zaczarowane serce”. Opowiadam także,
jak przywitałem trzech robotników na dachu
słowami: da zdrastwujcie towariszczi... a oni jak
na komendę odwrócili się plecami. Następnego dnia przy gitarze i nalewce poprosili mnie,
aby nie zwracać się do nich po rosyjsku – to
niestosowne... Widząc nadjeżdżający pociąg
zaintonowałem: tyż mene pidwanuła. Już razem
śpiewaliśmy przyśpiewkę głośno, na cały dworzec! – Sława Ukrainie – wołam, Sława Polsze –
słyszę... Czas wsiadać... v

Manfred Ivanov postanowił przeprowadzić rewolucję w cyrku.
- Wszystkie sztuki już dawno się unowocześniły – mówił do artystów – tylko cyrk
jest wciąż zacofany.
Klaun nie zamierzał w tym uczestniczyć, zaczął więc występować sam na
placach i ulicach.
Ale akrobaci uwierzyli, że rewolucja
jest konieczna. Dlatego przygotowali
nowy, awangardowy numer. Polegał on
na robieniu niezwykłych min. Nie było to
bezpieczne, groziło paraliżem twarzy.
Z kolei iluzjonista miał popisywać się
swoimi sztuczkami tak jak dawniej. Uznano jednak, że będzie uczciwiej, jeśli przed
publicznością wystąpi nago. Bo rewolucjonista nie powinien nic ukrywać, ani w
rękawach fraka, ani w cylindrze.
Natomiast treser zamienił foki na
pchły. Tysiące tych owadów nauczył tańczyć
walca i krakowiaka.
Podczas spektaklu pchłom coś się
pomyliło i z areny przemieściły się na widownię. A tam zaczęły kąsać publiczność.
Zrobił się straszny rwetes. Ludzie drapali się i złorzeczyli cyrkowcom. Nie dość,
że ich występ nie był ciekawy, spowodował
jeszcze swędzenie. Kilka osób najbardziej
poszkodowanych przez pchły złapało zrewolucjonizowanych artystów i każdemu
wymierzyło kijem dziesięć razów – iluzjoniście na goły tyłek.
Manfred Ivanov zdołał zbiec. v

Juliusz Rafeld
VIII EDYCJA KONKURSU
pt. „Inspiracje Wierzchowskim”
Redakcja ogólnopolskiego Miesięcznika
Literackiego „AKANT” i Wydawnictwo AUTOR ogłaszają kolejną VIII edycję konkursu
na fraszkę , aforyzm lub limeryk pod hasłem
„Inspiracje Wierzchowskim”.
Utwory powinny nawiązywać do twórczości literackiej Leszka Wierzchowskiego,
autora m.in. pięcioksiągu fraszek:”Manifest
erotyczny”, ”Dziwne stany świadomości”, ”Imionnik zakochanych”, „Erotyczne przymiarki” i
„Sztuka pieszczot”.
Materiały na konkurs zaopatrzone
hasłem „Inspiracje Wierzchowskim” należy
przesyłać na adres:
Redakcja Miesięcznika Literackiego
„AKANT”
ul. Dworcowa 62/1
85-010 Bydgoszcz
Najlepsze fraszki, aforyzmy i limeryki
będą na bieżąco publikowane na łamach
„AKANTU”.
Konkurs potrwa do 30 września 2022
roku, a laureaci otrzymają nagrody.
Miesięcznik Literacki „AKANT”
i Wydawnictwo AUTOR

Producent wierszy
Dziwnie brzmi? Ale nie tak jak „producent ryb i owoców morza” w jednej z reklam
w Akancie (cytat, żeby nie było, że zmyślam).
Ciekawe jak się produkuje ryby. Bo
wiersze to wiem, znam takich co potrafią. Ich
produkty idą w tysiące, a ponieważ zyskują
uznanie (producenci, nie wiersze), wygląda,
że ilość czyni różnicę. Pytanie, dobrze to
czy źle. Pewnie rzecz względna. Ponieważ
jak prawie wszystko ma drugą stronę medalu. Bo jeśli wiersz jest odbiciem stanu
ducha autora, to hurtowy producent musi
przeżywać niezłą huśtawkę nastrojów (czy
bogactwo, to znowu rzecz względna). Samo
to nie jest jeszcze wadą, dopóki produkty nie
zaczynają się powtarzać kilkukrotnie, by nie
powiedzieć całymi dziesiątkami, może tylko w
nieco pod inną nazwą lub w zróżnicowanym
opakowaniu.
Ile zatem wierszy nie stanowi jeszcze
produkcji? Trudno powiedzieć, ale najbliżej
mi do tezy, żeby nie ulegały przeterminowaniu i przecenie. Na szczęście nie pachną jak
przeterminowana ryba. Chyba, że te wyprodukowane są nowocześniejsze i odporniejsze.
A swoją drogą, gdzie to człowiek nie
znajdzie inspiracji… v
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Marcin Lenartowicz
Smażone pomidory.
Być może powinienem odpuścić
i powoli porastać mchem,
gdzieś pod schodami, na strychu.
Albo zmienić mieszkanie i klucze zalać oceanem,
wszechświatem.
Tym gatunkiem betonu, który jest trwalszy niż
wszystko, co moglibyśmy sobie jeszcze powiedzieć,
nie raniąc się nawzajem.
A potem wystarczy, że chociaż wspomnę o tobie,
po cichu - w samych tylko myślach I jesteś.
Na kwadrans, czy ile akurat masz tam czasu
w szufladzie, obok pomadek i szminek.
Obok drobnych i większych potrzeb,
z których ja mogę zaspokoić tylko większość.
Nie każdą.
A potem wystarczy, że tylko pomyślisz o mnie.
Po kryjomu - w sepii i uśmiechu przyklejonym do warg
tym gatunkiem betonu,
w który wpadliśmy
całkiem świadomie.
Na kwadrans, na dwa.
Na zawsze.
I gdyby ktoś próbował nas przez to
pobazgrać węglem, podtopić w smole
zagryzę, zagryziemy.
Jak zielone jabłka.

Daniel Fiłatow
Pustka
Te krótkie przebudzenia nad ranem
Są tak naprawdę po to
Żebyś mogła mocniej się wtulić
Musnąć po szyi delikatnym pocałunkiem
Pokazać miłości gdzie jej miejsce
I spać dalej
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Marcin Stachelski
Portret dziewczyny kapiący świeżą farbą
Nie miałaś prawa tak się zmienić od wczoraj,
a jednak wystarczyło, byś wybrała tę kształtną
do kolana, po którym przesunęłaś palcem,
więc zbierałem zachłannie atomy perfum (udając
że nie patrzę) z upalnym dniem: vis vitalis,
czułą wonią, tajemną inkrustacją samic.
Potem wysmukłe uderzenie w klawisz, wolniej,
stop, akwamaryn manicure. Dość, przecież wiem.
Nie powstanie z tych farb widzialny twór, nie wolno;
tylko wiedzę o tobie pozwól ubrać w niewinny kolor.
Póki mnie znów nie zawstydzisz,
nie skończę z malarstwem.

Jakub Fornagiel
***
Lubię zasypiać później niż Ty
Bo mogę w ramionach Cię kołysać
I obserwować twój spokojny sen
W świecie bomb wodorowych i niekochanych ludzi
Mogę kołysać twój sen
I czuwać przy dźwiękach gitary
Pod samotnym księżycem
Którego opuścił chłopiec
Gdy dorósł do pustki
Dorosłych dni
Śnieg na szkle i gorycz pod dnem
Kołysze go do snu
Nim paszcza czerni wezwie go do cyfr
Jeszcze choć chwilę
Morfeuszu pozwól powiekom na niesubordynacje
Gdy Fidiasz zazdrośnie ponagla
Bym oddał mu boginię

Tylko że ostatnio nie ma Cię przy mnie
I z tych wszystkich rzeczy
Zostały mi tylko przebudzenia

Mikołaj Ługowski
Dzień będzie długi
oddech twój, ciepły, pachnie miodem
gdzieś na drugim końcu ścieżki, daleko, w głąb, w ciemność
niewidomy kundel niezdarnie człapie małymi nóżkami
za nim, nad nim w zasadzie, trzęsie się księżyc: gruby księżyc na tafli ciemnego nieba
prostujesz się, patrzysz mi w oczy – milczymy, w sąsiednim gaju pomrukiwania
jakieś dziwne
lont podpala się i świt jak flara – rozchyla się nad nami; przygląda
wciąż nic nie mówimy, ani sobie ani światu
wciąż patrzę na ciebie, na ciebie w smugach przedporannego słońca
na ciebie – raz uśmiechniętą, innym razem nie
raz wyciągasz ręce, innym razem nieco zbliżasz swoją piegowatą twarz
duże, piwne oczy świdrują mnie uważnie; i znów – twój oddech, ciepły, pachnie miodem
na północ od nas pole zaczyna orać pług, mocny wiatr szarpie konwaliami
w zasiekach zbóż wije się zaskroniec, nie słyszymy go, ale wiemy, że jest
dzień będzie długi, psy i koty budzą się, ziewają, lekka mgiełka zasnuwa wszystko
mlecznie
słowiki jodłują
patrzę na ciebie, słucham i czuję: oddech twój, ciepły, pachnie miodem…

