PODGLĄD
Kwartalnik Literacki

Oddziału Warszawskiego
ROK I - NR 1

STOWARZYSZENIA
PISARZY POLSKICH

W NUMERZE:
Julia Hartwig
Sergiusz Sterna-Wachowiak
Piotr Wojciechowski
Andrzej Titkow
Marek Ławrynowicz
Anna Janko
Wojciech Kaliszewski
ks. Janusz Kobierski
P. Müldner-Nieckowski
Krzysztof Bielecki
Jerzy Górzański
Adriana Szymańska
Grzegorz Łatuszyński
Jan Strękowski
Hanna Kowalewska i inni

31 - 03 2015

________________________________________________

JEST TO WYDANIE ELEKRONICZNE
KWARTALNIKA LITERACKIEGO OW SPP
„PODGLĄD“
Nr 1_2015 (01-I – 31-III)
Prosimy naszych Czytelników o nadsyłanie
konstruktywnych propozycji
i uwag krytycznych,
które pozwolą wypracować lepszy proﬁl pisma,
niż udało nam się zrealizować w biegu.
Zdajemy sobie sprawę z pewnych niedoskonałości
tego numeru,
ale będziemy chcieli we współpracy z całym
środowiskiem pisarzy Oddziału Warszawskiego
ulepszać nasz periodyk
z kwartału na kwartał.
REDAKCJA

02

PODGLĄD - Kwartalnik Literacki OW SPP nr 1 2015

W numerze:
________________________________________________

POD
GLĄD
Kwartalnik Literacki
Oddziału Warszawskiego
Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich
ISSN 2392-2753
Nr 1 (31 marca 2015 roku)
Strona w Internecie:
http://podglad.com.pl
adres e-mail:
redakcja@podglad.com.pl
Redaktor naczelny:
Małgorzata Karolina Piekarska
Z-ca redaktora naczelnego:
Grzegorz Łatuszyński
Sekretarz Redakcji:
Katarzyna Boruń-Jagodzińska
Kolegium redakcyjne:
Piotr Müldner-Nieckowski
(poezja, esej, dramat)
Maciej Parowski
(proza, krytyka)
Małgorzata Strękowska-Zaremba
(proza)
Wydawca:
Zarząd
Oddziału Warszawskiego SPP
Skład i łamanie:
Oﬁcyna Wydawnicza „Agawa“
Korekta:
Małgorzata Strękowska-Zaremba
Druk:
Drukarnia „TOTEM“

Z życia OW SPP
Małgorzata Karolina Piekarska
Słowo na dobry początek . . . 3
Julia Hartwig
Witamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Sergiusz Sterna-Wachowiak
Ostatecznie tylko to... . . . . . . 5
Pożegnanie
Tadeusza Konwickiego
Nikłe światła . . . . . . . . . . . . . . 7
Oleodruk Ogrodu Saskiego . . 8
Andrzej Titkow
Przechodzień . . . . . . . . . . . . . 9
Małgorzata Karolina Piekarska
Nie zdążyłam . . . . . . . . . . . . 14

Poezja
Adam Puslojić
Kupiłem gwiazdy . . . . . . . . . 22
Ojcze nasz . . . . . . . . . . . . . . 23
Ostatni poeci . . . . . . . . . . . . 24
Zerowy stopień poezji. . . . . . 25
ks. Janusz A. Kobierski
Recenzja o poecie . . . . . . . . 40
Rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Wzwyż . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Inna strona świata . . . . . . . 42
Piotr Müldner-Nieckowski
Jak z nim rozmawiać... . . . . 43
Trzy centymetry . . . . . . . . . . 43
Na śmierć Andrzeja Bursy . . 44
Agnieszka Syska
poemat z soli . . . . . . . . . . . . 46
Andrzej Titkow
Ornithology . . . . . . . . . . . . . 49
[Dzisiaj na śniadanie] . . . . . 49
Grzegorz Łatuszyński
Słowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Ostatni spacer . . . . . . . . . . . 60
Żyć w słowie całym sobą . . . 63

PODGLĄD - Kwartalnik Literacki OW SPP nr 1 2015

1

W numerze:

________________________________________________
Poezja cd.

Katarzyna Boruń-Jagodzińska
Król elfów odszedł . . . . . . . 80
Coppelia tańczyła poloneza 81
Wodnik lamentuje . . . . . . . 82
Jerzy Górzański
„Przez Raj wiosłować...“ . . . . 83
Deouville . . . . . . . . . . . . . . . 84
Do słów... . . . . . . . . . . . . . . . 85
Krzysztof Piechowicz
Claudio Monteverdi... . . . . . 86
Jerzy Binkowski
Soleczniki – Ejszyszki... . . . 115
Stary niedźwiedź... . . . . . . 115
Alleluja . . . . . . . . . . . . . . . 116
Sylwia Gibaszek
Szklarnia . . . . . . . . . . . . . . 117
Wiersz okolicznościowy . . 118
Jan P. Grabowski
Co wydarzyło się... . . . . . . 119
Eugeniusz Kasjanowicz
Daj mi niebo błękitne . . . . 120
[Idą "snutki"] . . . . . . . . . . 121
Agnieszka Stabro
Pop Powstanie . . . . . . . . . 122
Walizki . . . . . . . . . . . . . . . 122
[Ci co odeszli] . . . . . . . . . . 123
Jerzy Śleszyński
Dokument . . . . . . . . . . . . . 124
Ryszard Częstochowski
Bóg w nas . . . . . . . . . . . . . 131
Ślimak JJ Rousseau . . . . . . 129

Felieton
Jan Strękowski
Książki na tapecie . . . . . . . . . 54
Piotr Wojciechowski
Czy istnieją książki... . . . . . . . 98

Krytyka
Grzegorz Łatuszyński
Ukrzyżowanie na tarczy... .. . 26
Adriana Szymańska
Całe życie do wiersza . . . . . . . 52
Wojciech Kaliszewski
W pieczarach samotności... .108

Monodram

Proza
Marek Ławrynowicz
Patriotów 41 . . . . . . . . . . 17

Anna Janko
Mała zagłada . . . . . . . . . . . 34
Andrzej Titkow
Przystanek Instytut... . . . . . 65
Hanna Kowalewska
Tam, gdzie nie sięga... . . . . 72
2

Grzegorz Walczak
Suchotniki . . . . . . . . . . . . . . 88
Jacek Durski
36 bytów . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Małgorzata Strękowska-Zaremba
Willa trzech łotrów . . . . . . . 103
Wojciech Chmielewski
Belweder gryzie w rękę . . . . 133
Zbigniew Zbikowski
Berlin Indigo . . . . . . . . . . . . . 139
Krzysztof Bielecki
Przepaść . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Wiesława Oramus
Złudzenia optyczne . . . . . . . .150
Grzegorz Kasdepke
Zaskórniaki i inne dziwadła 152
Andrzej Zimniak
Władcy świtu . . . . . . . . . . . . 154

Michał Dąbrowski
Szczęście . . . . . . . . . . . . . . . 126
W nr 1 „Podglądu“ publikujemy
prace graﬁczne członków naszego
Stowarzyszenia: Piotra
Wojciechowskiego, Katarzyny
Boruń-Jagodzińskiej, Agnieszki
Syskiej i Sylwii Gibaszek.

PODGLĄD - Kwartalnik Literacki OW SPP nr 1 2015

Z życia OW SPP
________________________________________________

Słowo na dobry początek
To pierwszy numer naszego wspólnego pisma.
Tytuł „Podgląd” zaproponował Grzegorz Łatuszyński.
W czasie pierwszego kolegium redakcyjnego uznaliśmy,
że jest trafny,
bo... tak naprawdę pismo podgląda
pisarski warsztat każdego z nas –
członków
Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Co tworzymy? Co publikujemy?
Właśnie to, co pokazuje pierwszy i, mam nadzieję,
kolejne numery
„Podglądu”.
Wierzę, że pismo przyczyni się zarówno do ożywienia,
jak i integracji naszego pisarskiego środowiska.
Pozwoli nam wszystkim poznać siebie nawzajem.
Przede wszystkim jednak spopularyzuje
nasze Stowarzyszenie i jego członków,
a także uświadomi Czytelnikom, czym jest Dom Literatury,
w którym raz na jakiś czas spotykamy się
i prezentujemy naszą twórczość oraz wspominamy tych,
których nie ma już wśród nas.
Czytelnikom życzę miłej lektury.
A nam – autorom?
By wena nigdy nas nie opuszczała.

Małgorzata Karolina Piekarska
PODGLĄD - Kwartalnik Literacki OW SPP nr 1 2015
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Witamy
pierwszy numer nowego kwartalnika „Podgląd”,
który ukazuje się dzięki staraniom
Zarządu Oddziału Warszawskiego
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Brak pisma literackiego
odczuwało się już od dawna, toteż
inicjatywa ta spotkała się z ogólną aprobatą,
zwłaszcza, że w ostatnich latach
liczba członków Stowarzyszenia wzrosła, podobnie
jak wzrosła liczba stojących przed nami problemów
natury materialnej i zawodowej.
Nowe pismo da nam nie tylko możliwość bliższego
wglądu w sytuację naszej literatury,
ale otworzy się też na publikację
najnowszych osiągnięć współczesnych pisarzy
i umocni łączącą nas wspólną więź
w służbie kultury.
Najlepsze życzenia dla nowego kwartalnika!
Julia Hartwig
Prezes Honorowa SPP
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Ostatecznietylkotosięliczy:dzieła.Naszatwórczość.
Stąd kondycja pisarza, sytuacja książki, warunki
uprawianiatwórczości,promocjaliteraturypięknej,czytelnictwo,jakośćpolszczyznyi kulturasłowanależądo
priorytetówStowarzyszeniaPisarzyPolskich.Leczakt
twórczy odbywa się w pozornej samotności, w ciszy
i skupieniu.Podobniew skupieniu,ciszyi pozornejsamotnościodbywasięaktlektury.Obcowaniez dziełem,
zesztukąpięknegosłowa,zeświatemprzedstawionym,
zeświatoobrazem,wyobraźniąi wrażliwościąpoety,prozaika,eseisty,dramatopisarza.
Powiedziałemniezbytładnie:„pozornie”,nazwałem
samotnośćpisarzai jegoczytelnika„pozorną”.Akttwórczyi aktlekturyodbywająsięprzecież,choćnajlepiej
w samotnościi ciszy–zapośredniczonew tworzywiejęzyka,któryjest-i-nie-jestwspólny.Tworzywoliteratury
mazakanwęjęzykogólny:anonimowycodoautorstwa
i powszechnyw użyciu.Takwięci pisarz,i czytelniksą-i-nie-sąsamotni.Chociażmilczącoi cicho,łącząsięzawszewewspólnociekomunikacji,„nadania”i „odbioru”.
Truizmembyłobyprzypominać,żezasadnicząw tym
rolęodgrywatekst,utwórliteracki,„komunikat”.Zapisanynakartcepapieru,wydrukowanyw postaciksiążPODGLĄD - Kwartalnik Literacki OW SPP nr 1 2015
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ki,opublikowanyw czasopiśmie.Naprzykładw kwartalnikuliterackim,bardzotrafniezatytułowanym„Podgląd”.Niejestjużbowiemtruizmemtwierdzić,żeaby
możliwybyłpodgląd–musząistniećpodglądanyi podglądający.Ten,ktopozwalasiępodglądaći ten,ktopodglądaniemjestzafrapowany.
Doskonały,bardzopisarski,samoświadomytytuł:tylew nimrzeczyintymnej,ilezapośredniczonej,skomunikowanej,dialogowej.Autorzydopuszczajączytelników
doswoichwarsztatów,tajemnic,prób,nowychtekstów
–czytelnicy,wśródktórychsąi adepci(możejeszcze
o tymniewiedzą),mogąsięczućzaproszonymi.Tonie
jest–jasnoi głośnonazwane–dwuznacznepodglądactwo,wieloznacznepodglądanie.Raczejwłaśniepodgląd.
Z radościąwitamkwartalnikliterackiwarszawskiegoOddziałuStowarzyszeniaPisarzyPolskichi życzę
„Podglądowi”wielupodglądów.Toznaczy–jużmówiłem–poddającychsiępodglądowiPT.Autorówześwietnymi tekstami i oddających się podglądowi PT.
Czytelników.
SergiuszSterna-Wachowiak
prezes
StowarzyszeniaPisarzyPolskich
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Tadeusz Konwicki
Aby pisać, muszę mieć drugiego człowieka.
Tadeusz Konwicki

Nikłe światła
„Przegląd literacki” 1948, nr 1

Szeleszczą drzew obłoki
na więdnące niebo spływając
tramwaj światłem napęczniały
w smutku ulicy przystaje
mrok gasi przechodniów kroki
zapalam gwiazdkę małą.

PODGLĄD - Kwartalnik Literacki OW SPP nr 1 2015
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Oleodruk Ogrodu Saskiego
„Przegląd literacki” 1948, nr 1

Niebo jest ciche
jak latarnia nad grobem żołnierza
niżej domy ostygłe
i rozdarta śpiewem komara wieża
fontanna topi w cieniu
śmiejące się dzieci
zielone trawniki do obrzękłej ziemi
przypinają poeci
tylko ptaszek samotny
jak na świeczniku
na drzewie przestrzelonym
zapala świece wiosny.

Wiersze Tadeusza Konwickiego
z tomu:Nic albo nic
Czytelnik, Warszawa 1971
8
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Andrzej Titkow
PRZECHODZIEŃ

„Ja chcę być przechodniem, którego człowiek spotyka
w życiu. I pomachać mu, dać mu znak, że są jeszcze inni
na świecie, że nie jest sam”. Tak brzmią ostatnie słowa
mego dokumentalnego filmu „Przechodzień”. Ich autor jest
dla mnie jak ów słynny wzorzec metra z Sevres pod Paryżem. Z tym tylko, że tego wzorca nigdy nie widziałem, a Ta deusza Konwickiego – tak. Właściwie towarzyszył mi
nieustannie przez całe moje, długie już, życie. Zanim zaistniał jako realny byt, człowiek mieszkający na ulicy Górskiego w Warszawie, był jednym z przewodników duchowych mojej młodości, człowiekiem, który kształtował mój
umysł i serce. Gdy byłem nastolatkiem, hipnotyzowały
mnie jego filmy „Pierwszy dzień lata” i „Zaduszki”, fascynowały książki „Dziura w niebie” i „Sennik współczesny”.
Kiedy po wielu latach ponownie oglądałem te filmy i czy tałem te książki, zastanawiałem się, co mogłem rozumieć
z nich jako nastolatek. Pewnie niewiele, ale to niewiele wy starczyło, by zapisał się niezbywalny ślad. Z zachwytem
oglądałem wielokrotnie „Salto”, jako niezwykle krytyczny
student Szkoły Filmowej w Łodzi, a „Jak daleko stąd, jak
blisko”, wciąż z tym samym zachwytem, obejrzałem, już
jako pozbawiony wielu złudzeń, choć jeszcze bez twórcze go dorobku, początkujący reżyser. Smutna, mądra bajka
„Zwierzoczłekoupiór” była bandażem na moje niezabliźnione jeszcze rany po Marcu’68. Te wszystkie słowa i obrazy
żyły ze mną i we mnie. Były znakiem nadziei, że ludzka
wspólnota, choć trudna, jest jednak możliwa.
W roku 1984 udało mi się zrealizować film dokumen talny „Przechodzień”. Zrobienie filmu o Tadeuszu Konwic kim, który był non person numer jeden PRL-u, zakrawało
PODGLĄD - Kwartalnik Literacki OW SPP nr 1 2015
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na cud. Sam Konwicki w książce „Nowy Świat i okolice”,
wydanej dwa lata później, tak opisuje to wydarzenie:
„Przysłano po mnie samochód, ja wsiadłem do tego samochodu jak gwiazdor i pojechałem na plan. Tam czekałem długie kwadranse w bocznym pomieszczeniu, aż ekipa
upora się z reflektorami i z kamerą, która nie chciała ru szyć”.
Urocze, zabawne zdania napisane przez beletrystę
z prawdziwego zdarzenia. Oczywiście nie było reflektorów,
jakaś jedna skromna lampa zaledwie, kamera ani razu się
nie zacięła, no i nie było długiego czekania w bocznym pomieszczeniu. Ba, nie było nawet żadnego bocznego pomieszczenia. Długi wywiad, od którego zaczynaliśmy
zdjęcia do „Przechodnia” miał być kręcony w mieszkaniu
pisarza. Jednak w ostatniej chwili Tadeusz Konwicki zmienił zdanie. Bał się, że ekipa filmowa zdewastuje jego siedzibę, tak przynajmniej uzasadniał swoją decyzję. Było to
kilka dni przed rozpoczęciem zdjęć, więc wpadłem w pa nikę. Na krótko. Przypomniałem sobie, że dysponuję dużym mieszkaniem, niezamieszkałym przez nikogo, od
śmierci mojego Dziadka. Tadeusz Konwicki przyjechał na
plan. Zaczął od uważnych oględzin wnętrza. I powiedział,
że wybrałem właściwe miejsce na realizację filmu. Bo to ja
jestem autorem i miejsce powinno być ważne dla mnie,
a nie dla niego. I potem zaczęliśmy rozmowę przed kame rą, która trwała kilka dni. Słuchałem go uważnie, patrząc
mu nieustannie w oczy, z dłonią na wyłączniku kamery,
ponieważ pracowaliśmy na taśmie filmowej, która była re glamentowana. Chciałem zrozumieć strategię mego idola,
by uniknąć niepotrzebnych lub przypadkowych włączeń.
Tadeusz Konwicki pięknie pisze o tej swojej strategii na
kartach cytowanej już książki „Nowy Świat i okolice”:
„W końcu wszystko ruszyło i ja napinałem się i rozluź niałem, grałem swobodę, szczerość, bezpośredni stosunek
do życia, usiłowałem także nie grać, nagle być sobą, błysnąć inteligencją, mignąć złotą myślą i raptem rozśmieszyć
nonszalancją, a jeśli się uda, to i nagle wzruszyć odrobin ką wzruszenia. Jednym słowem, grałem jak szalony w fil -

