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OPOWIEŚĆ WIGILIJNA

P

atrzę na eleganckie jednobarwne ubiory choinek sklepowych, zaglądam do magazynów wnętrzarskich i postanawiam: w tym roku... moją choinkę wystroję...
I jak zwykle okazuje się, że moja choinka wygląda... jak... choinka, czyli jest na niej wszystko. Złota gwiazda na czubku, różnokolorowe świecidełka, ozdoby ze słomy i z drewna, płócienne
anioły z haftem Richelieu, nakrochmalone gwiazdki i dzwonki
z kordonka, bombki różnej wielkości, błyszczące i matowe, kolorowe łańcuchy.
Najbardziej lubię dedykowane bombki z imionami członków
rodziny, przywiezione ze szkolnej wycieczki do wytwórni tych
szklanych cudeniek.
Wśród tych wszystkich zbieranych latami ozdób dwie mają miejsce szczególne. To przedwojenny dzwoneczek – krucha bombka
ze śladem nadpalenia po świeczce i przedwojenny papierowy
Mikołaj. Zawsze stają się powodem powrotu do przeszłości.
Proszę osiemdziesięcioletnią nestorkę rodu o garść wspomnień.
I toczy się opowieść.
„Przeżyłam już sporo lat, a zatem i wiele świąt Bożego Narodzenia. Bywały różne, szczęśliwe i radosne z wczesnego dzieciństwa, ale i bardzo biedne, i smutne w czasie okupacji, i wreszcie
te powojenne, też różne, w minionych sześćdziesięciu siedmiu
latach. Z wczesnego dzieciństwa pozostały mi w pamięci tylko te ostatnie, przedwojenne, w 1938 roku, z wielką pod sufit,
błyszczącą bombkami choinką, pod którą stał tekturowy Mikołaj
z laską i workiem prezentów. A ja czekałam na tego prawdziwego, pełna niepokoju i strachu. Wreszcie przyszedł i, ku mojej
radości, przyniósł mi wymarzoną śpiącą lalkę z blond warkoczami, w pięknej niebieskiej sukience.
Tymczasem tenże tekturowy Mikołaj i bombka-dzwoneczek stały
się czymś, co w mojej rodzinie łączy odległą przeszłość z teraźniejszością.
W czasie okupacji Niemcy utworzyli poligon obejmujący m.in.
nasze miasto. Rodzicom udało się przed wysiedleniem do Generalnej Guberni przenieść do innego pobliskiego miasteczka.
Niewiele mogli ze sobą zabrać. Wydaje się więc zupełnie ir-

racjonalne, że ocalał. Nie wiem, jak to się stało, że pod jedyną
okupacyjną choinką znalazł się tekturowy Mikołaj, a na gałązce zawisł dzwoneczek. Poza tym ozdobiona była papierowymi
gwiazdkami, które zrobiłam już sama. Były to pierwsze święta
po śmierci ojca i jego przyjaciel przyniósł nam maleńką sosenkę, która stała się tego roku naszym świątecznym drzewkiem.
On też zrobił zdjęcie, na którym widać zasłonięte grubą narzutą
okna (od zmroku obowiązywało przecież zaciemnienie okien).
A wigilijne potrawy? Cóż, dobrze jeśli w ogóle było co jeść.
Kolejne powojenne święta były już tradycyjne, spędzane w gronie najbliższej rodziny – wujostwo, kuzynki i my z mamą. Oczywiście w rogu pokoju stała duża choinka, coraz bogaciej zdobiona,
ale zawsze na widocznym miejscu wisiał dzwoneczek ze szklanym sercem a pod choinką wśród gałązek stał lub wisiał nasz
staruszek - Mikołaj. Z rozrzewnieniem wspominam przygotowania do świąt, kiedy dorośli troszczyli się o kulinarną stronę, a my
w długie wieczory robiliśmy łańcuchy, gwiazdki, oklejaliśmy wydmuszki kolorowymi paskami papieru a z koralików robiliśmy
różne wisiorki.
Po wigilii wujek grał na skrzypcach a my śpiewaliśmy kolędy.
Z biegiem lat rodzina rozrastała się, pojawił się mój mąż, mężowie kuzynek i wreszcie nasze dzieci, ale nasz tekturowy Mikołaj
w każde święta „trzymał straż” pod choinką a dzwoneczek poDokończenie na stronie drugiej
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Dokończenie ze strony pierwszej
trącany dziecinnymi rączkami oznajmiał czas wieczerzy.
Przyszedł rok 1981 – stan wojenny, choinka ubrana, syn, który
właśnie miał wyjść z wojska, nie wrócił na święta i nie było wiadomo, gdzie jest i co się z nim dzieje. To była bardzo smutna
wigilia.
Lata mijały. Wigilie teraz odbywają się w domu syna i synowej.
Zjeżdżają się już dorosłe wnuki, choinka pachnąca w doniczce zwykle jest niewielka, ale stos prezentów pod nią coraz
większy, bo to święta pełne wzajemnej życzliwości, chęci zrobienia przyjemności bliskim, okazania im miłości i docenienia
ich troski. A na górę prezentów spogląda nasz nieodłączny siwobrody Mikołaj. Towarzyszy już trzeciemu pokoleniu naszej
rodziny. Czwarte dorasta i być może zabierze staruszka do

swojego domu na święta. Wszyscy odnosimy się bowiem do
niego z sentymentem i wydaje się, że on też patrzy na nas
łaskawym okiem.”
Zasłuchałam się w tę opowieść, zadumałam i, przygotowując
kolejną wigilię, na pewno mrugnę porozumiewawczo do naszego tekturowego domownika. Kto wie, może usłyszę dźwięk
szklanego dzwoneczka.
Wiem jedno: wcale, ale to wcale nie będę żałować, że moja
choinka nie będzie jednobarwna.

IJ (wysłuchała Agnieszka Jarzębowska)

WIGILIA BEZ GRANIC

Agnieszka Jarzębowska

Kilka fotografii zrobionych w 2010 r. w Warcie, gdzie jest co roku piękna ruchoma szopka wewnątrz kościoła a na zewnątrz
z żywymi zwierzętami i wozem (jak na fot.)

Fot. Agnieszka Jarzębowska
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To była
dziwna Wigilia...

