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Od ostatniego numeru minęło kilka
miesięcy. W tym czasie do portu zawinął
Fryderyk Chopin, Dar Młodzieży, Generał
Zaruski. Odbył się festiwal Street Artu,
na morzu kilkakrotnie szalał sztorm,
a redaktor wydał książkę. Niemalże
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piekarze piekli chleby, elektrycy naprawiali
gniazdka. OP pojechało na wakacje, by
jeszcze przed zimą wrócić i zaprezentować
się w szóstej odsłonie.
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Tadeusz ZAWADOWSKI
wiersze

WIDOK BEZ LUSTRA
próbuję zbudować lustro. zbieram małe
kawałki kryształu i sklejam śliną – taka nietrwała
konstrukcja – przecież wszystko się zmienia
i ulega destrukcji. moja twarz w bruzdach zmarszczek
rozpada się na zachodzące na siebie twarze starca
i dziecka. trudno je rozdzielić. przenikają się
wzajemnie jak czerń z bielą. patrzę poprzez pustą
ramę od lustra na krajobraz
beze mnie. w ogrodzie kwitną bzy.

TO CO UTRACONE
tak naprawdę pozostaje w nas tylko to co utracone. ślad
po bitwie na kije. urwany guzik od dziecięcej marynarki
szukany godzinami. pierwsza komunia która może się równać
tylko z ostatnią. wszystko pozostałe może się jeszcze wydarzyć.
to co utracone rośnie w nas jak góra. daremnie
szukamy właściwego szlaku aby
dostać się na jej szczyt bowiem wszystkie już dawno
rozmyły się we mgle.
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OPUSZCZONE PEONY
pamięci Edka Popławskiego
siedzę w pociągu linii coraz bardziej pospiesznej. za oknem
ucieka dzieciństwo i młodość. na najbliższym peronie
czekają już młodzi zbuntowani poeci którzy jeszcze wierzą
że zdołają przewrócić świat na nice. bawią się
słowami jak małe dzieci ołowianymi żołnierzykami.
kilka dni temu na nieznanej stacji wysiadł mój przyjaciel
z plecakiem pełnym nienapisanych tomików. patrzyłem
jak jego cień stopniowo zacierał się na peronie.
chciałem pobiec za nim ale w ostatniej chwili
ktoś mnie zatrzymał. powiedział
że moja stacja jest następna.

Tadeusz ZAWADOWSKI – poeta, redaktor, krytyk literacki;
urodził się 9. 12. 1956 r. w Łodzi, od 1981 roku mieszka w Zduńskiej Woli, gdzie
współtworzył Klub Literacki „TOPOLA” oraz Klub Twórczej Pracy „BEZ AUREOLI”.
Laureat ponad 200 międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów literackich.
W 1997 r. Niezależna Fundacja Popierania Kultury Polskiej POLCUL FOUNDATION
w Sydney (w kapitule zasiadali m.in. Jerzy Giedroyć, Gustaw Herling – Grudziński.
Jan Nowak – Jeziorański) uhonorowała go nagrodą za działalność kulturotwórczą.
W roku 2014 przyznano mu Nagrodę Literacką Ianicius imienia Klemensa
Janickiego, a w 2015 Nagrodę Ekspresjonistyczną Feniks im. Tadeusza Micińskiego
oraz Super Cysiora za całokształt twórczości literackiej. Jest autorem ponad 1000
publikacji w ogólnopolskiej, emigracyjnej i zagranicznej prasie literackiej. Swoje
wiersze i teksty krytyczne publikował w ponad dwustu antologiach literackich.
Były tłumaczone na języki: rosyjski, łotewski, chorwacki, bośniacki, serbski,
słoweński, grecki i angielski. Wydał 14 tomików poetyckich, w tym ostatnio: Kiedyś
(2014) – Nagroda Literacka im. Ryszarda Milczewskiego – Bruno i wyróżnienie
XXXVII Międzynarodowego Listopada Poetyckiego oraz Mrówka (2017).

5

Emil Adam WNUK
wiersze

[ŁAWECZKUJĄC PRZY STAWIE]

[ZA KATEDRĄ]

Ławeczkując przy stawie
spluwam wzrokiem na stronice książki.
Dwieście metrów stąd
faceci w drelichach ćwiartują kamienie;
a one krzyczą z bólu.
Wizg tarczowej piły dobiega aż tutaj;
co kilkanaście sekund
wkrada się w czcionkę,
kroi frazę, przerywa skupienie.
Ażur tańczy na kartkach.
Słońce prześwieca
przez słabo ulistnione gałęzie wierzby;
miota nimi miękki wiatr.

Za katedrą trzeba było skręcić w prawo,
w ciasną uliczkę,
której nazwy nie potrafię sobie przypomnieć.
To jak nie pamiętać imienia kobiety,
z która sypiało się przez kilka miesięcy.
Sto dwadzieścia dni
płomiennego romansu z miejscem.
Po bruku ułożonym w jodełkę
jak po grzbiecie gada
dochodziłem do oazy.
I nie była to speluna ani burdel.
Za wystawową szybą
stały sfatygowane białe kruki.
Zdarte obwoluty,
szarość wgryziona w krawędzie.
Otwarcie drzwi wydobywało piskliwą sylabę
z mosiężnego dzwoneczka,
a zapach kurzu był tak gościnny,
że chciało się w nim zamieszkać.

Emil Adam WNUK
– urodzony w 1985 roku w Chorzowie, gdzie mieszka do dziś.
Publikował na łamach prasy i w magazynach internetowych.
Laureat kilku konkursów i turniejów poetyckich.
Lubi koty, yerba mate, papierosy i długie spacery.
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Artur K I B I ŁD A
wiersze

MÓJ KOT NUCI COŚ Z SEPULTURY*
kończy się papier na borneo
świat kończy się codziennie
jak odcinek serialu
do następnego będziemy spijać
sojowe mleko z brazylii
nie trawimy krowiego
pokorne cielę dwie rzeźnie chcą
przysłowiowy tatar któremu spalili
restaurację w kruszynianach
element lokalnego volku
margines błędu wkracza do nawy głównej
drewnianego kościoła
czy myślisz że też go spalą
i zrobią miejsce dusznej deweloperce
(poza nawiasem dobrze wykonanego zadania
nie zostawiając niczego)
* Fragment piosenki “Kot” zespołu Utrata Skład.
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BUTOH
zapisuję to wyraźnie. dbam o słowa - nic innego nie mam.
życie zależy od wysokości składki emerytalnej. zapisuję to wyraźnie,
bo litery chylą się jak państwo ku upadkowi. idziemy
na występ japońskiego artysty butoh. to dobry pomysł
zostawić w domu nieobgryzione kości i popiół.
on ma twarz pokrytą sadzą. każdy jego ruch z niej
nas wyzwala. w półtorej godziny zrozumiałem istotę
japońskiego horroru. państwo to oni - strach to ja.
różowa gałka księżyca w pełni ześlizguje się z drzewa.

ŚWIĘTE MIEJSCA
tatarak obejmował jezioro, trzymając wszystkie argumenty przeciwko
wyjściu na brzeg. słońce nie zachodziło. wystarczyło na nie spojrzeć i
rozpuścić się do końca.
teraz czas to zbawienie na lotnisku w poczekalni. jak pani czekająca na
swojego psa. ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, niech da głos i
doniesie „wracam”.
przejdę koło strachu, a wątpliwość będzie mnie mijać codziennie i witać
w obcym narzeczu, dopóki nie znajdę swojego. „tu wszyscy...” podobno,
więc o co chodzi
wiatrowi, który wieje w twarz i mrozi plecy tak, że bliżej mi chodnika
niż drzwi, bliżej dna gorącej rzeki o bardzo wąskim ujściu,
gdzie czekasz i masz to jak w oczach?

9

Artur KIBIŁDA

WIERSZ SPONSOROWANY PRZEZ MINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ
I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
zaczynasz bredzić to normalne
spływa po każdym telefonie
do przyjaciela
po wszystkich
rzeczach z osobna
które falują jak podłoga
całe morze możliwości
i ani jednego portu ekg
złóż swój dzień bogaty w kwasy
niech sen będzie mocny jak omega
rocznik 98 wjechał w ławicę przechodniów
realizując plan powrotu
bo ojczyzna to ten łąki łan
na ostatnim openerze

10
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JUTRO BĘDZIEMY OPERACYJNI
to był dobry film choć kijów pusty o tej porze
wieczór większość siedziała przy niebieskich telewizorach
wtedy wszystko było czarne i białe
robotnicy wychodzący z fabryki lotnicy strzelający do bombowców
taki otrzymaliśmy przekaz the medium is the message
duchy
a raczej zadyszka dziesięcioletniego chłopca
w żółtej koszulce
co z niego wyrośnie bojownik w bitwie o barad-dur
pilot wycieczek po czarnobylu
rodzice się martwią to widać w ich oczach
pokazali swoje cienie odgadłem co robiło słońce
tłuste i wypchane jak siatki przechodniów
z lewiatana

Artur KIBIŁDA
Ur. w 1972 r. w Toruniu.
Wyrwany ze swojego naturalnego blokowiska 15 lat temu.
Absolwent historii (University of London).
Mieszka w Krakowie.
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Wioletta C I E S I E L S K A
wiersze

RYBNA
zapalenie spojówek wiosny nie czyni
chociaż, może czyni jednak? a psik!)
gówniarze (w spiczastych, białych kapturach)
kitrają pyłki z drzew i sadów o – wo – co – wych
a – psik!
za nimi miętolą się na ławce dresy.
mają do opchnięcia niezły towar.
a – psik!
bunkrują w pudełkach po ciastkach
pudrowe dropsy na gumce.
pstryk!
który znajdzie, ten trafi do domu na grzbiecie tęczy.
hyc!

RYNEK BAŁUCKI
wyjąłem ciebie, jak bułkę z siatki
jesteś tak samo luźna w te klocki.
wielokrotnego użytku.
mogę bić brawo,
uderzając raz lewą, raz prawą
patrzeć, czy, aby równo puchnie.
mogę wkładać kiedy i gdzie zechcę
papieros.
zasłużyłaś na ordery za swoje zasługi.
kolczatka wrośnięta w kark.
haki do wewnątrz, zęby obnażone
w uśmiechu, po same kły.
każdy klucz może mnie otworzyć.
byle kundel ma prawo do pokrycia.
na koniec spacer w jedną stronę.
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ŁAŃCUCH
a na łańcuszku ładnie dyndał, dyndał sobie wisior. zwis wisiora odbijał od ciemnych naw.
i nie było mocy, nie było też możliwości, by zapomnieć o ołtarzu. trzeba było nieść ten gniew,
aż do konfesjonału, by potem (z nagłym wstrętem) wycierać strach o stułę.
pokoleniami wtłaczaliśmy się, wdeptywaliśmy w gówno po kolana. grzechami możemy się
już przerzucać, jak harfami w Dzień Światła. po co?! przecież tu od dawna nie ma nikogo!
*
a chcieliby państwo może poznać nowych sąsiadów? (zawiniętych w dywany) tak tylko,
im stopy wystają poza dywan, więc to raczej nasz problem.

ŻELAZNA
stopy dowiadują się o śmierci na końcu
miłe odrętwienie,
jak od dłuższego siedzenia na kiblu.
wańka wstańka - na boki telepie,
wydala zbędne materie.
drgawki pośmiertne w lewej nogawce.
na kołnierzyku błękitna krew
(od dykty). buty nie będą już potrzebne.