10
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mie, co z góry ma rangę pułkownika, to znaczy w momencie rozpoczynania zdjęć wszyscy wiedzą, że pójdzie na
półki”.
Słuchając pasjonujących monologów Konwickiego,
a także wchodząc z nim w dialog, ani przez chwilę nie myślałem, że film wyląduje na półce. Byłem całkowicie skoncentrowany na zdjęciach i od samego początku, czułem
bardzo wyraźnie, że między opowiadającym i słuchającym
wytworzyła się dobra chemia, która działa na korzyść te go filmu i przyniesie dobre rezultaty. Podczas zdjęć Tadeusz Konwicki miał swoją strategię, a ja swoją. Okazało się,
że własną strategię miała także „władza ludowa”. Wcale
nie chciała filmu włożyć na półkę, choćby najwyższą, postanowiła, po prostu, skazać go na nieistnienie. Ale i to
się, o dziwo, nie udało. Film został rozpowszechniony na
kasetach przez Video-Nową i, dzięki temu, niepokorny autor kultowej „Małej apokalipsy” dotarł ze swoim przekazem pod strzechy, a ja sam, w latach 80., istniałem jedynie
jako autor filmu „Przechodzień”.
Na planie filmowym spotkaliśmy się z panem Tadeuszem ponownie w roku 2002 podczas realizacji filmu
„Całkiem spora apokalipsa”. Wróciłem do Konwickiego, byłem bowiem przekonany, że jest on doskonałym medium
do opowieści o transformacji ustrojowej. W moich oczach
był Konwicki klasycznym nosicielem inteligenckiego eto su. A transformacja zmieniła niewątpliwie dotychczasowy
status polskiego inteligenta. Został on zdegra- dowany,
przestał być magiem, wieszczem i prawodawcą. Tadeusz
Konwicki precyzyjnie i błyskotliwie, mądrze i prześmiew czo, czyli po swojemu, wyartykułował to wszystko w moim
filmie. W tym spotkaniu nie było już może poprzedniej eu forii. Było natomiast smutne, ciche porozumienie dojrza łych, poobijanych przez życie partnerów. Nagle przypomniałem sobie, jak przed laty, podczas realizacji „Prze chodnia”, gorąco pragnąłem, by przejść ze swym guru na
„ty”. To sztubackie marzenie nie ziściło się ani wtedy, ani
podczas naszego drugiego filmowego spotkania, ale nieco
później. W listopadzie 2002 roku lecieliśmy razem do No PODGLĄD - Kwartalnik Literacki OW SPP nr 1 2015
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wego Jorku. Tadeusz Konwicki na retrospekcję swoich filmów, a ja na doczepkę, jako autor „Przechodnia”. Dzięki
niemu leciałem po raz pierwszy w swoim życiu do USA i to
od razu w kabinie business class. Pan Tadeusz bardzo źle
znosił lot, głównie z powodu zakazu palenia. Tak więc niespiesznie sączyliśmy whisky, prowadząc rozmowę. I tak,
gdy samolot unosił się wysoko w powietrzu, gdzieś nad
Atlantykiem, Tadeusz Konwicki spojrzał na mnie badawczo znad kolejnej szklanki whisky i oświadczył stanowczo,
że trzydziestoletnia znajomość upoważnia do wypicia bruderszaftu. A ja na to: „Jest gorzej, niż pan myśli, panie Tadeuszu, znamy się już prawie czterdzieści lat”.
Konwicki nie pamiętał oczywiście naszego pierwszego
spotkania, które odbyło się wiosną 1964 roku. Przyszedłem do niego wówczas po radę. Miałem zamiar zdawać
do Szkoły Filmowej w Łodzi, gdzie wcześniej należało złożyć swoje prace. Przyniosłem mu do oceny moją teczkę zawierającą młodzieńcze wiersze i prozę, trochę fotografii
i amatorski film. Byłem nieśmiałym, zakompleksionym
maturzystą, a Tadeusz Konwicki był dla mnie tajemniczym mieszkańcem Olimpu. On jednak potraktował mnie
bardzo poważnie. Nie wywyższał się ani mnie nie pouczał,
nie szydził i nie kpił. Potraktował mnie serio. Pochylił się
z wielką uwagą nad kanciastymi utworami osiemnastolat ka i dodał mi otuchy powściągliwą pochwałą.
Protagonistami moich filmów dokumentalnych byli
wielcy artyści i zwyczajni, anonimowi ludzie. Najczęściej
współpraca z nimi przebiegała harmonijnie, a czasami by wała trudna i konfliktowa. Z nikim jednak nie pracowało
mi się tak idealnie jak z Konwickim. Był on człowiekiem
niezwykle wielkodusznym. Nie wtrącał się w proces twór czy, nie dawał żadnych rad i niczego nie żądał. Cierpliwie
czekał, aż film zostanie ukończony i wtedy dopiero oglą dał i powściągliwie chwalił. Jak bardzo cenił „Przechodnia”, dowiedziałem się prawie dwadzieścia lat po premierze
z jego laudacji wygłoszonej po pokazie tego filmu w Bibliotece Publicznej w Nowym Jorku.
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Tadeusz Konwicki nie był człowiekiem z marmuru ani
z żelaza. Aby go określić, trzeba użyć staroświeckich, niemodnych przymiotników. Był człowiekiem mądrym i pra wym, dobrym i szlachetnym. Był delikatny, utkany z niedopowiedzeń, nostalgicznej mgły, niepewności, ze zrozumienia i przebaczenia. Często ironizował i deklarował zarazem, że jest przeciwnikiem patosu. Ale tak naprawdę był
mistrzem ironicznego patosu i patetycznej ironii.
Już po jego pogrzebie obejrzałem w kinie „Kultura” odnowioną „Kronikę wypadków miłosnych”. Właściwie nie
lubiłem tego filmu. Gdy widziałem go po raz pierwszy, wydawał mi się bardzo literacki, staroświecki, zbyt przegadany. Teraz po latach zobaczyłem go inaczej. Film nabrał
szlachetnej patyny starego srebra. Pamiętałem oczywiście,
że Tadeusz Konwicki bierze w nim udział. Ale kiedyś wy dawało mi się to faktem bez znaczenia. A teraz przeciwnie, fizyczna obecność pisarza nabrała nowych znaczeń,
okazała się istotną wartością. Dzięki filmowi mogłem znowu, na krótką choćby chwilę, obcować z człowiekiem, któ ry tak wiele dla mnie znaczył. Ze wzruszeniem patrzyłem
na jego charakterystyczną, zgarbioną sylwetkę, słuchałem
trudnego do podrobienia, schrypniętego głosu. Ta fizyczna obecność starego, mądrego, życzliwego człowieka, jego
ironiczne, pełne empatii spojrzenie, spowodowały, że po czułem dławiące gardło wzruszenie. I było w tym dojmu jące poczucie utraty i zaduma nad kruchością ludzkiego
istnienia.
Na kolaudacji filmu „Przechodzień” jakaś kobieta, której twarzy ani nazwiska nie pamiętam, powiedziała, że
Konwicki taki nie jest. Ona wiedziała, jaki jest Tadeusz
Konwicki, a ja nie. I choć zrealizowałem o Nim dwa filmy
dokumentalne i często, choć niedostatecznie często, z Nim
rozmawiałem, wciąż nie umiem stwierdzić jednoznacznie,
kim był. Pozostaje Tajemnica…
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Małgorzata
Karolina
Piekarska

Nie zdążyłam
Tekst powstał 9.01. 2015, dzień po śmierci Krystyny Nepomuckiej.
Wczoraj po południu zmarła Krystyna Nepomucka. Pisarka, autorka ponad 30 powieści. Miała 94 lata. Poznałam ją kilka lat temu
na spotkaniu autorskim Marty Fox. Po latach, gdy rozpoczęłam
działalność w zarządzie Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich, poszłam do niej ze świąteczną wizytą. Na krześle leżał kotek, ale… okazało się, że sztuczny.
– Prawdziwego mieć nie mogę, bo nie wiem, kiedy umrę i jakby co,
to on by został sam i może nie miałby kto go zabrać – powiedziała
pani Krystyna z rozbrajającą szczerością, wyznając, że na śmierć
zaczęła czekać 20 lat temu. Ponieważ wydawało się, że nadejdzie
lada moment, więc… np. nie nauczyła się obsługi komputera.
Wtedy jako ekwiwalent za paczkę ze słodyczami i innymi drobia zgami dostałam od niej trzy cudowne, jedwabne szaliczki, jakie tyl ko mogła mi wręczyć zawsze elegancka i prawdziwa dama, a taką
bez wątpienia była pani Krystyna.
Gdy w te wakacje pojechałam do Obór pisać, spotkałyśmy się w ja dalni. Przez cały mój pobyt siedziałyśmy razem przy stoliku i ga wędziłyśmy o różnych sprawach. Także o duchach. Opowiadała mi
o duchach Obór w stanie wojennym i wielu innych niesamowitych
przygodach. Na zdrowie nie narzekała, chociaż… nogi powoli od14
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mawiały posłuszeństwa i zdarzało się, że traciła czasem równowagę, więc wracałyśmy do Oficyny razem. Ona, wsparta na moim ra mieniu i opowiadająca, że starość nie jest fajna.
– Dla mnie, energicznej osoby to straszna męka – mówiła i doda wała: – Najgorsze, że chyba długo pożyję, bo nic mi nie jest.
Pani Krystyna uwielbiała zwierzęta. Brak kota w domu zastępo wała kocimi figurkami. W Oborach obie podkradałyśmy z jadalni
chleb, by karmić nim kaczki w stawie. Ona oddawała całą wędlinę
psom innych gości i ciągle dopytywała, jak miewają się te wszystkie psy i koty, które na czas posiłków zostawały same w pokojach
Oficyny czy Białego Domku.
Z Obór odwiozłam ją samochodem do domu. Po drodze powiedziała: – Uwielbiałam prowadzić. Szalałam za kierownicą, lubiłam
przekraczać prędkość. Samochód dawał mi poczucie wolności. – Rozumiałam ją, choć zdaję sobie sprawę, że wyznanie o przekraczaniu prędkości z ust 94-latki mogą się wydać szokujące. Ale pani
Krystyna miała duszę młodszą o co najmniej pół wieku od siebie
samej. Jeszcze kilka lat temu nie tylko jeździła samochodem, jako
kierowca, ale szalała też na nartach.
Wiem, że wszyscy, którzy czytali jej książki, przeżywali szok, gdy
dowiadywali się, że to ta osoba. Jak to możliwe, że ta staruszka na pisała te wszystkie niedoskonałości, czyli „Małżeństwo niedoskonałe”, „Rozwód niedoskonały”, „Samotność niedoskonała”, „Miłość
niedoskonała”, „Kochanek doskonały” czy „Starość doskonała”.
Po Oborach miałam ją odwiedzić, ale ciągle nie było czasu. Aż nad szedł grudzień. Gdy zadzwoniłam – nikt nie odbierał. Dzwoniłam
wiele razy, aż… coś mnie tknęło. Na tydzień przed świętami za dzwoniłam do wspólnego znajomego, a jej sąsiada i… dowiedziałam się, że pani Krystyna jest w szpitalu. Na początku grudnia
spadła z łóżka. Dlaczego? Nie wiadomo. Odwiedzić jej nie można,
bo i tak ciągle śpi, paczki zanosić nie warto, bo jest żywiona poza ustrojowo. Ale mogę zadzwonić do niego, gdy będzie u niej, poda jej
słuchawkę. Tak też się stało. Mówiłam do niej, ponoć poznała mój
głos, ale już nic powiedzieć nie mogła, choć słyszałam, że próbowaPODGLĄD - Kwartalnik Literacki OW SPP nr 1 2015
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ła. Organizm, który całe życie był silny – nagle spasował. Przedwczoraj jej stan lekarze określili jako terminalny. Wczoraj zmarła.
Podobno nie cierpiała. Było to powolne zapadanie w sen. A ja… po myślałam, ile jest prawdy w słowach księdza Jana Twardowskiego: „spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą”. Spóźniłam się
z wizytą. I już tego nie naprawię. Tak mi przykro, tak mi wstyd,
jak dawno nie było. To, że nie zdążyłam z wizytą, będzie mnie pew nie zawsze już męczyć. A tyle jeszcze miałam jej opowiedzieć i o tyle rzeczy zapytać… Nie zdążyłam.
I taki drobiazg na koniec. Próbowałam zawiadomić wczoraj wszystkie media o śmierci Pani Krystyny, ale… jej życie przegrało ze
śmiercią, a sama śmierć z informacjami o śmierci innych ważnych
osób, jak Tadeusz Konwicki czy Józef Oleksy. Próżno szukać w in ternecie wiadomości o jej odejściu w innym miejscu niż nasza strona Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich czy
nasze wpisy na Facebooku. A przecież w obliczu śmierci wszyscy jesteśmy równi.

Krystyna
Nepomucka
16
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Marek
Ławr ynowicz
Patriotów 41
(fragment)

Ucieczka Antoniego Grzegorka
Antoni Grzegorek był zawsze zwolennikiem szczęścia rodzinnego. Gdy
został szczęśliwym ojcem bliźniaków chodził dumny jak nie przymierzając paw i przechwalał się. Jednak nie dane było Grzegorkowi zbyt długo
cieszyć się swoim szczęściem. Bliźniacy Józef i Bolesław okazali się zdro wi, udani, ale bardzo krzykliwi. Dawało się to odczuć zwłaszcza nocą. Gdy
Grzegorek przystępował do spełnienia obowiązku małżeńskiego (a był
mężczyzną jurnym i obowiązkowym) i jego małżonka jak zwykle nader
głośno dawała wyraz przeżywanej rozkoszy, bliźniacy natychmiast się budzili i zaczynali krzyczeć. Grzegorkowa natychmiast przestawała dawać
wyraz, zrzucała z siebie Grzegorka i biegła ich uspokoić.
Grzegorek nie lubił być zrzucany, a już szczególnie w takich okoliczno ściach. Bardzo to przeżywał, przewracał się z boku na bok i dopiero gdy
za oknem pojawiły się pierwsze oznaki świtu, zasypiał, ale nim mu się
przyśniło coś, co mogłoby go pocieszyć, rozlegał się nieznośny brzęk budzika, po chwili odzywali się chórem bliźniacy, Grzegorek zwlekał się z łóż ka, szedł do łazienki, golił się, potem pił kawę i szedł, zasypiając po drodze,
na stację kolejową, potem spał w pociągu, ale i to mu nie pomagało, brał,
PODGLĄD - Kwartalnik Literacki OW SPP nr 1 2015
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ziewając, do ręki swój młotek i szedł stukać w koła pociągów. Wskutek
ciągłego niewyspania precyzja jego uderzeń nie była już taka jak kiedyś,
a i słuch mu się nieco przytępił. Stukał w koła, mydląc oczy kierownictwu,
ale w gruncie rzeczy nie widział, czy wszystko jest w porządku czy nie. Męczyło go przeczucie katastrofy. Śniły mu się wykolejone, zniszczone wagony, potwornie poskręcane szyny i towarzysz Bierut wskazujący
Grzegorka palcem ubekowi Witce. Budził się z krzykiem, szedł palić na ta ras, patrzył na przejeżdżające tuż za ulicą Patriotów pociągi i drżał z chłodu a może bardziej z przerażenia.
Wreszcie Grzegorek doszedł do wniosku, że tak dalej być nie może. Po
pracy nie wracał już do domu lecz szedł na bocznicę, gdzie stały przygotowane na następny dzień składy. Właził do wagonu pierwszej klasy, ukła dał się na kanapie, spał spokojnie jak dziecko, a rano zrywał się rześki
i radosny, chwytał swój młotek i biegł stukać w koła. I jak dawniej ledwie
uderzył młotkiem w koło, wiedział, że nic nikomu nie grozi i pociąg doje dzie tam gdzie powinien.
I tak by to się godnie i moralnie toczyło gdyby nie samobójca, który
wprost z nasypu skoczył pod koła lokomotywy pociągu relacji Szklarska
Poręba – Warszawa Wschodnia z okrzykiem:
– Precz ze Stalinem!
Oczywiście pociąg zatrzymano i wszystkich przesłuchano, zwłaszcza
obsługę. Trwało to długo i pociąg relacji Szklarska Poręba – Warszawa
Wschodnia przybył do stacji docelowej z sześciogodzinnym opóźnieniem
około drugiej w nocy.
Konduktorką w owym feralnym pociągu była Justyna P. – nazwisko pomińmy bo pozostaje ona nadal w przykładnym związku małżeńskim. Justyna P. była osobą ﬁligranową, zgrabną, szeroko uśmiechniętą, ale tej
nocy bardzo zagubioną. Dojechała pociągiem na bocznicę, wysiadła i nie
wiedziała, co ze sobą zrobić, bo mieszkała pod Warszawą w miejscowo ści Ożarów Mazowiecki, gdzie o drugiej w nocy nie sposób było dojechać.
Szła, drżąc z zimna, miedzy pustymi składami, aż zobaczyła, że w jednym
z okien wagonu pierwszej klasy pali się światło. Wdrapała się na stopień,
weszła do wagonu i delikatnie zapukała do drzwi przedziału.
Grzegorek jeszcze nie spał, leżał wyciągnięty na kanapie i rozmyślał
o tym, kim mógłby być, gdyby codziennie przez osiem godzin dziennie nie
pukał młotkiem w koła. Słysząc stukanie, przekonany, że to kontrola zerwał się i błyskawicznie otworzył, a gdy zauważył za drzwiami ﬁligranową
Justynę P. bardzo się zdziwił, ale gościnnie zaprosił ją do środka.
18
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W przedziale było ciepło i przyjemnie. Justyna P. powoli przestała
drżeć, zjadła kanapkę, którą Grzegorek miał przygotowaną na jutrzejsze
śniadanie, wypiła butelkę piwa, potem drugą i poczuła do Grzegorka takie zaufanie, że pijąc trzecią, opowiedziała mu o człowieku, który z okrzykiem „Precz ze Stalinem!” rzucił się pod pociąg i wszystkim co potem
nastąpiło. Grzegorek zauważył, że wznoszenie takich okrzyków jest nierozsądne, bo nie zawsze pociąg zabija samobójcę na śmierć i potem można mieć nieprzyjemności.
Dochodziła trzecia nad ranem, a oni siedzieli obok siebie coraz bliżej
i Grzegorek już nie słuchał, co Justyna P. mówi, tylko myślał o tym, że jej
głos jest bardzo melodyjny i zmysłowy i że konduktorka jest z pewnością
kobietą namiętną. Ona też nie słuchała, co Grzegorek ma do powiedzenia tylko myślała, że miło siedzieć nocą w przedziale pierwszej klasy obok
mężczyzny, który jest taki duży, opiekuńczy i budzący zaufanie. Właściwie
nie wiadomo kiedy zaczęli zdejmować z siebie kolejarskie mundury, któ re szybko spadły na podłogę i Antoni Grzegorek rzucił się na Justynę P. jak
dawno na nikogo się nie rzucał, a ona jęknęła z rozkoszy i pomyślała, że
całe życie czekała na kogoś, kto się na tak na nią rzuci, a potem już nic nie
myśleli, tylko Grzegorek wsuwał się w Justynę P. gwałtownie i brutalnie,
a ona rozrzuciwszy szeroko nogi przyjmowała go coraz bardziej podniecona, zwłaszcza, że Grzegorek był o wiele bardziej obdarzony przez Stwórcę niż mąż Justyny P. i nigdy wcześniej czegoś takiego nie przeżyła.
Wreszcie za oknem pojawił się świt i zastał ich przytulonych, wyczer panych, szczęśliwych. Potem Justyna P. wstała i zaczęła wolno wkładać
majteczki, potem resztę bielizny, wreszcie konduktorski mundur, który był
nieco pognieciony, więc przy okazji starała się go wygładzić. Spieszyła się,
bo już niedługo ruszał z bocznicy pierwszy pociąg Warszawa Wschodnia
– Sochaczew, który miał ją zawieźć do Ożarowa Mazowieckiego.
Grzegorek leżał na kanapie w przedziale pierwszej klasy i rozkoszował
się zapachem, który pozostał w przedziale po Justynie P., aż wreszcie roz dzwonił się budzik i musiał wziąć swój młotek i ruszyć z nim na spotkanie
dnia.
Justyna P. jeszcze kilkakrotnie zamiast iść do pociągu Warszawa
Wschodnia – Sochaczew, zbaczała z drogi i rozejrzawszy się czy jej nikt nie
widzi, wchodziła do wagonu pierwszej klasy. Kochali się pospiesznie, nerwowo, by zdążyć przed ostatnim pociągiem do Ożarowa, ale i tak byli
szczęśliwi. Dopiero gdy poszła przed Wielkanocą do spowiedzi i proboszcz
PODGLĄD - Kwartalnik Literacki OW SPP nr 1 2015
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postraszył ją wiecznym potępieniem, postanowiła, że pora z tym skończyć. Następnego dnia zaszła do Grzegorka, została na całą noc, w czasie
której kochali się aż dziewięć razy, a rano, gdy nadeszła pora pierwszego
pociągu, powiedziała, że więcej nie przyjdzie. I tak się ku rozpaczy Grzegorka stało.
Jego rozpacz nie trwała jednak długo. Konduktorki pociągów dalekobieżnych mają dużo czasu na rozmowy, ploteczki, intymne zwierzenia. Justyna P. nie wytrzymała i opowiedziała koleżankom o Grzegorku,
a szczególnie o jego namiętności, brutalności i solidnym podejściu do
wszystkiego czym się zajmuje. Opowieść dotarła do konduktorek pociągów innych relacji, od nich do bufetowych z WARS-u, a potem do kobiet
sprzątających wagony i wszędzie zrobiła wielkie wrażenie. Wiele kobiet
marzy przez całe życie o kimś takim jak Grzegorek. Od odejścia Julii nie
minęły nawet dwa tygodnie, a jedna ze sprzątających, dziewczyna młoda, ładna, ale nie wiadomo czemu samotna, porzuciła swoje szczotki oraz
ścierki i udała się do wagonu pierwszej klasy. Wyszła stamtąd po dwóch
godzinach tak zadowolona, że do końca zmiany, pracując, śpiewała socrealistyczne piosenki.
To ośmieliło inne. Zaczęły wpadać do Grzegorka młodsze i starsze, chude sprzątaczki o męskich rysach, pulchne i dobrotliwe bufetowe, konduktorki, kierowniczki pociągów, a nawet eleganckie, pachnące zagranicznymi
perfumami kierowniczki wagonów sypialnych na trasach międzynarodowych. Grzegorkowi wydawało się, że traﬁł do raju. Nie wybrzydzał, nie
wybierał, radośnie rzucał się na każdą z przybyłych, z wagonu pierwszej
klasy dobiegały spazmatyczne posapywania, jęki, piski, okrzyki, czasem
podchodzili pod wagon kolejarze, a nawet maszyniści wracający z depo,
żeby sobie choć posłuchać. W końcu sława Grzegorka dotarła tam, gdzie
nigdy dotrzeć nie powinna, to znaczy do naczelnika stacji Warszawa
Wschodnia. Był to stary robociarz jeszcze przed wojną znany jako komunista, toteż gdy Grzegorek stawił się przed nim, nie używał słów wyszu kanych tylko rzekł:
– Kurwa mać Grzegorek, co to ma być?!
Grzegorek przez chwilę udawał, że nie rozumie, o co chodzi.
– To jest kurwa mać burdel czy Polskie Koleje Państwowe?! – darł się
naczelnik.
– Polskie Koleje Państwowe – rzekł Grzegorek.
– No to wypierdalaj z państwowego wagonu i wracaj do żony!
20
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I tak Antoni Grzegorek powrócił na łono rodziny. W samą porę bo bliźniacy podrośli i już nie budziło ich byle co. A gdy jeszcze wieczorem napchało im się waty do uszu, można było przy zachowaniu pewnej
ostrożności spełnić obowiązek małżeński. Wtedy Grzegorek przekonał się,
że nie ma na świecie kobiety, która piękniej przeżywa orgazm od Grzegorkowej. Tylko konduktorki, bufetowe z WARS-u i panie sprzątające wagony chodziły smutne i nic ich nie mogło pocieszyć.

