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Numer bezpłatny

Wiadomości

W Wiadomościach podano,
że na Bliskim Wschodzie gotują się do wojny,
że na Zachodzie zbroją się, czekają.
Spiker czytał, że Północ waha się i zwleka
i że Południe tak jeszcze skłócone.
 
A mój najbliższy wschód różowym słońcem 
odbija się w soplach nad gankiem,
moje południe wypełnia zapach zupy
parującej z talerza na stole. 
O moim zachodzie wydłużają się cienie brzóz 
w spokojnej ścianie lasu, a moja północ
to tupot dzików za płotem, szukających ziemniaków
(którymi podzielił się z nimi gospodarz).
 
I sarny przyszły do mojej środkowej europy,
nie wiem, czy wdzięczne za siano,
albo tylko z wiadomością, że wojny może nie będzie.
 

Roma Jegor 
Mikołów, luty 2003
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na dzień dobry

Hasło, odzew, kwiatek w butonierce, inny wymyślny spo-
sób na rozpoznanie kogoś w gąszczu nieznajomych…? 

Już nie trzeba aż tak się trudzić. W czasach technologicznego 
obłędu i dominacji portali społecznościowych w sferze kontak-
tów międzyludzkich często łapiemy się na tym, że zanim po-
znamy kogoś – jak to mówią Anglicy – face to face, mamy 
wrażenie, że łączy nas z tym kimś już od dawna zażyłość. 
Podobne odczucie towarzyszyło mi we wrześniowe niedzielne 
popołudnie 2013 roku, kiedy na peronie Kaliskiej pojawił się 
młody mężczyzna objuczony masą paczek (w domyśle – pa-
czek z książkami…) – tak, rozpoznałem tę twarz z portalu – był 
to Piotr Goszczycki. A okazją do pierwszego „Cześć!” w realu 
była łódzka promocja międzynarodowej antologii „Letni expres 
poetycki”. Piotr, zarówno maszynista, jak i konduktor, zawia-
dowca, współpasażer, no i lokomotywa owego expresu, spotkał 
się z miłośnikami poezji i kolei U Milscha. 

W tym roku znalazło się więcej pretekstów do ponownego 
spotkania. Oprócz tego najbardziej oczywistego – my lubimy 
Piotra, Piotr lubi nas! – takim pretekstem było zaproszenie do 
uczestnictwa w projekcie przygotowywanym przez Justynę Je-
rzyk-Wojtecką z Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, w którym 
i ja po trosze maczam palce. „BUŁka z poezją” – słysząc te 
słowa Piotr wyraźnie ożywił się, z miejsca wydał się właściwym 
człowiekiem na właściwym miejscu: jako piekarz wypiekł prze-
cież wiele smacznych bułek, a jako poeta, redaktor  i wydawca 
– jest twórcą świetnych wierszy, redaktorem ciekawych książek, 
nie tylko poetyckich, odkrywcą i wydawcą  wartych poznania 
i uznania autorów.  Po świetnie przyjętych przez publiczność 

BUŁki znakomitych duetach Marii Duszki i Marka Czuku, oraz 
Małgorzaty Skwarek-Gałęskiej i Ryszarda Krauzego przyszedł  
czas na Pana, Który Jeździ Koleją. W wieczór barbórkowy od-
była się i promocja nowej, tym razem polsko-niemieckojęzycznej 
antologii poetyckiej „Po obu stronach Odry… patriotycznie” 
(której wydaniu NA STRONIE ma zaszczyt patronować) z udzia-
łem jej autorów, i „wypiekanie”, jak to określił Piotr, jego no-
wego projektu autorskiego, „Chlebnej podróży”. Fotoreportaże 
z dotychczasowych BUŁek (a 10-ego grudnia miało miejsce spo-
tkanie z innym zacnym autorem i wydawcą, Piotrem Grobliń-
skim) ukażą się na łamach kolejnego NA STRONIE.

Wspomniałem o okolicznościach pierwszego spotkania 
z Piotrem Goszczyckim. Tak naprawdę miało do niego dojść 
pół roku wcześniej. Zaprosiłem go na mój wieczór przy Stoliku 
Poetyckim organizowanym przez Małgosię Skwarek-Gałęską 
w pamiętnej Cafe pod Atlasami. Umówiliśmy się przez Inter-
net. Piotr jechał na spotkanie taksówką. Informował mnie, że za 
chwilę będzie, że jest już na Dąbrowskiego, że już, już za chwil-
kę, tylko jeszcze jeden zakręt i… No i nic z tego, jakoś tego 
Cafe nie można znaleźć! Okazało się, że Piotr szukał mnie… 
w Warszawie, dlatego nie było nam tego dnia po drodze. Tak 
więc, mimo że Internet zbliża, nie wszystko jest oczywiste. Ach, 
Piotrze, Ty dobrze o tym wiesz, koleją przecież – bliżej!...

W imieniu redakcji Dariusz Staniszewski 

Koleją bliżej
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Prezentacje poetyckie

Kamelie 

Zasnute myślami kameliowe ulice

Drzemią 

Budzą się dźwięcznie, zapachami wspomnień

Otwierają kwiaty szybko kradnąc promienie 

Oczekują 

Na greckich posłańców

Na aromatyczny powiew szafirowych fal

Tak każdego dnia

Otoczone blaskiem 

Obręczą londyńskiego nieba...

Londyn 

The camellias

Deep in thought, streets of camellias 

Drowse

They wake up resonating with a smell of remembrance

Open their flowers, quickly stealing the sun’s rays

They wait for the Greek messengers

For the aromatic waft of sapphire waves 

Day by day

Against the gleaming

Rim of the London sky ...

London 2009

Anna Maria Mickiewicz
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Prezentacje poetyckie
Serce we Francji

Noc…
Otwierają się strony miłosnych obłoków
Spłacając długi beztroskim Zefirom

Obeliski i mury Aigues-Mortes 

To tam rosły srebrne eukaliptusy
To tam pachniała bielą chłodna herbata
To tam pięły się wysoko
 
Słowa
 Ambicje
    Nadzieje
      Radości  

Zarośnięta plaża
Wydeptana trawa nieznająca chrobotu kosiarek 

Huczało morze
Brzęczał obłok 
Raniony wyprawami krzyżowymi

They were not the ones

They were not the ones
Who ordered the trees to be silent
Who gagged the spring birds
They stand in the glow of the rising sun
Worrying about what will happen

O tajemnicy czasu

W samotności 
niemego ogrodu
wiosenne przebiśniegi
budzą Sokratesa
ze snu o dialogu

Zawiera przymierze 
z wiecznością

Zamyka się wieko
nikłościami pajęczyn 
okute
Ono dotrzyma tajemnic
w pieśni kosa płochliwego
zaklętych
              
Sokrates zadzwonił nocą
Płakał
 
Londyn, wiosna 2013 

The mystery of time

In the solitude of a silent garden
spring snowdrops
wake Socrates
from his dream of a dialogue

He makes a covenant with eternity
Its evanescent lid
forged with
fragile cobwebs
closes

It will keep secrets
enchanted 
in the blackbird’s song

Socrates calls me in the middle of the night
He is crying

London 2013
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Prezentacje poetyckie
Sokrates czyta myśli de Cubertin’a 

Fala powodziowa przeszła
Bolesna empatia opadła

Bezdomny poszedł… 
Marcin skosił trawę
Kawalkady niebios ucichły

Londyn 2014

Regent’s Park

Oświadczył się 
W Regent’s Park
Niewidzialnym chmurom

A ona
Zaplątana różanym muślinem 
Słońcem zatoczonym
Przeszła stopą złocistą
Przez szklane drzwi
Pod niebem zawieszonym
Na blaszanym zegarze
U wierzchołków wiktoriańskich wież
Wieczorem zamglonym

Londyn 2013

Szary płaszcz przyjaciela

Mgły znad morza 
Zaciemniona sylwetka

Oparty o ławkę
Układa rozwiane myśli 
Latami je zbierał 

Niegdyś 
Przerażał Nietzsche odległą mocą

Dzisiaj… 
To dionizyjska bajka 
Na świecącym ekranie
W płomieniu pamięci 

To tylko Moc wypierana słabościami… 

Tajemnica manuskryptu

Wstajemy już obudzeni
Jednak obleczeni chmurami 
Lawendami różami fontannami
W zaklęciach 
Starych dziedzińców

Wchodzimy mozaikami niebieskimi
Szczerbatymi 
Potykamy się o głosy 
Anielskich gotyków

Żegnamy średniowieczne mury
Otwieramy przestrzenie zagłuszone 
Nieznanymi  literami

Oxford 2012

The secret of the manuscript

We rise, already awake
Yet clothed in clouds
Lavender, roses, fountains
Under the spell
Of ancient courtyards

We enter along jagged blue mosaics 
We stumble on the voices
Of angelic Goths

We bid farewell to medieval walls
We open up spaces deafened 
By unfamiliar lettering

Oxford 2012
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Prezentacje poetyckiePrezentacje poetyckie

Eliza Moraczewska

podsumowanie

zawisłam z łyżką w pół drogi do ust
czas przemyśleć ważne kwestie egzystencjalne

myślę o kochanku znawcy ruchów szachowych
z którym co noc przegrywam dwie partie
zemsty nie planuję władzy się poddaję
dla świętego spokoju rozchylam nogi
ochłodziły się wszystkie krawędzie piekła
nieba nie oddano do użytku publicznego
aniołów nie ma a te które są
dla dachu nad głową dają sobie zapłacić

pamięci lepiej nie krzesać tytoniu nie palić
butelki zostawić zamknięte
żyję na palcach z twoim imieniem na końcu języka
w zamkniętych ustach. z zamkniętymi ustami

więcej światła

zjadłam zęby na styku dwóch latarń
a przecież matka uczyła
że niebieski oznacza prosektorium
lepiej by powiedziała że odkaża
i że obce ogniska najlepiej grzeją ręce

odbija mi się teraz fragmentami czucia
o których nie umiem opowiadać
i gdy spotkamy się słowem do żywego
– otwartym palcem w rozwarty mięsień –
co przydarza się przecież raz na życie
puenta zamiast drżeć opada na pięty

białym głosem

jak trudno coś wyrazić białym głosem
tak trudno że milczę

mam nietrenowane gardło nieużywane palce
milczę też na piśmie

moje nazwisko które tak wygląda:
czarno na białym i prawie nic nie waży

całe życie bałam się stanąć między lustrami
teraz odbija mi się podwójnie

chyba rozwiązałam paradoks Różewicza
i to jest wiersz który wcale nim nie jest

cień I (II)

najpierw jest dzień czyli nic
potem wyrasta zza pleców
potem roztapia się w świetle

kiedy uciekam od ciebie

na wskroś przez czarne płótno
w pogoni za mirażem
(ta pogoń nie ma oczu)

kiedy uciekam od ciebie

spiętrza się tym szybciej
im szybciej się oddalam
gęstnieje w mroku by zniknąć
nim złapię sens

kiedy uciekam od ciebie
celując by trafić do siebie
mój cień pokrewny wszystkim cieniom
rozgryza każdy krok
jak wściekły pies
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zielone strony ziemi łódzkiej

Choć w logo Spalskiego Par-
ku Krajobrazowego widnieje 
żubr, to obszar ten zawsze ko-

jarzył mi się z sosną, a właściwie z borem 
sosnowym (fot.1). Gdy opuszczamy Spa-
łę, kierując się na Inowłódz, przy drodze 
witają nas potężne sosny, których zielone 
korony prawie dotykają nieba. Powietrze 
pachnie żywicą. W lesie pod stopami 
trzeszczą chrobotki reniferowe, tuż obok 
rosną widłaki i borówka czarna. Leśnymi 
ścieżkami drepczą fioletowe żuki wiosen-
ne. Mrówki niosą do swoich mrowisk sosno-
we igły. Zaś na nasłonecznionych skrajach 
lasów, w miejscach gdzie jest więcej drzew 
liściastych, pojawia się ciemno ubarwiona 
rusałka żałobnik. Las to wiele mikroświa-
tów, o istnieniu niektórych z nich nawet nie 
zdajemy sobie sprawy. 

Zatem rozpocznijmy nasz spacer po 
dawnej Puszczy Pilickiej. Przecież słowo 
„puszcza” brzmi dumnie. Dziś oko w oko 
z żubrami możemy się spotkać w Ośrod-
ku Hodowli Żubrów w Smardzewicach, 
ale jeden przedstawiciel tego gatun-
ku pozostał w Spale. Jest to potężny  
posąg żubra, który ze spokojem spogląda 

w przeszłość. Bo przecież na terenie parku 
historia i przyroda współistnieją ze sobą 
w całkowitej harmonii. Przemijają bowiem 
ludzie i ich dzieła, a także przemijają lasy. 
Choć niektórzy mówią, że lasy tylko zmie-
niają swoje oblicze, wiosną są zielone a je-
sienią przybierają żółte i czerwone kolory.

W Rezerwacie Spała patrzą na nas 
stare sosny, dęby bezszypułkowe oraz lipy 
drobnolistne, klony zwyczajne, jawory, gra-
by, jodły i brzozy. Powalone pnie porasta-
ją zielone mchy. Tak, jak car Aleksander III, 
możemy tutaj zapolować, ale nie z bronią 
w ręku, lecz z aparatem fotograficznym, 
na ciekawe zwierzę lub roślinę. Na mar-
twych, przewróconych pniach specjalista, 
ale także niespecjalista dostrzeże owoc-
niki wielu grzybów. Stanowią one ważną 
część tego ekosystemu, gdyż uczestniczą 
w obiegu materii. Martwe drewno znika, 
z każdą wiosną jest go coraz mniej. Jed-
nak nie pozostawi po sobie pustki, na jego 
miejscu wyrosną kolejne pokolenia drzew. 

Czasem jakaś sarna przebiegnie 
przez ścieżkę, którą spacerujemy, niekie-
dy jej czarne oczy na chwilę spotkają się 
z naszymi. Las tutaj jest ciężki i wilgotny, 
panujący półmrok nadaje mu puszczański 
charakter. Pod dachem konarów rozgrywa 
się zatem spektakl życia i śmierci. Towa-
rzyszy mu śpiew ptaków i stukanie dzię-
ciołów. 

W Rezerwacie Konewka możemy zaś 
delektować się słońcem, którym jest wy-
pełniona, rosnąca tam, świetlista dąbro-
wa. Dęby bezszypułkowe mogą wreszcie 

ogrzać swoje liście i konary. W rezerwa-
cie tym znajdziemy: orlika pospolitego, 
naparstnicę zwyczajną, miodunkę wąsko-
listną, lilię złotogłów. Konewka jest znana 
również z tego, że znajdują się tutaj żelbe-
tonowe schrony kolejowe z II wojny świa-
towej. Przyciągają one nie tylko znawców 
militariów, ale także miłośników nietope-
rzy. Gdyż zwierzęta te tam właśnie zimu-
ją. Jeśli czytelnik chciałby zaznajomić się 
z: mopkiem, gackiem brunatnym i szarym, 
nockiem rudym, nockiem Natterera, to pro-
szę wybrać się do Konewki. Nietoperze nie 
gryzą! Choć cieszą się złą sławą, zarówno 
wśród dzieci jak i wśród dorosłych.

Kolejny rezerwat wart zobacze-
nia to Żądłowice. Przy leśnej drodze 
ciągnie się tutaj bagnisty ols. Drzewa, 
paprocie, krzewy rosną na kępach, 
jakby bały się wpaść do dolinek wypeł-
nionych wodą. Jednak woda jest niezbęd-
nym składnikiem, aby wykształciła się  
roślinność bagienna. Ols jest bardzo foto-
geniczny. Olsze czarne, odbite w wodzie, 
wspaniale wyglądają na zdjęciach. Cza-
sem, gdy mamy odrobinę szczęścia, uda 
się nam zobaczyć rozkładającą skrzydła 

Żubry, sosny i Tuwim 
– czyli o Spalskim Parku Krajobrazowym

Magdalena Cybulska

1

2 3



8 NA STRONIE • GAZETA TWÓRCZYCH BIBLIOTEKARZY I PRZYJACIÓŁ

zielone strony ziemi łódzkiej

do lotu czaplę siwą lub żurawia. Są one 
niesłychanie płochliwe i unikają kontaktu 
z człowiekiem. 

Przy duktach leśnych możemy spotkać 
zaskrońca z charakterystycznymi żółtymi 
„uszami” (fot. 3), żmiję zygzakowatą, któ-
ra najczęściej jak usłyszy człowieka od-
pełza w innym kierunku, a także padalca. 
Ten, gdy się wystraszy, udaje martwego. 
I naprawdę wielu niedzielnych spacerowi-
czów nabiera się na taką sztuczkę. Gdy 
człowiek odejdzie, nagle padalec ożywa.  
Zatem uważnie patrzmy, co mamy pod sto-
pami. 

Mniej więcej na wysokości naszego 
wzroku, na korze drzew, czyli tym razem 
nie musimy zadzierać głowy ani patrzeć 
pod nogi, mają swoje baśniowe króle-
stwo porosty. Tworzą one swoiste zielone 
lub siwe kaftany na pniach drzewa, ale 
także rosną na ziemi. Ze względu na bu-
dowę plechy wyróżniamy: porosty krzacz-
kowate, listkowate i skorupiaste. Są one 
wskaźnikami zanieczyszczenia atmosfery.  
Szczególnie porosty listkowate obrastają 
gęsto gałęzie drzew, a na korze tworzą 
ciekawe kształty. Czasem na makrofoto-
grafii wyglądają one jak organizmy z in-
nej planety. 

Wędrując lasami i polami Spalskiego 
Parku Krajobrazowego napotykamy sa-
motne krzyże przydrożne oraz kapliczki 
nadrzewne (fot. 4). Dzięki okolicznym 
mieszkańcom wiele z nich ocalało od za-
pomnienia. Może święci również spaceru-
ją leśnymi duktami i uważnie przyglądają 
się przyrodzie, jej wszystkim przemianom, 

latem zaś zbierają dojrzałe jeżyny. Bar-
dzo ciekawa kapliczka domkowa czeka 
na wędrowca przy miejscowości Glina (fot. 
5). Otwiera ona drogę do lasu, możemy 
ją wypatrzeć na niewielkim wzniesieniu 
pod stara lipą. Dach kapliczki zawsze jest 
przysypany liśćmi, a ściany mają żółty ko-
lor. Dlatego tak często trudno ją zauważyć 
i wiele osób omija niewielki domek.

Na terenie parku czytelnik odnajdzie 
stare, drewniane chałupy i poczuje się 
wśród nich jak w skansenie. Niestety, nie-
które z nich, pozbawione ludzkiej opieki, 
coraz bardziej niszczeją. Najpierw po-
dwórze zaczyna zarastać trawą, a po-
tem chałupa i płot znikają za koronami 
drzew. Tutaj las upomina się o to, co jego. 
Bo przecież kiedyś na tym terenie Puszcza 
Pilicka panowała niepodzielnie. Potem 
wkroczyliśmy na jej obszar, a dzisiaj las 
zabiera to, co pozostawili po sobie ludzie: 
domostwa, obory i stodoły. A pokryte sło-
mą dachy jeszcze tak niedawno wyglą-
dały bardzo malowniczo na tle ciemnej 
ściany boru (fot. 7). 

Należy też trochę opowiedzieć o rzece 
Pilicy, która meandruje przez lasy spalskie. 
W niektórych miejscach płynie ona leniwie, 
rozlewając się szeroko, w niektórych zaś 
przyspiesza swój bieg. Charakterystyczną 
cechą Spalskiego Parku Krajobrazowego 
są piaszczyste skarpy porośnięte lasem so-
snowym (fot. 6). Płynąc kajakiem, ma się 
wrażenie, że zaraz kilka sosen wpadnie 
w rwący nurt. Ich korzenie już wiszą w po-
wietrzu. Wieczorem, przed zachodem 
słońca, pnie sosen na skarpach przyjmu-
ją pomarańczową barwę. Ciepłe światło 
spływa po leśnym krajobrazie. Spacerując 
brzegiem rzeki, można łatwo natrafić na 
ślady działalności bobrów. Są to żeremie 
oraz charakterystycznie podcięte drzewa. 
Często na brzegu jest kilka takich drzew, 
a winowajcy nie ma, pojawia się on dopie-
ro wieczorem lub w nocy. Pilica tworzy ro-
mantyczne starorzecza porośnięte trzciną, 

pałką szerokolistną i jeżogłówką. W miej-
scowości Fryszerka można obejrzeć dwa 
drewniane młyny. Kiedyś dzięki spiętrzo-
nym wodom rzeki ze zboża uzyskiwaliśmy 
mąkę. Dziś młyny są już nieczynne, ich czas 
bezpowrotnie minął (fot. 2). Koła młyńskie 
odpoczywają.

Ze wzgórza, na którym stoi romański 
kościół pod wezwaniem św. Idziego, roz-
pościera się piękny widok na spokojnie 
płynącą rzekę i lasy, które wypełniają 
przestrzeń aż po horyzont. Wydaje się 
nam wtedy, że dawna puszcza nie ma 
końca. Widziała ona w pełnym rozkwicie 
zamek Kazimierza Wielkiego w Inowło-
dzu, walki w czasie I wojny światowej, po 
których pozostały cmentarze żołnierskie, 
zawieruchę II wojny światowej – jej śla-
dem są właśnie bunkry w Konewce i Je-
leniu. Dawała ona schronienie majorowi 
Henrykowi Dobrzańskiemu „Hubalowi”, 
który wraz ze swoim oddziałem prowa-
dził działalność partyzancką przeciwko 
Niemcom i zginął w okolicach Anielina, 
w kwietniu 1940 roku. Nawet duch Juliana 
Tuwima wciąż krąży po Zakościelu (poeta 
spędzał tam okres letni) i recytuje „Kwiaty 
polskie”. Choć dzieło to nie jest o lesie, to 
łąki z ich bogatą florą i fauną, stanowią 
ważną część Spalskiego Parku Krajobra-
zowego. My też szukamy tutaj schronienia, 
uciekamy w ciszę konarów przed miejskim 
zgiełkiem. 

Warto też szerzej opisać średnio-
wieczny zamek. Kilka lat temu była to 
zupełna ruina, czyli góra kamieni wy-
stających znad pokrzyw i traw. Ciężko 
było określić nawet przybliżony kształt 
tej budowli. Dziś to prawdziwy zamek 
z komnatami, w których mieszczą się 
sale wykładowe i biblioteka, a nawet 
z windą, która trochę dziwnie wygląda 
w jego wnętrzach. Dużo włożono wysiłku 
i zapewne pieniędzy w jego odbudowę. 
Obecnie zamek Kazimierza Wielkiego 

4

5

6
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Prezentacje poetyckiezielone strony ziemi łódzkiej 

* * *

jesteś jak jeż

wystawiasz kolce

zwijasz się w kulkę

żeby nikt nie mógł dotknąć

czułych miejsc

a przecież jeże

też potrafią się uśmiechać

 Agnieszka Jarzębowska

* * *

Gdy nie będę już do niczego zdolny
- albo inaczej
- gdy już będę zdolny do wszystkiego

Gdy już niczego nie będę mógł ofiarować Tobie
- albo inaczej
- gdy już będę mógł wszystko ofiarować Tobie

Dam Tobie różę czerwoną,
którą noszę nie rozkwitłą w lewym przegubie:
otworzy się za muśnięciem srebrnego promienia brzytwy ...

    Krzysztof Śniegula

7

naprawdę robi spore wrażenie na zwiedza-
jących, z jego odbudowanej wieży powiewa 
flaga. Gdy byłam mała chodziłam po jego 
murach, dziś wisi tu tabliczka: „Zakaz cho-
dzenia po murach”. A szkoda. Bo to było na-
prawdę przyjemne zajęcie. Ale wieży wtedy 
nie było.

Zwiedzając Inowłódz warto też, chociaż 
na chwilę, zajrzeć do XIX-wiecznej synago-
gi. Kiedyś była tam biblioteka, obecnie jest 
sklep. We wnętrzu, wśród ciastek, zupek chiń-
skich, serów, butelek z wodą mineralną, od-
najdziemy fragmenty oryginalnych malowideł 
(fot. 8). Jak szybko budynki zmieniają swoje 
przeznaczenie… 

Życie lasu – to zapis poszczególnych chwil, 
zmieniających się pór dnia i pór roku. Puszcza 
Pilicka nadal oddycha. Na korze sosny wciąż 
błyszczą bursztynowe krople żywicy. Co o nas 
powiedzą zasadzone dzisiaj przez leśników 
sosenki? Bo przecież zanim ich korony dołą-
czą do chóru boru, minie wiele lat. Ktoś inny 
w ich cieniu będzie zbierał fioletowe jagody. 
Maleńkie sosenki będą stanowiły dom dla ko-
lejnych pokoleń ptaków.                                                                                     

8
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Między wierszami (kronika)

W związku z tym, że mam 
bardzo rzadko okazję 
pisać o literackich wyda-

rzeniach w Łodzi, to tym razem będzie, 
jak to się mówi: w telegraficznym skró-
cie, o kilku spotkaniach prozatorskich 
i poetyckich, które odbyły się w naszym 
mieście. Nie potrafiłam dokonać wyboru, 
o którym z nich powinnam tylko wspo-
mnieć, a o którym ułożyć dłuższy tekst. 
Choć sądzę, że nie ma mniej ważnych 
spotkań. Zatem będzie po parę zdań 
o każdym z nich. Do dat niestety zupełnie 
nie mam pamięci, więc je pominę przy 
moim prawie kronikarskim opisie. Zresztą 
pewnie nie tylko ja mam problem z za-
pamiętywaniem dat.

Na wielu spotkaniach autorzy wy-
stępują solo, tylko z własną twórczością, 
jednak zauważyłam, że poeci czy pisa-
rze także lubią występować w duetach. 
Może bierze się to stąd, że w takim 
duecie jest po prostu raźniej, a i łatwiej 
jest wtedy pokonać własną nieśmiałość. 
Niektórzy mówią, że takie spotkania są 
ciekawsze niż wtedy, gdy autor przed-
stawia tylko własne wiersze lub prozę. Ja 
zajmę się jednymi i drugimi występami.

Bardzo interesujący i różnorodny był 
program Katamaranu Literackiego, choć 
niestety z braku czasu nie uczestniczyłam 
we wszystkich spotkaniach w Akade-
mickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych 
(AOIA). 

Wiersze Aldony Borowicz znałam 
głównie ze strony internetowej Związ-
ku Literatów Polskich, wreszcie mogłam 
autorkę posłuchać i zobaczyć osobiście. 
Drobna, niepozorna, a jej utwory niosą 
mocny filozoficzno-egzystencjalny prze-
kaz. Aldona Borowicz zajmuje się także 
eseistyką i krytyka literacką. Opowieść 
o tym, jakie jest zadanie krytyki literac-
kiej, czym jest poezja i kim jest poeta, 
zajęła sporą część spotkania. Dużo jest 
przecież osób „tworzących” wiersze, 
a dużo mniej takich, które w sposób mniej 
lub bardziej naukowy piszą o nich. A ci 
ostatni przecież też są bardzo potrzeb-
ni, zarówno czytelnikom, jak i samym 
poetom.

