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W numerze

Drodzy Czytelnicy!
Mamy przyjemność zaprezentować Wam pierwszy
numer „Obszarów Przepisanych” – literackoemigracyjnego magazynu internetowego, łączącego
literaturę ze sztukami plastycznymi.
Naszym celem jest promowanie twórczości polskich
autorów, mieszkających w różnych zakątkach
świata, zarówno emigrantów, jak i twórców
wywodzących się z polskiej mniejszości narodowej.
Jednakże, aby nie narzucać sobie jakichkolwiek
barier i schematów, które zamknęłyby pismo
w określeniu magazynu literacko-emigracyjnego,
sporadycznie będą pojawiać się w nim teksty
autorów mieszkających w Polsce.
Dziękujemy wszystkim, którzy przesłali do nas
swoje utwory, a przede wszystkim autorom
pierwszego numeru. Jest nam niezmiernie
miło prezentować Waszą twórczość na łamach
„Obszarów Przepisanych”.
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Piotr MAUR
wiersze

SPEŁNIENIE

***

któregoś dnia
moja poezja zamilknie

znów? – pytasz patrząc
na moją krwawiącą twarz
musisz zmienić maszynkę
dodajesz i znikasz

to nieuchronne
a i jak sądzę dobre

to nie wina maszynki
mówię to nie maszynka

stanie się to w jakiś
niezauważalny dzień

to w tym cholernym lustrze
tak wiele jest
martwych punktów

dzień gdy nie będzie
już nikogo komu mogłaby
jeszcze cokolwiek powiedzieć
gdy dzień ten nadejdzie
będę mógł uznać
że dobrze wykonałem swoją pracę
a marzenie które
zawsze mi towarzyszyło
by wiersze były ludzkie
/czyli śmiertelne/
spełni się
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THRIFT STORE

SZTUKA PERSWAZJI

kiedy przyjechałem

twoja nowa
wieczorowa
sukienka

matka pakowała do pudeł
koszule ojca

nigdy już jej
nie włożysz

każda wyprasowana
każda na osobnym wieszaku
złożona na pół
i umieszczona w pudle

przykro mi
plamy po winie
nie sprały się

to były koszule
które podarowałem ojcu

naprawdę
bardzo mi przykro

dawałem mu je myśląc
że będzie je nosił
tak jak kiedyś ja
nosiłem jego koszule

to był jednak
jedyny sposób
abyś szybko i sama
ją zdjęła

pamiętam jaki czułem się dumny
dumny że już prawie mu dorównuję
że już prawie jestem mężczyzną
nie nosił ich
brał je
by zrobić mi przyjemność
ale nie nosił ich
raz jedną włożył
była za duża
powiedziała matka
potem już nie próbował
ale lubił je dodała
lubił to że ma ich tak dużo
i wszystkie w najlepszym gatunku
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Piotr MAUR

***
właściwie tylko on mówił
ja paliłem
rozmawiać z kimś komu zostały
ostatnie tygodnie życia z kimś
kogo nie widziało się od lat
nie jest łatwo
przywoływane przez niego
wydarzenia pamiętałem inaczej
albo w ogóle ich nie rozpoznawałem
paliłem kiwałem potakująco głową
nic nie powiedziałem też
gdy wyznał że zna wszystkie moje książki
że czytał je wielokrotnie
i że też chciałby wypowiedzieć
wszystko co mu zalega
na wątrobie
zgasiłem papierosa
zapaliłem następnego
nic nie mówiłem
nie oczekiwał tego
wiedział przecież
że nie to pragnienie go zżera
a rak
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SZTUKA PRZEZORNOŚCI

***

zawsze miał szczęście
do kobiet

w parku na ławce
ktoś zostawił książkę
to kiepska literatura
ale gdy widzę
z jaką zaciętością
kartkuje ją wiatr
i gdy myślę
o moich książkach
zalegających
pod warstwą kurzu
w piwnicy
jestem porządnie
wkurwiony

przychodziły łatwo
odchodziły szybko
tak bez bagażu
zbędnych zobowiązań
dożył błogosławionego czasu
gdy żadna z kobiet
już nawet na niego nie spojrzy
teraz więc
dopiero teraz
z całą uwagą
zająć się może
rzeczami ważnymi