Bogdan Łoś
Polowanie
Zasnąłem wy cień czony        
weszłaś cicho rozebrałaś się
zdjęłaś bie liznę mi giem
jęknąłem jeszcze...
rumiany wstał obrożą ust ulizany
warował strzygł
i ślipiami chuci w szu-wary śliną
w świetlików kłębowiska migotliwe
lawinami drżeń i oddechów
aportował czołgał się w podszyciach przenikaniem
on – chart i ja pies na sutki
smukłością ud myśli
wski niczym zastygły na biegunach
co koń wyskoczy  
staro-żytny goniec na co-kole
w ciągłym poruszeniu
w zaroślach szalałem szczęśliwy
a byłem tak zmęczony
nie stękałem potem
już tylko, ty
suko moja, najdroższa.
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Marguerite Swirczewska

Jak poznałam dziadka mojego Kapitana Romualda Buzkiewicza (2)
ciąg dalszy z poprzedniego numeru
Tu już całkowicie zgłupiałam. Ruscy
robili zbrodnie? A moja babcia też jest Rosjanką i co mam myśleć, kiedy opowiada mi te
wspaniałe bajki, jak się żyło kiedyś na dworze
u Cara. W głowie mi kipiało: nowa Polska, komuniści ruscy, obozy koncentracyjne, statek z
Anglii z dziadkiem, co go wsadzili do pociągu,
który pojechał w nieznanym kierunku: czy
to znaczy, że on nie zje nazbieranych przeze
mnie pieczarek?
I znowu minęło dobrych kilka dni na
niecierpliwym czekaniu. Ciocia Pola stała
przed domem i patrzyła, czy na horyzoncie nie
widać zbliżającego się dziadka. A pamiętała
doskonale jego wysmukłą i jakże wyprostowaną sylwetkę.
Dziadek miał tak zwaną „wrodzoną” elegancję. Syn polskiego szlachcica, buntownika
w powstaniu styczniowym z 1864 roku na
wschodnich ziemiach Polski, herbu WARNIA,
któremu za karę car zabrał majątek, co nazywał się BUZEK, ale nie zesłał na Syberię, jak
to się stało w przypadku rodziny mojego Taty.
Przed udaniem się do Rumunii dziadek
miał już za sobą dosyć znaczną karierę wojskową. Był kapitanem z „kariery”, jak się wtenczas
mówiło, a dziś mówimy o zawodowym. Od
samego początku istnienia państwa Polskiego
dziadek przeszedł z armii carskiej do wojska
polskiego, niesamowite! W 1917 roku dziadek
służył Rosjanom, a w 1918 był znowu Polakiem
i do tego w polskiej na nowo powstającej Armii Polskiej (po ponad stu latach zaborów i
politycznego nieistnienia).
Car Mikołaj I stworzył własną szkolę
oficerską w latach 1830 i od jego imienia
nazwana była „Mikołajewska” (bo od Mikołaja) Imperialna Akademia Wojskowa, której
siedziba główna była w St. Petersburgu, stolicy
Rosji. Najprawdopodobniej miała różne filie,
bo Dziadek skończył ją w Kijowie, który to był
pod zaborem rosyjskim, a przedtem Kijów był
polskim miastem i niedaleko niego dziadek
się urodził. Po jej ukończeniu, jak jeszcze
Polska była pod zaborem Rosji, młodziutki
Romuald służył w Armii Carskiej w stopniu
podchorążego. Jak wielu jego kolegów, zaraz
po ogłoszeniu utworzenia Państwa Polskiego,
na mocy traktatu Wersalskiego w 1918 roku,
jako młody dwudziestokilkuletni porucznik,
zgłosił się do Polskiego nowopowstałego
wojska. Był jednym z laureatów tej elitarnej
mikołajewskiej szkoły wojskowej. Znał kilka
języków i pochodząc z doskonałej, chociaż
zubożałej, szlacheckiej rodziny, miał bardzo
dobre wychowanie i wielką kulturę osobistą.
Po powrocie do młodej Polski pozwoliło mu
to na zdobycie miejsca dość wyjątkowej wojskowej pracy.
Na tym nie skończyło się jego wykształcenie, dziadek fascynował się już w tamtych
czasach elektroniką i kontynuował studia w
Modlińskiej Akademii Wojskowej w baonie
saperów, którą ukończył z wyróżnieniem.
Miał też na swoim koncie kilka wynalazków.
Modlin, jako twierdza, należał do miasta Nowy
Dwór, w którym urodziła się moja Mama
w 1921 roku. Co to był za rok! Rok zwycięstwa po walkach młodej Polski z najeźdźcą
sowieckim.(Tym samym, który później stał
się naszym „starszym bratem”). Dziadek,

jako saper, brał czynnie udział w tej wojnie,
podczas której dokonał się „cud nad Wisłą”.
Wtedy wymyślił jakąś nową technikę łączenia
pontonów, która znacznie ułatwiła przeprawę
przez rzekę Wieprz, gdzie polskie wojsko
zaskoczyło Sowietów od tyłu i zdecydowało
o naszym zwycięstwie. Dla mnie było jasne:
dzięki dziadkowi pokonaliśmy komunistów!
A dzięki ich pokonaniu, wstrzymaliśmy ich
od kontynuowania marszu na zachód w celu
propagowania komunizmu, ich „wspaniałej
ideologii”. Oczywiście te moje rozważania są
owocem „politycznego uświadamiania” od
wczesnego dzieciństwa.
Ciocia Pola mówiła mi, że dziadek wydał
wiele książek i napisał wiele nowatorskich artykułów. Na temat tej innowacji pontonowej
śladu nie znalazłam, z doświadczenia wiem,
że często rodziny „upiększają” historię, ale za
to dzisiaj na internecie i we wspomnieniach
cioci Poli, jakże świetnie udokumentowanych,
można znaleźć jeszcze referencje na temat
książki o reflektorach do oświetlania nieba i
obronie przeciwlotniczej. Na przykład:
„Zasady działania i charakterystyka odbiorników w nasłuchownikach przeciwlotniczych”
publikowane w Przeglądzie Artyleryjskim nr
4, rok 1936.
Wydanej, gdy dziadek był na wojskowej
emeryturze. Lub publikacje z czasów „wojskowych”:
„Rozwój techniczny i przykłady użycia
przeszkód elektryzowanych podczas w wojsku
austro–węgierskim wojny światowej” – Przegląd
Wojskowo–Techniczny, Tom V, 1929 roku.
No i to właśnie ten dziadek, „pisarz” i
„nowator”, ten sam, co uczył się w Wojskowej Szkole w Paryżu, (école militaire) przy
okazji wyjazdu w 1926 po odbiór specjalnych
reflektorów do obrony przeciwlotniczej. Jak
dzisiaj czytamy „reflektor”, to tak naprawdę
nic to nam nie mówi, tak bardzo technika się
zmieniła i zmodernizowała, ale w 1926 roku
REFLEKTOR do obrony przeciwlotniczej to
była rewelacja. I mój dziadek opracował wiele
publikacji na ten temat. To było jego „hobby”,
jak na przykład:
R. Buzkiewicz „Reflektory wojskowe i ich
zastosowanie taktyczne”, Wojskowy Instytut
Wydawniczy 1925
R. Buzkiewicz „Jasność celu i odległość,
jako czynniki skutecznej donośności reflektorów
lukowych”; Czasopismo Techniczne nr 15 z
1925 roku
I tak właśnie dziadek, jako jeden ze
specjalistów, pojechał odebrać zakupione w
ramach pomocy i specjalnych linii kredytowych udzielanych przez Francję Polsce i produkowane przez General Electric reflektory,
które doposażyły Armie Polska. Jeden z tych
reflektorów, co produkowali Amerykanie,
do dnia dzisiejszego dodaje piękna logo’wi
amerykańskiej firmie filmowej „Columbia”,
to on oświetla sylwetkę kobiecą.
Po powrocie do Warszawy dziadek
ofiarował mojej babci Teofili śliczną złotą
bransoletkę i pierścionek z opalem. Bransoletkę mam do dnia dzisiejszego, dostałam ją
od mojej Mamy, ale z pierścionkiem to była
wielka heca!
Pewnego razu, na przyjęciu charyta-