Wioletta CIESIELSKA (1980 r.)
Laureatka I Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego (1998 r.) oraz III Ogólnopolskiego Konkursu Metafizycznego (2018 r.)
Wyróżniona w I i II Ogólnopolskim Konkursie Metafizycznym
(2017 r.),Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Małpa zabrała mi szalik” (2018) oraz
w Turnieju Jednego Wiersza "O Puchar Wina" (2017 r.).
Jej publikacje ukazały się min. w Cegle, Kurierze Poetyckim, na portalu Pisarze.pl,
w Nowym Bregart, Wytrychu, Inter, Akancie, Śląskiej Strefie Gender,
Obszarach Przepisanych i Helikopterze.
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LOS NA LOTERII
przemoc, nękanie i propagowanie nienawiści – w naszej rodzinie znajdziecie wszystko – mówi FRANK, młodszy brat ANNY, przyrodni brat DAVIDA i BERTY – tylko nam mogło się coś takiego przytrafić – śmieje się
histerycznie, jakby nie wierzył, że to jest śmieszne, albo obawiał się mojej reakcji, w każdym razie to trochę
pokręcony facet, mam nadzieję, że za chwilę się zamknie i pozwoli jej mówić – pewnie dla innych rodzin
byłaby to wielka tragedia, nawracająca jak nowotwór, dla nas był to kolejny cios. wcale nie taki mocny – boże
facet mówi o zniknięciu brata, popierdolonej siostrze, która zabiła siebie i dzieci, ojcu, którego okradł – szkoda, że ANNA nie ma takiego poczucia humoru – spogląda na nią wymownie, jakby liczył, że zacznie się śmiać
z jego żartu. boże! nie mylił się.
–1–
to nie wszystko – jego siostra wygląda na zmęczoną, ale jednocześnie jest bardzo pewna siebie – jest tego
o wiele więcej: rozszerzone samobójstwo, moje samookaleczenia, zdrady, uzależnienie, chorobliwa zazdrość – mieliśmy i takie problemy, przestań się śmiać do jasnej cholery, niech pan na niego nie zważa, jest
pijany, BERTA ciągle histeryzowała, była zagubiona, bardzo chora – FRANK, przestań, dobrze wiesz, że mam
rację, zabiła nawet psa! – zapraszają mnie do stołu, on wyciąga szklaneczki, napełnia je alkoholem, wznosi
toast, nie czekając na naszą reakcję wypija i zaczyna bawić się z psem.
–2–
FRANK i ja inaczej oceniamy niektóre wydarzenia. kiedy BERTA umarła... przepraszam, chyba nie chcę o niej
mówić – daję jej chwilę na uspokojenie, nie naciskam, nawet się nie odzywam, po chwili jest gotowa kontynuować – najpierw umarła nasza matka, potem macocha nas zostawiła. czasami trudno mi w to uwierzyć.
wychowywał nas samodzielnie, nie byliśmy łatwymi dziećmi – wstaje od stołu i podchodzi do telefonu,
wybiera numer i zamawia 3 dania – lubi pan ryby? – ANNA budzi moje współczucie, FRANK bywa zabawny,
ale też cholernie irytujący.
musi jej być strasznie ciężko, mówienie o matce, która zmarła, macosze, która ją porzuciła kojarzy mi się
z analizowaniem stanu zdrowia osoby, w której ciele zespół nabytego niedoboru immunologicznego poczynił
nieodwracalne zmiany. pijemy drugą kolejkę. nie lubię mocnego alkoholu. pytam czy nie mają piwa – FRANK
jest bardziej uprzejmy niż myślałem przez ostatnie 30 minut. proponuje, pyta i w końcu podaje mi butelkę –
to kolekcjonerskie piwo, mamy kilkanaście skrzynek. powinno ci smakować. rzeczywiście, jest bardzo dobre.
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–3–
nie widzieliśmy DAVIDA odkąd skończył 18 lat, nie jestem pewna czy wie, że jego siostra się zabiła. ojciec
nie szukał go nigdy, po śmierci BERTY jeszcze bardziej stracił do tego ochotę. z FRANKIEM zawsze łączyła nas
silna więź, odwiedzamy się bardzo często – ANNA robi na mnie bardzo dobre wrażenie, jest silna, choć chyba
czuje się bardzo samotna. przechodzi mi przez myśl, by zaprosić ją do kina albo pokazać jej dziwne miejsce
na pobliskiej łące. nawet nie wiedzą, jakimi są szczęściarzami, co może być lepszego od przeżywania życia
z osobą, z którą możesz się wszystkim dzielić i nie musisz o nic rywalizować?
mają piękny stół, mam ochotę go pogłaskać. jest stary i przyjemnie gładki.
–4–
HONEKER zmarł w wieku 77 lat. pamiętam bardzo dobrze jego ostatnie urodziny – rano zdmuchnął świeczki
na brązowym torcie, który zamówił dla niego FRANK, wypowiedział na głos życzenie, rozpakował prezenty,
a potem poszedł do swojego pokoju obejrzeć wiadomości i powtórkę meczu. kibicował hokeistom, zawsze
podziwiał siłę i agresywność tych dupków – piękna, elegancka kobieta, nie mogę przestać na nią patrzeć.
–5–
zostawiają mnie na chwilę samego, mogę się zastanowić i ułożyć wszystko na nowo.
oczywiście, by umrzeć HONEKER musiał się urodzić, urodził się jednak z ciążącym na nim przekleństwem –
tak przynajmniej utrzymywał odkąd skończył studia, a więc przez większą część życia – przyszedł na świat
nie dość, że w mieście małym, to jeszcze obrzydliwie nudnym.
nigdy nie widział na jego ulicach protestów, nikt nie organizował tam demonstracji, niewinnych mordowano
raz na dekadę, w gazetach nie można było przeczytać o gwałtach, tym bardziej o zuchwałych kradzieżach,
prasa milczała także o związkach zawodowych, wizytach kolejnych prezydentów.
kilkadziesiąt tysięcy robotników siedziało w domach i dziecinniało przez sklerozę albo cierpiało z powodu niewydolności serca. w rodzinnym mieście HONEKERA nie było nawet burdelu. każdy, kto chciał je porównać do LAS
VEGAS, czy równie porąbanego miejsca, musiał czuć się dziwnie. choć był jeden facet, który zawsze starał się
dostrzec w tym mieście coś dobrego – DAVID kiedyś miał powiedzieć – być może to jedyne miasto na świecie,
w którym ludzie się nie nudzą, gdyby się nudzili wyrwaliby wszystkie krzesła na trybunach, a potem ukrzyżowali
dla zabawy tutejszych księży – wychodzi na to, że DAVID miał bardzo makabryczne poczucie humoru.
–6–
dowiedziałem się, tu i ówdzie, że nawet w młodości ludzie widzieli w nim starego dziada, takiego zaniedbanego dziada, pogrążonego w rozmyślaniach – HONEKER długo nie był świadomy tego, jak go postrzegali, ale
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gdy w końcu się dowiedział, poczuł się dumny. całe życie czuł się jak stara, dopalająca się świeczka. podobno
jego flakowate ciało ciążyło ku ziemi bardziej niż jakiekolwiek inne ciało na tej planecie.
–7–
ojciec zmarł we śnie, los był dla niego łaskawy. nie cierpiał. mógł przecież skończyć jak dziadek, wszystkich
HONEKERÓW wykończyły nowotwory – najgorsze z najgorszych – bolesne, odporne na działanie morfiny.
rzeczywiście nie miał szczęścia w życiu, ale śmierć miał dobrą. pogrzeb także. nikt nie płakał. pożegnaliśmy
go tak, jak się żegna kogoś kto wyjeżdża na drugi koniec świata. w dniu śmierci miał bardzo dobry humor,
śmiał się przez kilka godzin, zupełnie nie rozumiejąc swoich emocji – kurwa, chyba trawa, którą paliłem 50
lat temu zaczęła działać – wybuchnął śmiechem z taką siłą, że patrzyliśmy na niego osłupiali – nie mógł
przestać, a potem machnął wesoło ręką i powiedział, że nic go to nie obchodzi, bo dziś umrze. i umarł o 17.
–8–
nie sądzę, by cokolwiek miał nam za złe.
–9–
DAVID od lat był nieobecny w jego życiu – nie tylko z powodu kłótni, jakie nieustannie toczyli, ale przede
wszystkim z powodu uzależnienia – BERTA nie żyła od kilku lat, a ja i FRANK udawaliśmy, że nie mamy czasu.
– 10 –
człowieku! HONEKER nie był dobrym ojcem, zaklinał się, że to nasza wina, ale tak naprawdę nie lubił dzieci i sam był rozwścieczonym bachorem – nosił błękitne szorty, białe skarpety i tenisówki, wyglądał, jakby
zszedł właśnie z kortu. wielki jak wieżowiec, nieporadny i do tego humorzasty – kiedyś obraził się na BERTĘ,
gdy zaczęła się spotykać z chłopakiem mieszkającym w wieżowcu – HONEKEROWIE pochodzą z zamożnej
klasy średniej, blokowiska napawają ich przerażeniem – powiedział jej, że to bandyta i że musi się zastanowić, gdzie chce dojść w życiu – ona miała dopiero 13 lat i chodziła z tym chłopcem na lody, nic więcej nie
robili, rozumiesz? – mój ojciec zrobił mu zdjęcie z ukrycia, spreparował list gończy i zagroził jej, że rozlepi
go w całym mieście. gdy BERTA się postawiła nie odzywał się do niej przez prawie rok – mam nadzieję, że
wydoroślałaś – tak zakończył tę absurdalną sytuację.
dam ci inny przykład – kiedy DAVID miał 14 lat wielkie burze złamały gałęzie w naszym ogrodzie, HONEKER wezwał
faceta, któremu zlecił ich ucięcie. DAVID umierał z ciekawości, chciał bardzo zobaczyć jak wspina się na drzewo,
w jaki sposób się zabezpiecza, zazdrościł mu uprzęży i sprawności z jaką się poruszał na wysokości 16 metrów,
otoczony kującymi gałęziami i chmarą owadów. przystawił długą drabinę do sąsiedniego drzewa, wspiął się po niej,
potem wspiął się po gałęziach i będąc tylko 8 metrów niżej od tego faceta, przyglądał się jego pracy. HONEKER nigdy
nie tracił głowy. gdy zobaczył DAVIDA nie krzyknął na niego, nie kazał mu zejść, nie wyraził troski, przez chwilę się
przyglądał, a potem poszedł gdzieś, gdy wrócił DAVID nadal siedział na drzewie jak małpa.
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nasz ojciec podszedł do drabiny i popchnął ją, odcinając synowi drogę powrotu. widziałem wszystko z okna.
DAVID siedział jeszcze chwilę, zupełnie nie przejął się zmianą sytuacji, ale widziałem, że z minuty na minutę
nie tylko odczuwa coraz większą niewygodę, ale też zaczyna się zastanawiać jak bezpiecznie zejść. gdyby
spadł z pewnością musielibyśmy zawieść go do szpitala.
powoli, bardzo ostrożnie zaczął schodzić w dół. nim postawił stopę na gałęzi sprawdzał czy może na niej polegać. na wysokości około 6 metrów nie było już żadnych gałęzi. gdy tam dotarł pod drzewem czekał na niego
HONEKER, ale nic nie mówił, nie zwracał na niego uwagi, zapisywał coś w notesie, jestem pewien, że gdyby
DAVID spadł nie rzuciłby się na ratunek, tylko spokojnie patrzyłby jak jego adoptowany syn wije się z bólu –
żona HONEKERA zostawiła swoje dzieci pod opieką ojczyma. z dnia na dzień. bez uprzedzenia. bez zapytania go
o zdanie. bez poczucia tragedii. na zawsze. dowiedziałem się tu i ówdzie, że założyła nową rodzinę i urodziła
kolejną dwójkę.
w końcu mój brat miał dość siedzenia na gałęzi i postanowił na niej zawisnąć, a potem skoczyć na nierówną
ziemię – nadal mógł się połamać lub skręcić nogę. nie prosił ojca o pomoc, bo doskonale wiedział, że jej nie
dostanie, zachowywał się tak, jakby go nie było, HONEKER stał 2 metry od niego, mógł przystawić drabinę,
ale nie zrobił tego. i do dziś nie mogę zrozumieć dlaczego. ta lekcja nigdy nie wydawała mi się pouczająca.
no może dawała wyobrażenie do czego ten staruch był zdolny.
w końcu DAVID spadł z drzewa, trochę się potłukł, ale szybko się otrzepał i podszedł do ojca. ten położył mu
rękę na ramieniu i zaczął mu opowiadać o kosztach usuwania złamanych gałęzi.
– 11 –
FRANK go nie lubił? to mało powiedziane, on go po prostu nienawidził! FRANK ma takie powiedzenie – to
dzięki PEPSI zrozumiałem, że nie lubię COCA-COLI – zawsze je powtarza, gdy mówi o ojcu.
– 12 –
przed śmiercią HONEKER zdołał znacznie pomnożyć majątek, w końcu udało mu się także sprzedać prawa do
scenariusza nad którym pracował od dawna. ciągle gdzieś podróżował. zaczął nawet czytać.
– 13 –
pamiętam, co mi powiedział, gdy nie przyjęli mnie do pracy – nie nadajesz się do tego zawodu, nie dziwię się tym ludziom – rozpłakałam się, a potem chciałam coś im odpowiedzieć, im, bo jemu i tak wszystko było jedno – napisali – tym
razem ci się nie udało, ale trzymamy kciuki – co za banda skurwysynów! – informujemy, że nie zakwalifikowaliśmy pani do
kolejnego etapu rekrutacji, życzymy powodzenia – ale, co można odpowiedzieć ludziom, którzy cię nie chcą? chłopakom
dającym mi kosza zawsze umiałam popsuć humor. niedoszli koledzy z firmy wydawali mi się niedostępni jak sukcesorzy
tronów królewskich.
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– 14 –
dowiedziałem się, że BERTA załamała się po odejściu matki, dostała pierdolca – zrobiła 13 operacji w ciągu 15
lat – bez makijażu wyglądała okropnie, czuła się coraz gorzej, aż w końcu zabiła dzieciaki, a potem siebie –
podobno bardziej niż poczucia winy bała się odsiadki.
– 15 –
to prawda, widok był okropny, musieliśmy zidentyfikować zwłoki, ojca nie było, wyjechał z jakąś kobietą –
FRANK jest coraz bardziej pijany, odnoszę wrażenie, że udaje, mogę się założyć, że nadal nie może wybaczyć
ojcu tej nieprzyjemnej konieczności, która na niego spadła.
– 16 –
ANNA jest bardziej konkretna, w końcu udało mi się ją namówić na zwierzenia – powiesiła się, ale nie na
drążku, tylko w łazience na kaloryferze, który zamontowaliśmy rok wcześniej, ojciec się uparł i kaloryfer
zawisnął tuż pod sufitem. BERTA od dawna była chora, ale nie chcieli jej przyjąć do żadnego szpitala.
FRANK nalegał, ja nie chciałam mieć z nią nic wspólnego, ojca to nie obchodziło – tak, groziła, że mnie
zabije, nie chcę nawet myśleć, co jej dzieci przeżyły w ostatnich chwilach, dziwnie jest prosić własną
matkę o litość.
– 17 –
HONEKER przez całe życie grywał w LOTTO, bez większych sukcesów, ale też grywał bez większych nadziei na
wygraną, zupełnie się nią nie przejmował, po prostu lubił zakładać się z losem, nawet jeśli wiedział, że przy
każdej próbie wynik będzie dokładnie taki sam, jak ostatnim razem. podobno to był pomysł ANNY, ale ona
przypisuje go swojemu bratu, który miał na niego wpaść wiele lat temu, jej zdaniem wszystko przewidział.
– 18 –
gdy pojawili się w domu pogrzebowym HONEKER był już przygotowany do pochówku – w czarnym garniturze, wypolerowanych butach, białych rękawiczkach wyglądał jak chłopiec przystępujący do komunii we
WSCHODNIEJ EUROPIE.
FRANK przyglądał się ojcu przez dłuższą chwilę, potem podszedł do trumny, poprawił mu krawat i wsunął
niepostrzeżenie kupon do wewnętrznej kieszeni marynarki – spojrzał wymownie na ANNĘ i oboje wyszli
zaczerpnąć świeżego powietrza.
pogrzeb przebiegł zupełnie typowo. trumnę najpierw złożono w grobie, potem zasypano ziemią, koniec
końców przygnieciono toną kwiatów, by mieć pewność, że HONEKER nie wydostanie się z trumny jak dżin
z butelki.
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– 19 –
następnego dnia ANNA wyjechała na wieś do przyjaciółki, a FRANK postanowił pozbyć się wszystkich rzeczy,
które kojarzyły mu się z ojcem. gdy skończył, stał na środku mieszkania pozbawionego drzwi wewnętrznych,
podłóg, mebli, farby na ścianach – czuję się bardzo dobrze w ich towarzystwie. jesteśmy dla siebie mili
i potrafimy się rozśmieszyć, choć to, co ich spotkało nie wydaje się śmieszne. ani ANNA, ani FRANK, oboje nie
czują oporów, są rozluźnieniu i chętnie odpowiadają na moje pytania.
– 20 –
kurwa! – to przekleństwo nadal dźwięczy mi w uszach, nie mogłem uwierzyć, że wygraliśmy. sprawdzałem
kilkukrotnie, pamiętasz prosiłem cię byś też to zrobiła, na zdjęciu kuponu były te same, co na stronie wyników LOTTO. pamiętam jak zaczęłaś się śmiać i spytałaś – no pięknie, i co my teraz zrobimy? kurwa mać!
stary leżał 2 metry pod ziemią! wprawdzie nie padało od jego pogrzebu, ale kupon mógł przecież ulec zniszczeniu. poza tym, nie wiedzieliśmy czy zakraść się do niego nocą, czy może przeprowadzić legalną ekshumację pod byle pretekstem.
pamiętam jak na mnie spojrzałeś, gdy powiedziałam, że chyba nie chcę ryzykować – pokazałeś mi wygraną –
60 000 000 EURO! – powiedziałeś – przestań pierdolić! cała pula jest nasza, wiesz ilu graczy pokonaliśmy? –
dopiero to ostatnie zdanie mnie przekonało.
– 21 –
zaczęliśmy od sprawdzenia pogody, pora roku nam sprzyjała, prognozy na najbliższy tydzień były bardzo zachęcające. chyba dlatego podzieliliśmy się zadaniami. ona czytała o procesach gnilnych, rozkładzie ciała, ja zająłem
się kwestiami prawnymi – mali degeneraci, dobrze się bawili, teraz dobrze się bawią, to historia ich życia, bez
dwóch zdań. czekałem na taką historię latami i w końcu się pojawiła. boże, w końcu się pojawiła! HAHA!
– 22 –
wieczorami spotykaliśmy się przy tym stole, omawialiśmy wszystkie za i przeciw i piliśmy. piliśmy jak nastolatki, na umór. ciężko jest znieść świadomość bycia tak bogatym, ale jeszcze ciężej było znieść wizję dokopywania się do tej forsy, dobijania się do kryjówki HONEKERA.
– 23 –
nie mogłam sobie poradzić z obrazami, jakie widziałam po zamknięciu oczu – wydawało mi się, że wiem, co czuje
mój ojciec, gdy słyszy głuche, potem coraz bardziej wyraźne odgłosy kopania, przekleństwa, gdy czuje naszą obecność, żywych, ciepłych i przerażająco zachłannych. wydawało mi się, że wiem jak go zaboli, gdy niechcący szpadel
uderzy go w kolano, albo przebije się przez cienką trumnę i rozetnie mu czoło. o ile jeszcze miał jakieś czoło.
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– 24 –
podjęliśmy decyzję w ciągu 2 dni – myślisz, że to szybko? – tak naprawdę FRANK chce mi zdać inne pytanie –
myślisz, że dobrze zrobiłem? – tak się pyta przyjaciela i nie ukrywam pochlebia mi jego zaufanie. zaczynam
go lubić, choć znamy się raptem kilka godzin.
ponowne oglądanie ciała HONEKERA napawało nas obrzydzeniem i lękiem. ale wizja dostatniego życia trochę
łagodziła te uczucia. byliśmy sobą zniesmaczeni i urzeczeni. nie da się opisać dziwności tego emocjonalnego
koktajlu. nie mogliśmy znieść napięcia, wymiotowania, natrętnie powracających myśli, marzeń, które mogły
się ziścić – za taką kasę mogłem zbudować własną dzielnicę, rozumiesz taką możliwość? – oczywiście, że nie
rozumiem, tego nie można sobie wyobrazić.
– 25 –
kopać czy nie kopać? – oto jest pytanie! – zażartowałem i od tego momentu wiedzieliśmy, co mamy robić.
– 26 –
oczywiście, że pamiętamy te liczby – 12, 01, 17, 03, 23, 07 – urodziłem się 12 stycznia, ANNA przyszła na
świat 17 marca, nasza macocha ulotniła się 23 lipca. nigdy nie byłem ateistą i nigdy nie będę, nie po czymś
takim – FRANK w tej deklaracji wydaje mi się pierwszy raz szczery do bólu, mówiąc to nie musi asekurować
się humorem, pierwszy raz jest tak pewny siebie – a mnie to zwisa, nie widzę w tym nic przerażającego,
oczywiście jest to trochę dziwne, ale nie skłania mnie do wiary – mali degeneraci, naprawdę was lubię.