Piotr Maur (ur. 1963 r.)
Debiutował w 1985 r. w prasie regionalnej.
Studiował filozofię na UJ. Publikował m.in.
w „Nagłosie”, „Brulionie”, „Opcjach”, „Frondzie”,
„Dekadzie Literackiej”, „Studium”. Otrzymał m.in.:
w 1991 wyróżnienie w II edycji konkursu na bruLion
poetycki, w 1996 promocyjną nagrodę im. G. Trakla,
w 1998 nagrodę na Niemiecko-Polskich Dniach
Literatury w Dreźnie.
Wiersze tłumaczone na niemiecki, angielski, hiszpański,
włoski, serbski, rosyjski.
Opublikował książki:
1996 – „siedemdziesiąt sześć”
2002 – „28 i 5”
2006 – „Bezmiar miłości” (książka w finale
I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Józefa
Czechowicza)
2010 – „Pogrzebowe obrzędy, miłosne ceremonie”
2015 – „Po papierosy i z powrotem”
Obecnie mieszka w USA.
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Joanna FLIGIEL
wiersze

MARIA, CHIŃCZYCY I SROKI

ELŻBIETA TEŻ NIE CHCE WRACAĆ DO POLSKI

Maria mieszka na piątym piętrze
i nie chce wracać do Polski,
choć jej niemiecki jest słaby,
a mąż wraca późnym wieczorem.

Niemiecki Elżbiety nie jest wcale lepszy,
chociaż ma niemieckiego Freunda
musi pracować i pracuje,
jak większość Polek w Niemczech.

Maria mieszka w mieście ludzi
o wszystkich kolorach skóry,
kształtach oczu i religiach,
ale nie chodzi do Kościoła.

Elżbieta myje starych ludzi,
odwdzięczają się jej uśmiechem
i dziesięcioma euro za godzinę.
Tych ludzi jest coraz więcej,

Maria wsypuje sól do kąpieli
i je mandarynki, bo wierzy,
że uchronią ją przed nowotworem
i kosztują mniej niż jedno euro.

Elżbieta ma coraz mniej sił,
więc zaczyna boleć ją głowa,
jak niemiecką Frau,
i Freund przestanie być zadowolony.

Maria nie chodzi na spacery,
siedzi na balkonie i obserwuje
jak sroki doprowadzają
małego ptaszka do rozpaczy.

Elżbieta będzie szukać innego Freunda,
ponieważ nie chce spać w kontenerach
z satelitarną anteną na dachu
i powiewającą biało–czerwoną flagą,

Maria chce wstać i rzucić w nie
mandarynką, ale przypomina sobie,
że na szóstym mieszkają Chińczycy,
dla których sroka jest symbolem radości.

które mijam wjeżdżając na most,
łączący Düsseldorf z Neuss.

Maria zaczyna płakać, zbyt cicho,
żeby sama mogła się usłyszeć,
więc nadal nie chce wracać.
Wstaje i wstawia wodę na ryż.
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NINA STAMTĄD

NADAJ MI IMIĘ, A STWORZYSZ MNIE:
BOŻENKA

Nina zawsze zakochuje się na zabój,
wierzy w trwałą miłość,
ma już cztery kłódki na moście.

Bożenka najpierw wyrzeka się języka,
potem Polaczków, a teraz swojej wiary,
bo czyż człowiek nie jest obłąkany kiedy wierzy,
że świat stworzony został w sześć dni?

Nina pracuje w browarze na starym mieście,
w wśród ludzi o wszystkich odcieniach,
nie tylko skóry, ale i języka.

Świat Bożenki tworzy Max,
konsekwentnie dzień po dniu,
z niemiecką perfekcją
obdarza cennym oświeceniem.

Większość jest jak ona
przejazdem ,przechodniem,
niewielu stąd klientów.

