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Konkurs 300 SŁÓW o swoim wierszu

– zorganizowany został na Facebooku w styczniu 2013 r.

Autorzy mieli napisać o swoim wierszu: najlepszym, 
najsłabszym, najbardziej zapamiętanym. Dopuściliśmy 
dowolną formę prac, ale miała to być proza nie prze-
kraczająca 300 słów i zawierać np. zaskakujące interpre-
tacje – odkrywcze manifestacje programowe – kpinę bez 
przyczyny...

Wpłynęły trzydzieści trzy prace, które przeczytało i oce-
niało JURY w składzie: Teresa Bazarnik (Publisher – Nowy 
Czas, Londyn), Patrycja Jarosz (studentka – humanistka, 
Kraków/Warszawa), Grzegorz Wołoszyn (poeta, laureat 
Świdnicy 2012, Londyn/Kraków), Arek Łuszczyk (foto-
grafik, administrator portalu–gazety Salon Literacki, 
Warszawa), Karol Maliszewski (krytyk, poeta, prozaik, 
Nowa Ruda) – Przewodniczący Jury.

Nagroda Główna to: 
• publikacja nagrodzonego tekstu na łamach 

londyńskiego Nowego Czasu (www.nowyczas.co.uk) oraz 
• Wiersze wybrane Adama Zagajewskiego z autografem 

autora. 

Ponadto każdy z Jurorów mógł wskazać prace do Wyróżnienia 
(nagrody to tomiki wierszy poetów współczesnych).
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WYNIKI konkursu 
300 SŁÓW o swoim wierszu

JURY w składzie: Teresa Bazarnik, Patrycja Jarosz, 
Grzegorz Wołoszyn, Arek Łuszczyk, 
Karol Maliszewski – Przewodniczący, po przeczytaniu 
trzydziestu trzech nadesłanych prac, w głosowaniu 
(prowadzonym przez e-mail) przyznało: 

NAGRODĘ GŁÓWNĄ
dla JOANNY FLIGIEL za tekst „Każdy mój wiersz 
to prawdziwa historia” (o wierszu „powroty”) 
– „najbardziej poruszający” (T. Bazarnik), „sprawiający 
największą czytelniczą przyjemność” (P. Jarosz).

Ponadto przyznano WYRÓŻNIENIA:

Magdalena Krytkowska za tekst „Był dom” 
(wskazanie Teresy Bazarnik)

Magdalena Tara Tarasiuk za tekst „Proza wiersza” 
(wskazanie Teresy Bazarnik) 

Aleksander Jasicki za tekst „Taki Jerzy” 
(wskazanie Patrycji Jarosz i Grzegorza Wołoszyna)

Jacek Sojan za tekst „Dzwoniec” 
(wskazanie Arka Łuszczyka)

Małgorzata Cyprysiak za tekst „dystans” 
(wskazanie Karola Maliszewskiego 
– tomik „Ody odbite” z dedykacją autora)

Jarosław Olejniczak za tekst „Pierwszy dzień stworze-
nia” (wyróżnienie regulaminowe – liczba punktów)
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Joanna Fligiel 

Każdy mój wiersz to prawdziwa historia

Paweł, bohater wiersza, chłopak, który obejmował ziemię, miał niecałe 
siedemnaście lat, kiedy „podobno go wypchnięto” z pierwszego piętra. 
Wystarczyło, żeby upadek przypłacił życiem. 

Nie był to chłopiec bez życiorysu. Pierwszy poprawczak zaliczył 
w podstawówce. 

Znałam go bliżej, niż innych sąsiadów kiedykolwiek uda mi się poznać. 
Nasze drogi kilka lat wcześniej skrzyżowały się na obozie w Turawie, 

organizowanym przez Kuratorium. 
Byłam tam wychowawcą, Paweł wychowankiem. Nie był w mojej grupie, 

ale gdy zapomniałam kluczy do kempingu, uprzejmie włamał się, żebym nie 
musiała wracać półtora kilometra nad jezioro. 

Polubiliśmy się, więc od pierwszego włamania. 
Tego roku wprowadziłam się z synem do zrujnowanej ofi cyny, uciekając 

od swojego zrujnowanego życia w innej części miasta. 
To nie była dobra dzielnica. Nie mieszkali tu grzeczni chłopcy i grzeczne 

dziewczynki. Nie rozpoznałam Pawła; kilka lat straszy, przepoczwarzał się 
z chłopczyka w mężczyznę. On pamiętał mnie. Kłaniał się z sympatią. 
Myślałam: „fajna ta młodzież”, w przeciwieństwie do innych mieszkańców 
kamienicy, którzy omijali owe towarzystwo szerokim łukiem. 

Gdy Paweł słuchał muzyki, cała kamienica jej słuchała! 
Pewnego wieczoru, na naszym podwórzu, ktoś wyrwał mi torebkę.
Jeszcze tego samego dnia Paweł zwrócił mi ją, twierdząc z dumą w głosie, 

że na mieście jestem nietykalna. Rozpoznałam w nim tamtego szarmanckiego 
chłopca i poczułam się nielogicznie bezpiecznie. Zaproponowałam herbatę (…)

W następny weekend zaczynały się Święta Wielkanocne. Wyjechałam 
w Wielką Sobotę do mamy na jurajską wieś. W tę sobotę Paweł objął ziemię. 

Wróciłam we wtorek. Na naszej zabytkowej bramie wisiała klepsydra z jego 
nazwiskiem, przypięta sześcioma pinezkami

Trzymałam torbę podróżną w jednej ręce, rękę syna w drugiej. Mocno 
ścisnęłam dłoń dziecka. Wyrwał mi się i otworzył bramę. Przywitała mnie 
pochylona nad wiadrem z brudną wodą sylwetka matki Pawła. 

To był ich tydzień na sprzątanie. 
I ucichła muzyka – tylko plusk, plusk i wykręcanie, wykręcanie i ścieranie.
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powroty

nie da się przemknąć, 
udać, że nie wisi 
klepsydra starannie przybita 
sześcioma pinezkami. 
podobno go wypchnięto; 
leżał jakby obejmował ziemię. 
i ucichła muzyka. tylko plusk, 
plusk i wykręcanie, wykręcanie 
i ścieranie. 

to jego matka – myje korytarz, 
niemiłosierna kolej na sprzątanie. 
kiedy pochyla się nad wiadrem, 
widzisz odbicie zaburzonego 
porządku świata, w którym 
moczy się brudna ścierka.

z tomu „Geny”
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Iwona Puchała

To chyba pierwszy wiersz, który spisałam od początku do końca – 
dosłownie. Z reguły bowiem najpierw „objawia” mi się puenta wiersza, 
a ponieważ myśl ta nie daje mi spokoju, drążę temat. Nie wiem, czy to dobrze 
o mnie świadczy – piszę jak jest. To również jeden z niewielu utworów, 
w których postawiłam na mało konsekwentne rymowanie. Spodobało mi 
się jednak i tak zostało. Lubię spójność. Chciałam, by te pojedyncze wersy 
sensownie wprowadzały czytelnika do następnej zwrotki, żeby nie wywoływały 
wrażenia przypadkowości, nie odstawały. Mam nadzieję, że mi się udało. 

To taka moja „smutna piosenka”. Smutna, ponieważ miałam potrzebę jej 
spisania, po tym, co się wydarzyło. Któregoś dnia w pracy dotarł do mnie 
przejmujący „dźwięk”. Początkowo sądziłam, że to wycie jakiegoś zwierzęcia 
za oknem. Jakby bardzo cierpiało. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie słyszałam… 
Później okazało się, że to jedna z pań, która weszła do budynku tak płakała, 
bo okazało się, że właśnie tego dnia, w tragicznym wypadku zginął jej 
nastoletni syn. To ona tak zawodziła, bo chciała sobie z tym bólem poradzić. 
Pomyliłam się. Zrozumiałam, że można cierpieć nieludzko – kiedy płacz 
i gniew człowieka to zwyczajnie za mało... 

Spisałam wiersz i przypomniał mi się inny. „Kot w pustym mieszkaniu” 
Wisławy Szymborskiej. Na lekcji języka polskiego – podczas jego pierwszej 
analizy, nauczycielka celowo wymazała wyraz rozpoczynający utwór. Wiersz 
nadal był spójny, ale kiedy powiedziała czego brakuje, każdy z nas spojrzał 
na niego zupełnie inaczej. „Brakuje” – bo o nic innego, jak o braki chodzi. 
Właśnie to pierwsze słowo – „umrzeć” – jest niezwykle bolesną, ale jakże celną 
defi nicją luki. 

Wisława Szymborska ocaliła kota, ale zabrała jego właściciela. „Kot” łudzi 
się jeszcze, że sytuacja się zmieni, że będzie jak dawniej. W tym przypadku 
role się odwróciły. Pogrzeb ma swoją symbolikę. Ma nam uświadomić sens 
życia mimo straty. Ból za ścianą zostaje. On w tym wszystkim jest najbardziej 
bezpański.
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Piach na dłoniach jest świadkiem

Starucha z naprzeciwka pochowała kota. 

Glory, glory, oh glory! Nie ma już podpory. 

Musi przekrzyczeć wszystko, co zdążył wymruczeć. 
Wylizać rany, zasnąć. Ból się nie wywinie, 
nie chce tylko, by czkawką odbijał się we śnie. 
Dla kota już za późno, a dla niej za wcześnie. 

Glory, glory, oh glory! Sprosiła potwory. 

Rozkradły ziemię stopom i spłyciły przyszłość, 
dotąd skrywaną w szafi e, zmiataną pod dywan. 
Na nim stos kocich skarpet, rozwiązany krawat. 
Sama ich nie założy, nie myśli wydawać. 

glory, glory, oh glory! Psy wyją z przekory. 

Pragnęła tylko ciszy. Odgrodzę je kreską. 
Płoty cudem przetrwały, pogubiły zęby. 
Tak nie przestraszą wroga, na przydługiej smyczy. 
Starucha się poddała, nie umie przekrzyczeć. 

Chwała, chwała jej, chwała! Zdechł kot, pogrzebała.
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Marta Półtorak 

Czym jest Księżycowa Łąka? Czy jest tylko metaforą czy miejscem 
usytuowanym w (dowolnie) realnej przestrzeni ? Dla mnie jest to stan ducha, 
ale też pamięci i wyobraźni. Księżyc jest symbolem o szerokim znaczeniu: 
od złowrogich sił natury po atrybut Kościoła odbijającego światło Chrystusowe. 
Mimo swojej kosmicznej aury tak naprawę podobno jest odpryskiem naszej 
planet, pochodzi z Ziemi, jest ważnym elementem mitów i bajek z dzieciństwa. 
W jego blasku dzieją się sprawy tajemnicze i metafi zyczne, ale też wpływa 
na przyrodę i zachowanie zwierząt. Jego aura jest inspiracją dla ludzkości 
i marzeniem, które zostało zrealizowane, w XX wieku. Czy powrócimy 
kiedyś na srebrny glob jako konkwistadorzy, czy jego legendarne bogactwa 
energetyczne staną się dla nas rajskim ogrodem? Świat zawsze funkcjonował 
z księżycem, którego nie zmieni ani wiedza ani sztuka czy rewolucja. 
Nie ulega wpływom ani modom, jest niemym, ale ważnym świadkiem życia 
poszczególnych ludzi, jak i całych cywilizacji, z których wiele nie ma już wśród 
nas. Księżyc jak ludzka dusza: posiada ciemną i jasną stronę; pragnęli go 
magowie, uczeni i wojskowi. Legenda głosi, że otchłań księżyca to kraina, gdzie 
trafi a wszystko, co zmarnowano na Ziemi: czas, bogactwa, przyrzeczenia, łzy, 
nadzieje i próby. 