Wspominam miło również spotkanie 
z Katarzyną Georgiou, może z racji ka-
meralności, bo przyszła zaledwie garst-
ka osób, a może dlatego, że autorka 
okazała się bardzo oryginalną osobą, 
oczywiście w pozytywnym znaczeniu 
tego słowa. Jest ona zafascynowana kul-
turą i wierzeniami Indian północnoame-

Solo
Magdalena Cybulska

Agnieszka Jarzębowska i Dariusz Staniszewski w bibliotece przy Pięknej
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Między wierszami (kronika)
rykańskich, co także widoczne jest w jej wierszach, 
które są niesłychanie baśniowe i magiczne. Czytając 
te utwory dochodzimy do wniosku, że z obserwacji 
przyrody, przemian w niej zachodzących, człowiek po-
winien czerpać swą mądrość życiową. Nasza bohater-
ka po kilku minutach zaraziła swoją pasją wszystkich 
obecnych na sali. Katarzyna Georgiou przez kilka lat 
mieszkała w Kanadzie, z wykształcenia jest nauczycie-
lem wychowania przedszkolnego, często zatem pracu-
je z dziećmi a także pisze dla nich wiersze.

Bardzo wzruszające było spotkanie z liryką nie-
żyjącego już tatrzańskiego poety, Jerzego Tawłowi-
cza. Jego poezję przybliżyły nam Małgorzata Skwa-
rek-Gałęska, Magdalena Węgrzynowicz - Plichta 
a także obecna w AOIA żona poety.  Obejrzeliśmy 
film Tadeusza Oratowskiego o Jerzym Tawłowiczu, 
oprócz górskich krajobrazów zachwyciły nas piosen-
ki wykonywane przy dźwiękach gitary przez poetę. 
Jerzy Tawłowicz był także przewodnikiem tatrzańskim, 
zajmował się fotografią, do niektórych swoich wierszy 
skomponował muzykę. Wszyscy, którzy kochają Tatry 
i poezję, na pewno wyszli z tego spotkania zauroczeni.

Teraz będzie o łódzkich poetach: Krzysztofie P 
Nowaku i Jolancie Miśkiewicz, czyli reklama naszego, 
podwórkowego środowiska artystycznego.  Pierwszy 
z wymienionych to wielki miłośnik kotów i krótkich, la-
pidarnych wierszy. Jego utwory to takie kilkuwersowe 
„błyski” zakończone trafną pointą. Często głównymi 
bohaterami wierszy Krzysztofa P Nowaka są właśnie 
koty, razem z poetą obserwujemy ich zachowanie, po-
lowania, zabawy i próby „oswajania” człowieka przez 
kota. Bo przecież tak naprawdę to one nami rządzą, 
a my im ciągle ulegamy, choć z drugiej strony kot jest 
wspaniałą „muzą” dla piszących. 

Jolanta Miśkiewicz zajmuje się satyrą, ale także 
pisze poważne utwory liryczne. Ostatnio promowała 
swoje nowe książki w Wojewódzkiej Bibliotece Pu-
blicznej im. J. Piłsudskiego i w AOIA.  Można rzec, że 
poetka ma już swoje stałe grono czytelników, gdyż jej 
spotkania zawsze przyciągają wielu słuchaczy.  Jest 
ona również twórczynią grupy literackiej „Powrót”, 
która działa na Bałutach, w bibliotece przy ulicy An-
drzeja Radka 8. Dlaczego taka nazwa grupy? Jolanta 
Miśkiewicz wraz ze swoimi przyjaciółmi chce powrócić 
do dawnych wzorców poetyckich, poezji rymowanej 
(oczywiście nie mam tu na myśli rymów częstochow-
skich), przecinków, kropek i wielkich liter. Rzeczywiście 
interpunkcja często jakoś znika we współczesnej po-
ezji. Więc jeśli ktoś myśli o klasycznej formie wiersza, 
to na pewno w tej grupie znajdzie swoje miejsce. 

Obiecałam wcześniej, że także zajmę się duetami 
autorskimi. Będą to duety mieszane.

Katarzyna Nowak i Michał Wichowski to duet 
poetycko-prozatorski, z którym mogliśmy się spotkać 
w AOIA. Katarzyna Nowak, czyli ta bardziej liryczna 
połowa duetu, jest związana ze środowiskiem Anina, 
ma na swoim koncie debiutancki tomik poetycki, jej 
wiersze były drukowane w kilku antologiach. Michał 
Wichowski to przede wszystkim prozaik oraz dzien-

nikarz, a także autor zbioru opowiadań, których ak-
cja dzieje się w USA i w Polsce.  W przerwach mię-
dzy czytanymi przez niego fragmentami opowiadań 
mogliśmy się dowiedzieć trochę o sekretach pracy 
reportera.

Teraz przedstawię duety wyłącznie poetyckie.
Agnieszka Jarzębowska i Dariusz Staniszewski 

mieli swoje spotkanie autorskie w bibliotece na uli-
cy Pięknej. „NIC, co Lucky Łódzkie…” Było to popo-
łudnie pełne humoru, fraszek, limeryków, uśmiechów 
i uśmieszków. Bo przecież w życiu nie można być cały 
czas poważnym. Agnieszka Jarzębowska czytała 
fraszki ze swojego nowego polsko-angielskiego tomu, 
o łatwym do zapamiętania tytule: „Nic / Nothing”. 
Znalazły się w nim fraszki autorki w świetnych prze-
kładach Marka Marciniaka, tłumacza zaprzyjaźnio-
nego ze środowiskiem Koła Literackiego Anima, do 
którego należą i Agnieszka, i Darek. Można powie-
dzieć, że fraszka to takie „nic”, a zawsze przecież 
można się pośmiać lub zastanowić nad naszą pełną 
ironii rzeczywistością. Dariusz Staniszewski prezento-
wał utwory z tomu: „Lucky Łódzkie czyli z uśmiechem 
dookoła Łodzi”. Przewodnik ten jest pełen dowcipnych 
skojarzeń, zabawnych postaci i równie zabawnych sy-
tuacji. Wszystko zaś dzieje się w scenerii podłódzkich 
miejscowości. 

W Bałuckim Ośrodku Kultury Rondo mogliśmy 
posłuchać utworów Małgorzaty Zawiszy (z tomu „Eu-
rydyki”) oraz Jana Piotra Iwańskiego (z tomu „Orfe-
usze”). Tomiki te łączy podobna tematyka wierszy, 
grafika (w której możemy odnaleźć elementy nawią-
zujące do mitologii i starożytności) wykonana przez 
Dominikę Gałęską oraz odwołania do Eurydyki i Or-
feusza. Autorzy stworzyli bardzo ciekawy dialog po-
etycki. Wiersze Małgorzaty Zawiszy są nad wyraz 
delikatne, pełne ulotnych chwil, codziennych pejzaży, 
oczekiwania na czułość i miłość. Jej sceniczny partner 
stworzył tomik o dziewczynach, kobietach, które po-
wodują, że świat mężczyzny staje się zupełnie inny, 
pełen barw i odcieni. Bo kimże byłby Orfeusz bez 
swojej Eurydyki?

Solo, w duecie, ale zdarzają się także występy 
grupowe. Taki spotkanie miało miejsce w Boniecki 
Cafe w Pabianicach. Piotr Kasjas, którego wierszy 
mogliśmy posłuchać równo rok wcześniej w Poleskim 
Ośrodku Kultury, tym razem zaprosił swoich przyja-
ciół (Agnieszka Battelli, Krzysztof Maria Szarszewski), 
aby z nim współtworzyli wieczór artystyczno-literacki.
(…) Całość trwała do późnej nocy, gdyż poeci czę-
sto mają problem z zakończeniem spotkania, za-
wsze można coś jeszcze opowiedzieć lub przeczytać 
jeszcze jeden wiersz. Tak też było tym razem, gdyż 
nasi bohaterowie to na pewno nietuzinkowe postacie 
o wielu pasjach. A po spotkaniu zawsze tak trudno się 
rozstać… (O spotkaniu szerzej – obok).

I chyba tutaj, aby już nie przedłużać, ja rów-
nież zakończę swoją relację z łódzkich i podłódzkich 
spotkań poetyckich i prozatorskich. Do zobaczenia  
na literackich szlakach.                                                                                      
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Między wierszami (kronika)

Są takie miejsca, które przyciągają niezależnie od pory roku. Znajdziesz tam wielobarw-
ny, wielojęzyczny tłum i pojedynczych ludzi, którzy czują to samo, patrząc na te same 
ulice, zaułki i wnętrza.

Kraków. 23-26 stycznia 2014r. Trochę mrozu, pada śnieg. Najpierw spacer tam, gdzie zawsze, do Rynku. 
Która godzina? Ach, zdążysz jeszcze do Kamienicy Hipolitów. Zbiór przedmiotów i mebli, które już nie potrzebują ludzi... zastygły 
w roli eksponatów, mimo to warto spojrzeć na sprzęty, obrazy, zegary, czas się zatrzymał. Gabinet, pokój kolekcjonera, staro-
świecka, zagracona sypialnia babci, pokój panienki, sypialnia państwa, jadalnia, salon… Jeśli masz zwykłe mieszkanie w bloku, 
poczujesz atmosferę starej kupieckiej kamienicy. 

Później spacer uliczkami wokół starego Rynku, knajpki, jakieś dobre jedzenie, 
kufel grzanego piwa, bo zimno… Stąpasz po śladach. Wielu śladach - artystów, 
pisarzy, malarzy, poetów, zwykłych krakowian i turystów. I wciąga cię to miasto, 
czujesz jego urok. Zwykli mieszkańcy opatrzyli się już z jego murami, trochę de-
nerwuje ich niekończący się tłum i gwar, ale ty znajdujesz piękno i czar, uwiecz-
niasz na fotografiach, które muszą zrobić wrażenie, bo jeśli ty widzisz piękno, to 
ono jest. Przypominasz sobie wtedy utwory znanych poetów, powtarzasz w my-
ślach „Zaczarowana dorożka, zaczarowany dorożkarz, zaczarowany koń…” 

Wieczorem pójdziesz na koncert smyczkowy, posłuchasz złotych nut, znanych odkąd 
zaczęto ci serwować muzykę. Słuchaczy przybyłych na koncert niewielu, możesz mieć 
wrażenie, że muzycy grają tylko dla ciebie.

Masz już zaplanowane, co będziesz robić wieczorem. 
Na pewno wybierzesz się do swojego ulubionego Teatru 
Słowackiego. Tym razem obejrzysz sztukę „O rozkoszy”. 
Dziwną sztukę, skłaniającą do przemyśleń. Spotkanie Di-
derota z Katarzyną II. Zadziwi cię, jak się do niej zwraca-

no (a może to tylko, a nawet na pewno, wymysł autora). Dojdziesz do wniosku, że rozkosz i władza 
to może dobre połączenie, jeśli dodać do tego oświeconego myśliciela, ale ostatecznie najwierniejsi 
zostaną odsunięci, wygrają intryganci, pochlebcy. A jeśli komuś zasłużonemu zimno, dostanie szubę 
i samotność. Sztuka daje wiele możliwości interpretacyjnych, wyciągniesz dla siebie, co zechcesz.

Cudowne LaTa. Mój Cudowny rok!

Agnieszka Jarzębowska
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Między wierszami (kronika)

Następnego dnia znów zaciągnie cię na Stare Miasto, 
chociaż pada śnieg, wieje wiatr i czuje się wilgoć 
w powietrzu. Po drodze mijasz zaułki, które widziały 
cię wiele razy, przypominasz sobie wieczory spę-
dzone w kabarecie, w kawiarni, albo w teatrze. 
Zajrzysz do Muzeum Wyspiańskiego, obejrzysz 
niezwykłe młodopolskie graffiti, obrazy, rzeźby, 
plakaty. Wyjrzysz przez okno, tam też znajdziesz 
sztukę w postaci pięknie zaschniętych kiści winogron 
okalających okna i ściany    w całym patio. 

I jeszcze, hyc, do szuflady Wisławy Szymborskiej. 
Popatrzysz na zbiór fotografii na tle tabliczek 
z dziwnymi nazwami miejscowości: Pikutkowo, Pcim, 
Pacanów, Donosy. Ale nie znajdziesz nazwy Małe 
Swornegacie - miejscowości w Borach Tucholskich, 
gdzie przez wiele lat spędzałeś wakacje. Wycią-
gniesz szufladę z dyplomem i medalem noblowskim, 
obejrzysz maski i drzewo genealogiczne poetki. 
W sklepiku kupisz pamiątkowe drobiazgi i książkę 
o Dagny. Później wypijesz gorącą czekoladę po 
włosku i zjesz pyszne ciasto marchewkowe. 

Wieczorem wybierzesz się do kawiarni 
Cudowne Lata na spotkanie poetów, które 
było głównym powodem twojej podróży. 

Zostaniesz przywitany przez gospodarza wieczoru 
Jacka Sojana. Innych poznasz, ale nie wiadomo, czy 
oni od razu poznają ciebie, dopiero później, kiedy 
wypijesz kieliszek wina, posłuchasz wierszy, opo-
wiadań, piosenek i rozmów, wsiąkniesz w atmosferę 
tego miejsca, a główni goście - Rafał Czachorowski 
i Andrzej Kanclerz zostaną razem ze swoimi utworami 
w twojej przestrzeni. 

Przypomnisz sobie napis na ścianie w muzeum: 
W sztuce jest spokój
W sztuce ukojenie
W sztuce jest życie
W sztuce zapomnienie.
                           
  L.Solski
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Co tym razem pognało mnie do Cudow-
nych Lat? Otóż pognała mnie chęć udzia-
łu w spotkaniu z Bogdanem Zdanowi-

czem… A skąd się wzięła? Wzięła się z ciekawości 
(nie tylko babskiej)… Od pewnego czasu przyglą-
dałam się dialogom internetowym Jacka Sojana 
i Bogdana Zdanowicza. Cza-
sem zwykłe bla.. bla…, cza-
sem uszczypliwe, ironiczno-ką-
śliwe komentarze do wierszy, 
do sytuacji życiowych, czasem 
poważna merytoryczna dys-
puta o literaturze, czasem 
dowcipne dedykacje Zdano-
wicza dla Sojana… 

Nie przyznałam się, że 
będę. Musiałam nieco zmie-
nić wcześniejsze plany week-
endowe, odłożyć na później, 
co się da odłożyć na później, 
wypatrzeć miejsce, gdzie się 
zatrzymam, wreszcie dotrzeć 
na czas, nie spóźnić się.

Oczywiście się nie rozcza-
rowałam. Spotkanie wybuchło 
jabłecznie, rozwijało się spon-
tanicznie. Poeta na wstępie zaznaczył, że jest to 
jego pożegnalne spotkanie, ponieważ musi opuścić 
Kraków, wyjechać w rodzinne strony.  Motywy decy-
zji, jak to w życiu… 

Był czas na czytanie wierszy, ale oprócz stan-
dardowego przedstawienia sylwetki twórcy przez 
Jacka Sojana i odczytania kilku tekstów, była nie-
spodzianka. Z inicjatywy Bogdana Zdanowicza 
w czytanie  (nietypowo) zostali zaangażowani 
uczestnicy spotkania. Autor rozdał przygotowane 
wcześniej eleganckie plakaty z wydrukowanymi 
trzywersowymi tekstami – krzyżykami… Nie był to, 
jak chciał Jacek Sojan, poemat, jedynie według sa-
mego Zdanowicza, notatki z ostatniego czasu. Słu-
chający zamienili się w czytających… W dowolnej 
kolejności, czasem kilkakrotnie, zostały przeczytane 
te trzywersowe utwory i każdy „recytator” miał swój 
wkład w nawiązanie nici porozumienia, zrozumie-

nia, na chwilę zadumy, refleksji… Prysnęła bariera 
wieku, doświadczenia…, zwyczajowy podział - ON 
i MY – zmienił się, powstało poczucie więzi, zostało 
tylko MY…

Później był turniej jednego wiersza, zgłosiły się 
trzy osoby. Jurorem był bohater główny spotkania; 

zaczął od powiedzenia, co 
w przedstawionych tekstach 
najlepsze. Wszyscy otrzy-
mali w upominku najnowszy 
tomik Bogdana Zdanowicza 
„Przebieranka” a zwycięzca, 
Krzysztof Łojek, dodatkowo, 
jak każe zwyczaj Cudownych 
Lat, butelkę czerwonego wy-
trawnego wina. 

Jeszcze później – rozmo-
wy w mniejszym gronie. Przy 
jednym ze stolików poeci: Ma-
riusz S.Kusion, Krzysztof Łojek, 
Agnieszka Żuchowska-Arendt 
z rodziną, przy drugim Bog-
dan Zdanowicz, Jacek Sojan 
(poeta i filozof), energetyczna 
Anna Kasieczka, Arek Łusz-
czyk (warszawianin, znakomi-

ty fotografik – autor wielu relacji ze spotkań literac-
kich), Ania Raschle (Polka ze Szwajcarii), wreszcie 
Bożena Karpińska (utalentowana malarka i portre-
cistka) i tajemnicza Pi El (Elżbieta – miłośniczka po-
ezji i sztuki w ogóle oraz stała uczestniczka spotkań 
w Cudownych Latach). Ela i Bożena określone zostały 
przez Jacka Sojana jako muzy krakowskich poetów, 
nieco wcześniej odłączyła się Monia Dębowska (po-
etka, ekolog). Rozmawiano, rozmawiano, rozmawia-
no… Każdy wyniósł z rozmowy coś dla siebie.

Jako pointę warto przytoczyć odpowiedź Bog-
dana Zdanowicza na pytanie zadane przez mło-
dziutką dziewczynę jeszcze w trakcie spotkania.

- Skąd bierze się potrzeba pisania?
- Z choroby. Pisanie jest chorobą – odrzekł Bog-

dan Zdanowicz.
- I lekiem… – dorzucił ktoś.

Poety 
Bogdana 

Zdanowicza 
pożegnanie 
z Krakowem
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W dniach 19-22 czerwca 2014r. w Brzegu odbył się 
XV Zjazd Poetów Po Godzinach – grupy skupiającej 

autorów z różnych zakątków Polski. Wszystkie dotychczasowe 
zjazdy miały swoją specyfikę, swoją energię i dramaturgię. 
W opowiadaniach obrosły legendą. Pewnie będzie i tak z te-
gorocznym, organizowanym przez grupę entuzjastów słowa, 
obrazu, dźwięku, tańca, poszukujących nowych sposobów wy-
rażania siebie.

Ciągnęło mnie tam, tak jak wielu innych, którzy przebyli dro-
gę od kilkudziesięciu do kilkuset kilometrów, aby się zobaczyć, 
pogadać, poszaleć, przeżyć wspólne warsztaty teatralne, ta-
neczne, posłuchać innych poetów, pośpiewać, zobaczyć zdjęcia, 
montaże, popodziwiać młodziutką baletnicę. Znaleźć się wśród 
„swoich” i wśród tych swoich znaleźć – na godzinę, dwie – do 
pogadania kogoś bardziej „swojego”. Osobowości różne, róż-
ne wiersze, różne poetyki, ale wspólna chęć do przeżywania 
sztuki, dyskutowania o niej i spojrzenia z różnych perspektyw. 

Program zjazdu był szczególnie bogaty w interesujące wy-
darzenia artystyczne. Najpierw wieczór autorski Romana Ho-
neta w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Księcia Ludwika I, 
prowadzony przez Radosława Wiśniewskiego. Ciekawe pyta-
nia, nietuzinkowe odpowiedzi; niezwykle udane spotkanie, choć 
może nie wszyscy spodziewali się usłyszeć formułowane przez 
poetę nominowanego do wielu nagród literackich, w tym do 
Nike, opinie w stylu m.in. „poezja musi być trochę głupawa”, 
„idealny czytelnik to ten, co kupi książkę, bo autor ma z tego 
tantiemy”. 

Następnego dnia w Ratuszu Miejskim – Galerii Sztuki Współ-
czesnej BCK – odbył się wernisaż wystawy fotografii autorstwa 
Marii Kuczary i Rafała Babczyńskiego pt. "Portret jednej kobie-
ty”, połączony z występem Soni Egner, niesamowitej tancerki, 
która oczarowała właściwie wszystkich. Wcześniej była mo-
delką pozującą do fotografii artystycznej dwojga fotografów, 
a później ożyła w tańcu, specjalnie na tę chwilę, na wernisażu. 
Słowo wstępne wygłosiła Małgorzata Południak.  A dziewczy-
na-baletnica jakby "zeszła ze ściany" i tańczyła w rytm muzyki 
skomponowanej przez Rafała Babczyńskiego. 

Ktoś powiedział, że taniec kojarzy się z czymś otwartym, 
z odfrunięciem, ekspresją na zewnątrz, a tu na odwrót, tancer-
ka zamknęła się w swoim pięknym świecie i patrzyliśmy na nią 
chwilami przez szybkę, niepewni, czy to kokon z pięknym mo-
tylem, co się dopiero rozwinie, czy też może owad schwytany 
w pułapkę pajęczyny i przeznaczony na czyjąś kolację. Foto-
grafie stały się zaczynem do dalszego działania artystycznego, 
bowiem mają do nich powstać (i powstają) ekfrazy. Ogłoszo-
no konkurs, w którym nagrodą główną jest zdjęcie, do którego 
zostanie stworzony najlepszy tekst. Wielu osobom przenikanie 
sztuk bardzo odpowiada, taka wzajemna inspiracja.

Po krótkiej przerwie, wypełnionej rozmowami, przyszedł 
czas na niezwykły monodram "Zakład pracy chronionej" Bar-
bary Janas-Dudek, w jej autorskiej interpretacji i z didaskalia-
mi czytanymi przez Jacka Dudka. To jakby poklatkowo ułożone 
studium kobiety, jej ciała, gestów, wreszcie obrazków z życia; 
kobiety uprzedmiotowionej, wyrobnicy, ladacznicy, reproduk-
torki, wariatki. Naprędce zorganizowana scena, minimum re-
kwizytów, bogactwo treści, niesamowita ekspresja – wszystko 
zatrzymane w tych paru zdjęciach.

W Niezależnym Ośrodku Kultury, lokalu o ciekawym wystro-
ju i sympatycznej nazwie  – Herbaciarnia, odbył się Maraton 
Poetycki, a w nim wieczór autorski Mariusza Partyki i Zenona 
Kałuży (vel Radka Wiśniewskiego), a także wieczór autorski 
Roberta Miniaka i Krystiana Ławreniuka. Spotkanie z Rober-
tem Miniakiem to właściwie wisienka na poetyckim torcie, choć 
tym razem Robert prezentował swoją prozę – tom opowiadań 
„Święci z drugiej ręki”. Krystian Ławreniuk również pochwa-
lił się swoimi opowiadaniami, które wkrótce mają się ukazać 
drukiem. 

Na jednym z kolejnych spotkań swoją poezję z najnowsze-
go tomu „Więdnice” zaprezentował Karol Samsel – ulubieniec 
grupy, erudyta, świeżo upieczony doktor nauk humanistycznych.

Wszystko to program oficjalny. Nieoficjalny obejmował 
warsztaty taneczne, które były prowadzone przez młodziutkich 
instruktorów: Darka Mrowca, Andrzeja i Angelikę Rolskich. Za-
częły się tradycyjną rozgrzewką i pląsami przy muzyce. Na-
stępnie wybrano dwa teksty poetyckie z almanachu wydanego 
przed rokiem przez PPG, podzielono poetów na dwie grupy 
i przydzielono zadanie zilustrowania za pomocą ruchu tychże 
tekstów. Zabawa była przednia. 

Kolejnym elementem integrującym grupę były warsztaty te-
atralne. Zmierzono się z „Wieczorem Trzech Króli”. Ale było to 
nietypowe zadanie aktorskie. Poeci, podzieleni w pary, mieli 
odczytać, przygotowane przez reżysera tego przedsięwzię-
cia, Annę Blaschke, dialogi. Przy czym jeden z grających czytał 
tekst normalnie, drugi zaś miał za zadanie swoją kwestię ra-
pować; stroje skomponowano naprędce z ręczników, obrusów, 
chustek… 

Było zwiedzanie miasta z przewodnikiem, wieczorne rozmo-
wy i śpiewy, które trwały często do rana. Wymiana tomików, 
autografy, zdjęcia, wręczenie pamiątkowych statuetek i dyplo-
mów. 

W imprezie wzięło udział 26 poetów, a „na chwilę” wpadło 
jeszcze więcej. Należałoby wymienić z nazwiska ich wszystkich, 
bo każdy wart odnotowania, a już na pewno sprawczyni tego 
całego zamieszania, Renata Radna Mszyca.

Zjazd Poetów Po Godzinach w Brzegu
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Już po raz kolejny odbyło się spo-
tkanie poetów w Stasiewiczówce, 

nieopodal bitwy wojsk pruskich i fran-
cuskich. W rekonstrukcji bitwy o twier-
dzę Nysę z roku 1807 udział wzięło 
350 żołnierzy i kilkadziesiąt koni. Bez 
ustanku słychać było głośne wystrzały 
z karabinów i potężnych armat. Do tego 
spalono dwa prowizoryczne drewniane 
domki. Jak w każdej bitwie byli ranni 
i zabici, którymi od razu zajmowały się 
sanitariuszki markietanki. Po skończonej 
bitwie u gospodarzy Violetty i Jerzego 
Stasiewiczów rozpoczęła się gorąca li-
teracka dysputa. Omawiano bieżące 
wydarzenia literackie, nowe, ambitne 
(międzynarodowe) projekty wydawnicze 
oraz czytano wiersze. Każdy z przyby-
łych poetów wniósł na wspólny stół „coś” 

w postaci „amunicji”. Były to nalewki, 
sałatki, racuchy, a także prawdziwy 
chleb razowy przywieziony aż ze stolicy. 
Wśród wojujących słowem do rozmów 
zasiedli m. in. Teresa i Witold Hrecza-
niukowie z Gostomi, Edmund Borzemski 
z Korfantowa, Jan Szczurek z Łącznika, 
Romana Więczaszek z Brzegu, Danuta 
Kobyłecka i Romana Klubowicz z Nysy 
oraz niżej podpisany, przybyły z War-
szawy.

Gdy ustały już wystrzały armatnie, 
gdy zakończyły się najważniejsze po-
tyczki słowne, postanowiono sprawdzić, 
co dzieje się na fortyfikacjach. Ku zdzi-
wieniu poetów wojska pruskie i francu-
skie zdążyły się już zaprzyjaźnić: wspól-
nie obozowano, spożywano trunki, które 
zagryzano wielkimi pajdami chleba ze 
szmalcem, rozmawiano w różnych języ-
kach. Pod zainspirowaną sceną, na ubitej 
glebie trwała prawdziwa potupaja. Sa-
nitariuszki markietanki ponętnie tańczy-
ły, dzieci (które uczestniczyły w bitwie 
jako bębniarze) radośnie podskakiwały. 
Niestrudzona kawaleria była podzie-
lona: część dotrzymywała towarzystwa 
niewiastom, część nie odstępowała kufli 
ze złocistym trunkiem, a inni w wolnym 
czasie polerowali dobrze służące arma-
ty. W tej scenerii wydaje się, że tylko ko-
nie miały wreszcie spokojną, wieczorną 
kolację. Przybyli na plac poeci szybko 
wmieszali się w wojsko. Były wspólne 
zdjęcia, pogawędki (na temat sztuczno-
ści dziewiętnastowiecznego strzelania). 
Najmłodszy z poetów opanował parkiet 
w rytm słowiańskich melodii.