Ian KEMP – ur. w 1987 roku.
Autor krótkich opowiadań. Publikował w Lampie, Arteriach, Ricie, Inter-,
Elewatorze, Faarcie, Afroncie. Debiutował zbiorem opowiadań pt. Chcemy się
tylko podpalić, wydanym przez Dom Literatury w Łodzi. W młodości pracował
jako model, później jako ghostwriter i autor mów pogrzebowych. Mieszkał
w Kopenhadze, Krakowie i Strasbourgu. W ostatnich latach związał się
z Hamburgiem, w którym przygotowuje powieść pod roboczym tytułem: Homer
Moskovitz cytuje 45 prezydenta, Donalda Trumpa.
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WARIACJE KOSMOLOGICZNE
Najcudowniejsze jest to, że wszechświat czuje.
Albert Einstein
1.
dziś we śnie widziałem przedziwną rzecz
jakąś trzecią powłokę
która wchłania
magazynuje
brat
kosmos
był uroczyście blisko
w tym śnie
aż miałem wrażenie
że dół jest górą
a góra dołem
2.
jakby istniały
cząsteczki myśli
najmniejsze
najszybsze we wszechświecie
gdyby oddziaływały
na ciała niebieskie
robiąc tam nie wiadomo co
pomyślcie tylko
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3.

5.

wyobraźcie sobie
energia
która jest w nas

podobno słowo wymówione
leci dalej
w kosmicznej przestrzeni

uwalnia się

gdzie tyle milczących planet
może któraś usłyszy?

przybierając
popychając formy

6.

tam

ach
być wszędzie tam
gdzie dochodzi światło
to nie do opisania

4.
wodór
węgiel
komórka

więc może
„pozdrowienia z dziewiątego wymiaru”

jaźń

na kartce pocztowej

przez ile słońc
musieliśmy przejść
czytelniku

7.
kiedy byłem mały
najbardziej lubiłem siedzieć z ojcem
na dachu wyobraźni
patrzeć w gwiazdy

aby spotkać się
w tym wierszu?

klucz do ich drzwi
– powiedział –
to nie tylko wiedza wyuczona
ale przede wszystkim intuicja
zdolność abstrakcyjnego myślenia
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PIĄTE PODSTAWOWE ODDZIAŁYWANIE
Jesteśmy energią w materii: czujemy, myślimy, działamy.
W naszych głowach nieskończoność wypełniona projekcjami,
jak wewnętrzny wymiar, który dzisiaj – jeśli chodzi o mnie –
mógłby być kanionem, rozświetlonym po brzegi. Emocje:
niewidzialna fala unosi się nad głową i uderza w niewidzialną gwiazdę,
kiedy zakochana mówi: Pocałuj mnie. Niewidzialne fale unoszą się znad tłumu,
który krzyczy: goool! Nienawiść – to może chaos, tajfun uderzeń. Jeżeli
się zastanowić, w tych naszych ludzkich, wewnętrznych kosmosach
dzieje się naprawdę dużo. Każdej nocy słońca świecą nad głowami
tak, jakby słuchały albo absorbowały. Jesteśmy energią skupioną
w ludzkiej materii. Świadomym napędem. Cząstką organizmu.
Elektromagnetyzm. Grawitacja. Oddziaływanie silne, słabe.
I ty – twoja miłość, tworzenie. Twój rozpędzony umysł.

Dominik ŻYBURTOWICZ (1983), poeta.
Pochodzi z Drawska Pomorskiego.
Wydał tom wierszy pt. Żaglowce (WBPiCAK, Poznań 2015), za który otrzymał
główną nagrodę w konkursie na najlepszy poetycki debiut książkowy Złoty Środek
Poezji oraz tom Spaceboy (Instytut Mikołowski, 2017). Wiersze publikował m.in.
w Akcencie, Odrze, Twórczości. Mieszka koło Koszalina.
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wiersze

***
wiele wydarzeń w tym tygodniu
poruszyło światową opinię
znajomych i mnie
lecz tak naprawdę przeraziłem się
za sprawą małego wróbla
który tłukł swym małym ciałkiem
o szybę w pokoju mojej córki
wyglądało to jakby ptak
z niepojętym uporem
próbował dostać się do środka
odfruwał przyfruwał uderzał w szybę
opadał na parapet wzbijał się
i znów walił w szybę
stałem patrząc na to
z rosnącym niepokojem
a głos w telefonie
bez końca powtarzał
the person you are trying to reach
is not available right now
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***
przez całą drogę
z tramwajowego przystanku
do domu rodziców
niosłem śpiącego syna na rękach
gdy dotarliśmy na miejsce
wziąłem w ramiona matkę
a potem ojca
to przerażające uczucie
być olbrzymem pośród
tak kruchych istot

***
dopiero dziś
gdy spadł śnieg
zauważyłem
że nie tylko my
zamieszkujemy
ten dom
mnóstwo śladów
biegło od i w stronę domu
uzmysłowiło mi to
że choć spłacamy kredyt
i płacimy słone podatki
nie jesteśmy być może
prawowitymi
właścicielami
tego domu
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***

***

nagle w drodze do stoiska
z wędlinami mijam dział
owocowo-warzywny i tam
pomiędzy piramidą pomarańcz
z kalifornii a posiwiałymi
głowami kalafiorów dostrzegam
dekolt rozkładającej towar
sprzedawczyni na amen
zapominam o wieczornym grillu
i wzbiera już tylko we mnie
dzika ochota na owoce

najmocniej przepraszam
że uszczypnąłem panią w tyłek
błagam o wybaczenie
niczego złego
nie miałem na myśli
chciałem tylko upewnić się
że nie umarłem

Piotr MAUR (ur. 1963 r.) autor książek poetyckich:
siedemdziesiąt sześć (1996), 28 i 5 (2002), Bezmiar miłości (2006),
Pogrzebowe obrzędy, miłosne ceremonie (2010),
Po papierosy i z powrotem (2015).
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Tomasz PIERZCHAŁA
wiersze