T

o była dziwna Wigilia. Pogoda była okropna, padał deszcz i wiał
wiatr. Szłam z kościoła, był piątek, następnego dnia miałam jechać do
cioci. Nagle wiatr mocno zawiał i zachwiał drzewami. Chciałam jak
najszybciej być w domu. Przyspieszyłam kroku.
Przy dudniącym o rynny i parasol deszczu z kropel ułożył się bardzo dziwny
kształt. Po chwili złożył się w całość. To był Anioł. Stałam tak w deszczu, a on
tylko spokojnie się uśmiechał. Obok niego pojawiły się szczeniaczki. Malutkie,
brązowe. Anioł bawił się z nimi. Popatrzył jeszcze raz na mnie i zniknął razem
z pieskami. Gdy zaszłam do domu, narysowałam go. Pamiętam, że miał złotą
aureolę, średniej długości blond włosy, białą albę i sandały na nogach. Długo zastanawiałam się, co to mogło znaczyć. Z zamyślenia wyrwał mnie telefon kuzynki. Oznajmiła mi, że jej suczka ma pięcioro zdrowych szczeniąt.
Po pewnym czasie zrozumiałam, że Anioł powiedział mi o tych pieskach. Od
tamtego czasu lubię chodzić podczas deszczu po dworze. Nawet w Wigilię.

praca uczennicy kl. 6 SP nr 10
im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu
Trochę inna kołysanka
wśród marcepanowych cukierków
królewna
i paź z piernika
szczęśliwy tkwi przy niej
parę chwil temu
kot biegł przez zwrotkę
i złowił mysz
i zamruczał im już inną melodię

Dariusz Staniszewski

Fot. Agnieszka Jarzębowska

Kołysanka świąteczna
może kot w kredensie znów zapali fajkę
i przyjedzie do nas mądry dzielny król
dostaniemy swoje szanse w dobrej bajce
i powróci mocny i spokojny sen...
tymczasem...
szare niebo już przeciera pierwsza gwiazdka
i w tym blasku odradzamy się i my
dobrzy, mądrzy i pogodni - jak z obrazka
z wiarą w lepsze, nie tylko od święta, dni
już przeciera szare niebo pierwsza gwiazdka
i w tym blasku odradzamy się i my
dobrzy, mądrzy i pogodni - jak z obrazka
z wiarą w lepsze, nie tylko od święta, dni

Dariusz Staniszewski
Fot. Agnieszka Jarzębowska
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Zdzisław Wegenko

W SZAFACH...

Pralnia 1977

T

o było bardzo, bardzo dawno temu. Tak dawno, że z każdym rokiem wspomnienia tamtych czasów stają się wyraźniejsze. Wydarzenia rozgrywały się w dużej kamienicy narożnej, w centrum Łodzi.
Z dwóch stron obejmowały dom ulice, po których jeździły wozy konne, dorożki, samochody...
ale głównie tramwaje. To
one zgrzytały na skręcie
– tylko w jedną stronę –
i dudniły na krzyżówkach
– we wszystkie możliwe
cztery strony. Tak było od
zawsze i tak już nie jest
dzisiaj. Nie jest, bo nie ma
już żadnego z czterech
domów narożnych na tym
skrzyżowaniu...
W jednym z nich spędziłem dzieciństwo i mło- Pralnia 1977
4
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dość. Wychowałem się w mieszkaniu na parterze. To było duże
mieszkanie. Łączyło część mieszkalną z częścią usługową. Bo
moi rodzice prowadzili pralnię chemiczną i farbiarnię. A przed
nimi właścicielami byli
dziadkowie – od końca
pierwszej wojny światowej. Był więc sklep,
w którym przyjmowana
była garderoba do prania i materiały do farbowania. Bo kiedyś ludzie
z materiałów szyli ubrania – płaszcze, garnitury,
sukienki.. Z wełny robili
swetry i inne cudeńka.
A to wszystko wymagało prania, prasowania,
a czasem – farbowania.
Bo stara sukienka, przefarbowana na inny kolor, stawała się sukienką

nową. A nowe sukienki
w sklepach były drogie. Nie było „lumpeksów”. Tak więc interes
„się kręcił”, bo usługi
były solidnie wykonywane: ojciec był
mistrzem farbiarskim
i pralniczym, mama
– uprzejmą ekspedientką, a pracownice (dziwne, ale prały
i prasowały same kobiety) dokładne, bo
dobrze pilnowane.
Sklep, do którego
prowadziły oszklone
drzwi, to duże pomieszczenie z szafami,
szafkami i regałami
wokół ścian. A przed nimi stały bufety, zwieńczone kantorkami
– ozdobnymi pulpitami, pod którymi kryły się dokumenty, kwity,
stemple, przyciski i inne tajemnicze przedmioty. Od strony klienta bufety i szafy (od dołu do połowy wysokości) stanowiły galerię malarstwa rustykalnego. Drzewa, łąki, rzeki, mostki... Spokojny, kolorowy, olejny świat szczęśliwych ludzi... Powyżej tego

świata – w górnej części szaf – były szyby.
Bo przecież powieszone w szafach czyste
części ubrań damskich
i męskich musiały być
widoczne. I dla klienta i dla mamy. To
ułatwiało odszukanie
sukienki lub garnituru. Dla pewności przy
każdej „sztuce garderoby” była doszyta wstążeczka z numerem – tym samym,
który był wypisany na
kwicie klienta. A szafy
nie były otwierane
Pralnia 1977
drzwiami na zawiasach. Drzwi były przesuwane. Te malowane i oszklone drzwi przesuwało się na miniaturowej szynie. Jak w pociągu z przedziałami.
Ze sklepu było dziwne wejście – za lustrem, do pomieszczenia
na składowaną brudną garderobę. Tam później była spiżarnia z regałem na kompoty, dżemy, nalewki. I tam – ale to na
samym początku mojej pamięci – było skondensowane mleko,

Dyplom pralnika z 1923 r.
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kakao, chałwa, orzeszki solone i chyba słodkości – każde z napisem UNRRA. Ale to smakowite szczęście trwało krótko, bo
puszek było niewiele. Najważniejsze jednak, że regał zasłaniał drzwi, którymi kiedyś można było wejść do sypialni. Tak!
To był dziwaczny układ
pomieszczeń – na obwodzie koła. Z ulicy
wchodziło się do sklepu. Stąd wejściem bez
drzwi, tylko z grubymi
zasłonami, wchodziło się
do pracowni. Tutaj pod
oknami
prasowaczki
przy deskach do prasowania odprawiały swój
ognisto-wodny obrządek. Deski, umocowane
na stałe, obłożone kocem i obleczone płótnem, były podstawą do
prasowania. Do tego
jeszcze „rękawy”, twarde poduszki, drewnia- Legitymacja mistrzowska z 1974 r.
ne klepki, zaparzaczki
(lniane ścierki) i oczywiście – żelazka. To były najważniejsze
narzędzia pracy. Żeliwne, z drewnianą rękojeścią, z tyłu otwierane klapką – a w środku żelazka miejsce na „duszę”. To ona,
rozgrzana do bielejącej czerwoności w metalowym piecu
(w trzecim pomieszczeniu – kuchni), wyciągnięta haczykiem zatkniętym w otwór i wsunięta do żelazka – dawała mu niezbędną temperaturę. Najgorsze załamania, największe pomarsz-