Niestrudzenie wybiła północ. Trwał 
rozejm, choć w 1807 roku bitwę o Nysę 
jednoznacznie wygrali Francuzi pod do-
wództwem Napoleona Bonaparte. War-
to tu wspomnieć, że w okolicy spoczywa-
ją prochy jednego z braci największego 
przywódcy Francuzów. O historii, litera-
turze poeci żywo rozmawiali w altance 
(przy ognisku, którego dym skutecznie 
odpędzał komary), własnoręcznie wybu-
dowanej przez gospodarza imprezy, Je-
rzego. Rozmowy takie mogłyby się toczyć 
w nieskończoność, gdyby nie… poranek 
ze swą nieubłaganą prozą życia…

Już teraz chciałbym zaprosić wszyst-
kich za rok, w ostatni weekend lipca. 
Wtedy (miejmy nadzieję) odbędzie 
się już jubileuszowa, piętnasta bitwa 
o Twierdzę Nysa. To jedyne takie miejsce 
w kraju, gdzie podczas rekonstrukcji wo-
jennych wydarzeń, pod ostrzałem armat, 
poeci, pod dowództwem Violetty i Jerze-
go Stasiewiczów, dyskutują z literatami 
o wiecznie żywej poezji.

Z bitwą w tle

Piotr Goszczycki

Zdjęcia "wojenne" fot. Piotr Goszczycki
"rodzinne" fot.: Violetta Stasiewicz
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31 lipca 2014r. w Boniecki Cafe odbyło się niezwykłe spotka-
nie Piotra Kasjasa z udziałem zaproszonych gości, a byli nimi 
Krzysztof Maria Szarszewski, Katarzyna Żakowska, Agnieszka 
Batelli, Maciej Strumiłło. Spotkanie prowadził Dariusz Stani-
szewski. Sala była pełna po brzegi a nawet bardziej, cokol-
wiek by to nie znaczyło. Na ten wieczór Club Boniecki Cafe 
przeistoczył się w galerię obrazów za sprawą Katarzyny Ża-
kowskiej z Torunia.

Wśród publiczności znaleźli się: Jolanta Maria Miklaszewska, 
prezydent Pabianic Zbigniew Dychto, znakomity poeta Jan 
Stanisław Kiczor, pojawili się przedstawiciele łódzkiego Stoli-
ka Poetyckiego z Małgorzatą Skwarek-Gałęską, Małgorzatą 
Zawiszą, Magdaleną Cybulską, był Kacper Płusa…, zresztą 
uczestników spotkania można by wymieniać, reprezentowali nie 
tylko społeczność Pabianic, ale i Łodzi, Sieradza.

Miejsce wydarzenia, Pabianice, zostało wybrane nieprzypad-
kowo – to miasto bliskie sercu Piotra Kasjasa, Prezesa GŁOSU 
POLSKIEJ KULTURY w Wielkiej Brytanii, poety i propagatora 
literatury polskiej; patronat nad imprezą objął Prezydent Mia-
sta Pabianic i czasopismo literackie „Na Stronie” a główną or-
ganizatorką spotkania była Renata Uznańska-Bartoszek. 

Atmosfera była iście rodzinna, oprócz czytania wierszy każdy 
pochwalił się tym, co ma najlepszego, co mu się udało, z czego 

jest dumny, z czego czerpie inspiracje. Słuchaliśmy opowieści 
poety i obieżyświata Krzysztofa Szarszewskiego o przygo-
dach, w tym, mrożących krew w żyłach, bliskich spotkaniach 
z rekinami, o jego zainteresowaniach astronomią i wulkanami, 
poznaliśmy historię pięknej szabli, ba, można było nawet jej 
dotknąć, poznać tajemnicę rodzinnego mezaliansu pradziadka 
poety… Niezrównany jest gawędziarz z Krzysztofa Szarszew-
skiego, ale był też czas na jego wiersze, zarówno te wcze-
śniejsze w interpretacji samego autora, jak i fragmenty jego 
najnowszego tomiku i audiobooka z recytacjami Mistrza Mowy 
Polskiej 2012, aktora i poety, Dariusza Bereskiego.

Zaśpiewała Agnieszka Batelli, przeczytała swoje wiersze 
i opowiedziała o niekonwencjonalnych metodach terapii de-
presji, o warsztatach literackich prowadzonych przez dr Hannę 
Prosnak, były wstawki gitarowe w wykonaniu Bartosza Zdzie-
błowskiego i Tomasza Trojnara.

Piotr Kasjas z kolei opowiedział o początkach działalności Or-
ganizacji Polonijnej na Rzecz Rozwoju i Promocji Kultury Pol-
skiej GŁOS POLSKIEJ KULTURY w Birmingham, o jej sukcesach 
i kłopotach, na jakie natrafia. Twórca przeczytał kilka wier-
szy ze swojego najnowszego tomiku, wydanego dwujęzycznie 
przez wydawnictwo Ibis, pochwalił się swoim czwartym anglo-
języcznym tomikiem pt. "Collected Poems" (Wiersze Zebrane) 
wydanym przez Instytut Kultury Polskiej, co jest znaczącym 

Kasjas Szarszewski Battelli

Agnieszka Jarzębowska
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wyróżnieniem, ponieważ instytut w taki właśnie sposób promuje 
polską poezję na świecie.

Nie zabrakło podniosłych momentów. A mianowicie: Krzysz-
tofowi Marii Szarszewskiemu została wręczona Nagroda 
Specjalna Organizacji Polonijnej na Rzecz Rozwoju i Promocji 
Kultury Polskiej –  GŁOS POLSKIEJ KULTURY wraz z pamiąt-
kową statuetką Złotego Ikara i podziękowaniem za „krzewie-
nie mowy ojczystej piórem i czynem - Podaruj Książkę Polskiej 
Szkole na Litwie” . Inicjator i czynny wykonawca przybliżył ze-
branym przebieg akcji i zapowiedział kolejne jej etapy (do-
tychczas zebrano i przekazano młodzieży na Litwie sześć i pół 
tony książek, głównie klasyki polskiej literatury – kolejne dwie 
tony miały wyjechać 17 września).

Pismo gratulacyjne Prezydenta Miasta Pabianic otrzymał 
główny bohater spotkania, Piotr Kasjas. To niezwykle miłe, że 
poezja i działalność na rzecz rozwoju i popularyzacji kultury 
a także twórczość poetycka znalazła uznanie u władz miasta 
rodzinnego poety.

Wszyscy artyści, którzy wystąpili 31 lipca w Club Boniecki 
Cafe, udowodnili, że nie tylko potrafią tworzyć, ale przejawiają 
także wiele innych cennych inicjatyw w zakresie propagowania 
polskiej kultury w Europie, realizują swoje pomysły i wciągają 
do ich realizacji wiele osób, nie zapominając o najmłodszym 
pokoleniu Polaków na obczyźnie.

31 lipca 2014r-

W sierpniu 2014 r. uczestniczyłam, bardzo aktywnie, 
w ciekawej imprezie: LiteraTura Strzelin II. To dobre 
miejsce, by zadzierzgnąć  i pielęgnować więzi z koleżan-
kami i kolegami pisarzami, by porozmawiać o literaturze 
i życiu z mieszkańcami Strzelina, by promować twórczość. 
A wszystko to odbywa się na rzecz miejscowego Domu 
Dziecka, a także w ramach pomocy samemu miastu, które 
nie jest w najlepszej kondycji. LiteraTura Strzelin obfitowała 
w tym roku w spotkania autorskie (odbyło się ich kilka-
dziesiąt, m.in. gościł mistrz horroru Graham Masterton), 
spotkania dla dzieci, koncerty, występy kabaretu (w któ-
rym brałam udział i napisałam specjalnie na tę okoliczność 
teksty). Miałam również swoje spotkanie w Kamiennej Wie-
ży i promocję ostatnio wydanych książek: „Szklana kula” 
(proza) i „Skłamałam. Maria Magdalena.” (poezja). 

 ...a w Strzelinie

Jolanta Miśkiewicz
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V Lodži

som šla okolo
sochy klavíristu

sadla som si
vedľa nej
na kovovú lavicu

túžila som
byť na chvíĺu
pevná

z kovu sú nielen
ručičky hodín

hrali sme rezkú
melódiu

znela len
v mojej hlave
ako v  koncertnej
sále

ĺudia si myśleli
že sa usmievam
preto
lebo prestalo
pršať 

14.10.2014

    Na kolejne Rozłogi zawitali także goście ze Słowacji

W Łodzi

przechodziłam obok
pomnika pianisty
siadłam z nim
na metalowej ławeczce

chciałam być przez chwilę
z metalu
jak wskazówki zegara

graliśmy skoczną melodię
a może brzmiała
tylko w mojej głowie
jak w koncertowej sali

a ludzie 
widząc że się uśmiecham
zatrzymywali się
wokół nas

14.10.2014
Tłum. Stanisław Andrzej Średziński

Ružena Šípková 
urodziła się i mieszka w Myja-
ve na Słowacji. Już w 11 roku 
życia, jako uczennica III klasy, 
otrzymała nagrodę w konkursie 
poetyckim. W wieku 13 lat, ze 
względu na chorobę, czas się 
dla niej zatrzymał. Na szczę-
ście, po kolejnych trzynastu 
latach, podjęła ponownie naukę 
i zaczęła tworzyć. Od 2004 
roku ukazują się jej utwory 
w pismach, tomikach i antolo-
giach. W 2007 roku otrzymała 
prestiżową nagrodę słowackie-
go Towarzystwa Naukowego 
w Trnawie (I miejsce w kategorii 
twórczości poetyckiej zaawan-
sowanej), jest laureatką wielu 
innych konkursów i festiwali 
poetyckich. 
Od 2008 roku współpracuje 
z Integracyjnym Kołem Pisarzy 
i Poetów KAMENA w Łodzi.

Spotkanie przy Stoliku Poetyckim 
Na Stronie w ramach Festiwalu Rozłogi
07.10.2014

Ružena Šipková
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Między wierszami (kronika)

Na Lavičke Tuwima

Na Lavičke 
Tuwima
objím ma

Drž mi pevne dlane
chytaj sa ma za ne
ako za lano

V Lodži
oži

pre ráno

Na Ławeczce Tuwima

Na ławeczce 
Tuwim
obejmuje mnie

Trzymaj mocno w ramionach
zatrzymaj mnie
jakbyś spętał mocnymi linami

w Łodzi
aż

do rana

Tłum. Stanisław Andrzej Średziński

Bohuslava Vargová

Zwycięski wiersz TJW – autor, Ryszard Krauze, 
uświetnił swoim recitalem nasze spotkanie

Bohuslava Vargová-Hábovčíková

1967-70 szkoła ogólnokształcąca w Trnavie, 1970-75 dziennikarstwo na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Komeńskiego 
w Bratysławie, w 1976 ukończyła nauki polityczne w Moskwie,  w 1977 bibliotekoznawstwo na Wydziale Filozoficznym 
Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. W latach 1986- 90 była redaktorem New Idea. W 1991-2000 nauczyciel akademicki 
w Katedrze Kultury Romów, na Wydziale Edukacji Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze.
Pierwsze jej wiersze i opowiadania opublikowane zostały w antologii Kolumb (1974), kolejne publikacje z jej udziałem to:  
Prvé stretnutie (1976), Automobilový sonet (1977), Rómska matka (1991). Napisała książkę dla dzieci knižkyJe to tak, a či 
tak? (1978), Žartovanky (1980), dla dorosłych: Anioł stracił pióra (1979). Jest autorką publikacji na temat obrazu dzieci romskich 
i młodzieży w literaturze (1993), Romni. Romani kobieta w literaturze (1994), Wariacje i imitacje romskich pieśni ludowych (2009). 
Zajmuje się problematyką kultury Romów na Słowacji, we współpracy z radiem i telewizją. Nadal publikuje swoje utwory.
W ramach stowarzyszenia  MULTIKULTURA V NAS jest wydawcą  pism społeczno-kulturalnych ARKADIA, BELLARIE  oraz pisma 
słowacko-romskiego dla dzieci „ Myszka”. Przewodzi stowarzyszeniu Kultúrne združenie národností a etník Slovenskej republiky. 
Kontynuuje działalność Damiana Vizara. Od 2008 roku współpracuje z Integracyjnym  Kołem Pisarzy i Poetów KAMENA w Polsce. 
Mieszka w Bratysławie.
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Między wierszami (kronika)

16 października 2014 r. w łódzkim Akademickim Ośrodku 
Inicjatyw Artystycznych odbyło się spotkanie z poetką Teresą Kia-
rą Duńską. Organizatorem był Katamaran Literacki prowadzony 
przez łódzką poetkę Małgorzatę Skwarek-Gałęską, która ma 
umiejętność znajdywania ciekawych twórców z całej Polski. Na 
temat twórczości Teresy Kiary Duńskiej można znaleźć informacje 
w Internecie. Jednak okazało się, że spotkanie na żywo jest de-
biutem poetki. Ja poszłam na to spotkanie, nic o autorce wierszy 
nie wiedząc. Czasami lepiej jest bez balastu informacji oddać się 
wrażeniom samego spotkania z czyjąś twórczością.

Prezentowane były wiersze z trzech tomików  - "Pierścienie 
ognia", "Warkocz Bereniki" oraz "Strofy światłem utkane". Wier-
szom towarzyszyła prezentacja obrazów poetki, która, jak się 
okazało, jest także malarką, grafikiem, zajmuje się fotografią. 
A więc obraz, uchwycenie kadru jest tym, co przyciąga poetkę. 
Wyraźnie daje się to zauważyć w jej poezji, chociaż słowo to 
z gruntu tworzywo odmienne od farby. A jednak kształtowanie ob-
razu poetyckiego u poetki odbywa się na wzór obrazu malarskie-
go. Przypomina mi się w tym momencie litewski malarz Konstan-
ty Ciurlionis, który uważał, że nie ma granic pomiędzy sztukami, 
że muzyka łączy poezję i malarstwo a tym co łączy jest obecna 
w dziele architektonika.

Poetycka magia wierszy Teresy Kiary Duńskiej zadziałała 
od pierwszych wersów czytanych wierszy. Plastyczność świata 
przedstawionego osadzona przede wszystkim w opisach natury, 
zmiennych porach roku i  więzi, jaka łączy "ja" liryczne z mityczną 
przeszłością (wątki celtyckie, egipskie, chrześcijańskie). Dominantę 
stanowi jednak Matka Natura, stały, niezmienny punkt odniesienia 
wywołujący obrazy i doznania podmiotu lirycznego. Jednocześnie 
Matka Natura utożsamiona jest z przestrzenią sakralną, tj. taką, 
która wciąż pozostaje niewyjaśniona i skrywa w sobie tajemnicę. 

Nieobecność niestrudzenie szuka obecności
pomyśl o niewidzialnym
usłysz nienazwane
dotknij niewiadomego
Matko Naturo i ty Ojcze najwyższy
 //  T.K.Duńska,Szamanka/

Doznania i uczucia decydują o widzeniu świata, dlatego 
przestrzeń jaką poetka otacza swój świat, jest z pogranicza 
snu i własnej wyobraźni. Jest odrealniona, co było tak bliskie 
poetyce impresjonizmu i symbolizmu. Świat traci ostre kontury, 
obrazy przenikają się nawzajem, słowa łączą w zaskakujące 
zestawienia, które w codziennej komunikacji nigdy nie występu-
ją. Metaforyka staje się "gęsta", co jeszcze bardziej podkreśla 
oniryczny charakter obrazu.

Melancholie
upinam nad czołem
w korzenie ziemi
uplątana
 /T.K.Duńska,Świerszcze

Madonny
wodą zaklęte
 /T.K.Duńska, Dusza/

w zamyślonych
oczach kota
czają się wróble
/T.K.Duńska, Wróble/

Do poezji impresjonistycznej wydaje się zbliżać wiersze 
Teresy Kiary Duńskiej bogactwo epitetów, które podkreślają 
zarazem "malarskość" jej poezji (rozgrzane powietrze nocy, 
ramiona sierpniowe, omszałe milczenie, srebrzysta zmowa nitek 
w moim warkoczu, akwarelowe serce, turkusowe cienie kładzie 
światło).          

W tych zmiennych obrazach jak pielgrzym porusza się  Ob-
serwator (podmiot) i utwierdza w akceptacji tajemnicy i czerpie 
z całą mocą z możliwości zachwytu. Nie ma w tych wierszach 
śladu buntu, zadawania trudnych pytań, negacji porządku.  

Sen, mgła, światło. 
O wierszach Teresy Kiary Duńskiej

 Hanna Prosnak
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Między wierszami (kronika)
Spokój, jako aprobata UNIVERSUM 
w postaci, w jakiej dane jest oglądać. 
Akceptacja swojej w nim obecności 
w sposób, jaki zapisany jest w odwiecz-
nym prawie Natury - życiu i umieraniu. 
Strofa, która mogłaby stanowić motto 
twórczości poetki z Kartuz, pochodzi 
z wiersza "Moje wnętrze"

Ziemia jest do przeżycia
jak wielka miłość która spada
i musi dopełnić się cała
od początku do końca
we mnie droga daleka
i płoną pochodnie
wśród czterech żywiołów idę
Ja Powietrze
Ja Ziemia
Ja Ogień
Ja Woda 

/w tomiku: Strofy światłem utkane, 
W-wa 2014/ 

Dla mnie te wiersze tworzą rodzaj 
baśni i pieśni jednocześnie. Poetka wpro-
wadza nie tylko w świat głębokich od-
czuć, ale potrafi w odbiorcy poruszyć 
jego własny świat przeżywania. Ser-
decznie pozdrawiam Autorkę. Dziękuję 
za tomiki i przepiękny autorski wieczór.

Wydawcą książek Teresy Kiary Duń-
skiej jest Warszawska Firma Wydawnicza.

Od redakcji: Więcej relacji z wyda-
rzeń poetyckich, które miały miejsce jesz-
cze w 2014 roku, na łamach NS’2015.
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Prezentacje poetyckie

…. 

przysięgasz sobie, że już nie zaboli,
ostatni raz pięścią słowa dał ci w twarz
ostatni raz ciął śmiechem jak szpicrutą
przysięgasz sobie – ostatni raz

czasem się myli nawet czarownica
gdy pisze słowa słodkie, najpiękniejsze
czasem i świętej zamkną drzwi kościoła
i pozostają wtedy tylko wiersze

zrozumiesz psa, co całą noc wyje,
bo ty wszystkie jego tęsknoty znasz
i wyjesz, wyjesz w księżycowym blasku
i przysięgasz sobie – ostatni raz

wtedy, gdy zabawka staje się koszmarem,
najlepiej, gdy wolność zwyczajną dasz
płaczesz nad dzieckiem wyrwanym 
z łona duszy bolącej – ostatni raz.

Czarny walc 

Uśmiech clowna dziś zakrywa
wytańczony we łzach Czarny walc.
Jutro byłaś, wczoraj będziesz szczęśliwa,
dziś jak manekin tańcz.

Walc Chagalla, walc Chagalla
tak szybko zmienił się w Czarny walc.
Jawą ni snem żyć nie pozwala,
dusza umiera w tanecznym pas.

Fale Dunaju opływają serce,
wiruje w tańcu Trędowatej czas,
Walc nenufarów brzmieć już nie chce,
tak szybko zmienił się w Czarny walc.

Łzy wdeptane w clowna maskę.
Uśmiech lodowaty ma Czarny walc.
Oślepiona błękitnym blaskiem
idę do piekła w tanecznym pas.

Na zawsze

Kiedy zgaśnie ostatnia łza,
gdy przysną smutki wtulone w siebie,
zanim pójdę zatracić się w snach,
jeszcze tylko chcę spojrzeć na Ciebie.

Kiedy zwiędnie ostatni bez,
zanim w miękką zapadnę się ciszę,
nim spokój mnie otuli jak mech,
jeszcze tylko chce Ciebie usłyszeć.

Nim Mleczna Droga wyjrzy z ciemności,
gdzie gwiazd oczy wilgotne migoczą,
pożegnam się z Tobą jak najprościej,
jeszcze tylko raz przytulę Cię mocno.

Gdy ostatnia nadzieja wpadnie w nicość,
zasyczy jak kropla na gorącej blasze,
jeszcze tylko raz Ci powiem, co to miłość,
jeszcze raz, jeden raz, na zawsze.

Jolanta Miśkiewicz
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Prezentacje poetyckie  Latający dywan

Sen z innego świata  

Zasnąłem nad kartką – sen przyszedł cicho
Jak kot wskoczył na stół
Swoją miękkością, och, sprytne licho
Opuścił powieki przymknięte na wpół.

Puszystym ogonem troski odpędził
Mozaikę kolorów podesłał, by śnić
Przycupnął na ławie, nie mówi, nie zrzędzi
Przy mnie pozostał. Ot, tak, żeby być?

Jakiż to spryciarz, och, nic za darmo
Jego mądrości przejrzałem na wskroś
Wiążąc na oczy opaskę snu czarną
Posyła mnie w otchłań, bym spotkał to COŚ.

Idę, choć z lękiem (on nie nowina)
Dokoła zupełnie odmienny świat
Kark pochyliłem, choć nie umiem go zginać
Przedziwnych mądrości chłodzi mnie wiatr.

Sen mój odchodzi, zrobił, co swoje
Ja, pijany od myśli spotkanych tam
Otwieram szeroko ciekawości podwoje
A COŚ, co spotkałem nie będzie wśród ram.

Zenon Cydzik

Zapach maciejki

W lipcowy wieczór na balkonie
Bardzo chętnie siadam.
Wiatr zapachem maciejki
Swoje baśnie mi gada.

O Liliowej Wróżce,
Która mieszka w kwiatach,
Otulona jak szalem
Zapachami lata.

O trzmielu z wielkim brzuchem,
W brązowo-żółtych majtkach,
Który odwiedza Wróżkę,
Jak to bywa w bajkach.

Zapach maciejki odurza,
Pomaga zapomnieć o troskach,
Gdy siedzę na balkonie
Wszystko wydaje się proste.

Słucham wiatru bajania
I patrzę jak gwiazda się mieni,
Jestem spokojna wśród kwiatów,
W zapachu maciejki i ziemi.

                         Jolanta Miśkiewicz

Latajacy
dywan
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Latający dywan

Historia o koniu

Koń jest silny, każdy wie
Z nim na „rękę” nie mierz się
Choćbyś zjadał dużo chleba
I tak koniowi rady nie dasz.

Koń, raz będąc z panem w mieście
Słyszał, że auto ma koni dwieście
Zbladł biedaczek niczym ściana
Gdzie te konie są schowane???

Nie ma koni w bagażniku
I nie widać ich w silniku
Zajrzał tu i zajrzał tam
I zbaraniał, mówię wam!

Wtem zobaczył auto w rowie
A dookoła ludzi mrowie
Żeby postawić to na koła
Ktoś na pomoc konia woła.

Na wieś koń powrócił hardy
Kazał w grzywę wpleść kokardy
Na pamiątkę gdy był w mieście
gdzie pokonał koni DWIEŚCIE 

                         Zenon Cydzik

Psu bezdomnemu   

Zmarznięty siedzi na przystanku
Zagląda w autobusu drzwi
Nie jadł od wczorajszego ranka
On spełnia obowiązek psi.

Nadzieja w oczach, łapkach, uszach
Czekaniem jego ciało drży
Jak gdyby chciał powiedzieć – muszę,
Bo zaraz pan otworzy drzwi.

Mój biedny mały „bracie mniejszy”
Twój pan? On ciebie nie jest wart
W miłości tyś jest najwierniejszy
Bo ludzka wierność to pusty żart.

               Zenon Cydzik

Leśny szpital

Spacerując po Lesie Łagiewnickim, zauważyć można ogrodzony wysoką siatką teren, gdzie stoją 
różnej wielkości klatki i woliery. Mieści się tam prawdziwy leśny szpital dla zwierząt: poranionych 
w wypadkach drogowych i od sideł, zatrutych chemikaliami i takich, które zagubiły mamę. Przeby-

wają tam zwierzaki ciężko doświadczone przez los. Szpitalem opiekują się pracownicy nadleśnictwa.
Leśniczy przedstawia swoich pacjentów. To lisek ze złamaną łapką, maleńka kuna, karmiona smoczkiem, 

zając po zderzeniu z autem (poobijany, lecz bez złamań), dwie sowy zatrute lisią przynętą, trzy warchlaki 
dzika pokąsane przez psy, dwie sarny poranione we wnykach, dwa niesamodzielne jeszcze bociany. Jeden 
z boćków stracił nogę. Leśniczy próbuje zrobić dla niego protezę. Niestety, ptak już nie odleci do Afryki na 
zimę.

Po uwieńczonej sukcesem kuracji zwierzątka trafiają na wolność. Radosny to widok, gdy zdrowy już lisek 
czmycha w krzaki, a sowy odlatują w głąb lasu!

Leśniczym nie grozi niestety lenistwo w leśnym szpitalu! Wypadki zdarzają się bardzo często i trudno 
byłoby sobie wyobrazić los zwierzęcych pacjentów pozbawionych troskliwej opieki.

                                                      Zenon Cydzik
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Podróż Na Stronie

O szóstej rano zawodzenia ima-
mów zrywają mnie z głębokiego 

snu. Coś się śniło, chyba nawet dobrego, 
ale pozytywne wspomnienie zostaje na-
tychmiast wyparte przez gwałtowne dźwię-
ki. Wszystkie meczety posiadają potężne 
megafony, które piękny skądinąd modli-
tewny zaśpiew potęgują i roznoszą daleko 
po okolicy. Dźwięki porannej modlitwy do-
cierają wszędzie i są na równi słyszalne dla 
kierowcy samochodu dostawczego, turysty 
śpiącego w hotelu, kobiety, przygotowu-
jącej w domu poranny posiłek. Meczetów 
jest wiele… i w taki oto sposób mój dobry 
sen zostaje brutalnie zerwany. Błędem było 
pozostawianie na noc otwartego okna…

Kapadocja oznacza tradycję.
Kapadockie miasto Nevsehir jest za-

przeczeniem tezy o laicyzacji kraju. Re-
formy Ataturka, mające na celu zniesienie 
religijnego oblicza kraju, tutaj albo nie do-
tarły, albo rozbiły się o mur wielowiekowej 
tradycji. Krążąc ulicami miasta spotykam 
tylko jedną kobietę z odkrytą głową: mło-
dą dziewczynę, studentkę socjologii. Nota 
bene, nawet ona jest poza tym okutana 
od stóp do głów. Nawet jej nie przecho-
dzi przez myśl pogańskie słowo „dekolt”. 
Być może na riwierze śródziemnomorskiej 
lub w nowoczesnych dzielnicach Istambułu 
kobiecie uchodzi obnażać swoje wdzięki 
przed spojrzeniami obcych mężczyzn. Tu-
taj na każdej ulicy jest kilka pasmanterii, 
w których trzy czwarte zaopatrzenia stano-
wią chusty. Jedwabne i bawełniane, koloro-
we i wzorzyste. A wszystkie jednakowo de-

likatne, o pięknym splocie. Dywany, kilimy, 
chusty. To jedno nie uległo zmianie: Turcja 
może się do dziś poszczycić rewelacyjnymi 
jakościowo gatunkami tkanin. I skór. Z boga-
to zaopatrzonymi pasmanteriami sąsiadują 
garbarnie, a świeże, parujące jeszcze krwią 
i gorącą wodą z mydlinami skóry zalega-
ją stosami na chodniku. Słodkawy smród 
przyprawia o zawrót głowy… Przed licz-
nymi salonami fryzjerskimi na przenośnych 
suszarkach schną ręczniki. Nikogo zdaje się 
nie obchodzić troska o zachowanie pozo-
rów. Czas zatrzymał się tutaj wiele lat temu. 