Marek Ławrynowicz
Patriotów 41
Powieść
Zysk i S -ka: 2014
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Adam Puslojić
BELGRAD

Kupiłem gwiazdy
Poecie Vaskowi Popie

Dziś rano na pchlim targu
Kupiłem sobie gwiazdozbiór
Kupiłem sobie
Kawałek nieba
Cztery gwiazdy
Umieściłem je na suficie mojego pokoju
W takim samym porządku jak na niebie
Gwiazdy i dalej
Myły się
Wodą wszechświata
Na niebie pozostała wyrwa
W którą wpadali po kolei wszyscy święci
Poza igłą -lokomotywą poezji
Także inne piękne rzeczy można znaleźć
Na pchlim targu
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Ojcze nasz
Świętemu Savie

Ojcze nasz, któryś jest oczywistym
stróżem nieba, wiedz,
iż ta moja modlitwa,
całkiem moja, grzeszna jest,
albowiem błagam o oko
i serce, i usta sprawiedliwości.
Rzec to dzisiaj, kiedym otoczony
przez tych, co głoszą,
iżem zadżumiony, iż zło we mnie
przerasta Boga, iżem spadł
do piekieł – to czyn
bluźnierczy.
Kim jesteś, Panie mój, Boże
i po czyjej żeś stronie
w tej całkiem ziemskiej,
w tej ciemnej sprawie? Czy jest
w Tobie dość powietrza i przestrzeni
dla mnie jako syna?
I kim są ci dwaj: ten
z mojej lewej i ten
z mojej prawej strony?
Czy posiadają oni własnych,
czy wszyscyśmy z jednego ojca?
Czy mówimy tym samym językiem?
Muszę być
szczery w tej sprawie
PODGLĄD - Kwartalnik Literacki OW SPP nr 1 2015
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do końca świata: Jam jest
swój własny ojciec
i niebo własne, albowiem
w samotności umieram. Na wieki sam!
17 czerwca 1990

Ostatni poeci
Kiedy się ostatni raz, onegdaj,
witałem z Panem Bogiem, miał On
miliard kosmosów więcej –
a ja tylko dwa lub trzy lata
lawirowania za kratami.
Trudno, powiedziałem sobie budząc się.
To jest mój Bóg, jedyny.
I zapamiętam na zawsze ten uścisk dłoni
jako liturgię i sens wyższy
i jako wejście do kosmogonii.
Moja sprawa, żebym miał wolną rękę
i głowę, a będę wiecznie
podkreślać, że tym dotykam wszechświata
i pokorze oddaję pokorę
i przykładam wielkie znaczenie do
przemijalności nas wszystkich,
ostatnich poetów.
Belgrad, 17 września 1997 r.
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Zerowy stopień poezji
Być surowym i nieufnym
jak wobec
własnego cienia
Jest to ta sama surowość
z jaką wilk
karci owcę
Być surowym i nieufnym
znaczy wytrwać
w zagęszczaniu
Oświetlonym korytarzem
połączyć kamień
z ideą kamienia
Złotą gałąź (na której siedzisz)
odciąć kiedy jeszcze kwitnie i pączkuje
Być surowym i nieufnym
znaczy
z surowością ufać

Adam Puslojić
Życie ze snu utkane
Poezje
Wybór i przekład
Grzegorz Łatuszyński
Str.154
Oficyna Wydawnicza Agawa
2015
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Grzegorz Łatuszyński
Ukrzyżowanie na tarczy słonecznej

Robienie polskiego wyboru wierszy zagranicznego poety zawsze było dla mnie wielką przygodą intelektualną, należało bowiem (z takiego
wychodziłem przekonania) z bogatego na ogół dorobku twórczego pisa rza, osadzonego i zakorzenionego w innej kulturze i tradycji, przenieść
na grunt polski wiersze, które zdolne będą przemówić do polskiego czytelnika, człowieka o innej kulturze i innej mentalności, a równocześnie
pozostaną reprezentatywne dla dorobku poety.
I druga sprawa, nie mniej ważna: należy przetłumaczyć te wiersze tak,
żeby zabrzmiały one po polsku jak w oryginale, żeby poruszyły te same
struny w czytelniku polskim, na jakich grają w języku oryginału, a to znaczy napisać je po polsku tak, jak je pisał autor w swoim języku, stosując
ten sam warsztat poetycki, tę samą technikę osiągania efektu artystycznego, który powinien być w najwyższym stopniu zbieżny z intencją twór czą poety. Znaczy to – przenieść ten wiersz z języka oryginału do
polszczyzny tak, by pozostał tym samym wierszem lub niemalże tym samym, a więc przenieść jego strukturę, sposób obrazowania, napięcie intelektualne, estetyczne i warstwę emocjonalną.
Przy przekładzie poezji Adama Puslojicia ani pierwsze, ani drugie za danie nie było łatwe. Musiałem dobrze wczytać się w te wiersze, choć
czytałem je już nieraz, żeby uchwycić tę czerwoną nić przebiegającą przez
całą twórczość tego poety na przestrzeni blisko pięćdziesięciu lat pracy
twórczej.
Z mojego wczytywania się wynikło, iż nie jest ona optymistyczna. Nie
jest dobrze i lepiej nie będzie – mówi Puslojić od najwcześniejszych wier szy po dziś dzień. Na przestrzeni czasu zmieniał się jego język, zmieniały się środki poetyckie, którymi wyrażał swój stosunek do zastanego
świata, ale nie zmieniał się jego ogląd z perspektywy wszechogarniają cej, transcendentnej, można by rzec.
Poeta Puslojić wznosi się na wyżyny okołoboskie, jest twórcą bliskim
Stwórcy, witającym się z Nim poprzez podanie ręki. Zapamięta na zawsze
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ten uścisk dłoni
jako liturgię i sens wyższy
i jako wejście do kosmogonii.
Ta świadomość nobilitacji jest dla niego jedynym pozytywem wynie sionym ze spotkania z Najwyższym, potwierdzającym wagę poetyckiego
powołania. Każe mu ono podkreślać, iż dotykając wszechświata, czyni to
z należną pokorą oraz że przykłada wielkie znaczenie do przemijalności
nas wszystkich, ostatnich poetów. Owa przemijalność w puslojiciowskiej
poetyckiej perspektywie nie tyle jest totalna, co uniwersalna, dotyczy bowiem całego uniwersum i Boga w nim, który, gdy się witał z poetą, miał
miliard kosmosów więcej. W dzisiejszym świecie przemijają więc ostatni
już poeci, co nie tylko Puslojić zauważa, ale i my u nas w ostatnich dziesięcioleciach, kiedy odchodzili jeden po drugim w krótkich odstępach czasu Zbigniew Bieńkowski, Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert, Wisława
Szymborska i Tadeusz Różewicz. A nie pojawili się tymczasem następcy
na ich miarę. Puslojić zauważa równocześnie, że w dzisiejszym świecie
ubożeje także sam Bóg, który traci miliard kosmosów. I tę prawdę my także zauważamy w naszym życiu: coraz mniej zostawia się Bogu boskich
atrybutów, coraz mniejsza jest wśród ludzi bojaźń Boża, coraz mniej go
w przestrzeni publicznej, a ofensywa przeciwko Bogu, przeciwko chrześcijańskiej tradycji kroczy dalej i przybiera na rozmachu.
Nie jest dobrze, więc Łza wędruje w stronę ziemi, którą uratować mo że tylko dobroć i miłość człowiecza do stworzenia, czego egzemplifika cją jest choćby więź emocjonalna bohatera lirycznego z trójnogą kotką:
Ona jest domu mojego władczynią.
Ona mi zegar nakręca co wieczór.
Polne kwiaty w wazach co dzień zmienia,
Chleb i wino do stołu podaje.
Wyobrażając sobie moją kotkę
Nie przekonujcie mnie nigdy, że jest ślepa,
Nie przekonujcie mnie nigdy, że jest niema,
Nie przekonujcie mnie nigdy, że jest piękna.
Kiedy powstawał ten wiersz, nie było jeszcze ani ruchu zielonych, ani
ruchu w obronie niepełnosprawnych. Poeta nie pisał go na zamówienie
jakiejś organizacji, lecz z własnej jedynie poetyckiej potrzeby.
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Poetycka potrzeba jest najwyższym i jedynym nakazem, któremu pod porządkowuje się Puslojić. Ta potrzeba każe do wiersza przystosować czas
i przestrzeń, dzięki czemu odległości astralne są na wyciągnięcie ręki i bo hatera lirycznego można ukrzyżować na tarczy słonecznej, a wydarzenia
biblijne mogą dziać się równolegle z nam współczesnymi, co w sposób
zaskakujący, niezwykle efektowny i efektywny otwiera pole nowych możliwości dla ekspresji poetyckiej:
Gdy to przeczytał przy śniadaniu,
Adam wezwał Ewę, żonę swoją, a ona
stała się brzemienna, urodziła Kaina i rzekła:
otrzymałam człowieka od Pana.
Oto w "przekazie" Puslojicia Adam czytuje przy śniadaniu lokalną gazetę i z niej się dowiaduje, że Bóg zapewni wciąż jeszcze nienarodzonemu Kainowi swoją szczególną ochronę. I wtedy decyduje się wydać na
świat piętnem naznaczonego potomka. I tak staje się oczywiste, że Adam
nie musi być pierwszym i jedynym Adamem, a Kain jedynym biblijnym
Kainem, lecz że przypowieść biblijna realizuje się przez wieki i w naszym
życiu, wciąż na nowo, i że nasi współcześni Kainowie również mają gwa rancję szczególnej ochrony.
Puslojiciowi jako poecie bliski jest Vasko Popa, stąd wiele w tej poezji odwołań do niego. Jednym z bardziej udanych jest wiersz Kupiłem
gwiazdy, który powstał na początku lat 80., w zasadzie dość optymistycz ny, bo choć w wyrwę po tych gwiazdach na niebie wpadali po kolei wszy scy święci, bohater liryczny tym się nie przejął, a poeta nie zasygnalizował
czytelnikowi, jakich świętych miał na uwadze, ziemskich czy niebieskich.
Pomysł kupienia sobie gwiazd jest niewątpliwie dobrym rozwiązaniem
na wszelki frasunek, a gwiazdy na suficie z pewnością potrafią rozpogo dzić nawet podły nastrój. Oto początek tego wiersza, równie subtelny
i wysmakowany w nadrealistycznym obrazowaniu jak dwadzieścia lat
starszego mistrza tej formy:
Dziś rano na pchlim targu
Kupiłem sobie gwiazdozbiór
Kupiłem sobie
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Kawałek nieba
Cztery gwiazdy
Umieściłem je na suficie mojego pokoju
W takim samym porządku jak na niebie
Generalnie jednak Puslojić woli mocniejsze obrazy, bardziej zdecy dowane, wyraziste. Jeśli wiersze Vaska Popy moglibyśmy porównać do
subtelnych akwarel, to wiersze Puslojicia przypominają płótna olejne, malowane szeroką, grubą szpachlą, atakujące wyrazistą, silnie skontrastowaną kolorystyką. Niech tu jako ilustracja posłuży choćby wiersz Wertowanie duszy:
...widzą mnie już na łożu śmierci,
albo zmierzającego prosto
na szubienicę lub kroczącego
w stronę otchłani...
podejmuję decyzję, że bez ruszania
ustami wertować zacznę duszę
rozkazując sobie
i kosmosowi w sobie
żeby modlitwa moja została wysłuchana
i cienie pokryły się mądrą zielenią...
Przemijalność, obecna w poezji Puslojicia od zawsze, może być skutkiem w wiersze przetwarzanej traumy powypadkowej, jaką poeta przeżył
w swojej późnej młodości, żegnając się już niemal z życiem, dramatycz nie doświadczając na sobie samym jego kruchości. W latach transforma cji ustrojowej, sprzężonej z rozpadem struktury federalnej kraju, która
w byłej Jugosławii przebiegała niezwykle dramatycznie, w ogniu wielo letniej wojny na tamtych obszarach, na dawną traumę poety nałożyła się
ta nowa, która kazała mu w 1992 roku w rozpaczy i zagubieniu, szukać
wsparcia u świętego Savy, patrona Serbów, do którego zwraca się wier szem Ojcze nasz, jemu poświęconym, pełnym emocjonalnego napięcia
i ekspresji:
Ojcze nasz, któryś jest oczywistym
stróżem nieba, wiedz,
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iż ta moja modlitwa,
całkiem moja, grzeszna jest,
albowiem błagam o oko
i serce, i usta sprawiedliwości.
Rzec to dzisiaj, kiedym otoczony
przez tych, co głoszą,
iżem zadżumiony, iż zło we mnie
przerasta Boga, iżem spadł
do piekieł – to czyn
bluźnierczy.
Kim jesteś, Panie mój, Boże
i po czyjej żeś stronie
w tej całkiem ziemskiej,
w tej ciemnej sprawie?...
Od czasu tej wojny poezja Puslojicia dość widocznie kieruje się
w stronę tematów patriotycznych, w stronę serbskiej tradycji narodowej,
historii i serbskiego prawosławia. Nie jest to jednak zwrot na obszary tematyczne odległe. Były one mu bliskie i wcześniej, choć bardziej stonowane, pobrzmiewające jakby w drugim czy trzecim planie, teraz nierzadko
wychodzą na plan pierwszy z wyraźnym zabarwieniem mistycznym. Bo hater liryczny niektórych wierszy wciela się w sytuacje Jezusowe, przenosi się w scenerię golgocką. Znajdujemy to również w dalszej partii
wyżej cytowanego wiersza:
Kim są ci dwaj: ten
z mojej lewej i ten
z mojej prawej strony?
Czy posiadają oni własnych,
czy wszyscyśmy z jednego ojca?
Czy mówimy tym samym językiem?
A w wierszu Ozyrys sceneria golgocka jest jeszcze bardziej dosłowna
i wyrazista:
Tylko że naraz
jeszcze dwóch (kim są oni?)
osiedliło się na tym wzgórzu,
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obok mnie, po lewej i po prawej,
i wszystko ruszyło, o mój Ojcze,
od początku. JAM JEST TEN!
Sam jestem. Lama azawtani...
... Boję się, że to za późno
według golgockiego
zegara krwi...
Przytoczone cytaty obrazujące zwrot poety w stronę mistycyzmu nie
szokują nikogo, kto zna Adama Puslojicia. On nie tylko mówi swoimi
wierszami jak prorok, nie tylko głos ma apokaliptyczny, szczególnie
w uniesieniu, nie tylko wyraz twarzy człowieka nawiedzonego, ale od lat
również wygląda jak prorok ze swoimi długimi włosami, z wielką brodą
i napięciem wewnętrznym, które niemalże nigdy go nie opuszcza.
Serbowie uważają go za poetę wielkiego przełomu. Jest to niewątpliwie silna indywidualność, człowiek żyjący pasją twórczą od czasów, kiedy zaczął lansować nowy ruch poetycki, wyzwalający poezję z wszelkich
norm i nakazów, nazwany klokotryzmem, od słowa "klokot" (po polsku
"bulgot"). Była to odmiana nadrealizmu, z którym grupa klokotrystów,
odrywając się od maszyny do pisania (ale i wracając do niej) wychodziła
na ulice, by spontanicznie tworzyć swoje wiersze na chodnikach i placach
miejskich, chętnie łącząc słowo z muzyką i obrazem, słowo z instalacją
i wszystkim innym, co w spontanicznym twórczym momencie mogło się
komuś nasunąć jako dobry pomysł. Grupa ta szybko się rozrosła, skupiała nie tylko poetów, ale także malarzy, muzyków i ludzi innych dziedzin
sztuki, którzy deklarowali chęć uczestniczenia w ich seansach, akcjach
czy "sytuakcjach", jak je sami nazywali. Poza Puslojiciem aktywnymi
uczestnikami tych manifestacji byli: Aleksandar Sekulić, Srba Ignjatović,
Ivan Rastegorac, Kola Milunović, Brana Dimitrijević, Predrag Ci Bogda nović, Miodrag Tripković i wielu innych.
Klokotryzm nie miał żadnych własnych reguł ideowych czy artystycz nych, żadnych definicji, gdyż sami jego twórcy uważali, że poeta, jak
i każdy inny twórca, jest ponad definicjami i nie może funkcjonować w ja kimś określonym i narzuconym kolektywnym duchu. Jest to sprzeczne
z jego osobowością, z naturalnym dla niego indywidualizmem.
Była to po prostu grupa zaprzyjaźnionych ludzi, którzy nie narzucając sobie reguł (każdy tworzył, co chciał i jak chciał) starała się zaintere PODGLĄD - Kwartalnik Literacki OW SPP nr 1 2015
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sować sobą ulicę. Klokotryzm, nie ingerując w sprawy warsztatu poetyckiego ani żadnego innego, chciał dotrzeć do ludzi z poezją i sztuką, szukał sposobu na jej zaistnienie i funkcjonowanie w przestrzeni publicznej,
a także sposobu na wykrzesanie z każdego twórcy maksymalnej spontanicznej kreatywności, co w grupie dzięki dopingowaniu się wzajemnemu
było łatwiejsze niż w pojedynkę. Te ich "sytuakcje" na ulicach Belgradu
i innych miast to były, jak byśmy dziś mogli obrazowo je nazwać, różnego rodzaju zadymy poetyckie. Wokół klokotrystów, jak niegdyś wokół
trup cyrkowych, zbierały się tłumy gapiów ulicznych, a oni mieli z tego
radość, poczytywali to sobie za sukces, pisały o „sytuakcjach“ gazety, kręciła je nawet telewizja, a także oni sami nagrywali na video-kasety i prezentowali na spotkaniach w domach kultury w serbskich i nie tylko
serbskich miastach, dzięki czemu stali się głośni w całej ówczesnej Jugosławii. Jeden z nich, Aleksandar Sekulić, wspominał: Nie jestem jakimś
przystojniakiem, ale kręciły się wtedy wokół mnie piękne kobiety. Wśród
nich była Evgenija i Gordana. Miasto się oglądało za nimi.
Puslojić rzeczywiście jest poetą wielkiego przełomu. Jest urodzonym
guru. Podobnie jak przed laty potrafił skrzyknąć dziesiątki serbskich, a na wet rumuńskich poetów do klokotrystycznych „sytuakcji“, tak teraz umiał
wielu z nich natchnąć prawosławnym serbskim mistycyzmem, dzięki czemu nie pozostał w tej materii odosobniony. Co więcej, siła jego osobowości i jego poezji stała się swoistą i dość skuteczną tamą dla przejawów
nihilizmu i wszelkiej dekadencji.
Przygotowując niniejszy polski wybór poezji Adama Puslojicia Życie
ze snu utkane, starałem się w jego układzie nie odbiegać zbytnio od chro nologicznego czasu powstawania poszczególnych wierszy, żeby Czytelnik mógł prześledzić linię rozwojową tej poezji zarówno formalną,
warsztatową, jak i tematyczną.
W jednym z ostatnich wierszy w tym wyborze, Nasienie na wietrze,
Adam Puslojić pisze:
nie jest niczym dziwnym,
że szukają mnie teraz wszędzie,
gdzie słyszą mój oddech –
ale słyszałem też coś gorszego
również od tej prawdy o mnie,
kłamstwa, które dłużej trwają,
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kłamstwo o duszy, o oczach
i o moich rękach, o sercu,
że pracuje jak Bóg przykazał,
o rodzeniu się moich książek
i o ich nasieniu
rzuconym na wiatr.
Do wszystkich kłamstw, które napisano do tej pory o Puslojiciu i jego
poezji, a uzbierało się tego całkiem sporo, dorzucam dziś również swoje
z nadzieją, że jeśli nie będzie trochę bardziej zbliżone do prawdy, to może nie odbiegnie też zbytnio od dotychczasowych.