Mały autor w towarzystwie rodziców i siostry (1946 r.)
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czenia, pod żelazkiem przyłożonym do wilgotnej zaparzaczki,
stawały się idealnie wyprasowaną garderobą. W gorączce,
syku pary, modelowane marynarki upiększały największego
połamańca. To każdy mógł zobaczyć. Jeśli chciał.
No tak. Ale idziemy
dalej. Z tej dużej pracowni – w oczach dziecka ogromnej – przechodziło się do kuchni.
Obok żelaznego pieca
do grzania dusz i obok
„kuchni” do gotowania potraw można było
wyjść na prawą stronę
do sieni i na podwórko
albo w przeciwną stronę – do pokoju jadalnego i dalej do sypialni.
To właśnie z tej sypialni można było przejść
do sklepu. Oczywiście
w czasach, kiedy drzwi
nie były zastawione regałem. Ja tych czasów
nie pamiętam. Tak więc odbyliśmy wędrówkę po okręgu – do
punktu rozpoczęcia opowieści.
Pracownia… Tak, w tym ogromnym pomieszczeniu, oprócz desek
do prasowania przy oknach, stało łóżko przy ścianie z przejściem
do sklepu. Po przeciwnej stronie – kredens, szafki i stół. Przy ścianie
naprzeciwko okien – najdłuższa szafa, podobna do tych w sklepie. Na górze szafy dumnie wybijał się czerwony napis: CZY-

Zdjęcie z kwietnia 1937 r.
STOŚĆ TO ZDROWIE I BOGACTWO NASZE. A na środku stał
ogromny, drewniany, ciężki stół. Służył do wszystkiego. W czasie
godzin pracy mój ojciec prasował na nim najtrudniejsze przypadki
marynarek i płaszczy (na tak zwanej kobyłce). A po wyjściu pracowników, po zamknięciu sklepu – czyli po osiemnastej stawał się
stołem biesiadnym. Był zbyt wielki, więc w czwórkę zajmowaliśmy
tylko niewielką część jego powierzchni. Ale u nas na kolacji zawsze
jeszcze ktoś był. A to znajomy rodziców, a to przyjaciel rodziny,
czy ktoś z rodziny...
A przy rodzinnych spotkaniach? Imieninach, świętach? Nawet
przy tym stole byłoby za ciasno. Wtedy gromadziło się około dwudziestu osób. „Trzeba dostawić mniejszy stół” – słyszę
mamę. I już jest zrobione. Każdy ma tyle miejsca, ile potrzebuje.
Wszyscy. Dzieciaki też.
A więc zaczyna się biesiada, w miejscu mniejszego stołu stoi duża,
żywa choinka, „ubrana” w bardzo różne ozdoby. Takie, które pamiętają czasy przedwojenne, okupację, i te nowe – z końca lat
czterdziestych. Dorośli jedzą, piją, śpiewają kolędy. Dzieci – a jest
nas kilkoro – szybko się nudzą i odpadają od stołu. Przed ciastami
i cukierkami trzeba coś robić! Zaczyna się zabawa „w chowanego”. A jest się gdzie chować: pod stołami w pracowni, w kuchni,
w pokoju i w sypialni… Jest jeszcze sklep. Ale tam światło wygaszone, trochę strach wejść. Pozostają szafy.

Duże, tajemnicze i ciągle nieodgadnione. Bo zawsze wiszą
w nich nowe, inne ubrania. A więc chowany się w szafach, zagrzebujemy w swetrach, pledach i innych pachnących rzeczach,
zasuwamy drzwi i cichutko czekamy, aż odnajdzie nas szukający. To trwa długo, niektórzy (odważni) chowają się w szafach w sklepie, ale przy minimalnym choć, niewielkim świetle.
Do czasu. Do momentu pierwszego okrzyku mamy: „Dzieciaki!”
Niechętnie wygrzebujemy się z szaf, ponaglani przez mamę:
„Dzieci, deser!” Wychodzimy do świata dorosłych. Do herbaty,
ciast, cukierków. I do końca zabawy. Trzeba się już rozstać...
Kładę się w sypialni do łóżka. Wchodzę w chłodną, wykrochmaloną, pachnącą pościel. Czuję zapach pastowanych podłóg
i wypranych firanek. Jeszcze widzę rozświetloną choinkę, moich
rówieśników w szafach i przy stole. Widzę dorosłych w przerwie przed ciastami: kobiety rozmawiają o rodzinie, a mężczyźni grają w pokera przy jednej z desek do prasowania...
Ja dobrze się schowałem.. Zasypiam...

ROK 5 NUMER SPECJALNY 1 (18) • GRUDZIEŃ 2012

7

Jolanta Miśkiewicz
Po świętach
Boże Narodzenie
W tym roku Boże Narodzenie
nie będzie dla mnie czasem radości.
Nie będzie życzeń świątecznych spełnienia
nie będziesz przy stole mym gościł.
Nawet opłatka, symbolu chleba
w tym dniu z Tobą nie podzielę.
Nie pójdziesz ze mną pod nocnym niebem,
gdy śnieg się pod stopy ściele.
Nie Ty ubierzesz ze mną choinkę,
nie włączysz na niej światełek stu
i nie posiedzisz ze mną chwilkę,
i pocałunkiem nie zbudzisz ze snu.
Nie znajdę prezentu, o jakim śniłam,
wiem, smutek doradcą jest złym.
Nie płaczę w Wigilię - postanowiłam,
lecz nie ma silnych na łzy.

Świat jak bombka
Mój świat jest jak delikatna bombka
na zielonej choince marzeń.
Odbijają się w nim lampeczki
płaczu, śmiechu, rozmów, wrażeń.
Mój świat jest kruchy jak bombka,
dźwięczy przy uderzeniu słowa,
przy każdym Twoim oddechu
kręci się wciąż od nowa.
Mój świat z cienkiego szkła pragnień
Twoich esemesów i telefonów
tak szybko może się rozpaść
na miliard łzawych atomów.
Świat owinięty nadziei lametą,
zawieszony w wyczekiwania ciszy,
kruchy, wymyślony i nierzeczywisty,
tak pokorny w swej pysze.

Kolczaste gałązki bycia z Tobą
układam na kształt jodełki,
buduję zieloną nadzieję,
zdobiąc ją w łez perełki.
Zapalam lampki marzeń,
Twe zdjęcie stawiam z boku.
Nucę kolędę, a może....
A może przyjdziesz w tym roku?
Wieszam na choince okruszki
szczęścia gwiazdek maleńkich.
Choć wiem, że się pokłuję,
gładzę nastroszone jodełki.
Bombek w kolorze tęczy
miłością malowanych
zawieszam mnóstwo i łańcuch
z planów baniek mydlanych.
Włosy lamety smutno
zwisają w czekania nieładzie,
Mikołaj pod choinkę
bajkowych prezentów nie kładzie.
Opłatek podzielę z lustrem,
Ty pewnie jesteś zajęty.
Nie ma Cię w Wigilię...
Cóż, może zajrzysz po świętach...