PRZEWROTY. LAUGH TRACK
robocze wesele pośród drzew (szczepionka?) rutynowany dom w niemowlęcym kraju
próbne dziecko (test na dojrzałość?) cały rok
jarmark cudów jeździ po wszystkich
zakątkach boliwii komentarzami zatrzymując się w różnych rejonach dla szczęścia
trzeba uwierzyć w materializację (w gry
wstępne w wybory) uwierzyć bardzo
mocno (zgodnie z instrukcją) <...> oto model samochodu wielkości kciuka oto
model walizki z pełnym kompletem zabawkowego dobrobytu
(złoże
paszportów banknotów wielkości paznokietka komputer nowy członek rodziny garaż
basen kurnik) jest dział z materiałami:
worek z cementem (z cukierka) kielnia (wielkości
świetlika) wszystko w twoich rękach według wszelkich zasad buduj swoją przystępną
przyszłość w tenisowych kortach kolorach w czekoladzie właśnie teraz rozwidlaj się <...>
w środku śnieżnej kuli ogromny zapas przewrotów wystarczy dla wszystkich powstań
towarów <...> są i niewiasty (głównie cholitas) z gotowym potomstwem z kompletem
towarzyszących wzruszeń owieczek dla fokusowej grupy dla ruchomego tła nie było uśmiechów
dotknięć poczęć
nie było roboczego obłoku oorta nie było tam rutyniarza
ciebie nie było chętnego <...> próbne życie (na siatce batutuna skali licznika w windzie
na cyfrowej drodze życie
w wagonie w okopie w kamerze ekipy filmowej)
dla nienarodzonych na próbę wodospadem ramką statystą magnesem napisami końcowymi
usprawiedliwieniem wszystko dzieje się tak szybko że nikt
z żyjących za
kadrem nie może uczynić nas rozcieńczaczem rozmowy z grudniem z płotem
namówić
na listę spraw na jamę na las wstawić włożyć sztuczny śmiech!
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POD KONTROLĄ
długo wypatrywał) pielęgniarka łapie latający dysk
za leśną szkołą
przekształconą na gabinet zabiegowy
w hali dla curlingu
i wcześniej nie jadła lalkowego mięsa
teraz na widok uwięzionych
w dalmierzu
w ciężarówce z zabawkami (głównie
pluszowe jagnięta) traci
przytomność
(suszone owoce dla połysku konserwują gliceryną
olejem mineralnym
będą się przelewać na słońcu
zbrodniczej hipnozy)
istotne aby żaden paproszek
nie wykrzywił trajektorii niemyte
rodzynki na lodzie <…> bateria
wysiadła niedopita
herbatka

czwarty miesiąc wiosny
mobilny sad (grzybienie jak i inni mieszkańcy też
zgadzają się z buddą
rzęsa tafli jeziora wyrosła na
przejście dla pieszych urodzaj młodej
winorośli spokoju
na magnesikach zbierają wschody\zachody
pod kontrolą
diorama w przyśpieszonym tempie
pomarańczowe zielone stonowany odcień falisty
karton bierze pierwsze uderzenie na siebie
traci ochronną wysokość
sielanka (nie tylko pociągi przyciągają
ulicznych artystów
i jedno i drugie) w odkrytej
furgonetce-chłodni <…> pilot na ziemi wciąż
trzyma ster
dym prawie rozwiany nad czarką
samolotu nie widać
jedynie naręcza barwnych gron i gniewu
pod kontrolą
pomału usychają za dzień
za cichym postukiwaniem
za ścianą dwutlenek siarki SО₂ (niebezpieczny
składnik niszczy mikroby witaminy
i jedno i drugie
pod kontrolą
zraniona wojskowym dronem (szalony koń wysoko
nad suchą ziemią małych detali
ekranu
nad budowlami ze słomy
desek namazanych gliną
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< >
mocne niedźwiedzie uściski
wybawią okręt powietrzny od ziemskiej pogoni
od zbędnego wzlotu (spójrz!)
najmniejszy obłok staje się kolczastym drutem więzienie — rzeką głowa — poduszką
pożar w koronach (podpowiedzi)
drzew — reklamą
kabina
prysznicowa — semaforem
gdzie tylko jeden kolor ma prawo
to nie szachy
sypią się (w iluminatorach)
z odgłosem łopat w szarej glinie
(w precyzyjnym
wymiarze) z odgłosem ogniska
choć wiatr zwykły uśmiech potrzebne słowo
(pamięta ucieczkę traw) długa droga
wybawi od stewardes
wykałaczek
zapakowanych
śniadań
od zbędnych ust
oczu
mocne niedźwiedzie uściski

BIEGUN
(bez uwięzi) piorun w budce w pasy ochrania ucieczki
pędów
szali wystarczy dla wszystkich (gwiazd łyżek oczu imion też
starcza)
stoimy w trójkę na wietrze na wdechu sczepiwszy się małymi
palcami
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TRAP DO GŁOWY ŻYWEJ KULI ARMATNIEJ
(nie?) gardłem spływów wychodzą wiry
lecą
zawisają w przeciągu
nad głowami
dyszą płonące obręcze
(tygrysów nie widać
nie przyjdą treserzy charakteryzacji)
puste
słychać jak spadają spory w głębokim liściastym cyrku
słychać każdy skok
myśli (fontanny z oczu klauna)
potyka się rytm
kłania się
ubiega
chwila wytchnienia (nieliczne powściągliwe oklaski) stuka
serce do otwartych drzwi perkusyjne zebrane i zasuszone
warstwa za warstwą
zapisany krok za krokiem
w trocinach
armata z dymem w dole
nie łatwo zdecydować w locie co cenniejsze
(jeże? fosfeny? trajektoria spojrzeń?)
podnóżne światło (słychać) porozwieszane na cieniutkich nitkach na zimę
(algorytmy piszą się same)
tak szybko
podziwiając
odcienie szarego nie oduczę się odróżniać czarne od białego budząc się
w śnieżnej kuli kilka metrów od wezgłowia

Tomasz PIERZCHAŁA
Poeta, tłumacz. Zajmuje się współczesną polską, rosyjską, ukraińską oraz
anglojęzyczną poezją i małą prozą. Zajął II miejsce w XXIV edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Poetyckiego im. Rafała Wojaczka, Mikołów (2016 r.). Dwukrotnie
wyróżniony i nominowany do Nagrody Głównej Ogólnopolskiego Konkurs
Poetyckiego im. Jacka Bierezina, Łódź (2016 i 2017). Wyróżniony w XXVI
Ogólnopolskim Konkursie im. Marka Hłaski, Chorzów (2108). Nominowany
w VI Ogólnopolskim konkursie na tomik wierszy Duży Format (2018). Przekłady
i wiersze w czasopismach i projektach literackich (m.in. Arterie, Inter-, Die Piard,
Wizje, Helikopter, Kontent, lyrilkline, Four Centuries (Essen), Wozduch (Moskwa),
Translit (Sankt Petersburg), Łystok (Kijów), Russkaja Poeticzieskaja Riecz
(Czelabińsk), Kontekst (Charków). Działa między Świdnicą a Lwowem.
https://tompierzchala.wordpress.com/
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Paweł MAJCHERCZYK
wiersze

***
Czytało się miało się dobrze
Znało wszystkie biblioteki w Skierniewicach
Znało wielu samobójców emocjonalnych
Tych udanych oraz tych którzy tylko ślicznie
Deklamowali o dezintegracji istnienia bądź
Pisali traktaty o totalnej rozpuście fałszując
Swą tożsamość.
Czytało się poznawało Baudelaire’a, Verlaine’a,
Rimbauda, Mallarmego, Valery’ego, omijając
szerokim łuczkiem Apollinaire’a.
Było skłócone z samotnością i mizoginicznym poglądem
Niektórych wykładowców
Uprawiało sztukę swoistego dyskursu z antykwariuszami i
dzikim stawem
Dziś już nie czytam tak dużo jak dawniej
Dawniej samo się czytało

REKONWALESCENCJA BYŁA TROCHĘ
ponieważ twe słowa były tylko częściami wymiennymi
o które targowałem się z panem ze szrotu
ponieważ nie było ich już na allegro
ponieważ pan chciał sprzedać je drogo
a ja wiedziałem że stanowczo zawyża ich cenę
cóż miałem robić
zabrakło właściwych części mowy i słuchu
a może w ten swoisty zakres dołożyłbym rozumienia
zatem styl naszej komunikacji był telegraficzny
zatem rekonwalescencja nie mogła być krótka
mimo że chcieliśmy aby była trochę
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ORYGINAŁ SIĘGNĄŁ BRUKU
podróbki chodzą w oryginałach
oryginały w podróbkach
oryginały w oryginałach
lecz nic poza powierzchownością
nie mogą zaoferować
podróbki zazdroszczą podróbkom podróbek
dlatego kupują podróbki aby wtopić
się w sztuczną oryginalność
gdyż pod warstwą nie ma warstwy
nic poza powierzchownością
nic poza pozą powierzchowności
drodzy państwo zapewniam
żaden z nich oryginał

SCHEMAT
Wszedłem na pierwszą swą skrzynkę pocztową.
Przed wejściem, długo przypominałem sobie właściwe hasło.
Wraz z hasłem, naturalnie pojawiały się reminiscencje,
wraz z właściwym wyrazem – pojawił się on.
Pamiętam go. Był ubrany we flanelowa koszulę.
Przednie górne jedynki kapryśnie wystawały mu na wargi,
tworząc tam dołki, istne ślady zębów. Pamiętam. Uczył nas jak
zakładać
skrzynkę pocztową. Zawsze był rozczochrany
i sprawiał wrażenie lekko opóźnionego.
Śmiali się z niego, rysując karykatury.
Zdawał się być dobrym człowiekiem, być może lekko
opóźnionym.
Grywał w szachy na kurniku.
A my zbieraliśmy złoto i drewno w Age of Empires.
Tak się uzupełnialiśmy.
Każda strategia opiera się na pewnym schemacie, który
powielamy...
Pamiętam, parę lat później w liceum ktoś powiedział, że umarł.
Podobno samotnie i szybko, chyba schematycznie...
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WYBACZ
jest wieczór
skowyczy pęknięte niebo
czarna piłka lekarska
gdy idziemy paskudnie się lepi
do nas gdy siedzimy możemy obserwować
nad naszymi głowami
ciemny globus trzymających się muszek
blisko nas płynie wisła
krajobraz tej rzeki przy brzegu
na Powiślu na Gocławiu jest inny
lecz owe muszki trzymają się
wszędzie razem
wybacz że męczy mnie
gdy idziemy przeszkadza
gdy siedzimy obserwujemy
ta forma

Paweł MAJCHERCZYK (ur. 1988 w Warszawie) – logopeda, nauczyciel
akademicki. Autor tomu poetyckiego „ponieważ” (Mamiko, 2018). Wiersze swe
publikował m.in. w: „Zeszytach Poetyckich”, „Helikopterze”, „2Miesięczniku”,
„Akancie”, „Aspiracjach”, „Śląskiej Strefie Gender”.
Pomysłodawca ogólnopolskiego konkursu poetyckiego „Brwinowski Parnas”.
Współpracuje jako redaktor z portalem „PoeciPolscy.pl”.
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Jerzy MARC I N I A K
wiersze

EROTYKI WSPÓŁCZESNEJ POETKI
tworzącym
legendy zapalane rankiem
i wygasłe wieczorem

POCAŁUNKI
(pisany na kapslu butelki w kawiarni literackiej)
pocałuj
nieobecną w twoich ramionach
inną
każdego ranka
z zamkniętymi z ciekawości powiekami
patrzącą
na jaskółki lecące tuż nad ziemią
zygzakami
może
będziesz moim szczęśliwym
westchnieniem
powstałym
jak ogniska jesienią
zapalane przez wiatr
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SPOJRZENIA
(pisany na wewnętrznej stronie cholewy gumowca)
twoje wargi
jak usta niemowy o zmroku
drżące
mówiące słowa pocieszenia
innym
szepczesz
miłosne nawoływania
kojące
w pustym pokoju

POWRÓT MŁODOŚCI
(uwieczniony na ścianie izby wytrzeźwień)
dziadek po sześćdziesiątce raz
i raz
na kilka lat
teraz dwa
i dwa
prawie co drugi kwartał
jestem szczęśliwa
nieobecnością zwątpienia
oczekująca
na wyjście cienia z cienia
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ZAMIAST ŁEZ
(pisany na podeszwie buta)
ministrowi ku... r...
poemat
jak deszcz opowiadał wspomnienia
o mojej przyszłości
któregoś roku
nadejdzie ulewna burza
wtedy
jeszcze raz napiszę
wiersz albo poezję
teraz
jestem cały czas mała
nieraz duża
nie mam własnych łez
kocham tylko
siebie

Jerzy MARCINIAK
ur. 1950 r we Lwówku Sląskim.
Autor powieści, zbiorów opowiadań, sztuk teatralnych i słuchowisk radiowych.
Laureat wielu konkursów na sztuki teatralne i opowiadania.
Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury.
W Polsce ukończył studia prawnicze a w Szwecji podyplomowe Studium Reklamy
i Marketingu. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Związku Pisarzy
Szwedzkich – Sekcji Tłumaczy.
Na stałe mieszka w Lund w Szwecji.
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JAK ZOSTAŁEM „NOBLISTĄ”?
(fragment większej całości)
Jesień roku 1988 była dla mnie bardzo pracowita, wcześniej złożyłem podanie o amerykańskie obywatelstwo
do Urzędu Imigracyjnego, dlatego musiałem przygotowywać się do egzaminu ustnego i pisemnego. Dużo
czasu spędzałem na czytaniu różnego rodzaju skryptów, książek, broszur dotyczących konstytucji i historii
stanu Kalifornia i Ameryki. Tej historii najnowszej i tej dotyczącej czasów wojny z Anglikami, musiałem,
sporo dat, nazwisk, wydarzeń opanować pamięciowo. Egzaminy zdałem bezbłędnie i powstała możliwość, że
zanim zostanę oficjalnie zaproszony na przysięgę, otrzymam certyfikat stwierdzający, że jestem obywatelem
amerykańskim oraz paszport mogę zmienić swoje polskie nazwisko na jakieś amerykańskie. Na przysięgę
czekało się wtedy ze trzy miesiące, więc czasu było niewiele, ale ja nie mogłem się zdecydować, czy zostać
przy swoimi nazwisku czy wymyślać sobie coś amerykańskiego.
Sugerowali mi to urzędnicy imigracyjni, a nawet zachęcali, bo będzie im łatwiej wymawiać moje nowe
nazwisko, poza tym będzie o wiele mniej kłopotów w życiu codziennym. Sam wiele razy miałem ochotę
zmieć Lizakowski na amerykańskie np. Lickman lub Litopon. Rozpoczynałem nowe życie w nowym kraju, dobrze byłoby rozpocząć je z nowym nazwiskiem. Tak robiło przede mną miliony Polaków, miliony emigrantów
ze wszystkich kątów świata. Długo o tym myślałem i jakoś żadne mi się nie podobało ani też żadne oryginalne nie przychodziło mi do głowy. Z Richardem razem bardzo dużo tłumaczyliśmy mojej poezji na angielski, bo Richard sam, beze mnie nie tłumaczył. Sporo też wysyłałem wierszy do amerykańskich pism literackich
i miałem wrażenie, że miałbym więcej publikacji gdybym miał amerykańskie nazwisko, a nie polskie. Po co
komu taki poeta, którego nazwiska nawet nie można wymówić. Przy okazji zacząłem z ciekawości w miejskiej bibliotece doszukiwać się czy są jacyś Lizakowscy w Ameryce i okazało się że są i to sporo ich. Najwięcej
przybyło w drugiej połowie XIX wieku i to z Kaszub, a osiedlali się głównie w stanach Wisconsin, Minnesota,
Dakota, to jest bardzo zimnych północnych stanach.
W październiku tego roku też odbyła się w śródmieściu w Berkeley w siedzibie YMCA promocja najnowszego
numeru poetyckiego pisma The Galley Sail Review, w którym była zamieszczona moja twórczość poetycka.
Prasa lokalna dużo o tym pisała a w komunikacie prasowym obok miejscowych poetów było zamieszczone
także moje nazwisko. Zadzwoniłem do pana Czesława aby się pochwalić, że będę czytał swoje wiersze pod-