Bożenka usuwa historię
w gogle, odwiedzanych przez nią stron,
choć Max po polsku nie rozumie
i nie biłby jej jak ojciec matkę.

Nina lubi swoją pracę,
zapach świeżo uwarzonego piwa,
fikuśne małe szklaneczki.
Nina pochodzi ze smutnego miasteczka,
w którym piwo lało się pod spożywczakiem,
z butelki wprost do gardeł,

Bożenka każdego dnia szlifuje niemiecki,
by prowadzić z Maxem konwersacje,
które nie przemieniają się w dyskusje,
dlatego Max wierzy,
że będą z niej jeszcze ludzie,

więc Nina kupuje kolejną kłódkę,
w obawie że coś jej każe
tam wrócić.

a potem może zmienią jej imię.
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Joanna FLIGIEL

SELEKCJA
Hanna wybiera inaczej,
puszcza się w domu za prezenty,
kiedy przestaje je dostawać,
nie wpuszcza do domu.
Hanna bierze następnego kochanka,
jest przystojnym Holendrem,
dla niego nawet zmieni status,
na fejsie.
Hanna ma i imię i urodę po babce,
która umarła na śniegu,
w tym samym kraju,
w którym pragnie umrzeć Hanna.

http://artpubkultura.blogspot.no/2013/05/cykl-emigracyjnyjoanna-fligiel.html

Joanna Fligiel (ur. 1968)
Mieszka w Bielsku-Białej i w Neuss w Niemczech.
Autorka dwóch tomików poetyckich: „Autoportret”
i „Geny”. Redaktorka Śląskiej Strefy Gender.

fot. Andrzej Walkusz
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Grzegorz Jarosław
RYBAK
wiersze

SKŁAD ASFALTOWSKI
Wierzę w ulicę – matkę,
gwałcicielkę trawy i ziemi
i w przecznicę brukowaną,
córkę jej jedyną,
Panią wszystkiego,
która się poczęła z walca drogowego,
narodziła się z inżynierów plany,
umęczona pod tirów kieratem,
w skrzyżowaniu,
zamarła,
wiecznie rozkopana.
Zstępująca w przedmieścia
przechodnia zachwyca,
leżąc po przecznicy
ulicy – matki
prowadzącej
stąd do tamtąd,
przychodzi
jej sączyć
smród spalin czarnych.
Wierzę w ducha ulicowego,
święty chodnik powszechny,
święte spacerowanie,
brukowe kamienie,
wieczne rozkopanie,
żywot przecznic.
Amen.
27/28.01.2005
11

Grzegorz Jarosław RYBAK

AKWARIUM
Cierpliwie będą skubać.
Najpierw płetwy i oczy,
potem miękkie podbrzusze
aż jak z otwartej puszki
wyleją się najsmakowitsze frykasy.
Martwy tułów spadnie
między błyszczące bielą kamienie,
gdzie, przezroczyste i lekkie jak myśl, krewetki
rozprawią się z ciałem koleżanki.
Kolorowe jak paleta tropikalnych owoców
żarłoczne ślicznotki z Amazonii
przy akompaniamencie filtra
wśród zielonej dżungli drogich, egzotycznych roślin
wyegzekwują jej prawo
na nowo narodzonych pobratymcach –
– kanibalistyczna kontrola przyrostu.
Jakie ładne i delikatne!
Co za spokój emanuje zza szklanej ściany!
Mógłbym się wpatrywać bez końca.
Edynburg 6/08/2010

Grzegorz Jarosław Rybak
Ur. 1977 w Olsztynie, zamieszkały tamże do r. 2005.
Obecnie mieszka w Edynburgu. Absolwent politologii
na UWM, środki na bieżącą konsumpcję zdobywa,
pracując jako opiekun osoby z autyzmem. Pisze
piosenki, śpiewane przez założony przez niego zespół
BRUK. Jest socjalistą, członkiem partii Razem. Hoduje
kotkę o imieniu Obiad. Stary kawaler, dzieci, o ile mu
wiadomo, brak.
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il. Daniel Żmuda
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Mažena MACKOIT
wiersze