Łąka na Srebrnym Globie może przybierać różne formy. Niekoniecznie 
jako widok za-czerpnięty z obrazów pochodzących z kosmicznych misji. Może 
być także emanacją odwiecznych ludzkich wyobrażeń o niebie – jak chociażby 
gotyckie wizerunki Ogrodu Eden. Orbitalne transmisje i dzieła sztuki, które 
w dzisiejszych czasach przedstawiają tylko wartość historyczną, wydają się 
wyjątkowo do siebie nie pasować. Ale po wnikliwszym spojrzeniu jest to 
zupełnie logiczne. Od razu zmusza do zadania pytań – Czy to aby właściwa 
droga? dlaczego właśnie tak? Może dlatego, że ludzie pozostają zawsze tylko 
ludźmi, więc często sacrum miesza się nie tyle z profanum, co z science 
fi ction. Księżycowa Łąka zatem to klamra spinająca czas i przestrzeń, 
kulturę i technikę z wiecznością.
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Księżycowe łąki 

kiedy wrócimy na księżycowe łąki 
by paść się łanem izotopów 
na krawędziach kraterów wyprawimy 
królewskie łowy, uczty pod niebem 
i ziemskim globem 
zapomnimy o wiekach magicznych 
planetach czarnoksiężnych, baśniowych 
rewirach na nieboskłonie z pergaminu 
rajskie ogrody gotyckich mistrzów 
zejdą z tryptyków okażą uznanie 
tym, co oddalają horyzont na wieki 
wieków nam danych
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Jarosław Olejniczak

To jest jedyny poemat, jaki zapisałem. Może dlatego, że jestem leniwy? Jest 
trochę pograniczny, gdyż wymyślił się w Żegiestowie, koło Czechosłowacji, 
podczas spędu poetyckiego. W zimnym, zamkopodobnym pensjonacie, 
w trakcie dyskusji o tym, czym jest tworzenie, którą prowadził psycholog 
Zbigniew Pietrasiński, wyszedłem, gdyż poczułem nieodpartą potrzebę. 
W niezwykłej toalecie, długiej na 5 metrów, o kształcie trapezu, doznałem 
olśnienia, pojawił się w mojej głowie poemat foremny i zwarty, wręcz 
doskonały! Wróciłem do dyskusji i radośnie ogłosiłem swoje odkrycie. Nikt 
nie zareagował, nikt nie podzielił mojej radości stworzenia, ani przyjaciele, 
ani profesor, ani jego piękna córka! Zasmucony zawisłem na przebiegającej 
w pobliżu granicy, ale ta była mniej odporna, niż ja, więc, żeby ukryć 
wykroczenie zabrałem ją ze sobą. Potem jeszcze, podczas jakiejś sesji 
poetyckiej w Płocku, próbowałem „sprzedać” ów poemat pewnemu znanemu 
krytykowi, ale ów krytyk uznał, że jaja sobie z niego robię. Nie było to 
dalekie od prawdy, ale… Zwątpiłem. Przełomem, przywracającym moją wiarę 
w doniosłość poematu, było spotkanie z Piotrem Skrzyneckim. Poznaliśmy się 
przy okazji pierwszych Pak. Czasami pijaliśmy w dziwnych okolicznościach. 
Wyznałem mu raz, kiedy toczyliśmy się z dyskusją, że bywam poetą. Powiedział, 
żebym zaszedł na próbę. Okazało się, że było to coś w rodzaju castingu. Trzech 
poetów, każdy miał powiedzieć wiersz. Powiedziałem swój. Zostałem ucałowany 
w czoło przez Mistrza. Następnego wieczora wystąpiłem w Piwnicy. To był 
mój pierwszy i ostatni raz… być może dlatego, że już lepszego tekstu potem 
nie napisałem? Ale od tamtego czasu wiem, że zrozumienie zależy od jakości 
odbiorcy. Zapomniałbym dodać, że Piwnica przyjęła ten tekst bardzo gorąco. 
Ależ to były czasy – tylu rozumiejących w jednym miejscu! Wspomniany krytyk 
ostatnio wyznał, że zaczął myśleć całkiem inaczej, znaczy – dojrzał, zatem 
mu wybaczam. Od lat przymierzam się do napisania kolejnych części tego 
poematu… marzy mi się trylogia, albo nawet pięcioksiąg, ale, jak zaznaczyłem 
na wstępie, jestem leniwy.
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Pierwszy dzień stworzenia

 (poemat egzystencjalny)

…………………………………………………………..
…………………………………………….
………………………………
………………..
………..
… stworzenie było ledwie żywe…
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Magdalena Krytkowska

Czułam jak mnie wypełnia. Jak się rozpycha. Bolało cale ciało. Rozsadzało 
każą komórkę. Czułam jego siłę. Kiedy wybudował się już potężną bryłą 
rozpoczęła się inwazja przedmiotów Ich atak na moje wnętrze. Schody, strych, 
piwnica, okna, drzwi. Każda belka na sufi cie i każdy obraz na ścianie szukał 
swojego miejsca w moim wnętrzu zajętym przez tę potworność. Atakowała 
szczegółami: miski z odtłuczoną emalią, makatki, wiklinowe meble, bawełniane 
chodniczki, wazony … Tłoczyły się różnorodne sprzęty, stary pionier włączał 
się regularnie o piątej rano, grał na cały regulator, ze starym kołchoźnikiem 
tworzył kakofoniczny duet. Nad wszystkim górowały skrzypce. W takt 
Vivaldiego falowały fi ranki, serwetki, koronki, obrusy, odzież w szafach. 
W połowie inwazji wtoczyły się we mnie okrągły, dębowy stół i krzesła. 
Na wiklinowej etażerce ustawiły książki. Nie do zniesienia stał się dźwięk 
tykającego zegara. Odgłosy, które zwykle słychać zewnątrz atakowały mnie 
od środka. Byłam pewna, ze popadam w obłęd. On wypełniał się rzeczami 
i jednocześnie wypełniał mnie, od głowy po stopy. Był wszędzie. Bez przerwy 
coś w nim piszczało, skrzypiało, otwierało się i zamykało, krzyczało, śpiewało, 
grało, rodziło i umierało, odprawiało coroczne obrzędy. Kiedy poczułam, 
że podsuwa mi tematy marzeń sennych, atakuje nawet w nocy, jak wypełnia się 
osobami, powiedziałam DOŚĆ! Wreszcie wywaliłam go z siebie.

Wszystkie zapachy, dźwięki, światła i cienie, wszystkie sęki sosnowych 
i dębowych desek, dziury i naddarcia. Usiadłam i napisałam ten upiorny wiersz. 
Uff ff f, odetchnęłam z ulgą.  
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Był dom

dom był drewniany i mały
rosnące wokół drzewa wyznaczały granicę 
bezpiecznych dziecięcych podróży

z lipy latem spadały chrabąszcze
półnadzy chłopcy uczyli odwagi 
mówili – nie bój się,
poczuj jak przyjemnie łaskoczą skórę –
sadzali je na chudych ramionach
a one wędrowały ku otwartej dłoni

pod kasztanem stała studnia
pytaniami odpowiadało na moje pytania

jesienią wspinałam się na jarzębinę 
po czerwone korale
z brzóz okalających ogrodu 
wiosną piłam gorzki sok

na ganek wychodziła matka
z kromkami chleba 
przez koronkowy wzór fi ranek
sączyła się muzyka skrzypiec

pamiętam 
był dom
nieopodal tętniło miasto 
nigdy przeze mnie nie zdobyta
ziemia obiecana
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Anna Blaschke

Dywagacje na temat wiersza pt. tak pusto tam teraz

Bo ja to tak naprawdę nie umiem wierszy pisać. Toteż czy to jest wiersz? 

Po pierwsze – rymuje się i to jeszcze podwójnie (abab), a to przecież 
zupełnie nie na czasie, co gorsza – są to jakieś „fałszywe rymy”. Po drugie 
– użyte są rekwizyty takie jak: ptaki, drzewa, wiatr, deszcz, kwiaty, itp., czyli 
wyrazy wyświechtane, po stokroć wykorzystane i w ogóle niemodne. Po trzecie 
– wyjątkowo banalny temat, osadzony w nie mniej banalnej scenerii.

I jeszcze ten antropomorfi zm! Koszmar! Umiera drzewo, a czytelnik 
myśli, że człowiek i zastanawia się kimże on (ten człowiek) był, jakiż wielki 
musiał być skoro można było siadać w jego cieniu. Czerwienić się można 
(ostatecznie) zielenią, ale co ma do tego polski jawor? W ogóle, czy jawor jest 
polski? Ja tam w tej Anglii, gdzie on się położył myślałam, czy może to taki 
sam gatunek, co czerwony klon (red maple). Ale nie! Jawor to jest sycamore, 
czyli coś zupełnie, lub prawie zupełnie innego. 

Kolejna uwaga – dwie pierwsze zwrotki „o wozie”, dwie kolejne „o kozie”. 
To się nie klei! Trzeba trochę pogłówkować, żeby odnaleźć związek. Wiem, 
że odbiór dzisiejszej poezji polega głównie na domysłach i czytaniu między 
wierszami. To i ja chciałam tu poprosić uprzejmie czytelnika o odrobinę 
pomyślunku. Wysiliłam się nawet na użycie mądrych słów – epitafi um, dysputa, 
hamadriada, ale już wiem, że nie wystarczy to do obrony wiersza. 

A tytuł? tak pusto tam teraz – tam, czyli gdzie? Dlaczego pusto? Niejeden 
czytelnik powszedni nie znajduje odpowiedzi na te pytania. Nie znajduje, 
więc tytuł nie jest adekwatny do treści wiersza. 

Podsumowując – utwór jest dla jednych nieczytelny, dla drugich banalny, 
dla innych archaiczny. Toteż nie rozumiem, dlaczego tak bardzo go lubię. 
Bo lubię i tyle. Amen.
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tak pusto tam teraz

W życiu wyszumiał się dostatnio – 
z ptakami gadał, z wiatrem, z deszczem. 
Nawet w tę noc, jego ostatnią, 
mamrotał coś, szeleścił szeptem. 

Rankiem położył się bez szmeru. 
Chyba nie cierpiał, odszedł w ciszę. 
Pozostał tylko karcz, na którym 
wiatr nocą epitafi um pisze. 

***

Lubiłeś siadać w jego cieniu, 
toczyć dysputy z hamadriadą. 
A on czerwienił się zielenią 
i dumny był. Jak polski jawor. 

Patrzysz w żonkile roześmiane, 
które obsiadły pień po bokach. 
Lecz nici myśli rozerwanej 
szukasz nie w kwiatach, a w obłokach.
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Agnieszka Horodyska

O bałaganie w Szafie Horodyskiej

Nie mogę pozbyć się wrażenia, że w wierszu Agnieszki Horodyskiej pod 
tytułem „Szafa” wszystko jest przypadkiem, co więcej – przypadkowym. Azaliż 
polska poezja naszej dekady zeszła tak nisko? Czy może współcześni twórcy 
nudzą się tak bardzo, że pragną, aby ich twory były zaskakujące dla nich 
samych? A może powinniśmy po prostu zignorować „dzieło” dwudziestolatki 
z Olsztyna?

Już od strony formalnej nie znajdziemy w utworze śladu logiki. Parzyste 
rymy są raz dokładne, raz niedokładne, a pary wersów raz ośmio-, raz 
siedmiosylabowe. Rytm został zachowany, co jednak bezzasadnie nawiązuje 
do przebrzmiałych dawno form wierszowanych. Najgorsze są jednak operacje 
na pojedynczych wyrazach i składni, które autorka wykonuje bezmyślnie 
i niekonsekwentnie, stylizując język na staropolski („Wiersza bym napisłabym”, 
„zgubiłż mi się”, „gwiezdach”).

Podobnie jest z treścią utworu. Podmiot liryczny to amatorka poezji, która 
nie umie napisać wiersza (zastanawiająca analogia, która nie usprawiedliwia 
poziomu wytworu Horodyskiej). Wena, której oczekuje, chodzi z „grubym 
workiem” (dlaczego jest gruby?), „między dziś a wtorkiem” (dlaczego 
wtorkiem?). Tak samo jest z kolorem nieba, który chyba tylko ze względu 
na liczbę sylab autorka nazwała fi oletowym. Kompletnie już niepotrzebnym 
i niezrozumiałym wybrykiem jest ostatni, jedenasty wers, którego nie będę 
cytować.

W kontekście powyższych rozważań przyjrzyjmy się tytułowi – „Szafa”. 
Chociaż absurd nadal jest chętnie stosowanym środkiem artystycznym, źle 
użyty pogrąża twórcę i odbiorcę w negatywnie absurdalnym chaosie. Robienie 
żartów ze sztuki może być śmieszne tylko wtedy, gdy ich autor wie, czym jest 
sztuka.
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Szafa

Wiersza bym napisłabym
Ale zgubiłż mi się rym
Ale między dziś a wtorkiem
Chodzi wena z grubym workiem
Raz po gwiezdach raz po ziemi
Tam w fi olecie tu w zieleni
Potem wsiąka w dziurną czerń
A ja znowu durna leń
A jam znowuż osowiała
Tak żeż tylkom bym hukała
(Hu-huuu... hu-huuu... fru)
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Anna Surowaniec

Jest wczesna wiosna, leżę na trawie zmęczona miastem. Z tej perspektywy 
do nieba jest dalej, człowiek czuje się mniejszy a grawitacja wydaje być 
silniejsza. Coś znów przypomniało mi, że nie jestem stąd, choć przecież to ta 
sama ziemia i niebo tylko inny ich skrawek. Tutaj mają gorszy chleb, kawę pije 
się po drodze, a zawilce kwitną miesiąc wcześniej. Myśli potęgują wyobraźnię 
aż zmysły kreują rzeczywiste smaki, zapachy i kolory. To dobra i zła rzecz, 
syci na chwilę, ale wrażenie zaraz znika i trzeba się obejść smakiem. Znowu 
tęskno...