40

06 [2018]

Obszary Przepisane

czas promocji pisma z wieloma gwiazdami lokalnej sceny poetyckiej z San Francisco, Oakland, czy Berkeley
m.in z:.Jaimes Alsop, Jack Mueller. Mary Rudge, H. D. Moe, Robert Sward, Morton Felix, oraz beatnik Jack
Mueller. Pan Czesław już wiedział o tym spotkaniu, pogratulował mi, ale ja nie miałem odwagi zaprosić
go. Jakie było moje zdziwienie gdy podczas mojego właśnie czytania wierszy w drzwiach YMCA pokazał
się kosmita pan Czesław z Carol. Kosmita ubrany jak zawsze w marynarce, wełniany krawat, wygolony, wyczyszczone buty, jasna wyprasowana koszula i spodnie.
Popatrzył na mnie spod krzaczastych brwi, jakoś chłodne, ale się nie przestraszyłem jego wzroku.
Powstało poruszenie, gdybym nie czytał to bym wstał, podszedł do niego i zaprosił, aby usiadł w pierwszym
szeregu, a tak pan Czesław usiadł sobie skromnie na końcu sali. Oczywiście poeci amerykańscy beatnicy, albo
w kręgów beatników tak samo byli zdziwieni jego obecnością jak ja sam. Oni byli ubrani dziwnie w jakieś
stare jeansy, przetarte na tyłkach i kolanach, w rozciągniętych swetrach lub w koszulach flanelowych wypuszczonych na spodnie. Z pierścieniami po kilka na każdej ręce, z indiańskimi wisiorkami na szyjach. Polski
poeta wszystkim im był znany z nazwiska, ale tylko niektórzy go widzieli na własne oczy, potrafili rozpoznać
w tłumie. Miłosz był akademickim poetą, a oni byli poetami ulicznymi tzw. street poets. Nic ich nie łączyło
ze światem Miłosza i odwrotnie. Oni czytali wiersze w pubach i kawiarniach, na skrzyżowaniu ulic i w parkach, a on na campusie uniwersyteckim lub uznanych „biznesowych księgarniach”, które raczej nie miały na
swoich półkach tomików wierszy poetów ulicznych. On sprzedawał w księgarniach swoje tomy wierszy po
20, 30 dolarów, a oni po 3 lub 5 dolarów w barach. Często oddawali swoje tomiki za filiżankę kawy, piwo lub
lampkę wina.
Obecność poety z Berkeley w życiu literacko – poetyckim nie jest właściwie odnotowana u poetów mieszkających nad Zatoką San Francisco, łącznie z będącymi u szczytu sławy poetów z beat generation. Co
wcale nie oznacza, że o Miłoszu nie słyszeli, albo go nie znali, jak już wyżej napisałem słyszeli i to bardzo
dużo, ale jego poezja i to, co robił, była im zupełnie obca. Natomiast ku mojemu całkowitemu zdziwieniu na licznych spotkaniach poetyckich, w których uczestniczyłem, gdy powiedziałem, że jestem z Polski,
poproszono mnie kilka razy o recytację po polsku wiersza Tadeusza Różewicza pt.”W środku życia”. Znali
tłumaczenie Miłosza tego wiersza na angielski, ale chcieli usłyszeć go polsku było to dla nich ważne.
Hippisi-poeci w San Francisco nie znali twórczości Herberta czy Miłosza, ale uczyli się na pamięć wierszy
Różewicza. Uwielbiali tę zwrotkę:
siedziałem na progu domu
ta staruszka która
ciągnie na powrozie kozę
jest potrzebniejsza
i cenniejsza
niż siedem cudów świata
kto myśli i czuje
że ona jest niepotrzebna
ten jest ludobójcą
Wiersza tego nie znałem, ale w San Francisco Public Library było kilka półek z książkami polskimi. Było sporo
Mrożka, polskiej klasyki i tomiki wierszy Różewicza. Piszę to dla tych osób, które z błyskiem w oku pytają
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się mnie o popularność Miłosza w Ameryce przed i po Noblu. Także dla tych, co w życiu nie kupili tomiku
wierszy, nie byli na spotkaniu poetyckim, ale zadając takie i podobne pytania myślą, że popularność poety
w Ameryce, w świecie jest równa popularności gwiazd filmowych. Dostał Nobla, to musiał być znany, – tak
wciąż myśli wielu – sławny przede wszystkim zbił majątek na poezji, itp. Aby podeprzeć się mocnym argumentem zacytuję samego poetę, który tak pisze o sobie: „O tak, nie cały zginę, zostanie po mnie wzmianka
w czterdziestym tomie encyklopedii w pobliżu setki Millerów i Mickey Mouse”. Jak widać poeta dobrze wiedział o znaczeniu poezji, zdawał sobie sprawę ze swojej sytuacji i poezji w świecie współczesnym, do której
podszedł z humorem. Pisał o tym wielokrotnie w wielu swoich wspaniałych pracach na temat roli poety
i poezji we współczesnym świecie.
Kobiety w życiu poety
Po śmierci żony pani Janiny poeta w drugiej połowie lat osiemdziesiątych związał się na stałe z Carol
Thigpen, która w 1992 roku została jego żoną. Carol była Amerykanką z krwi i kości, potrafiła każdego dolara oglądać nie raz, nie dwa, ale trzy razy. W trosce o zdrowie męża nie pozwala mu się objadać stekami, ani spożywać alkoholu, była wyznawczynią wszelkiego rodzaju diet i szczupłych sylwetek.
Dlatego gdy „wpadałem do mistrza” to na samym dnie w torbie z książkami miałem kawałek swojskiej
kiełbasy na zagrychę, bo Carol, nie pozwala jeść „Czesiowi” polskiej kiełbasy, bo to nie zdrowo. Z polskiego
punktu widzenia, była skopa a może nawet i chytra, ale z amerykańskiego punktu widzenia, była zwykłą
Amerykanką, purytanką, dla której każdy cent się liczył. Wydawanie go lekką ręką na drogą tłustą polską
kiełbasę od rzeźnika Sikory z San Bruno, a nie na sucharka, popijanego mlekiem, czy herbatą bez cytryny
i cukru to nie tylko głupota, ale obraza amerykańskiego Pana Boga, który pozwolił zarobić tego centa. Pan
Czesław zgadzał się z tym przecież obżarstwo czy łakomstwo to wielki grzech, pisał o tym i tak naprawdę
po raz pierwszy na późnią starość uczył się Ameryki od Carol. Amerykę znał tylko teoretycznie chociaż
mieszkał w niej dekady, nie znał tego kraju, wyczytane wiadomości z książek, gazet czy przewodników po
rezerwatach, to było dobre do pisania i kreowania w szklanej kuli, w której żył. Z Carol poznał Amerykę
od strony praktycznej, doświadczył ją mentalnie, psychicznie i fizycznie na własnej skórze dosłownie i w przenośni. Poeta potrzebował twardej kobiecej ręki, najpierw pani Janina go „krótko” trzymała,
później była Carol. Obie bardzo mu się przysłużyły i były bardzo pomocne, Carol była nie tylko impresario,
kierowcą, sekretarką, organizatorką jego życia w Ameryce a później w Polsce, będąc trzydzieści trzy lata
młodszą od poety, poświęciła mu swoje życie. Poeta przeżył ją o dwa lata. Pan Czesław o oszczędzaniu
czy skąpstwu Amerykanów nie pisał, więc ja też to przemilczę. Polacy tak nie myślą na szczęście, czy
nieszczęście, nie mnie ją osadzać i Amerykanów.
Jak zostałem „Noblistą”, ciąg dalszy.
Ale wracajmy do spotkania poetyckiego, moja koleżanka Mary Rudge, która była przewodnikiem moim po
scenie poetyckiej w Bay Area wtedy zaniemówiła. Po spotkaniu wszyscy poszliśmy na piwo jak to było w zwyczaju. W pubie po dwóch piwach Mary odzyskała głos, przy wszystkich obecnych oznajmiła że poeta Noblista
przyszedł specjalnie na to spotkanie dla mnie, bo moja twórczość bardzo mu się podoba. Pochwaliła mój
amerykański akcent, mówiąc, że prawie wszystko zrozumiała co przeczytałem, a po chwili dodała, kto wie
czy nie słuchaliśmy wierszy następnego polskiego noblisty, wznosząc wysoko w górę rękę z butelką piwa,
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patrząc w moją stronę. I tak od tego czasu zostałem noblistą, nikt nie mówił mi po imieniu, tylko noblista.
Pół biedy było gdy przedstawiała mnie Amerykanom, ale gdy w towarzystwie byli Polacy na przykład w Cafe
la Boheme, to był dla mnie koniec świata. Nawet przy szukaniu nowego nazwiska amerykańskiego przez moment pomyślałem czy nie nazwać się Adam Nobel. Skończyło się jednak na tym, że zostałem przy nazwisku
swojego ojca i przodków, którzy na Kaszuby przybyli w połowie XVIII wieku z Holandii, (teraz wiem, że jest
to udokumentowane w księgach parafialnych na Kaszubach) i głupio bym się czuł gdybym po dwustu latach,
wielu generacjach Lizakowskich zaparł się siebie jak Judasz.

Adam LIZAKOWSKI
ur. w Dzierżoniowie, poza krajem od 1981 r.
Polsko-amerykański poeta, (16 tomików) prozaik, tłumacz, laureat
Międzynarodowej Nagrody Fundacji Władysława i Nelli Turzańskich (Canada,
2000). Nagrody Polskiego Komitetu ds. UNESCO (2008). Studiował na Columbia
College Chicago – creative writing gdzie uzyskał tytuł Bacher of Arts. Studia
ukończył z wyróżnieniem cum laude. Tytuł magistra (Master of Arts) otrzymał na
prestiżowym chicagowskim uniwersytecie Northwestern University.
Jest członkiem redakcji kwartalnika pt.
TriQuarterly Online wydawanego przez ten uniwersytet.
Odznaczony Złotą Odznaką Zasłużony dla Dolnego Śląska w 2014 roku.
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Mateusz MELANOWSKI
wiersze

PERYGEUM

TUŻ PO SZÓSTEJ RANO
STANĄŁ JEDEN Z MOICH ZEGARKÓW

Podobno ma wpływ
na fale oceaniczne
powoduje trzęsienia ziemi
wybuchy wulkanów
i gwałtownie zmienia
warunki atmosferyczne.

czy będą
kolejne zatrzymania?

Kula odbitego światła
stamtąd.
14% większa
30% jaśniejsza
niż zwykle.
Na wyciągnięcie ręki:
tuż nad sadem
o krok od zabudowań.
Grudniowe perygeum
w Średniej Wsi.
Spaliśmy dobrze.
Żadnego póki co
zagrożenia
stamtąd.
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TRZY RAZY

TO WIELE WYJAŚNIA

1. Maj, długi weekend

podobno są dowody na to
że żyjące w nas pasożyty

minęły się na chodniku
dwa winniczki

mają wpływ
na nasze zachowania

2. Stukanie pod oknem

(program III polskiego radia
audycja z 13.03.2018 r.)

wstężyk ogrodowy
którym drozd tłucze o beton
3. Ślinik luzytański

pozbyć się candida albicans
i poprawić relację z bliskimi

na porannej rosie
tuż przed rozsypaną solą

albo lamblia intestinalis
i rzucić picie a potem złapać
toxocara canis i zmienić zdanie
dajmy na to w obu powyższych kwestiach?
codziennie coś mnie zaskakuje
marek
okazał się skończonym idiotą
ania zostawiła marcina
a konrada
nie widziałem wieki

Mateusz MELANOWSKI
urodził się w 1977 roku na Górnym Śląsku. Wychowywał w Mikołowie. Jako poeta
debiutował w 1998 roku na łamach Opcji. Publikował w wielu czasopismach
m.in. w Akcencie, Afroncie, Frazie, Gazecie Wyborczej, Migotaniach, Ricie Baum,
Toposie czy Twórczości, a także w kwartalniku Inter-, Helikopterze i na stronach
Biura Literackiego oraz wydawnictwa j Jacka Bieruta. Laureat licznych konkursów.
Autor arkusza Do wczoraj, od jutra (2001) oraz książek: Święto kolorów (2007),
Test na obecność (2012) i Uwagi do chwili (nagroda główna w konkursie im.
Anny Kamieńskiej na najlepszą książkę poetycką województwa lubelskiego
wydaną w roku 2016 i 2017) . Od dziesięciu lat miejscem zamieszkania związany
z Lubelszczyzną.
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Paweł JASIŃSKI
wiersze

[IDŹ SAMA]
— — — idź sama […] zaczekam w tym świetle wyglądasz
jak suma [wszystkich] znanych mi kobiet jak suma
wszystkich znanych mi rozstań w tym świetle jestem
bezpieczny [zanim mnie wytropią wywęszą obiecuję
że trochę się tutaj rozejrzę i porozkładam] idź
sama […] nie skanuj mnie pod włos i nie bierz
jak swoje | atrofia zlizując nieczytelność znaków
przytula natrętne nakłuwanie myśli [ostatecznie
można się do tego przyzwyczaić]
za siódmym wysypiskiem czeka Isztar i prawda
z innej beczki — podobno [cie]nie płodzą tam bajki
na dzień dobry