BURZA
z dedykacją dla Audriusa Alkauskasa
Rozmazać ręką teksty i zasady,
stworzyć własny świat
wypukły niczym lupa.
Ustawić tam huśtawkę
i hustać się na niej
wysoko, wysoko
aż do granicy
czasoprzestrzeni,
której nie ma.
Każda wada w tym świecie
i defekt ludzkiej kondycji
mają cenę diamentu.
Tu jesteś burzą, gigantem i szarą myszką,
która godzinami śledzi
bobra na brzegu,
bobra, uparcie próbującego wyjść
z wody…
Huśtać się na huśtawce
i znosić każdą wadę,
który ma cenę diamentu.
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BLIŹNIACZA DUSZA

TOLERANCJA

Możliwe jest spotkać siebie
tylko w starszym wydaniu
i do tego w męskim,
wtedy z płatków
pomarańczowych kwiatów
układać figurki
przy lampie stołowej
do komputera,
cieszyć się każdym
nowym listem
nową czcionką...
Grać w grę i wygrać,
nie dlatego, że trzeba.
Zakochać się w sobie,
tylko w starszym wydaniu
i do tego w męskim.

Jesteśmy zbyt biali,
na białych tapetach
w nowych domach
nie mamy nic,
dlatego robimy zdjęcia
przy pustych ścianach
z pustym sercem
i myślimy, że bieli zębów
nam wystarczy.
W każdym z trzech pokojów
nie mamy ani krzeseł, ani łóżek.
Jak żyjemy w czymś tak białym?
Biały kolor jest dla męczenników.

Mažena Mackoit (Marzena Mackojć) (ur. 1991 r.)
Absolwentka Wydziału Fizyki na Uniwersytecie
Wileńskim, obecnie doktorantka w Państwowym
Centrum Badań Fizycznych i Technologii (NFTMC).
Jest jedną z założycieli stowarzyszenia młodych
poetów „Nowa Awangarda Wileńska”. Autorka
5 tomików wierszy: „Pytasz, kim jestem“ (2011, Wilno),
„Kobiety i czekolada“ (2012, Wilno), „Iluzje“ (2013,
Warszawa), „Странно” (2013, Bułgaria), „Femeile şi
ciocolata” (2016, Rumunia). Jej wiersze publikowane
w prasie w Polsce, Łotwie, Rosji, Bułgarii, Rumunii,
Wielkiej Brytanii. Nagroda III Festiwalu Poezji
Słowiańskiej za najlepszy debiut poety zagranicznego
polskiego pochodzenia (Warszawa), nagroda
Światowego Dnia Poezji UNESCO 2013 (Warszawa).
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Justyna KOTOWIECKA
wiersze

***

***

Ty, oszukujący pogromco
Zagubionych istnień
Przestań

Słowa tulą
czule
Dłonie chronią
wciąż
Dorosłe życie

Kobiety z talią osy
Sylikonowymi biustami
Ze szczęściem wykreowanym
Podstępem graficznym

Pani Walewska
pachnie
Rosół na stole
stygnie
Gwar ucichł

Nie istnieją

Ona dzwoni
uparcie
Chce usłyszeć
głos
Dojrzałego dziecka
Matka kocha
zna
Trud powszechny
obawy
Drżące serce
Sen przerwany
miłością
Ból szczęśliwej rozłąki
pociesza
Łez różaniec
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***
Zamykając oczy zabrałaś ze sobą
Rodzinne historie
Wyhaftowane na białym obrusie
Warszawskich gruzów odgłos stłumiony
Miłością wyklętą dziś zapomnianą
Zapach herbaty
W rosyjskiej pozłacanej porcelanie
Regały utkane ciasno książkami
Od deski do deski Ci znane
“Przeminęło z wiatrem”
W czerwonej skórzanej oprawie
Mnie pozostawiłaś
...samej sobie