Ktoś zapyta – więc czemu tu jesteś? Wielu chciałoby sprowadzić 
odpowiedź do wspólnego mianownika, gdzie złotówka jest ułamkiem funta. 
Nawet Sienkiewicz wysłał w świat Wawrzona i Marysię „za chlebem”. Mnie też 
skusił tani bilet i neonowe wizje pod zastaw rozłąki z bliski i znanym życiem. 
Zabrałam bagaż wyobrażeń o emigracji, z którym na miejscu musiałam się 
pożegnać. Teraz na co dzień płacę funtami nie tylko za odległy głos mamy 
w telefonie, święta bez rodziny i śniegu, wygórowane ceny mieszkań i biletów, 
status na facebooku z dumnie brzmiącą nazwą Londyn. Ciężkie jest życie 
emigranta. Choć mogę kupić reklamowane markowe perfumy i maskarę. 
To nie „Ameryka”, sen jest tylko snem. Skuliłam się w tej myśli, nade mną 
przeleciał klucz ptaków. Pozazdrościłam im myśląc, że wracają właśnie 
do domu, na imieniny jakiegoś Grzegorza. W życiu tylko ptaki są wolne, ludzi 
ograniczają sprawy, mamy tylko cień ich wolności. Ilu nas takich rozrzuconych 
po świecie? Wyrośniętych na tym samym drzewie, którzy spadli z gałęzi za płot, 
poza podwórko? 

Zaskrzeczały mewy, prezentując jak im daleko do śpiewu słowika 
i przypominając mi gdzie jestem. Zadzwonił telefon, zegarek popatrzył 
wzywając do biegu. Podniosłam się i naprędce, wygrzebałam z torebki kartkę 
żeby w kilku słowach nadać imię tamtej chwili, zabrałam ją ze sobą, i tęsknotę. 
Ciągle je mam.
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Emigracja

my jak okruchy chleba 
po świecie rozrzucone
pękniętego witraża szkiełek
kawałki refl eksy 
cienie pod nieboskłonem 
ptaków tęskniących
za gniazdem 
za rodzinnym domem
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Bożena Brzozowska

…mój tekst – wiersz okno nie na świat nie powstał w dniu 11 września 
2001 roku, powstawał dokładnie cztery lata po tragedii na World Trade Center. 

Jak większość ludzi byłam świadkiem tamtych wydarzeń poprzez media. 
Pamiętam jak cały dzień siedziałam patrząc w ekran telewizora zmęczona, 
przerażona, pełna obaw – jakby za chwilę, to co działo się tam miało stać się 
tu – i w każdym innym miejscu na kuli ziemskiej...

W czwartą rocznicę tragicznych wydarzeń programy telewizyjne pokazały 
obrazy z tamtych dni – wszystko wróciło jakby to było wczoraj. Po raz pierwszy 
zobaczyłam biografi czny fi lm „Th e Rudy Giuliani Story” o burmistrzu Nowego 
Jorku, który nie tracił zimnej krwi i włączał się razem z nowojorczykami 
do walki.

I chyba ten fi lm i chyba inne zdarzenia – po latach – pozwoliły mi napisać 
ten tekst...

... tekst umieszczony na kilku serwisach poetyckich, czytany i chwalony 
przez wiele osób, przygotowany do druku (tomik poetycki) ma błąd... 

... minęło dziewięć lat od chwili jego powstania – ja jako autorka zupełnie 
nieświadoma czytam komentarz pod wierszem i dowiaduję się że to nie tyle 
metrów.

Zaczynam sprawdzać dane, wszędzie gdzie tylko można i nic – nie ma. 

Skąd ja wzięłam wtedy te dane – nie wiem. Emocje były tak duże, 
że powstał tekst z błędem... 
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okno nie na świat

wdech. wydech
wdech. wydech
wdech. wydech

słuchasz czy mówisz?

dziewięć tysięcy metrów sześciennych
nieczytelnych zapisów. niedopitej kawy
niesprawdzonych listów. niedokończonych rozmów

a ty?

chciałbyś być nim. łowić ryby, żyć sobie pomalutku *

powoli odpływa ryba. strach. piekło
świeci na końcu języka 

* Rudolph William Louis Giuliani
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Michał Adamczyk

Od dzieciństwa drażni nas jedno – silniejszy zawsze wygra, silniejszy 
ma zawsze rację, na silnego nie ma mocnych, silny wszystko potrafi . Takie 
twierdzenia wychodzą najczęściej od tej osoby, lecz jak za dotknieniem 
czarodziejskiej różdżki, wszyscy wierzą w jego niemalże mitologiczne cechy 
(przynajmniej na jakiś czas). Oczywiście silniejsi też mają słabości i na takich 
ludzi na pewno jest sposób. Wszyscy znamy opowieść biblijną o Dawidzie 
i Goliacie. Umięśniony olbrzym, pewny, że nikt z wojsk Izraelickich mu nie 
sprosta, o mało nie pękł ze śmiechu na widok pasterza z procą, ale jednak 
ten pasterz go pokonał. Dlatego, że nie czuł strachu przed przeciwnikiem.

Gdy zabierałem się do pisania „Lamentu Wilka” chciałem zastosować inny 
świat od tego, w którym żyją ludzie. Chciałem od dłuższego czasu wyrazić się 
o powyższym zjawisku, który jednak dotyczy także człowieka. Zdecydowałem 
się więc na opis relacji dwóch zwierząt, gdzie jedno jest wyraźnie silniejsze 
od drugiego, a nawet gdzie jedno jest pokarmem drugiego. Ma to na celu 
pokazanie czytelnikowi, jak wygląda, gdy ulega podobno silniejszemu od siebie.

Tutaj włącza się wyobraźnia. Często, gdy piszę, wyobrażam sobie różne 
rzeczy, wydarzenia, zjawiska. Gdy o tym myślałem, zdecydowałem się 
na opis polowania. Napisałem więc o nieudanym polowaniu wilka na sarnę. 
Przecież wilk powinien wygrać, a nawet musi wygrać, bo jeśli nic nie upoluje 
mimo, że próbował, to w stadzie spotkają go „grady nienawiści i przerażenia 
rozpaczliwe spazmy” – wilk został zlinczowany.

Z ludźmi jest tak samo. Po przeczytaniu mojego wiersza warto powrócić 
do czasów dzieciństwa, kiedy, choćby na podwórku lub w szkole, zdarzali 
się złośliwi rówieśnicy, na których nie było rady. Zapewne pamiętamy też, 
że na nich był jakiś skuteczny sposób.

Jeśli sarna znajduje sposób, jak nie zostać zjedzoną przez wilka, tak i my 
znajdujemy sposoby jak nie zostać „zjedzonymi” przez innych ludzi. 
Ci, od których oczekuje się pokazania siły, mają czasami naprawdę przerąbane.
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Lament Wilka

Usłyszałeś kiedyś lament wilka?
Nie, ty nie słuchasz, bo myślisz, że wilki są na to za silne.
Zwróć uwagę jeszcze dzisiaj skąd biorą się niepokojące odgłosy.
Przyszły tak cicho i niewinnie? Jak istota, która podobno
Nie powinna po drzewie skrobać, w ziemi drapać,
Potrafi  wszystko schwytać, nie wszystko złowić, bo nie wypada jej
Także pływać, a jeśli już pływa, to na dno nie przystoi jej schodzić.
Nie może szukać w słabszych jakiejkolwiek wady
Nawet jeśli słabszym nie potrafi  dać rady
Wtem rozchodzi się jej przeraźliwy skowyt,
Który oznacza tyle, że dzisiaj do snu już łba nie złoży.
I choć przysięgał, że będzie słuchał jak ciekawie brzmią jego mary,
To jednak do świtu przez głód nie zdążył złapać swej ofi ary.
Przysypały go grady nienawiści i przerażenia rozpaczliwe spazmy.
Żadnej dumy na pysku, bo go porozdzierał; Żadnej słabej sarny
Nie złapał, nie schwytał, nie złowił, ale chełpił się
Nad swoje życie, że ten straszliwy czyn popełni.
Tego nie zrobił – sposób mu nie pozwalał.
Powiedział biednej ofi erze, że mu nie wypada. 
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Małgorzata Cyprysiak (Gretel Green)

Obczyzna nie pachnie już dobrobytem. Jest życiem. Pomarańcze 
zdewaluowały swój zapach i smak. Już nie kuszą kolorem na straganach 
różności z całego świata – przegrywają chociażby z granatami. Te są 
piękniejsze. Lepiej smakują. To nic, że mają pestki. Są cudne i czerwone, 
jak serca, które zostały tam, skąd przybyliśmy. 

Zhardziałam. 

Jestem tu i już nie płaczę. Oswoiłam nowy świat pokryty szarym niebem 
deszczowych chmur. Nie umiem jeszcze okiełznać wiatru, jest zbyt silny. 
Za to lubię krajobraz i trawę. Są wiecznie zielone jak wyspa, na której 
mieszkam. 

Jestem tu. Wśród ulic, samochodów i piętrowych żółto-niebieskich 
autobusów, ludzi różnych ras i wyznań. Jestem anonimowa i jestem częścią tego 
miasta. Jest duże. Przedzielone rzeką na dwie połowy. Podzielone jak ja. 
Z tym kiedyś i tym całkiem nowym życiem. Z nikłą nadzieją, że kiedyś 
znajdzie się kładka, która scali te dwie – taka mała schizofrenia. Ja tamta, ja ta. 
Czasami jeszcze pamiętam, miewam ataki. Budzę się wtedy w środku nocy 
zlana potem. Wyjmuję stare zdjęcia – byliśmy chyba szczęśliwi. Uśmiechaliśmy 
się do świata. Do siebie. Była miłość, miała trwać wiecznie. Jak wszystkie. 
Zapewne. Już nie chcę pamiętać. 

O świcie przychodzi opamiętanie. Chowam walizkę, zamykam stronę 
z biletami, zdjęcia na dnie szafy. 

Jestem tu, tak wybrałam. Wyruszam w  moje miasto. Idę z podniesioną 
głową. Jak wszyscy, którym się udało. Pewnym krokiem przemierzam 
ulice. Prawie wszystkie. Właściwie oprócz tej jednej. Taka moja karma. 
Żebym jednak nie zapomniała, a ataki stawały się częstsze. Ośrodek pomocy 
emigrantom – takim jak... 

Widzę cię czasami – brudnego, śmierdzącego. Jak z innymi czekasz 
pod drzwiami. Odwracam wzrok. Nie chcę, żebyś mnie poznał. Nie chcę 
patrzeć, na żal w oczach. Twoich.

Zapominam: kiedyś kochałam. Tak też można. Mijam domy i otwieram 
drzwi do swojego świata. 

Chuj z tym wszystkim. 

Jestem tu. Zgubiłam rękawiczki. Jak zawsze. 
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dystans 

jeszcze żyjemy. chwilami ogrzewamy słońce czerwone od mrozu, 
by w wolne dni rosnąć jak drzewa na ulicach, bezludni. 
my – dzieci srogich pór roku. 
 
coraz dalej obczyzna, nie pachnie pomarańczami. 
w chłodzie przemierzam bulwary, obojętnie mijam. 
jedynym świadectwem mojego istnienia drobne dłonie, 
zimne jak chodnik, na którym sypiasz.
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Elżbieta Adamczyk

Wiersz mój ma dwa znaczenia: jedno jawne – opis ogrodu...
drugie ukryte... Kolory i dobór słów ukrywają znaczenie erotyczne i pragnienia: 
1 – śliwa i grusza były ramionami miejsca radości, 2 – porzeczki czerwieniły 
się z zazdrości , 3 – winogrona cień dawały przed oczyma ludzi „nieporządnych„ 
(znaczenie czystości uczucia – ukryte przed zawistnym wzrokiem zazdrosnych), 
4 – powojnik zatańczył tango (tango – taniec emocji, uwodzenia), 5 – trawa 
zawsze wilgotna (wilgoć wymowna jest sama w sobie...).
Wprowadziłam do niego również efekt kontrastu – spokojne i radosne 
wspomnienia przekreśla ostatnia zwrotka wyrażająca rozpacz i żal...
Jeden z ładniejszych wierszy z mojej skromnej kolekcji...
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Utracony raj

ściana róż pachnąca a obok
śliwa pochylała się nad kompostownikiem 
z którego zrobiłeś ławeczkę 
i grusza nieopodal stojąca 
były ramionami miejsca radości 

przy płocie sąsiada porzeczki 
czerwieniły się z zazdrości 
bo zielone winogrona 
obfi ty cień dawały 
i osłonę przed oczyma
ludzi nie porządnych 

powojnik zatańczył tango 
ze świerkiem zielonym 
i świerk zakwitł kwiatami 
koloru fi oletowego 
a fi oletowa ściana kwitła przy altanie...

zielona kula bukszpanu 
w klombiku z kamyków 
swoje miejsce znalazła pod igłami 
tancerza...
a trawa była krótka i zawsze wilgotna...

....

śnię dziś o moim niebie 
w którym straciłam Ciebie
tęsknię za nim i za Tobą 
tam potrafi łam być sobą 
lecz dziś już nie ma raju...
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Henryk Owsianko

Zamieszczając tekst o moim wierszu nie chcę być ani „quul” ani „trendy”. 
Chcę opisać pewną historię, która się wiąże z tym wierszem. Jest dość prosta, 
może nawet trywialna ale jest. 