Jesteś jak święta
Jesteś jak święta cudowny,
magiczny i wyjątkowy,
ożywczy jak zapach jodełki,
znany od zawsze, a nowy.
Jesteś niespodziewany
jak prezent pod choinką.
Smutki nieświąteczne
przy Tobie odchodzą i milkną.
Jesteś na dobre i zostań!
Jesteś na złe i nie odchodź!
Od krzywdy chronisz tuleniem,
od zła odgradza Twa dobroć.
Jesteś błękitnoczułym
i białoradosnym szczęściem.
Jesteś światem w szklanej kuli.
Moim świętem jesteś.

8
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Anna Barbara Kaźmierczak
******
Czego życzyć wszystkim moim przyjaciołom?
Życzę zdrowia!
Tego Wam najbardziej trzeba ...
Gdy jemioła już wychodzi spoza stołu
A na stole leży biały płatek chleba
Ten opłatek jak śnieżynka i słów kilka
Wydobędę z siebie, by po chwili
Wiersz opoką był i zapadał gdzieś głęboko,
Ludziom - wierszem - życie chcę umilić!
I powstaję ... jak Feniks od nowa
Pozapalam wszystkie światła na mej scenie,
Tak obchodzę Narodziny Słowa !!!
Witaj moje ... Boże Narodzenie !!!
Jak poeta - będę Waszym dobrym ludkiem
Życzę szczęścia, którego Wam trzeba,
W jednej chwili z dłoni zrobię małą łódkę,
Pierwszą gwiazdkę podaruję prosto z nieba.

Fot. Agnieszka Jarzębowska

NA NOWY CZAS...
Na nowy czas poczekasz trzy dni jeszcze
Tam za firanką, księżyc mocno śpi
Opuszkiem rymu jeszcze Cię wypieszczę
I brzegiem rytmu - ukołyszę Twoje dni
Tam za firanką ciemna noc wśród śniegu,
Grudniowe dni, ostatnie już w tym roku
Nim ruszysz w tan, zatrzymaj się w tym biegu
Poczujesz ciepło i ten aromatyczny spokój
To cisza gra, aż w uszach dźwięk jej dzwoni
Gdy konwaliowe nutki płyną tuż pod bokiem
Nie wolno mi ni strofy zeń uronić
Bo Nowy Rok podąża wartkim krokiem.

I JAK TU ZOSTAĆ ŚWIĘTYM???
I jak tu zostać świętym w dobie hałasu i krzyku ???
Gdy minął czas pustelników i modlitw przy leśnym strumyku
Można się całkiem pogubić wśród łajań i nagonek
Gdzie dobro ze złem przemieszane i wszechobecny kult monet!
A przecież - Słowo z Betlejem - przyszło na świat w wielkiej nędzy,
Nie miało ni warunków, nie miało i pieniędzy
I jest jeden dzień taki w roku, kiedy zwierzęta gadają
Wtedy starzy wrogowie ze sobą rozmawiają
I cichną wszystkie wojny, choć woda w Chrystusowej łodzi
Jednakże kto coś czuje, zanuci: Bóg się rodzi…

*****
Na obrusie - OPŁATEK - na talerzu małym
Jak śniegowy płatek świetlisty wspaniały
Za oknami śnieg i światełek mnóstwo
A na dworze głucho, a na dworze pusto
Pod latarnią błyszczą spadające płatki
Powracają ludzie do ojca, do matki
Gdy wśród nas ich nie ma, to westchnij
Mój Panie...
Świat musi uwierzyć w Świętych Obcowanie.

Fot. Agnieszka Jarzębowska
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Od Marka Czuku - pod choinkę - dla czytelników Na Stronie:
wybór niepublikowanych utworów z cyklu „Forever part 2”!
Marek Czuku

Forever part 2
1991
kupuję komputer pc xt
składam na nim solidarność
ziemi łódzkiej i próbuję
palić fajkę

1995
mam tyle samo lat
co mój dziadek bohdan
gdy zginął w powstaniu
w dniu swoich urodzin

1999
czytam swoje wiersze
w celi konrada polskiej
szkole i przy ognisku
na borejkowszczyźnie

w gazecie wyborczej
wymyślam tytuł
palą się na zjazd
to o strażakach

a ja teraz bezboleśnie
przechodzę różyczkę
zresztą pradziadek bolesław
który był kolejarzem

w galerii przy išganytojo
rosyjski malarz opowiada mi
o swojej bezsensownej
wojnie w afganistanie

pierwszy raz rejestruję
własną firmę i tyję
w ciągu dwóch miesięcy
szesnaście kilogramów

też umarł w swoje urodziny
co odkryję za szesnaście lat
to może być jakieś fatum
albo przestroga żeby

ziemia wileńska
krajobrazem i klimatem
przypomina trochę
południową szwecję

za bardzo nie ufać klinikom
położniczym i przepowiedniom
dziadek bohdan był lekarzem
i też pisał wiersze

ale tylko tu jest genius loci
serce piłsudskiego na rossie
ostra brama i gościnny poeta
romek mieczkowski

1998
księżyc w oczekiwaniu na deszcz
pisze wiersze
komponuje piosenki
popija świat czarną kawą

2000
świat obawia się pluskwy
milenijnej która okazuje się

1994
w mieście tkaczy
chodzę na wątróbkę
do baru jagusia
nazywają go
pod trupkiem
bo sąsiaduje
z cmentarzem
gdzie wkrótce
wygłoszę ciepłą mowę
na pożegnanie szefa
który bardzo
mnie nie lubił
w kwietniu
jak gdyby nigdy nic
rodzi się ania

10

– napisała aneta z młodzieżowego
koła literackiego w aleksandrowie
które poprowadzę
przez najbliższe trzy lata
teraz aneta jest już mamą
nadal pisze wiersze
wygląda przez okno
a z kuchni dochodzi aromat
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zwykłym humbugiem
ja zaś kwalifikuję się do finału
milionerów gdzie odpadam
na pytaniu o polskich kronikarzy
co mnie nieco kompromituje
jako przyszłego polonistę
na szczęście zwalam wszystko
na słaby refleks i niewyspanie