Justyna Kotowiecka
Założycielka organizacji non-profit Propter Familia.
Prywatnie żona i matka trójki dzieci, która
przeprowadziła się do Bergen ponad trzy lata temu.
Dziennikarka, blogerka, działaczka społeczna –
wszystko to narodziło się z pasji i miłości do bliźniego
oraz wdzięczności za możliwości, jakie stawia przed
nią życie.
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Monika LUQUE-KURCZ
wiersze

W PÓŁ SŁOWA

URBAN FLOWERS

myśli popijane zawiesiną pachną bardziej
oceanem niż wczoraj

życie przypomina jedzenie tajskiej zupy
przy kulawym stole każde głośniejsze stuknięcie
łyżką może wywołać konflikt zbrojny

ilekroć wpinam wstążki we włosy
czuję podniecenie
wysoko zawieszone poprzeczki strącam
grzbietem dłoni

krochmalony obrus z pożółkłym haftem raz po raz
zaciągany spinką do mankietu zdaje się krzyczeć
o niepodległości na mieście
trójkolorowo
jesiennie i tylko ktoś niepostrzeżenie
próbuje zetrzeć krzyże z czoła

żywiczny zapach testosteronu przypomina
o świętach
zapinam wtedy kołnierzyk
pod samą brodę
wsuwam stopy w wysokie obcasy
rozchylam usta
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il. Daniel Żmuda
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Monika LUQUE-KURCZ

POCIĄG DO LOD

NOCĄ

poznaliśmy się na wiecu karl
gustaw nosił bokobrody ja byłam
małą żydówką

każdego wieczoru
zsuwałam się wzdłuż własnego ciała
do niego
jakby włosy były lianą a ściana
przestrzenią

skazana za autoagresję bez prawa
łaski wnikałam jak kornik w chrystusowe stopy
na krzyżach schło pranie

był taki cichy
obmywałam się w nim
do bieli stóp

nie znałam imion możnych ani współrzędnych
galaktyk od święta przynoszono nam wodę
żyliśmy
jak zwierzęta
gdyby nawet czas się zatrzymał nie zauważyłabym
pozostałych

owinięta w czysty ręcznik
zgarniałam gwiazdy
w powietrzu unosił się zapach wiatru i
środka do dezynfekcji

współpasażerów

ubranie zostawało nad rzeką
świtem uciekałam
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NAD RZEKĄ GAVE DE PAU
najgłębiej zapadały słowa o ostrych krawędziach
jak groty i mroźne styczniowe noce
mama za ścianą
przyjmowała panów o różnych porach
czasem
przynosili dropsy na kolację
miałam czas
by oswoić kabel przylegając plecami
do chłodnej ściany
polewałam się woskiem z rozgrzanej świecy
by dostąpić odnowienia henri upajał
zambajonem
czułam niemal bezdźwięcznie wymawiane obietnice
jałowe jak narzędzia przed sekcją
nadzieje zastygały w tętnicach

Monika Luque-Kurcz (czyt. Luke)
Urodziła się 5 sierpnia 1977 r. w Rzeszowie.
Pisze wiersze od niedawna, dotychczas publikowała
w sieci, w serwisie poetyckim Poezja polska jako
no_name oraz w kwartalniku Wyspa, Nowych Myślach,
e-tygodniku literacko-artystycznym Pisarze.pl oraz
w Helikopterze wydawanym przez Ośrodek Postaw
Twórczych. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące
w Ropczycach, po czym kontynuowała naukę
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Na
trzecim roku przerwała studia, po czym wyjechała do
Hiszpanii. Od 2007 roku mieszka w Ropczycach na
podkarpaciu.
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Sylwester GOŁĄB
wiersz