SPOWIEDŹ
jestem już blisko [jestem już bardzo blisko]
— — — hoduję fantazmaty hoduję i palę na stosie
albo na wiatr je rzucam dokarmiam nimi
chimeryczne koty [jestem już blisko jestem
już bardzo blisko jestem już] prawie
przyznaję się do wina wódki Fausta Amandy
Palmer i czarnych samochodów przyznaję się
przyznaję do czasu odtrącanego lekką ręką
w miejscach niepublicznych w miejscach
nawiedzonych
grabarzu nie szukaj wymówek nie oszukuj
głodu [jestem już blisko jestem już
bardzo] blisko jestem już prawie mnie
nie ma
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KTÓRZY WIEDZĄ KTÓRZY PRZYJDĄ
po odkurzeniu kalendarza [codziennie po odkurzeniu
kalendarza] delikatnie odrywam kupony od trzech
świeżo [nie]wydanych książek poetyckich
wieczorami przesiaduję w hermetycznej samotni
czekając na Becketta a tobie po drodze tobie zawsze
po drodze
— — — powiedz: od kiedy
hialuronowa hipokryzja subtelnie wygładza zmarszczki
naszym wczorajszym niedowcieleniom [a wiesz że jeszcze
czasem budzę się w środku nocy i odliczam siebie
do początku zanurzonego w chaosie] zanim za nim
przyjdą ci którzy wiedzą kim jestem [poetę od pajaca dzieli
zaledwie kilka liter a to zazwyczaj skutecznie pozwala
nie patrzeć prawdzie w oczy ale oni wiedzą — dlatego]
otwórzmy okna i rozdajmy karty — pozbądźcie się ciała
przed nawrotem zimy
[…]
kto nie zagryzał czasu kwiatami akacji i nie szedł
samopas po rannych kryształkach nie może mnie
zrozumieć

Paweł JASIŃSKI
rocznik ’74, ubiegłego stulecia. Zamieszkały we Włocławku; poeta, malarz, autor
tekstów piosenek. Swoje wiersze publikował w „Helikopterze", „Nowych Myślach"
oraz kilku antologiach grup poetyckich. We wrześniu 2018 roku ukazał się trzeci
zbiór poetycki autora zatytułowany „skowyt rozproszenia" z którego pochodzą
nadesłane wiersze.
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Agata WIELGOŁASKA
wiersze

TRZY RAZY SZTUKA

MOCNO STĄPAĆ

Pomodlę się do króli
sztuk trzy
żeby i mnie znaleźli

duże spięcie
wskutek nieudanej próby napięcia
nieodpowiednich mięśni twarzy

Żadna ze mnie gwiazda betlejemska
ani nawet gwiazdeczka od bloga
ale mają chłopcy dobry zmysł orientacji, tak czytałam
w mediach społecznościowych

zastrzyk numer dwanaście zabija uśmiech numer osiem
przeznaczony dla najlepszych klientów
jak teraz zdobyć zaufanie ich inwestycji
zastrzyk numer dwanaście ora rysy
w rozlazłą mimikę nieokreślonego gatunku
który zaczął opanowywać Planetę Ziemię Matkę

Nie potrzebuję mirry
lecz lokaty z pewnym siebie oprocentowaniem
pokoju na świecie
i pokoi sztuk trzy plus kuchnia

pomarszczoną górami
i innymi wypryskami natury
na niemłodej już przecież połaci bez liftingu

Na razie mało wiarygodna złota rybka
pływa do góry brzuchem
w przedpokoju
bynajmniej nie z dobrobytu
ale nadmiaru życzeń, którymi ją zasypałam
zamiast obowiązkowej dziennej dawki pokarmu
w oparach kadzidła
Trzy życzenia, złoci królowie
nie możecie nie odmówić
modlitwy za rybkę
za mnie
i te nasze (s)pokoje
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PLANARIUM
Jakie są te twoje plany?
Ważne, nieważne?
Krótko czy długoterminowe?
Realne, czy raczej o kant dupy potłuc?
Zawodowe, prywatne, mieszane?
Prozielone czy szemrane kolorystycznie?
Okrągłe, w kształcie jeża, a może w postaci smutnej melodii?
Niech one jakieś będą.
Niech się w końcu do-określą
albo chociaż jako tako zarysują.
Niechże ich niewyraźny obraz gdzieś tam mgli się na horyzoncie
jakoś tam tli wymuszonym płomieniem
co nie buchnie może spektakularnym sukcesem
ale niech z czystej przyzwoitości
udaje przynajmniej, że próbuje.

Agata WIELGOŁASKA
Socjolożka, blogerka (agaty Tureckie Kazania), poetka, autorka dwóch książek
o Turcji (Stambuł. W oparach miejskiego absurdu oraz Turcja. Półprzewodnik
obyczajowy). Należy do Polek na Obczyźnie, klubu i portalu podróżniczego
zrzeszającego blogerki-emigrantki. Jej turecka przygoda zaczęła się od rocznego
pobytu w Kayseri, konserwatywnym mieście położonym w centralnej Anatolii.
Od lat zakochana w Stambule, który opisuje już ponad dekadę – mimo to cały
czas nie może zdecydować, która strona Bosforu bardziej ją pociąga.
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Anna SIUDAK
wiersz

NIE-BRAK
Co jest gorsze?
Nie widzieć
czy nie słyszeć?
Każdy z nas (nawet nie mówiąc o tym głośno) pyta o to czasem.
Co jest gorsze:
Brak chleba
czy brak snu?
Co bardziej uderza:
Ceny czy mentalność?
Niezrozumienie czy sytuacja na rynku pracy?
Brak świeżej ryby nad Bałtykiem czy zimne spojrzenia znad najnowszych ajfonów?
Równouprawnienie które sięga do sytuacji kiedy muszę przepuścić mężczyznę w drzwiach (i tak zarobię
mniej od niego) czy kolejna apka zmieniająca wygląd skóry?
Niezgoda w narodzie czy chleb coraz bardziej sztuczny?
Co bardziej mnie uderza kiedy idę ulicą, nie patrząc na ciebie bo się boję cholernie, że nie odwzajemnisz
spojrzenia.
Każdego dnia omijam cię szerokim łukiem, jakbym się bała prosić o kolejną szansę.

Anna SIUDAK
urodzona w 1986 roku, wychowana w Sosnowcu, od kilku lat mieszka w Anglii.
Uwielbia literaturę z naciskiem na postmodernizm. Interesuje ją teoria symulacji
i amerykański ruch The Beats. Uwielbia tańczyć, podróżować oraz czerpać
inspirację z tego, co ją otacza. Wydała tomik poezji „Lekkość zmysłów”.
Organizowała dwa wieczorki poetyckie dla Polonii w Anglii: „Poezja z szuflady”
oraz „Poezja ponad granicami”. Była finalistką konkursu Poetry Rivals w Anglii,
w którym nagrodą była publikacja w antologii „Between the Lines”. W 2016 roku
ukończyła powieść „Co piją krowy”, której fragment ukazał się w Biurze Literackim.
Jej teksty publikowane były w takich magazynach jak: „Lamelli”, „Akant” oraz „Lost
&Found Mega Zine” i na portalach: www.pisarze.pl oraz www.zapisz.org.pl.Poza
tym, jej wiersze ukazały się w antologiach „Poezja dzisiaj” (w ramach udziału
w Światowym Dniu Poezji Unesco, Warszawa) oraz „Okiem kobiety” (Londyn).
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il. Adrian Platkovsky
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Robert SKRZYPEK
wiersze

PORANEK

DWA MIASTA

mieszam kawę w pordzewiałym kubku.
na chwilę próbuję nad wszystkim zapanować.
przyjemna powtórka końca lata. kilka
wywołanych zdjęć. historia miłości
malowana w szarościach, tylko namiot
w kolorze wina. nasze rowery oparte o
kulawe drzewa w deszczu mokły. na sznurku
schły skarpety i twoja sukienka.
nazbierałem kwiatów. pomidory pachniały,
ser się rozpuszczał w słońcu, buty w rosie.
śpiwory były pełne nas, i zapachu psa.
nad jeziorem, leniwie przeciągały się
ciężkie deszczowe chmury. wygrzebałem
z ogniska kilka ziemniaków, spalonych
na popiół. pomalowaliśmy się nimi jak dzieci.
od lasu, wstęgą, przecinając łąkę, jechał
drewniany wóz, za chwilę będziemy wdychać
smród dworca. teraz jeszcze obwąchuje
twoją długą szyję. pies się podejrzliwie
przygląda, merda długim ogonem. pachnie
jeszcze porannym deszczem.

ona mieszka w małym domu
w mieście nad brudną rzeką
lecz to nie jej wina
rzeka zawsze była brudna
ja mieszkam kilka godzin snu
kawę i kanapki dalej
gdyby spotkać się w połowie drogi
może moglibyśmy być dla siebie
dziś boję się wracać wieczorami
tam skąd rankiem wychodzę
zamawiam na dworcowym piwo
po drodze mijam panów po pięćdziesiątce
na światłach palą ich gardła
więc przysiadam się na chwilę
szybka biała i kolorowe tanie
pies czeka w domu- szczeka
macha ogonem między moimi nogami
na fotelu do prania biel i czerń
w kolorze oglądam telewizje
jutrzejszy deszcz niże i wyże
skąpane w słońcu egzotyczne miasta
mój dom stoi na końcu ulicy wieszcza
w mieście bez brudnej rzeki
zasłonięte rolety przesłaniają
zieloną ścianę lasu z plamami pól
w mieście z brudną rzeką
za lasem i torami stoi jej dom
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ONA JEST OBRAZEM MIASTA

STARY POKÓJ

miasto w błękicie i szarości
tylko zielone drzewa
na tle tafli brudnego lustra
odrapanych kamienic
śpią snem przerywanym
kolorami

mój stary pokój nie pomieści tylu słów
więc wyjdź proszę
ten dom nie ma tylu okien
nie strasz że skoczysz
przy suficie głośno pracuje wentylator
pająki spacerują po kątach
dom ma połatane ściany
odrapane drzwi i futryny
z parapetu zwisają martwe paprotki
porozpierdalane butelki i puszki
pościel poprzepalana papierosami
wcześniej było tu gniazdo
stare ciało spało snem dziecka
pomarszczyło się i umarło
teraz zbiera po podłodze
wymięte kartki z wierszami
listami miłosnymi i rachunkami

ona tanecznym krokiem
wychodzi z mieszkania
brama ją jeszcze trzyma za rękaw
dziecko za ścianą płacze
starzec bełkocze w gorączce
deszcz dzwoni o parapet
ona w bramie z psem
i papierosem w ustach
moknie
przez mokra bluzkę strzelają
ostre pociski
wybijając zakratowane okna
starej i brudnej od błota
przybudówki
seksem przerywanym

Robert SKRZYPEK
rocznik 1977. Opocznianin.
Debiutował tomikiem „Wejdź we mnie”(2000).
Poeta, pieśniarz, animator kultury.
Od kilku lat mieszka i tworzy w zacisznej wsi koło Rawy Maz.
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Jolanta STELMASIAK
wiersze

SKRZYDŁA DLA HIOBA

ŚLADAMI … MOTYL

1.
spójrz proszę
ten świat jest stworzony
wyłącznie na twoją miarę

1
mrocznym przesmykiem
wypływasz
na jasne jezioro

jest mały
tak by daleko nie nosić
pomyj i zgniłych obierzyn

blask słońca
idealny krąg
3.
posągi bez twarzy
przyciągają jak magnes

/.../
9.
przesącza się światło
przez złote witraże
pożegnanie ciała

słowa przychodzą same
jak sen po długim dniu

tyle słońca w witrażach

5
czerń i biel
ciągłe pulsowanie

10.
przesącza się światło przez małe
okienka

symetria błękitu
ta cisza gdy toniesz

kolorowe dzbany
frasobliwe świątki
gra światła i cienia

4.
czarny motyl
przysiadł na firance

dekorator wnętrza
morderca owieczek

wyczekujesz skrobania
do drzwi

bóg nie lubi jabłek
woli nóż i krew

ale przecież
zakopałeś psa

11.
czasem wśród niewolników
rodzi się poeta
to rokuje źle

2.
jest coraz ciemniej
niepokój urasta
do wysokości twych skrzydeł
dziś wzlecisz

morderca owieczek
pije wódkę z proboszczem
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il. Adrian Platkovsky

Jolanta STELMASIAK
Mieszka we wsi Grzybów w województwie łódzkim.
Wydała cztery tomiki wierszy: Wiersze (Towarzystwo Przyjaciół Szadku, 1998),
Kiedyś będę szczęśliwą staruszką (Wyd. Tygiel Kultury, Fundacja
ANIMA, Łódź 2003), To moje żaby (Wydawnictwo SIGNO, Kraków 2017),
Słońca może dziś nie być (Wydawnictwo Kwadratura, Łódź 2017).
Jej wiersze były publikowane między innymi w „Poezji Dzisiaj”, „Tyglu
Kultury”, „Latarni Morskiej” „Migotaniach, Przejaśnieniach”, „RED.zie”,
„Cegle”, „Akcencie”, „Akancie”, „Gazecie Malarzy i Poetów”, „Suplemencie”,
„Radostowej”, „Własnym Głosem”, „Obrzeżach”, „W Kręgu Literatury”,
„LiryDram”, w prasie regionalnej, licznych almanachach pokonkursowych
i antologiach. Jest laureatką wielu ogólnopolskich konkursów literackich,
między innymi otrzymała I nagrodę na XXIII OKP im. Poświatowskiej
w Częstochowie w 1999 r.
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Damian Dawid NOWAK
wiersze

BRONKS WCZORAJ

PIERWSZA ULICA ZA STARYM MIASTEM

Ocieka tłuszczem.
I jak człowiek ma
po czymś takim wyglądać?