2001
nowy wiek nowe tysiąclecie
zimą małysz nokautuje rywali

2003
w leśnym ośrodku sportowym
położonym między łodzią

11 września samoloty jak muchy
rozbijają się na wieżowcach wtc

a zgierzem mam spotkanie
autorskie w kręgielni na które

a miało być tak pięknie
kolorowo i humanitarnie
budujemy nowy dom
na ścianie ślady much
2002
dzięki literaturze stale poznaję
wiele nowych osób i mam
przyjaciół w całej polsce
a nawet za granicą
marylka duszka daniela
zajączkowska piotr lorkowski
przemek dakowicz monika
klukas robert rutkowski
olga lalić-krowicka
krzysztof bilica to tylko
niektórzy z nich których
spotykam na jawie i we śnie

w tym roku wielu łódzkich poetów
a to w siłowni a to na korcie
wieczorek kończy się meczem
który wygrywa nasza klasa
2005
na oczach świata
gaśnie papież
dwa dni wcześniej
trwa agonia kubusia
naszego kanarka
ania idzie do szkoły
i płacze za pół roku
kupimy małego yorka

sam nie wiem
czy to co panu opowiadam
to prawda
czy mi się tylko wydaje
siedział z wyrokiem śmierci
objęła go amnestia
po 1989 roku został
zrehabilitowany
miesiąc po naszej rozmowie
umrze na raka kości
2009
przechodzę operację ręki
na co czekałem półtora roku
przyjmują mnie rano wypisują
następnego dnia rano a to
wszystko w dobie internetu
i telefonów komórkowych
które co prawda przybliżają
ludzi ale jednocześnie

2008
redaguję gazetkę
więźniów politycznych

pozbawiają ich poczucia
przestrzeni i czasu

Fot. Dariusz Staniszewski

na papierze i w eterze
w gazecie i w internecie
wczoraj dziś i jutro
na wesoło i na smutno

przychodzą szkolni przyjaciele
sprzed lat stacja nowa gdynia
gości

okresu stalinowskiego
jeden z nich mówi
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Kuchnia Na Stronie
Legumina makowa
Składniki:
-250 g maku
-1/2 L mleka
-1/2 szklanki miodu
-5 łyżek śmietanki
-100 g migdałów
-sok i skórka starta z ½ cytryny
- garść dobrych rodzynek
Krem:
-125 g masła
-170 g cukru
-1/4 L jogurtu naturalnego
Składniki kremu wyjmujemy z lodówki
na 2-3 godziny przed jego wykonaniem
Przygotowanie:
Mak wypłukać w letniej wodzie.
Zalać wrzątkiem i osączyć. Następnie
zalać gorącym mlekiem i gotować na małym ogniu około 20 minut.
Kiedy ziarna dadzą się łatwo rozcierać w palcach, przełożyć mak na sito na około 2 godziny aby odciekł.
Migdały sparzyć, obrać ze skórki i posiekać.
Mak zemleć dwukrotnie w maszynce.
Mak wymieszać z płynnym miodem, połową migdałów, rodzynkami, sokiem oraz skórką z dokładnie umytej cytryny.
Masło utrzeć z cukrem na gładką masę. Dolewać po łyżeczce jogurt, czynność wykonywać powoli, stale ucierając. Należy
uważać, aby krem się nie zwarzył, otrzymana masa powinna być puszysta.
W szklanej salaterce układać warstwami masę makowa i krem. Wstawić do lodówki na około 2 godziny. Posypać resztką
migdałów.

Jadwiga i Magdalena Cybulskie

J

Sieradzkie Betlejem

akieś 10 lat temu z koleżanką przygotowywałyśmy spektakl
„Sieradzkie do Betlejem wędrowanie” połączony z prawdziwą wędrówką po szkole. Poszczególne sceny spektaklu
odbywały się w różnych jej częściach. Pojawiły się w nich obrazki z dziejów Sieradza, odgrywane przez uczniów odzianych w stroje z epoki. Nie zabrakło elementów folkloru. Jedna
z ciekawszych scen rozgrywała się w sieradzkiej chacie pełnej autentycznych sprzętów ludowych będących elementami wystroju wspaniałej izby, podziwianej przez blisko setkę
przybyłych gości. Wszyscy uczniowie mówili gwarą sieradzką,
śpiewali piosenki i tańczyli autentyczne ludowe tańce dziecięce z okolic Sieradza, występując w tradycyjnych strojach ludowych. W finale goście mieli okazję skosztować prawdziwego
wiejskiego chleba pieczonego w tradycyjny sposób w zwykłym
piecu chlebowym, a także regionalnych potraw wigilijnych.
W przygotowaniach i realizacji tego przedsięwzięcia wzięło
udział blisko stu uczniów a tradycyjne potrawy wigilijne przygotowała szkolna stołówka (przepisy autentyczne z okolic Sieradza).
KWOSEK NA GRZYBACH
-wywar z suszonych grzybów
-około pół litra kapuśnicy (soku z kwaszonej kapusty)
na 2 litry wody
12

NA STRONIE • GAZETA TWÓRCZYCH BIBLIOTEKARZY I PRZYJACIÓŁ

-cebula palona na ogniu
-ziele angielskie, liść laurowy
-pieprz i sól do smaku
Podawać z kluskami tulanymi.
KLUSKI TULANE
-mąka żytnia
-sól
-odrobina oleju
-sodka
-wody tyle, ile trzeba
Ciasto dobrze wyrobić, aby „odchodziło” od ręki .Uformować
w wałki
Z ciasta a później tulać z nich małe, podłużne kluseczki.
ŚLEDZIE W SOSIE Z MLECZA
Śledzie dobrze wymoczyć, wyfiletować. Przygotować sos z
mlecza : cebulę rozetrzeć z mleczem i solą,
Dodać cukru do smaku. Śledzie polać sosem. Podawać z ziemniakami w łupinkach. To wszystko było, smakowało wyśmienicie, zostały wspomnienia :)

Agnieszka Jarzębowska

Kuchnia Na Stronie
Sałatka z kurczaka
Z ust do ust powtarzana plotka,
nowinka nie byle jaka,
że nawet ON chodzi do Jolki
na sałatkę z kurczaka.
Wszyscy wiedzą, że jest czarownicą,
lubczyk pewnie ma na podorędziu,
może nawet żabie udko dorzuci,
gdy dla NIEGO robić ją będzie?
A Jolka kurczaka w rosole
ugotuje i w kostkę pokroi,
na masełku z cebulka zrumieni
i papryki się sypnąć nie boi.
Jarzynką go z lekka oprószy,
aby taki cudowny miał smaczek
i już składnik podstawowy gotowy do sałatki jest już kurczaczek.

Świąteczne ciasteczka synowej, nomen omen, też Agnieszki Jarzębowskiej (AJ)

Śledź z rodzynką

Potem tylko otworzy puszkę,
skroi soczyste ananasy w kostkę,
dołoży kukurydzę też z puszki,
doda rodzynki i majonezu troszkę.

Wszyscy znajomi Joli wiedzą,
że, choć już nie jest małą dziewczynką,
lubi słodycze jak dziecko
i nawet śledzia robi z rodzynką.

Cukru, kwasku odrobinę z cytryny
i szczyptę do smaku da soli,
w pół godziny jest rosół i sałatka.
Rzeczywiście, czarownica z tej Joli.