Religia czy egzotyka?
Krążąc ulicami tego kapadockie-

go miasta, szukam potwierdzenia swo-
ich świeżych odczuć: tego, że Turcja jest 
w dalszym ciągu bardzo tradycyjna 
i przywiązana do religii. Nogi same mnie 
niosą do pobliskiego meczetu.

Góruje on nad bazarami miasta 
i wraz ze szkołą koraniczną, byłym przy-
tułkiem dla ubogich oraz łaźnią stanowi 
zabytkowy, osiemnastowieczny kompleks. 
Wysoko sklepione wnętrze meczetu, ciche 
i rozświetlone jesiennym słońcem, wpro-
wadza w podniosły nastrój. Jest to jednak 
raczej przyciszona radość, aniżeli głębo-
ka, ciężka od dymu kadzideł zaduma. 
Malowidła na suficie, wokół okien i drzwi, 
poza tym gładki, biały tynk. Ciszę potę-
guje jeszcze brak odgłosu kroków: buty 
zostawia się przed progiem lub bierze ze 
sobą w ręku. Niezwykłe wrażenie pozo-
stawania sam na sam z sacrum daje stą-
panie i klęczenie na wyściełanej gęstymi 
dywanami podłodze.

A jednak to nie meczet daje najbar-
dziej dojmujące wrażenie egzotyki, ale 
i uduchowienia tego kraju. Prawdziwym 
szokiem jest dopiero wizyta w tureckiej 
łaźni.

Turecki hammam jest niezwykłym miej-
scem tylko pod warunkiem wizyty w łaźni 
zabytkowej, autentycznej, ogromnej bu-
dowli z surowego kamienia. Tego klima-
tu nie można odnaleźć w łaźni hotelowej, 
gdzie wszystkie czynności następują, co 
prawda, w tym samym cyklu, co w łaźni 
publicznej, ale miejsce zupełnie nie posia-
da stosownego nastroju.

Miałam przyjemność korzystania z pu-
blicznego, zabytkowego hammamu nevse-
hirskiego, przytulonego niemal do me-
czetu. Cała wizyta trwa przynajmniej 1,5 
godziny, a jej koszt jest niewielki (20TRY 
komplet zabiegów: 1TRY=2PLN; prawie 
wszędzie można płacić w euro). Każdy 
etap pobytu można rozciągnąć w czasie 
wedle własnego upodobania, nieustan-
nie też wymieniane są miękkie, płócienne 
ręczniki. Prowadzący i jednocześnie doko-
nujący oblucyjnych zabiegów gospodarz 

Tureckie
 

Tradycyjne sposoby wyrobu tkanin czy garbowania skór są na porządku dziennym. 
Tu: warsztat tkacki.
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najpierw częstuje herbatą. Herbatą tu-
recką, słodkim, rozpuszczalnym, najczę-
ściej gruszkowym napitkiem podawanym 
w maleńkich szklaneczkach o kształcie 
wazoników, częstuje się przy każdej oka-
zji. Nawet okoliczni sprzedawcy często 
sięgają po ten środek, mający na celu za-
chęcenie klientów do zrobienia zakupów 
właśnie u nich. Jednak nasz łazienny nie 
jest nachalny, a tylko gościnny, nie zakła-
da, że skorzystamy z dobrodziejstw łaź-
ni. Częstuje papierosami, podsuwa niskie 
krzesełka. Decydujemy się zostać.

Najpierw kierujemy się do łaźni paro-
wej, mokrej, gdzie uczucie wysokiej tem-
peratury jest w dużym stopniu niwelowane 
przez wysoką wilgotność. Krople wody, 
skapujące z wysoko sklepionej, kamien-
nej sali, są jedyną muzyką tego miejsca. 
Cisza i szmer wody działają kojąco. Już 
po kilku minutach po całym ciele spływają 
strumyczki potu. Ciało oczyszcza się w ten 
sposób z toksyn. Brud trzeba następnie 
ściągnąć ze skóry za pomocą ostrej ręka-
wicy (kassa). Cały zabieg należy powtó-
rzyć i dopiero potem przystępujemy do 
relaksującego masażu całego ciała. I to 
na tym etapie wizyty w hammamie moje 
pytania o Turcję powróciły z całą mocą.

Ile w tym wszystkim prawdy?
Masaż w tradycyjnym hammamie od-

bywa się w osobnej, zamkniętej sali. Ma-
sażysta klęczy na podłodze przed ka-
miennym, ciepłym podestem, na którym 
leży masowany. Można pozostać w ręcz-
niku, ale wówczas zabieg będzie mniej 

efektywny. Można się też rozebrać... Co 
prawda w funkcji olejku wykorzystuje 
się tu potężne masy mlecznych mydlin, 
jednak delikatna piana szybko wsiąka 
w skórę, więc… Pozostaję w ręczniku. 
Leżę i, zamiast się relaksować, bardzo 
intensywnie myślę. Jak to jest z tą Turcją, 
gdzie masaż nagiej kobiety przez nie-
znanego mężczyznę uchodzi, ale jej od-
kryta na ulicy głowa już nie? Jak się do 
tego wszystkiego ma słyszalna wszędzie 
naokoło modlitwa? I co? W czasie postu, 
w czasie ramadanu, też sobie pozwala-
ją na takie rzeczy, ale tylko w nocy, bo 
wówczas Allach nie patrzy? 

Po zakończonym masażu podstępnie 
proponuję, że w dowód wdzięczności te-
raz ja chętnie go wymasuję. Jestem cie-
kawa reakcji. Może to tylko kobiety mają 
narzucone takie reguły? Ku mojemu za-
skoczeniu, chętnie się zgadza.

Kiedy już na zakończenie siedzimy na 
wygodnych poduszkach i popijamy her-
batę, pytam wprost o swoje zastrzeżenia. 
Mężczyzna nie widzi sprzeczności, kiedy 
mówi, że tureckie kobiety masuje się tyl-
ko w okolicach twarzy i czasem [sic!] dło-
ni. Będąc w łaźni, Turczynki nie ściągają 
swych tradycyjnych sukien. A taniec brzu-
cha? Nasz gospodarz uśmiecha się pro-
miennie, ale nie odpowiada.

Mogłabym się rozebrać w tureckim 
hammamie i nie złamałabym żadnego 
tabu. Bo jestem turystką. Bo jestem obca. 
Czy można w takim razie mówić o doty-
kalności islamskiego sacrum? Nie sądzę.

 
NOTATKA: Nevsehir leży w centrum 

Kapadocji. Najbliższe lotnisko znajduje 
się w Ankarze. Z Polski najtaniej można się 
dostać do Antalyi (Germanwings z War-
szawy). Z  Antalyi i z Ankary do Nevsehiru 
kursują dalekobieżne autokary, których 
standard nie odbiega od europejskiego 
(ceny w stosunku do odległości nieco niż-
sze niż w Polsce). Pociągów brak.  Hoteli 
w mieście jest sporo (ceny europejskie: 40-
70euro/pokój/noc). W większości dużych 
ośrodków hotelowych obsługa mówi po 
angielsku i/lub niemiecku.

E. Moraczewska

Nevsehir – miasto w sercu Kapadocji

Standardowe, geometryczne wzory na 
sklepieniach  meczetów. Poza tym tylko 
olśniewająca biel.

Przed licznymi salonami fryzjerskimi na 
przenośnych suszarkach schną ręczniki.
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1. W lipcu ponownie odwiedziłam córkę w Gandawie. Nie-
zależnie od tego, który raz jestem, zawsze musi się znaleźć 
czas, żeby odwiedzić "moich chłopców". To nieduża fontanna 
umieszczona na dużym trawniku, otoczona przez kamienice 
i ciężkie mury kościoła. Taki drobiazg, jak zabawka zagubiona 
w trawie. A jednak przyciąga uwagę i jeśli nie minie się jej 
i na moment przyjrzy, to trudno zapomnieć. Sama dla siebie 
nazwałam rzeźbę fontanną. Teraz wiem, że to "Studnia z pię-
cioma klęczącymi chłopcami". Pięciu chłopców o delikatnych, 
wysmukłych ciałach, klęczy na kamiennej obręczy i wpatruje 
w wybijającą od spodu wodę. Do widza zwróceni są plecami. 
W swoim przedstawieniu rzeźba jest mocno odrealniona, jak-
by ktoś wyjął ją z opowieści o zaczarowanym ogrodzie. Byłam 
tak oczarowana odkryciem tego cuda, że nie zastanawiałam 
się kto jest twórcą. Przyjemność patrzenia wystarczyła. Zdjęcia 
rzeźby wysłałam przyjaciółce z Białegostoku. To ona zadała 
proste pytanie – kto jest autorem. Z magicznego oczarowania 
sprowadziła mnie do konkretu. Na rzeźbie nie było żadnego 
napisu.

 Przypadek zrządził, że przeglądając książkę o mala-
rzu Gustawie Klimcie, zobaczyłam zdjęcie "moich chłopców". 
Autorem okazał się Belg Georg Minne. Z pomocą przyszła  

córka, która w Internecie odnalazła stronę w języku angielskim 
poświęconą rzeźbiarzowi. Autorką strony jest Helke Lauwaert. 
Córka przetłumaczyła fragmenty i w ten sposób dowiedziałam 
się trochę o twórcy "Studni z pięcioma klęczącymi chłopcami".

                                                                                       
2. Georg Minne(1866-1941) urodził się w Gandawie. Wy-

boru drogi artystycznej nie akceptowali jego rodzice. Miał zo-
stać architektem, jak jego ojciec. Minne jednak przeciwstawił 
się oczekiwaniom rodziny i rozpoczął studia w Akademii Sztuk 
Pięknych w Gandawie. Zapisał się także na lekcje malowania. 
Jako artysta rozpoczął od twórczości o charakterze monumen-
talnym.  Powstał wówczas gigantyczny obraz (na 7 m), przed-
stawiający upadek zbuntowanych aniołów oraz gigantyczna 
rzeźba "La souffrance humaine". Oba dzieła zaginęły.

W 1866 r. opuścił Akademię i założył w Gandawie wła-
sne studio. Wydaje się, że nie odpowiadało mu akademickie 
nauczanie, chciał rozwijać własny styl, który był zdecydowanie 
ekspresyjny i tak naprawdę uczynił go artystą rozpoznawal-
nym. Ogromne znaczenie miało także spotkanie z symbolistami, 
szczególnie z Mauricem Maeterlinckiem (1862-1949). Minne 
miał wówczas 20 lat. Łączyła ich nie tylko przyjaźń, ale i to, co 
nazywamy pokrewieństwem dusz. Helke Lauwaert użył nawet 

-historia pewnej rzeźby
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takiego określenia, jak "symetryczny 
talent". Tworzył w swoim studio takie 
rzeźby, jak "Couple Entwined" (Sple-
ciona para), "Mother Grieving over 
her Dead Child"(Matka opłakująca 
swoje dziecko) czy "Fighting Man" 
(Walczący mężczyźni). Rzeźby znajdu-
ją się w Muzeum Sztuki w Gandawie.

Minne ogromnie podziwiał artyzm 
Rodina. Chciał zostać jego uczniem. 
Podobno Rodin, gdy zobaczył małe 
rzeźby Minnego, stwierdził, że nie ma 
czego uczyć młodego artysty. Do roku 
1900 artysta rozwijał styl ekspresjoni-
styczny, który uczynił jego rzeźby po-
ruszającymi i niezwykłymi.

Międzynarodową sławę przy-
niósł mu udział w Wiedeńskiej Secesji 
w 1900 r. Wystawił wtedy "Studnię 
z pięcioma klęczącymi chłopcami". 
W dziejach sztuki XX w. Minne zna-
ny jest głównie dzięki temu dziełu. 
Ok.1930 r. powstały dwie repliki rzeź-
by. Jedna znajduje się w Gandawie, 
druga na tyłach parlamentu w Bruk-
seli.

Około 1910 r. rzeźbiarz skłonił 
się ku realistycznemu przedstawianiu 
postaci. Przechodził kryzys i nie odzy-
skał już siły twórczej ani artyzmu tak 
charakterystycznego dla dzieł sprzed 
1900 roku.

Po I wojnie światowej udzielał 
w Gandawie lekcji rysunku.

To w ogólnych bardzo zarysach hi-
storia twórcy, który stworzył "perełkę" 
historycznego centrum miasta.

                                                                                
3. Gdy patrzę na "moich chłop-

ców", to zdumiewam się przytłacza-
jącą ich przestrzenią. Wszystko wokół 
jest za wielkie i za ciężkie. Trzeba 
wzrokiem odszukać te delikatne i kru-
che sylwetki wpatrzone w wodę, która 
odbija niebo i obłoki. Na zakończenie 
dodam, że studnia w symbolice bajek 
i snów oznacza przenikanie do niezna-
nych, tajemniczych światów, niedostęp-
nych nam  w codzienności. 

 Gdziekolwiek się znajdziesz, po-
dróżniku, patrz uważnie, bo piękno 
bywa często prawie niewidoczne. Taka 
jest historia mojego małego odkrycia.

            Tekst i zdjęcia: Hanna Prosnak                     

W Hiszpanii nie ma SANE-
PiD-u. I co? I nic! Wszyst-
ko funkcjonuje. Hotele 

działają, restauracje również, żywność 
jest produkowana, sklepy spożywcze 
pracują...

Ale, po co ten wstęp? Ano, dlatego, 
że wysoko w górach w Trevelez (najwy-
żej położona wioska w Hiszpanii) udało 
nam się zwiedzić suszarnię szynek (we-
szliśmy na teren zakładu tak, jak staliśmy, 
bez czepków ochronnych i innych dupe-
reli). Zostaliśmy wtajemniczeni w proces 
produkcji tego andaluzyjskiego specjału 
oraz ugoszczeni winem i szynką pata ne-
gra.  Na Boże Narodzenie kupuje się całą 
nogę i pojada przez święta. Szynka jest 
twarda, więc należy ją umiejętnie krajać, 
najlepiej używając specjalnego stojaka 
i specjalnych noży. (Podobno niewpraw-
ne krajanie jest najczęstszą przyczyną in-
terwencji chirurgicznych w  okresie około-
świątecznym – obcięcie kciuka na skutek 
nieumiejętnego użycia narzędzi do kro-
jenia). Kto sobie z krajaniem nie radzi, to 
może skorzystać z usługi fachowca;   jest 
nawet zawód krajacza szynek... Co roku 
jedna szynka stąd, z Trevelez, trafia na 
dwór królewski. A szynki ważą od kilku-
nastu do 30 kg.

A dlaczego słono-słodka opowieść?...
Otóż sekret tkwi w ilości soli używanej do 
produkcji. Tu przy słodkich szynkach jest 
1 kg soli na 1 kg mięsa. Przy szynkach 
słonych soli jest dwa razy tyle. Powta-
rzam po przewodniczce. W tym rejonie 
produkuje się szynki słodkie, gdyż klimat 
jest taki, że większa ilość soli do produk-
cji jest niepotrzebna. Różnica w procesie 
pozyskiwania takiego specjału między 
szynkami naszymi a hiszpańskimi typu  

Czarne 
kopytko, 
białe kopytko.
Słono-słodka 
opowieść
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jamon serano jest jednak taka, ze tu z 1 
kg mięsa otrzymuje się 0,5 kg szynki, 
a nie odwrotnie.

Szynki przywozi się tam niezmrożone. 
Najpierw się je schładza przez 24 godz. 
do temperatury pokojowej, później do 
4’C, następnie temperaturę się podwyż-
sza. Nie będę się zagłębiać w szczegóły, 
dość powiedzieć, że na każdym etapie 
szynki się bada, czy nie psują się od 
środka. Uważa się, że najlepsza szynka 
jest po 20 miesiącach.

Aha, jest jeszcze szynka czarne kopyt-
ko i białe kopytko. Białe kopytko to szyn-
ka ze świnki karmionej paszą, a czarne 
to szynka ze świnki, która się żywiła żo-
łędziami dębu korkowego, spacerując 
wolno. Jest oczywiście różnica w cenie. 
O ile tę zwaną białe kopytko można ku-
pić za jakieś 70 euro, to czarne kopytko 
kosztuje 270 euro (cała noga).

W szynkach tych rozsmakowali się 
podobno Japończycy i tam u nich potrafi 
szynka kosztować nawet 4 i 5 tys. euro. 

Nic dziwnego, że przed zakładem 
ustawiono pomnik... szynki:)

Agnieszka Jarzębowska

Wieczór poetycki na Harendzie

duchu poezji
który unosisz się
nad nami
dotknij
uwolnij z ciał powłoki
pieśń nad pieśniami

muśnij skrzydłami
odurz żółtymi
nasturcjami
i zagłusz
warkot współczesności
szumem potoku
szmerem grani
muzyką
harendowskich nocy
zaczarowanych

duchu poezji
który unosisz się
nad nami
kołysz
rozkołysz nas
wierszami

popłyńmy razem
w tę noc ciemną
duszną
sierpniową
z chochołami
skrzącą się
blaskiem świec
Harendą
ponad górami

Panu Andrzejowi Szczeklikowi
 
* * *
 
brzózki
wy moje siostry wiotkie
chwil górnolotnych
powierniczki
uniesień nagłych
i zachwytów
nad życiem
 
czy zatęsknicie
pni srebrzystych
poufnym szeptem
chłodnym deszczem
o świcie
   
czy zasmucicie
mgłą jesienną
złociste liście   
mdlące
rdzawym kurhanem
 
kiedy okażę się
śmiertelna
     
i noc
nie zwróci mi
dróg leśnych
ani dotyku
szorstkiej kory
nad ranem

Małgorzata Hrycaj
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Powrót z gór 
 
 o drogo
drogo twarda
kręta
nieprzyjazna
 
przywróć mi
czar i miękkość
prostych moich dróg
 
zanurzenie radosne
wszechogarniające
bielą pieszczące
każdy oddech
dotyk stóp
 
o drogo
drogo twarda
obca
bezlitosna
      
ty mi nie wrócisz
moich
zaśnieżonych dróg
 
ty się obawiasz
dalszych moich próśb
i żądań widoku gór
i ludzi
co odeszli już

*   *   *

nie na mównicach
kazalnicach
z zasobem słów
kruszących trony

z reflektorami
kamerami
przerwami na śmiech
wymuszony

nawet nie 
południową porą
ze słońcem
wśród życzliwych gości

nie pod gwiazdami
latarniami

w pustym pokoju
wśród ciemności

na wpół realnie
wpół przytomnie
mówię do ciebie
a ty do mnie

Słowa poety

ach zanurzyć się w prabycie
wolnym od rozumienia mowy
w którym słowa są tylko
zlepkiem dźwięków
nie mają mocy wynoszenia
ani strącania w inny wymiar

nieważne
jakie na poczatku było słowo
jego owoce były dobre
zanim pojawił sie człowiek

powiesz
nie można żyć na pustyni
człowiek stworzony został z mową
świat się pojmuje nazywając rzeczy
ludzi kocha nadając im imiona

nie pamiętam życia
w łonie mojej matki
dochodził do mnie tylko
głos jej serca

w prabycie wolnym
od rozumienia mowy
gdzie jagnię może spocząć
przy poecie
który nie widzac siebie w lustrze
waży słowa
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   chciałabym cię urodzić
   wyłuskać z łupiny ciała usłyszeć 
   pierwszy krzyk kochać jeszcze 
   przed otwarciem powiek
   moje imię niech będzie
   dziewicze pierwsze kroki
   skieruj w moją stronę
   wykarmię cię rogiem obfitości
   aż wyfruniesz ponad mleczną drogę

   wieczorem otworzę wszystkie porty
   rozpalę dla ciebie wieczny ogień

  *   *   *

   mówisz
   chcę cię mieć nie od święta
   ucodziennić świątynię piękna
   każdej nocy spożywać ciało
   dawać oddech na przechowanie

   gdybyś co dzień złocił mi świty
   i wysrebrzał noce księżycem
   dzień i noc byłyby świętem

   a ty nie chcesz mnie mieć 
   od święta

  *   *   *  

   "...budzę się zanim dojrzeję 
    w lusterkach twoich łez"
    (Krzysztof Kamil Baczyński)

   co dzień sprawdzam
   czy istniejesz naprawdę
   dotykam twego ciała badam 
   puls zamykam okno by
   wyłapać echa wszystkich słów
   wytężam słuch by nie uronić
   żadnej fali 
   i nic już nie posiadam
   nic nie pragnę
   od cudu twych narodzin
   rozpoczynam dzień
   pomiędzy snem a jawą
   wstajesz z martwych
   i oddech twój dojrzewa
   w lusterkach moich łez

   *   *   *

   kręcę się wiercę
   przekładam z boku na bok
   przerzucam stos poduszek
   zrzucam kołdrę

   jestem twoją księżniczką
   a ty moim groszkiem

   *   *   *

   zmyję kolory twoich pocałunków
   zetrę z pamięci ciała wszystkie ślady
   nie będę badać już temperatury uczuć
   ubierać księżyc w rysy twojej twarzy

   porywy serca karkołomne z nadzieją
   między bajki włożę
   będę kochać rozsądnie

   *   *   *

   leżymy w trawie
   pod baldachimem krwawnika
   usta mam pełne pocałunków malin

   znasz wszystkie nazwy ziół
   którymi czarowałam
   mikstur i zaklęć 
   halucynogennych

   w kokon pajęczyn wpleceni
   przytuleni
   zanurzamy się w ziemi

   a nad nami baldachim krwawnika
   podtrzymuje niebieskie sklepienie

Erotyk morski

nocą
przywołują mnie
twe szepty
bryzy
zawodzące
nokturnami

aż napływasz
przełamujesz tamy
i nawadniasz
skorupki jajeczek
zagrzebane w piaskach
mojej plaży

rano
nasycony i łagodny
stroisz moje piersi
szmaragdami

i otulasz
w delikatny poszum
kołysany
na wysepkach piany

zapominam zgiełk
ostatniej bitwy
dźwięki buczków
gasną
w mojej głowie

rozpalona
czekam
na twój przypływ
byś mnie kochał
kochał nieprzytomnie
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Prezentacje poetyckie
Erotyk nocny

         na balkonie w naszej Weronie
         stoję ubrana w kiść winogron
         łapczywie łykasz nabrzmiałe sutki
         upijasz się zanim dojrzeje wino
    
         nadajesz mi imiona kwiatów
         i sprawdzasz
         czy pachnę tak samo

         zaszumię ci zawrócę w głowie
         zanim ulotnię się nad ranem
         zostawię ci liść winorośli
         i oddam słońcu w posiadanie

           
               *      *      *

         mówisz muszę cierpieć
         za miliony
         to posada całodobowa
         obsadziłeś się jak samozwaniec
         w roli króla błazna filozofa

         nie wiem jak ludzkość
         ... ja cię kocham

A to z nocy "Dziadów"

            *      *      *
      
         nie będę prosić Boga
         o twą wieczność
         odprawię gusła
         na jadło słodkie
         wino czerwone zwabię

         z księżyca zejdziesz
         już nie będziesz z badylkiem
         za motylkiem gonić

         dotkniemy nieba
         gdy twego ciała z duszą 
         rozdzielić się nie da

Stopniowanie

         kocham słońce
         drzewa kwiaty
         bezpańskie psy i koty
         i bliźniego swego
         jak siebie samego

         kocham ciebie
         bardziej niż siebie
         
         lubię słońce...
         kocham tylko
         na twojej twarzy

             *      *      *

        każdej nocy maluję łąkę
        stawiam drzewa zgarniam 
        obłoki mierzwię trawy
        przywołuję twój oddech

        a ty taki księżycowy
        i przypływy moje podążają  
        ku tobie morzem
        sargassowym

        twoje usta poziomkowe
        gdy dotykasz kruszą się skały
        nosisz głowę w chmurach
        plączesz daty
  
        całe piękno świata
        mieszka w tobie
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Stacja Na Stronie

Ile lat mają stacje kolejowe? Nie 
można tego jednoznacznie określić. 
Z reguły stacje postawały w czasie 

budowy linii kolejowej lub krótko po 
oddaniu linii. Na linii numer 15 łączą-
cej Łódź z Łowiczem, oddanej do użyt-
ku około roku 1902, stacja i przystanki 
kolejowe powstawały do roku 1938. 
Do roku 1948 uruchomiono jeszcze 
kilka dodatkowych przystanków na 
tym odcinku. Podczas rewitalizacji tej 
linii podjęto decyzje odnośnie reloka-
cji dwóch przystanków (Bratoszewice 
i Glinnik) oraz budowy dwóch nowych 
przystanków (Glinnik Wieś oraz Do-
maniewice Centrum). 

Ostatni z wymienionych przystan-
ków, Domaniewice Centrum, powstał 
w wyniku przeprowadzonych przez 
Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz 
spółkę kolejową Polskie Linie Kolejowe 
S.A. badań dotyczących zapotrzebo-
wania na przewóz pasażerski. Peron 
został zlokalizowany przy przejeździe 
drogowym na ulicy Klonowej w Doma-
niewicach. Obok przystanku powstał 
dość duży parking samochodowy, 
na którym podróżni mogą zostawiać 
swoje samochody. Pomyślano również 
o rowerzystach i dla nich właśnie wy-
budowano miejsca do pozostawiania 
jednośladów. Peron jest bardzo do-
brze oznakowany i dość szeroki, aby 
podróżni mogli spokojnie odsunąć się 
na bezpieczną odległość przed prze-
jeżdżającym pociągiem. Przy peronie 
znajduje się wiata, która ma chronić 
podróżnych przed niespodziankami 
atmosferycznymi. Jest ona ozdobiona 
logotypem województwa łódzkiego. 
Przystanek Domaniewice Centrum 
docelowo ma obsługiwać Łódzka Kolej 
Aglomeracyjna, jednak na razie za-
trzymują się tutaj pociągi Przewozów 
Regionalnych. 
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Stacja Na Stronie

Domaniewice 
CeNTRum
fotoreportaż Przemysława Króla
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Strony nieponumerowane

Poigraliśmy sobie z Tuwimem, po-
igraliśmy sobie z Brzechwą, teraz 
kolej na płeć… Chciałem napisać 

słabą, ale to określenie zupełnie mi nie 
pasuje. Bo jak można nazwać słabą 
kobietę, która łamiąc wszelkie konwe-
nanse, porzuca męża i z garstką dzieci 
wyrusza w podbój nieznanego, która 
w dzień usiłuje zrewolucjonizować ko-
biece dziennikarstwo a po nocach szy-
je (ręcznie!) ubrania dla swoich dzieci. 
Biegając po mieście i zarabiając kore-
petycjami na życie, ma jeszcze siły, by 
walczyć o prawa skazanych kobiet i ich 
dzieci. Piszę oczywiście o Marii Ko-
nopnickiej, której – wspólnie z jej pra-
wnuczką Joanną Modrzejewską – po-
święcaliśmy nie tak dawno pogadanki 
i spotkania w klubach i bibliotekach. 
Wspaniała postać pisarki, w połącze-
niu z urodą i wdziękiem kolejnych pań: 
prawnuczki, praprawnuczki i prapra-
prawnuczki spowodowały, że spotkania 
te pozostały w pamięci wielu łodzian.