Smutek wygląda poprzez dziurawe dłonie,
dłużej zajmuje włosom rzednięcie,
niż rozrost, szanse ujemne.

Tańcz póki jest czas,
chwytaj nuty z meksykańskiego
radia, czy to już druga w nocy
czy jeszcze ósma wieczorem,
chłopcy grają w kosza.

Jaki kolor ma kamienica?
Sto lat musiała się obejść bez mydła,
dziś gąbka zdrapie wraz z brudem skórę.
Płyty chodnikowe nierówne i ciemne,
pokryte chyba kamieniem nazębnym,
masuj miękką szczoteczką od dziąsła.

Nawet upał jest inny,
noce nie tak straszne jak w kinie,
murzyn spytał czy dołącze,
nice kicks man.

Jeszcze wieczory rozświetla latarnia,
ażurowe zdobienia nad rdzą rynny,
czy to proteza? odlew aluminiowy.

Dlatego łap śnieg w kubku,
złam kawałek pizzy,
po prostych ulicach stąpaj,
aż sen się o Ciebie upomni.
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WAKACJE ’09
wakacje mają
to do siebie
ośrodek wypoczynkowy
rowerki wodne kajaki
nie
pole namiotowe
kampingi
grill bar
fajny klimat
taki naprawdę rynsztok
nie było szans
bliskie spotkania
gawędy
i kilku znajomych
barmanka kazała
spierdalać
bo klienci się wystraszą

Damian Dawid NOWAK
urodził się w 1989 roku w Tarnowskich Górach.
Pisze wiersze i prozę. Jest autorem czterech książek poetyckich: Nieistotne
(Miniatura 2014), Pożegnania (WFW 2015), Wczesne dojrzewanie (Mamiko
2016) oraz Inaczej niż w lustrze (FONT 2018). Swoją twórczość prezentował
między innymi w TVP Kultura i Radiowej „Czwórce” oraz w antologiach i
ogólnopolskich pismach literackich – między innymi w: „Afroncie”, „Akancie”,
„Arteriach”, „Cegle”, „Helikopterze”, „Krytyce Literackiej”, „Migotaniach”, „Poezji
Dzisiaj”, „Wytrychu” . Jest promotorem kultury azjatyckiej, autorem artykułów
o tematyce kulinarnej i kulturalnej. Od 2013 roku jest redaktorem naczelnym
GoodPlaceWarsaw.pl. W czasie wolnym dźwiga ciężary. Mieszka w Warszawie.
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Grzegorz MALECHA
wiersze

(0)07 ZGŁOŚ SIĘ
odkąd sąsiad przywiózł sobie narzeczoną z Jamajki
marzą mi się wakacje w ciepłych krajach
(gdzie nawet przy minus dwudziestu w pełnym słońcu
endemiczna ludność słodzi kawę cukrem trzcinowym)
z zazdrością patrzę jak jej biodra odcinają się od śniegu
zmieniając perspektywę ostrej zimy w nagłą odwilż
(wychodzi z morza taka Halle Berry a'la Ursula Andress i wchodzi do sklepu pani Jadzi
a gdy idzie to tańczy jak eksportowa dziewczyna Bonda z dorzecza dolnej Odry)
i tak codziennie
a tym bardziej w weekendy kiedy na kanapie przy Borewiczu
dochodzę do wniosku że nawet jedno zero znaczy tak wiele

***
żyłem w przekonaniu że śmierć
jest niewidoczną z ziemi
ciemną stroną księżyca
połykasz tabletkę
i nie ma babiego lata
ścieżek rowerowych
pasów bezpieczeństwa
drzewek wunder - baum
czy noworocznych wyprzedaży
nikt też nie puszcza latawców
i psów
bezpańsko
dopiero wybudzony ze śpiączki
przypomniałem sobie słowa neila armstronga
że oblatują ją aby wrócić na ziemię
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ZAŚCIANEK
palec do budki cienie bawią się w chowanego
nocą wiejskie psy podobnie jak alarmy reagują na podczerwień
flaszki dzielą się tylko między siebie
od domu panny w ciąży rozbiegają się myszy
we wszystkich kierunkach roznoszą pohańbienie jak zarazę
zaklęcie nie działa przekleństwo grzęzinie w zimowym błocie
pałka zapałka dwa kije siedem praktyków
na kogo wypadnie tego pech (wyliczanka niechcianych dzieci)
budka się zamyka paluszki przytyka

NA CHWILĘ PRZED
nie lubię kiedy chodzisz po nocy sama
na szczęście dziś noc jest (z) tobą
czarna jest
milcząca jak kosmiczny pył
i trzyma w ręku detonator
z lontem o lata świetlne oddalonym od świtu
(różne są techniki liczenia czasu)
czas to odległość
odległość to przestrzeń
czas się kończy przestrzeń kurczy i szeleści
dochodzi północ
rozpoznaje jej klasyczne rysy
po krokach

Grzegorz MALECHA
od dziesięciu lat mieszkaniec dorzecza dolnej Odry, właściciel małego domu
niedaleko Parsęty, jesienią zbiera grzyby w pobliskich lasach, zimą pali w piecu.
Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, miłośnik miejsc zapomnianych
i opuszczonych, mąż, ojciec dwóch córek.
W międzyczasie czyta i pisze wiersze.
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Adam Marian JAŁOCHA
wiersze

TRĘDOWACI
niczym trędowaci
na czworakach
zdobywają supermarkety
pałają platoniczną miłością
do kasjerek
a potem
przymierzają
pakują
i krążą bez powodu
jak ten neurotyczny facet
w taniej starej tancbudzie
między drzwiami skrzypiącymi
niczym kolana stuletniego staruszka
a ubikacją
płaczącą ze starości
i wśród tego wszystkiego
moje tańczące myśli
przy smętnej muzyce retro
wokół nadmuchanego świata
wypełnionego brudnymi ulicami
z niebieskimi ptakami
(nie mylić z aniołami)
trzymającymi kurczowo w kieszeniach
comiesięczną rekompensatę
za picie używek
wash and go
i smutnymi starcami
siedzącymi na ławkach
wpatrzonymi w czubki swoich butów
jakby szukali oznak życia
pod wiekiem trumny
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MOJE MIASTO

KOLOR NIEBA

zeskrobano graffiti
z ciała tysiącletniego miasta
jak ze skóry tatuaż
usunięto plamy
młodzieńczego buntu

była gra w dmuchanego
na pieniądze
i ksiądz który
linijką prostował palce
kolejka po cukier
na tyle długa
że mogłem obszczać
wszystkie przyległe
do sklepu drzewa
była pierwsza kobieta
i pierwsza setka
Teresa Orlowski
i Toshiro Mifune
pierwszy oddech
i śmierć

fala zimnej wody
zmyła z kostki brukowej
ślady człowieka
a ostrzyżony na jeża trawnik
umiera od nadmiaru słońca
zmęczony- uciekam
od chorego zgiełku ulic
tylko muszę kupić bilet
do innego lepszego świata

kochałem kolor nieba

Adam Marian JAŁOCHA
Ur. 1967 w Krakowie. Publikował m.in. w Akancie i Helikopterze.
Autor dwóch książek poetyckich oraz współautor kilku antologii.
Mieszka w Krakowie.
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Jakub STRUMIEŃ
wiersze

DOLCE VITA
Za miasto wyjedziesz za śmieszne pieniądze.
Składać tomik bukolików na ołtarzach pastwisk.
Może powieść pastoralna, jeśli wiatr dopisze.
Powieści przynoszą prawdziwe pieniądze.
Widziałem kiedyś taką jedną, w kolorze
rozlanej kawy zbożowej, nożem,
takim specjalnym, nawet specjalnie
nie tkniętą, w latającym imadle
okładki, powtórka tytułu
dla zapominalskich, trochę
o i od wydawcy, przedmowa
dla uczących się czytać, a
warsztat – olśniewający. Jak nóż szefa. Jeszcze u szczytu
drabiny, powąchawszy kieszeń, już na dole
dałem za nią poważne pieniądze, niektórzy dali
się poćwiartować, i poćwiartowani jako te relikwie, niektórzy
złamanego grosza, niektórzy za żadne pieniądze.
Doceń, jak na twój widok strumyk płynnie
zwalnia, jak ktoś, kto po latach przyleciał na zlot,
zweryfikować? zlustrować? starą miłość?, jak maj
kołysze pod spożywczym rowerzystą, jak dymi
placek z żywej krowy. Dobrze słyszysz, żywej.
Niezapominajki chwil, na łonie, na wzgórzu. Koc
w stokrotki podziękowań. Smalec, ogórki, talia pajd.
Jakże czekadełko kocha swoją nieskończoność…!
Z mikrofali, co już tu dotarła, „Eurodykta”, swojski grzaniec.
A wszystko tak naprawdę, i za psie pieniądze.
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KUCHNIA (PIOSENKA MIGRACYJNA)
Wypadałoby też zjeść jak ludzie:
ryba w gazecie na pierwszej
z brzegu ławce, głęboki oddech
morza na wyciągnięcie nóg. Wiatraki na horyzoncie
straszyłyby mgły i niskie czarne ptaki. Po posiłku:
wykałaczka, świeża prasa, plotki z dworu.
Ale ten naganiacz w śmiesznym kapeluszu,
wiatr, zaciągnął nas do pustej knajpy, rzucając
coś po drodze i trzaskając drzwiami – na chłodne odchodne
od morza. Było siedzieć cicho, było
nie tłumaczyć przegadanej karty, kelner
nie podszedłby do stolika
jako chłopak z Kalisza (dla kolegów,
jak słyszeliśmy, „Szysiek”). „Kolejny bankrut?
(…) To ci moździerz ostryg !”.

Jakub STRUMIEŃ (pseud.)
(1974-) , niby mieszka w Bytomiu, lecz, jak znakomita większość, rozsiany po
świecie, cokolwiek znaczy słowo „po”. Pracuje jako palacz na statku żeglugi
śródlądowej i barista w bibliotece miejskiej. W rolach męża, ojca, szwagra
i teścia – naturszczyk, w pozostałych – uchodzi za epigona Bustera Keatona.
Publikował w „Helikopterze”, czytał na żywo.
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Dariusz ECKERT

CHARON
Między Letą a Bramą leży trójgłowy pies. Ktoś obok na murze namazał że „Cerber to suka”. Na szczęście pies
nie umie czytać. Nie żeby miał coś przeciw sukom, ale nikt nie lubi być mylony.

Cerber ma trzy głowy. Pierwsza warczy, Druga patrzy uważnie by warknąć dokładnie tyle ile pierwsza,
i, bogowie! Nie głośniej! Służy do przyznawania racji pierwszej. Trzecia szczeka od rzeczy i kiedy chce. Ale nikt
jej nie bierze poważnie. Jak to w rodzinie.

Czasem Charon mając mniej roboty siada na brzegu i czochra w zamyśleniu głowy Cerbera na zmianę. Snuje
opowieści o zielonych połoninach pełnych kóz i owiec, o pasterzach, psach i wilkach... O ich harcach, walkach
i pogoniach... O miłości, o psie pasterza i wilczycy... Pierwsza woli być głaskana...

Dziwnym trafem ogonem zawiaduje Trzecia Głowa. Czasem, gdy myśli sobie co by było, gdyby móc pobiegać
po łące, pogonić kota, zapoznać miłą suczkę – od razu zdradza go merdanie ogonem. Wtedy Pierwsza i Druga
patrzą na Trzecią surowo i z oburzeniem. Tylko Druga niekiedy myśli, że też by czasem pomerdała...

– Miłość to przekleństwo – autorytatywnie stwierdziła Pierwsza Głowa. – popatrz ile tu przychodzi z braku
czy nadmiaru –. Druga Głowa pokiwała się potakująco. – Hau!Hau! – zamerdała wesoło ogonem Trzecia na
widok staruszków trzymających się za ręce w łodzi Charona. Dwie głowy popatrzyły na Trzecią z politowaniem – potrafi zepsuć każdy aforyzm.

Błogosławiona Leta której wody uśmierzają największy nawet ból – osieroconych dzieci, zostawionych rodziców, rozdartej miłości. Oto młody Charon który zraniony w serce ucieka na drugi koniec świata w poszukiwaniu legendarnej rzeki. Pije ją już trzeci dzień, pochyliwszy się za bardzo - wpada cały. Wyciągnie go i zatrudni
Hades. To było wiele lat temu. Charon zapomniał. Zapomniał nawet umrzeć.