Matiasy w mleku wymoczy
(ale zostawia w nich nieco soli!),
posoli i popieprzy też cebulkę,
którą najpierw w równe krążki pokroi.

Jolanta Miśkiewicz

Śledzik krojony jest w paseczki
i cebulką obłożyć go trzeba,
i poczarować dodatkami,
by smakował jak w gębie niebo.
Suszone pomidory z oliwy
posiekać w drobną kosteczkę,
namoczyć, by pulchna była,
słodziutką rodzyneczkę.
Jeśli mam jabłko pod ręką,
ale nie kwaśne, broń Boże!
zetrę je na grubej tarce
i też śledzika obłożę.
Oliwę wymieszam z cukrem i solą,
wszystko papryką słodką oprószę,
wcisnę kwasu z cytryny
i goście jedzą aż trzęsą się uszy!

Jolanta Miśkiewicz
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Stacja Na Stronie
Przemysław Król

J

ednym z bardziej znanych skansenów kolejowych w woj. łódzkim są Skierniewice. Jednak nie o tym skansenie dziś napiszę.
W Zduńskiej Woli w dzielnicy Karsznice można zobaczyć lokomotywy, które pamiętają historię kolejnictwa w Polsce. W Karsznicach można poczuć moc drzemiącą w Ty256, które woziły kiedyś węgiel na magistrali węglowej ze Śląska do portów gdyńskich.
Dziś, dzięki lokalnej grupie pasjonatów, lokomotywa parowa odzyskała dawno utracony blask. Na renowację czekają kolejne
parowozy. Miejmy nadzieje, że ten skansen będzie istnieć nadal, bo na początku 2012 roku o dwa eksponaty upomniał się ich
prawowity właściciel (Warszawskie Muzeum Kolejnictwa) i przekazał lokomotywy do Skierniewic oraz Sochaczewa. Poza parowozami są też w karsznickim muzeum eksponaty młodsze. Jak choćby elektrowozy ET21-01 lub spalinowe zespoły trakcyjne typu
SN61. Skansen kolejowy to nie tylko zbiór pojazdów torowych. Kolej linowa na Gubałówkę również znalazła tutaj swoje miejsce.
Karsznice praktycznie od zawsze były związane z koleją; widać to już, gdy kierujemy się w stronę miasta. Przy ruchliwej trasie
(DK14) stoi lokomotywa - pomnik Ptx48-1723. Jednak sam skansen znajduje się przy centralnym zakładzie naprawczym PKP
Cargo nieopodal stacji kolejowej Zduńska Wola Karsznice Południowa. Aby wejść na teren skansenu nie trzeba kupować żadnych
biletów. Kilka lat temu jedynym wymogiem formalnym, jakiego należało dopełnić, było okazanie dowodu. Obecnie nie ma już
takiego wymogu. Dostępność skansenu dla wszystkich chętnych to jeden z licznych plusów tego obiektu; tu nie ma biletów czy
możliwości zwiedzania tylko i wyłącznie w wyznaczone dni (Skierniewice). Nie ma tu również tabliczek „nie dotykać eksponatów”.
Jednak należy pamiętać, że niektóre zabytki są w opłakanym stanie i korozja uśmierca powoli to miejsce. W obrębie skansenu,
jak wspomniałem wcześniej, jest też centralny zakład naprawczy PKP Cargo oraz stacja paliw lokomotyw Lotos kolei. W związku
z tym faktem należy pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności na terenie całego skansenu.

Skansen kolejowy
Zduńska Wola Karsznice

14
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Magdalena Cybulska

Pod skrzydłami anioła
L
edwo, co zdążyły przygasnąć znicze na grobach, a tu zza
roku spogląda na mnie znajoma twarz Świętego Mikołaja. Jak te biedne renifery przyciągnęły z Laponii jego
sanie skoro za oknem nie było nawet odrobiny śniegu - pomyślało pewnie niejedno dziecko. Ale
Mikołaj należy przecież do grona
świętych, a ci są przecież specjalistami od różnych cudów. Zatem
już w połowie listopada mogliśmy
wybrać się na poszukiwanie prezentów. W sklepach nieśmiało zaczynał unosić się zapach Świąt. Tu
i ówdzie połyskiwały srebrne i złote
łańcuchy, na zielonych gałązkach
dyndały bombki. Nasze oczy szukały w centrach handlowych napisu „promocja”. Wszak myśleliśmy,
że uda nam się kupić jakiś prezent
w promocyjnej cenie. Rozpoczął
się bowiem okres pisania listów do
Świętego Mikołaja. A ten wszystkie
dziecięce listy przekazywał rodzicom, aby ci osobiście martwili się,
co kupić swoim pociechom. Zresztą
panował kryzys i Święty Mikołaj też
go już boleśnie odczuwał. Zaczął
oszczędzać, na czym tylko się dało.
Nawet zredukował liczbę reniferów
w swoim pojeździe. Widocznie nie
potrafił dokonać cudu w zakresie
ekonomii. Ale o tym może nie powinnam wspominać….Zajmę się, zatem
czymś bardziej optymistycznym.

Przed Świętami Bożego Narodzenia dzieją się różne wspaniałe rzeczy. Jedną z nich jest pojawienie się
na ziemi w dużych ilościach aniołów.
Spadają one z nieba wraz z pierwFot. Agnieszka Jarzębowska
szym śniegiem. Czasem zastanawiam się czy to płatki śniegu, czy pióra tańczą przed moim
oknem. Anioły zjawiają się w sklepach, szkołach, domach….
wszędzie tam gdzie mogą spotkać na swojej drodze istoty
ludzkie. Te ostatnie przecież często modlą się: „aniele boże
stróżu mój”. A tutaj nagle pojawia się, uśmiechnięty od ucha
do ucha, anioł we własnej osobie i mówi: „Wesołych Świąt”.
Świat nabiera wtedy jasnych rumieńców. Bo przecież takiego
małego anioła z drewna lub z gipsu można włożyć do kieszeni i wszędzie ze sobą zabierać. Dzięki temu anioł pozna
bliżej naszą rzeczywistość i zrozumie, co uczynił opuszczając
16
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bezpieczne niebo. A może anioły potrzebują nas bardziej niż
my ich. Bez nas smętnie opuszczają skrzydła. To one na niebie
wieszają pierwszą gwiazdkę, zapalają światełka na choince,
gotują zupę grzybową na wieczerzę wigilijną.
Przed Świętami wybór aniołów jest
ogromny. Każdy znajdzie coś dla
siebie. Możesz spotkać anioła zadumanego, szczęśliwego a nawet
po uszy zakochanego. Niektóre
z nich ubierają się skromnie w białe
sukienki do kostek, inne noszą nieco
frywolne stroje odsłaniające nagie
ramiona. Czyli pośród aniołów czasem zdarzają się nawet długowłose
anielice. Tuż obok nich czekają na
swych właścicieli małe, pyzate aniołki o dziecięcych twarzach. Może ktoś
przygarnie takiego urwisa.
Anioły tak jak ludzie nie lubią być
samotne, zwłaszcza wtedy, gdy za
oknem pada śnieg, w kuchni pachnie smażony karp, w kompocie pływają suszone owoce, a biały obrus
zaprasza do stołu. Kolorowe bombki chwalą się swoją urodą i trudno
zadecydować, która z nich jest najpiękniejsza. Anioły lubią usiąść na
chwilę pod choinką i stamtąd nas
obserwować. Czekają na dźwięk
łamanego opłatka. Razem z nami
śpiewają kolędy, wieczorem zaglądają do stajenki czy już narodziło
się dzieciątko. Rozmawiają przez
chwile z pastuszkami i osiołkiem, bo
ten nagle uzyskuje dar mowy, anioły muszą się spieszyć bo za moment
ten dar może zostać mu odebrany.
Potem zjedzą jeszcze kawałek słodkiego piernika i dojdą do wniosku, że wcale nie chcą wracać
do nieba. Bowiem żadna ość z karpia nie utknęła im w gardle,
a do tego czekało na nie puste miejsce przy stole z czyściutkim
talerzem i srebrnymi sztućcami. Anioły wierzą także, że ludzie
są dobrzy, zwłaszcza w taki wieczór.
Zatem każdemu czytelnikowi „Na Stronie” życzę własnego anioła,
pod skrzydłami którego zawsze można się schować i aby Święty
Mikołaj wykreślił ze swojego słownika słowo „kryzys”.