Wszystkie te poczynania, sprawiły, że 
z radością wróciłem do czasów dzieciń-
stwa, czytając na głos utwory wspania-
łej dziecięcej literatury.  Nie przyszło 
mi to jednak tak łatwo jak z początku 
sądziłem. A to z wielu powodów, o któ-
rych warto napisać. 

Z okresu wpływów kultury rosyjskiej, 
bliskiej nam mimo wszystko, z powodu 
słowiańskich korzeni, przeszliśmy gwał-
townie w okres amerykanizacji. Już nie 
chodzimy na fabrykę, ale zamiast miasta 
mamy mia100  i tysiące innych nowości,  
które  praktycznie nowościami już  być 
przestały i czasami nawet trudno je 
z naszej  nowomowy wyłuskać. Język 
nasz – bez względu na to, jak ten fakt 
oceniamy – zmienia się, ulega wpływom 
i, jak narzekają starsi, pospolituje.

 

Powierzchownie nie dostrzegamy ta-
kich zmian. W twórczości Tuwima dzięki 
wspaniałym niedościgłym interpretacjom 
Ireny Kwiatkowskiej. W twórczości Brze-
chwy dzięki popularnym filmom opartym 
o jego twórczość.  Ale to tylko obraz 
pozorny dotyczący niewielkiego skraw-
ka literatury, systematycznie powielanej 
w środkach masowego przekazu.

W ramach Roku Tuwimowskiego odku-
rzyłem monodram Kazinek, będący ob-
razkiem z życia łódzkich dzieci w Kwia-
tach Polskich.  Już w latach osiemdzie-
siątych, kiedy realizowałem ten spektakl 
w Ochotniczych Hufcach Pracy, głównym 
problemem było wytłumaczenie młodym, 
jak wyglądała dawna Łódź. Były to mło-
de dziewczyny z miasteczek i wiosek, 
więc takie wprowadzenie wydawało się 
konieczne i usprawiedliwione.  

W roku 2013 zaprosiłem do wspólnego 
czytania Kazinka gimnazjalistów z Łodzi. 
I tu okazało się, że opisywane w latach 
czterdziestych wspomnienia z Łodzi z po-
czątku dwudziestego wieku są w nie-
których fragmentach całkowicie niezro-
zumiałe. Słownictwo uległo całkowitej 
przemianie. Podwórkowa mieszanka 
polsko-niemiecko-żydowskiego slangu, 
poprzez ogromne przemiany historyczne 
zaginęła zupełnie. Na jej miejsce wkro-
czyła gwara łódzkich hooligans, przepo-
jona kibicowskim pseudopatriotyzmem. 
Można byłoby analizować poszczególne 
etapy tych przemian, ale to zadanie dla 
etnologów.

Czytaliśmy więc tego Kazinka fragmen-
tami i tłumaczyliśmy każdy z nich z pol-
skiego na nasze. Nie obyło się bez wzbu-
dzających sensację nieporozumień. I tak: 
tuwimowski drach (latawiec) kojarzył się 
wszystkim z dragiem - trawką.  Wspól-
na lektura potwierdziła jednak fakt, 
że cywilizacja zmienia swoje oblicze,  

Stanisław Andrzej Średziński

Jak tu wierzyć Konopnickiej,  
czyli: z polskiego na nasze…
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Strony nieponumerowane

ale uczucia pozostają nadal takie same.  
Czy to podwórko na Piotrkowskiej, czy 
pałac przy Ogrodowej, czy to początek 
dwudziestego, czy dwudziestego pierw-
szego wieku, miłość jest tak samo gorąca, 
a zdrada ma taki sam gorzki smak.

Smucić może jednak fakt, że zapomnia-
ne przez lata obrazki bałuckiej biedy, 
dziś spotkać możemy na tych samych 
ulicach…

Między Tuwimem a Brzechwą – wspa-
niałymi żonglerami słowa – istnieje wiele 
podobieństw.  Pierwszy jednak nadaje 
dziecięcym utworom romantyczny po-
wab.  Każda postać z wiersza wydaje się 
być podmiotem opisywanego zdarzenia. 
Wiersze Brzechwy cechuje przedmioto-
wość. Buduje on fabułę z klocków, które 
dobrze mieszczą się w kompozycji utwo-
ru. Nie czas tu na głębsze rozważania, 
ale np.: Pani Słowikowa ma duszę i ciało, 
czego nie można do końca powiedzieć 
o Żuku czy Hipopotamie.

Jeszcze większe trudności napotykamy 
w twórczości Marii Konopnickiej.  Ja, 
usypiany w dzieciństwie jej wierszami, 
z pewnością mam mniej problemów, ale 
i tak, prezentując fragmenty Sierotki Ma-
rysi, kilka godzin poświęciłem na głośne 
czytanie tekstu. Z dorosłymi uczestnikami 
naszych spotkań nie było kłopotu, ale jak 
wyjaśnić dzieciom, a nawet młodzieży, że 
głównym „bohaterem” tej bajki jest miło-
sierdzie?

Nowe pokolenie, przyzwyczajone do zu-
pełnie innej formy przyswajania informa-
cji, jest tak samo zagubione w twórczości 
Konopnickiej, jak my we współczesnym 
świecie teledysków. 

Wszystko się zmienia. Kiedy wtulony 
w objęcia matki wsłuchiwałem się w pio-
senkę Jadą, jadą dzieci drogą… mogłem 

wkrótce skonfrontować tekst z rzeczywi-
stością, zobaczyć na wycieczce słomiane 
strzechy. Dziś, wędrując asfaltową pro-
menadą wśród eleganckich wiejskich wil-
li, nie zobaczysz biegającego ptactwa, 
nie usłyszysz ryku krów, owiec, rżenia 
koni. I jak tu uwierzyć Konopnickiej?

Może więc dać sobie spokój?  Przecież 
na stacji nie stoi żadna lokomotywa, 
biedronka  sama wybiera sobie partne-
ra i to pewnie nie z powodu kropek… 
Sierotka Marysia siedzi sobie na łące 
z tabletem a wszystkie gęsi mają obróż-
ki z  nadajnikiem, nie wspominając już o  
kamerach  usytuowanych na   drzewach. 
Abecadło nie ma chęci włazić na kalory-
fer. No może tylko Zosia Samosia, Samo-
chwała, czy Leń, po niewielkiej obróbce 
nadawałyby się do prezentacji, Ptasie 
Radio, dając każdemu ptakowi strzelbę 
i kilka żyć, dałoby się przerobić na grę 
komputerową, a z Pani Słowikowej zdol-
ny scenarzysta zrobiłby kilkadziesiąt od-
cinków brazylijskiego serialu…

Zapędziłem się. 

Nie jest wcale tak źle. Jest na świecie kra-
ina tysiąc razy piękniejsza od raju. Ta kra-
ina to dziecięca wyobraźnia.  W niej każ-
dy, dobrze podany, zinterpretowany tekst 
zamienia się cudowną krainę dziecięcej 
rzeczywistości, Są tu nie tylko lokomotywy 
i karoce z dyni ciągnione przez myszy. Są 
tu współczesne roboty, pokemony i wiele 
jeszcze niewymyślonych stworzeń i posta-
ci. Ale miejsca nie zabraknie dla wszyst-
kich.  Musimy tylko o tę krainę dbać. Nie 
zaśmiecać jej niepotrzebnym balastem 
okrucieństwa i głupoty.

I dlatego, w kolejnym roku powrócimy do 
igraszek, przypominając dzieciom ko-
lejnych wspaniałych twórców literatury 
dziecięcej.
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Strony nieponumerowane

Kucharz 

serce al dente
życie makaron
ufności sos
przyprawiony wiarą

myśli beza
wola krem
piernik marzeniem
lukier snem

kucharz los
ogień roznieca
ludzkie zakalce
wyrosły w piecach.

Jola Miśkiewicz 

O, kuChNia!

Nieodpowiednia dieta owocowa 

Masz buzię smakowitą jak jabłuszko
a gdy skiniesz czarodziejską różdżką,
lub wyszepczesz do kobiety: kochana
wtedy drżą jej nie tylko kolana.

Masz usta soczyste jak gruszeczka,
drży w kobiecie nie tylko duszyczka
gdy laser błękitnych oczu ją przeszyje
to unieruchomi jak fujarka żmiję.

A kiedy zdobyta, unieruchomiona
zmieniasz się cały w kwaśne winogrona
i stąd wniosek wysnuć mi wypada,
że dieta owocowa nie każdej odpowiada.

Lew ludojad 

Gdy przeczytacie ten wiersz
łatwo odkryjecie przyczynę,
dla której pewien ludojad lew
został wegetarianinem.

Gdy przyjeżdżały do dżungli
wycieczki międzynarodowe
lew je zza drzew oglądał
i miał już jadłospis gotowy.

Murzynów łykał jak czekoladki,
ledwie przetrącał na pół,
ze skandynawskich turystów
robił szwedzki stół...

Francuzów gryzł delikatnie -
miał jednak dobre maniery,
Chińczyków jadł na przystawkę,
tak jak żółte sery...

Raz dostał niestrawności,
czkawka się po dżungli niosła,
odbijało mu się tydzień
gdy zjadł naszego posła.

Został więc wegetarianinem
i mięso ludzkie mu nie w głowie.
Przekonał się, jak niestrawni
bywają nasi posłowie.
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Pulpety

Mówią, żem w kuchni też szalona -
proszę, osądźcie sami
i żeby zbadać ta sprawę zróbcie
pulpety z kapustą i rodzynkami.

Śmieja się ze mnie ludzie,
że kiedy przepis zgubię
dokładam do wszystkiego rodzynki,
a ja je po prostu lubię.

Ugotujcie startą białą kapustę
z cukrem, sola, pieprzem, jarzynką,
pod koniec gotowania
wciśnijcie soku z cytryny krzynkę.

Mielone przygotujcie jak na kotlety,
nie potrzeba przy tym wiele uwagi:
bułka, jajko, cebula,sól, pieprz
i koniecznie trochę maggi.

Dorzućcie odsączona kapustę -
wody sos wyjdzie jak ta lala!
Trochę pomidorowego przecieru
i nie trzeba dopieprzać, dosalać.

Na wrzący sos wrzucić kulki,
przykręcić gaz odrobinę,
popróbować, pogotować
i dorzucić garść rodzynek.

Zasmażka do sosu – raz, dwa,
śmietaną z lekka zabielone
i pulpety są palce lizać, bo ja
tylko w miłości jestem szalona!

Zawijaki

Gdy ma przyjść ten jedyny
zawijaki robię – trudna rada,
choć jemu zazwyczaj coś wypada 
i ja razem z suką je zjadam.

Pierś z kurczaka, czy wołowina,
mogą być ze schabu kotlety
rozłożone jeden obok drugiego,
a każdy solidnie ubity.

Posypię soli i pieprzu,
rozmarynu, majeranku trochę
niech on palce oblizuje
i spróbuje mnie nie kochać!

Kładę plasterek słoninki,
kiszonego ogórka, cebuli,
robię zgrabny pakunek,
nitką nie zapomnę otulić.

Do wrzątku w dużym garnku
sól, pieprz, majeranku troszeczkę
skórkę od chleba skrojona w kostkę
i cebulę w drobna kosteczkę.

Obtoczone w mące i obsmażone
zawijaki wrzucam do gara,
gotuję do miękkości i...
i niepotrzebnie się staram....

Bo jemu znów coś wypadło,
więc ja je zjadam i tyję,
z moją sunią się dzieląc
niech też trochę użyje....

Śledź z rodzynką

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

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

Śledzik krojony jest w paseczki
i cebulka 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 papryka słodka oprószę,
wcisnę kwasu z cytryny
i goście jedzą aż trzęsą się uszy!
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O książkach Na Stronie

Ponowny oddech, 
drugie życie

Niedocenionym atutem małych antykwariatów jest możli-
wość szukania prawdziwych skarbów, a co za tym idzie, 

ich znajdywania. Taką właśnie perełką jest wydany w 1979 roku 
nakładem Wydawnictwa Literackiego tom Oddech autorstwa 
Leszka Aleksandra Moczulskiego. Ten niewielki w rozmiarach tomik 
dobrze jest przeczytać na jeden raz. Za pierwszym razem wraże-
nia są tylko oddechem sprzed lat, ale bumerang wrażeń wraca. To 
wszystko za sprawą filozofii w wierszu bez tytułu:

Krótko biją serca
Po co nam wściekłość? Kiedy błyskiem jest tylko nasz wzrok

Takich momentów jest wiele. Gdy tom leży na stole, uwagę 
przykuwa oddech okładki. Ta dość oszczędna w formie kreska, 
pozwala zauważyć człowieka z mnóstwem szuflad, szufladek, 
możliwości. Tylko takie możliwości dają przyczynę, aby powrócić 
do tomiku i szukać przyjaciół, szukać „tej pogody” (w wierszu bez 
tytułu):

Szukam tej pogody, moje daje ką przyjaźń, telefonuję
spotykamy się. Nagle drzwi rozjaśniają się wami
i mówimy na jakichś wybrzeżach
przy niskim stole.
Może ta pogoda polega na tym do kogo się milczy.

To wrażenie, z kim się rozmawia, z kim się milczy…, kim się 
jest. W przypadku autora wyróżnionego nagrodą „Peleryny” za 
tom Nawracanie stracha na wróble nie jest to do końca takie ła-
twe. W wielu wierszach możemy się jedynie domyślać religii – wy-
zwanej. Najbardziej widać to w wierszu zatytułowanym Muzeum 
w Oświęcimiu:

Śmieszne ludzkie słowa składają się
z zawodzenia i okrzyków zdziwienia.
Modlitwy i zabawki odsłoniły tutaj
całe swoje podobieństwo.
Dokumenty zaciemnią tych, którzy tu byli,
wreszcie ich wybieli

Mając na względzie tak wielowątkowe aspekty, w ponownym 
oddechu ksiażki (nawet po czterdziestu latach), wartość tomiku 
wielokrotnie wzrasta, stając się małym białym krukiem. Leszek 
Aleksander Moczulski oprócz poezji pisał również piosenki, które 
śpiewali m. in. Skaldowie, Czesław Niemen, Grzegorz Turnau, za-
cytuję jednak w tym miejscu fragment tekstu do genialnej piosenki 
Korowód wykonywanej przez Marka Grechutę i zespół Anawa. 
Jak inne wiersze nie straciły na ważności, tak słowa: 

Kto pierwszy szedł przed siebie? 
Kto pierwszy cel wyznaczył? 
Kto pierwszy w nas rozpoznał? 
Kto wrogów? Kto przyjaciół?

nadal wybrzmiewają ponadczasową wartością, która od tam-
tego czasu nie uległa żadnej deformacji. Właśnie dzięki takim 
małym antykwariatom wiele tomików ma swoje drugie życie, tra-
fiwszy w ręce czytelników. Można by kolokwialnie rzec, że trafia 
swój na swego, a TO przede wszystkim uczy szacunku do poezji.

Leszek A. Moczulski, Oddech, Wydawnictwo Literackie,  
Kraków 1979.

Piotr Goszczycki

kolej na poezję
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Przekleństwo 
wyrwanych 
kartek

Być poetą. To chyba dość po-
wszechne odczucie. Miano poety 

niewygodnego, a co gorsza – wyklęte-
go, nie każdemu można nadać. Od wielu 
lat Jan Sobczyk jest uważany za poetę 
wyklętego, za filozofa, za estetę. Sob-
czyk tworzy w nurcie poezji antykata-
stroficznej, antyspołecznej, antyludzkiej. 
Konkretnej, toteż twórczość Sobczyka 
bardzo często jest trudna do zaakcep-
towania, do swobodnego przytaknięcia 
głową, że wszystko jest w porządku. 

Najnowszy tom Sobczyka „Kartki wy-
rwane z Iliady” to tylko fragmentaryczne  
i rozproszone postrzeganie tragizmu au-
tora. To wiersze, fragment recenzji, ka-
wałki listów do przyjaciół, to wszystko 
ozdobione ilustracjami Hieronima Skurp-
skiego. Do końca nie wiadomo, czy jest to 
galeria malarska inspirowana zapiskami 
Sobczyka, czy też odwrotnie. Autor za-
powiada:

„ ja nazywam się jan sobczyk
  ja jestem wielki młyńczy
  powiadam wam: jam zbroczył
  świat…”
Dodatkowo twórczość Sobczyka 

uważana jest za poezję twardej ręki. 
W utworze „W pieśni moich głodach na-
der…” czytamy: „stróżem/ byłem wła-
snego ludożerstwa// patrzyłem jak czer-
stwa/ była godzina”. O czym to świad-
czy? O ogromnej wrażliwości człowieka, 
który miał szczęście i nieszczęście urodzić 
się dwa razy. O ogromnym bólu niemo-
cy człowieka uwikłanego w Żydostwo, 
w relacje, które nigdy nie były relacja-
mi sprawiedliwymi dla autora, dlatego 
też w tych utworach brak liryzmu, brak 
dobrych rozwiązań dla ludzkości, brak 
miłosnych zachwytów. W tomie tym jedy-
nym akcentem erotycznym jest początek 
wiersza, który przechodzi w modlitwę: 
„zgwałcić prześliczną/ i w dodatku rudo-
włosą// jedyne uczucie które/ zapisało 
się w mojej/ czaszce// *// Boże/ Boże/ 
Jedyny Boże”

Szukając analogii, wydaje się, że je-
dynym poetą, z którym Sobczyk utrzymu-
je wierszowany dialog (chociaż panowie 
pewnie nigdy się nie poznali), to Jan Ry-
bowicz,  także poeta wyklęty, do końca 
nierozumiany, do końca pragnący dobra 
dla każdego swojego wiersza. Z mate-
riałów wiadomo, że Rybowicz miał jed-
nego swojego „kolegę”, któremu wierzył, 
że ten w jakiś sposób wyciągnie go na 
powierzchnię. Tymże poetą okazał się 
Józef Baran. Wiadomo, że po śmierci 

Rybowicza twórczością poety zainte-
resował się Krzysztof Myszkowski, lider 
Starego Dobrego Małżeństwa, który do-
dał do wierszy muzykę i w ten sposób 
powstała płyta. Z Sobczykiem nie jest tak 
łatwo.  Jedynym krytykiem, który bardzo 
pomógł Sobczykowi, jest Jan Zdzisław 
Brudnicki. Co prawda, utwory Sobczy-
ka nigdy jeszcze nie były zaśpiewane, 
ale autor przedstawia świat za pomocą 
niebanalnych książek poświęconych kon-
kretnym osobom. Wspomnę tylko: Droga 
na górę Synaj – proza (1983), Krew na 
butach – tom wierszy (2006) poświęcony 
zmarłym górnikom w kopalni Halemba, 
W sprawie dokończenia kompozycji Joh-
na Lennona (poezja, 2007). Identyfikacja 
ludzi WAŻNYCH nie kończy się na wyda-
nych pozycjach poetyckich czy prozator-
skich. W twórczości Sobczyka znajdzie-
my także poematy: Michał Kajka (1973), 
Chcę być psem z metalu (2003; poemat 
ten, adresowany do Andrzeja Gołoty,  
jest zapisem fascynacji jego osiągnię-
ciami bokserskimi), Chleby Piotra Gosz-
czyckiego (2005; to z kolei poemat po-
święcony piekarzowi, trudom nocnej pra-
cy, a także traumatycznym przeżyciom 
Sobczyka w młodości – wojna, niemieccy 
okupanci).

Od wielu lat Jan Sobczyk publiku-
je wyłącznie w wydawnictwie Heliodor. 
Ta niskonakładowa spółka wydawnicza 
bardzo ogranicza możliwości odbioru 
Sobczyka. Brak dystrybucji, do tego bar-
dzo niski nakład powoduje, że Sobczyk 
stał się poetą wyklętym, zapomnianym 
(podobnie jak swego czasu Rybowicz). 
Poza jednym domem kultury i zorgani-
zowanym przez Jana Zdzisława Brudnic-
kiego spotkaniem nie miał jeszcze żadnej 
porządnej promocji..

Przekleństwo wyrwanych kartek po-
lega na niszczeniu możliwości twórczej 
autora, bowiem Kartki wyrwane z Ilia-
dy to tylko fragmentaryczność dokonań 
i przeżyć Sobczyka. Być może zabrakło 
tu redaktora z prawdziwego zdarzenia, 
być może poświęcenia tematycznego dla 
jakieś tragedii, bądź dialogu. Drama-
tyzm Sobczyka można dostrzec we frag-
mencie listu do przyjaciół: „Szukam szla-
chetności u ludzi zniszczonych moralnie  
i fizycznie. Traktuję poważnie ludzi zde-
moralizowanych. Brak mi zawsze do nich 
rzeczowego dystansu… Zawsze odnajduję 
w nich coś, co stanowi ich, kiedy są w do-
brej formie czy spadają na dno. Coś, co 
pozwala im się piąć po sypkościach tego 
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Rozmowy Książek 
pod Lupą

głębokiego leja, w którym trudno żyć, 
a jeszcze trudniej wydobyć się z niego.” 

Być może ta recenzja nie spowoduje 
nagłego zainteresowania poetą wyklę-
tym, lecz spowoduje zaistnienie proble-
mu. Pikanterii sprawie dodaje książka 
Józefa Jacka Rojka: „Literaci & Literatura 
Warmii i Mazur”. Są to eseje, w których 
pojawia się nazwisko Sobczyka. Jed-
nakże zainteresowanie nim skończyło się 
kilkanaście lat temu, kiedy autor porzucił 
Mazury i na stałe wyjechał do Warsza-
wy. Natknąłem się również na esej Ta-
mary Bołdak-Janowskiej, która wspomi-
na Sobczyka: „Geniusz tym się różni od 
talentu, że żyje blisko szaleństwa i nic nie 
traktuje jako tła i ulgi. Rekwizyt żyje tak in-
tensywnym życiem u Sobczyka, że nieomal 
go dotykamy - nieomal czujemy wszystkimi 
zmysłami, podobnie jak i samego autora. 
Kiedy powie „my”, to czytelnik wchodzi 
w „my” jako człowiek człowieczeństwa, nie 
zaś jako człowiek jednej grupy politycznej 
czy pokoleniowej, jak przy zetknięciu się 
z „my” autora przeciętnego. Kiedy powie 
„ja” i ukaże nam swoje życie, w żaden spo-
sób nie przejdziemy obojętnie obok tego 
„ja” - obok tego właśnie życia. (…) Z pa-
mięci Olsztyna został wyrugowany.”

To kolejny dowód, że Sobczyk został 
wyklęty, genialny, a jednocześnie anty-
społeczny, antykatastroficzny. Jest poetą 
konkretnym. Mam tylko nadzieję, że po-
eta Sobczyk popełni jeszcze książkę, za-
mykając jednocześnie usta wszystkim nie-
dowiarkom. Książka ta niech rozejdzie 
się po Polsce, niech ma rzetelne recenzje. 
Niech udowodni ta poezja swoją wyjąt-
kowość i prawdziwość. Poza tym poeta 
Sobczyk musi jeszcze coś powiedzieć…

Jan Sobczyk, „Kartki wyrwane z Ilia-
dy”, Heliodor, Warszawa 2010.

„Przez odwróconą lornetkę” to ele-
gancka książka z wywiadami. Tak można 
by rzec najogólniej. Książka ta to efekt 
cotygodniowych rozmów Niezależnej Au-
dycji Radiowej „Książki pod Lupą” z nie-
zwykłymi pisarzami. W cyklu „Książek 
pod Lupą” możemy posłuchać, co pisarze 
mają do powiedzenia…

Nie jest trudno znaleźć dobrą książ-
kę, czy dobrego autora, ale redakcja 
„Książek pod Lupą”, pod przewodnic-
twem Marka Ławrynowicza, postanowiła 
rozmawiać z bardzo dobrymi pisarzami, 
którzy wydali niejedną dobrą książkę. 
Istotnym problemem rozmowy z takim 
człowiekiem jest nie sama rozmowa, ale 
jej długość. Przy tak fascynujących oso-
bowościach dyskusja może trwać godzi-
nami, a uzyskany materiał może posłużyć 
na wywiad-rzekę. Właśnie w długości 
emitowanego materiału tkwi paradoks: 
aby ująć cały sens zagadnień zaledwie 
w dziesięciu minutach emitowanej audy-
cji. Jest to kolejna niezwykłość tej książki. 
Z bogatej historii publikacji „Książek pod 
Lupą” wybrać kilkunastu dobrych pisa-
rzy. Kogo uszczęśliwić, kogo przeprosić, 
komu wytłumaczyć?

„Przez odwróconą lornetkę” to prze-
pisane rozmowy. W tym miejscu należą 
się wyrazy szacunku firmie Script Hun-
ters, która zajęła się oprawą graficzną 
i redakcyjną. Chciałbym zwrócić uwagę 
na jeszcze jeden istotny element zawarty 
przy przekazywaniu treści. Mianowicie, 
gdy człowiek mówi na scenie, ma oka-
zję gestykulować. Siedzący naprzeciw 
widzowie rozumieją to; mówca ma tę 
możliwość „nie mówić wszystkiego”, lecz 
zaakcentować to gestem, bądź mimiką.  
W przypadku wypowiedzi emitowanej 
w radio jest trudniej. Mówca nie może 
gestykulować, żeby zostać zrozumianym. 
Ma tylko mowę, a ogólny sens swojej wy-
powiedzi musi do końca wyartykułować. 
W słowie pisanym jest jeszcze inaczej, 
istnieje bowiem duża różnica pomię-
dzy teksem „napisanym” a „mówionym 
na żywo”, odbieranym za pomocą oczu 
i słuchu. Na początku była obawa: pi-
sarze są genialni w słowie pisanym, ale 
w rozmowach mogą być gadułami i mó-
wić bez sensu godzinami. Oczywiście, 
tylko teoretyzuję, a moje obawy zostały 
rozwiane po przeczytaniu pierwszego 
wywiadu.
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W rozmowach  „Książek pod Lupą” 

udział wzięli: Kazimierz Orłoś, Eustachy 
Rylski, Jerzy Górzański, Marek Nowa-
kowski, Józef Baran, Anna Piwkowska, 
Maria Jentys-Borelowska, Bohdan Zadu-
ra, Janusz Kukuła, Mariusz Szczygieł, Ja-
cek Hugo-Bader, Aleksander Kaczorow-
ski, Andrzej Mularczyk, Piotr Matywiecki, 
Tadeusz Sobolewski, Małgorzata Gutow-
ska-Adamczyk, Anna Onichimowska oraz 
Jacek Cygan.