Tekst o poezji Adama Puslojicia
jest przedrukiem z książki
Grzegorza Łatuszyńskiego
O serbskiej poezji XX wieku
i współczesnej
Teksty krytycznoliterackie
Str.168
Oficyna Wydawnicza Agawa
2015
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Anna Janko
Mała zagłada
fragmenty

1.
Mamo, pomyśl, nie miałaś najgorzej. Tylko zabijanie i podpalanie.
Żadnego znęcania, pastwienia się, maltretowania, nikt nawet kobiet nie
gwałcił. Szli i tylko zabijali, po kolei. I to byle jak zabijali: raz trafił,
raz nie, czasem poprawiać trzeba było. Strzelali, czyli dobrze, bo, jak
mówią, śmierć od kuli jest tą lepszą śmiercią. Niejeden człowiek by
marzył od strzału umrzeć…
Pomyśl, mamo, twój tata tylko chwilę się męczył, a twoja mama to
w ogóle, moment i jej nie było. Nawet nie widzieli, jak spłonął wasz
nowy dom. Nawet się nie dowiedzieli, że cała wieś została spalona
i zginęli prawie wszyscy. Mieli szczęście.
Wyobrażam sobie albo pamiętam. Strach jest rodzajem pamięci,
mogę więc tak powiedzieć. Strach dziedziczny, przekazany w życiu
prenatalnym, wyssany z mlekiem matki, strach, który ma uchronić młode przed niebezpieczeństwem.
Pamiętam tamten dzień, bo twoje koszmarne sny dostawały się do
mojego krwioobiegu przez pępowinę, gdy jeszcze tkwiłam w twoim
brzuchu. A ty przecież stale śniłaś to wszystko, bo w żaden inny spo sób nie umiałaś się pozbyć owego potwornego namiaru wrażeń – obrazów krwi, łopotu ognia i ludzkiego krzyku – których się napiłaś
oczami i uszami, gdy miałaś dziewięć lat i wzięłaś udział w apokalip sie. Wzięłaś udział w apokalipsie, będąc świadoma i przytomna, bo
w tym wieku jest się już wystarczająco dojrzałym do tragedii.
To był wtorek, pierwszy dzień czerwca 1943 roku, około piątej rano, w Sochach, trzy kilometry od Zwierzyńca, dziewiętnaście od Bił-
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goraja, dwadzieścia siedem od Zamościa, osiemdziesiąt od Lublina,
dwieście trzydzieści od Warszawy, sześćset dziewięćdziesiąt osiem od
Berlina, w prostej linii. Od słońca osiem minut świetlnych…
Słońce jeszcze dobrze nie wsparło się na promieniach, gdy na zboczach od północy i od południa, i na krańcach drogi ze wschodu i z zachodu, pojawiły się postacie jak ze złego snu.
Śniłaś jeszcze. Pamiętasz ten sen do dziś, bo był ostatnim snem
w tamtym życiu. Śniło ci się, że jesteś ze swoją mamą w miasteczku
na dużym placu pełnym ludzi. Wielki tłum, morze ludzi… To morze
zagarnia mamę i ona znika ci z oczu. Rozglądasz się, wołasz, bez skutku. Ludzi jest coraz mniej, już się tylko pojedynczo kręcą, a ty stoisz
pod jakimś samotnym drzewem i z całych sił wołasz „Mamo!”, „Mamo!”. Ale ona nie słyszy, nikt nie słyszy, twój krzyk jest bezdźwięczny. We śnie tak się zdarza, jakby się było w szklanym słoiku, pomiędzy
światami.
Jesteś przerażona.
(…)
Kiedy cię mama obudziła z tamtego niedobrego snu, ucieszyłaś się
na jej widok i poczułaś wielką ulgę, że cię odnalazła. Jednak radość
trwała tylko parę sekund. Jawa, w której przez moment wszystko było jak dawniej, zamieniała się na powrót w koszmar, z którego obudzić
się już nie dawało.
„Wstawaj, Renia, ubierz dzieci – słyszysz słowa mamy do ciebie
skierowane – musimy wychodzić – słyszysz – Niemcy są we wsi – sły szysz – palą domy, zabierają ludzi”. Słyszysz i widzisz, jak mama bie ga, co chwilę coś chwyta, obija się o ściany izby, jak owad w słoiku.
I widzisz jej twarz w bladym świetle poranka, przerażoną. Zrywasz się
z pościeli, zdejmujesz schnące na sznurku przy piecu rzeczy i rzucasz
je pod łóżko. Pod łóżko? Co ty robisz, Reniu? Przecież trzeba się ubie rać!
Potem… nie pamiętasz.
Potem mama chyba sama ubrała dzieci. Jasia i Kropkę.
Potem była już na zewnątrz i powiedziała do ciebie z podwórka:
przejdź przez okno i chodź tu do mnie, będziesz workami zatykała okna
do piwnicy. Potem znów nie pamiętasz.
Potem twoja mama zdejmuje ze ściany obraz świętej (tej, co broni
przed ogniem) i błogosławi was tym obrazem. Znak krzyża tym obrazem robi. Potem zostawia ten obraz, a was zabiera. Wychodzicie we
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czworo. Przez sklepik, bo przez sklepik się wychodziło z domu na podwórko.
Słychać strzały i krzyki. Czuć dym.

2.

Wszyscy ludzie we wsi robią to samo co wy, wychodzą, wybiega ją, ze swoich domów, osiemdziesięciu ośmiu domów, na podwórka,
a Niemcy ze wzgórz idą, ze wzgórz strzelają, a gdy są bliżej podpalają, i wciąż strzelają. A ty, mamo, ten niebieski fartuch rozścielasz na
trawie!
– To był fartuch mojego taty do pracy w sklepie, dlaczego zabrałam ten fartuch, nie wiem. Bo rosa na trawie i sukienka się zmoczy?
Rozkładam fartuch na trawie obok ścieżki. Niebieskie na zielonym.
Siadam na tym fartuchu. Nie, nie siadam, kładę się. Tak jakoś półleżąco siedzę i się rozglądam. Idzie żołnierz z płonącym wiechciem słomy, przykłada go do dachu domu obok. To dom kowala. Widocznie
kule zapalające, którymi Niemcy strzelali najpierw, ominęły dom kowala. Kowalowa stoi, podnosi ręce do głowy. Nasz tata obok niej przy
płocie, parę metrów od nas. Tata pyta innego żołnierza, który stoi z ka rabinem, czy może wrócić do domu po pieniądze. Ten kiwa głową, że
tak. Kowalowa mówi: „Nie idź”. Tata do mamy mówi głośno: „Pójdziemy do nich [czyli na drugą stronę drogi do braci i dziadka]”, tylko
wezmę puszkę. To co będą robić ze wszystkimi [Niemcy], to zrobią
i z nami. W puszce był utarg. W naszym domu był sklep.
Dach domu kowalów pokrywa się prędkimi płomieniami, bo jest
ze słomy. Nasz jest dranicowy, jeszcze się nie pali. To ta święta z ob razu go pilnuje.
I wtedy mama mówi: Chyba tata nie żyje, bo upadł.
Patrzę, leży na ścieżce. Odszedł od płotu najwyżej pięć kroków. „A
może on tylko się położył” – odpowiadam, bo przecież i tak mogło
być. Chcę, żeby tak było.
I już podchodzą Niemcy, dwóch, w mundurach wojskowych, zie lonych, i w furażerkach. Ich twarzy nie pamiętam, tylko mundury na
tle nieba. Jakby nie mieli twarzy. Pamiętam za to bardzo wyraźnie, ten
gest pamiętam bardzo wyraźnie, jak jeden z tych żołnierzy mierzy z ka rabinu do mamy, która stoi po drugiej stronie ścieżki przy samym zbo36
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żu z moją siostrą na rękach. I ten żołnierz, zanim jeszcze nogi się pod
mamą ugięły, przesuwa lufę na dziecko.
A wtedy ten drugi… A wtedy ten drugi mu tę lufę w dół pchnął.
Tylko ten gest mam w pamięci, strzałów nie, jakby dźwięku żadnego
nie było. Matka się osuwa i karabin się osuwa, i strzela w ziemię.
A my z bratem na tym fartuchu dwa metry dalej. To wszystko tak
było bliziutko, my wszyscy na kilku metrach, ale się wydawało jakby
na rozległym pustym placu… Siostra leży w zbożu. Ma oczy szeroko
otwarte, niezabita. Brat siedzi obok.
– On mówi, że stał, nie siedział.
– A co on ci tam mówił… Strasznie było cicho. Jakby wszystko nagle przestało się dziać. Nie widzę mamy, choć wiem, że leży tuż-tuż.
Nie pamiętam, jak leży. Wstaję i wtedy czuję, jakby wielka lodowata
kropla przeleciała przeze mnie w środku i odtąd jestem kim innym.
Biorę za ręce brata i siostrę, i idziemy ścieżką do drogi. Mijamy tatę.
Leży na plecach i ma z prawej strony marynarki dziurkę, tam gdzie
wleciała kula. Pomyślałam właśnie to: tamtędy wleciała kula. I zobaczyłam, że grdyka mu się poruszyła, jakby przełknął ślinę. Miał na sobie nową marynarkę w brązową jodełkę i w tej nowej marynarce
właśnie była ta dziurka.
– Twój brat pamięta inaczej, że tata leżał na brzuchu, a dziurka była z lewej strony na wysokości serca.
– Jaś miał tylko pięć lat, ja dziewięć, to kto pamięta lepiej? Kropka nie pamięta nic. Przeszliśmy obok taty, jego gardło drgnęło, jakby
przełknął ślinę. I wtedy ja też odruchowo chciałam przełknąć, ale nie
mogłam. Jakbym miała kij w gardle. Jesteśmy sierotami, taka myśl zawisła nade mną, strasznie było cicho.
– Jaś tak samo pamięta, że nic nie słyszał…
– I szłam dalej. Nie zatrzymaliśmy się przy tacie, nie umiałam tam
przystanąć. Musiałam iść, krok za krokiem, i to był taki sam mus, jak
wtedy, gdy się człowiek nie może z miejsca ruszyć, bo jest jak skamieniały. W tym skamienieniu szłam z dziećmi i w głowie miałam jedno
zdanie: jesteśmy sierotami.

3.

Miały szczęście te zabite i te niezabite dzieci soszańskie. Bo do
obozów przesiedleńczych w Zwierzyńcu i Zamościu nie trafiły, gdzie
PODGLĄD - Kwartalnik Literacki OW SPP nr 1 2015

37

Proza
________________________________________________
głód straszny, a wszy i świerzbowiec żywcem dzieci jadły. Wagonami
na zachód nie pojechały, po drodze z pragnienia nie umarły. Ani w Auschwitz od zastrzyku fenolu nie zginęły, ani na Majdanku zgniłej brukwi nie jadły. Oprócz Stefki.
Nie pamiętasz tej Stefki, była starsza ze cztery lata od ciebie, a to
dużo w dzieciństwie, i mieszkała w domu osiemdziesiątym trzecim, po
południowej stronie drogi. To było daleko od was, z kilometr. Miała
dwie siostry, starszą i młodszą i malutkiego brata, dwuletniego. Właśnie z nim, z tym Józiem, znalazła się w obozie, najpierw w Zamościu,
po wysiedleniu Aleksandrowa. W Aleksandrowie mieszkała jej babcia
i ona, na nieszczęście, wnuki przygarnęła po spaleniu Soch. Raz Niemcy zrobili obławę na dzieci pasące krowy w lesie.
Nie pamiętam, co to był za dzień – wspominała Stefka – ale pamiętam, że zza każdego drzewa wychodził Niemiec z psem… Było bar dzo mokro, Niemcy wodę z butów wylewali i klęli strasznie, bili,
kopali tych pastuszków, gnając ich przez łąki w kierunku wsi. Kazali
wszystkim usiąść nad wykopanym dołem i czekać, do wieczora to
trwało, Stefka była pewna, że nad własnym grobem siedzi. Potem był
obóz w Zamościu, potem transport do Lublina, potem bieg w upał
przez ulicę Krochmalną i dalej, z płaczącym z głodu i pragnienia,
z dzieckiem na rękach. Stefka zdyszana i przerażona ucisza chłopczyka, szepcze coś, obiecuje, byle nie krzyczał, bo Niemiec ich zabije. On
mamy wołał, i ona też w myślach matkę wołała, czternastoletnia… Myślała, że nie dojdzie z tym dzieckiem. Ale doszła, na Majdanek. Przeszła te wszystkie etapy: rozbieranie, golenie do gołej skóry, łaźnię.
Potem już poranek za porankiem taki sam. Pobudka na apel przed świ tem, Niemki z pejczami i psami w drzwiach baraku, krzyki i bicie. Ni gdy nie zdążała na czas, bo zanim ubrała brata i siebie, zanim oboje
z pryczy się wygramolili, to zawsze parę pejczów na plecach miała,
wszyscy szybciej biegli, a ona z tym dzieckiem nie mogła nadążyć.
Niemki czekały na nią w drzwiach jak na deser, lubiły ją bić.
Igranie z przerażeniem dziecka daje takim bestiom wiele radości.
Bo dziecko ma bliżej do krawędzi otchłani i boi się zawsze o s t a t e c z n i e. Wiadomo przecież, że przemoc, okrucieństwo, to potężny
afrodyzjak, i nie znają prawdziwej rozkoszy ci, co nie igrają ze śmiercią drugiego. Patrzenie na śmierć, którą się samemu zadaje, to jest do piero wycieczka zagraniczna, to jest dopiero ekstremalna przygoda
egzystencjalna. I zawsze dobrze się kończy – bo się z nią wygrywa,
38

PODGLĄD - Kwartalnik Literacki OW SPP nr 1 2015

Anna Janko
________________________________________________
zabijając. Zwycięzca bierze wszystko – jest nieśmiertelny.
Podobno taki jest mechanizm psychologiczny. Ale czy możemy to
wiedzieć na pewno? Intelekt słabo działa w tych rejonach, gdzie króluje namiętność. W każdym razie te Niemki co rano urządzały sobie
zabawę ze Stefką, która przebiegała z Józiefrękach pomiędzy nimi,
osłaniając go, kuląc się pod uderzeniami pejczów. Prawie by z głodu
tam we dwoje umarli, woda z brukwią czy zgniłymi kartoflami nie
nadawała się do jedzenia, czasem jakaś litościwa dusza kawałek bułki
pod ubraniem dla małego przyniosła i wtedy Stefka karmiła go tak, żeby nikt nie zobaczył. Bułka to był przed wojną chleb z pszenicy w od różnieniu od tego z żyta. Stefka pamięta kobietę, co pracowała w pralni,
ona te bułki dawała. Aż Stefka zachorowała i w jakiś bardzo wczesny
ranek, po ciemku jeszcze, wywieziono ich dwoje z Majdanka do szpi tala Jana Bożego w Lublinie. Zostali zwolnieni z obozu, już nawet nie
pamięta jak, gorączkę miała, na pace jakiegoś samochodu leżeli i czekali, ktoś, kto przechodził, wrzucił do auta siatkę z bułkami. Dwa dziecięce kościotrupy, większy i mniejszy szkielecik...
(…)
Szczęście w nieszczęściu, to jest czasami największe w życiu szczęście…

Anna Janko
Mała zagłada
Wydawnictwo Literackie
2015
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ks. Janusz A. Kobierski
Recenzja o poecie
Rozmyślam,
jakie krajobrazy
zamieszkują tego poetę?
Czy słońce często gości
w jego świecie?
Po wierszach wnioskuję,
że zna wszystkie pogody.
Moce złe i dobre
toczą w nim ciągłą walkę.
A różne języki
wprowadzają styl chaosu
i omamiają umysł,
który powinien być czysty
jak dusza po spowiedzi,
jak wykąpane ciało,
jak panna przed ślubem.
X 2014
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Rady
Poeci wołają,
że człowieczeństwa dziś mało.
Filozofowie radzą
używanie rozumu,
gdyż on jak latarnia przy ciemnej drodze
wskazuje bezpieczny kierunek.
Zakochani zaś twierdzą,
że tylko miłość
godna jest podziwu,
bo zawsze zwycięża.
A może to wszystko połączyć
i na skutek świetny poczekać?
Albo i nie czekać,
bo widać go będzie
od razu.