MOJE WIERSZE
- MOJA WALIA
Izabela Ostrzeniewska

jaką prawdą umiera modrzew
jaką forsycja kwitnie jesienią
wbrew jakim prawom pod koniec
lata
nadałeś imię moim marzeniom
wrzesień 2011

Park Morriston w Swansea

w poprzednim wcieleniu miałam
długie włosy
nieco mniejsze piersi
smukłą szyję
bez różnicy czas czekania
twoje przyjście
świadomość
żyję
listopad 2011

Park Morriston w Swansea
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niezbędnik bibliotekarza J
zspu.republika.pl
Korzystając ponownie z gościnnych łamów gazety „Na Stronie”, redakcja
Klubu Starych Dobrych Czasów rozpoczyna wydanie świąteczne od złożenia
najserdeczniejszych życzeń odpoczynku od pracy wszystkim czytelnikom,
sympatykom, zatrudnionym, a nawet dyrekcji bibliotek, muzeów i galerii.
Przypominamy jednocześnie o mozliwości kreatywnego wykorzystania
zwolnień lekarskich do wygospodarowania kilkudniowej przerwy w pracy.

W

ychodząc naprzeciw realnemu zapotrzebowaniu społeczności na innowacyjne
projekty dekoracji świątecznych – prezentujemy
poniżej przeróżne akcesoria do choinki.

1. Niezbędne materiały

G

alopujący kapitalizm i marketingowe pranie
mózgu skłoniło zapewne wielu z czytelników do wymiany starego modelu pralki automatycznej produkcji krajowej na nowy, najczęściej
zachodni. Bardzo dobrze! Stara pralka, schowana
zapobiegliwie w piwnicy (lub na strychu), doskonale przyda się na święta. Przede wszystkim
należy odnaleźć pralkę
i upewnić się, że jest
to model PS 663 lub
PS 665 (por. foto 1).
Wyposażeni w komplet
narzędzi możemy przystąpić do szykowania
świątecznych dekoracji.
foto 1. superautomat PS 663 S BIO

2. Stojak na choinkę

N

ie trzeba nikogo przekonywać, że najwygodniejszą formą dekoracji świątecznej jest
niewielki stroik. Niestety! Żądne wyjątkowego
nastroju rodziny, życzą sobie całego drzewka.
Wstawianie drzewa do mieszkania (szczególnie
w bloku) jest zawsze ryzykowne, niebezpieczeństwo rośnie szczególnie proporcjonalnie do ilości
domowników i zwierząt (szczególnie kotów).
Z odsieczą przychodzą nam a posteriori konstruktorzy pralki PS 663. Stabilny stojak na drzewko
możemy wykonać z krzyżaka i przeciwwagi bębna pralki. Przeciwwagę łatwo rozpoznać wśród
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wielu elementów konstrukcyjnych pralki – jest to
wyjątkowo ciężki pierścień z żeliwa o średnicy ok.
60 cm. Krzyżak, wbrew swojej nazwie, ma kształt
trójramiennej gwiazdy i wykonany jest z czarno
lakierowanej stali. Po połączeniu obu elementów
śrubami (które możemy wykręcić z wnętrza pralki)
otrzymujemy stojak do choinki o wytrzymałości
do dwóch kotów o masie 4 kg na 1 drzewko.
W przypadku posiadania większej ilości kotów
lub dzieci, zaleca się doddatkowe przywiązanie
drzewka do mebla lub kaloryfera (projekt testowany przez redakcję).

3. Oświetlenie drzewka

J

uż pod koniec lat `50. XX wieku promowano
oświetlanie świątecznej choinki żarówkami
elektrycznymi, jako trwalsze i bezpieczniejsze od
tradycyjnych świeczek.

„Toteż dzisiaj trudniej już o świeczki stearynowe, łatwiej natomiast otrzymamy w każdym sklepie elektrotechnicznym komplet
choinkowy złożony z kolorowych żarówek
elektrycznych. Cena takiego kompletu jest tak
wysoka, że mimo woli zastanawiamy się, czy
oświetlenia elektrycznego choinki nie uda się
nam zrealizować inaczej – przede wszystkim
taniej?”
(cytat z: Janowski J. K.: Młody konstruktor.
Warszawa: PWT, 1958)

W

tej historycznej już dzisiaj książce, oprócz
wielu innych równie pracochłonnych projektów, prezentowany jest sposób samodzielnego wykonania oprawek do żarówek na choinkę
Wystarczy zaopartzyć się w odpowiednią ilość
drucików, tektury i taśmy izolacyjnej (w ostateczności nada się nawet papier nasączony klejem),
aby przy odrobinie cierpliwości wykonać i połączyć kilkadziesiąt opraweczek do żarówek.

NA STRONIE • GAZETA TWÓRCZYCH BIBLIOTEKARZY I PRZYJACIÓŁ

eśli dopisze szczęście, przeżyjemy niewielkie
porażenie prądem i drobne poparzenia lutownicą, będziemy mogli przez
cały kilkudniowy okres świąt
cieszyć się (i z dumą prezentować rodzinie) samodzielnie
wykonaną, efektowną girlandę choinkowych światełek.
Zamieszczony obok rysunek
redakcja uznaje za oczywisty
w swej prostocie i niewymagający szerszego komentarza.