Otóż dawno, dawno temu malowałem mieszkanie u pewnego gościa, 
który akurat wrócił z USA, kupił sobie apartament i postanowił go odświeżyć. 
Przez cały czas remontu siedział w fotelu największego pokoju i słuchał 
muzyki. Czasem robił to w skupieniu, czasem podrygiwał a czasem 
wykonywał jakieś dziwne ruchy. Intrygował mnie, więc spytałem czego słucha, 
zaproponował żebym usiadł na jego miejscu i posłuchał. Chwaląc nowo 
przywieziony ze Stanów sprzęt puścił mi kasetę demonstracyjną, na której 
była nagrana burza, tzn. czas tuż przed i chwilę po. Nagranie zrobiło na mnie 
niesamowite wrażenie. Różnica w jakości sprzętu, w porównaniu z tym, 
który wtedy posiadałem, była porażająca. 

Tego samego roku w czasie żniw byłem w Świętokrzyskiem 
i gdy pomagałem w polu, postraszyła nas chmura, która wyłoniła się 
na horyzoncie. Natychmiast ruszyliśmy w stronę domu, ale że po drodze rosło 
tylko jedno skupisko drzew, tam się zatrzymaliśmy, aby przeczekać deszcz. 
Nawałnica, która nad nami przeszła była krótka. Tak szybko jak się pojawiła, 
tak szybko znikła za horyzontem. Zrobiła jednak na mnie wrażenie nijak 
nieporównywalne z efektami na kasecie demonstracyjnej. Obydwa te zdarzenia 
stały się przyczynkiem do napisania zamieszczonego wiersza. Na którymś 
z portali jedna z czytelniczek zauważyła, że wiersz można przedstawić w postaci 
grafi cznej, i że ma to odzwierciedlenie w napięciu zawartym w wierszu. 

Mało to może spektakularne, ale od początku do końca moje.
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Burza

Skwar.
Łąka aż trzeszczy
suszą odsączona,
skowronek milczy .
bo mu zaschło w gardle.
Słychać tylko brzęczenie
much i chrząszczy
szuranie skrzydełkami.
Skwar. 
Powietrze wisi nad polami.
Ciężkie i suche, 
spragnione zroszenia,
czekające cicho, 
lecz nic się nie zmienia.

Kołyszą się nagle zboża,
szurając łuska o łuskę kłosami,
wieść poszła falą miedzami.
Powiew, forpoczta dobrej nowiny
dla zbóż, dla lasów, dla trawy.

Nim pierwsze chmury
wzięły horyzont,
radość napadła uprawy,
jęły się cieszyć, na boki kłaniać,
poganiać wiatr ociężały, 
szelest wyschniętych łodyg i kłosów
szurając potęgowały.
Nadeszła chmura przygnana wiatrem,
pomruk złowieszczy echo poniosło,
krople upadły z rzadka na glebę,
na wszystko, co w polu rosło.
Wiatr świsnął mocniej, kłosy położył,
a wszystko wokół ściemniało,
podniósł źdźbła trawy wyschłe od suszy
bo dawno tu nie padało.
Drzewa przy rowach w rozmowie z wiatrem
mocno się wyginają
gdy kręci w koło czcze piruety, drogę mu pokazują.
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Trzeszcza w konarach dęby nad stawem,
mocują się z wiatrem w zawody,
liście mlaskaniem biją im brawo
spadając chórem do wody.
Wiatr przegrał z dębem, więc wpadł do stawu,
tafl ę wirami zamieszał,
zepchnął ze złością rzęsy połacie,
zaspane krzaki powskrzeszał.

Nagle zagrzmiało trzaskiem potężnym
i huk się rozniósł po lesie,
omdlały strachem młode osiki,
że niebo burzą drze się.
Deszcz nagle urósł i potężnieje,
Wzmaga się bardziej rzęsisty,
Fala za falą strumieniem leje,
Zmącił się potok przejrzysty.
Strugi po polach szemrają głośno
Drążąc się do strumienia,
Potoki pędem szumią a rzeka 
Też się w burzliwa zamienia. 
Trwogą napawa trzask błyskawicy,
chmura na chmurę napiera,
aż gdzieś nad lasem jaśniej się robi,
niebo się nieco przeciera.

Deszcz już nie leje, leniwie kropi,
grzmoty odchodzą z chmurą,
wiatr resztką sił pogania burzę
i słońce znowu górą.
Błyski już tylko widać za wzgórzem,
źle słychać je zza wzniesienia,
ostatnie słowo przebrzmiałej burzy,
ciche pomruki spełnienia.

Gandawa 2013
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Magda Bąk

Nie ma wiersza bez przyczyny, z tego powodu wybierałam dwa razy. 
Komentarz w duchu fenomenologicznym. Dokonajmy zatem redukcji, 
zawieśmy wszystkie sądy i wejdźmy do świata przedstawionego takim, jakim 
się jawi. Analiza eidetyczna wykazuje, że podmiot liryczny ma problem 
i w ostatnim dystychu usiłuje go rozwiązać. Na koszt odbiorcy wiersza.

Skarpetka w pustej szufladzie

Została sama. 
Bez pary. 
Lekko sprana, znak że używana.
Do niczego nie pasuje, choć wiem do którego należy.
Za duża na moją codzienność.
Za mała na rozbudzone ambicje.

Została sama,
w pustej szufl adzie,
z której wyprowadziłam dawny świat.

Jeżeli ją zostawię, jest obawa, że zginie wśród tłumu rzeczy nowych.
Jeżeli ją opuszczę, nie odnajdę już nigdy jej prawej 

czy lewej połówki. 
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Kinga Weronika de Walla

Wszelkie życie jest prawdą. Ona zawiera miejsce, które trzeba odnaleźć 
w sobie – wewnętrzne światło, drogę do spełnienia „tworzycielskiego dzieła”. 
Światło tworzy przestrzeń dla twórcy, twórca znajduje przestrzeń dla światła. 
Dzieło powstaje u źródła – w punkcie zbiegu perspektyw: czas tworzenia to 
szczelina dla światła, które z pasji wydobywa głębię i w głębi osadza się z pasją. 

We mnie żyje duch niespokojny, pasja człowieka – artysty, maluje się 
wspomnieniem dzieła. To obraz Rafaela Santi, „Szkoła ateńska”. W jego 
geometrycznym środku znajdują się dwie postaci: Platon z palcem wskazującym 
na niebo i Arystoteles, z dłonią wskazującą ziemię. Te postaci (Paradygmaty), 
w genialny sposób odczytał Heidegger. Oto Platon (Transcendencja) i nadany 
Transcendencji Byt Realny (Arystoteles-Etyka), wzajemnie siebie uzasadniają. 
To, co niebiańskie, pojęte może być tylko przez to, co ziemskie, i to, 
co „ziemskie”, może być uwznioślone jedynie przez świat Demiurga. Heidegger 
nad głową Filozofów dostrzegł trzy nieba. Santi, nad ich głowami umieścił trzy 
okna – paradygmaty realizmu: jestestwo, forma i jedność. Ten tryton Heidegger 
nazwał Dasein, czyli Jawnobycie, dodając: „ w metafi zyce, jeśli pytamy o byt, 
zawsze pytamy o siebie”. 

Ideą „Logiki twarzy” jest uchwycenie „czwartego wymiaru”. Poza długością, 
szerokością i wysokością wcale nie istnieje czas, tylko Jawnobycie (Dasein). 
Możemy powiedzieć, że twarz, to woda, a wszystko, co się na twarzy pojawia, 
to fala napływowa (świadomość). I to jest właśnie Dasein, logika twarzy. 
Twarz mamy tylko wtedy, gdy założymy na nią „prosophon”. W ten sposób 
Dasein u Heideggera, nazwałam Logiką. 

Pasja tworzenia to każdy dom, wyrastający ku górze. Ściany domu 
zawsze utkane są głogiem. Kolce głogu to niepewność, dwoistość historii – 
nawet w takim przypadku, wszystko zależy od wolnej woli człowieka. Dom 
zbudowany szlachetnością jest twierdzą, lecz głóg to przestroga. Niekoniecznie 
skazuje na trud i cierpienie. Mimo cierni, jest przecież rośliną z różanym 
„rodowodem”. Tak jak Logika, rodzi się wśród cierni. Per aspera…



35 

Logika twarzy

zamieniłam się z człowiekiem na wierzenia
takich ludzi nie zostawia się liściom na wietrze
słowu do poduszki

pierwszym dostępnym gestem szlachetności
zbudowałam dom od wschodu do zachodu
ściany utkał głóg

podobno nic co ludzkie nie było mu obce
w cudzej skórze wygodnej dla pytań

zamieniłam z człowiekiem dwa słowa
dzień dobry rozpostarte donikąd
żeby kiedyś wrócić

wystarczyło zabrać serce z dłoni
zdjąć ranę z afi sza
opuścić łokcie do połowy taktu

trudno dotknąć jego twarzy
dotknąć i być obok kiedy
kolejny dom wyrasta ku górze

z północy i południa 
na czas
zamieniłam się z człowiekiem

podobno nic co ludzkie nie jest
mi obce

daj więc rozum a żyć będę?
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Grzegorz Woźny

O swoim wierszu to ja mogę, wiesz? Jakby to tak zwyczajnie szło; że się 
pisze. A to jakaś wojna zaraz musi być. Wyobraźnia nie chce wracać do głowy; 
chce się z kimś podzielić. Najlepiej z nią samą. Z kimżeż innym?

 Idzie się, kupuje bilety i masz. Wszystko jak ludzie. Ileż można oglądać 
telewizję, toż to zwariować idzie; niby to dzieje się rzeczywiście, ale tak 
to podają jakoś... za szybko. Na reklamie mogę iść się odżywiać, odżywać, 
cokolwiek; nie wiem. Ale mówię ci, jak samemu to wszystko robisz, to jakoś 
nie cieszy. Nawet jak robisz „ja i osobiście”. 

Moja dziewczyna jeszcze nie była na tym fi lmie. Znamy się od niedawna, 
a wiesz jak to jest z dziewczynami: „po nitce do kłębka”. Wtedy byłem jeszcze 
w nitce. Szorowałem zęby, drapałem, żeby wieczorem świecić się najlepiej 
w całym kinie. Musiałem zabłysnąć; wiesz: „ą, ę” i gdzie to ja nie byłem. 
I chyba właśnie przez to , że w „dupie byłem i gówno widziałem”, takiej jakiejś 
energii nabrałem; takiego jakiegoś zacietrzewienia, że postanowiłem ją uwieść. 
Postanowiłem, że zabiorę ją gdzie zechce. Postanowiłem, że zrobię dla niej 
wszystko. Może nawet będę dla niej Bogiem. Poważnie. 
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* * *

Bóg honor kakao
tak krzyczą Peruwiańczycy
nie wiem dlaczego właśnie oni 
ale tak mi się rzekło
nie znam geografi i
i gdzie ją się uprawia
wiedeńska gospodyni za to
pisze walcem po wizytówce
złotymi literami między zębami

śrubki 
źrebaki wkręcają się
w tłum
jak chcesz to kup
od nich bilet 
na fi lm 
dla ciebie
i twojej dziewczyny

w dzienniku tylko Iran Liban
nowe naloty na kromki chleba 
lekko odpada czacha 
w dwuminutowym skrócie

bez echa 
wyrastające z głowy kule
bez widalsasunu
czy loreal garniepari
odżywek

([w:]Każda godzina zdatna do picia, BWOSPP, Wrocław 1999, s. 6.)
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Aldona Rumińska

Do Ciebie…

O Tobie kieruję słowa w meta – liście, projekcji prawdy i enigmy, prostoty 
i złożoności.

Dlaczego właśnie Ty wybrany zostałeś spośród wielu współbraci twórczych 
poczynań..?

Ty jesteś ostatni z lirycznego rodu i  najmocniej związany ze swoim pra-
przodkiem. Ty jeden łączysz się z Pierworodnym w linii męskiej – starym, 
przeszło trzydziestoletnim sercowcem, zrodzonym w majowe popołudnie. 
(Wtedy to nastąpił pierwszy akt stworzenia, którego ziarna kiełkują w trzech 
brulionach w kratkę. Są to wybryki wyobraźni, łamańce literowe, grafi czne 
skazańce, wrażliwce chimeryczne, wibrujące wersowce, pudziany liryczne 
i lighty XS–ki). 

Ty narodziłeś się jako n–te dziecię skromnego klanu Ego–Atologos, 
przybierając amforowy, panatenajski kształt (choć tak naprawdę jesteś 
wazonem z lat 80–tych). 

Twoje wnętrze wypełnia pamięć o pra…dziadku spoczywająca 
w uszczerbionych kontrastach metafor, dziecięcej odwagi tkniętej lękiem 
i przeznaczeniem. Twoje korzenie przeszłości to przyszłość dla potomnych…

Na Twoim dnie spoczywa osad leworęcznej ewolucji tworzenia i trzeźwej 
oniryczności. 