RYBIE OCZKO
Jesteśmy w tym samym układzie
ja mam marszczone czoło
od ukrywania się przed wirem rybich spojrzeń
i taki jestem obły w oku rybim
i nie rozumie mnie nic a nic
i kusi kusi płyń ze mną
nie rozumie nie mogę
tyle jest do zrobienia
wieczorem picie może jakiś film modelki
być może ktoś przyjdzie i przyjdzie się przywitać
przyniesie ryby na kolację
może nawet będziemy rozmawiać
i powie wpuść mnie do siebie
bądź ze mną zrobię ci porządek
zrobi mi nieporządek
nie rozumie nie mogę
tyle jest do zrobienia
ogród na płaskowyżu sieci na morzu
a gdy się obudzę powiem
zasypiałem w słońcu zasypiałem w smutku
powiedz mi nic nie pamiętam
zbliżyłem się i umarłem
byłaś tam wtedy
ścięło mnie przewróciło zabrało ze snu
a teraz mnie oddałaś wyplułaś
i co mam z tym uczynić

Sylwester Gołąb (ur. 1980 r.)
Wiersze publikował w polskiej i norweskiej prasie
literackiej. Autor tomiku poetyckiego Garda (2016)
wyd. MaMiKo. Redaktor magazynu Obszary Przepisane.
Mieszka w Stavanger w Norwegii.
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Daniel ŻMUDA
art
„Obrazy, obiekty to długoletni efekt pracy, który tak naprawdę
cały czas trwa. Rysunek, malarstwo i inne działania traktuję
jako swoisty pamiętnik, zapis zdarzeń, myśli, interesujących
dla mnie tematów. Inspiracją są dla mnie spotkania z drugim człowiekiem, podróże, zdarzenia, sytuacje, które nieraz
doprowadzają mnie do zaskakujących rozwiązań. W skład
moich prac wchodzą liczne pamiętniki w postaci instalacji
rysunkowo-malarskich lub naściennych, animacji. Liczne
szkice, zapamiętane sytuacje, spotkania z ludzmi w różnych
placówkach, szpitalach, podczas podróży, czy pracy, są dla
mnie etapem poszukiwań, próby odpowiedzi dotyczącej istoty życia”.

fot. Błażej Marczak /2011/ www.bmarczak.com

2012 indywidualna wystawa w Masselburghu,
2010–2011 indywidualna wystawa w Stowarzyszeniu wzajemnej pomocy „Być Razem”
2010–2011 współpraca z towarzystwem „Bellmer” w Katowicach
2010–2011 prowadzenie zajęć z dziećmi w świetlicy Krytyki Politycznej w Cieszynie
2010–2011 prowadzenie warsztatów plastycznych z ludzmi wykluczonymi społecznie
		
w Stowarzyszeniu „Być Razem” w Cieszynie
2009 otrzymał dyplom z wyróznieniem w katedrze malarstwa, Wydział Artystyczny w Cieszynie
2009 wystawa „Promocje 2009”, Legnica
2008–2016 portrecista w Szkocjii
2007–2008 wyróżnienie dyrektora Instytutu Sztuki za osiągnięcia artystyczne – Galeria w Zamku Sztuki 		
		i Przedsiębiorczości, Cieszyn
2007–2008 wystawa zbiorowa „Człowiek, Koncepcje, Kondycje” – Galeria „Szara” Cieszyn
2007–2008 wystawa zbiorowa „Z katedry malarstwa” – Dom Kultury, Tychy
2008 wystawa zbiorowa „ Spotkania” – Galeria „Teatr Mały” Bielsko-Biała
2006–2007 wyróżnienie dyrektora Instytutu Sztuki za osiągnięcia artystyczne, Cieszyn
2007 wystawa zbiorowa rysunku – Galeria „Epicentrum” Jastrzębie Zdrój
2006–2007 wystawa indywidualna rysunku – Galeria „36/6” Cieszynie
2007–2012 czynny udział w festiwalu „Fringe” w Edynburgu.
Na przełomie lat 1997–2012 grał w różnych orkiestrach dętych oraz kapelach, a także brał udzial w różnych eksperymentach muzycznych. Brał udział w imprezach graffiti, jest twórca wielu murali. Pomiędzy 2012–2016 uczestniczył w trzech
projektach muzycznych. Mieszka w Edynburgu.
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