tywnym z jakiejś tam nieznanej mi okazji,
zapytano babcię, „w jaki sposób popiera ten
szlachetny cel”, a babcia niewiele myśląc ściągnęła z palca ten pierścionek z opalem i wrzuciła nonszalancko do kosza, gdzie kładziono
różne dary i gotówkę, mówiąc: „oto moja
partycypacja”. Babcia spowodowała podobno
ogromny szok tym gestem i zwróciła na siebie
uwagę. To był największy dar.
Powracając do dziadka, do tego, co
przedostał się do Rumunii, aby dalej bronić
naszej Ojczyzny. Ten właśnie dziadek był
moim dziadkiem, na którego od tygodni już
czekamy z wytęsknieniem w domu. A dziadka
jak nie ma tak nie ma. Ciocia Pola postawiła
sobie stołeczek przed bramą, bo stanie ją
już zmęczyło i tak sobie siedząc słuchała, co
mówią przechodnie i pewnego dnia słyszy, jak
dozorca sąsiedniego domu rozmawia z kimś:
– No to powiedz panie, jak to było przed
wojną – pyta nieznajomego.
A ten mu odpowiada:
– Przed wojną, jak było, to było, ale było.
Dozorca zadaje nowe pytanie:
– A dzisiaj?
I ten mu odpowiada:
– Jak było, to było, ale nie ma.
Pola wpada do domu i powtarza słowo w
słowo tę jakże pouczającą rozmowę. I mówi:
– Ludzie powariowali, Ewa, czy ty coś z
tego rozumiesz?
Mama wybuchnęłam śmiechem.
– A i owszem, rozumiem.
Ciocia:
– Zgłupiałaś jak oni wszyscy! – powiedziawszy to wspaniałe zdanie odwróciła się
plecami i wyszła z pokoju.
Skończyło się dla Poli wyczekiwanie
przed domem, bo zaziębiła się i leżała w łóżku,
w tym pokoju, co z takim oddaniem mama
przygotowywała na przyjazd swego taty, czyli
mojego dziadka, znanego pisarza wojskowego. (dzieci znane są z upiększania rzeczywistości). Życie wróciło do swego normalnego
trybu i powoli zapomnieliśmy o dziadku i o
jego przyjeździe. Aż pewnego dnia tata wpada
do domu i już od wejścia krzyczy:
– Kochani, kochani, chyba wiem gdzie
jest dziadek.
Ciocia Pola wtrąca:
– Co ty znów Janek niesamowitego wymyśliłeś?
Tatę te słowa specjalnie nie zdziwiły,
bo Pola zawsze gadała i nikt jej nie słuchał;
była najmłodsza z trzech sióstr.(O Poli, o jej
życiu, napiszę innym razem, bo zasługuje
na to, biorąc pod uwagę, jej niedole i ciągłą
walkę z dumą szlachcianki o miejsce w społeczeństwie, ona jedyna z trzech sióstr ma
prawo do herbu odziedziczonego po Ojcu,
inne zamężne siostry poprzybierały herby
ich mężów i tak, moja Mama, po moim tacie
miała herb LODZIA).
– Powiedzieli mi, że ci wsadzeni do pociągu pojechali na specjalne przesłuchanie przez
wiecie kogo – tutaj tata zrobił taką znaczącą
minę kładąc palec na ustach.
– Ach, tych, co to niby są naszą władzą,
przez nas wybraną – zabiera znowu glos Pola.
Tym razem Pola wiedziała, co mówi,
brała udział w Powstaniu Warszawskim, była w
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Szarych Szeregach harcerką, walczyła o Wolną
Prawdziwą Polskę.
– Oczywiście przez służby specjalne –
wpada jej w zdanie mój ojciec.
– I podobno wcale się z nimi nie cackali,
bo to „wrogowie” ideologiczni, a nie żadni
tam Patrioci, co za Ojczyznę walczyli. Wrócili
do kraju, tylko same szpiegi i inne kanalie.
– Na Boga Świętego, Jasiu, co ty wygadujesz za brednie – protestuje dzielnie mama
i zaraz chórem dołączają ciocia Dziunia i
wujek Roman.
– To są kłamstwa i idiotyzmy, nawet tego
nie trzeba powtarzać, bo jeszcze ktoś uwierzy
w te brednie!!!
Pola się zniecierpliwiła, a znana była ze
swojego bezpośredniego mówienia i krzyczy:
– Już mam tego dosyć, słuchać nie można tych bredni, filozofie, ty lepiej w końcu
powiedz, gdzie jest mój tata.
Nie lubiła mego taty, on nie był zbyt
dla niej uprzejmy i zawsze, jak mógł to jej
docinał.
– Najprawdopodobniej jest w szpitalu i
leczy się po tej przymusowej spowiedzi – kontynuował obserwując, jaką reakcję wywołał u
obecnych, którzy go słuchali.
– A w którym, a w jakim mieście?… –
zapytali wszyscy razem.
Tata wiedział dobrze, że jest w centrum
ich zainteresowania i zaczął cedzić słowa:
– A t e g o t o j a n i e w i e m…

Mama przewijała w tym momencie
Wojtusia i wrzasnęła:
– Tego to już za dużo, czy ty masz nas
wszystkich za głupków? Leć prędko tam, gdzie
zbierasz te wspaniałe informacje i dowiedz się
dokładnie, gdzie jest nasz ojciec i bez adresu
szpitala możesz nie wracać.
Byliśmy już dobrze po kolacji, jak zdyszany
i spocony tata wpada do pokoju.
– Buzkiewicz jest w szpitalu na Wołyńskiej
– ledwo wykrztusił.
– Znowu jakieś bajki – po swojemu wtrąca
Pola.
– Pola, daj już spokój, zaczynasz być nudna
z tymi twoimi wątpliwościami. Jak tylko się o tym
dowiedziałem, to poleciałem do szpitala, aby te
informacje sprawdzić.
– I co, i co – pyta jak zwykle niecierpliwa
Pola.
– No i on tam jest, nawet uśmiechnąłem
się do takiej ślicznej pielęgniarki.
Tata nie skończył zdania, jak mama już
komentowała:
– No oczywiście, nie mogło być inaczej,
ja tu haruję, a ty sobie oglądasz śliczne pielęgniarki.
– Ewa nie bądź zazdrosna – wtrąca Dziunia
– daj mu skończyć, to przecież ważniejsze, niż
wasze miłosne kokieterie.
– No, ta ślicznotka (tu już tata zdecydowanie mamie robił na złość) zaprowadziła mnie
do pokoju, gdzie leżał, a właściwie spał wasz tata.
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– To nie rozmawiałeś z nim? – pyta wujek.
– A no nie, ale mamy prawo go odwiedzić w niedzielę.
Nawet nie wiem, jak czas zleciał i już była
niedziela. Mama mnie wystroiła w ten śliczny
płaszczyk ozdobiony czarnym futerkiem i
pojechaliśmy. A podróż była jak wyprawa za
morze, długa, długa… tak mi się strasznie
dłużyło chyba z ogromnej niecierpliwości i
ciekawości poznania Bohatera Rodziny.
Rada rodzinna ustanowiła demokratycznym głosowaniem (sekretnym), kto zostanie
w domu, aby opiekować się Wojtusiem. Na
początku była również wersja, że i ja zostanę,
bo dzieci do szpitala nie wpuszczają. Wyobrażacie sobie przez sekundę, że mogłam
się na taka ewentualność zgodzić? Mowy nie
było. Mój Dziadek i jadę złożyć mu wizytę w
szpitalu! Postanowiłam. A jak się nie zgodzą,
to zacznę tak wrzeszczeć, że nikt nigdzie nie
pojedzie, bo sąsiedzi zawołają milicję i tak
ta wyprawa się skończy. Na moje szczęście
do tego nie doszło, bo wujek Roman został
wylosowany i obdarzony funkcją opiekunki
Wojtusia, a co do mojego udziału w tej eskapadzie, to nikt naprawdę tego nie podważył.
(chyba przeczytali w moich myślach, co
zrobię, jeżeli tylko wspomną o pozostawieniu mnie w domu i na pewno się ogromnie
przerazili, bo nie chcieli mieć do czynienia
w tamtych czasach z tą dziwną ludową milicją, co nie miała nic z zabawy lalkami). Ale
doskonale wiedziałam, co to jest spotkać
milicjanta i mieć z nim do czynienia. Raz
zatrzymał mnie, jak „skakałam” na jednej
nodze do sklepu, aby kupić chleb.
– Panienka tak skacze i skacze, i nie boi
się, że upadnie – zagadał nasz dzielnicowy,
co jak na złość też kupował chleb i to w tym
samym sklepie.
– Ja nie jestem żadna panienka – odburknęłam – tylko mała dziewczynka, a jeżeli
skacze na jednej nodze, to dlatego, że Mama
powiedziała mi: Skocz no po chleb Małgosiu,
tylko na jednej nodze, aby było szybko.
Na to milicjant „komputer”, ojoj, złe
słowo, bo o komputerach w tamtych czasach
nikt nie słyszał, obserwowałam kiedyś, jak
wujek Roman obliczał te swoje „trójkąty”, to
zawsze kręcił raczka, taka dziwna maszynę z
liczbami (no bo musiał mieć wielkie wykształcenie, aby wyliczyć – milicjant „komputer”),
rzekł:
– Na jednej nodze jest dużo dłużej niż
na dwóch.
– No to niech pan (o BOŻE co ja zrobiłam) – powiedziałam Pan zamiast towarzysz
– sam to mamie powie.
– Ach! Ty jesteś mała dziewczynka, a
taka roztropna z ciebie osóbka!
(Osóbka? co to jest osóbka). Wychodzę
ze sklepu z chlebem, no i zaczynam moje
skakanie na jednej nodze, bo mama obiecała
„że z oka mnie nie spuszcza”. Jak dzielnicowy
to zobaczył, dopadł mnie i krzyknął:
– Do twojego domu idziemy razem i ja
już twojej mamie wytłumaczę, co myślę o jej
poleceniach.
Złapał mnie mocno za warkocze, chyba
żebym mu nie uciekła. Trzymał tak mocno,że
zwijałam się z bólu i nawet nie wiem, kiedy
zaczęłam popłakiwać. Zaciągnął mnie do
domu i oddał w ręce mamy ze słowami:
– Obywatelko, musimy poważnie pogadać o wychowaniu waszej córki. v
cdn.
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Jacek Jaszczyk
List z emigracji XXX
1.
Droga do ciebie prowadzi żwirowiskiem.
W za ciasnej rzece mieści się tylko barka i moje myśli,
które w oddali przetaczają masy pociągów.