Żyjesz, póki skryte ucho igielne Twej wizualnej formy, nie ujrzy ducha 
miraculum Twojego poczęcia…

Jesteś ostatnią, lecz nieskończoną metanoją, nie mieszczącą się w trzystu 
słowach prawdy…

PS. Pamiętaj, że „pierwsze razy” naszych działań najtrwalej zapisane są na 
twardym dysku pamięci. Żaden backspace nie zetrze ukrytych danych i żaden 
enter dwa razy ich nie potwierdzi. 

Nie podlegasz ocenie, ani korekcie. Niczego w sensie twórczym i służebnym 
nie musisz, gdyż nie odpowiadasz za swoje powołanie do życia… Po prostu 
jesteś… inny od Innych…

 Pamiętaj jednak, że od przeszło trzydziestu lat, żaden Kolejny nie był 
tak bliski Pierwszemu jak Ty…

     Twój skromny stwórca 
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Wypielęgnowany, skąpany w letniej wenie
Bez metafor osesek myśli dziewiczych 

Pomarszczony niczym starzec 
Niedołężny w gestach motoryki.

Na wzór słodkawych pojęć
W gęstwinie lęku z arytmią

Niezgrabnie piruety wyczynia
Inwokacja 

Pierworodnego
Syna…

Na wzór delicji z miazgą posmaku
pochodny aromat dalekiego Zachodu
Nie wedlowski styl Zaimek inauguruje
Ten od którego wers pierwszy szybuje.

W rytmie niezgrabnym, gestem osłabłym
Dziecięca ręka obrazy mentalne maluje

W lewym napędzie, blade pojęcie 
Rumieni policzek piekącej kreacji.
W ostrej skoliozie pytajnik łzę roni
Prostując meandra ulotnych myśli.

Erratę wiązań, słownych rotacji
Kradzież własności 
Nagle przerywa…
Rotacja łamańców, 

Widocznych skazańców
Wykrzyknik stanął na baczność!

Kateksja kreacji, preludium narracji
Trzy dziesiątki lat liczy wazonem konwalii…

Z laurką dla Mamy, majowo pisany
Z katharsis w duecie raz pierwszy za nami…
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Jacek Ozaist

Końskurs

Chciałem być tu z Wami, choć od lat prawie dziesięciu nie param się 
poezją. Męczyło mnie cyzelowanie i szukanie przez rok albo dwa jednego 
celnego zdania, rymu czy harmonii. Szalę niechęci przechyliła także liczba 
ludzi uważających się za poetów. Pojawienie się Internetu wyciągnęło ich 
wszystkich z osiedlowych bloków, podmiejskich domków i wiejskich chat. 
Przybyli tak licznie, że ja wyszedłem ukradkiem. Nie wiem, czy pisanie poezji 
czyni kogoś poetą. Poetą się bywa, więc i ja bywałem.

Długo rozmyślałem, czy napisać Wam o wierszu dotyczącym niewinnej 
Bogusi, co Jacka niepotrzebnie kochała, czy Marzenie, w której zakochał 
się do szaleństwa, ale go rzucała w kilku piekielnych interwałach? A może 
o Teresie, której szlachetną miłość odrzucił? Anecie, która była i jest?

Nie. Napiszę Wam o mojej największej muzie – kryzysie. Kryzysie 
tożsamości, kryzysie moralnym, wreszcie kryzysie podmiotu lirycznego. 
W jedynym moim tomiku – „Pesymfonia”, kryzys panoszy się od pierwszej 
do ostatniej kartki, mieszając się dyskretnie ze wspomnianymi powyżej 
paniami. I jest tam nader lakoniczny wierszyk bez tytułu:

duch czasu 
ma coraz bardziej
przekrwione oczy
a strach z nich wyziera
żółto-blady
niby piasek pustyni
która pożera to wszystko

Kryje się w nim stan ducha człowieka z przełomu tysiącleci – niepewnego, 

wątpiącego, przerażonego tym, co poklatkowo przedstawia mu pędzący na 

złamanie karku świat. Wokół szaleje technokratyczna rzeczywistość, pełna 
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nowinek i wynalazków, jakby kilka rewolucji walczyło o prymat nad całą tą 

absurdalną jaskrawością.

Autor wierszyka patrzy na to z przekąsem, ukryty w cieniu własnych 

obaw i niepewności. Jest już bardzo dorosły. Późno zaczął studia, to i później 

je kończy. W swojej dorosłości, która nie chroni go przed niczym ani niczego 

nie gwarantuje, jest tak absurdalny, że aby zachować resztki zdrowego rozsądku, 

wybiera kpinę i wątpienie. Czasami wydaje mi się, że on do dziś niewiele się 

zmienił. Po 13 latach jedyna różnica jest taka, że już nie piszę wierszy.  
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Anna Kalata

300 słów prozą 
na opisanie szoku kulturowego i nie tylko... 

Kiedy skończyłam studia, postanowiłyśmy z koleżanką zobaczyć trochę 
świata zanim się ustatkujemy. Na nasze szczęście w tym samym roku 
otworzyli granice Europy. Pomyślałam że Anglia w sumie nie daleko, nadal 
Europa, a że wyspa – to prawie egzotycznie. No i  egzotycznie się zaczęło… 
Przez pierwsze dwa miesiące jazdy autobusem miałam wrażenie że za chwilę 
rozbijemy się o nadjeżdżający pojazd, mój mózg nie mógł przestawić się 
na lewą stronę. Dwa kurki w kranie rozbroiły moją logikę, jeden gorący, drugi 
lodowaty, zapytałam więc mojego landlorda: dlaczego? Może ma to na celu 
zahartowanie ciała na różnicę temperatur? Odpowiedź brzmiała: taka tradycja. 
Dalej nie dociekałam, od razu w głowie pojawiła się scena z “Misia”… 
Potem nadeszła zima, i będąc szczera, wcale nie tęskniłam za metrowym 
śniegiem i 20 stopniowym mrozem, ale żeby wychodzić na zewnątrz 
w japonkach i szortach… Po ośmiu latach ten kraj nadal zaskakuje mnie 
swoją odmiennością, święta z indykiem, poranne zakupy w pyjamie, kompletna 
obojętność na to jak ktoś wygląda, czy co dana osoba sobą reprezentuje. 
I tego też się nauczyłam, że może ocenianie ludzi i dociekanie co sąsiad znowu 
wyczynia, nie jest sposobem na życie. Jeżeli czujesz że nie chce ci się ubierać 
żeby wyjść po gazetę – to dlaczego nie? Bo co ludzie powiedzą? Kogo to tak 
naprawdę obchodzi? Wolność słowa (dopóki nie zahaczysz o rasizm), wolność 
wyznania (dopóki nie zabijasz w imię religii) I wolność bycia sobą nadal 
fascynuje nawet po ośmiu latach. Prozą o prozie życia, ale nawet w tej prozie 
każdego dnia wynajduję magiczne momenty, i tak jakoś jaśniej kiedy wszyscy 
się uśmiechają i pytają jak się czuję, i mimo tego że wiem że wcale ich to nie 
interesuje, to jakoś pozytywniej robi się na duchu, i  ludzie szczęśliwsi.
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Made in England

Spacerując angielskimi ulicami zanurzam się w labiryntach kamienic
nie mam czasu na myślenie o fi lozofi cznych rozprawach Kanta
papierowe uzależnienie zabija wszelkie motyle metafor
te kamienie nie są czerwone od farby
marzenia rozbijają się o stuletnie mury

piękną mamy wiosnę tej zimy
szepcze wiatr ukrywając twarz w zakwitających krzewach
dźwięk japonek w styczniu burzy wszelkie zasady 
zresztą jaki wybór może być tutaj dobry
z jednego kurka parzy z drugiego mrozi
już przestałam śnić o czymkolwiek
piękną mamy wiosnę tej zimy
taka angielska logika
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Jerzy Maria Bartłomiej von Szokalsky

Mój wiersz, którego nie ma i którego nigdy nie będzie, zawiera cały 
ból i wszystką radość mego jestestwa. Jest doskonałą ilustracją prywatnych 
strachów, lęków, obaw, ale jest jednocześnie przepełniony radością i nadzieją 
marzeń napędzających codzienność, tętni miłością w każdym jej odcieniu. 
Czytelnik może znaleźć w nim cząstkę samego siebie, a gdy pokona 
wewnętrzny strach, zobaczy także, że uczucia, które w nim tkwią z etykietą 
unikatowości, stanowią naturalne środowisko dla wielu innych skażonych 
rozumieniem i odczuwaniem.

Mój wiersz, którego nie ma i którego nigdy nie będzie, stanowi motto 
dla przewodnika po zagmatwanych zakamarkach dusz rozdzieranych 
codziennością, ale i wyjątkowością chwili. Czytając go uświadomisz sobie 
swoje miejsce i wartość, jaką stanowisz. Każdy oddech zaklęty w jego strofach 
pozwoli Ci na transcendencję do stanu, który jest rajem utworzonym według 
Twojego autorskiego scenariusza.

Mój wiersz, którego nie ma i którego nigdy nie będzie, pisany jest 
każdą chwilą mojego życia. Nie potrzebuje papieru, przecinków i struktury 
formalnej. Jego naturalnym środowiskiem jest miłość. W niej znajduje 
siłę i sens. Ustawicznie lekceważy kanony dobrego wychowania i porządku 
matematycznego. Jest lekki i nieuchwytny jak dusza, dlatego tak trudno jest go 
sprowokować, aby osiadł na papierze.

Zabiorę go z sobą i właśnie on pozwoli mi istnieć poza ciałem, stanowiąc 
wytłumaczenie dla grzechów i zaniedbań. Będzie egidą, pod którą znajdą 
schronienie ci wszyscy, którzy zechcą go przeczytać. Jednocześnie będzie tak 
trywialnie zwykły i przyziemny, że gdyby nie szczypta metafi zyki, nikt nie 
zauważyłby, że to w ogóle jest wiersz.

Wiem, dlaczego dotychczas nie napisałem tego wiersza. To oczywiste, 
najpierw muszę wymyślić nowe, dostatecznie mądrze piękne słowa, aby mogły 
oddać wszystko, co chcę w nim zawrzeć, a następnie nauczyć siebie i innych 
ich znaczenia i wymowy. Ale nawet, jeżeli tego dokonam, wiersz pozostanie 
na zawsze moim wierszem. To we mnie będzie drgał i przeistaczał się tak, 
aby jak najwierniej spełnić swoją misję.
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Jacek Kukorowski

Bo tak, bo lubię zanim przestanę lubić, bo to nowy tekst – tak, za niedługo 
pożegnam się z nim na zawsze i polubię następny, którego znielubię później :D

pytacze pytają

kaszel powierzchowny
zazwyczaj zajmuje szpalty
(albo herbatki sąsiadek
gotowe na każde z wymienionych
w moim kalendarzu
uroczystości)

a więc zatoczyliśmy krąg
moja biedna głowo

helikonia znów niewoli
swojego kolibra

kukorzewo, 20 stycznia 2013 roku
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Krzysztof Wojciechowski

To jest taki tekst, że ręce opadają. Zasadniczo nie ma o czym mówić, 
chyba że człowiek przyczepi się do tej nauki języków i spróbuje rozwikłać, 
co się za nią kryje. Idzie łatwo, tekst oporu nie stawia, bo i dlaczego miałby 
to robić? Pozorne niebezpieczeństwo kryje się odpowiedziach, które, 
jak łatwo zauważyć, są poprawne. Bo co też miałoby to oznaczać, tym 
bardziej, że poprawne okazują się wszystkie odpowiedzi? Rozwiązanie tego 
problemu kryje się w charakterze każdej z owych odpowiedzi – nie sposób 
nie zauważyć, że każda z nich jest, w mniejszym lub większym stopniu, 
osadzona w kulturze. Bozia nawet w kulturze popularnej, żeby nie powiedzieć 
– chałupniczej. Pardon – ludowej. Tego, że sprawa nie jest do rozwikłania 
na tak zwany chłopski rozum dowiadujemy się szczęśliwie dalej, kiedy pojawia 
się specyfi czny błąd słownikowy, który chciałbym nazwać neosemantyzacją, 
ale wiem, że sam popełniłbym wtedy błąd, niewłaściwie klasyfi kując to, 
co wytłumaczyli sobie błądzący (w tekście). Zatrzymajmy się więc na possessed, 
które nie znaczy ‘posiąść’. Dlaczego nie znaczy? Nie znaczy z tego tylko 
(albo aż z tego) powodu, iż jakkolwiek byśmy chcieli, to język każdemu 
zawłaszczeniu się nie podda. Nawet jeżeli nie uczyni tego sam, to zadaniem 
operujących językiem jest ową celową nieścisłość i zawłaszczenie wykryć. 
Possessed nie znaczy ‘posiąść’, bo prymitywne ‘posiadanie’ w sensie czysto 
materialnym – posiadanie ciała, posiadanie przedmiotów, posiadanie przewagi 
– defi nicji ‘posiadania’ nie wyczerpuje. Zadanie domowe – siedzieć z lupą, 
siedzieć ze słownikiem, siedzieć z tekstem.
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Nauka języków

Z domu wychodzi człowiek
i zamienia się w teleturniej
pytanie brzmi: co to jest?
Platon odpowiada – idea
Wolter – Bozia
Pound – lichwa
Pigoń – Mickiewicz
wszystkie odpowiedzi są poprawne
człowiek patrzy jak uczą się języków
czyta na murze – kadysz znaczy
pierdol ojca swego i matkę swoją
zakładaj bloga i sprawę
o zwrot kamienicy
człowiek wie że się mylą
possessed nie znaczy posiąść
bo gdyby posiadł ich szatan
to byśmy to oglądali na red tubie
a nie w Egzorcyście
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Teresa Rudowicz

We wrześniu zamieszkały z nami dzieci. Dwóch siedmiolatków ruchliwych, 
niezwykle sprawnych, ciekawskich i wszędobylskich. W dodatku identycznych. 
Bliźnięta jednojajowe, przez kilka pierwszych tygodni rozróżnialne tylko 
po ubraniu. Data urodzenia – 7 listopada – mogła zwiastować wszystko. 