Wzwyż
Pamięci Thomasa Mertona
To chyba nie byłoby niemożliwe,
gdyby opadła męcząca mgła.
Siedmiopiętrowa góra
zjawiłaby się nieziemsko piękna
godna zdobycia.
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Inna strona świata
Poza czterema stronami,
jest i ta.
Poza-geograﬁczna.
Nie ma jej
na mapach rysowanych
ani rzeczywistych.
Kompasy ziemskie nie wskazują.
Podróżnicy nic o niej nie mówią.
Czasami ktoś nostalgicznie zaśpiewa
jak o krainie nieziemskiej.
Niekiedy ktoś we śnie ją spotka
i długo nie może zapomnieć.
Jak tam traﬁć?
Niechże ktoś wreszcie wyjawi.
Niech chociaż szyfrem da znać,
którędy
należy podążać.
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Piotr
Müldner-Nieckowski
Jak z nim rozmawiać gdy nienawidzi
Niech to będzie rzecz mądrze prawdziwa
zasięgająca pod błysk powierzchni
Wniknij do głębi gdzie w nim się gotuje
logiczny rozbiór fałszu i zmienna pleśni
On wie że wzór chaosu się w nim sumuje
jak całka ty zaś go różniczkuj do upadłego
aż się uśmiechnie i wyprostuje w lędźwiach
Niech tylko wyjdzie ze swojej trumny
i zmyje puder Gdy jego rogi zakwitną liśćmi
zobaczysz: jest piękny

Trzy centymetry
Nie wiem, co myśli ten człowiek,
kiedy mi patrzy w oczy.
Zdrowy czy chory?
A właściwie trzy centymetry obok
moich oczu, które dziś pieką,
bo nie spałem w nocy z powodu
pewnego wiersza, co w końcu
poleciał do kosza.
Nie szuka żadnej metafory,
tylko stara się uniknąć kontaktu
PODGLĄD - Kwartalnik Literacki OW SPP nr 1 2015

43

Poezja
________________________________________________
z moją niewiedzą o nim.
Lepiej, by nie widział, że to wiem.
Lecz powoli dojdę do wszystkiego,
po cechach jego tatuażu,
zabrudzeniu rąk i butów,
po uzupełnieniach zębów, wszystko
zaczyna się układać w całość,
układ włosów to system jego myśli,
jakiś odruch, gest, który dopełnia
obrazu czynności serca,
wargi, wiele mówią wargi,
zapięcie marynarki nie na ten guzik,
wtedy mówię dzień dobry
i mogę dopytać o to,
co nie jest tajemnicą.

Na śmierć Andrzeja Bursy w 1957 roku
Co by było gdyby Andrzej Bursa żył siedemdziesiąt trzy lata
nic by nie było Andrzej Bursa nie żył siedemdziesiąt trzy lata
Andrzejowi Bursie do niczego nie było to potrzebne
miał żyć tylko dwadzieścia pięć o czym świadczy
akt jego zgonu i deﬁnicja przyczyny wszystko co napisał
było przeciwko tej śmierci po to aby się zdarzyła
jako prowokator naciskający spust przeszył mi szyję
aż chlusnęło prosto w twarz Leopolda Lewina i poetów
podobnych do Lewina Leopolda i Bohdana Drozdowskiego
i poetów podobnych do Drozdowskiego Bohdana
oni też nie żyją ale nic z tego nie wynika
nikt nie został przeszyty ich jad zabił ich samych
nie wiem też co zrobić z mistrzem bo ten jako Władysław
pisał prawdę w którą wierzył jeżdżę ulicą jego imienia
i wysługiwał się komunistom jako Broniewski
nie wiem to strasznie trudne to tak jak podziwiać
44
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malownicze płomienie pożaru który na twoich oczach
od tyłu pożera dom gdy sąsiad dziećmi nabija armatę
Piotr Müldner-Nieckowski
Wiersze z tomu „Schody”, który ukaże się na wiosnę 2015 w Oﬁcynie
Wydawniczej Volumen
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Agnieszka Syska
Ojcu literackiemu

poemat z soli
sól
na spodeczku
ślady po palcach
światła cienie
iskrzenie (ziaren)
iskrzenie nocy zaczyna się w dzień
filmu dla giulietty masiny
kilkadziesiąt lat
nocy
samotności
noc idzie w dół zapada się pod ziemię jak wiersz
iskrzy głucho ziarno słowa dzwon podziemny
idę ze światłem cieniem iskrzeniem grudą soli w ustach moim
wielkim ojcem naturą światłocieniem
noc idzie zapada się jak wiersz
film dla masiny
nie ma syna
w filmie nie miała syna odpowiadał mi wielki ojciec natura
światłocień
nie ma jak nie miała
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w filmie był mimodram teatr mimodram dla masiny
mała martwa
natura oświetlona
w światło – cieniu
w filmie
nikt nie będzie czytał skoro ma jej twarz
naturę oświetloną twarze są do czytania nie wiersze najpierw trzeba
nauczyć
się czytać odpowiadał
nie odpowiadasz na listy powiedzieli mi ci co czytają
przeczytali odpowiedzieli
wielka matka natura ci odpowie
potwierdzi zaprzeczy
naturę oświetloną
przez kilkadziesiąt lat stała się solą giulietta
nic nie odpowiesz
w ustach
na wargach mam jej twarz
rysy mówią więcej niż nasze wiersze
na wargach
twój światłocień idzie przez wielkie płótno
filmu
jest solą słowa
staje się moim wierszem kilkudziesięcioma latami na powierzchni
poematu i w środku
na wargach
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nawet jeśli nie odpisujesz na listy
kochasz film nocny
potwierdzasz zaprzeczasz
światłocień poematu ojca
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Andrzej Titkow
Ornithology
Czy człowiek nazywany Ptakiem
mógł śnić w najbardziej podniebnych snach,
że tak wiele lat po jego śmierci,
nieznany starzejący się mężczyzna
w kraju, o którym zapewne nigdy nie słyszał,
po dwóch piwach Kasztelan
włoży płytę w wąską szczelinę,
by wysłuchać Ornithology.
Ten mężczyzna,
ten ktoś nieznajomy, niewyobrażalny,
usłyszy, zapewne nie pierwszy raz
w swoim długim już życiu,
ten ptasi znużony trel,
niezmordowany łabędzi śpiew,
nagrany cztery dni po jego narodzinach.
Czy to jest właśnie ta słynna
nieśmiertelność, za którą uganiają się
przeciętniacy i geniusze, nikczemnicy i herosi,
wielcy i maluczcy, szlachetni i podli,
od wieków, wieków, amen.
2.01.2015

***
Dzisiaj na śniadanie
twaróg, ogórki i trochę sałaty.
Smaruję chleb masłem
a w mojej głowie
PODGLĄD - Kwartalnik Literacki OW SPP nr 1 2015
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Tomasz i Świr prowadzą
ożywiony dialog.
Ale zwrot akcji wciąż daleko.
20.06.2014

***
Kamienie nagrobne
z zatartymi napisami
w nieznanym alfabecie.
Ściana bólu niemego jak kamień.
Ile już ptasich pokoleń
odśpiewało tutaj swą godową pieśń?
21.06.2014
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Adriana Szymańska
„Całe życie do wiersza”

Agnieszka Syska (ur. 1977), poetka i tłumaczka z języków południowosłowiańskich, debiutowała zbiorem wierszy krzyk przedświatów (2007), potem wydała jeszcze kilka tomów poezji, m.in.
śpiewała młoda prawda (2009) i na ogród gorejący (2012). Jako tłumaczka ma na swoim koncie przekład wierszy wybitnego poety czarnogórskiego Slobodana Vukanovicia.
Poezja Agnieszki Syskiej jest nielinearna, nieuporządkowana
składniowo i frazeologicznie, to ciąg rozedrganych, nakładających
się na siebie obrazów i niezwykłych skojarzeń, rwącego się nurtu
zdaniowego i słownych przepychanek. Wizyjny rytm tych wierszy, budowany z pojedynczych słów, powtórzeń, utartych zwro tów, idiomów, emanuje na przemian energią przyspieszenia
i energią milczenia: to jakby bieg utykającego kołowrotka, na którym przędzie się wielopasmowa nić poezji. Pisząc o poprzednim
jej zbiorze, zauważyłam, że jak w psychodelicznym transie sens
słów przybliża się i umyka w toku kolejnych wierszy. Ta poetycka
psychodrama wywodzi się z podświadomości poetki, wyrażającej
się awangardową aktywnością językową, a świadomy wyraz od najduje w inspiracjach innymi dziedzinami sztuki, najczęściej in nymi poetami. Z naszych to – Roman Brandstaetter, Janusz Pasierb,
Tymoteusz Karpowicz, Anna Świrszczyńska, z obcych – Vasko Po pa. Poetka nawiązuje jednak głównie do twórczości Tadeusza Ró żewicza (zadedykowała mu cały tom); prawie każdy wiersz
zaczyna się tu od cytatu z autora Niepokoju i stanowi bezpośredni
dialog z jego filozoficznym i moralnym przesłaniem.
Syska podaje źródła cytowanych fragmentów tylko w spisie tre ści, przywołuje ponadto w wierszach motywy biblijne, ewangelicz ne i historyczne, lektura jej utworów jest więc jak chodzenie po
omacku po tropach przeszłości. Po omacku, bo poetka stosuje poPODGLĄD - Kwartalnik Literacki OW SPP nr 1 2015
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krętne wskazówki, stawia niedokładne drogowskazy. Gdy Różewicz epatuje pustką końca, Syska wciąż próbuje wzniecić świat na
nowo. Z upodobaniem, graniczącym z masochizmem, wyznacza
poetyckie drogi na obszarach pełnych grozy i cierpienia. Jej ludzka empatia, przeistaczając się w poezję, stawia przed czytelnikiem
zadanie niemalże niewykonalne. Odczytanie wszystkich sensów,
wszystkich znaków pamięci, a także aktów wiary, nadziei i miłości, wplecionych w te wiersze, jest bardzo trudne, grozi ugrzęźnięciem w plątaninie symboli i metafor. Tym bardziej, że droga
krzyżowa, w którą wyrusza bohater Agnieszki Syskiej, dotyczy
i Boga, i człowieka. Bohater tych wierszy to ktoś poraniony, porażony chaosem świata i zagubiony w labiryncie języka. Usiłujący
jednak w tym groźnym dla siebie żywiole odnaleźć światło, dotrzeć do sfer, które otwierają się na świętość rzeczy, na współczujące spojrzenie Boga. Tytuł zbioru poznamy się po stopach może
odnosić się i do przebitych gwoźdźmi stóp Chrystusa, i do ludz kich stóp, chodzących po szkle rzeczywistości.
Cały ten zbiór jest wędrówką w czasie i przestrzeni po miej scach działania i kaźni Chrystusa, choć jego imię ani razu tu nie pada. Pojawiają się obrazy Heroda, rzezi niewiniątek, wskrzeszania
umarłych, chodzenia po morzu, madonny, matki-piety, przebitego boku, a także nazwy Galilei, Jerozolimy, Kany, Betsaidy, Arymatei, Emaus, ale czytelnik musi sam kojarzyć i łączyć w logiczne
związki rozrzucone po wersach chrystologiczne odniesienia. I tak
wiersz zdjęta zaczyna się słowami: „matka zdjęta z krzyża”, potem
trwa martyrologiczny hymn w pokutnej aurze: „wyszła na spotka nie przedziwnego/ słońca// będzie tak szła/ kula ziemska na kolanach/ pieta słowa”. Wyraziste znaki męki Chrystusa raz po raz
przekształcają się tutaj w obrazy Holokaustu. Ważnym dla poetki
miejscem, znanym z przedwojennego skupiska Żydów, z istnienia
getta i zbiorowej zagłady w czasie wojny, jest Międzyrzec Podla ski. W kilku wierszach, związanych z tym miejscem, snuje Syska
analogie z boską drogą krzyżową: „na ścianie/ pejsy/ płomieni//
wrócił z emaus/ do międzyrzeca podlaskiego// świeci jak ciemność za oknem (...) z emaus// poznałam go// wydłużył się jego
bok”. Powracają takie motywy kultury żydowskiej jak „całopalny
kirkut”, „poczerniałe omszałe macewy”, „rytualne obmycie”,
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„świeczka w menorze”, by podkreślić idącą przez wieki żydowską
solidarność, bojaźń i boleść.
Wyłania się z tych obrazów co pewien czas zbawcze orędzie
chrześcijańskie, gdy poetka mówi: „na wylot/ przeszedł mnie
bóg”, „wino przeistacza się w krew”, „chodzę po zmartwychwstaniu”. Te aluzje do obecności w nas Boga ciągle są uzupełniane nowymi znakami -przypowieściami. Eschatologia miesza się
z teodyceą, żeby rozświetlić ciemność naszej ziemskiej wędrówki.
Różewicz powiedział w jednym z wierszy Płaskorzeźby: „życie bez
boga jest możliwe/ życie bez boga jest niemożliwe”. Agnieszka Syska, na wzór tego paradoksalnego wyznania, poddaje wizerunek
Boga swoistej manipulacji. Jest on „bezbronny”, „upadły”, „umarły”, ale też ocalający, gdyż, jak czytamy w wierszu sklepiony niebieski: „między żebrami wzejdzie nowa ziemia i nowe słońce słowa”.
Paradoksy Agnieszki Syskiej dokonują się w samej strukturze języka: konstruowany bez oparcia w regułach gramatycznych i konwencjonalnej logice, jest rozbity na elementy, jak świat, który
odzwierciedla. A przecież poetka zaprasza „całe życie do wiersza”,
parokrotnie powtarza w poemacie pod słońcem to swoje życzenie
i dodaje: „życie się żnie// na papierze” (...) „życie nie wstydzi się
żyć/ i żąć/ życie// w wierszu”.
W jednym z końcowych utworów tomu – Wróciłem – powraca
Syska do żydowskiej opowieści o Międzyrzecu z ulicą Drohicką,
rzekami Krzną i Piszczką. To wizja po Holokauście: „płynąłem za ciskającym się/ jak gardło korytem// w siebie// z zamkniętymi
ustami wracałem do źródła// stodoła zamknięte drzwi/ wiersza
(...) za drzwiami/ duszą gardło wiersza z zamkniętymi oczami/
za drzwiami// w słomie/ szaleje ogień na słomianym poecie (...)
wiersz zawęża się do międzyrzeca w głowie”. Całość przejmuje tonem bezradności wobec zaistniałego ongiś koszmaru, wobec tamtego straconego bezpowrotnie świata, a poetyckie próby
przemienienia obrazu przeszłości w teraźniejszość okazują się trau matyczne. „Powrót w siebie” nie może się dokonać bez ponownej
ofiary – choćby z ułomnego wiersza. „Słomiany poeta” to symbol
istnienia, które raz gdzieś wypalone – ciągle w nas płonie.
Agnieszka Syska: Poznamy się po stopach. Miniatura, Kraków 2013.
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Jan Strękowski
Książki na tapecie