Dariusz Tomasz Lebioda
NOSTALGIA

Z ich rozpędzonych okien wyglądają twarze,
patrzące ciszą mojej pokuty.

Szlaki wiodą cię do innych
dróg i nagle stajesz u wrót
doliny otoczonej górami
lśniąca tafla morza osuwa
się w sen sinych mgieł
i liliowych oparów

2.
Gdy rozmawiam ze strugami wiatru,
wieża celtyckiego cmentarza dotyka nieba.

zdążałeś wytrwale do celu
aż wstąpiłeś w rewir
nieskończoności

Koniczyny wplatając się świerszczom w muzykę,
przypominają o słowach
ukrytych we wczorajszym deszczu i bryłach torfu
zasłuchanych w samotność skoszonej trawy.

przymrużone oko świtu
zamknięta powieka
zmroku odgrodziły
cię od bólu i czarnej
pamięci

3.
W winiarni Andersons myślę o słowach
Johna Mahaffy’ego, który powiedział:
– W Irlandii rzeczy nieuniknione nigdy się nie zdarzają,
a rzeczy nieoczekiwane zachodzą nieustannie.

nostalgia jak zaogniona
rana krwawiła w żywej
świadomości
Chalkida 2019

A przecież prawdziwym schronieniem dla człowieka
jest drugi człowiek.
4.
W okno zaglądają dęby.
Thomas Cahill przypomina o Irlandczykach,
którzy ocalili cywilizację.
Przez chwilę błękitnym kamykiem zagubionej ścieżki
dotykam Grudziądza.

Michał Mazurkiewicz
Schyłek dnia (transcendencja)
Zachód słońca zastyga
ponad konturami drzew
dogasa na wysokich oknach kościoła
krajobraz dopełnia samotny człowiek
wiedziony nagłym impulsem
wkracza w niewytłumaczalność
chcąc ocalić to co zagrożone
niczym dzień mocujący się ze zmierzchem

Grzegorz Zientecki
NIEOKREŚLONA POZYCJA  
W taką noc można zejść z kursu
Mam nadzieję, że wybaczysz mi to Różo Eolska, Różo Kompasowa
I ty straszliwa Pani Flauty i Bezdechu
Patrzę jak rtęciowa orchidea piany
Rozsnuwa za rufą nić Ariadny
A nakrochmalone ciało księżyca – hostia tych co się narodzą
Drży niepewnie
Zielonkawe łzy cyfr spływają po monitorze GPS
Mozolnie zliczając pozycję
Ale naprawdę jestem nigdzie
Jak przecinek pozbawiony tekstu  

Małgorzata Osowiecka
Osa w podróży
(lat 31) widziała jednorożca w herbie,
cztery gwiazdy Ptolemeusza,
parę socjalistycznych pałaców kultury,
66 wulkanów wystających za ocean,
małe ojczyzny, duszę jako napiwek,
flagi w kolorach jej państw wciśnięte
w lodowiec na always memorial. Zwierzę
na kadłubie samolotu. Porcelanowe pałace,
kosmyk Presleya i Nowaka przy sarkofagu Lenina
(wiecznie żywy za 13 milionów rubli rozkłada się
na 145 milionów mieszkańców). W Muzeum Puszkina
jest Wracaj cafe, a ona nie wróciła,
a konie z Loch Ness zjadają ludzi, a ludzie żrą
w dzielnicy czarnych gwiazd w LA. Osa albinos.
Odkryj siebie na wyjeździe: zjedz sobie dobrze,
za Sacramento jest fast food, ikona twojego wyobrażonego życia,
podaj hasło „Rocky Balboa” w speak easy clubie, wejdź
na punkt widokowy na Jezusie w Almadzie,
wejdź do środka Jezusa i sprawdź, co tam jest, płyń
do Alcatraz, ale pozwól sobie wrócić,
pozuj na grobie JFK,
pozuj nad przepaścią.
pozuj z zielskiem w gębie.
pozuj z małpą na głowie.
pozuj w magazynie Forbes.
Weź sobie ich życia, w końcu tak się tam robi.
Wzięli ją we wrześniu wieczorem w kraju Zorby,
przy klubie bokserskim.
Zdejmij buty - powiedzieli. Obok Grobowce Królewskie,
masz tam wifi.
Metro w Nowym Jorku pachniało pięknie.
Jak świeżo skoszona trawa
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Alicja Patey-Grabowska

Warto przeczytać
Moje refleksje o wymienionych niżej
książkach wydobytych z ogromu pozycji
wydawniczych nie są dysertacją naukową
ale propozycją zwrócenia na nie szczególnej
uwagi czytelnika.
Piotr Muldner-Nieckowski jest autorem nie tylko prac naukowych z dziedziny
lingwistyki, ale świetnie napisanej prozy
jak np. ostatnio wydana książka „Diabeł na
placu Zbawiciela” (wyd. LTW 2021) zahaczającej o klimat orwellowski, groteski, ale
także wierszy („Żywica”, wyd. „Volumen”
2021) – mądrych, o przemyślanej logice, zaskakującej poincie, w których rzeczywistość
splata się z surrealistycznym obrazowaniem
wydobywającym złożoność sytuacji. Dobro
sąsiaduje ze złem. Wszystko jest zrelatywizowane, jak w czach, w których dane nam żyć.
Jednak mimo wszystko na przekor tym
którzy sądzą że to wszystko od rana do wieczora
jest piękne i przyjemne
powiem że widziałem przed chwilą
jak uderzony pies wgryzł się
w rękę i próbował sięgnąć szyi
(„Jednak mimo wszystko”)
Zaskakująca a jakże trafna jest symbolika
żywicy
Żywica – krew duszy
po skaleczeniu zbiera ślady
w kroplach wszystkich		
dreszczów
(…)
Wzór równań i mnożeń
dawno rozwiązanych
z wynikiem niewiadomym
(„Żywica”)
Do motywu żywicy – krwi nawiązuje
wiele wierszy, w tym pozornie prosty w konstrukcji a jakże symboliczno-metafizyczny
utwór „Polacy”:
Polacy na danym terenie zawsze się zagoją.
Wytniesz ich, zakrwawią, lecz ten teren zabliźnią.
To jest naród nie do wytępienia
Skrzepnie obelga, skrzepnie instrukcja wyniszczenia
a ich krew wciąż płynie i nie znajduje oporu.
(…)
W zagmatwanym, obecnym świecie
potrzebny jest drogowskaz. I poeta, jakby
nawiązując do dziewiętnastowiecznych
wieszczów wskazuje właściwe życiowe moralne ścieżki:
(…)
więc mówię nie idźcie na drugą stronę ciemnej
jasności
to nie zakaz to rada przeciwko której zdrada
coraz głośniejsze burze idą i błyskające grzmoty
(…)
(„Nie chodź tam”)
Tematyka wierszy tomu „Żywica” jest
tak szeroka, że nie sposób omówić wszystkich aspektów zawartych w tomie utworów.
Lektura tego interesującego zbioru
polecana jest nie tylko koneserom poezji,
ale wszystkim szukającym drogowskazu,
sensu życia.
Godny polecenia jest również tom po-