Czasami wypływa jednak jak bąbel z gejzeru obraz cudownych oczu i gołębi dotyk pocałunku. W panicznym
olśnieniu wyciąga wtedy pierścień z rubinem który nosi zawieszony na szyi i przygląda mu się ze zdumieniem. Mruży oczy – skąd ja go mam?...
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Dariusz ECKERT

Charon wozi wszystkich. Wszyscy mają tą samą klasę – kosztuje 2 obole. ... To może być król, dopiero co
z uczty – siny i z pianą na ustach, albo młodzieniec prosto z rydwanu, jeszcze z wiatrem we włosach i pędem
w oczach. Są tłuści w klejnotach którzy nagle zrozumieli jak pusta była ich zachłanność a teraz pusty śmiech.
Bywają starcy czarni suknią i duszą. Z zapadniętymi policzkami i oczami, nie znający zmiłowania dla siebie
ni dla innych. Teraz widząc daremność zapadają się w sobie jak przekłuty pęcherz... Bywają żołnierze; młodzi
ściskają jeszcze drzewce oszczepów i złomki mieczy, patrząc nierozumiejącymi oczami, dziwiąc się dlaczego
rana nie krwawi już i nie boli... Starzy stoją spokojnie, trochę chmurni, jakby liczyli że ich to ominie, ale jeżeli
nie, to trudno... Wzruszają ramionami.
Bywają matki załamujące ręce, przerażone dzieci, zrozpaczeni, pełni bólu, którzy nie mogli unieść dnia. Charon litościwie podaje wszystkim kubek wody z Lety. Do drugiego brzegu dopływają już spokojni.

Najgorsi są herosi. Niesyci chwały, zwycięstw, fety, igrzysk na swoją cześć. Herosi którzy mieli tego pecha że
stanęli na drodze bogom stając się zabawką nieśmiertelnych. Wykrzykują że to niesprawiedliwe, szarpią się
gniewnie, odgrażają... Charon znosi to ze spokojem filozofa – Sprawiedliwość powiadasz? Wierzysz w sprawiedliwość? To mit! Wierzysz w mity?..

Monety Charon ciska zawsze w jedno miejsce. A kiedy nazbiera się już odpowiednia górka oboli, przylatuje
Hermes by rozsypać je po świecie. Każdy, kto po najszczęśliwszym choćby zakupie, dostanie taką resztę, wie.

Kiedyś do Hadesa zeszła Artemis. Tylko wilk odważył się jej towarzyszyć. Stał spokojnie patrząc na dziwoląga
z podziemi. Cerber nie mógł uwierzyć – „cóż za jednomyślność! „ pomyślała Pierwsza. Druga patrzyła to na
Pierwszą to na wilka, ale posłusznie pomyślała to samo. Trzecia węszyła z napięciem w stronę przybysza
... – a więc tak pachnie wolność?.. -

Czasem, gdy Hades wyrusza swym czarnym rydwanem na świat, Cerber łasi się o choćby cieplejszy gest. Nie
doczekawszy, Pierwsza Głowa warczy na Drugą, a w Trzeciej lęgną się absurdalne myśli, że może kiedyś pan
wziąłby go na ... spacer?

Hades na ogół nie przesiaduje przed Bramą, ot, tyle co wchodzi czy wyjeżdża. Tym razem siedział na kamieniu
przy brzegu Lety i wzdychał. Zdawałoby się że chce coś powiedzieć, ale w ostatniej chwili rezygnuje. Wreszcie
cisnął ze złością kamyk w wodę i zerwał się poirytowany. Charon położył mu rękę na ramieniu. Nigdy by sobie
nie pozwolił na taką poufałość ale i Hades zachowywał się niezwykle. Dotknięty, drgnął zdziwiony tym obcesem, a Charon spojrzał mu głęboko w oczy, po czym przymknął je potakująco. Hades strząsnął dłoń starego
i ruszył do Bramy, nagle stanął i jakby chciał wrócić, przeprosić wiernego sługę, ale i z tego zrezygnował
i machnąwszy obiema rękami uciekł do siebie. – Będą kłopoty – uśmiechnął się Charon – będą kłopoty! –
i uśmiechał się coraz szerzej

66

06 [2018]

Obszary Przepisane

Kiedy Hades pewnego dnia zaczął przeglądać się w Lecie, oglądać uważnie oba profile i naciągać skórę na
policzkach Charon i Cerber stanęli jak wryci. – Jak myślisz? – Hades spytał Charona prężąc muskulaturę i poprawiając włosy. Charon wygiął usta z uznaniem a gdy szef się odwrócił, złapał się za twarz – Będą kłopoty!..
Pierwsza Głowa wzniosła oczy do góry, westchnęła, a Trzecia zaskomlała nie rozumiejąc. – Będą kłopoty –
powtórzył z wesołymi iskierkami w oczach czochrając Trzecią Głowę

– Miłość! – prychnęła z pogardą Pierwsza – Nawet nasz Pan zwariował! A jaka heca na górze z teściową! –
Druga potakiwała patrząc okrągłymi oczami na Korę a Trzecia jawnie nadstawiała głowę do głaskania. Hades
nadstawiał czwartą

Pewnego razu Losowi udało się zadziwić i Charona. A to nie lada sztuka! Najpierw przewiózł dwóch braci
wzajem pokłutych nożami. Już pogodzeni, objęci... Pobili się o dziewczynę która sama zdecydować nie umiała. po chwili na pierwszym brzegu pojawiła się Ona. Spod lewej piersi wystawała jeszcze rękojeść noża. –
Przysłał mnie do was wasz najmłodszy brat – uśmiechnęła się. A gdy pojawił się i on i wyszeptał ze spuszczoną głową że też ją kochał... Charon pokręcił głową zagarniając ich ramieniem – Chodźcie dzieci – i pomyślał
brzydko o Afrodycie. Trzecia Głowa nie rozumiała Charona. – Przecież inaczej nie mogli być razem!...

Czasem, gdy naprawdę jest posucha, czyli nie ma żadnych wojen, a na świecie układa się dobrze, więc i ludzie
szczęśliwsi (sami oceńcie jaka to rzadkość). Charon wyciąga szachownicę i grają z Pierwszą Głową w szachy.
Trzecia wtedy ostentacyjnie ziewa i pomlaskawszy układa się spać. Druga poziewuje dyskretnie i obserwuje
ruchy figur nic nie rozumiejąc. Siedzą tak godzinami ale nie wynik jest tu ważny. Zresztą, i tak wszystkie
figury są czarne...

Kiedyś rozpętała się na górze niezła zawierucha. Hades już zawczasu sprawił Charonowi nową wielką łódź.
I zaczęło się – schodzili setkami dzień w dzień. Pierwsza Głowa triumfowała – Znów jakaś cholerna miłość!
Ponoć ma na imię Helena! – A indagowani przez nią schodzący do łodzi żołnierze, pytani czy było warto,
odpowiadali – czyż nie oddaliśmy wszystkiego?..

Czasem Cerber, który ma pilnować by nikt bez pozwolenia Hadesa nie wszedł ani nie wyszedł z Tartaru, miałby ochotę kogoś wypuścić. A właściwie nie Cerber tylko Trzecia Głowa. Ale pozostałe naprawdę pilnują. Hades
bywa zły. Mógłby porządnie kopnąć. A dupe mają jedną.

Kiedyś Charon odwoził pokurczoną starowinkę. Na jej palcu błyszczał cieniutki pierścionek z rubinem. Trzecia
Głowa przypomniała sobie że identyczny wisi u Charona na szyi. Miał już za grube palce. Stary przewoźnik
przyglądał się jej z napięciem i czułością. Jakby chciał jej coś powiedzieć. Ale milczał. Kiedy odprowadził ją
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i usiadł, obejrzał pierścień, przetarł oko i zaczął – Dawno temu, jak byłem młody... – Pierwsza Głowa parsknęła śmiechem. Stary zerwał się jak dźgnięty szydłem. Nic już nie powiedział.

Któregoś razu stała się rzecz niesłychana. Kiedy swoim zwyczajem Pierwsza rzuciła z przekąsem że to wszystko przez tą dziwkę z Cypru ... Trzecia złapała ją zębami za pysk i wywarczała że jeżeli jeszcze raz... to ją po
prostu odgryzie! Od tej pory Pierwsza gryzie się sama. W język.

– Nigdy bym się nie spodziewał, że można aż tak kochać – powiedziała Pierwsza Głowa Cerbera po wizycie
szansonisty O. – A ty, głupi czego wyjesz? – zaszczekały obie do Trzeciej... A gdy Cerber odprowadził już
merdając ogonem (jednym) Eurydykę do Bram ... zawył na trzy głosy...

Cisza. Na jej białym tle słychać wyraźnie czarne kropki dźwięków; krótki brzęk monet, skrzyp drąga w kościstych dłoniach Charona (może to jego ręce?), szuranie dna łodzi o żwir, czasem jakiś głos pasażera niknie
połykany przez czeluściste sklepienia Tartaru. Czasem zagrzmi szczeknięcie, przetoczy się burzą i znika w korytarzach. W tej ciszy słychać nawet jak czasem do Lety kapnie filozoficzna Charonowa łza. I świst powietrza
rozcinanego ogonem.

Dariusz ECKERT
... krakowski poeta, murarz i chuligan. Urodził się w lipcu, 1964 w Krakowie.
Zaangażowany w wiele różnych przedsięwzięć artystycznych w dziedzinach
literatury, muzyki i teatru. Drukowany między innymi w Szafie, Dozie, Obok,
Pograniczach, Arteriach, Red i Prowincji. Drukowany też w licznych zbiorach
tematycznych. Zamieszczany też w wielu cyfrowych nośnikach literackich np.
„Helikopter”. Wokalista i autor tekstów grupy INKWIZYCJA.
W kwietniu 2008 nakładem wydawnictwa Bifrost z Krakowa wydał zbiór wierszy
i krótkich opowiadań pt. „Mój anioł”.
W 2009 wydał zbiór bajek „Król Pafnucy” (Debiut).
I w 2012 roku po odbiciu się od wielu drzwi Warszawska Firma Wydawnicza
wydała powieść „Kamienicę”. Za tą ostatnią nominowany do nagrody Angelusa.
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Adrian PLATKOVSKY
art

www.platkovskyart.com

ur. 1986 w Cieszynie. W 2007 r. ukończył szkołę Profesja w BielskuBiałej na kierunku reklama i media. W 2010 rozpoczął studia
graficzne w Chorzowie. Od 2012 mieszka i pracuje w Oslo,
w Norwegii. Od 1998 jest aktywny na wielu polach: graffiti, street
art oraz od 6 lat tworzy abstrakcyjne kompozycje w technice
malarskiej.
Jego prace łączą style: rajonizm, futuryzm and graffuturyzm.
Artysta w swoich pracach inspiruje się motywami urbanistycznymi
jak również motywami zaczerpniętymi ze świata natury.
Jest uczestnikiem licznych festiwali streetartowych, kulturalnych
wydarzeń oraz wystaw.

Wystawy/eventy:
Oslo street art week, Elefant Kulturkartellet, Oslo, Norwegia, 2018

Project BACKPACK Galleri Podium, Oslo, Norwegia, 2015

City Lights/Afterimages, wspólnie z VJ Malaga, Playground, Warszawa, 2018

Project BACKPACK Paradise Kultur Raum, Berlin, Niemcy, 2015

Small works-BIG TALENT group show, Las Laguna Gallery, California, USA, 2017

Cutting Edges Ada Rudyk and Adrian Platkovsky GKV Gallery,
Oslo, Norwegia, 2015

Part of Gategaver project from Terje Grimen, Norwegia, 2017

Project BACKPACK Centrala Gallery, Birmingham, UK, 2015

Wystawa grupowa, Galeria 13, Cieszyn, Poland, 2017

Project BACKPACK Bridge Art Space Bangkok, Tailandia, 2014

Project BACKPACK The Hollows Art Space Brooklyn, New York, USA, 2016

Project BACKPACK Forest 4:8 Gallery Edinburgh Scotland, UK, 2014

Project BACKPACK / Error in art solo exhibition,
Gallery Container, Tbilisi, Gruzja, 2016

Elvelangs i Fakkellys Painting performance Oslo, Norwegia, 2014

Maximum Diversity in Minimum Space group exhibition, Gallery13,
Cieszyn, Poland, 2016

Project BACKPACK Gallopperiet,
Stadens Museum for Kunst Copenhagen Denmark, 2014

At the edge of city group exhibition, GKV Gallery, Oslo, Norwegia, 2016

UMN Sommerleir workshop, life painting As Norway, 2014

Project BACKPACK Decentre, Londyn, UK, 2016

Project BACKPACK Second Souffle street festival Limoges, Francja, 2014

GATEKUNST VERNISSASJE UTSMYKNING RIFT COLLOSEUM,
Oslo, Norwegia, 2016

Project BACKPACK Loara street exhibition Paris, Francja, 2014

Project BACKPACK DVŮR UMĚNÍ PRAHA/ Rezydencja artystyczna,
Praga, Czechy, 2016

Hausmania Festival Group Exhibition Podium gallery Oslo, Norwegia, 2013

Project BACKPACK Anagra Gallery, Tokyo, Japonia, 2015

Ada Rudyk & Adrian Platkovsky Exhibition„Before the end”
Český Těšín, Czechy, 2012

Project BACKPACK Yuyuan Old Street, street performance,
Shanghai, Chiny, 2015

Biennale w Wenecji Cieszyńskiej Group Exhibition Cieszyn, 2012

Galgeberg Kreative Verksted Group Exhibition Oslo, Norwegia, 2013

United Colours Havirov, Czechy 2009

Project BACKPACK Rajouri Garden street performance, New Delhi, Indie, 2015

Południowy Rytm, Żory, 2010

Out of frame GKV Galleri, Oslo, Norwegia, 2015

STYLE COMBAT Niechorze, 2009, 2008

Project BACKPACK VLLA, Amsterdam, Holandia, 2015

Underground Graffiti Jam, Opava Czechy, 2008

Project BACKPACK Taubanesentralen plener exhibition,

400 ml GRAFFITI JAM, Bytom, 2007

Spitsbergen, Norwegia/Arktyka, 2015

Town colors street art jam Cieszyn, 2007

Project BACKPACK C.I.T.I. Sala Arte Joven, Madryt, Hiszpania, 2015
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