Do czego służą książki? Wiadomo. Wśród słynnych bolszewickich
wodzów był niejaki Wasilij Czapajew. Wyróżnił się on podczas wojny
domowej lat 1918 – 20, by w końcu bohatersko zginąć w sposób zna ny dobrze z polskiej historii, bo okrążony, rzucił się do rzeki Ural. Na
cześć tego czynu miasto Łbiszczeńsk, gdzie to się dokonało, przemianowano na Czapajewo, powstał głośny film poświęcony Czapajewowi, a popularny samochód terenowy GAZ, znany jako gazik, bywał
zwany czapajewem. On sam zaś trafił do ludowych pieśni, przypowieści i dowcipów. Jeden z nich mówił o tym, jak to do Czapajewa wysłano dziennikarzy: mieli napisać o życiu legendarnego dowódcy i jego
słynnej 25 dywizji. Wszystko było dobrze, póki chodziło o boje z „białymi”, kiedy jednak padło pytanie, jak dowódca i czerwonoarmiści spędzają wolny czas, zapanowała konsternacja. Dziennikarze dowiedzieli
się bowiem, że głównym zajęciem bohaterskich żołnierzy po zwycięskich bojach było spożywanie napojów wyskokowych, czyli mówiąc
wprost zalewanie pały, o czym w budującym tekście nijak napisać nie
mogli. Udało się tę przeszkodę pokonać, wszędzie tam, gdzie Czapajew mówił o kolejnej butelce pisano „książka”, a słowo „picie” zastą piono „czytaniem”.
Było to w czasach, gdy pisarzy nazywano „inżynierami ludzkich
dusz”. Dziś o rewolucji zapomnieli nawet ci, którzy regularnie świę towali jej rocznicę, ale książka bywa nadal przydatna. Książka może
się przydać nawet... w bibliotece.
Biblioteka Śląska w Katowicach, Multimedialna Filia Biblioteczna
w Wałbrzychu, Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycz nego, Biblioteka w Szkole Podstawowej w Wolborzu, Biblioteka Poli techniki Łódzkiej, Miejska Biblioteka Publiczna nr 5 w Kaliszu,
Biblioteka w Gimnazjum w Wierzawicach, Biblioteka Uniwersytetu
Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Biblioteka Publiczna we
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Wschowie, Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Biblioteka Parlamentu Europejskiego w Brukseli...
Co łączy te instytucje? Pytanie jest z gatunku oczywistych. Oczywiście książki. Ale nie tylko.
Otóż w każdym z tych miejsc na Boże Narodzenie stanęła choinka... z książek. Zaczęło się w 2011 roku w Olsztynie, gdzie bibliotekarze postawili choinkę z budulca, w który obfituje takie miejsce.
Wykorzystali 1600 tomów, a sama budowa nie była łatwa. Przede
wszystkim trzeba było dobrać książki wielkością, objętością i kolorystycznie, co w bibliotece posiadającej wiele pojedynczych tytułów nie
było proste (znaleziono dużo egzemplarzy „Roku 1984” Orwella i „Na maluj to!” Hellera). Poza tym bibliotekarze olsztyńscy założyli sobie,
że użyte do budowy dzieła nie poniosą szwanku. Powstało piękne kolorystycznie (w kolorze brązowo -złotym) i okazałe drzewko (?) wysokości 2,5 m, które stało się atrakcją świąteczną. Nie koniec na tym.
Jeszcze w tym samym miesiącu bibliotekarze olsztyńscy zainspirowali koleżanki z Biblioteki Publicznej we Wschowie, gdzie stanęła skromniejsza, ale także piękna choinka. Potem choinka z książek pojawiła
się w bibliotece UKSW w Warszawie, w Bibliotece Parlamentu Europejskiego w Brukseli... Prawdziwy wysyp takich choinek przyniósł rok
2014. Choinkę z 200 książek ze specjalnie dobranymi zielonymi okładkami postawiono w Filii Bibliotecznej na Podzamczu w Wałbrzychu.
Kilkaset książek wykorzystano do budowy choinki w Bibliotece Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Niewielką, ale piękną choineczkę
postawiono w szkole podstawowej w Wolborzu. Bibliotekarze z Poli techniki Łódzkiej ustawili choinkę z książek na jednym z regałów.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kaliszu choinka z książek była
skromna, ale zbudowały ją same dzieci, podobnie w gimnazjum w Wie rzawicach. Największym przedsięwzięciem było to w Bibliotece Ślą skiej, gdzie do skonstruowania „drzewka” użyto 1600 egzemplarzy,
w tym książek Olgi Tokarczuk, Małgorzaty Kalicińskiej i Andrzeja Sta siuka. Obłożone w czerwone i zielone obwoluty czekały do 2 lutego,
gdy rozdano je (jako jajka z niespodzianką) czytelnikom, którzy po mogli przy rozbiórce choinki.
Choinki z książek to nie wszystko. Pionierami okazali się znowu
olsztyńscy bibliotekarze, budując rok później prawie 3 m choinkę z po nad 400 starych szuflad katalogowych. Tym razem nie obeszło się bez
ofiar. Aby uzyskać idealny okrąg przycinano niektóre skrzynki. Być
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może wychodząc z założenia, że w dobie katalogów wirtualnych i tak
czeka je rychła śmierć.
Wracając do książek (a przy okazji Czapajewa). Barek nad zalewem
w Zalesiu Górnym pod Warszawą zyskał nowe życie, gdy wyklejono
go fototapetą przedstawiającą... grzbiety książek. Uprzyjemnia on konsumpcję piwa, zapewniając kulturalny wypoczynek w stylu późnego
Gierka, gdy modne stały się fototapety, które przedstawiały naturę, ale
tu natury aż nadto, postawiono więc na kulturę.
Książka na tapecie to nie ostatnie słowo. Wśród osób posiadających
książki jest coraz więcej takich, którzy nabywają je od razu z myślą,
że do nich nie zajrzą. Informują o tym liczne blogi poświęcone... czytaniu. „Książka – najpiękniejszą ozdobą wnętrz” – wołają. I nie chodzi tu o wzbogacenie wnętrz czytelników. Niektórzy układają książki
alfabetycznie, tematycznie, inni wielkością tomów. A nawet zgodnie
z barwami tęczy. Jeden (jedna) z miłośników książek wzywa (zachowuję oryginalny język i styl): „Jeśli jesteś zapalonym czytelnikiem i pałasz głęboką miłością do książek lub masz ich kilka, z którymi nie
bardzo wiesz co zrobić i jak wystelizować na swoich półkach z pomocą przyjdą Ci podpórki... Dzięki nim możesz wyeksponować ulubione
książki na stoliku kawowym czy ułożyć na otwartych półkach w każdym miejscu swojego domu”.
Bo, jak zauważa ktoś inny: „Także mniejszy księgozbiór można cie kawie ułożyć”, np. wplatając między książki bibeloty, zdjęcia, obrazki. Dobrze robi ułożenie części książek pionowo, a części poziomo.
A krzykiem mody są książki rozmieszczone na rurach przypominających kanalizacyjne, ułożone w wymyślne kształty, choćby w kształcie
żagla. Kwitnie też recykling. Niepotrzebne książki stają się budulcem
choćby dla foteli, w których zasiądziemy do lektury. W jednej z ka wiarni z książek zbudowano barek. Dopasowane, tak by nie trzeba by ło ich przycinać, zachęcają do lektury tego, co czytał Czapajew. Jednak
nie wszystkie książki mają tyle szczęścia. Bohater jednego z tomów
„Jeżycjady” Małgorzaty Musierowicz stracił wiarę w ludzi, gdy w piz zerii zobaczył książki przycięte na wymiar półki, żeby lepiej wyglądały.
Czy dalsze istnienie książki stoi pod znakiem zapytania? Są tacy,
którzy wieszczą nie tylko koniec książki, ale koniec słów, czyli... koniec cywilizacji, co brzmi prawie jak słynny „koniec historii” obwieszczony po upadku komunizmu. Takiego zdania jest hiszpański pisarz
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Juan Jose Millas. W powieści „Porządek alfabetyczny” opisał on świat,
który traci litery i słowa. Znikają, a wraz z nimi oznaczane przez nie
przedmioty, w porządku alfabetycznym (stąd tytuł powieści). Świat pogrąża się w chaosie, bowiem brak niektórych liter zmienia brzmienie
i znaczenie słów.
Miejmy nadzieję, że ta apokalipsa się nie spełni póki jeszcze są tacy, którym sprawia przyjemność składanie słów (choćby gra w scrabble). A przede wszystkim czytanie. Chodzi tym razem nie o Czapajewa,
a o płk. Jerzego Kossowskiego, dowódcę stacjonującego w Lidzie
(obecnie Białoruś) 11 pułku lotniczego, którego podwładnym był pilot i pisarz Janusz Meissner („L-jak Lucy”, „Żądło Genowefy”) i któ ry to opisał. Był początek lat dwudziestych ub. wieku, a Lida
miejscowością więcej niż prowincjonalną. Nie lepiej prezentował się
też długi drewniany barak, w którym mieściła się jadalnia i kuchnia
oficerska oraz pokój klubowy „zaopatrzony w kilkanaście talii kart
i nielichy zapas trunków”, zwany biblioteką. Jak się okazało, nieprzypadkowo.
Pewnego dnia na inspekcji w pułku pojawił się generał P., dowódca korpusu, który zainteresował się zajęciami lotników w czasie wolnym. Jakie było jego zaskoczenie, gdy Kossowski poinformował go,
że w pułku jest biblioteka! Generał zażądał pokazania tego przybytku
wiedzy. „A tam – jak wspomina Meissner – rzeczywiście: dywan na
podłodze leży, stoliki, klubowe fotele, dookoła przy ścianach – szafy,
a na małej półeczce – tylko jeden pusty kufel od piwa i kieliszek”.
Generał zapytał, jakież to dzieła w tej bibliotece się znajdują. Na co
otrzymał zaskakującą odpowiedź, że w szafach znajdują się nie książ ki, ale... gatunkowe wódki i nalewki, ustawione w kolejności alfabe tycznej. Posiadają nawet swój katalog! A służy to wszystko...
kształceniu umysłów podwładnych. Odbywa się to tak: jeden z ofice rów wychodzi, podczas gdy pozostali umawiają się na słowo, które powinien odgadnąć. Każdej literze tego słowa odpowiada kieliszek wódki
na tę samą literę, który wlewa się do kufla, według katalogu i zgodnie
z alfabetem. Ten, który wyszedł, musi po wypiciu tej mieszanki, odgadnąć owo słowo.
Generał poprosił o wyproszenie z sali młodego oficera i zapropo nował słowo „mama”. Słowo było proste (kieliszek maliniaku, angielskiej gorzkiej, miętówki i anyżówki) i młodzieniec bez trudu je
rozszyfrował.
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Generał zrobił kolejną próbę i poprosił o słowo „papa”, na które złożyły się: pieprzówka, anyżówka, przepalanka i alasz. Ono też nie stanowiło dla oficera problemu. A kiedy zachwycony generał składał mu
gratulacje, ten „cokolwiek urażony”, odparł:
„Co pan generał mnie takie dziecinne zagadki: mama, papa! Ja tu
w zeszłym tygodniu nie mama – papa, tylko Nabuchodonozor i Kon stantynopol odgadłem!”.
Czas zamknąć ten nietypowy przegląd przydatności książek
bardziej budującym przykładem. W konstancińskim parku zdrojowym
stanęła budka przypominająca klasyczną budkę telefoniczną. Jednak
nie oferuje ona bezpłatnych rozmów, ale... książki. Nazywa się „Przystanek książka” (Book-Stop). Każdy, kto uważa jakąś książkę za zbędną, może ją tu zostawić, w zamian pożyczając coś, co uzna za warte
lektury lub nawet posiadania (przyjęte jest wypożyczanie „na święty
nigdy”). Cieszy się ogromnym powodzeniem.
Okazuje się, że książka może służyć także do czytania!
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Słowo
było na początku,
i wszystko się od niego zaczęło,
świat i człowiek,
albowiem moc ma sprawczą.
Było na początku
i na końcu będzie,
choć człowieka już nie będzie.
Lecz póki jest człowiek,
Słowem się posługuje
i Słowo posługuje się człowiekiem.
Jest on w Jego mocy.
Jest Ono jego drzewem wiadomości
dobrego i złego.
Jakie jest Słowo,
taki i świat,
i człowiek,
i dzieło jego,
gdyż Słowem człowiek myśli
i Słowem żyje.
Słowem się żywi
i w Słowie wzrasta.
W Słowo przelewa swoją radość i ból.
W Słowie szuka pociechy
i do Słowa się ucieka
w trudnych chwilach.
W Słowie życie swoje rzeźbi
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i Słowem świat opisuje,
i świat buduje,
i ład na tym świecie.
Słowo jest jego życiem,
a życie poezją.
Poezja nie może się obyć bez Słowa
i Słowo obyć się bez poezji.
Wystarczy rozejrzeć się wokół
o każdej porze dnia i nocy,
o każdej porze roku,
gdziekolwiek jesteś.
Wystarczy drugiemu człowiekowi
spojrzeć w oczy,
by się utwierdzić w Słowie
i w poezji podniesionej
do wyżyn Słowa.
Boże jest dzieło stwórcze,
ludzkie twórcze.
Pierwiastek stwórczy
jest w każdym dziele twórczym,
które nie jest dziełem Szatana.

Ostatni spacer
Markowi Nowakowskiemu

ta wiosna
na którą czekamy
jakoś się wlecze
mówiłeś
kiedy się cieplej zrobi
i siły wrócą
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pójdziemy na spacer
wielkie wędrówki
po ulicach Warszawy
nieśpieszne
z namysłem
z wycieczkami w przeszłość
z wycieczkami na rubieże
wschodnie i zachodnie
drążenie przeszłości tradycji obyczaju
los żołnierzy wyklętych
akowców wileńskich i nowogródzkich
ludzi wypędzonych
ludzi porzuconych
wywożonych i więzionych
przedzieranie się przez szczegóły
przez drobiazgi do sedna
do istoty
kiedy się cieplej zrobi
i siły wrócą
pójdziemy na spacer
klimat i koloryt
bram i podwórek
dociekliwe wyłuskiwanie
duszy z łachmanów
wsłuchiwanie się
w głosy zaułków i spelunek
w język ulicy
opisywanie historii
ludzi pozostawionych sobie
wytrwałe tropienie prawdy
o losach i czasach
ożywianie odchodzącego świata
przywracanie świadectwa
ocalanie pamięci
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kiedy się cieplej zrobi
i siły wrócą...
wiedziałeś:
masz jedno życie
jak i ci
których spotykałeś
jak i ci
których pamięć czciłeś
w dzień zaduszny
i w dni rocznicowe
prawdę miałeś za wartość najwyższą
zarówno tamtą
o przeszłości
jak i tę
w której sam żyłeś
w świecie realnym
czy tę
którą wnosiłeś w świat przez siebie
kreowany
prawdę literacką
przeglądałeś się w niej
jak w lustrze
więc nie bałeś się luster
ani na ścianie
ani w ludzkich oczach
gdzie twarz własną mógłbyś zobaczyć
pamiętałeś:
masz jedno życie
z domu wyniosłeś
od dzieciństwa wpajaną świadomość:
przeżyć je trzeba godnie
kiedy się cieplej zrobi
i siły wrócą...
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słysząc te słowa nie myśleliśmy
że zapraszasz nas już
na swój ostatni spacer
po alei zasłużonych
na powązkach
tu się żegnamy
życie miałeś jedno
i jako człowiek
i jako pisarz
pozwoliło ci ono dziś spocząć
w naszym narodowym
panteonie
23 maja 2014

Żyć w słowie całym sobą
Gustawowi Herlingowi-Grudzińskiemu

Poznałeś i opisałeś
ten Inny świat,
w którym przyszło Ci bronić
własnej godności,
człowieczeństwa swojego
i tych, co z Tobą dzielili los.
Tam mogłeś dostrzec
kres poniżenia
i dno człowieczeństwa,
i siebie zapytać:
Czy można sądzić poniżonych
i upodlonych,
czy współczuć im tylko?
Po latach już się wydawało,
że tamten świat odszedł
bezpowrotnie,
zostawiając po sobie
jedynie białe kości.
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Okazało się,
że miał on moc reinkarnacji,
odrodził się w nas
lub dla nas może.
Czy mogłeś to przewidzieć
przez lata składając,
kartka po kartce,
swój Dziennik pisany nocą?
Chciałeś pisać i pisałeś tak,
by zdanie było przekazem
jasnej i swobodnej myśli,
by było przekazem
napięcia moralnego,
by w słowie żył całym sobą,
kto wypowiada je
jako swoją długo odważaną
i cierpianą prawdę.
Jaką byś dziś
prawdę wypowiedział
i jakiej udzieliłbyś rady,
żebyśmy żyć mogli dalej wiedząc,
po co żyjemy?
Bo jest to,
jak twierdziłeś,
konieczne.

Grzegorz Łatuszyński
Ten żar nie wygasa
Poezje
Str. 148
Oﬁcyna Wydawnicza Agawa
2015
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Andrzej Titkow