ezji Stefana Pastuszewskiego „Egzystencje i
ptaki” ( wyd. „Świadectwo” Bydgoszcz 2021)
Już pierwszy wiersz, który rozpoczyna
książkę jak motto zapowiadające tematyczną
zawartość, świadczy o metafizyczno-egzystencjalnych stronach utworów, nawiązujących do szeroko pojętego Uniwersum:
Nakreślił cię Wielki Rzeźbiarz
w kosmicznym materiale
dotychczas robił w błocie i glinie
jak wzrok ślepcowi
a słuch i mowę głuchemu
jesteś więc wszędzie
jak Wielka Niedźwiedzica i Gwiazda Zaranna
co noc i co dzień
ilekroć modlitwą Go wołam
tylekroć ciebie widzę
myśli moja
( „Forma”)
Bardzo ciekawe, paralelne jest zestawienie świata rzeczywistego, współczesnego
z duchowym, odbiegającym od trywialności
i behawioralnej namacalności:
(…)
Samotność to towarzysz człowieka
(…)
to studnia bardzo głęboka
nawet gdybyś ją zasypał gwarem przyjaciół
dzieci i ulicy
to i tak uwierać cię będzie pod skórą:
tu moja skora tu twoja
cembrowina z betonu
której nawet nie przebije pocisk najgorętszej
miłości
(…)
to ta brama, przez którą z tego co było
przechodzi się w to co będzie
(…)
(„Ptaki”)
Ontologiczno – egzystencjalne dociekania znajdziemy choćby w wierszu
„Werble”:
cisza
taka cisza jest tylko wtedy
kiedy czeka się na werble
przepaść aż do środka
jama
(…)
tylko na horyzoncie punkt zbliża się
potężnieje
rozsadza sen
O sprawach ostatecznych, eschatologicznych jest mowa w wierszu „Mur”:
okna otwierane
jeszcze mają swoje horyzonty
czasem bliższe, czasem dalsze
wielobarwne i szare
czasem horyzont mgły
przechodzi aż pod oczy
(…)
dobrze wiem, że pewnego dnia
ani słonecznego ani pochmurnego
a może to będzie w nocy
za oknem moich kroków
mur
Czy poezja może być traktatem filozoficznym ujętym w rygor mowy wiązanej?
Tak. O czym choćby świadczą utwory
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Piotra Muldnera-Nieckowskiego, Stefana
Pastuszewskiego, czy Danuty Gałeckiej-Krajewskiej w tomiku „Opisy i aluzje” (Volumen
2021):
(…)
To nic że dzwon przemijania
wybija subtelne dźwięki
z rytmu dnia
i coraz częściej grozi
zerwaniem związków
z prognozą przeżycia
kolejnego „sezonu w piekle”
(…)
(„Wyrzuty sumienia”)
Podróż przez życie to podróż pełna
niespodzianek, labiryntów, właściwych czy
niewłaściwych wyborów. Ale zawsze tę podróż zamyka tonący we mgle „kres”:
(…)
To gra w ciepło – zimno
a pointę zna tylko przewodnik
którego na razie nie widać
ani nadziei
że ktoś lub coś
czeka
na krańcu wędrówki
(„Maraton”)
Ciekawym zamysłem formalnym jest
zaadresowanie listów – wierszy do Marii
Konopnickiej przeprowadzonym przez
Teresę Kaczorowską. Konstrukcja zbioru
Listy do Marii Konopnickiej („Związek
Literatów na Mazowszu Ciechanów 2020”)
jest pewnego rodzaju zapisem dziennikarskim ujętym w wersy a dotyczącym wydarzeń „tu i teraz” jak choćby pandemia,
rocznice, różne mroczne epizody historii.
Mario, donoszę Ci
poprzez krzyk żurawi
leśne dukty
sosny wysmukłe
i dojrzewające poziomki,
że przyjechałam hołd oddać
ofiarom Obławy Augustowskiej.
(…)
„Hołd żołnierzom Obławy”
Warto przeczytać felietony Marty
Cywińskiej – filozofki i poetki – zebrane w
książce „Spory niegdysiejsze, spory współczesne” (Łomianki 2018), w których porusza tematy dotyczące etyki i moralności
opartych na wartościach chrześcijańskich.
Na odrębne omówienie zasługuje
twórczość tegorocznych laureatów medalu
Gloria Artis, poety Jerzego Binkowskiego, autora wielu zbiorów poezji, w tym
wydanego w 2022 r. zbioru „Ave” oraz Wacława Cholewińskiego, autora poczytnych
powieści, w których fikcja przeplata się z
autentycznymi dokumentami historycznymi, jak - miedzy innymi - wydana ostatnio
książka „Oraz wygnani zostali: powieść o
Ignacym Korwin Milewskim” (PIW 2020).
Ciekawą pozycją wydawniczą z zakresu badawczo-naukowego jest „Mickiewicz
egzystencjalny” (SPP 2022) poety i filozofa
Kazimierza Świegockiego.
Na uwagę zasługuje również działalność literacka i publicystyczno-wydawnicza lekarza Macieja Zarębskiego z
Zagnańska.
Książek wartych zauważenia jest niewątpliwie dużo więcej. Niestety często nie
trafiają do księgarń, ani nie są reklamowane w mediach. v
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SATYRA

Konrad Kiebdaj
Wódka w szkle
na podstawie starej, irlandzkiej pieśni zbójeckiej Whiskey in the Jar (Thin Lizzy, Metallica)
I
Kiedy przemierzałem Cork i Góry Kelly
Z pragnienia wylewałem poty
W miasteczku ujrzałem znajomą twarz
Liczyła drobne trzęsącymi dłońmi
„Oddawaj kasę albo stracisz życie”
Znajomy zacisnął pięści
Wyszarpałem co do grosza
Colt wystrzelił prosto w brzuch.
Musza szabadi du da
Po wódzie mi odwala
Wypij zdrowie mojego starego
Póki wódkę leje do szkła.
II
Z knajpy wyszedłem jak lubię
Metronom zostawiłem w środku
Ruszyłem pogadać z niemowami,
Których dawno nie widziałem.
A ta znajoma twarz
Towarzysząca od południa
Nie pozwoliła mi porozmawiać
Musiałem zobaczyć ją jeszcze raz.
Musza szabadi du da
Po wódzie mi odwala
Pij zdrowie mojego starego
Póki wódę leje nam do szkła.
III
Sumienie mówi, że jej nie będzie
Lecz znajomy leży na wznak
Jak zwykle okłamało
Colt ślepakami nie strzela
Pochyliłem się nad ciałem
Chciałem przeszukać jeszcze kieszeń
Ale w twarzy ujrzałem
Rysy, które widuję co dnia,
Musza sabadi du da
Bez wódy mi odwala
Wypij za mojego starego
Już nie naleje nam do szkła.

Maciej Rybicki
Danse macabre de Cracovie
Józuś chono tu do nos
Łyknij z nami bimberka
Teroz twoja kolejka
Heniu co ty fanzolisz
Kolej dawno już przeszła
I ochota odeszła
Józuś cóze ty godos
Łyknij z nami na bidę
Nawet nie cuć karbidem
Heniu nic mi po piciu
Ani nawet po tobie
Sto lot leże juz w grobie
Idze idze bajoku
Bestia z ciepie uparto
Słuchać nawet nie warto
Heniu cyś ty zapomniał
Że kto posedł nie wraca
Łyknij kwasu na kaca
Józuś pódźże tu chłopie
Z nami razem se siadaj
Więcej głupot nie gadaj

Wódka, to tak dla porządku,
Raczej słaba jest z początku.
Paradoksem, prawidłowość ta:
Najmocniejsza kiedy bliżej dna.
Zdrowie
Jakież to dziwne kierują nami żądze?
Tracimy zdrowie, aby zdobyć pieniądze.
Czy to nie paradoks, mąci nam się w głowie:
I tracimy pieniądze, by odzyskać zdrowie!
Łóżko
Paradoks ten wprawił mnie w zdumienie,
bo tu można mnożyć przez dzielenie.