Jak trafnie zauważono na spotkaniu 
promocyjnym książki „Przez odwróconą 
lornetkę” rozmowa jest niezwykle ulot-
na. Można jej wysłuchać i… zapomnieć. 
Rozmowę można nagrać na nośnik CD, 
ale trzeba mieć na czym to odtworzyć. 
Książka po prostu jest. Można do niej 
wrócić w dowolnej chwili, można się wy-
wiadami delektować, aby nie uleciało 
żadne ważne słowo, jakie wypowiadają 
Ci niezwykli pisarze. W rozmowach tych 
– każdy z wyżej wymienionych pisarzy 
nawiązuje do życia. Zdradza tajemnicę, 
rozwiązuje zagadkę. Pytania zadawa-
ne przez redakcję „Książek pod Lupą” 
są przemyślane w ten sposób, aby dzie-
sięć minut audycji przedstawiło autora 
i jednocześnie zachęciło do sięgnięcia 
do jakiejkolwiek (a zwłaszcza najnow-
szej) jego książki. Gdybyśmy chcieli 
zakwalifikować rozmówców do jakiej-
kolwiek kategorii, szybko się okaże, że 
reprezentują oni cały przekrój literackiej 
górnej półki. Porównania ich mogą być 
chybione, ponieważ nie da się jedną linij-
ką zmierzyć dokonań Marka Nowakow-
skiego z wierszami Jacka Cygana czy 
scenariuszem Andrzeja Mularczyka. Do-
datkowym atutem są fotografie wszyst-
kich pisarzy. To spojrzenie artystyczne 
i dokumentalne w połączeniu z podpisem 
ma wielką wartość i doskonale prezentu-
je się w książce, w której najważniejsze 
są szczere rozmowy.

Rozmowy na temat życia, literatury 
wraz z elementami autobiograficznymi 
zawarte na kilku stronach zbyt wiele nie 
zdradzają o pisarzu, a jedynie zachę-
cają. „Przez odwróconą lornetkę” jest 
książką, po którą będzie można niejed-
nokrotnie sięgnąć. Warto wiedzieć.

„Przez odwróconą lornetkę. Nasze 
rozmowy z pisarzami”, Wyd. Ośrodek 
Kultury Ochoty, Warszawa 2013.

Są wiersze, w których czytelnik 
odnajduje własne emocje i prze-

myślenia, które wywołują w nim uczu-
cia, o których zdawałoby się dawno już 
zapomniał. Tomik Sylwii Hetman „Non 
omnis moriar” jest pełen takich utwo-
rów. Autorka zadedykowała go swoim 
zmarłym rodzicom. Bo przecież zmar-
li żyją tak długo, jak długo trwa nasza 
pamięć o nich, choć poetka dodaje: „ja 
wydepczę nowe ślady na Ziemi/ rozsie-
ję ziarna na przyszłość”. A ta przyszłość 
kiedyś stanie się przeszłością. Tomik ten 
jest o powolnym odchodzeniu, przemi-
janiu, poczuciu żalu i tęsknoty, jest pró-
bą pogodzenia się z ludzkim losem. To 
zbiór, można rzec, bardzo listopadowy, 
pachnący suchymi liśćmi, woskiem z ga-
snących świec. Wraz z autorką odwie-
dzamy umarłych, próbujemy przeniknąć 
ich myśli, mamy nadzieję, że nie są tak 
samotni jak my tutaj. Wędrując przez 
cmentarz, obserwujemy jak inni sobie 
radzą ze śmiercią najbliższych, a tym-
czasem: „liście na wietrze/ dyskretnie 
ocierają się o wieczność…”. Cmentarz 
to miejsce spotkań żywych i umarłych 
a także miejsce, gdzie możemy spotkać 
samego Boga i zadać mu kilka pytań. 
Szczególnie jesienne pejzaże nam o tym 
przypominają. Choć tomik rozpoczyna 
się wierszem, który nosi tytuł „Sierpnio-
wy zachód”, w którym to na cmentarzu 
na ulicy Smutnej umarli „przeczesują nam 
włosy”. Czyli świat żywych i zmarłych 
wciąż się przenikają. Tylko ruda wie-

wiórka „niosąca orzech/ bezszelestna 
jak duch/ przypomina że świat/ jeszcze 
się nie skończył”. To ona przywołuje nas 
do rzeczywistości. My wciąż tu jesteśmy 
i musimy żyć bez tych, których utraciliśmy 
na zawsze.  Sylwia Hetman pisze rów-
nież o śmierci swoich rodziców, ich rze-
czy osobiste, ubrania, ciągle znajdują się 
w szafie: „to taki znak/ że rodzice teraz 
błądzą/ gdzieś razem po niebie”. Zaś 
w utworze, który jest dedykowany ojcu, 
autorka stwierdza: „w niebie mama po-
daje mu posiłek/ pyta o cokolwiek”. To 
próba samooczyszczenia się poetki, wy-
powiedzenia tego, co boli i poszukania 
nowego początku w teraźniejszości.

Podczas amerykańskiego święta Hal-
loween, które także do nas przywędro-
wało zza oceanu, tylko „dorosłych od-
wiedzają/ duchy z przeszłości”, zaś dla 
dzieci wieczór ten jest pełen magii i cu-
kierków My zapalamy znicze i wspomi-
namy zmarłych, wracają obrazy wspól-
nie spędzonych chwil. 

To tomik nie tylko do czytania pod-
czas uroczyście u nas obchodzonego 
święta Wszystkich Świętych, ale zbiór 
do którego możemy wracać codziennie. 
Bardzo refleksyjny i bardzo „ludzki”.  
Wraz z autorką wierzymy, że oni, tam 
gdzieś, są, bowiem: „sztuką było uciec na 
palcach/ tak dobrze im teraz…”.

Sylwia Hetman, „Non omnis moriar”, 
Bałucki Ośrodek Kultury Rondo, Łódź 
2013.

Magdalena Cybulska

imię żeńskie

Sylwia Hetman o przemijaniu  
i odchodzeniu
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Lubię oglądać stare fotografie, na 
których świat jest czarno-biały 

lub w kolorze sepii. Mają one w sobie 
coś wyjątkowego, każde ujęcie było 
kiedyś ważne, przed erą cyfrówek nie 
„cykano” przecież zdjęcia za zdjęciem. 
Gdy po raz pierwszy otworzyłam tomik 
wierszy Anny Baśnik „Slajdy”, mój wzrok 
przyciągnęły właśnie ciekawie graficz-
nie opracowane stare fotografie, jakby 
przed chwilą wyjęte z albumu rodzinne-
go poetki. Tomik ten to przede wszyst-
kim opisane kadry z życia wielu ludzi, 
być może kadry z życia samej autorki, 
zoom aparatu przybliża się i oddala, 
oglądamy zbliżenia, które przypomina-
ją makrofotografię oraz pejzaże, ujęcia 
całego krajobrazu.

Poezja zderza się z prozą życia. Li-
terackie zdjęcia poetki nie tylko ukazu-
ją to, co w naszej rzeczywistości piękne 
i wzniosłe, mamy tu burą codzienność 
i chwile pełne bólu. Kiedyś zdjęcia wy-
konywano w chwilach ważnych i wyjąt-
kowych. Dziś ta zasada nie obowiązuje. 
Poetka „robi zdjęcia” swoim bohate-
rom, jakby z boku, gdy zanurzeni są 
oni w swoje codzienne czynności: „wciąż 
myślał/ że ma czas, a on leciał jak do-
niczka z okna.”

Postacie, które spotykamy w wier-
szach Anny Baśnik, są wyraziście nama-
lowane, mają swoje historie i dramaty. 
Na zdjęciu pojawia się babcia Rozalia, 
bardzo praktyczna i pracowita kobie-
ta, wierząca w dawne przesądy, bab-
cia Wiktoria, która najbardziej boi 
się: „kiedy trzeba uciekać jak się stoi/ 
a krzyczą ogień”.  Obie te babcie od 
razu „chwytają” czytelnika za serce. 
Bo zapewne każdy z nas rozmawiał ze 
swoją babcią o tym, jak to kiedyś było 
na tym świecie.

Zdjęcia to często nasza przeszłość. 
Pomagają nam wrócić w dawne miejsca. 
Czasem, to, co widzimy pod powieką, 
ciągle przeraża i nie pozwala spokoj-

nie żyć. Obrazy obozowych ramp po-
wracają u bohaterki jednego z wierszy: 
„tak na wszelki wypadek/ będzie ku-
pować  ubrania i chleb/ w nadmiarze.” 
Dzielimy wraz z nią ten strach. 

W tomiku tym możemy także odna-
leźć portrety całej rodziny, jest na nich 
mama, tata, dziecko oraz maskotka Tuk, 
która jest niemym świadkiem awantur. 
Czyli dzieciństwo na slajdach Anny Ba-
śnik nie jest krainą, w której spełniają 
się najpiękniejsze bajki. Choć jej boha-
terowie mali i duzi wciąż marzą o tym 
lepszym, następnym dniu. Byleby tylko 
jakoś przetrwać to rodzinne piekło: „czy 
dalej przymykać oczy/ w imię nieroze-
rwalności więzów./ ze skrawków trzeź-
wości/ zszywać codzienność.”

Krótkie ujęcie majowego wyjazdu, 
poetka opisuję następująco: „najpięk-
niejsze erotyki/ w maju tworzyły żaby.”, 
więcej nie potrzeba, aby ten poetycki 
fragment został w naszej pamięci na 
dłużej. 

Człowiekowi w jego wędrówce za-
wsze towarzyszyli bogowie, autorka, 
a my wraz z nią, obserwujemy obrzędy 
dawnej wsi polskiej, gdzie miejsce Pe-
runa i Swarożyca zajęła Matka Boska, 
a kobiety w palach przesuwają koraliki 
różańca.

Poetyckie obrazy Anny Baśnik są jak 
fotografie. Czasem powodują w nas cie-
płe uczucia a czasem ranią. Na pewno 
pomagają zrozumieć zmieniający się 
świat.

Anna Baśnik, „Slajdy”, Stowarzysze-
nie Promocji Sztuki Łyżka Mleka, Kalisz 
2014.

Kadry z życia 
anny Baśnik
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„Dam ci moje skrzydło/ mnie dziś wy-
starczy/ jedno” – stwierdza w jednym ze 
swoich wierszy Danuta Hasiak. Tytuł jej 
najnowszego zbioru wierszy brzmi wła-
śnie: „Przymierzalnia skrzydeł”. Dawno 
nie czytałam tak pełnego empatii i ja-
snych barw tomiku poetyckiego. W wie-
lu tekstach poetka się do nas uśmiecha, 
uśmiech ten zabarwiony jest często cie-
płą ironią, ale nigdy nie cynizmem. Jak-
by autorka wiedziała, że jesteśmy pełni 
drobnych i większych wad, bez których 
na pewno nie bylibyśmy w pełni  ludźmi. 
Dzięki nim możemy przymierzać wciąż 
nowe skrzydła i próbować wzlecieć po-
nad codzienność, stawać się lepszymi.

Poetka słucha innych ludzi, można 
nawet powiedzieć, że podsłuchuje. Jest 
także bacznym obserwatorem życia 
i zawsze próbuje coś z naszej codzien-
ności pozytywnego „wyłowić”. W swoich 
wierszach przedstawia sytuacje, zdarze-
nia, które zainspirowały ją do napisania 
danego tekstu. Ale najważniejsi w jej 
utworach są ludzie, ich uczucia i to, co 
mają światu do zaoferowania. W jed-
nym z wierszy, w którym prowadzi roz-
mowę z synem na temat lat 80, stara się 
go przekonać, że wszystko było wtedy 
na kartki, wszystko oprócz miłości, której 
było pod dostatkiem. 

Dzień 1 listopada zawsze widzimy 
w ciemnych barwach, Danuta Hasiak 
trochę nas wybudza z tego jesiennego 
odrętwienia i opisuje pewne ogłosze-
nie, które widziała tego dnia na płocie,: 
„wielka promocja/ wyprzedaż nagrob-
ków” i dodaje: „trzeba się spieszyć/ 
taka okazja/ nie będzie trwać wiecznie’.

Trudno dziś napisać dobry wiersz 
o miłości, niektórzy mówią, że ta tema-
tyka została już wyczerpana. Ale Danuta 
Hasiak w tym temacie zaskakuje świe-
żością spojrzenia, w jej wierszach miłość 
jest pozbawiona patosu, nie jest chwilo-
wym kaprysem, zauroczeniem, ale czymś 
budowanym przez lata, dzień po dniu. 

Oczywiście z różnym skutkiem. Mimo, że 
miłość jest jak narkotyk „i tak/ wezmę 
od ciebie/ kolejną działkę szczęścia” – 
podkreśla podmiot liryczny. Wiersze te 
są przesycone mądrością i kobiecym cie-
płem. Czasem wystarczy niewiele, kilka 
słów, aby wyrazić to, co jest, albo czego 
już nie ma między dwojgiem ludzi: 

tak łatwo i szybko
z bożego pajączka
przemieniasz się w krzyżaka
rwąc po drodze sieci
które tkaliśmy
przez lata
Czym jest sama poezja dla Danuty 

Hasiak? Autorka przyrównuje wiersze do 
latawcy, dzięki którym może wzbić się do 
góry i spojrzeć z innej perspektywy na 
siebie i swoją poezję. 

W tomie tym odnajdziemy również 
bardziej refleksyjne wiersze, które uka-
zują kruchość ludzkiej natury i przemijal-
ność każdej chwili. Utwór noszący tytuł: 
„Przed ostatnim podmuchem” to obrazek 
przedstawiający spotkanie przy kawie 
z chorą na raka Małgosią. Kiedyś była 
ona silną i zdrową kobietą, dziś jest jak 
listek „i drży przed ostatnim/ podmu-
chem”.

Utwory Danuty Hasiak cechuje pro-
stota, ale nie naiwność. Wszystkie sło-
wa są na właściwym miejscu. Nie ma tu 
utworu „przegadanego”. Minimalizm to 
na pewno zaleta tej poezji.

Podsumuję moje omówienie tomiku 
Danuty Hasiak, cytatem z  jej wiersza: 
„…nie żałujmy słów/ od których rosną/ 
skrzydła”. Te słowa są często innym bar-
dzo potrzebne. Wiersz też może być ta-
kim skrzydłem. 

Danuta Hasiak, „Przymierzalnia 
skrzydeł”, Podkarpacki Instytut Książki 
i Marketingu, Rzeszów 2012.

Pożycz skrzydło 
od Danuty Hasiak
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Gdy po raz pierwszy dostałam do ręki tomik wierszy „Światy dwa w pogoni 
za Leśnym Lichem” Katarzyny Georgiou, myślałam, że zawiera on utwory 

dla dziecięcej publiczności. Tytuł tomu jest przecież bardzo baśniowy, co może suge-
rować, dla jakiego odbiorcy są przeznaczone zawarte w nim wiersze. Zagłębiając 
się jednak w ich lekturę odkryłam, że bardzo się myliłam, gdyż są to wiersze dla do-
rosłego czytelnika, chociaż podmiot liryczny często patrzy na świat oczami dziecka. 
Widzi w nim wiele magii oraz baśniowości. Jednak spojrzenie to nie jest pozbawione 
mądrości życiowej. Autorka wraz z czytelnikami poszukuje swojego prawdziwego 
„ja”, zachwyca się tym, co stworzyła Matka Natura i próbuje odnaleźć harmonię 
z otaczającą nas rzeczywistością. Przyroda w wierszach Katarzyny Georgiou jest 
bardzo ważna, gdyż pozwala nam zrozumieć prawa rządzące światem a także 
odnaleźć szczęście. Żyjemy, jak to ujęła autorka w tytule swojego zbioru, w dwóch 
światach, w świecie wyobraźni, marzeń i w świecie rzeczywistym, gdzie nie wszystko 
układa się tak, jakbyśmy tego pragnęli. Trudno połączyć oba ta światy, ale w poezji 
to się znakomicie udaje. W jednym z wierszy poetka pisze: „Dziś to taki dzień, w któ-
rym marzę/ o zwykłym ludzkim cieple drugiej osoby”, to takie codzienne marzenie. 
Bardzo zwyczajne, a z drugiej strony niesłychanie ważne w naszym życiu. A miłość? 
Chroni nas przed bolesnymi upadkami i pozwala przetrwać te gorsze chwile:

„Miłość jest wszystkim, co być powinno” –
a matczyna miłość – antidotum na całe zło trzeciej planety
Aniołem Stróżem, czasem z jednym skrzydłem.
W kolejnym z wierszy autorka daje bardzo smutną diagnozę naszych czasów: „ 

o miłość tak trudno/ o seks tak łatwo”.
Książka ta jest podzielona na cztery części, które noszą tytuły zgodne z porami 

roku: „Wiośniane przebudzenie”, „Letnia symfonia”, „Jesienienie” i „Zimowe bajania”. 
Przecież każda z pór roku przynosi ze sobą coś pięknego i tajemniczego. Bez ciągłej 
zmiany świat zostałby pozbawiony swojej baśniowości. Za Leśnym Lichem podążamy 
ścieżkami i dróżkami wśród jesiennych liści, zielonych traw, kwiatów i wielu przedsta-
wicieli fauny oraz flory. 

Autorka pragnie pogodzić się z przemijaniem i samą sobą. Wie, że w ciągłej 
gonitwie dnia codziennego coś nam zawsze umyka i nic na to nie poradzimy. Czasem 
trudno jest choć na parę minut zatrzymać się na polnej lub leśnej drodze i rozejrzeć 
wokoło. Poetka pisze o życiu: „ I tak to życie/ jak kamyk się toczy/ tu podskocz/ tak 
się stoczy”, a w końcu, autorka konkluduje, odkładamy je do kieszeni. 

W poetyckim świecie Katarzyny Georgiou jest więcej dobra niż zła, życie jest 
czymś wyjątkowym, zawsze się można rano przebudzić i powiedzieć, że nadchodzą-
cy dzień będzie pełen magii i miłości. „Wsłuchaj się w ostatnie etiudy pasikoników” 
– zachęca poetka w jednym z jesiennych wierszy. Potem może być już za późno. 
Wsłuchajmy się zatem wraz z Katarzyną Georgiou w rytm przyrody.

Katarzyna Georgiou, „Światy dwa w pogoni za Leśnym Lichem”, EUROSYSTEM, 
Wrocław 2013.

Magia dnia 
codziennego, 
czyli o tomiku 
wierszy 
Katarzyny 
Georgiou
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Izabelę Monikę Bill miałam możliwość 
spotkać osobiście w 2013 roku w Ło-

dzi. Już wtedy wydawała mi się bardzo 
ciekawą i oryginalną osobą. Wyróżniała 
się na tle przybyłych na jej spotkanie au-
torskie strojem i intensywne rudym kolo-
rem włosów. 
Izabela Monika Bill, jak sama o sobie 
pisze, ma wiele zainteresowań, oprócz 
poezji jej pasję stanowią podróże 
i opuszczone miejsca. Zapewne poetka 
postanowiła połączyć oba te zaintereso-
wania i wydany w 2014 roku tomik za-
tytułowała: „Podróże poezją”. Autorka 
wraz z czytelnikami podróż rozpoczyna 
w rodzinnym Wrocławiu. Zwiedzamy  
Ostrów Tumski, spoglądamy na mosty, 
pomniki, podziwiamy dęby na Kozano-
wie, jedziemy tramwajem 33 plus, spa-
cerujemy nad Odrą. Możemy poznać 
topografię Wrocławia, jego zaułki, pla-
ce, ulice, kawiarnie. Poetka zachwyca się 
urodą swojego  miasta: „most milenijny/
pomarańcza/w ogrodzie Wrocławia”. 
Czyli most w jej oczach nie jest bezbarw-
ny, a stanowi coś wyjątkowego, łączą-
cego nie tylko  oba brzegi, ale przede 
wszystkim łączącego ludzi. Autorka jest 
zapaloną miłośniczką tramwajów, o któ-
rych pisze bardzo lirycznie: „mijają się/ 
niebieskie anioły/ na kolejach życia/po-
zdrawiają dzwonkami”. W jej wierszach 
odnajdziemy także autobusy i pociągi, 
których losy często przypominają nasze 
codzienne życie: „mało czasu mają dla 
siebie/ ciągle gdzieś potrzebne/ zmu-
szone jeździć po nocach/ wyją do księ-
życa’.
Potem wraz z autorką podróżujemy 
z północy na południe Polski. Zmieniają 
się poetyckie krajobrazy, raz jest to wa-
kacyjna plaża w Międzywodziu, a raz 
górskie szczyty w Karkonoszach, zasnute 
mgłami i oszronione.  Pejzaże, które wi-
dzi przed sobą nasza bohaterka, stają 
się tematami jej utworów. Bo w czasie 

podróży nasze zmysły często ulegają 
wyostrzeniu. Poetka po tych wszystkich 
wojażach wraca do swojego domu na 
Grabiszyńskiej, gdzie czeka na nią nie-
słychanie literacki kot: „ciało wygięte-
/w łuk wersu/ z pięciolinii wąsów/kapią 
krople/natchnienia”. I jak tu nie pisać 
wierszy?
Ale nawet na wrocławskim rynku, wśród 
pięknych kamienic, można poczuć się sa-
motnym: „podobno fontanna na Solnym/
za symbolicznego grosika/ spełnia dziś 
każde życzenie/ prócz mojego”. Piękno 
nie chroni nas jednak przed poczuciem 
wyobcowania. 
Poetka zadbała nie tylko o to, aby dzię-
ki słowu czytelnicy odwiedzali wraz z nią 
różne miejsca, ale także dodała do to-
miku swoje zdjęcia, przedstawiające 
opisywane obiekty. Dzięki temu możemy 
podążać za nią krok w krok, a nawet 
przyjrzeć się dokładniej jej kotu.
W „Sztuce jedzenia jabłek”, wydanej 
w 2013 roku, poetka zachęca nas do 
„skosztowania” swoich wierszy. Tomik ten 
podzielony jest na rozdziały, a każdy 
z nich odwołuje się w swoim tytule wła-
śnie do jabłek. Wymienię kilka z nich: 
„Malinówki”, „Jabłko Adama”, „Ukryte 
jabłka”. To zbiór bardzo intymny, oso-
bisty, w którym emocje i uczucia grają 
pierwsze skrzypce. 
Motyw jabłka kojarzy się nam przede 
wszystkim z biblijną Księgą Rodzaju i raj-
skim ogrodem, w którym to, mimo zakazu, 
Ewa zerwała jabłko z drzewa poznania 
dobrego i złego. Pięknie to opisała po-
etka w wierszu, noszącym tytuł „Słabość 
Ewy”, już przecież na początku świata, 
kobiety bały się, że mogą stracić swoich 
ukochanych mężczyzn: „Ewo-powiedział 
wewnętrzny wąż-/ jak nie ty podasz mu 
jabłko/ zrobi to inna/ inna?/ przecież 
miałam być jedyna”. Lęk przed odrzuce-
niem i samotnością spowodował, że czło-
wiek wszedł na drogę grzechu. 

Sztuka życia 
– o poezji 
Izabeli Moniki Bill
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To bardzo zmysłowy tomik, w niektó-
rych wierszach słychać wołanie o miłość: 
„ pierwsze i ostatnie dobranoc/ w po-
śpiechu zapomniałeś/ zabrać mi tylko 
wspomnienie/ nie szkodzi/ kawę moż-
na pić samemu”. Z samotnością przecież 
też można się pogodzić i zaprosić ją na 
kawę, gdy nikt inny nie chce się do nas 
przysiąść.
Bardzo nostalgiczny a zarazem pełen 
ciepła i wspomnień jest wiersz : „W ogro-
dzie”. Możemy prawie poczuć jego pełen 
lata i owoców klimat: „w ogrodzie letnia 
cisza/ układa się na kolanach mamy/ 
w garnku leniuchują owoce na kompot/ 
podparta ramieniem o płot stara jabłoń/ 
czuwa nad cieniem dla mamy”. Takie ob-
razki często skwapliwie przechowujemy 
w swojej pamięci. 
Życie też jest pełne kwaśnych jabłek, 
które bardzo niechętnie próbujemy, ale 
one niestety również należą do naszego 
życiowego menu: „zbliżamy się do apo-
kalipsy/ ja na zewnątrz/ ty wewnątrz/ 
może wtedy nasze odłamki/ zderzą się 
jeszcze raz”. A może trzeba się będzie 
rozstać na zawsze.
W tym tomie odnajdziemy jabłka o róż-
nych smakach, bardziej i mniej słodkie, 
każdy coś znajdzie dla swojego podnie-
bienia. Życie przecież jest takie różno-
rodne, a jego smakowanie jest na pewno 
sztuką. I warto zapamiętać pewną radę 
z wiersza Izabeli Moniki Bill: „w kubku/ 
zaparzała uśmiech/ bez cukru/ mówiła - 
życia się nie cukrzy/ lepiej pić gorzkie”. 
Choć trochę gorzka ta rada.

Izabela Monika Bill, „Sztuka jedzenia 
jabłek”, Drukarnia TOTEM, Inowrocław 
2013; „Podróże poezją”, Drukarnia TO-
TEM, Inowrocław 2014.

Fraszkomat
O fraszkomacie powiem nieśmiało: 
- Kawałek życia w nim się wyprało.

Pisanie recenzji o fraszkach wydaje się zamierzeniem karkołomnym, z góry 
skazanym na uczone formułki z zakresu poetyki i słownika terminów literackich. 
Znamienny fakt, że nawet te formułki teoretycy dzieła literackiego nie mogą 
uzgodnić, bo np. Głowiński, Kostkiewiczowa i Słowińscy (Warszawka) w swoim 
Słowniku Terminów Literackich rodowód wyrazu fraszka wyprowadzają od wło-
skiego frasca – gałązka, natomiast prof. UJ Adam Kulawik ten sam wyraz frasca 
tłumaczy jako drobiazg. Nie tylko jako krakowianin z urodzenia, ale też odwo-
łując się do rozsądku i logiki opowiadam się za ujęciem prof. Adama Kulawika, 
a gałązką można przyłożyć utytułowanym, warszawskim autorytetom.

Aby wiedzieć, co to koń, najlepiej go zobaczyć. Co to fraszka, najlepiej jest 
ją przeczytać. Sytuacyjne fraszki Kochanowskiego były stroficznie rozbudowane. 
Od Potockiego, Morsztyna, Tuwima, Gałczyńskiego po Leca fraszka traci na 
ilości wersów, zyskuje na konceptualiźmie.

Fraszka ujawnia. Fraszka demaskuje. A przy tym bawi dwuznacznością, grą 
słów, znaczeń. Ale przede wszystkim, co paradoksalne, pomimo zdolności fraszki 
do zdzierania masek z bohatera, jest nośnikiem humoru. Oglądać własne wady 
należy ze zdrowym dystansem nie pozbawionym refleksji, ale co najważniejsze  
– uśmiechu. I tym są właśnie fraszki Agnieszki Jarzębowskiej. Nośnikiem humoru. 
A humor, co może wydawać się zaskakujące, jest cnotą (jedną z cnót)! I wyjąw-
szy przyjemność, jaką mamy z humoru – chroniąc nas przed wsobną powagą, 
wzbudza szacunek. Bo śmieszne jest branie siebie na serio. 

O łaskotkach
Nie powiem, że nie chcę, 
kiedy mężczyzna próżność moją łechce. 

Godne obchody
Czczę kolejne małżeńskie rocznice, 
kupując coraz szersze spódnice.