Przystanek
Instytut Psychoneurologiczny
Co pewien czas odchodziły ode mnie kobiety. Zjawisko to powtarzało się regularnie i cyklicznie i, ze względu na swój charakter, przypominało nieubłagane zjawiska przyrody. Wiemy, że po
wiośnie przychodzi lato, a po nim jesień. Więc i ja również mogłem
się spodziewać, że poznana przeze mnie latem kobieta opuści mnie
jesienią lub najdalej zimą. Ale gdy to się działo, za każdym razem,
byłem jednakowo zaskoczony i nieprzygotowany.
Tym razem kobieta, która mnie opuszczała, wybrała porę nietypową. Odeszła na przedwiośniu. Byłem, jak zwykle, zaskoczony
i, jak zwykle, rozpadł się mój świat. Próbowałem go jakoś skleić,
ale bezskutecznie. Po kilku dniach ogoliłem się i poszedłem do redakcji, w której pracowałem. Koledzy zauważyli nowy, starannie
zawiązany krawat. Pochwalili nawet. Z przyzwyczajenia nazywali
mnie dotychczasowym imieniem i wskazali biurko, które kiedyś
podobno zajmowałem. Kilka godzin później wezwał mnie Naczel ny. Był niezwykle ożywiony i bardzo pobudzony. Powiedział, że
właśnie zaczęły się obrady Okrągłego Stołu i ja, jako ceniony, uzna ny i cieszący się szacunkiem pracownik, będę miał zaszczyt relacjonować przebieg tych historycznych rozmów na łamach naszej
cenionej, popularnej i wysokonakładowej gazety.
Spojrzałem na Naczelnego z pewnym zdumieniem.
– Mnie się właśnie świat zawalił, a pan zawraca mi głowę jaki miś duperelami.
Wyraźnie nie spodobały mu się te słowa.
– Pan się powinien leczyć. Zawsze były z panem kłopoty, ale tym
razem to już chyba nastąpiło przegięcie. Myślę, że powinien pan
sobie poszukać innej pracy, możliwie od zaraz.
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O to mi właśnie, mniej więcej, chodziło. Wstałem z fotela,
uprzejmie skłoniłem się na pożegnanie i wyszedłem.
Miałem teraz dosyć czasu, by rozpamiętywać do woli te kilka
miesięcy, które spędziłem z kobietą, o której myślałem, że jest na
zawsze moja. Liczyłem jeszcze raz te wszystkie kroki, które przeszliśmy razem po morskim piasku i po górskich ścieżkach. Dodawałem ziarnka piasku między palcami jej stóp do źdźbeł trawy,
które zrywały jej ruchliwe, zwinne, choć nieco pulchne, palce. Odejmowałem pocałunki, hotele, łzy, klatki schodowe prowadzące do
naszych ruchomych mieszkań. Mnożyłem miasta, wioski i osiedla,
wschody i zachody słońca, zobaczone razem drzewa, wspólne, lub
prawie wspólne, pełnie księżyca i dzieliłem je przez przydrożne
gospody i hotelowe restauracje, słowa udręki, słowa podzięki i kie liszki wypitego wspólnie alkoholu. Robiłem, co mogłem, ale rachu nek za każdym razem się nie zgadzał.
Pewnego wieczoru, gdy patrzyłem z okna na dziewiątym pię trze na czerwoną tarczę słońca chowającego się za ciemniejące betonowe bryły, które były wątpliwym schronieniem tysięcy takich
jak ja, przypomniały mi się słowa Naczelnego. I szybko podjąłem
decyzję, że będę się leczyć. W końcu i tak nie miałem nic lepszego
do roboty.
Wysoki mężczyzna, który siedział naprzeciwko, patrzył na mnie
z taką uwagą i otwartością, że stawałem się coraz bardziej nieuważ ny i zamknięty. Słowa, które wypowiadałem, stawały się coraz
mniej moje i, z trzecią szybkością kosmiczną, oddalały się od praw dy, którą usiłowałem przy ich pomocy wyrazić.
Prawda była jak jastrząb, który spokojnie kołuje w bezchmur nym niebie, by za chwilę runąć w dół na kluczącego w wysokiej tra wie zajączka. Tymczasem ja, jak zgorzkniały belfer na lekcji
biologii, demonstrowałem znudzonym uczniom śmierdzącego naf taliną, wypchanego ptaka.
Byłem bezradny. Terapeuta był także bezradny. Właściwie równie dobrze ja mógłbym udzielić mu paru ogólnych rad. Ale to on
był na swoim miejscu, a nie ja, więc radził on. W ten sposób, w krót kim czasie, zostałem członkiem wspólnoty terapeutycznej.
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Na zajęciach było, na ogół, miło. Terapeuci nudzili się nieco okazywaniem bezgranicznej otwartości i nieustannego zainteresowania problemami swych klientów. Klienci zaś byli nieco znużeni
demonstracją całkowitej szczerości i intensywnego braterstwa z te rapeutami oraz pozostałymi członkami wspólnoty. Rosło we mnie
podejrzenie, które natarczywie przekształcało się w pewność, że
tak naprawdę nikt nikomu nie jest w stanie pomóc w tej zdumiewającej przygodzie, jaką jest życie.
W tej małej, osiedlowej kawiarni znalazłem się po raz pierwszy
już jako uczestnik psychoterapii. Zaprowadzili mnie do niej koledzy z mojej grupy, którzy byli tu zadomowieni. Kawiarnia nie wy różniała się niczym szczególnym, poza tym, że znajdowała się
blisko Instytutu Psychoneurologicznego, w którym odbywały się
nasze sesje terapeutyczne.
Za oknem kończył się dzień i dogasało lato. Starzy bywalcy
zwracali się do bufetowej – pani Zosiu. Zamawiali wino i dyskutowali o swych nieukończonych i niemożliwych do ukończenia „pracach” terapeutycznych. Przy jednym ze stolików siedział samotnie
pacjent Oddziału Zamkniętego, nazywany poufale przez wszystkich Gdzie Ty Jesteś. Patrzył w siebie, okryty szczelnie kokonem te go zamknięcia, które niósł poprzez czas i przestrzeń, przez
wszystkie możliwe i niemożliwe krajobrazy swojej sennej jawy
i bezsennych snów.
Usiadłem przy stoliku sam i patrzyłem na tych ludzi, smakując
cierpkie wino, które budziło mnie do życia. Przy stoliku obok sie działa para, która od razu zwróciła moją uwagę. Uderzyło mnie ich
całkowite, zgoła fundamentalne, niedopasowanie. On był od niej
znacznie starszy, ale i ona, mimo młodego wieku, wyglądała po ważnie. Jej twarz była zużyta w pewien szczególny sposób. Odci snęło się na niej piętno życia z dnia na dzień, życia bez busoli i tego
słynnego wzorca, który choć ukryty w oddalonym Sevres pod Pa ryżem, jednak istnieje. W oczach mężczyzny ukrytych za cienką taflą szkła tlił się prawdziwy, spokojny smutek. W jej oczach tańczyły
szybko gasnące błyski niespokojnej i udawanej radości. Dopijali
właśnie kolejne wino i kobieta poprosiła mężczyznę, by zamówił
następne. On próbował oponować, ale gdy nalegała, szybko ustąPODGLĄD - Kwartalnik Literacki OW SPP nr 1 2015
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pił i ruszył do baru. W tym momencie kobieta zapaliła papierosa
i spojrzała na mnie. Ale jej wzrok prześlizgnął się tylko, więc mnie
nie zobaczyła. Po chwili mężczyzna wrócił i postawił na stole dwie
pełne szklanki. Odwróciłem szybko wzrok i, dla niepoznaki, wyjąłem z kieszeni marynarki mały zeszycik i długopis. Na czystej kartce papieru zacząłem kreślić nuty lub coś, co w moim wyobrażeniu
mogło być nutami, gdyż o nutach nie miałem najmniejszego pojęcia. Gdyby spojrzeli na mnie, mogliby zobaczyć kompozytora w porywie nagłego natchnienia. Ale nie spojrzeli. Pili dalej. On mówił
niewiele, raczej cicho, ona przeciwnie, dużo i głośno, nie starając
się nawet, by słowa stawały się myślami. Gdy skończyły im się papierosy, które oboje palili, kobieta poprosiła mężczyznę, by je od
kogoś pożyczył, a on powiedział, że wstydzi się żebrać. Wtedy ona,
nieco chwiejnie, wstała. Ominęła mój stolik szeroki łukiem i podeszła do tego, gdzie siedzieli ludzie z mojej grupy terapeutycznej.
Zapytała, czy mogą jej kopsnąć szluga, a oni na to, że już sami nie
mają. Kobieta krążyła między stolikami, ponawiając swoje zapytanie. Terapeuci, uśmiechając się szeroko, oświadczyli, że nie palą.
Jakiś małolat zadowcipkował, że papierosy nie włosy. Jedni mówili, że mają mało papierosów, lub nie mają ich wcale, inni, że ten,
którego palą, jest właśnie ostatni. I tylko Gdzie Ty Jesteś nie powiedział nic. Zostałem już tylko ja. Gdy poczułem, że ona zaraz do mnie
podejdzie, uniosłem do góry, może nazbyt ostentacyjnie, prawie
pełną paczkę.
– Czy mogę?
– Oczywiście bardzo proszę…
Wyjęła z paczki papierosa i chciała odejść.
– Proszę wziąć także…
– Dziękuję bardzo.
– Drobiazg, to tylko papierosy.
Kobieta wzięła drugiego papierosa i odeszła. Uczestnicy terapii
szeptem analizowali uczuciową oziębłość swoich rodziców, terapeuci okazywali ludziom i przedmiotom swą bezgraniczną otwar tość i tylko Gdzie Ty Jesteś, pacjent Oddziału Zamkniętego, trwał
nieporuszony jak czubek słynnej góry lodowej.
Nikt nikomu w niczym nie przeszkadzał. Nikt nikomu nie był
w stanie w czymkolwiek pomóc. I wtedy pani Zofia włączyła radio.
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Rozległa się melodia, którą w innym wykonaniu i innej aranżacji
znałem sprzed lat.
Kobieta przy sąsiednim stoliku drgnęła, i z wyrazem napięcia
na twarzy, wsłuchała się w muzykę. Nagle wstała szybko i podeszła do baru. Mężczyzna zgarbił się. Zdjął z nosa okulary i przymknął oczy. Kobieta pochyliła się do ucha bufetowej i coś mówiła,
gestykulując przy tym szeroko i niezdarnie.
Radio zagrało głośniej.
„I send you all my Love”.
Mężczyzna bezwiednie dotknął dłonią nasady nosa.
„Every day in a Letter”.
W jego oku pojawiła się łza.
„Sealed with a Kiss”.
Łza spłynęła wolno po policzku i zatrzymała się na wąskiej, górnej, wardze. Krzesło przechyliło się, gdy siadała. Mężczyzna otarł
wierzchem dłoni niewidoczną kroplę i szybko założył okulary.
– Kocham tę piosenkę – powiedziała kobieta. – Podoba ci się?
Wzruszył ramionami.
– Sentymentalny idiotyzm.
Od tego czasu bywałem tam często. Prawie zawsze po zajęciach,
a często także w przerwach między zajęciami. Siadywałem zazwy czaj sam i dyskretnie obserwowałem. Jednak ci wszyscy ludzie,
zbyt bezbarwni w swej jednoznaczności, nie interesowali mnie
zbytnio. Popijając cierpkie wino, czekałem spokojnie na pojawie nie się mojej pary. Jak się szybko okazało, moi znajomi należeli do
grona stałych bywalców. Pili dużo, choć nie wyglądali na ludzi za możnych. Ulubionym ich napojem było wino Walencja. Czasami pili
co innego, gdy pani Zofia oznajmiała, że Walencja właśnie „wyszła”.
Nie chciałem, by zauważyli, że przychodzę tu wyłącznie z ich po wodu. Siadywałem więc w innej części sali i udawałem, że mam
w tym miejscu ważne sprawy do załatwienia, że spotykam się ze
znajomymi, lub, że samotnie się upijam. Oni także, po pewnym cza sie, zaczęli mnie poznawać. Uśmiechaliśmy się do siebie z daleka,
a ja czekałem cierpliwie na ten moment, kiedy skończą się im pa pierosy. Wtedy, nie proszony, zachęcającym gestem, wyciągałem
w ich kierunku paczkę.
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Moja terapia dobiegała końca. Minęło lato i złota jesień nieuchronnie przekształciła się w jesień ponurą i dżdżystą. Tego wieczoru oni nadeszli, gdy już siedziałem przy swoim stoliku.
Wyglądali gorzej niż zazwyczaj. Kobieta była ubrana w zbyt obszer ną, ciemną marynarkę zachlapaną białą farbą. Jej oczy, nieco spuchnięte, bez śladu makijażu, opowiadały o zaczadzonych, roztrwonionych nocach. Mężczyzna był ubrany niechlujnie, jego włosy były długie i tłuste, a skóra, pod kilkudniowym zarostem, miała ko lor popiołu.
Weszli tak, jakby się nie znali. Nie razem, ale jakoś obok siebie.
Zatrzymali się jednocześnie na środku kawiarnianej sali, jak aktorzy tuż przed podniesieniem kurtyny. Mężczyzna wyciągnął spod
poły wygniecionej kurtki czerwoną różę i, bez słowa, wręczył ją kobiecie. Spojrzała nieuważnie.
– Najbardziej lubię białe…
– Weź tą.
Podeszli do baru i zamówili Walencję. Kobieta poprosiła panią
Zofię o szklankę wody i wstawiła do niej czerwoną różę. Usiedli daleko ode mnie. Pili ostro i dużo mówili, ale nie słyszałem o czym.
Widziałem jedynie ich gesty, na przemian gwałtowne i łagodne. I po
raz pierwszy zobaczyłem jego twarz wykrzywioną grymasem gniewu. Ona chciała wstać i wtedy on, mocno, a może nawet boleśnie,
złapał ją za rękę.
– Dosyć tego – powiedział tak głośno, że usłyszałem.
Kobieta wyrwała swą dłoń z uścisku i odeszła do baru. Mężczy zna wstał od stolika i szybko wyszedł. Udawałem, że tego nie widzę. Po chwili ona wróciła do stolika ze szklanką wina w ręku,
usiadła ciężko i sięgnęła po papierosa. Mimo odległości, zauważy łem, że jej paczka jest pusta. Kobieta rozglądała się nieuważnie.
Wstałem i szybko podszedłem do niej, podałem jej papierosa
i przypaliłem. Podniosła głowę i spojrzała. Ale jej wzrok minął mnie
i odpłynął dalej, próbując dogonić jakieś wyobrażenie, niewyobra żalne dla mnie i, być może, także dla niej. Z oczu kobiety pociekły
łzy i jednocześnie na jej twarzy pojawił się uśmiech. Uśmiech no wo narodzonego dziecka i odwiecznej ladacznicy zarazem.
Kobieta wypiła duszkiem szklankę wina i chyłkiem, ze wzrokiem szukającym oparcia w rozchybotanej podłodze, wyszła z ka 70
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wiarni. Zostawiona przez nią na kawiarnianym stoliku bezgłośnie
krzyczała czerwona róża.
Ostatni raz pojawiłem się w tej kawiarni dziewiętnastego listo pada, w dniu imienin Elżbiety, dziewczyny, którą poznałem podczas terapii. Postanowiłem tu zajrzeć przed imieninowym przyjęciem, na które byłem zaproszony.
Był późny, niedzielny wieczór przypominający głęboką noc.
Temperatura spadła poniżej zera i kałuża tuż obok schodów, które
prowadziły do kawiarni, zamarzła. Wszystko zapowiadało nieuchronne nadejście zimy. Stary szatniarz, z nieodłącznym petem
w dłoni, przywitał mnie jak starego bywalca. W środku było ciepło
i swojsko, trochę pustawo. Kilku małolatów, dwie kobiety, które były z panią Zofią na ty, samotny, dobrze ubrany mężczyzna z wąsa mi i ze złotym sygnetem na palcu, który z posępną miną wlewał
w siebie zawartość kolejnych kieliszków oraz bezimienny pacjent
Oddziału Zamkniętego zwany przez wszystkich, nie wiadomo dlaczego, Gdzie Ty Jesteś.
Podszedłem do baru i zamówiłem dwieście gram czerwonej
Walencji. Z pełną szklanką w dłoni szedłem w kierunku wolnego
stolika, zerkając niespokojnie w stronę wejścia. Usiadłem i obserwowałem drzwi. Paliłem papierosa i, najwolniej jak to tylko możliwe, sączyłem wino, którego cierpki smak coś przypominał, coś
obiecywał i do czegoś zachęcał.
Nagle, z początku bardzo cicho, potem nieco głośniej, rozległa
się z radia znajoma piosenka.
„I send you all my Love”.
Teraz już byłem pewny, że za chwilę się pojawią.
„Every day in a Letter”.
Z napięciem wpatrywałem się w drzwi.
„Sealed with a kiss”.
Ale ich nie było. Czułem się zawiedziony, a może nawet więcej,
oszukany. Dłoń zacisnęła się na szklance. Kruche szkło pękło i czer wona ciecz, tak podobna do krwi, pociekła po mojej ręce.
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HannaKowalewska
Tam,
gdzie nie sięga już cień
(fragment)