To melodia bigbitu
rzuca ogonem meteorytu.
To dzika siła
ze strun się zrodziła.
Ciągnie, porywa na szczyty,
gdzie ogień płonie zakryty;
wskrzesza pierwotne moce
i po parkiecie szamoce.
Ja czuję moc
rozszarpać noc
i jak zmartwychwstały tytan
miotać się, pląsać jak brytan.
Bo tańca blaski i urody
spłynęły w ocean młody.
Wezbrały wódki i szampany,
po których pływam pijany.

Adam Decowski
***

Jakże ni mo jak jestem
Bimber dobry jak w niebie
Sto lat czeka na ciebie

Po każdym przepiciu
jego wizje są stałe
Wszystko wokół jest czarne
tylko myszki są białe

Chono Józuś tu do nos
Łyknij z nami bimberka
Teroz twoja kolejka…

Sandra Kocha
Maciej Rybicki

Dariusz Wnukiewicz

Wódka

Nocny taniec

Takeś zrobił mi smaka
Że do bimbru się pale
Ino nie mo cie wcale

Alert

Paradoksy

Stanisław Topaz

Uwaga!
przez świat  
przetacza się
fala głupoty
możliwe lokalne  
wylewy wody z mózgu
porywy skretynienia
gruntowne zidiocenia
obfite opady absurdu
Zachowaj
daleko idącą
niefrasobliwość
ściśle przestrzegaj
zasad ryzyka  
poddawaj się panice
nie ulegaj logice  
na wszelki wypadek
zablokuj zdrowy rozsądek

***
Białe przechodzi w czarne
w zależności od tego
jak padnie Słońce
***
Po kole nie
się to czy
niczym kamień z nieba
w przepaść rzucony
w czeluściach zapomnienia
w czyśćcu istnienia
zna czy
mniej
i
więcej
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Ludwik Filip Czech

Niezbyt czuła obecność
Małgorzata Grajewska jest autorką tomiku wierszy Obecność, prawie czułość. Książka jest pięknie wydana, aż przyjemnie wertować
kartki. Tytuł w pełni oddaje jej zawartość. Jest
tutaj liryka przesiąknięta emocjami, są miłosne
perypetie, jest cała gama uczuć i dramatów. A
wszystko to w klimacie energetycznym, rozedrganym, buzującym. Daleko tym wierszom do
letniości. Miłość nie jest w nich ciepłym, wiosennym powiewem. Jest falą uderzeniową, która
wpada między ludzi, niczym nagły kataklizm /
Na krawędzi nigdy nie będę/. To początek swoistej
rewolucji, w której czas przyśpiesza, rzeczy wirują, sprawy toczą się w szaleńczym tempie. Ale
to również cesarstwo zmysłów, w który rządzi
delikatny gest, subtelny dotyk, ceremoniał. Tą
scenerię dopełnia wspomnienie Fridy Kahlo.
Autorka cytuje jej przypadkowo odnalezione
zapiski. Jest zauroczona tym nieokrzesanym
talentem, egzotyką, wyobraźnią /Z pamiętnika
Fridy Kahlo/. Przywołuje tą meksykańską malarkę w wierszu Jeśli nie malujesz siebie, nikogo nie
maluj. Utożsamia się z nią, adoruje, zazdrości.
Oto fragmenty:
Lepiej mi było zostać w Meksyku, oprzeć
ramiona
o niebieską ścianę i patrzeć
jak piękna Kahlo w gorsecie
zakłada kolczyki, kroi arbuza Viva la Vida

/.../
Lepiej mi było drasnąć pędzlem
skroń. Trzecie oko
to Diego (obsesyjna miłość
jest historią pragnienia i zdrady) po stokroć
Trzeba mi było spojrzeć w lustro, upiąć kwiaty
we włosach - wstążkę. Unieść
falującą spódnicę i tupnąć
protezą
jak Frida. Jestem
triste
i mam zarośnięte brwi.
Ale to, co na kartach pamiętników i wspomnień wygląda kusząco i barwnie, w realnych
związkach pospolicie matowieje. Z lirycznej
gładzi wychodzą na wierzch zadry. Tytułowej
obecności nie zawsze towarzyszy czułość. A w tych
wierszach są one stanami niemal odrębnymi.
W Bezsilnej miłość wydaje się być pułapką,
poetką targają uczucia ambiwalentne. Gra
tutaj dwie role - kochanki i niewolnicy. W
Innym miłość dedykowana mężczyźnie nie ma
romantycznego rodowodu. Leży, zdaniem
poetki pomiędzy przypadkiem a przeznaczeniem.
Stąd pewnie w wierszu Oczy ten przenikający
bohaterów dystans, wspólna osobność, skon-
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centrowana na widoku za oknem. W wierszu
Jesteś mi potrzebny autorka bardzo klarownie
opisuje wspólne relacje, a raczej żywiołowy ich
brak. Pisze o zaułkach bez wzajemności, których
martwa atmosfera tak jej ciąży, że pragnie wypełnić tę pustkę czymkolwiek - nawet zdradą.
Tęskni za pełnią życia, czymś energetycznym,
iskrzącym emocjami. Podkreśla to dobitnie
w Oznajmiam, że jestem. Ten wiersz utrzymany
jest w tonacji pretensji, frustracji, a właściwie
krzyku. Przytoczę go w całości:
widokiem z twoich źrenic. Moje żyć - znaczy
mieć
ciebie, choćby dawny sen. A ja nie mam
pojęcia, jak powstrzymać nurt. Nocą brakuje
powietrza, więc wyję do księżyca
jak samotna wilczyca. Odespałam tę miłość, tak
na wszelki wypadek, jeszcze przed ślubem.
Teraz mogę wbić kły w tętnicę i umrzeć za
pełnię
życia.
Wiersz Stół podąża tym samym stropem.
Jest czytelny, klarowny, z umiarem operuje
metaforą. Jest jednym z lepszych w tym zbiorze.
Ale są w nim również utwory zaskakująco bieżące, jak choćby te poświęcone pandemii. W
wierszu Czas w ukryciu. Pandemia odnajdujemy
poetkę borykającą się ze skutkami izolacji. Nie
czując zewnętrznych bodźców zdaje się wić wokół
siebie sterylny kokon, bezpieczne izolatorium,
w którym dominuje wolna przestrzeń. Ale to pozorny azyl, chwilowa przystań. Jej drugie, mniej
relaksujące oblicze znajdziemy w Pokoleniowym
tryptyku pandemicznym. To osobisty pamiętnik z
linii frontu, zapiski z codzienności, obwarowanej obostrzeniami i zakazami. Tutaj narzucona
przez rzeczywistość izolacja jest koszmarem,
piekłem klaustrofobii, obsesyjnością i strachem. Przytoczę środkową część tego tryptyku:
2.
Zachowaj dystans. Ojcze z nieba, Boże.
Kawa, onet.pl. Ciąg komunikacyjny: kuchnia,
tapczan, toaleta, balkon. Zostań w domu. Zdalna praca. Spowiedź. Komunia. Maseczka. Brak
tuszu, fryzjera. Wiosna. Przeciąg. Dżinsy do
prania. Modlitwa o deszcz i zmartwychwstanie,
a obiad z zapasów czy jeszcze nie. Trudne wybory - nasze wasze. Włóż mi skarpety. Znów onet
i krzywe spadkowe jak nastrój. Mało czasu na
pisanie. Zakupy przez Internet. Na szorstkość
dłoni krem. Zaraza i Święty Mocny co wieczór,
na klęczkach, w zamknięciu.
Tomik Obecność, prawie czułość polubiłbym
bardziej, gdyby sprawy bieżące stanowiły jego
motyw przewodni. Gdyby autorka pokusiła się
o wyraźniejsze zaakcentowanie dzisiejszość.
Dała świadectwo czasom, w których żyje. Jej
uczuciowe perypetie, dramaty i tęsknoty,
chociaż zapewne szczere, nie grzeszą oryginalnością. Są energetyczne, ale jednak typowe,
niemal dziewczęce. Jakby poetka zważając na
konwenanse, nie chciała posunąć się o krok
dalej, choćby w sferę intymności, nawet erotyki.
Szkoda, bo ciut pikanterii nie zaszkodziłoby
tym wierszom. I pewnie na dłużej zostałyby w
pamięci czytelnika.
Książkę polecam. v
Małgorzata Grajewska, Obecność, prawie czułość, Galeria
Autorska, Bydgoszcz 2021, ss. 64
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Dawid Nawrocki