Vladimir Jankelevitch, francuski filozof, w swoim traktacie o cnotach (Traite 
des vertus - 1949 r) napisał: „Brak poczucia humoru – to brak pokory, brak 
bystrości, brak swobody, zbytnia nadętość, zbytnia naiwność, zbytnia powaga 
lub zbytnia napastliwość, tym samym to nieomal zawsze brak szlachetności, ła-
godności, miłosierdzia... Zbytnia powaga, nawet połączona z zacnością, ma coś 
podejrzanego i niepokojącego, i musi w tym tkwić jakieś złudzenie lub jakiś fa-
natyzm...To cnota, która coś o sobie mniema – i z tego właśnie jej brak.” 
Zarzut, że poczucie humoru może mieć nawet byle łajdak a brakować go będzie 

Jacek Sojan

O fraszkach 
agnieszki Jarzębowskiej
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bohaterowi, niczego nie dowodzi, bo humor... niczego nie chce 
dowodzić i nie dowodzi! Jak napisał Andre Comte-Sponville 
w „Małym traktacie o wielkich cnotach” – „...humor to cnota 
pomocnicza... można powiedzieć, że też złożona, cnota lekka, 
cnota nieuzasadniona, w pewnym sensie dziwna cnota, kpi 
sobie bowiem z moralności, ponieważ zadowala się tym, że 
jest dziwna, ale to wielka zaleta, cenna zaleta, której oczywi-
ście może brakować dobremu człowiekowi. Święty bez humoru 
to smutny święty”... (Pamiętamy skłonność do żartów nawet 
w trakcie mądrego kazania papieża Jana Pawła II, a ja pa-
miętam wspaniałe poczucie humoru na wykładach ks. prof. 
Józefa Tischnera...). I dalej Comte-Sponville: „Bywa, że mię-
dzy rozpaczą a błahością, cnota humoru jest nie tyle w złotym 
środku, ile w zdolności do objęcia jednym spojrzeniem lub jed-
nym uśmiechem obu tych skrajności, pomiędzy którymi żyjemy, 
pomiędzy którymi ewoluujemy, a które stykają się w humorze.”

Co nie jest rozpaczliwe dla trzeźwego spojrzenia? I cóż 
nie jest ulotne dla spojrzenia pełnego rozpaczy? Nie ma jed-
nak zakazu, żeby się z tego śmiać, a nawet jest to najlepsze, 
co można zrobić. Cóż warta byłaby miłość bez radości? Cóż 
warta byłaby radość – bez humoru? Wszystko, co nie jest 
tragiczne, jest śmieszne… Oto, czego uczy przytomność umy-
słu. Humor zaś oddaje z uśmiechem, że to nie jest tragiczne... 
Prawdziwość humoru. Sytuacja jest rozpaczliwa, ale to nic 
poważnego.

Nekrolog po polsku
Jestem z ciebie dumna.
Podpis – trumna.

Po przeczytaniu cytatu z Comte-Sponville’a można zadać 
pytanie, że wszak istnieje śmiech i śmiech, i jak tu odróżnić 
humor od ironii. Ironia nie jest postrzegana przez filozofów 
jako cnota, lecz jako oręż wymierzony w drugiego. Dodają 
tutaj, że to zły śmiech, sarkastyczny, niszczycielski, to śmiech 
drwiący, taki który rani, że to śmiech nienawiści, śmiech walki. 
Że użyteczny? Któryż oręż, w tym mowy, nie jest użyteczny? 
Comte-Sponville twierdzi, że żaden oręż nie jest pokojem, 
żadna ironia nie jest humorem. Ale zauważa, że nawet najlep-
si ironiści i satyrycy mieszają oba te gatunki – humor i ironię, 
właśnie we fraszkach!

Oszczędny
Pewien biznesman rzekł pewnej damie: 
- Żonę trzymam w domu, bo wychodzi taniej.

Zjadliwie postrzegana jest ta oszczędność. Tym bardziej 
że rozłożona jednakowo na bogacza w swoim skąpstwie, jak 
i na jego żonę, zawsze w gotowości wydawać pieniądze na 
stroje i ozdoby. I to właśnie rodzi uśmiech. Humor.

Na zachłannego grzesznika
Chciałby widzieć siebie 
aż w siódmym niebie.

Umiarkowanie też jest cnotą. A samokrytycyzm uczy umiar-
kowania. Jeśli ironia, ta nie dotyka Osoby, lecz zachowania, 
postawy, sposobu bycia. Zjawiska.

Myślał
Perfumował się latami. 
Myślał, że go to odchami.

Przypomina się refleksja Norwida: „Ludzie nie są czyści. 
Są dopiero perfumowani.” Etyka uważa, że ironia rani – hu-
mor leczy. Ironia chce dominować – humor wyzwala. Ironia jest 
bezlitosna – humor miłosierny. Ironia jest upokarzająca – hu-
mor pokorny. Humor ma jednak jeszcze coś więcej, ma wartość 
sam w sobie, przemienia smutek w radość:

Czasem
Czasem może to być atut 
Być ofermą do kwadratu.

Humor przemienia rozczarowanie w komizm:

Świeżość uczuć
Świeżością uczuć zachwycił pan panią domu: 
- Kochanie, kupiłem ci kawałek świeżego salcesonu.

Humor przemienia rozpacz w wesołość:

Nieodwzajemniona miłość
Marny widok 
na libido.

Humor fraszek rozładowuje powagę rzeczy, lecz także i tym 
samym – nienawiść, gniew, urazę, fanatyzm, doktrynerstwo, 
upokorzenie.

O co chodziło
Pewien pan nad pewną panią 
rozpływał się w zachwycie. 
Chodziło mu o wspólny seks, 
nie o wspólne życie.
 
O wielkiej bliskości
Byli bliscy sobie 
bardzo, ale w grobie.

Śmiać się najpierw z siebie, ale bez nienawiści. Albo ze 
wszystkiego, ale tylko na tyle, na ile jest się częścią czegoś, że 
się coś akceptuje. I znowu wrócę do Comte-Sponville’a: „...jeśli 
nie ma nic do zrozumienia? Pozostaje śmiech – nie p r z e c 
i w k o (ironia), ale z c z e g o ś, ale z k i m ś, ale według (hu-
mor). Weszliśmy na pokład, ale nie ma statku; lepiej się z tego 
śmiać niż nad tym płakać. To jest mądrość Szekspira i mądrość 
Montaigne’a – taka sama, ta prawdziwa.” 
Kierkegaard napisał: „...humor zawiera zawsze jakiś skrywany 
ból, niesie z sobą również pewną sympatię...” Pewnie dlatego 
w zbiorze FRASZKOMAT Agnieszki Jarzębowskiej czytamy:

Co boli?
Tak było i tak już zostanie: 
życie bardziej boli niż lanie.

Humor we fraszce to drganie sensu, migotanie sensu, to 
pewien ruch, proces. Unaoczniając absurd, drugą stronę  
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opisywanej rzeczywistości – odtrąca po-
wagę na rzecz rozładowania w śmiechu, 
zaznaczmy, znaczącym, pogłębionym, 
mądrym śmiechu, dającym ulgę. Humor 
fraszki będzie tym głębszy, im bardziej 
sens dotknie najważniejszych obszarów 
naszego życia albo pociągnie za sobą, 
czy też wzbudzi, drgania najszerszych 
połaci znaczeń, naszych wierzeń, na-
szych wartości, naszych złudzeń – po-
wiedzmy, naszej powagi. Bo humor jest 
awersem powagi. I dopiero podczas 
falsyfikowania humorem powaga na-
biera pełnej wartości, bo – jak pisze 
Comte-Sponville: „...humor nie niszczy tej 
powagi (ponieważ nie można wiecznie 
żartować, ponieważ się nie powinno, 
ponieważ humor, żeby się z niego (po-
wagi) śmiać, zakłada, że sens musi być 
w czymś podtrzymany, ale ją relatywi-
zuje, odciąża, stawia na dystans, szczę-
śliwie osłabia, bez jej obalania...” (po-
nieważ humor pozostawia rzeczywistość 
niezmienioną i ponieważ nasze pragnie-
nia, nasze wierzenia, nasze złudzenia 
stanowią jej część). Humor jest radosnym 
rozczarowaniem. W tym właśnie jest po-
dwójnie cnotliwy lub może taki być: jako 
rozczarowanie jest bliski przytomności 
umysłu (czyli dobrej wiary); jako radość 
jest bliski miłości – i wszystkiemu.
 
Agnieszka Jarzębowska w zbiorze 
fraszek pt. FRASZKOMAT zamieściła 
sentencję:

By każdy pamiętał
W życiu liczy się całe życie, 
nie tylko pointa.

Dlatego śmiejmy się. Śmiejmy się 
z siebie, jakich widzimy w wadach in-
nych. Fraszki nam mówią na zasadzie 
lustra, jacy jesteśmy. Ten dwuwersowy 
błysk poznania wystarczy, by ujrzeć się 
w prawdzie, a jednak nie przestraszyć 
się. Przeciwnie. Rozpocząć od uśmiechu. 
To najlepszy początek na wewnętrzną 
przemianę w zgodzie z samym sobą 
i ze światem.

Agnieszka Jarzębowska, „Fraszkomat”, 
Wydawnictwo Regiony, Sieradz 2012.

Kiedy po raz pierwszy zetknęłam się z wierszami Jacka Mączki 
miałam wrażenie, że otwieram otyły album zdjęć. Wyświetlił mi 

się przed oczyma kolaż obrazów, pokaz slajdów uchwycone klatka po 
klatce, bo każdy wiersz to projekcje, w których Jacek Mączka uruchamia 
w sobie najwyższą czułość, łapie kontrast, szczegół, na pierwszy rzut oka 
umykający uwadze. To bystry obserwator-fotograf, ale nade wszystko 
poeta, który serwuje przekaz wielowarstwowy, bogaty w symbolikę i za-
sobność języka. Wiersze Mączki są niesystemowe, nie wyczerpują tema-
tu, sprawiają wrażenie nieukończonych (skróty myślowe, rozciągłość sko-
jarzeń, luźna i niekompletna forma), stąd chęć wejścia z nimi w dialog, 
przy czym ich relatywizm powoduje, że czytelnik uruchamia własny filtr 
i pryzmat, by łączyć słowo z obrazem, a słowo Mączki otwiera zupełnie 
nowe okno na świat. Materiał wyobraźniowy, z jakiego korzysta poeta, 
jest tak bogaty, że każdy może z niego czerpać według własnej miary.

Twórczość poetycka Mączki pochłania wszystko bez granic. Tu nic nie 
dzieje się expressis verbis, wiele punktów widzenia wprowadza w mo-
zaikę życia, wielowymiarowość i pluralizm egzystencji. Jest to poezja nie-
konwencjonalna, odkrywcza, wysmakowana, niejednokrotnie unikatowa 
w próbach doświadczania świata. Chrzęst drewnianych pionków i figur/ 
wkładanych do zamykanej na haczyk/ szachownicy. Trzeba było potrzą-
snąć,/ żeby wszystko się poukładało.

Z racji różnorodności ukrytych znaczeń, przemawia do wyobraźni 
i służy jako doskonały sensor, transporter rozmaitych treści. Można po-
dążać z Jackiem za konkretnym obrazem, czy też drogą intuicji śledzić 
ukryte znaki, wnikać w abstrakcyjne pojęcia, bez których pewne stany 
trudno byłoby zrozumieć i wciąż czuć niedosyt. Z ganku obserwuję pa-
sma/ mgły w kotlinie. Snujemy się/ Z gruntu niepodatni na stałość.

Wiersze Mączki klimatem przypominają sesję plenarną, a każdy rzut 
okiem, czy to „znad krawędzi dachu”, „z piwnicznego mroku” czy „baru 
rybnego” to kluczowa migawka z życia... ale poszerzmy kąt widzenia.

Zatrzymajmy się, obudźmy zmysły, słuchajmy wolnego głosu natury, 
bowiem kontakt z naturą właśnie, z ułamkiem sekundy, który za chwilę 
będzie przeszłością, jest tym, czemu autor chce nadać continuum, nad 
czym się pochyla i nazywa, by uchronić od zapomnienia. Sprytnie wpro-
wadzone w kontekst przesłania są jak jeden z wielu kamyków wkompo-
nowanych w pejzaż. Jest to efekt świadomego kształtowania, zręcznego 
toczenia, łagodnego przejścia od słowa do obrazu, dlatego nie da się 
wyjść ze świata przedstawionego przez Jacka Mączkę bezrefleksyjnie.

Arleta Cłapa

Poezja jako rodzaj medytacji 
wg Jacka Mączki
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Arleta Cłapa

stojąc w przeciągu słowa

pęka struna na niebie, którą naciągnął samolot.

wierzba omiata trawę, rozsiewa alergie. fobie
rosną szybciej niż cudze dzieci, strach, że już nic
nie napiszę. byłeś choć raz jak Vincent
z podciętym uchem, skrzydłem?

pędzel nakłada grubą warstwę bólu
czujesz? przecież urodziłeś się
w czepku . masz jedenasty palec,
czakra serca wylewa, na dnie
oka ryby składają ikrę. unosi cię fala,

a gdy dosiadasz swojego drapacza chmur i władasz
biegle językami, wszystkie strony świata prowadzą
do wierszy w porze żniw.

idąc środkiem wyrazu

poezja unosi
pióra, trzecią powiekę. węszę w spiżarni
głowy. wraca z wygnania, z nakazem eks - misji,

upadły anioł, upadły poeta.
wita poetów namaszczonych,
wyznawców słowa, które nosi

się ponadczasowo, a wena jak duch święty
dotyka wybranych. na języku oto słowo
moje, dzielę na czworo
rybę i chleb z pleśnią.

ślubne przyjęcie poety

lód w ustach, klęska
głodu i opuchnięta głowa, buk szumi; szybciej,
ceruj żyły, krtań, czerwień cudze uszy.

załóż koszulę poety, pionierki i w drogę
do Damaszku, po okruchy
wody, oświecenie, po srebro Tarsziszu,
mądrość Temanu, najodleglejsze zakątki
języka, gorące źródła Hierapolis.

oblubienica wena jest w błogosławionym stanie.
łączy was sakramentalne tak
i drzewo, co wydaje wiele rodzajów owoców.

***
sialiśmy zboże, więc skąd ten kąkol
między słowami. kancer na zębie.
czas, szkodnik! także ból w skroniach,

kolej na serce? praca odrabiana na
chybcika, spadek napięcia
 
w poezji, próby skoku wzwyż i kolejny rzep
w ogonku na Nebo. niebo jest w zasięgu
i świat ujęty w ramkę tv, kobiety, otwarte

Pandory, kasyna w których przegrano niejedno
życie, zrywano kontakt z rodziną i z ciałem.

marynowano czas i co się da
odkładano na później, na wieczność.
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post ścisły

ukryty za stosem listów mówi amen i udaje oposa.

właśnie wtedy brakuje przecinka, dziecięcych hieroglifów,
styropianowych zim, rupieciarni w gościnnym; jakichkolwiek
śladów tubylców. dzieci - obiecane Kanaan -

wyrosły wieżą Babel. anomalie, którym ulega sam Bóg?
siódmego dnia rozkłada ogrodowy leżak, daje jabłka
na odtrutkę. Nil pluje krwią, jakby gniew boży chciał rozsadzić
ziemię od źródła, jakby głodna bestia z lochów
apokalipsy ciągła na wolność. czy zerwie łańcuch

pokarmowy? czujesz? życie
najbardziej smakuje na czczo
i cholernie chce się popełnić grzech
obżarstwa.

piesi po przejściach

dzień jak stypa, choć żadne z nas nie powiedziało
ostatniego słowa. słowa wysypane na stół.
 
tyle ich, co soli w Wieliczce,
(a milczenie kostką cukru).

wżerają się w pamięć, drażnią jak siorbanie
deszczu w rynnach, brak prawa jazdy i chodzenie
na kocią łapę, sypialnia w polu
oddziaływania podziemnej żyły, nawyk gubienia

drogi do domu. tu wszystkie koty są czarne, świetlne
sygnalizacje zepsute. wyglądam znaków,

tuneli, staruszków przechodzących
w bezpieczne miejsca, gdy zakładają niewidkę

czy wrócą z zapasowym kluczem?
czy będą jak zakochani bez pamięci?

marzec. częściowe puszczanie lodów    

nielegalnie. zaglądamy pod fałdę wody
by czuć jej intymny zapach, szumy w zgięciu łokcia.

sprawdzić czy z dna widać księżyc, czy ciało ma brzeg,
gdy myli kroki za Polską, aż do zagłębia Ruhry. wódka
zmienia się w mobbera.  przelewamy, wróżymy z imion
ulic, rozżarzonych okien, jakby po ich otwarciu
miał wybuchnąć dzień. pod latarnią kiermasz.
w pokutę kac i żona, domagająca się odszkodowania.

może wraz z deszczem wypłynęło niebo, a wodospad
krzyczy, gdzie złamana rzeka, próbuje zawrócić?
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hipnoza

wróżka dotknęła brzucha jak magicznej kuli:
urodzisz Kaina, drugi zapuści korzeń spichrzowy w sercu,
da pierwociny swoich wnętrzności, siedem tłustych zim
i nieskończoną ilość pustych listów.

przelewaliśmy wosk nad kołyską jak niebo upał. czuwanie
zamieniało się w sen, a deszcz stawiał bańki na rzece,
aż ustała letnia gorączka, trzęsienie
nieba w którym chcieliśmy widzieć

wniebowzięcie. zamknij oczy,
otwórz uszy. jutro przyprawisz amputowaną nogę do
fotela, bo tylko on pozostał. fotel Gauguina. samotność
wstrzykuje dożylnie, często powtarzane, bolesne dawko.

zaraz zacznie się odliczanie: jeden, dwa, trzy.
na dźwięk siódmej trąby otworzysz oczy.

***
nie zabieraj koniczynom szczęścia
może sam jesteś czterolistny
nim się pochylisz, jesień

w kościach, rdza do szpiku,
spoczywanie w cieniu
pióra. rzuć ziarno,
włos na ściółkę

pióro

o, jak łagodnie lewituje i opada
na rękę dziecka; co to?

zgubiony wątek, urwana myśl
za którą gonią poeci. koniec

lub początek

***
garbem książki
biedronka przebiegła

i uleciała

coś na kształt detalu
uzupełniającego
obowiązkowe życie

bo są myśli
które nie wiążą się z mową

są mową rozwiązaną   

prawdopodobieństwa

jako dzieci
krzyczeliśmy do studni Alleluja

odpowiadały anioły tylko one
mogły mieć tak duże gardło

niebo
na siedem obrotów korbą

układ trawienny

kocham
choć nie wiem
czym jest miłość

miłość boli
i to mnie martwi

ale to na pewno
miłość

życia – treść
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na oko poety

eufonia bytu jestem euforią
rozważam niezgłębione
z prądem i pod prąd wersów
łapiąc życie za słówka  
 
w zdrowiu i chorobie
dobrej i złej doli jest poezja pisanie krwią
z palca bo skoro są miejsca wrażliwe  
to i wysięki a najwyższe loty po śmierci  
 
w żyłach jeszcze przetacza się
historia śliskie wybory są skrzepy
zaległych spraw a z policzków instrument dęty

błędy stają jabłkiem w gardle
ot i cała prawda o nas
wierszu który pisze się sam

o współczesnych poetach

poeta to lodołamacz
stara się przebić

***
niebo mannę zmienia w wodę
zimą śnieg z podwójnym
lodem

***
pędzisz autostradą
donikąd

i odgradzasz
akustycznym ekranem

zdążyć przed milczeniem

nie znam siebie
tej która milczy i która
porywa się na słowa
dlatego robię spis wszystkiego
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Wiedziała, że teraz stoi pod 
drzwiami. Nie słyszała go, 
ani oddechu, ani porusze-

nia, ale wiedziała, że pewnie przytrzymuje 
się framugi na wypadek, gdyby przypad-
kiem nim zachwiało, że pochyla głowę. 
I stoi, i tylko. Od momentu, kiedy zaczynał 
się nerwowo przewracać w łóżku, wiedzia-
ła już, że dojdzie i do tego, kiedy nie sły-
sząc go, będzie wiedziała, że stoi pod jej 
drzwiami. Nie miało znaczenia, że ani go 
nie widziała, ani nie czuła, że stał na ko-
rytarzu prawie bez oddechu czasem nawet 
dziesięć minut. Nie miało znaczenia, bo od 
kiedy docierał do niej ze schodów odgłos 
jego ostrożnych kroków, po których jednak 
nie następował zgrzyt klamki ich sypialni, 
wiedziała. Jeśli nie był już na dole, ani nie 
był jeszcze w pokoju obok, znaczyło to, że 
bez ruchu stoi pod jej drzwiami.

Wiedziała, że stoi za drzwiami. Wie-
działa to już od godziny, od pół godziny, 
od chwili, gdy zaczynał się wiercić w łóż-
ku. Nieodmiennie leżała w ciemności, nie 
pozwalając, by ją zaskoczył, by zaskoczył 
ją sen. Czekała, czy nie nastąpi ten mo-
ment, kiedy zza ściany dobiegną odgłosy 
krzątaniny. Czekała do chwili, gdy ten mo-
ment następował. Wiercił się wtedy chwilę 
w małżeńskim łóżku, potem głośno mówił 
do matki, że musi napić się wody, zawsze 
to, zawsze tymi słowami: muszę napić się 
wody; schodził na dół normalnym krokiem, 
odsuwał krzesło od stołu i odkręcał kran. 
Kiedyś zastanawiała się, czy kiedy schodzi 
na dół, rzeczywiście pije wodę, nawet za-
kradła się, żeby to sprawdzić. Tak, odkrę-
cał kran, wyjmował z szafki czystą szklankę 
i napełniał ją po brzegi, jak zwykle. Gdyby 
sama chciała tyle nalać, z pewnością odro-
bina wyciekłaby na podłogę w drodze mię-
dzy szafką a stołem. Miał idealne wyczu-
cie równowagi, nigdy nie drżały mu ręce. 
Postawił szklankę na blacie i usiadł przy 
nim, ale tak naprawdę przed nią, przed tą 
szklanką, splatając dłonie jak do modlitwy. 
Owszem, pił wodę. Po cichu wróciła wtedy 

do swojego pokoju i z jakimś pokrętnym ro-
dzajem spokoju, jaki obudził w niej widok 
tej wypełnionej po brzegi szklanki, czeka-
ła, aż przyjdzie. A przecież przezroczysta 
szklanka z przezroczystą wodą w środku 
mogłaby być równie dobrze przezroczystą 
szklanką z przezroczystą wódką w środku. 
Pamiętała jednak, że odkręcał kran.

Siedział zwykle na dole pół godziny, 
czasem trochę dłużej. Nie zastanawiała się 
nigdy, dlaczego zajmuje mu to tyle czasu, 
teraz jednak pomyślała, że może ten czas 
nie jest jego czasem, ale czasem, który da-
rowuje matce. Przyszło jej nawet do głowy, 
że kiedy po ostrożnym powrocie na górę 
stoi tak bez ruchu pod jej drzwiami, nasłu-
chuje jednocześnie i tego, co robi ona sama, 
i tego, co robi matka. Drzwi do ich sypial-
ni miał zaraz po lewej ręce, musiałby więc 
wyłapać nawet najlżejsze poruszenie matki, 
bo ich łóżko i podłoga w sypialni były naj-
lepszym w domu miernikiem dźwiękowych 
śladów życia. A jednak to pod jej drzwiami 
stał, nie pod ich, bez ruchu, bez oddechu, 
wsparty o jej framugę, nie o ich framugę. 
Wcześniej teoretycznie skradał się po scho-
dach, więc nie powinna była go słyszeć. Za-
wsze jednak wiedziała. I matka nie powinna 
była go słyszeć. Czy wiedziała też matka? 
Dla kogo odgrywał przedstawienie: dla 
niej, dla matki, a może dla nich obu i jeszcze 
dla siebie? Słyszała, że stoi pod drzwiami, 
choć nie słyszała jego oddechu, wiedziała 
jednak, że wypił swoją wodę, wszedł cicho 
po schodach, a więc teraz musiał już stać 
pod jej drzwiami, nasłuchując. Może zresz-
tą wcale nie nasłuchiwał, a właśnie zbierał 
myśli, porządkował w głowie miniony dzień, 
może na tym ciemnym korytarzu pod jej 
drzwiami robił rachunek sumienia. Ostatni 
kieliszek opróżniał zwykle po kolacji, czyli 
kilka godzin wcześniej, może więc pił wodę 
właśnie po to, żeby ostatecznie dopełnić 
stan względnej trzeźwości? A więc te dzie-
sięć minut pod drzwiami jej pokoju… – był-
żeby to czas ocalony? Pomyślała, że wcale 
by się nie zdziwiła, gdyby zdobywszy się 

Eliza Moraczewska

Naszyjnik 
z ostrego wiosennego powietrza
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kiedyś na odwagę, na podejście do drzwi, 
na ich uchylenie, zobaczyła za progiem ojca 
na klęczkach, z rękoma splecionymi iden-
tycznie jak naprzeciw szklanki – bez zna-
czenia, czy wypełniała ją wódka, czy woda.

Wiedziała, że stoi pod jej drzwiami 
i niecierpliwiła się. Te kilka minut, kiedy 
kazał jej czekać, było najgorsze. Niechby 
już poszło aż do tego momentu, w którym 
zapyta, czy spodziewała się, że przyjdzie. 
Kiedyś przed odpowiedzią długo się zasta-
nawiała. Mówiąc „tak”, ryzykowała głuchy 
policzek, taki, jaki na wiele godzin powleka 
skórę piekącym rumieńcem, nie rozlegając 
się jednocześnie w nocnej ciszy głośnym 
strzałem. Niemy policzek, umiejętnie wy-
mierzony. Kiedy zaprzeczała, mógł równie 
dobrze roztkliwić się, jak rozgniewać i na-
wet przez kilka kolejnych dni zjadliwie ko-
mentować wszystko, cokolwiek powiedzia-
ła. Każde „tak” lub „nie” mogło odbić się 
o jego rozgoryczenie, a wtedy syczał jej 
do ucha, że jak śmie i takie tam. Z wiekiem 
straciła przekonanie, że jest w stanie roz-
poznać prawidłową odpowiedź i robiła to 
już losowo, automatycznie powtarzając sło-
wo, które jako pierwsze przychodziło jej do 
głowy. Trochę przypominało to grę w kości: 
kiedyś starała się, jak niektórzy, chuchać na 
szczęście i kilkukrotnie potrząsnąć uwięzio-
ną w kubku z dłoni kostką. Obecnie dbała 
już tylko o to, żeby kość przed zatrzyma-
niem przeturlała się kilka razy, w przeciw-
nym bowiem razie ktoś mógłby jej zarzucić, 
że kantuje. Ryzyko obelgi zmuszało ją do 
gestów, w które od dawna nie wierzyła, 
tym bardziej gdy gra toczyła się o taki dro-
biazg, jak różnica między dwoma czy na-
wet pięcioma oczkami. Co innego w życiu: tu 
przestała już nawet udawać, że zachowuje 
rytuał.

Wiedziała, że stoi pod jej drzwiami 
i czekała, tając oddech. A potem już po-
szło bardzo szybko. Powiedziała „tak” 
i nagle przestraszyła się, a w chwilę potem 
przestraszyła się własnego strachu. Czy 
to przypadkiem nie jest jak z psami, które 
w niepojęty sposób węszą ludzkie przera-
żenie, przenikając wzrokiem bieliznę, pod 
którą rozpełza się gęsia skórka? Bała się 
psów. Drętwiała, kiedy na wąskim chodni-
ku musiała otrzeć się o jakąś czworonożną 
sierść, czuła, jak sztywnieje w okolicach 
karku i ramion, wyobrażając sobie, że na 
ostatnim etapie mijania smagnie ją silny jak 
pejcz psi ogon. Może strach brał się z prze-
czucia, że ten pies wie, bo psy wiedzą, tak 
jej mówiono, a jedynym ratunkiem w takiej 
sytuacji jest grać pewność siebie, czego 

nigdy się nie nauczyła. Struchlała i teraz, 
i natychmiast skupiła nad zahamowaniem 
własnego strachu, ale usłyszała tylko głuche 
mruknięcie. Ojciec był senny, w chwilę po-
tem zwlókł się z łóżka i już bez dbania o to, 
jak głośne są jego kroki, wrócił do swojej 
sypialni. Usłyszała trzeszczenie ich podłogi, 
potem łóżka, a jeszcze później przyciszone 
pochrapywanie. Dłuższą chwilę zajęło jej 
uspokojenie dłoni i oddechu.