Poznawanie okolicy rozpoczęły od własnego podwórka, potem przyszedł 
czas na dalsze eskapady. Nad rzekę, do lasu, na dworzec PKP – pierwsza 
w życiu jazda pociągiem na lody do (oddalonego o 24 km. od Kalisza) Ostrowa 
Wielkopolskiego. 

Potem spadł śnieg i zaczęła się jazda na byle czym, byle gdzie, byle szybko 
i z górki. 

Zima mroźna, śnieżna i długa ciągnęła się do marca. Mniej więcej 
w połowie miesiąca przyszło gwałtowne ciepło, gwałtowna odwilż i odkryły się 
schowane pod śniegiem „niespodzianki”. 

Na jedną z nich natrafi liśmy podczas niedzielnego spaceru 
po gołuchowskim lesie. Wcześniej byliśmy w kawiarni – ja na kawie, ojciec 
synom, na piwie, bliźniaki na coca-coli pitej z butelki przez słomkę i serniku 
z brzoskwiniami. Dla dalszej opowieści  te szczegóły są istotne, jak również 
ten, że byłam wtedy świeżo po lekturze książki Wszyscy nasi drodzy zakopani 
Dariusza Suski. 

Reszta na załączonym wierszyku. 
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Bajka o kotku

Śniegu było tak dużo, że kotek wypłynął,
zostało jedno oko i kawałek łapy.
Akurat przechodziłam tamtędy z rodziną,
Antka widok nie ruszył, wcześniej już się napił

ciepłego piwa z sokiem. Natomiast bliźniaki,
rozgarniały kijami kotka na dwie części,
każdy chciał tyle samo i oka i łapy
dostać, by penetrować strzęp życia po śmierci.

Koniecznie chciały wiedzieć kto go tutaj schował
i zakopał tak płytko, żeby się roztopił.
Trzeba włożyć w doniczkę i babcię poprosić,
by dbała. Wykiełkuje i urośnie nowy.
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Krzysztof Tomanek

Wiem, że to sztuka opowiadań, naiwnej wiary w rozpoczynanie się 
(w początek i zakończenie intymnych zwierzeń). To nic konkretnego, standardy 
komunikatu, które poprzez tę swoją nieobecność pozwalają być bliżej, razem 
(w niej, w tej nieobecności konkretu). I niby ta półprzytomność doświadczenia 
ma być czymś nowym, lepszym.

Fragmentaryczność, rozproszenie, w którym przychodzi i pozostawia 
wszystko – imperatywy, dekalogi w pozycjach tak bardzo bezużytecznych. 
Choć to konieczne, jednak przynosi smutek, jakiś żal – chyba ten sam żal 
kiedy wyrzucano nas z ministrantów za pijaństwo.

Ale nie w tym rzecz, żeby przeżywać tę nostalgię, raczej nosić ją, zachować 
zdolność. To co lokuje nas, nas stamtąd, z tego sprzeniewierzenia, które było 
przecież tak nieistotnym... – ktoś powiedziałby, że było: „zaledwie przecież 
dziecinnym wybrykiem”. ...to miejsce, indolencja nieustannych powrotów, 
drobne miasteczka, które przez moment mają młodych ludzi, parki, obdarte 
ławki amfi teatrów.

I później można zaczynać zdania od „i”, albo szukać kontynuacji 
w „a potem”, chociaż zabrania się tego, nadbudowuje spiętrzenie kurtuazji. 
Technicznie ów manewr jest nieczysty, lecz nie nosi znamion plugawego. 
Odchodzi raczej poza czystość świeżości szkolnych korytarzy okresu Gierka 
(tysiąclatek) – w nich nie ma miejsca dla plugawości, istnieje tylko pojęcie 
błędu, który w sposób naturalny podaje się korekcie.

Nic tak wyraźnie nie ujawnia tego co niekorygowalne jak właśnie 
półprzytomność zdarzeń, ich amorfi czność, nieprzygotowanie. Przecież 
nie sposób wierzyć w odpowiedzialność, która obarcza zupełnie bezzasadnie.
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***

odkąd nie widziałem już ostatniego obrotu,
wykonań rzeczy przechodzących najprężniej,
osi przedmiotów,
miarowego istnienia ciemności (o której nie wiemy już nic).
trwa tylko ta część, odsłuch, odleżyny mroczenia za oknem
(co następuje, tężeje).
odnowienie jakie przychodzi wraz przeglądaniem się, znajomości twarzy
jednej z kobiet na ruchomych schodach (przeciwległych wznoszeniu,
w nim przychodzą duże miasta. to uczucie jakby ktoś 

z podobną miarowością
opuszczał namiętność, ukrywanie się, śledzenie. ochłodzone w tym 
place,
tym upływem, ronda wielkich ludzi. wszystko tak nieobecne 

jak mięśnie twarzy,
które rozciągają się w uśmiech.
mruganie, odliczanie jakby kochać się z kimś nowym,
lepszym.
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Magda Tara Tarasiuk

Proza wiersza

– Kobieto, nie żartuj, chcesz TYM zakończyć książkę?! 
– A czemu nie? Nie mów do mnie: kobieto. Mam imię.
– Bo to słabe jest! I nie proza! Nie jesteś poetką, zrozum wreszcie! 
– Ale to prawie proza! Nie widzisz?: Pobiegła… szukać śladów marzeń 
wmieszanych… 
– …w egzaltację gimnazjalistki… ble, ble ble. Podoba mi się tylko starzec 
z siwą brodą. Ot, cały wiersz. 
– To nie o tobie, wbrew pozorom, na wiersz trzeba zasłużyć. To jest piękna 
proza poetycka, niewersowana regularnie, hybrydyczna w zapisie – zawodowiec 
powinien wiedzieć i dostrzec tę hybrydyczność. 
– Jakoś nie dostrzegam. Widzę za to szatkownicę: ekstazę, miłość, sławę 
i rozpacz! Rozpacz po prostu! 
– To może zwinę: „wieszczył jak baba–bajarka to, czego nie cierpi mój 
wydawca”? 
– Fatalnie! Jest rym! Ma być hybrydyczność. 
– Ale jest o tobie, może pohandlujemy? Zabieram rym, a wpisuję dedykację 
dla ciebie. 
– Zabierasz wiersz, dedykację i bierzesz się za porządną prozę. 
– Nie, bo to żaden handel, to walkower! Nie oddam wiersza! Poza tym 
kompatybiluje z grafi ką. 
– A może byłoby lepiej: pasuje do grafi ki? Nie jesteś już taka młoda, Młoda!  
Zejdź na ziemię stylistycznie literacką. 
– Noo, Zjadliwy Padalcu! A pogłaskać poetkę? 
– Poetkę: tak! Póki co, wiersz jest do dupy i koniec! I proszę się nie przezywać, 
Wiedźmo! 
– Nie pytasz o grafi kę? Ma głębię! 
– Studnia? Z lustrem wody? A co to ma wspólnego z niespełnieniem, 
a tym bardziej z fotoplastikonem? 
– To typowe dla was: uprzedzać fakty! 
– Dla jakich nas? Myślałem, że jesteśmy po imieniu. Co z tą grafi ką, dowiem się? 
– Brama czarna, czarny kot, butelka po wódce… 
– Też czarna? To nic nie będzie widać. 
– I mur. Szary. Po drodze kraty. 
– I co to niby ma znaczyć? 
– A musi?
– Wymiękam! Poproszę wierszyk ! Na konkurs prozy !
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chcę jeszcze wkleić wiersz 
zamiast naszej fotografii 

pobiegła do fotoplastikonu za rogiem 
szukać śladów marzeń wmieszanych w niespełnienie 
 
starzec z długą brodą, grzebiąc w niewywołanych obrazkach, 

opowiadał przeszłość 
wieszczył jak baba–bajarka: ekstazę, talent, miłość, sławę i rozpacz 
 
wiersze w sepii 
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Seweryn Górczak

Wybieram „Zabij mi jakiegoś Żyda” głównie ze względu na reakcje, 
jakie wywołuje podczas czytania – raz, gdy podczas Połowu we Wrocławiu 
wyrecytowałem go jednemu z uczestników, Szymonowi Słomczyńskiemu, 
jego mina wskazywała, że... nie za bardzo wie, z czym ma do czynienia, 
jak zareagować i w ogóle o co ci chodzi człowieku.

Jest to wiersz pośrednio opisujący, jak media żerują na naturalnej tendencji 
ludzkiej, jaką jest uwaga kierowana głównie ku złym wiadomościom. 
Jak ją wspierają, wzmacniają i nią manipulują, by gniew i oburzenie, które 
mogą się pojawić z różnych, bardziej uzasadnionych względów, nigdy 
nie weszły na niekorzystną trajektorię i broń Boże nie zmusiły do działania 
i zmiany. Jest to też tekst o tym, że w sumie wiadomości, którymi jesteśmy 
bombardowani przez szkło ekranu nie są w sumie nie dotyczą nas aż tak 
bardzo, a nasza reakcja na nie jest raczej dyktowana, niźli naturalna – czyż to 
nie oburzające, że to, że tamto?! Jakże można się tym nie oburzać?! I w koło 
macieju, medialny interes się kręci, więcej czytelników, więcej widzów, więcej 
pieniędzy, co w dobie kryzysu tradycyjnych mediów jest nie do pogardzenia. 

Dobrym przykładem na taki mechanizm z ostatnich miesięcy jest sprawa 
matki Madzi i chociażby słynne zdjęcie, gdy ta jeździ konno w bikini. 
Czyż może to nie oburzyć rozsądnego obywatela? Nie może. Jaki był powód, 
dla którego Super Express opublikował to zdjęcie? Właśnie oburzyć – 
powiedz nam czytelniku, „czyż to nie wkurwiające?” Oczywiście, że tak. 
Tak samo jak nieustanna telenowela z rodzicami Madzi, już praktycznie 
celebrytami w roli głównej.

Niezbędnym warunkiem, by cała ta maszynka mogła działać, 
jest pogarda wobec odbiorcy. Stąd „bilet na wykwintną komedię”. 
Odpowiednio poprowadzony, odbiorca sam zrobi nagłówek.



55 

Zabij mi jakiegoś Żyda

Zabij mi jakiegoś Żyda, napierdol jakiegoś
imigranta, weź obedrzyj kogoś z ciemniejszej skóry,
mordeczko, dawaj, wiesz, że tego chcesz, jeśli wolisz
możesz wyśmiać jakiegoś klechę, to też się nada,
a jeśli nie chcesz wychodzić z domu, to tu masz linka,
i tam na dole, w takim prostokącie se ulżyj, albo wiesz,
poczekaj, jeśli wolisz inne klimaty, to na przykład
Rosjanie znowu kogoś zabijają nieznanym sprawcą, a Niemcy
wyceniają kamienie na Akropolu, czyż to nie wkurwiające? O,
masz tutaj jeden z nich, o ile zakład, że nie trafi sz w tę witrynę?
Popatrz na te metki i te ceny, człowieku, choćbyś pracował
na poczwórnej zmianie po stachanowsku to i tak mógłbyś kupić 

co najwyżej
nitkę z tego płaszcza, na której nie mógłbyś się nawet powiesić.
Kilka tysięcy grzywny w tą czy inną stronę, co to jest
wobec chwili w skórze wieprza, wiem, że o tym marzysz,
i nawet ten bilet na wykwintną polską komedię tego nie zmieni,
no chodź, zrób mi nagłówek. Dam ci cukierka.
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Jolanta Zarębska

O Słoiku Jolanty Zarębskiej

W wierszu pod wymownym tytułem „Słoik”, autorka porusza niezwykle 
intrygujący temat z życia owadów oraz nieroztropność i brak odpowiedzialności 
ludzi, którzy winni okazywać troskę o świat „braci naszych mniejszych”.

W pierwszych strofach wiersza autorka obrazuje beztroskie życie pszczoły, 
która „mogłaby” pozwolić sobie na odrobinę luksusu, wyluzować, pohasać.