Fascynacja Zachodem
Gatunkowa literatura popularna przeżywa od bardzo długiego czasu swój rozkwit, a
właściwie – pomimo wielu światowych zawieruszeń – trwa w swojej złotej erze – i robi to w
swoim egalitaryzmie wbrew gustowi wszelkiej
maści krytyków, badaczy literatury i uczelnianych profesorów. Ten trend – pozytywny
bądź nie – w literaturze – czyli książka jako coś
bezrefleksyjnego do skonsumowania – jest już
nieodwracalny. Jednak zadać sobie trzeba tylko
pytanie, czy to świeży trend? Moim zdaniem
nie. I na dobrą sprawę za zapoczątkowanie
go obwiniać trzeba by było Johannesa Gutenberga. Wszak nikt nigdy nie zrobił więcej dla
upowszechnienia literatury niż ten XV-wieczny
rzemieślnik. Można zadać sobie pytanie, czy
obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, jesteśmy
zalewani potokami literatury prostej, łatwej i
przyjemnej? W mojej opinii to kwestia dyskusyjna. Jedno na pewno pozostaje niezmienne.
Na końcu liczy się czytelnik. On, wybierając
książkę, decyduje co tak naprawdę ma prawo
bytu. I tu jest pole dla pisarzy, żeby pokazać,
że „prawdziwe książki” nie umarły. No więc
właśnie. Czy literatura piękna is not dead / jeszcze
nie umarła?
Jednym z pisarzy, którzy chcą potwierdzić
powyższą tezę jest Marcin Mielcarek i
jego debiut powieściowy Sztuka latania, wydana
przez wydawnictwo Anagram. Pozycja, której
do ideału brakuje wiele, wszak to debiut młodego pisarza, ale posiadająca w sobie pewną
świeżość, której próżno szukać w większości
rynkowych pozycji. Mimo mojego sugestywnego wstępu czytelnik od pierwszych stron
szybko zdąży zauważyć, że jest to pewien mariaż
literatury wyższej z popularną. Tak jakby autor
bał się od razu rzucać na głęboką wodę, ryzykując, że czytelnicy odrzucą jego debiut. Tak
więc Sztuka latania to pozycja chcąca upiec dwie
pieczenie na jednym ogniu - zaistnieć w elicie,
ale również płynąć z prądem.
Sztuka latania nie ukrywa swojej fascynacji
zachodnim kręgiem pisarstwa, a dokładniej
i bliżej – pełną inspiracją, bazowaniem na
pisarstwie amerykańskim. Dominuje w niej wyraźna prostota słowa, płynność wydarzeń, żywe
postacie, nieskomplikowana fabuła (właściwie
mnogość rozdziałów, w większości mogących
istnieć jako samodzielne opowiadania) czy
lekkość przekazywania myśli. Wyraźnie widać
wpływy – mniej lub bardziej świadome – Ernesta Hemingwaya, Francisa Scotta Fitzgeralda,
twórczości bitników, a przede wszystkim
Charlesa Bukowskiego. Autor nie wypiera się
swoich inspiracji. Karol Bukowski. Tak nazywa
się główny bohater jego powieści. Tak, Marcin
Mielcarek na pewno nie boi się porównań do
swojego amerykańskiego idola. Sztuka latania
chociaż nie jest opowieścią romantyczną i
widać na każdej ze stron, że nie autor mocno
ucieka od tego stylu, to nie potrafi od pewnych klisz tego gatunku uciec. Właściwie to oś
romansu – najpierw niby-związek z dziewczyną
o imieniu Weronika, a potem zabieganie o
względy tajemniczej Leny – jest motorem
napędowym całej fabuły. Nie jest to oczywiście
zarzut, a stwierdzenie pewnego faktu, natury
Sztuki latania. Sam styl pisania – oszczędny
w metaforach i słowach – jest specyficzny,

niezbyt oryginalny, ale na pewno sprawiający,
że czytanie nie przysparza trudności, a wręcz
przeciwnie – płynność zdań i realizm dialogów
rzutują na to, że lektura jest lekka i naturalna.
Pasuje to w sposób niewymuszony do całości,
do tego czym właściwie jest Sztuka latania.
To opowieść przede wszystkim o młodości, a
właściwie o samotności młodego człowieka.
Jego życie jakby się zaczynało w momencie
rozpoczęcia przez czytelnika pierwszych stron.
To także historia stawiająca momentami przed
nami istotne pytania: o sens życia czy naturę
człowieka. Robi to jednak w sposób obrazowy,
mało filozoficzny.
Sztuka latania jako miks różnych literackich światów wypada nie najgorzej, jest pozycją
całkiem ciekawą, na pewno inną, ale nie wydaje
się być zbytnio odkrywcza, a już tym bardziej
nie wykorzystuje w pełni potencjału takiego
mariażu. Jako debiut można uznać tę powieść
za w miarę udaną i wartą przeczytania – chociaż
po prawdzie niezbyt ten debiut można nazwać
podniecającym. Nachodzi teraz pytanie czy
potrzebujemy tego typu literatury w przestrzeni
wydawniczej, literackiej? Czy potrzebujemy
łączyć różne gusta, potrzeby, tematykę w szarą
papkę celującą – teoretycznie – w szerokiego
odbiorcę? Według mnie autor popełnił błąd
debiutanta chcąc ciągnąć kilka srok za ogon.
W efekcie ani fani literatury pięknej nie rzucą
się tłumnie po Sztukę latania, ani fani literatury
popularnej. Problemem pisania dla wszystkich
jest finalne pisanie dla nikogo. Czy to znaczy,
że nie warto sięgnąć po Sztukę latania? I tak i
nie, właściwie jak po każdą inną książkę. Warto
natomiast sięgnąć po debiut Marcina Mielcarka, mając na uwadze przyszłe poczynania tego
młodego autora. v
Marcin Mielcarek, Sztuka latania, Wydawnictwo Anagram,
Warszawa 2020, ss. 220

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

nie ukaże obraz.
Jest nieskończonym
miłosierdziem.