Wiedziała, że stoi pod jej drzwiami, za-
wsze wiedziała. Wiedziała, że stoi pod jej 
drzwiami od chwili, gdy zamknąwszy drzwi 
pokoju hotelowego dwukrotnie przekręca-
ła klucz i jeszcze upewniała się naciskając 
klamkę, czy aby na pewno się nie pomyliła 
i czy rzeczywiście są zamknięte. Wiedzia-
ła, że stoi pod jej drzwiami, kiedy wraca-
ła po próbach do własnego mieszkania 
w centrum miasta, leżąc potem długo, na-
słuchując, czy nikt nie wchodzi po schodach 
starając się, aby jego kroki nie rozbrzmie-
wały zbyt głośno w ciszy śpiącego budynku. 
Nasłuchując, czy nikt nie stoi pod drzwia-
mi, tając oddech – wiedziała. Wiedziała, 
że stoi pod jej drzwiami, kiedy następnego 
dnia wyszła przed dom, żeby zaczerpnąć 
powietrza: ostra, wiosenna woń dobrze jej 
zrobi, nie wyspała się, czuje odrętwienie we 
wszystkich stawach, chłód rozrusza naczy-
nia krwionośne, przepompuje krew w blade 
policzki, odegna nocne cienie spod oczu.

Była sobota i nawet piwonie za oknem 
rosły wolniej niż zwykle. Nie miało to jed-
nak znaczenia: następstwo dni ważne było 
w mieście, tutaj piwonie zawsze rosły wol-
no, tutaj soboty nie było. Tu zawsze matka 
siedziała na progu, paląc papierosy, gdy 
tymczasem czas przepływał obok, ani nie 
kurcząc się, ani nie puchnąc od znaczeń.

Aby wyjść, musiała ją minąć: wykazują-
cą raczej tendencje do kurczenia się, ani-
żeli wzrostu, skuloną na drugim schodku, 
palącą papierosy, matkę. Mówiła sobie, 
że to do niej zawsze wraca, to do niej za-
wsze wracała. „Jaka ona chuda” – pomy-
ślała tak samo, jak wiele razy wcześniej. 
Kiedy tak się kuliła, zdawała się jeszcze 
drobniejsza niż w rzeczywistości, głowę 
jednak trzymała prosto, a palce obejmo-
wały w najbardziej eleganckiej z póz pa-
lącego się papierosa. Przy wypuszczaniu 
dymu wydymała dolną wargę do góry, 
ale tylko trochę, tak, że gest wyglądał 
wytwornie, nie naruszając granicy dobre-
go smaku: pod tym względem nie można 
jej było nic zarzucić. „Co ona wie?” – po-
myślała i spojrzała na nią z ukosa. Może 
wiedzieć wszystko, może nie wiedzieć nic, 
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nawet kiedy ostro piła, nie wywnętrznia-
ła się nikomu. Przytrzymała na niej wzrok 
i nagłe obrzydzenie ścisnęło ją za gardło: 
bo co? Bo siedzi sobie, umalowana subtel-
nie, od lat tak samo, w białym swetrze ze 
ściągaczami przy rękawach trzy czwarte, 
swetrze z rozłożystym, marynarkowym de-
koltem, odsłaniającym przerażająco wysta-
jące obojczyki, na których skóra przebarwi-
ła się i obwisła. Nie, nie biały: sweter kłaczy 
się wełnianym splotem, a wełna nie bywa 
biała, tylko lekko kremowa, a więc i sweter 
nie biały, tylko lekko kremowy. A przecież 
był biały, kiedy jej go przywiozła, pewnie 
z dziesięć lat temu. Żyłki we wszystkich od-
cieniach czerwieni i fioletów tańczą na jej 
dekolcie, który wynurza się z jasnego koł-
nierza za każdym odchyleniem głowy do 
tyłu, przy każdym wydmuchniętym strzępku 
szarego dymu. Matka odsłania te przebar-
wienia w przebarwionym swetrze. I siedzi, 
i tyle.

Obrzydzenie trzyma mocno, podcho-
dzi do góry mdłą słodyczą, potrafi jed-
nak utrzymać spojrzenie na fioletowych 
i czerwonych plamach nawet mimo tego, 
że jej uwagę rozprasza naszyjnik z pereł. 
To też wynalazek: dopóki matka siedzi na 
jednym z trzech stopni prowadzących do 
domu i pali, dopóki łazi po kuchni, obie-
ra ziemniaki, ubija jajka i wkrawa warzy-
wa do zupy, dopóki rozwiązuje krzyżówki, 
dopóki patrzy w telewizor, nie zmieniając 
kanałów nawet wtedy, kiedy nic nie rozu-
mie z nadawanego programu – zawsze 
ma na szyi te perły, podarunek od ojca na 
piętnastą rocznicę ślubu. Idąc do sklepu, do 
kościoła, do sąsiadki, zdejmuje sznur i cho-
wa go do metalowej kasetki w ich sypialni. 
I to jest dopiero szczyt wszystkiego! Kiedy 
dochodzi czasem do przepychanek z oj-
cem, a w nich do momentów kulminacyjnych, 
kiedy ojciec nie ma się czego porządnie 
złapać, bo żona jest niewielka, a wełniany 
sweterek zbyt wątły – jego ręka sięga po 
ten ostateczny punkt oparcia, jakim jest per-
łowy naszyjnik. Szarpie, a mleczne paciorki 
rozbryzgują się po całej kuchni, wpadają 
pod lodówkę i nikną. To ich oboje otrzeźwia 
i już patrzą spłoszeni, już nachylają się po-
społu nad podłogą, a jeśli do awantury do-
chodzi wieczorem – już zapalają wszystkie 
światła i z troską tropią każde pojedyncze 
ogniwo nieistniejącego chwilowo naszyjnika. 
To w końcu prawdziwe perły! Potem mat-
ka siada przy stole i na gruby, popielaty 
kordonek ponownie nawleka odnalezione 
paciorki. Jednak z upływem czasu coraz ich 
więcej znika w szczelinach podłogi, rozta-

pia w zalegającym po kątach kurzu, sznur 
pereł staje się sznurkiem, który coraz bar-
dziej zaciska się wokół jej szyi. „Kiedyś ją 
udusi” – myśli, obserwując matkę i jej ner-
wowe miętoszenie papierosa, którego do-
paliła aż po filtr, a teraz przez dobrą mi-
nutę będzie maltretować, aż ostatecznie się 
upewni, że na bibułce nie pozostało nawet 
wspomnienie po żarze. On nie zrobi tego 
własnoręcznie, z dnia na dzień ma coraz 
mniej siły, coraz częściej dostaje zadyszki, 
a choć ona też coraz wątlejsza, jakby pró-
bowała go dogonić, jakby próbowała po-
móc mu wyrównać te braki, to on i tak nie 
podniesie siekiery, nie zrzuci jej ze schodów, 
nie dosypie nawet do gęstej od fusów kawy 
arszeniku, ani strychniny. Zrobi to tak, że 
nikt się nie domyśli i tylko jedna osoba, ona 
sama, będzie wiedziała, że udusił matkę 
jak najbardziej rozmyślnie za pomocą sznu-
ra mlecznobiałych pereł. Prawdziwych, bo 
wtedy może jeszcze miał złudzenia. Zęby 
mogą się matce sypać, może mieć sztuczną 
szczękę, ale perły są prawdziwe, bardziej 
prawdziwe od zębów i od prawdy. I tylko 
to jedno jest im wspólne: i zębów, i prawdy, 
i pereł z czasem coraz mniej.

Obrzydzenie ustępuje. Ogniskuje wzrok 
na naszyjniku, do tego on w końcu służy, żeby 
ogniskować na nim wzrok, a nie bezmyślnie 
dostrzegać czerwono-sine plamy i spleśnia-
łą, rozmiękłą skórę, obwisłą na obojczykach 
i szyi. Zabije ją, to pewne, udusi.

- Jadę do domu – mówi niespodziewa-
nie dla siebie.

Matka podnosi oczy i przez chwilę 
patrzy na nią bez zdziwienia. Wie, wie 
wszystko, nie, chyba jednak nie wie nic.

- Zadzwonię, niech przyślą samochód.
Matka ciągle patrzy, a po chwili ostroż-

nie, potakująco kiwa głową. Sięga do kie-
szeni po papierosy, ale paczka jest pusta, 
więc podnosi się ze schodów i odwraca 
w kierunku domu. W regale kuchennym trzy-
ma zapasy i żeby zapalić, musi teraz wejść 
do środka, przekroczyć w końcu drzwi, te 
drzwi, przeklęte drzwi, za którymi stoi on.

Ona wciąga głośno ostre, wiosenne po-
wietrze, ale nic się nie dzieje.

Po dwóch godzinach zjawia się we-
zwany z miasta samochód. „Nigdy więcej” 
– myśli, siedząc w środku i ignorując próby 
nawiązania rozmowy przez kierowcę. Przy-
chodzi jej jeszcze do głowy, że nie może 
dopuścić do zbrodni, będąc przecież jedy-
ną osobą, która wie wszystko. Potem jed-
nak myśl ulatuje, a ona próbuje choć przez 
chwilę nic już nie pamiętać.
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Pierwszy dzień przesłuchań i po-
szukiwań zabójcy nie przyniósł 
zadowalających rezultatów. 

Winnego ani świadków zdarzenia nie 
było. Wielu mieszkańców wyspy czekało 
cierpliwie, aż Tussilago z nimi porozma-
wia, przecież jego sława dotarła i tutaj. 
A ci rzeczywiście mieli dużo do powie-
dzenia w tej sprawie, znacznie więcej 
niż najbliższa rodzina. Może po prostu 
rodzina chciała coś ukryć. Przed mor-
derstwem na ziemi i na niebie pojawiały 
się różne znaki, ktoś widział wiedźmę na 
miotle lecącą nad wyspą. Ktoś inny sły-
szał potężne grzmoty, które wróżyły na-
dejście burzy. Inna osoba nawet ujrzała 
kometę, a może sam jej puszysty ogon. 
Jedna z gospodyń widziała ducha swo-
jej matki, który w sadzie zrywał aronie 
z krzaków. Widocznie brakowało mu 
cierpkiego smaku rzeczywistości. Sabat 
czarownic miał się odbyć na wyspie do-
piero za kilka miesięcy. Zatem informacja 
o lecącej na miotle wiedźmie była mocno 
podejrzana. Loty na takim sprzęcie do-
mowym ze względów bezpieczeństwa 
zostały na razie wstrzymane, gdyż gro-
ziły one zderzeniem ze smokiem. Kiedy 
czarownice gościły na wyspie, hodowca 
musiał trzymać swoje zwierzęta w klatce. 
Pewnie ktoś użył za bardzo swojej wy-
obraźni i zobaczył coś, czego nie powi-
nien widzieć o tej porze roku. Na Sabat 
zlatywały się czarownice z całej Krainy 
Złotego Buka. Najważniejszą częścią tej 
imprezy był konkurs na najlepsze domo-
we ciasto. Czarownice z szuflad wyjmo-
wały swe tajemne receptury, które były 
pilnie strzeżone przez pozostałą część 
roku. Rolę jury spełniali mieszkańcy wy-
spy. Chociaż raz w roku każdy mógł się 
najeść różnych słodkości do syta. Czarow-
nice szczególnie lubiły małe, opuszczone 
sieroty, które błąkały się po wyspie i nie 
mogły znaleźć swojego miejsca pod żad-
nym dachem. Te dzieci dostawały całe 
torby cukierków, a potem znikały bez 

śladu. Nikogo nie zastanawiało jednak 
dlaczego. Po prostu było mniej głodnych 
gęb do wyżywienia. Tak, Tussilago też 
powinien zająć się tą sprawą. 

Na wyspie działało kilka nielegalnych 
stowarzyszeń, które nie płaciły podatków, 
składek za swych członków do odpowied-
nich bractw cechowych, a nawet napada-
ły na biednych i bogatych. Zatem mamy 
kolejnych podejrzanych. Przywódcy tych 
stowarzyszeń od kilku lat wymykali się 
stróżom prawa. Tussilago z narażeniem 
zdrowia i życia postanowił przesłuchać 
wyżej wymienione osoby, chociaż Poligo-
nus był temu przeciwny. Nie lubił bowiem 
sporządzać maści stosowanych w lecze-
niu ran i urazów. Obaj odwiedzili pira-
tów, których statek kołysał się na wodzie 
w zatoce. Akurat wypakowywali oni na 
ląd swoje łupy. Gdy spostrzegli, że ktoś 
przygląda się ich poczynaniom, posta-
nowili ukarać niechcianych gości. Jednak 
herszt bandy wypuścił ich wolno, gdyż 
doszedł do wniosku, że ktoś tak niewiel-
kiego wzrostu jak krasnolud nie stanowił 
zagrożenia dla ich działalności. Nikt mu 
zresztą nie uwierzy, że wyszedł cało ze 
spotkania z piratami. Stowarzyszenie kłu-
sowników było odpowiedzialne za pra-
wie całkowite wytępienie dzikich smoków 
zamieszkujących wyspę. Można było wy-
konać z ich skóry wspaniałe damskie to-
rebki i miękkie buciki. Na wyspie podob-
no żył Smokokameleon, jednak nikt go 
nie widział w tych stronach od wielu lat. 
Może perfekcyjnie opanował sztukę ka-
muflażu, aby uniknąć spotkania z kłusow-
nikami. Jak ewolucja skrzyżowała smoka 
z kameleonem, tego do dziś nie wyja-
śniono. To jedna z największych tajemnic 
życia. Istota ta była smokiem, który zmie-
niał barwę skóry w zależności od miejsca 
swego pobytu. Mógł przybrać kolor żółty, 
niebieski, zielony. Założyć na skórę paski, 
kropki lub łatki. Rozmowy ze Stowarzy-
szeniem kłusowników były dłuższe i omal 
nie zakończyły się tragiczne: Tussilago 

zabłądził w lesie i jeden z kłusowników 
postanowił uczynić z niego zwierzynę. 
Na szczęście alchemik w odpowiednim 
momencie przyszedł mu z pomocą. Tus-
silago nie mógł wydobyć żadnych infor-
macji od członków Stowarzyszenia ho-
dowców grzybków halucynogennych. Ci 
byli zupełnie na innym świecie, duszą jak 
i ciałem. Widocznie ten świat im się nie 
podobał i wybrali inny, gdzie życie było 
ciekawsze i warte przeżycia.

Filipendula też nie próżnowała, na 
plaży, w miękkim piasku odnalazła ślad 
lokalnej Białej Damy. Kobieta ta co wie-
czór przychodziła nad brzeg, aby cze-
kać na ukochanego. Jednak, gdy ten 
przekonał się na własnej skórze, że jego 
narzeczona była martwa, uciekł gdzie 
pieprz rośnie. I nie miał zamiaru wracać. 
Wolał, aby jego ukochana miała cieplej-
sze dłonie. Jej serce zatem było złamane 
na całą wieczność. Filipendula poradziła 
kobiecie, aby spróbowała zakochać się 
w kimś innym. Po borach i lasach błąkali 
się bowiem samotni mężczyźni, którzy też 
od wielu lat byli martwi. Miłość to prze-
cież najpiękniejsze uczucie. Od tego dnia 
Biała Dama już nigdy nie pojawiła się na 
plaży. Niektórym bardzo jej brakowało. 
Mieszkańcy mówili, że z rozpaczy uto-
piła się podczas przypływu. Nie było co 
pokazywać turystom po zmroku. Prawda 
była jednak inna. Jej serce wreszcie moc-
niej zabiło w białej piersi. Wybrankiem 
kobiety był książę, który przy ruinach 
antycznego zamku, czekał na swoją kró-
lową, ale mogła także być Dama. Każ-
da potwora znajdzie swojego amatora. 
Ważne, aby wszyscy byli szczęśliwi.

Najmniej całego zdarzenia były świa-
dome same smoki. Pewnie im było wszyst-
ko jedno, kto się nimi będzie zajmował. 
Nie wykazywały objawów rozpaczy czy 
depresji. Ku zdziwieniu smokologa. Smo-
konury pospolite podkradały jak dawniej 
ryby miejscowym gospodarzom, którzy 
posiadali stawy z karpiami, Zielonobrzu-

odc. 6
Hodowca 
smoków 

Magdalena Cybulska
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chy zwyczajne pomagały przy zbiorach, 
Żaboloty zielone dryfowały po niebie 
między chmurami, a smocze dzieci bryka-
ły po łąkach. Wyspa i życie na niej trwało 
nadal. Nic się nie zmieniło. No, prawie.

Otwarcie testamentu było dla wszyst-
kich szokiem. Rodzina chyba nawet nie 
wiedziała, ze hodowca spisał swą ostat-
nią wolę. Może wyrocznia mu wcześniej 
powiedziała, że zostanie zamordowa-
ny i postanowił zrobić im małego psiku-
sa. Zarządcą całego swojego majątku, 
a było czym zarządzać, uczynił rodzone-
go brata, który był pustelnikiem i należał 
do Zakonu Milczących Kawalerów, Mło-
dych, jak i Starych. Nikt z Tego powodu 
nie był zadowolony, syn nagle obraził się 
po raz drugi na tatusia, a córka otwo-
rzyła buzie ze zdziwienia i nie potrafiła 
jej zamknąć. Przecież nie będą mogli się 
z nim dogadać. Pustelnik złożył przysię-
gę, że nie wypowie ani jednego słowa 
do końca życia. To na pewno była zemsta 
hodowcy zza grobu. Pewnie teraz umierał 
ze śmiechu. Z pustelnikiem pewnie trud-
niej było się porozumieć niż z kamieniem.

Filipendula i Poligonus opuścili wyspę 
przed krasnoludem. Stwierdzili, że i tak 
nic nie da się już tutaj zrobić. Ani dla 
biednego hodowcy, który rozpłynął się 
w zaświatach, ani dla jego rodziny. Za-
pewne za kilka tygodni ta sprawa zniknie 
z pierwszych stron gazet. Każde morder-
stwo popada w zapomnienie, szczególnie 
po tym, gdy ktoś popełni następne, któ-
re też trzeba szczegółowo opisać. Taka 
kolej rzeczy. Jedno zło zastępuje drugie. 
Szkoda, że dobro nie jest tak fascynują-
ce. Brakuje mu tego dreszczyku emocji. 
Gdy sprawa ucichnie, morderca może 
popełnić jakiś błąd i sam przypadko-
wo się ujawnić. Na pewno nie wiedział, 
że Filipendula zostawiła na wyspie kil-
ka swoich amuletów, które miały kształt 
oka i obserwowały, co się dzieje wokoło. 
Ich uwadze nie umknie ani człowiek, ani 
błąkająca się dusza. Telepatka na temat 
mieszkańców wyspy wiedziała więcej niż 
sami Najwyżsi. To się nigdy nie zdarza 
w realnych światach. Ale czy nasz świat 
jest bardziej realny niż Kraina Złotego 
Buka? Oto pytanie godne największych 
mędrców i filozofów, którzy wędrują 
drogami i bezdrożami wiedzy. Przecież 
nigdy nie wiadomo, gdzie padnie ziaren-
ko magii, a może jest zasiane w każdym 
z nas. Tylko w nie w każdym zakiełkuje. 

W zaciśniętej pięści hodowcy smo-
ków alchemik znalazł fragment materiału 

z guzikiem. Pewnie podczas szarpaniny 
hodowca złapał płaszcz mordercy i ka-
wałek oderwał. Guzik nie wyróżniał się 
niczym szczególnym. Jednak w Krainie 
Złotego Buka istniało niewiele pracow-
ni sporządzających guziki. To był zatem 
ważny dowód. Guzik mógł pewnego dnia 
przemówić i to bez użycia magii.

Akurat, kiedy Tussilago opuszczał 
wyspę, do portu zawinął statek, na któ-
rego pokładzie przypłynął brat hodow-
cy i jego pustelnia. Przecież nie mógł 
jej zostawić na pastwę losu. Tak się do 
niej przyzwyczaił, bardzo by za nim tę-
skniła. Buda zbita z kilku desek zawsze 
może się przydać, można się też w niej 
na zawsze schować przed złym światem 
i ludźmi. Chyba pustelnik nie miał za-
miaru zmieniać swojego stylu życia. Cały 
świat stanowił dla niego „marność nad 
marnościami”, nawet nie umiał zachwycić 
się zachodem słońca. Człowiek jest tylko 
pielgrzymem, więc nie powinien przy-
wiązywać się do białych obłoków, zielo-
nych łąk, brzęczenia pszczół, ani smaku 
soku malinowego.  Każdy z nas pragnie 
znaleźć harmonię z otaczającą rzeczywi-
stością. On ją znalazł w samotności. Już 
niedługo będzie musiał się tą samotnością 
podzielić ze smokami. A może po pro-
stu powinien wystąpić z Zakonu Milczą-
cych Kawalerów, Młodych jak i Starych 
i wreszcie się ożenić.

Zobaczył nad sobą znajomą twarz... 
Smokolog. To miało być jego drugie za-
planowane morderstwo. Nabierał wpra-
wy. Dlaczego zabił hodowcę? Chciał 
sprawdzić jak zareagują na to smoki, czy 
po nagłym zniknięciu swego właściciela 
pogrążą się w smutku i melancholii. Ob-
myślił zatem doświadczenie na żywych 
istotach i wdrożył je w życie. Był przecież 
naukowcem. Tussilago stał się przypadko-
wa ofiarą rozwoju nauki. 

Czegoś mu brakowało. A tak przy-
pomniał sobie - ciała. Jego dusza już 
samodzielnie oddychała. Wieczność spę-
dzona w nudnym raju wcale mu się nie 
podobała, ale cóż, czasem wybierają 
za nas Ci nad nami. Nic nie mamy wte-
dy do powiedzenia. Mogło być gorzej - 
zauważył. Widocznie nie nagrzeszył tak 
mocno w życiu. Inne dusze przez wiele 
lat pokutują za swe niegodziwe uczynki 
pod kapliczkami na rozdrożach. Muszą 
straszyć żywych, a ci, aby je przebłakać, 
przynoszą im dary: wino w dzbanku, na-
leśniki, kwiaty polne, a czasem zapalają 
świeczki. Duszy wtedy przynajmniej robi 

się cieplej w stopy. 
Przecież nie mogli o nim tak szybko za-

pomnieć. Wierzył, że zaraz usłyszy puka-
nie do bramy. Filipendula na pewno go tak 
nie zostawi. Czekał na znak, sygnał, cokol-
wiek. Czy tu magia nie działa? A może 
dziś jest niedziela i wszyscy czarodzie-
je mają wolne. Tu na górze jednak czas 
nie upływał. To przecież wbrew logicz-
nemu rozumowaniu, racjonalnej budowie 
wszechświata. Jak tak można „naginać do 
swoich potrzeb” wszelkie prawa fizyki? To 
powinno być karalne. Widocznie bogowie 
nigdy nie mieli w ręku kodeksu karnego. 
Czekał na sygnał... A może Filipendula za-
częła poszukiwania od piekła? I teraz tam 
puka do bramy. Jak ona mogła pomyśleć, 
że posłano go na najniższe piętro zaświa-
tów? To może jeszcze trochę potrwać, jeśli 
potem odwiedzi czyściec. Czy dusza po 
drugiej, lepszej stronie odczuwa ból istnie-
nia? Dusza krasnoluda chyba odczuwała.

Tu musimy opuścić naszego bohatera, 
niech spoczywa w pokoju. Choć na razie 
ten stan umysłu nie był mu pisany. 

Tymczasem smokolog siedział pod „Ja-
dowita Żmiją” i zajadał zupę borowikową. 
Nie wiedział, że kto mieczem wojuje, od 
miecza ginie. Właśnie dzięki takiej zupie, 
ale z niewielkim dodatkiem innych grzy-
bów, smokolog miał się kiedyś przenieść na 
tamten świat. Jeszcze nic nie podejrzewał, 
ale Ci na górze już układali plan ekspe-
rymentu. Mieli przecież do dyspozycji Sto-
warzyszenie hodowców grzybków halucy-
nogennych. Jak coś się przedawkuje, to się 
nie wraca na ten ląd.

Zatem nie mogę napisać, że wszystko 
zakończyło się dobrze i żyli długo i szczę-
śliwie. Jednak mimo to, jak co dnia, nad 
Krainą Złotego Buka unosiły się smoki, 
pradawne moce i Babcia Epidemia. Ta 
ostatnia tym razem postanowiła zrobić 
sobie roczne wakacje, przecież ciężko na 
nie zapracowała, ostatnio także nie czu-
ła się najlepiej. Dostała dziwnej wysypki 
na skórze. Najgorsze było to, że lokalny 
guślarz imprezował od kilku dni w piekle 
i trudno było teraz wyciągnąć od niego ja-
kieś przydatne informacje na temat scho-
rzeń dermatologicznych. Mogła wcześniej 
o tym pomyśleć, nim pozbawiła go życia. 
A teraz jest już po fakcie. Babcia Epidemia 
pozostawiła więc bogów samych. Niech 
rozwiązują problemy tego gorszego świa-
ta. Przecież do tego zostali stworzeni.

KONIEC
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STANY ZAPALNE

W pierwszych słowach mego listu dono-
szę ci, że tęsknię .
Że drzewa mają teraz wąskie ramiona 
i chłodne talie. Że szlag trafił ostatnie 
fragmenty szałwii i na stany zapalne 
teraz już  nic nie pomaga.
Że wszystkie koty przyglądają mi się 
z politowaniem. Że nie zdążyłam z pra-
niem i wierszopisaniem. Że plany  mi się 
sypią jak stare grobowce, że niby jestem 
tu, a jestem w kropce. Że przedwczoraj,  
na tamtym pogrzebie osób było dwana-
ście – trochę mało, jak na długie życia 
przepaście. Przecież lat miała tyle, co 
włosów, znać musiała chyba z  tysiąc 
osób. I tak zmarzłam w tym tłumie na 
opak, że zrozumie mnie tylko listopad.
Tylko ty mógłbyś ogrzać mnie we śnie, 
ale prosić nie będę i nie śmiem. Zrobię 
pranie, rachunki, jak umiem, zgaszę 
lustro, co nic nie rozumie. 
I nie przyjdzie fraza, co odeszła. Nie-
przytulność przybije do krzesła. I już nie 
stać mnie będzie na słowa, tylko koty się 
zaczną  litować .
A ty będziesz tam łapał powietrze - bez 
pogrzebów tam słodsza przestrzeń.  
Dzwonisz śmiechem gdzieś o brzeg słu-
chawki,  a tu taka żałoba po szałwii.
Jestem w kropce. Kropka to listopad. 
Listy zdechły. Został tylko opad.
W drugich słowach już nic nie napiszę. 
Taki miesiąc. Zawsze wolał ciszę.

Roma Jegor