Czytelnik wyobraża sobie postać, podobną do Pszczółki Mai – rezolutną, 
sympatyczną, choć bardziej dorosłą, bo marzy o oczach kochanka, drogich 
fatałaszkach, waha się nad użyciem perfum, a to przecież dylematy

dojrzałej kobiety (tu – pszczoły, ale niech jej tam).
Autorka pozostaje pod wpływem intuicjonizmu Bergmana*, marzenia 

postaci, zamkniętej w przestrzeni biologiczno – botanicznej, to wkraczającej 
w świat ludzkich doświadczeń, zmierzają w kierunku intuicyjnego doznawania 
życia.

Nagle (od trzeciej strofk i) przestrzeń liryczną wiersza wypełnia nastrój 
grozy: nasza sympatyczna pszczoła trafi a do kuchni ludzkiego domostwa, 
gdzie ktoś, z pewnością mężczyzna, bo to oni zazwyczaj nie domykają słoików, 
nie dokręcają butelek, nie podnoszą desek, itp. zostawił otwarty słoik miodu.

Pokusa, jakiej zaczyna ulegać bohaterka liryczna, rodzi w niej monolog 
wewnętrzny, towarzyszący rozpaczliwej ambiwalencji uczuć.

Odtąd – wszystkie myśli skupiają się na możliwości spełnienia tego, 
co wymykało się myśli i uwadze bohaterki. Intuicja każe jej poznać, co dotąd 
zarezerwowane „dla innych”. Autorka stosuje rwane frazy, wypowiedź nabiera 
tempa. Okazuje się bowiem, że biedna pszczoła dotąd nie kosztowała miodu! 
Paradoks podkreśla pełen żalu ciąg pytań retorycznych.

Być może w tym miejscu autorka przesadza, bo jeśli rzeczywiście pszczoły 
produkują miód per rectum, wiadomość obrzydzi czytelnikowi konsumpcję 
miodu, zniechęci do nabywania tego produktu. Sądzę jednak, że to licentia 
poetica, i wybaczam autorce niefortunną metaforę.

W fi nale pointa – mocno rozczarowuje. Bo czy pszczoła używa żelazka? 
Nie sądzę. Nieuzasadnione wtedy okazują się obawy naszej odważnej bohaterki.

Pojawia się tu pejoratywne określenie dla bohaterki, poprzedzone także 
niefortunnym skojarzeniem ze znanym frazeologizmem: raz kozie śmierć. 
Bo w końcu – pszczoła czy koza?

*Bergson – miało być. 
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Słoik

kiedy można fruwać nad łąką i wpadać do ula na moment tylko,
na jedno wypakowanie żarcia dla pracowitej społeczności,
a pozostały wiek spędzać na podglądaniu świata,
zanurkować w kielichu barwnego kwiatu, wpaść do sąsiada
po dobre słowo, tak od niechcenia uśmiechnąć się do matki z dzieckiem,

zamknąć lub otworzyć okno, drzwi, rozdział,
turlać się w trawie – wystarczy tylko jedno źdźbło!
napić się wody żywej, jak oczy kochanka,
perfumować się lub wcale niekoniecznie,
w zakurzonym pasiaku udawać durną, że od channel,

krąży nad otwartym słoikiem z miodem.
zapach dziwny, organiczny trochę, jak ślina,
a kolor niebywały wprost. Słońce. całe wielkie słońce 
w jednym lipowym litrze. złota synteza całego życia,
zagadka: po co żyję, co robię, na co przydaje się mozół

lotów od ranka po zachód. bólu drobnych nóg i skrzydeł,
wysiłków odwłoku, od którego tyle zależy,
że jest to śmieszne! – raz pszczole, mówi, i pikuje.
w zawartych szczelnie oczach na moment wahanie i trwoga,
ale już tam, w mazi lepkiej i gęstej niewyobrażalnie:

– boże słodki, boże kretynek,
czy aby na pewno
wyłączyłam żelazko?
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Filip Gołaszewski

Pisanie o tym, co niewyrażalne wydaje się zadaniem beznadziejnym. 
Tego typu beznadzieja jest jednak zawarta w nas samych, podejmujących 
się mowy. Wszelkie dopowiedzenie jest zbyteczne. Jawić ma się to, co jest. 
Oczy, które oglądają niebo nie zadają więcej pytań, niż to, którym jest ich 
własne widzenie. Jak z wnętrza takiej sytuacji znaleźć dla siebie drogę? 
Czy samo jej szukanie, odróżnia nas jakoś od postawionego problemu?

Wisząca nad piszącym groźba przymusu wyczerpania treści w słowach, 
oglądana z innej perspektywy, staje się mało istotną, aczkolwiek drażniącą 
kpiną. Taka jest zasadnicza postać problemu zmagania się języka z emocjami. 
Tak też wygląda sytuacja tych, których wywołuje się do odpowiedzi.

Można to oczywiście robić na różne sposoby. Jednym–posługuje się drążący 
nas niepokój stawiając przed obliczem czegoś, co woła o uznanie. Przypomina 
o sobie natarczywie, choć jednocześnie z pewną dozą subtelności, co może 
przybliżyć metafora, rozbudzenia ze snu. Choć jest to oczywisty wybieg. 
Jak przypuszczam swoistość tego uczucia nigdy nie daje się wyczerpać w osobie, 
którą ono nawiedza. Jeżeli tutaj nie błądzę, znaczy to tyle, że głęboki sens 
mowy, której poezja jest jednym z przypadków, leży gdzieś na styku myśli 
i świata, nie dając się zamknąć w tym, co wypowiadane. Powietrze i oddech, 
to dwa różne fakty, jednak pod pewnym względem– nierozłączne.

Innym sposobem wywoływania do odpowiedzi jest ten, którym posłużyła się 
Szanowna Komisja w swoim programie konkursowym. Rozsądzenie, na ile obie 
formy korespondują ze sobą, na ile natomiast mogą przypominać położenie 
szkolnego uczniaka, uwikłanego w dyskomfort sytuacji tablicowej, pozostaje 
w gestii czytającego.

Sądzę, że ostatecznie ważne jest, jak własne uczucia po nazywamy. Język ma 
znaczenie o ile wypowiada coś, na granicy dążenia i myśli. Jednak, aby 
rozwinąć tę, która właśnie padła, trzeba z przykrością stwierdzić: brak miejsca.
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Sny o końcu

Najpierw czułość, która zespala
Z ludźmi, potem łzy, co zdają się
Mówić: tym razem nie odchodzi się
Dla przyszłej chwały ani ku gorzkiemu
Pokrzepieniu, w trudzie i znoju,
Wykuwających swoje lata.

To pożegnanie ze światem
Jest rzewnym westchnieniem,
„Pewna opowieść dobiega końca”

Jakie wspomnienie ludzkiej ręki
Przekażą sobie, paprocie i grudy ziemi,
Które chowały nasze ciała?
Jak wiele utraci na tym
Codzienność, topnienia i zamarzania?
Poranków i nocy?
Całość? Chwila? Miłość?
A może nic tej rangi?

Można podejrzewać, że 
Nieśmiertelność i zmartwychwstanie
Zwolnią miejsce, na które od wieków
Dobija się, tocząca życie choroba…,
Ale wkrótce i dla podejrzeń
Może zbraknąć racji.

Padają jeszcze czułe uściski i ciepłe słowa.
Ostatni spór– to różnica między
Minionym a przyszłym.
W tym wszystkim zabłysła
Najbliższa jedność,
Dla której się zrodziliśmy–
Wzajemność.
W objęciach rośnie trwoga,
A oczekiwanie rozciąga
Nas jak nić,
Po której świat tańczy dziś
W głuchym rytmie marsza. 

27.11.12
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Stanisław Pawłowicz

Pewnego zimowego dnia pan poeta obolały od egzystencjalnego 
cierpienia, nieuzasadnionego niczym nadzwyczajnym poza skapryszeniem 
i niedogłaskaniem po 50-tce, nie mylić z setą, czyli dwoma 50-tkami, gdyż 
zaniechał od ponad roku używania, co by nie dostawać małpiego rozumu i nie 
mocować się bezsilnie z syndromem dnia następnego, choćby przy goleniu, 
kiedy dość trudnawo odpierniczyć się od siebie, postanowił w ostatniej chwili, 
że chce na tę górę, gdzie bliżej do nieba. Miejscowe bogi w okolicy jakieś takie 
zbyt złote i rozgadane, tam najpewniej bliżej. Na pewno coś się wydarzy, coś 
zmieni, coś dotknie, otworzy i rozpisze sens, który tutaj jakby jest, a go nie ma. 

Od klasztoru Św. Katarzyny, gdzie zabezpieczono krzak gorejący, nocna 
ścieżka za Beduinem, nad głową gadające ze sobą gwiazdy, drażniąca 
wyobraźnię niepewność i niezatrudnione wielbłądy tuż za maruderami. 
Wiatr bezczelnie obmacuje wszystko, co chce, idziemy, postój, są i schody 
i szczyt, zimny czerwony granit, na którym wygrzewamy miejsce do godziny 
szóstej, by zobaczyć wschód słońca, a dopiero trzecia trzydzieści. Beduini 
wspomagają domarzniętych pledami za 20 dolarów, a pan poeta znalazłszy 
miejsce, zaczął szukać siebie, bo mu jakoś to rozwarstwienie sensów doskwiera, 
w zadumie i oczekiwaniu na nienazwany, a oczekiwany cud, oniemiał 
profesjonalnie.

Siadł w końcu na wielbłąda, po targu, za 25 dolarów, pierwszy raz 
w swym żywocie, nie poślizgnął się na żadnym ze schodów, gdzie już dalej 
wielbłądy niechętnie współpracują i dotarł tutaj, gdzie tajemnice śpią 
za każdym wzgórzem, a kamienie mogą opowiadać historie sprzed tysięcy lat, 
gdzie błogosławieństwo i szaleństwo podobne mają znaczenie .

Egipt zawsze działał na niego tajemniczo i podniecająco. A ta góra, mówią 
Horeb, Synaj, może tu i był Mojżesz, nieważne aż tak, i jest on, bezimienny, 
z innymi z całego świata. I jest świt. Słońce wschodzi w kilka sekund.

Przy zejściu, na ścieżce wielbłądów, obciążone beczkami osły wynoszą 
wodę, Beduini sprzedają rozpołowione samorodki skał, niżej dzieci wdzięcznie 
czyszczą plecak z ostatniej kanapki i czekolady, znów klasztor, posiłek, 
jest poranek, Beduini obsługują wielbłądy, powrót, postój, bo na pustkowiu 
niespokojnie, po dwóch godzinach dalsza droga, dojazd do Sharmu, hotel, 
prysznic, odpoczynek, czas na analizę i napisanie tego wiersza. 
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horeb

na tej górze
skąd widać płonące drzewa
skulony z zimna
z kocem jak ostatnią deską
czekam na pierwsze słońce
oniemiały

żaden bóg 
nie zrzucił mnie z wielbłąda
nie spadła gwiazda
a zdradliwy stopień
nie podłożył mi nogi
w nocnej drodze na szczyt

tutaj cuda na kamieniach
roznoszą Beduini i osły

wystawiony na widok samego siebie
szukam oczu by zobaczyć
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Jacek Sojan (trąba)

Dzwoniec

A było to tak… pojechałem z wybitnym krakowskim poetą do Lublina 
na spotkanie autorskie innej wybitnej poetki. Grudzień jak to grudzień 
w Polsce… Od Wschodu zawiewał kontynentalny chłód, dziadzia Mróz obudził 
się i niespiesznie zbliżał do granic Rzeczypospolitej… Wieczór poetki miał się 
odbyć… wieczorem! – na Starówce lubelskiej, postanowiliśmy jako przybysze 
z Krakowa zwiedzić Lublin. Zauważyliśmy wówczas niepojęte rzeczy…

W środku dnia nad miastem świecił – obok słońca – księżyc w pełni…
Fakt, od Wschodu bardzo często odwiedzali nas hurmem wyznawcy Mahometa 
z księżycem na fl agach – jednak Wołodyjowski i Sobieski dali im w końcu 
odpór… W mieście sejmikowych spotkań braci szlacheckiej czuło się magię, 
której się poddaliśmy, urzeczeni jego historią uwiecznioną w zamkach 
i katedrach. Ulicami krążyły zielone Mikołaje… czyżby jeszcze niedojrzałe 
w swoich wspaniałomyślnych zamiarach? Tradycyjnie mikołaj nosił czerwony 
płaszcz i długą jak zaspa brodę – a tu proszę, na zielono! Bez brody! 
I niekoniecznie Mikołaje! Także Mikołajówny! 