Pochwała tradycji
Paweł Kuszczyński jest autorem
tomu wierszy Mądrość dobra. To jego piętnasta
książka. Poeta ma w swoim dorobku wiele prestiżowych nagród. W roku 2016 został ponownie
wybrany prezesem poznańskiego oddziału ZLP.
Jego ostatnie wiersze dobrze się czyta - są zwięzłe, komunikatywne, pozbawione przesadnego,
poetyckiego sztafażu. Tak piszą tylko poeci dojrzali, których prowadzi życiowe doświadczenie.
Nie znajdziemy tutaj stylistycznych fajerwerków,
które jasny przekaz potrafią zmienić w bełkot.
Próżno szukać w tych wierszach nieokrzesanej,
młodzieńczej brawury. Ta poezja stąpa twardo
po ziemi, jest refleksją, zadumą, rozrachunkiem.
W wierszu Wskazania szukającego czeladnika pada
słowo umiar. Jest ono ważne, gdyż dotyczy każdego z tych wierszy. Ich wstrzemięźliwość sprawia,
że są wiarygodne, budzą zaufanie. W Drugiej
stronie pada pytanie - jak wyjść z klatki przemijania i
chaosu. Poeta stawia je właściwie w każdym wersie
tej książki. W Kłopotach z czasem, które otwierają
ten zbiór, czytamy:
Nie można zmienić tego,
co przedtem było,
podźwignąć przeszłości,
by teraźniejszość zadowolić
uładzonym wspomnieniem
bytu minionego.
Przyszłość najbardziej ze wszystkich
rzeczy zobaczyć chcemy.
Godzić życie z podarowanym czasem
człowieka zadaniem
Poeta za szybko z dzieciństwa wygnany wraca
do chwil, kiedy nie pochłaniała go jeszcze nachalna rzeczywistość. W Przywołaniu jest chłopcem
zafascynowanym autorytetem nauczycielki. W
Przywołaniach jego młodzieńcza swoboda przechadza się leśnym duktem, wyleguje w trawie,
zachwyca ptasim śpiewem. Harmonia i piękno
przyrody są nieodzownym tłem tej poezji. Choćby w Otwartej przestrzeni, w Mojej rzece, czy wreszcie
w wierszu W Igłowie. Autor jest miłośnikiem
rozlanych po horyzont pejzaży, komplementuje
ich pierwotne piękno, dobór kształtów i barw.
Nawet wtedy, gdy okoliczności temu nie sprzyjają. We Wczesnym popołudniu odwiedza bowiem
cmentarz, szuka starego grobu, przekraczając
magiczny próg miasta zmarłych. Ponury nastrój
tego miejsca nie zamyka mu jednak oczu na
jego piękno. Jest uspokojony ciszą bieli, dostrzega
promienie słońca, których w tym miejscu być nie
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powinno. Jego pamięć i wyobraźnia ożywiają tę
nekropolię, sprawiają, że staje się bardziej przystępna dla żywych. Przytoczę ten wiersz w całości:
Przeszedłem próg
ciepło drewna mnie żegna,
niesie wstęga miedzy,
zielone pola szczodrością dzielone.
Wszedłem na cmentarz,
uspokojony ciszą bieli,
drapowanej promieniami słońca.
Poszukuję nagrobka dwudziestodwuletniej
dziewczyny w bezustannie ślubnej sukni.
Na fotografii warkocze
pełne nadziei.
To stało się jakby dzisiaj,
trwaniem wzbogacone
w mateczniku pamięci.
Piękno jest wieczne.
W tej symbolicznej pętli czasu nie zabrakło
podstawowych filarów - historii i Boga. Ta pierwsza manifestuje się kilkoma wierszami, których
tytuły mówią same za siebie. Mamy zatem Tryptyk
Katyński, Córki Generała i wiersz Hubal. Wszystkie
te utwory to pokłon złożony przodkom, ich
wyjątkowym życiorysom, narodowej tradycji. W
czasach obecnego chaosu, to przypomnienie
nabiera szczególnego znaczenia. Jest pochwałą
jasno zdefiniowanych wartości, przestrogą przed
koniunkturalizmem i lichym kompromisem.
Bóg i wiara zdają się umacniać autora w przekonaniu o ich ważności. A w religii, w szczerej
modlitwie - jak pisze poeta - zasiane jest ziarno
spokoju / U Franciszkańskiego Żłóbka /. Rytuały i
obrzędy, magia świąt - wszystkie one emanują
spokojem ducha, dobrem i łagodnością. Okraszają ludzką pospolitość boską doskonałością /
Przed Wielkanocą /. Wiersz O Bogu jest kwintesencją tych oczywistych prawd. Chociaż dodać
trzeba, że to bardziej przytoczenie katolickiego
kanonu, niż samodzielny utwór. Pomimo tego
przypiszę go w całości:
Tylko jest Bóg w Trójcy Świętej wiecznym Teraz.
Bóg jest Niewidzialny,
Nieodgadniony, Nieosiągalny,
Niepojęty.
Nie może Go dotknąć
człowieka niedoskonałość,
nie opisze ludzkie słowo,

Autor Mądrości Dobra poświęcił garść wierszy swojej literackiej pasji. To dzięki poezji - jak
pisze w Tropach - trzyma się życia, Poezja jest dla
niego „światłem”, drogowskazem, który prowadzi do krainy własnych myśli. W Poecie nakreśla
postać samego twórcy - osobę zagubioną w
krzątaninie codzienności, mało praktyczną,
zanurzoną w urodzie chwil nieuchwytnych, w
pięknie dyskretnym i tymczasowym. Ale poezja
jest dla niego również formą utrwalającą kruchą,
ludzką pamięć. Stąd dużo w tym zbiorku wierszy
poświęconych zmarłym. Są wśród nich artyści,
bliscy lub dalsi przyjaciele. Jest cała plejada
imion, zdarzeń, twarzy, które za sprawą tych
strof istnieją poza własnym czasem. Przytoczę
tekst Zastanowienie, poświęcony pamięci Leszka
Wieczorkiewicza:
Tam nie ma krańców,
jest tylko początek.
Zniknął, jak niechciany los,
czas - ten natręt.
Ostatni sens w życiu,
którym stało się Teraz.
Duch zagubiony
W potrzasku pragnień.
Zginęło dotychczas,
czy spełni się zapowiedź?
Te wiersze, chociaż ze szlachetnym przekazem, nie wszystkim przypadną do gustu. Młodzi
poeci uznają je za zbyt zachowawcze, pełne
dydaktyki, czasami anachroniczne. Rzeczywiście, nie jest to poezja przekraczająca granice,
poruszająca się w jakichś nowych, niezbadanych
dotąd obszarach. Ale to, co dla jednych jest
defektem, innych potrafi przyciągnąć, zainspirować. Odbiorca dojrzały, dzielący z autorem
pokoleniowe doświadczenia, przyklaśnie tej
poetyckiej robocie. Stawiane w niej pytania,
padające odpowiedzi - jak w wierszu Żywne Myśli
- pozostaną przy nim na dłużej. Wymienionego
wiersza nie przytoczę. Niech czytelnik sięgnie
łaskawie do kieszeni, kupi tomik i osobiście się
zapozna.
Książkę polecam. v
Paweł Kuszczyński, Mądrość Dobra, Wydawnictwo Bonami,
Poznań 2022, ss. 718

„Akant” do bibliotek
Coraz więcej bibliotek, które nie mają prawa do
otrzymania egzemplarza obowiązkowego (tylko
15 bibliotek), przesyłanego przez Pocztę Polską
za darmo, prosi o „Akant”.
Nie jesteśmy w stanie sprostać tym potrzebom,
bowiem wysyłka jednego egzemplarza kosztuje 7
złotych, co w skali całego roku daje około 100 zł.
Prosimy więc Czytelników i Autorów o wpłacenie
na cel wysyłki bibliotecznej dowolnej kwoty. Co
miesiąc publikować będziemy efekty zbiórki oraz
informację, która biblioteka została objęta tą akcją.
Wpłacając na ten cel można też wskazać bibliotekę,
którą należałoby wzbogacić „Akantem”. Najpierw
należy zapytać się o zgodę.
Prosimy o wpłaty z dopiskiem Biblioteka.
Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych
Nr konta Bank PEKAO SA I Oddział Bydgoszcz
03124011831111001002291025
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Marcin Stachelski l Mateusz Stosik l Maksym Stricha (Kijów) l Małgorzata Swirczewska l Kamila Szmigiel
Milena Tejkowska l Stanisław Topaz l Beata Nicoś - Trenk l Jerzy Utkin l Paweł Wacek l Jakub Wasilewski
Sławomir Wierzbicki l Dariusz Wnukiewicz l Tadeusz Zawadowski l Miłosz Zawadzki
Grzegorz Zientecki l Joanna Dziedzic-Zubek

Nowe tytuły
Czytanie językami. Praktyki interpretacyjne
dla nauczycieli i studentów, red. Marian
Kisiel, Wojciech Kudyba, Józef Maria
Ruszar, Kraków 2022, Instytut Literatury,
ss. 270
Wiesław Paweł Szymański, Osobowość i
poetyka. Szkice o literaturze polskiej XX wieku,
t. 1, Kraków 2022, Instytut Literatury,
ss. 360
Jerzy Wittlin, Sól ziemi, Kraków 2022,
Instytut Literatury, ss. 390
Jerzy Lesław Ordan, Coraz gęściej od
komunikatorów (wybór z lat 1960-2006),
Toruń 2008, Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 228
Red. Robert Zadura, Wiekowe camino.
Przewodnik drogami błogosławionego, Toruń
2022, Fundacja Caritas Super Omnia Est,
ss. 180
Red. Stefan Pastuszewski, Młodości, ty
zawsze..., Bydgoszcz 2022, instytut Wydawniczy Świadectwo, ss. 60
Jan Tuczyński, Kasprowicz. Pogłos

wieczności, Bydgoszcz 1996, Oficyna Wydawnicza Nirwana, ss. 262 Stefan Rusin,
Dziennik artysty, Konin 2021, Wydawnictwo Setidava, ss. 674
Marcin Mielcarek, Sztuka latania, Warszawa 2022, Wydawnictwo Anagram, ss. 22
Krystian Kajewski, Abcdali, Kraków
2019, Wydawnictwo Eperous-Ostrogi, ss.
332
Red. Aleksandra Baltissen, Peron literacki. Antologia dla Adama, Koszalin 2022
Stefan Pastuszewski, Opowieści niezweryfikowanego, Warszawa 2022, Ludowa
Spółdzielnia Wydawnicza, ss. 238
Jan Belcik, Jeszcze inne cienie, Krosno
2022, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi
Krośnieńskiej, ss. 68
Janina Barbara Sokołowska, Nikt,
Nowa Ruda 2021, Wydawnictwo Mamiko,
ss. 60
Janina Barbara Sokołowska, Nad tym
wszawym życiem, Nowa Ruda 2022, Wydawnictwo Mamiko, ss. 84
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