4. Papierowe gwiazdki

Z

apomnianą tradycją przedświąteczną jest
przygotowywanie jesiennymi wieczorami
drobnych papierowych ozdób choinkowych.
Jednym z bardziej efektownych przykładów są
gwiazdki, do wykonania których potrzebujemy
jedynie pasków białego lub srebrnego papieru
o szerokości 10 mm i długości 300 mm.
ykonanie tej ozdoby jest bardzo proste.
Zaczynamy od zgięcia pasków na pół
i przełożenia między sobą w kształt kwadratu
(foto 2). Następnie
zaginamy i przekładamy paski, formując w ten sposób
konstrukcję naszej
gwiazdy do mofoto 2.
mentu otrzymania
figury przedstawionej obok (foto 3). Na
tym etapie pozostaje
już tylko uformować
delikatnie ostatnie,
przestrzenne czubfoto 3.
ki gwiazdy. Bardzo
istotne jest precyzyjne łamanie papieru
i tworzenie prostych, estetycznych
krawędzi. Ostatnim
foto 4.
krokiem jest odcięcie
nadmiaru papieru ze wszystkich czubków gotowej ozdoby (foto 4).
niej uzdolnieni manualnie czytelnicy
mogą spróbować zacząć od prostszej
ozdoby, której propozycję wykonania przedstawia ostatnia fotografia. Pozostaje już
tylko wykonane dekoracje zawiesić na
gąłązkach choinki.
Wesołych Świąt!

W

M

(Klub Starych Dobrych czasów)

Przedostatnia
ŚWIĄTECZNE HISTORYJKI DUSZKI
Kupiłam w sklepie kawałek sernika, rzekomo z brzoskwiniami. Zjedliśmy już prawie całe ciasto
i nie zauważyłam w nim żadnego owocu. Pytam mojego kolegę, czy spotkał brzoskwinię w tym
serniku. A on:
- Okruszek. Pani cukiernik wypadł z buzi. Wypluła go, bo był stary.
Rozmawiam po wieczerzy wigilijnej przez telefon z moim kolegą. Pytam go:
- Mikołaj był?
- Był. Jak zawsze - przyniósł mi skarpetki. Płakać mi się chce.
- Wyraziłeś swój protest?
- Tak.
- I co?
- Skarpetki zostały.
I jeszcze bon moty mojego czytelnika, który przychodzi czasem do biblioteki, bardzo dużo mówi,
a ja wyławiam z tego potoku słów jego złote myśli. Nie będę podawać jego nazwiska, niech sobie
pozostanie tajemniczym Ignacym B.
CYTATY Z "WYSTĘPÓW" IGNACEGO B.:
-

Walczył z systemem za pomocą tanich win.
Stan wyższej świadomości poalkoholowej.
Dozgonnie związał się z whisky.
Niektórzy cierpią na raka duszy.
Widocznie pióro nie jest mi pisane.
Znam życie osobiście.

Maria Duszka
SŁOW(N)IK NIECO ODLOTOWY
według translatora adobe reader to
czytelnik z cegły suszonej na słońcu
przesłała Maria Duszka

Kościół w podsieradzkim Kłocku

Czasem chodzę sobie do tego kościoła. Idę polami
godzinę w jedną stronę i godzinę z powrotem.
Czuję się potem świetnie.
Kościół w podsieradzkim Kłocku
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do rzeczy

Dariusz Staniszewski

(wybór okolicznościowy):

fotel bujany przechylił się w stronę taboretu.
wiesz, przyjdzie dziś do nas sporo ważnych gości. na pewno cię dostawią w salonie.
taboret tylko szurnął niedokręconą nogą.
fotel przechylił się jeszcze bardziej.
może pooglądamy z nimi telewizję.
bujaj się syknął taboret.
tego dnia fotel bujany był wyjątkowo niewygodny.
do czego jest stół
do jedzenia i dogryzania sobie
do czytania i do rozmów o ech życiu
do przegrywania w karty i do wygrywania spojrzeniem
do czego jeszcze
do spoglądania na puste smutne krzesło
do modlitwy i do przebaczenia
bombka. nagłe brzdęk! i już po niej. mama zagrzmiała na synka. ten wskazał palcem na kota. kot zdenerwował się i zjadł ze złości
cały świąteczny bigos. w noc wigilijną złożył zeznania. wymruczał, że bombka przedwojenna chyba była. no, czyli licha już, normalka. i mrrru, mrrru, tego feralnego dnia zapatrzyła się w swoje odbicie w sąsiadce. ale to ten pękaty, czekoladowy święty mikołaj,
co błysnął nagle przed jej oczami. to on ją rozśmieszył. i po prostu pękła z tego śmiechu. i już. miau!
sztuczna choinka: oł, noł, siara! ale sztywny ten stojak. mam przez niego odciski.
stojak: czekałem na nią cały rok. skryty w worku. miałem fantazje. wreszcie złapali mnie za nogę i ściągnęli na dół, postawili w
kącie dużego pokoju. i co, że ładna ta jodełka. sztuczna lala. barbie, nie na mój gust. jeszcze kręci mi się w głowie na wspomnienie
zeszłorocznego igliwia.
piekarnik dopiekł babce do żywego. wyszedł zakalec.
korek: gdy byłem jeszcze w szampańskim nastroju, leżakowałem sobie i moczyłem nogi w bąbelkach. po sylwestrowym wystrzale drugie życie podarował mi chłopiec. najpierw obrał mnie z grubej skóry. potem zamontował w zegarze przygotowywanym na zajęcia
techniczne. jestem ważnym elementem tego zegara. pilnuję czasu. podkręcam mu wąsy.
korek wyścigowy: ostra jazda po bandzie formuły jeden. and the winner is... psss! szampan się leje na wszystkich, a ja lecę byle
gdzieee! ręka, noga, mózg... no, masakra po prostu!
po wszystkim trafiam na stertę śmieci. leżę obok kilku innych wyścigowych, bardziej poobijanych ode mnie. jest nawet zabawnie, bo
to wesołki sylwestrowe.
korkociąg: z reguły stoję w korkach. bo wkręca mnie wciąż ta sama niewprawna ręka.
na górze niepotrzebnych rzeczy siedzą gramofon i zegar. gramofon zdziera wciąż tę samą płytę. zegar kilka lat temu pożegnał
drewnianą kukułkę. gramofon wspomina śnieżnobiałą dłoń królowej. zegar pamięta wąsy jaśnie pana. skazani na siebie. rozmawiają.
nie zapomnij nie zapomnij. tik tak tik tak.

Drodzy Czytelnicy!
Dokończenie szkicu Marka Czuku o Jerzym Waleńczyku i kolejny odcinek „Hodowcy smoków” Magdaleny Cybulskiej
ukażą się w numerze 1(19)/2013.