Poszliśmy w te pędy do ostoi tradycji i kultury i zaliczyliśmy w godzinę 
Katolicki Uniwersytet Lubelski udowadniając niemożliwe, że można uczelnię 
skończyć w piorunującym tempie. Kretynom i geniuszom wszystko przychodzi 
łatwo… 

Udowodniliśmy sobie z kolegą, żeśmy nie tępaki. 
Z dumą patrzyliśmy na monument Norwida ufając, że przygarnie nas – 

późnych wnuków i pozwoli w dziedzictwie nosić swoją poetycką pelerynę…
Lublin ponownie zadziwił, gdy zorientowaliśmy się, że tutaj seksuologię 

wykładają księża… Po wieczorze autorskim poetki całkiem oniemieliśmy, 
gdy okazało się, że poetka sama prowadzi swój wieczór, a nawet toczy dyskurs 
szukając u publiczności wyłącznie potwierdzenia własnego tak lub nie…

W trakcie wędrówki kolega-poeta powtarzał bezustannie, niby 
mimochodem: „Kiedy księżyc na niebie zrównał się ze słońcem ulicami 
Lublina autor z jakimś dzwońcem szedł…” 

Miał to być początek poematu, którego strofy mieliśmy na zasadzie dialogu 
ze sobą na zmianę tworzyć, tak budując dzieło o niezapomnianej peregrynacji 
do Oksfordu Wschodu, jakim od dawna jest Lublin. Tak, choć niedokładnie 
tak… powstało dzieło pod tytułem:
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___Poemat z D zwońcem____

Kiedy księżyc na niebie zrównał się ze słońcem
ulicami Lublina autor z jakimś dzwońcem 
szedł. A smutek, że nie chce ich żadna kobieta,
ubierał baby w krepę. Wszak żadna z nich nie ta.

Naprzeciw ich nostalgii wyszły Mikołaje,
lecz jakieś niedojrzałe – zielone jak maje;
i by wyjaśnić rzecz tę, do KUL-u wstąpili
i z marszu teologię całą zaliczyli.

Jeszcze tak zdolnych żaków, jak autora z dzwońcem,
nie widziano w Lublinie. Przecież końców końcem
krakowska Alma Mater dawnym pięknym czasem
uczyła ich rozumu: raz kijem, raz pasem.

Wróćmy do Lublina, gdzie autor z tym drugim,
zwiedzali ów Rzym Wschodu; ci spacerem długim
uciekając przed zimnym gdzieś zza Buga wiatrem,
witali się z patronami skwerów, ulic, katedr.

Zajrzeli na Starówkę i w krętych uliczkach
tak im się zakręciło w głowach, że tabliczka
zapraszająca naraz do Szesnastu Stołów,
rozebrała ich z myśli całkiem do rosołu.

Aby ulżyć zdwojonym apetytom srogim,
do baru Pośpiech zaszli na mięsne pierogi.
A pośpiech nakazany był, bo już od Rybnej
biła łuna Poezji. Byliby niechybnie

upiorami Starówki – co gorsza – zgredami
pod księżycem Lublina, wręcz lunatykami,
gdyby nie Poezja – obydwu ich zwabiła,
ponownie w mężów stanu trzeźwego zmieniła.

Zapytacie Rodacy: z kim autor wędrował
i kto go peleryną na wieszcza pasował
pod cokołem Norwida? – rad bym się wysłowić,
lecz że w gardle ścisło, powie wam Janowicz.*

* Jeden z pseudonimów wybitnego(?) poety krakowskiego – autor m.in. zbioru wierszy „Przebieranka”. 
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Cezary Lipka

Napisałem ten wiersz spontanicznie, bez żadnych wcześniejszych 

przemyśleń, 4. maja 2007 roku...

Rus, Czech i Lech są tu rodzonymi braćmi mieszkającymi na ziemiach, 

które teraz nazywamy ukrainnymi... Może są to ci sami bracia, którzy zakładali 

Kijów (wg. tradycji ustnej zapisanej w końcu przez Nestora, o imionach: 

Kij, Szczek i Choryw)? – Wszystko na to wskazuje, że tak, bo pojawia się 

w wierszu motyw Dniepru, z jego wysokim brzegiem, w którym po latach 

wykopią sobie pieczary podopieczni mnicha Antoniego... Wędrówka za 

chlebem – bardzo prawdopodobny to motyw rozstania się braci... Ale pamięć 

o pozostawionej Ojczyźnie pozostanie... I to cudowne zakończenie zaczerpnięte 

z ukraińskiej kolędy: zapewnij (Boże) szczęśliwe lata naszej Matce Ukrainie! 

Dla piszącego te słowa jest to taka sama Matka jak Polska, czy Czechy. Bo jest 

z pochodzenia Czechem, którego rodzina wywędrowała na Ukrainę. Ale sam 

urodził się w Polsce! Może lepszym tytułem wiersza była by ,,Autobiografi a’’ ?
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Trzej bracia

Było to dawno
W niepamiętnych czasach
Żyliśmy na skraju bezkresnych puszcz
Zawsze można było liczyć
Na przychylność Światowida
I łaskawość Peruna

Ale przyszedł ów dzień
Przepełniony nadzieją
Na lepszą przyszłość

Niezbadane są wyroki Boskie
Ja Lech idę na Zachód
Ja Czech wolę na południe
Ja Rus pozostanę na ziemi Ojców
Nie potrafi ę oderwać wzroku
Od wartkiego nurtu Dniepru
Gdy leżę w zamyśleniu
Na jego wysokim brzegu
Wszystkie moje niedostatki
Idą w niepamięć

Odeszli bracia Rusa
Serca pozostawili na Wschodzie

Daruj lita sczaslyvyj
Naszij Nenci Ukraini!
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Aleksander Jasicki

Wiersz–nie wiersz... Pean raczej. Żadna tam „literatura”, do gazety 
okolicznościowy wiersz… Był Jurka jubileusz, Kraków kochał Bożyka – solo, 
w big-bandach też. Wtedy Jurek miał jeszcze dwie nogi. Potem już tylko jedną, 
a teraz wcale. Szedł nimi wtedy przez Kraków, choć we Lwowie urodzony. 
Ale tutaj znają go chodniki, kłaniają się domy – kto go nie zna? Ten chyba, 
kto muzyki w klubach Krakowa nie słuchał! Z Kopenhagi – mówi Jurek – 
idzie, wczoraj w Danii grał, tej nocy na polskim promie; świtem port, szosa, 
autostop – „nie ma sprawy!” powtarza to swoje ulubione. A teraz już przez 
Kraków idzie; wieczorem „Pod Gruszką u Dziennikarzy” gra, sala Fontany, 
przyjdź, a nie – to pojutrze w „Jaszczurach”..

To wtedy, gdy miał jeszcze te dwie swoje nogi, bo dzisiaj już nie ma. 
No i miał wtedy ten zardzewiały rower, co to się cały Rynek odwracał, 
jak Jurek zgrzypiąc nienaoliwionym łańcuchem keyboarda albo akordeon 
woził nim z sobą na koncertowanie. Rower stał zawsze przypięty grubym 
łańcuchem do rynny albo innego czegoś wystającego – i czekał, aż Jurek grać 
skończy. A kiedyś nie czekał: Jurek z grania wyszedł i nie było – bo Jurek sam 
tylko łańcuch wtedy w zamyśleniu o rynnę zaplótł roweru nie obejmując... 
No to wyszedł – i nie było. I tak tracił powoli: jedna noga, potem drugiej pół, 
żeby wreszcie obie... Było tak, że już z jedną drewnianą (sam jeden tylko wie 
jak to robił – ale nadal na rowerach jeździł! 

Teraz też Jurek ma Jubileusz, nową płytę wydaną, ale roweru nie ma i nóg 
też już nie. Więc wnoszą Jurka po schodach żeby wciąż jeszcze gdzieś grał 
i śpiewał jazzowym zachrypem, metalicznym i siwym jak jego dziwaczne 
bokobrody...

A wiersz ma 10 lat, też jubileusz. Wiersz-nie wiersz. Pean raczej, żadna tam 
literatura. Nieważne. Ważne o kim, dla kogo... 
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Taki Jerzy

Taki inny, taki Boży
taki rzadki!...
Na takiego 
nikt nie wyjmie żółtej kartki!

„Nie ma sprawy”! –
dla takiego „nie ma sprawy”,
co to plecak tylko weźmie, 
poszedł 
już go nie ma!

Taki kraje bochen nocy w ciężarówce
Taki spija mleko dnia na szosie pustej... 
nie ma sprawy! – najważniejsze to dojechać, 
podbić głosem (weźmy z brzegu, 
ot, na przykład państwo duńskie)... 

Taki w środku miasta własną ma ruinę
co to huczy nad brukami, dudni napowietrznie;
nielegalnie w ruch wprawiana rdzawa nieruchomość:
rower –
najstarsza rudera w mieście!

Taki z patefonu krtani dobędzie głos Armstronga;
w fosę nocy taki skoczy z pianina czarnej wieży – 
pod muszką,
u Fontany 
„Pod Gruszką” – 

Boży grajek!
Boży ptaszek!
Boży Jerzyk!

(z: „Kobieta z Deneboli – niedokończony testament” – Kraków 2006 r.)
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Jaroslaw Trześniewski–Kwiecień

Wariacja – jeden z moich najbardziej ulubionych wierszy – jest pokłosiem 

niespodziewanego i zaimprowizowanego kilkudniowego wypadu w 2009 

roku do Austrii. Przejeżdżając przez cały niemal Wiedeń w pewnej chwili 

znalazłem się w małym urokliwym miasteczku (okazało się, że to jeszcze 

dzielnica Wiednia). Prowadzący samochód kolega szukał drogi na Koenigsberg, 

a gdy mimowolnie zatrzymał się przed białym budynkiem z napisem: 

”Beethovenhaus” – nie wierzyłem własnym oczom. Ziściło się moje marzenie. 

Zobaczyć dom Ludwiga, miejsce, gdzie tworzył, komponował. Heilligenstadt 

wygląda dzisiaj tak, jak wtedy, kiedy żył Beethoven. Nawet winiarnia jest 

ta sama. A w domu-muzeum można zobaczyć ówczesne aparaty słuchowe 

Maestro. Nazwać po imieniu był i jest kontynuacją kilku ważnych dla mnie 

wątków z tomiku W stronę Beethovena, może zbyt osobistych, ale nie tylko. 

Zdaję sobie sprawę, że sytuacja liryczna w Wariacji to pewnego rodzaju 

zderzenie rzeczywistości z symulacją możliwych efektów pochodnej czasu, 

w którym tworzył Ludwig Beethoven .I nie jest w pełni quasi-groteską, chociaż 

miejscami ociera o sarkazm (zamiast Ody do radości – Oda do smutku). 

W zamyśle wiersz jest miniaturową diagnozą wystawioną współczesnemu 

światu, komercyjnemu, zagłuszonemu przez wszechobecny hałas. Ale czy tylko?

Są wiersze, które dotykają bardziej, bo wkładamy w nie większą cząstkę 

siebie, a potem dziwimy się, że w ogóle ośmieliliśmy się je napisać. I ja się 

sobie dziwię, że tak się stało.
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nazwać po imieniu 
(wariacje na temat nienapisanej X symfonii Ludwiga van Beethovena)

spacerując późnym wieczorem po Heilligenstadt 
perypatetycy i amatorzy tutejszego wina
głośno dyskutują z Herr Karlem E. 
o jakości aparatów słuchowych

Starkey zdaje się lepszy i wyrazistszy 
niż fi rmy Oticon większość woli Phonaka
która fi rmę wolałby dzisiaj Ludwig nie w pełni 
ogłuchły czy napisałby jeszcze dziesiątą 

a może i jedenastą symfonię czy
Oda do smutku byłaby bardziej adekwatna
(bo z czego się cieszyć bogów nie ma
a wszystko da się racjonalnie wyjaśnić)

co sądzić o implantach i co by było gdyby
miał wszczepiony nucleus freedom 
czy jego muzyka stałaby się metaliczna
i czy słyszałby lepiej wysokie dźwięki 

niż niskie szmery gdy trzymał w ustach
drewnianą pałeczkę by słyszeć zębami
jak kość o kości uderza i wibruje pudło
fortepianu czy nosiłby w małżowinie

usznej muszelkę czy gumową wkładkę 
zbyt miękką i czy nie uszkodziłaby odlewu
maski pośmiertnej a z wysokiego czoła
nie kapałby pot niwecząc kolejny

zapis eroiki bądź sonaty kreutzerowskiej 
rozmazując nuty pieszcząc niedoszłą 
symfonię ciężkim metalem gdy brzęk talerzy
tłucze się w czaszce a bębenki pękają
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jak baloniki nadmuchiwane na specjalne
okazje festyny degustacje win i festiwale 
jarmarki wyprzedaże przeceny płyt 
granitowych i dvd z zapisem czystszym

od prawykonania śpiewem zagłuszanym 
w stygnącym powietrzu by odejść od
zmysłów od zapachu od barw słuch 
umiera na końcu a w życiu jest martwo

co wezmą pod uwagę producenci aparatów
słuchowych i implantów żeby grzeczną ciszę
ożywić bateriami alkalicznymi wymienianymi
co chwila w lombardzie i nazwać po imieniu

zbeethovienić zludwigować

12.10.2009
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