–Jestem!–mówidoBertymłodakobieta,bawiącsię
długim,czarnymkosmykiem.Tamta!Zarazpotemrozkładaskrzydła,frunienaparapet,przysiadananimi spogląda tęsknie za okno. – Wypuść mnie – prosi. – Chcę
odlecieć.Muszę!
W Berciewszystkotrzepocze,jakbytow niejrozkładałysięi zamykałyskrzydłaTamtej.Czuje,żemapłucaze
szkła.Możenietylkopłuca?
–Wypuśćmnie–żądaterazTamta.–Chcęodlecieć.
Muszę!
Skądonamatakiepiękne,dużeskrzydła?–zastanawiasięBerta.–Pocotocałeudawanie?I taniewinnabiel!
Kogochceoszukać.Mnie?
–Wypuść.Chcęodlecieć.Muszę!Przecieżcigooddałam.
Tamtausiłujeprzeniknąćprzezszkło,bokiem,przeciskającnajpierwswojeszczupłeramięi kawałekskrzydła.
Bertarobiwdechi z powrotemwsysapióra.Potemwydech
i piórapłynąnadrugąstronę.I znowuwdech.I wydech.
–Tobezsensu.Chcęodlecieć.Takbędzielepiej.Dlaciebiei dlamnie.
Pióra odrywają się od skrzydeł, szarzeją i osiadają
w płucachBerty.Materazw środkuszare,zmiętepierze.
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Tamtaprzytulatwarzdoszyby,młodą,bezjednejchoćbyzmarszczki.
–Samawidzisz.Trzebamniebyłowypuścić.Jeszczenie
jestzapóźno.
Namiejscestraconychpiórwyrastająjejnowe.A Berta dusi się tymi oderwanymi. Walczy o każdy oddech.
Kaszle.Ażw końcuudajejejsięwyplućszarykłąb.
Otwieraoczyi patrzynakwadratniebaw oknie,przeciętyz jednejstronyzszarzałymcieniem.Czytokolejny
sen?Pochwiliorientujesięjednak,żetotylkozsuniętafirankaz bokuoknaimitujeTamtą.Ktojątakzsunął?Kiedy?Romek?Boktóżbyinny?Codziennieo świciemusiał
zobaczyć,jakizaczynasiędzień.Niewystarczyłomuuchylenie firanki i zasłonki. Przesuwał je jednym mocnym
szarpnięciem.A potemzostawiałodsłonięteokno,niezważając,żeświatłopadanatwarzśpiącejżony.
Bertaz trudempodnosigłową,byprzejrzećwszystkie
zakamarkisypialni.AleRomkaniema.W foteludrzemie
jedynieopiekującasięniątejnocyPatykowa.
Notak…Romekjestjużpodrugiejstronie.Oddawna.
Niezmiennieczterdziestoletni.A onajeszczetutaj–pomarszczona,siwai chora.Jeszcze.
Tamtazeskrzydłamiteżpowinnabyćpodrugiejstronie,aletłuczesięposnachBertyjakjakaśspóźnionajesiennaćma.PrzecieżBertawyrzuciłajązeswoichmyślize
dwadzieścialattemu.
(…)
Nawidokczarnegobmw,stojącegonapodwórku,pod
Inkąugięłysięnogi.Ręceobciążonezakupamizresztąteż.
Nibywiedziała,żeZbyszekw końcusięzjawi,nibybyłana
toprzygotowana,a jednakpoczułasięjakpacynka,której
poplątałysięsznurki.Naszczęścietrwałototylkochwilę.
Pozbierałasię,mocniejścisnęłatorbyi pchnęładrzwisieni,a potemtedokuchni.
Zbyszekjużtamnaniączekał.Zerwałsięnajejwidok
z kanapy,chwilęrejestrowałzmiany,którew niejzaszły,
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a potemruszyłkuniej,wyjąłtorbyz jejrąk,rzuciłnaziemięi zagarnąłInkęw bynajmniejniebraterskiuścisk.
–Wiolkanapisałamiwczorajwieczoremesemesa,że
przyjechałaś.Gdybyniepraca,byłbymtujużrano.Boże,
naprawdęjesteś!–Pocałowałjąw usta.
Inkaznowuprzezchwilęczułasięjakszmacianalalka,
którąktośbawisię,jakchce.Z trudemudałojejsięodepchnąćZbyszka.
–Tojużmaszkomplet–rzuciłanajchłodniej,jakw tej
chwilipotrafiła.
–Komplet?–Zbyszekznowująprzyciągnął.
–ZajechałeśdoPucka?
–DoPucka?–zdziwiłsię,niepuszczającjej.–Comiałbymtamrobić?
Kłamałjakz nut.Inkamusiałamutoprzyznać.Może
najwyżejtrochęukrytejczujnościw głosie.Szczypta.Jak
ziarnkosoli,którejednakwszystkozmienia,jeślimasię
czułyzmysłsmaku.
–Notak,nic,boAnkajestuswojejciotkiw Jantarni.
–O czymtymówisz?
–TomożezajechałeśnakawędoTamary?
Puściłjąw końcu.
–Spodziewałemsięinnegopowitania.
–Jateż.Maszżonę,nierozumiemwięc,dlaczegoprzed
chwilątrzymałeśłapęnamoimtyłku.–Inkapostanowiła
odrazuwyznaczyćgranice.
–Ciii…–Zbyszekprzycisnąłpalecdoust.–Wiolka!
–Dobrze,braciszku,ciii…–Inkaniekryłaironii.
Zbyszekbyłcorazbardziejzaskoczonyi wkurzony.Nic
nieprzebiegałotak,jaksobiezaplanował.
–Zmieniłaśsię–mruknął.Wróciłnakanapęi sięgnął
pokawęstojącąnastolikuobok.–I ścięłaśwłosy.
–Tobezznaczenia.Jakczujesięciocia?
–Przedtemmałosobieniewykaszlałapłuc.Terazucichło.Chybaśpi.
–A gdzietwojażona?
Zbyszeksięskrzywił.
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–W domu.
–Szkoda.Tomożebyćostatniaokazja,byzobaczyćteściową.Chociażw jejstanie…
–Przestań!
–Mówićo twojejżonie?
–Zachowywaćsięjakjakaśmieszczka,którawpadła
z sąsiedzkąwizytą.Kłap,kłap!Tojakiśkoszmar!
–A jakbyśchciał?–Inkaznowupozwoliłasobienaironię.
–Niewiem…–Zbyszekznowubyłprzyniej.–Przecież
cośmusiałow tobieprzetrwać…Inka…Niewidzieliśmysię
tyleczasu.Jechałemtujakszalony.A ty…
–A jamuszęsięwziąćzarobienieobiadu–przerwała
mu.–Możeciociacośprzełknie.Choćodrobinęzupy.PozatymLucynaponoćsiętuwybiera.Myślałam,żeprzyjedzie z tobą. Pamiętam, że była wymagająca, więc
potrzebnetrzydania.
–Onajestjaksójka,cosięwybierazamorzei wybrać
sięniemoże.Wątpię,bysiętudziśzjawiła.Wystarczytylkozupa.Nadrugiezabieramciędorestauracji.I nadeser
również.
–Nieskorzystam.Mamteżinnerzeczydozrobienia.
–W porządku…Jakchcesz…–Zbyszekbyłnaprawdę
wściekły.Dopiłkawęi ruszyłw kierunkusypialnimatki.
Inkadopierowtedyomiotławzrokiemjegojasnączuprynęi sylwetkę.Onteżsięzmienił,nabrałtrochęciała.
Totylkododałomuuroku.Terazbyłbardziejmęski.Dotegospodniew kant,niebieskakoszula,pasującadooczu,
krawatwystającyz kieszenispodni.Chybajechałprosto
z pracy,w służbowymubraniu,pachnącympapierosami,
kawą,podróżąi dobrąwodątoaletową.Pójśćzanim,wtulićsięi odtajać.Możebysięudało.Byłabyznowużywa.
Cośbyczuła.Choćbytylkoból.
Weronika stanęła przy swoim rysunku i patrzyła ze
smutkiemnarozmytekółkai kwiatki.Malowałanieto,co
trzeba.TylkozmyliłaPanaBoga.Głupiataka!Dobrze,że
deszcztowszystkozmył.
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Skrzydła.NamalujeBertęi dodajejskrzydła.
I takzrobiła.Bertabyłachudajakjakiścień,a skrzydła
wielkie.Weronikaażsięprzynichzasapała.
–Terazodlecisz–powiedziała.
Chmury ciągnęły leniwie przez niebo, ale akurat był
przeświti słońceoświetlałojejrysunek.
–Niepozwóljejsięmęczyć.Niepozwól.PanieBoże!
Będęcirysowałamotyleażdowiosny.Całązimę.Nawet
naśniegu.I ważki.I biedronki.Tylkojużjązabierz.
Cośzabłysłotużobokskrzydła.Weronikatampodeszła.
Bursztyn. Mogła się tego spodziewać. Inni łazili, szukali
i nicz tego.A najejdrodzezawszecośleżało.
O…a dalejdrugi,dużyjakpięść.Pewniesztormporuszył pasek w morzu. I trzeci, też spory. Czwarty znowu
wielki.I garśćmalutkich.
Dobrze,żemiałakostur,bobyniepozbierałatychdrobin,tylesiętrzebabyłoschylać.
JedendaTamarze.Zanaleśniki.Trudziedałajużpoprzednimrazem.DlaKazikabędzietennajwiększy.I jedendlaBaśkiz mięsnego,któradokarmiawszystkiebezdomnepsyw mieście.
O…jeszczejedenwielki!Piąty.Dużodziśtychbursztynów.I większeniżzwykle.Jaknajakieśświęto.Tenostatni jak kawałek miodu. Żeby móc taki włożyć Bercie do
trumny.Nadrogęostatnią.Żebyjejświecił.I grzałjakrozżarzonywęgielektakijakte,któreBertakupowałanazimędlaWeroniki.
I szóstyjakpiąstkadziecka,innyjakiś.Jakbyzabrudził
sięmorskąwodą.Zezłotymiplamkamiw środku.Takiego
jeszczeniemiała.Możezostawigosobie?
PoczynaniaWeronikiobserwowalizzakępyTomeki Guma.
–Ważka?–zastanawiałsięGuma,dopijająctrzeciepiwo.
–Z ludzkągłowąi warkoczykami?
–Fakt.Dziwnajakaśskrzydlatastwora.
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Potem patrzyli zaintrygowani, jak Weronika co krok
opierasięnakosturzei schylapocoś,a potemz trudem
sięprostujei wrzucatocośdocorazbardziejpękatychkieszeni.
–Padniew końcunanosi będziemymusielijąpodnosić.Cotomożebyć?–Gumabyłnaprawdęzaintrygowany.–Kamienie?Schylałabysiępokamienie?I potemby
jeniosła?Ażtakaświrniętatochybaniejest.
Tomek też już kończył trzecie piwo i pewnie dlatego
wpadłmudogłowygłupipomysł.
–Poczekajtu.Zarazwracam.
Przeskoczyłkępę,zsunąłsięz wydmyi ruszyłw kierunkuWeroniki,którawłaśniepodnosiłasiępozebraniuparu
malutkichbursztynów.
–Pomócpani?
Weronikanieodpowiedziała.Wyprostowałasię,trochę
zasapana,potemwrzuciłabursztynydokieszeniei ruszyłaprzedsiebie,podpierającsiękosturemi jużniepatrząc
w piasek.
Tomekchwilęzastanawiałsię,czynielepiejbyłobyzostawićWeronikęw spokoju,alejakiśczortpchałgodopójściazanią.
Dogoniłją.
–Mamdopanipytanie.Dośćważne–rzucił.–Zaplątałemsiękiedyśw panirysunek.Możepanipamięta,coto
było?
Weronikaw pierwszejchwilipomyślała,żemłodyTurbaczpodkpiwasobie,jaktobyłow zwyczajuZygi,jegoojca,alechłopakmiałw głosiecośinnego,smutek,alez tych
ciemnychjakkałuża.
–Wiem,tobyłocholerniedawno–kontynuowałTomek.
–Noalemożejednak…?
Pokręciłaprzeczącogłową.
–Szkoda.Zaplątałemsięi niemogęwyplątać.
–A prosiłeśPanaBoga?
–PanaBoga?–zdziwiłsię.–Nieprosiłem.Oczywiście!
Jesttojakaśmyśl.Możeonpamięta.
–Straszyszptaki–powiedziałajeszczeWeronika.
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Tomekobejrzałsięzdziwionywokół.Niebyłoprzynich
żadnychptaków.
–Jaklatasz–dodałaWeronika.
– Ach… o to chodzi. Dobrze. Będę omijał mokradła.
Przepraszam,niewidziałem,żetopaniprzeszkadza.
–Mówiłammatce.
–Niepowtórzyłami.
–Jąnieobchodząptaki.Zygmuntbyłinny.A tyjakijesteś?
–Mnieobchodzą.W zimiezabieramsynadoparkui razemkarmimywszystko,cotamgłodnechodzii lata.
Weronikajeszczepopatrzyłamuw oczy,jakbychciała
sprawdzić,czynieskłamał.Potempogrzebaław kieszeni
i wyciągnęłajedenz bursztynów.Tenzabrudzonymorzem,
zielonkawyi nakrapianyżółtym.Wyjątkowy.
–Naszczęście–powiedziała,podającgoTomkowi.
Tomektaksięzdziwiłprezentem,że„dziękuję”rzucił
jużdojejoddalającychsiępleców.Potemusiadłi obejrzał
bursztyn.
Gumaopadłobokniegonapiasek.
–Comasz?
Tomekpodałmubursztynowągrudkę.
–O japierdzielę!Duży.Topewniepotosięschylała.
Alejejprzyfarciło.Możejeszczeniewszystkoznalazła.
–Może.–Tomekniebardzogosłuchał.
–I takpoprostucigodała?
–Niewiem,czypoprostu,aledała.–Tomekodebrał
mugrudkę.–Toniejesttakisobiezwykłybursztyn.
–A sąniezwykłebursztyny?
–Inkamaoczyw tymkolorze.I z takimisamymiplamkami.
–Rany!–Gumęskręciłoześmiechu.–Aleświrujesz!
–Wiem.Kompletniemiodbiło.Myślę,żecałyświatdajemiznaki.
Gumaspojrzałjeszczeraznabursztyn.
–Mnietenkolorkojarzysięraczejz butelkątegopiwka,któreroktemuprzywiózłz NiemiecZbynek.
–Możetobieteżświatdajeznak.
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–Ciekawejaki?
–Żeczasnaodwyk.
–Tocałkiemjaktobie.Teżczasnaodwyk.OdInki.A to
znaczy,żetrzebawyjechać.
–Myślęo tymoddwóchgodzin.
– To się pakuj. I zabierz mnie z sobą. Poświętujemy
w Gdyni.Tyodwyknieszodbaby,jaodpiwa.Cotynato?
–I cobyśmyrobiliw zamian?
–Co…?–zastanawiałsięGuma.Minutę.Potemdrugą.
I trzecią.Nicniewymyślił.–Musiałeśzadaćtakiegównianepytanie?–rzuciłz końcuz pretensją.

Hanna Kowalewska
Tam, gdzie nie sięga już cień
Wydawnictwo Literackie
2015
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Katarzyna
Boruń-Jagodzińska
Król elfów odszedł
Nie było opery.
Była, ale nudna.
Ciekawiej straszył chłopczyk
gdy majaczył.
Osuwał się z konia,
leciał przez ręce
nocy.
Ciekawiej ona
gadała z tym panem.
Grubym głosem namawiał
by grzała jego stare kości
od początku świata
krążące po Ziemi.
Ciekawsze było
co widział za szybą
ten młody człowiek sterczący pod oknem,
myśląc, że tkwi przed lustrem.
A tupał na śniegu.
Albo ta prządka,
która się plącze z niepokoju,
nuci a nasłuchuje
czy nie puka ten dziwnie przemądrzały
chłopak.
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Nie przeczuwa,
tak jak i alt, co za nią śpiewa,
rwąc nić – bez Parki sobie radę dam
umrzeć prawie tak samo młodo
jak ta druga.
Pani, ciekawiej było
i smutku tak wiele,
i śmierci tyle
jak w jakiej operze!
Nie było wielkiej bomboniery w loży,
nie było żyrandola, co mógł spaść na głowę,
nie było pluszu jak krew czy wątroba,
nie było klaki na jaskółce.
Był piec, co wystygł
i świeca, co zgasła,
I krew na chustce.
Jaskółki w Afryce.

Coppelia tańczyła poloneza
W Warszawie, w domu
gdzie nie zajrzy słońce,
wśród świec,
pod szklanej bani
rybim okiem
z wody
zegarmistrza
dziecko.
Bierze za rękę urzędnika,
prowadzi
– niech pan zobaczy śrubki,
sypią się spod sukni.
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Pantalony z koronką
zasłaniają przeguby,
ukrywają złącza
belmerowskich lalek.
Urzędnik zapisuje
co ma opowiedzieć
przy piwie „Pod Samsonem”
– że wciąż tańczą trzewiczki,
gdy kadłubki ochrypłe
już odpoczywały
w głębokich fotelach.
Urzędnik zapisuje
co sam ma odśpiewać,
co mają odtańczyć
głowy
oniemiałe,
nim się sufit zawali.

________________
Wiersze Katarzyny Boruń -Jagodzińskiej skomponowane wspólnie z wiersza mi Krzysztofa Piechowicza ukażą się w 2015 roku nakładem Wydawnictwa
„Miniatura“ w książce Pożar w operze. Publikacja jest słuchowiskiem poetyc kim, dwugłosem z wierszami inspirowanymi operą.
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Jerzy Górzański

„Przez Raj wiosłować – przez Morza Rozległość.“
Dla Emily Dickinson.
Coć nic o tym nie wie

W swoim Amherst.
Mieć tak łaskawego
„Boga – sąsiada“.
Do najbliższego jak ściana
Do samotnych spowiedzi.
Każdego dnia powszedniego.
I każdej szczęśliwej niedzieli.
Tak być wyrozumiałą dla świata.
I tak niewyrozumiałą dla siebie.
.

_________________
„Przez Raj wiosłować...“ – z wiersza Emily Dickinson pt. Szalone - Dzikie
Noce (tłu. Stanisław Barańczak).
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Deauville
Głowa,
Którą dumnie nosiłeś
Na cokole ciała,
Nigdy nie należała
Do ciebie.
Jednak się przeistaczała.
Przemieniała.
Pod wpływem bogatej
Kolekcji kapeluszy.
Aż się gdzieś zapodziała
A ty na plaży w Deauville.
Bez swojej głowy.
Z żaglowcem
Tańczącym na falach.
Z żaglowcem noszonym
Zamiast kapelusza.
Na nieobecnej głowie.
Rozmyślającej o poezji
Jako towarze.
O, bezlitosny rytuale
Zdrady świętych imion!
Nosisz napięte żagle na karku,
Ale nie obronisz mitu
Nietykalności wnętrza.
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Do słów nigdy niepowtórzonych
Lękając się zdrady i obłędu,
Czuwąm,
Gdy „Ty śpisz,
A ja sam na dworze“.
Śnisz - a co wyśnisz
I tak utonie w niepamięci morzu.
Na jego dnie odnajdziesz
Zapomniany język bielszy od soli On pierwszy cię zdradzi Przeowiadający (a nie rózstrzygający)
Bełkotliwą strukturę mowy,
Która odpływ dopiero wyzwoli.
I na powrót w sen morski obróci.
Ale mnie już nie będzie
Przy tym śnie powtórzonym,
Co płynie ciepłym prądem Golfstromu.
Bo lękając się zdrady i obłędu,
Czuwam,
Gdy „Ty śpisz,
A ja sam na dworze“.
Wieczna księgo powrotów
Do słów nigdy niepowtórzonych.

_________________
„Ty śpisz...“ - Jan Kochanowski
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Krzysztof Piechowicz

Claudio Monteverdi – "Il ritorno d’Ulisse in patria”
I.

Już nie upina warkoczy.
Na szpitalnej poduszce w oparach morfiny
Dwa siwe węże granic bólu strzegą.
Jej bose stopy wśród światłem uduszonych
Ośmiornic szczątków meduz łusek z kamienia
Dwa kwiaty więdnące na brzegu okna
Za którym bezbrzeżny pergamin oceanu
Z tekturowych głębin wypluwa martwe żagle.
A ona wtedy unosi dłonie
Dwa cienie wędrowne dwie kawki
Wróżebne
Przędzące w locie
Przędzące
Choć to nie ich powinność
Teraz już
Teraz
W kącie sufitu samotny pająk
Kolejną napręża osnowę
Naraz zastyga zwinięty w czarną pięść
Bezwładnie opada na pościel.
Fala słonego powietrza
Zalewa pejzaż
Z papier-mache –
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Lecz ona dłużej nie czeka
Zgodnie z umową
Zakrywa kocem lustro
Polifemowe
Bezrzęse lustro źrenic
Odwrócona do ściany
Odrzuca mit
Spóźniony.

II.
Powracasz Ulissesie
Z blaszanym kubkiem pełnym
Mętnej cieczy
To Leta
Żeglugi porwana
Przędza
Twoje rękodzieło
Powiadasz
To Leta popiół
I sól z wapnem zmieszana
Zalewa mi usta
W cuchnącym algami
Pocałunku –
Choć trwa
już o nim nie pamiętam
To Leta powiadasz gęsta przędza
Mórz
Pełne dziur twoje
Zbutwiałe rękodzieło
Dogasa świeca.
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Grzegorz Walczak
Suchotniki

Trzaskaniesuchychgałązektojakliczeniesrebrnych
monet.Znamichwartość,bozaniemożnamiećpieczonegorakaalbochlebrozkruszonyw gęstymsosie.Możnadostać różne smaki na patykach albo w miseczkach albo
możnakupićsobieostrąszczotkędozębówi białąmelasę
i ozdobićścianystaregodziurawegobaraku,gdziemieszkam.Zębówprawieniemam.Te,cozostały,sąpowykręcanejakkorzeniew lesie.Zasadniczowysysamtylkosoki,
a resztęwypluwam.Mówią,żejestemidiota.Chodzęjak
pingwin.Zawszetakchodziłem,przechylamsięnaboki,
niezdarnie,płaskostawiamplatfusa.Doszkołynigdynie
chodziłem, bo nie mogłem zrozumieć, czego ode mnie
chcą,kiedydomniemówią.
Ciąglejacyśstrzelalii kiereszowalimójlas.Kopalidołydługiei powykręcanejakkiszkikonia,comuseriatego
strzelaniarozprułabrzuch.Potemmniebilikołkami,cico
mówiąinaczej,niżmówiąludzie,a potemmniebilidrudzy,
żebymprędzejpowiedział,którędyszlici,coposzlidolasu.Tobyłodawno,alenajdawniejtodomojejmatkiprzyjeżdżał bardzo ważny i blady pan, a taki wysoki, że się
musiałschylać,jakwchodziłdonaszegokurnika.Ciąglepowtarzał,żemitrzebajeśćdużoowoców.Patrzałmiw gębę, jakby tam mógł co wypatrzyć, macał mi głowę
i zaglądałw oczy,paluchamiodgarniałmojepowiekii brał
teokrągłesrebrne,copotemjużwiedziałem,żesięnazywająpieniądze.Odchodził,smutniekiwającgłową.Wtedy
jasięteżzarazkiwałemtow prawotow lewo,a matka
mniezatotrzaskałapopysku,dopókinieumarła.Byłowte88
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dybardzoślicznelato.Słoneczkopięknieświeciłowysoko,
janapagórkuleżałem,tamgdziezawsze,i byłtodlamnie
szczęśliwydzień,bojedenkupiłmismaknapatykuzato,
żemugmerałem.Dałmiteżlatawiecnasznurkui biegłem
poswojemu,biegłemilesiłw tychmoichkoślawychnogach,a tenwariat,prawdziwszyjeszczeodemnie,pyrkotał wiatrem, podnosił się i obniżał, kołował jak żywy,
rozpiętypodniebemptak.
A sznurekw moimrękuteżbyłżywy,drżałleciutko
i czułem,jaksięsamunoszę.Jużwiedziałem,żejestem
tympapierowymptakiemi zwiedzampięknepodniebem
okolice,i dobrzewidzę,jaksięchłopakidoogroduwedworzezakradli,winogronadydają,a dwukółkahrabiegozupełniegdzieindziej,bopodstacjąsiętoczy,dziewuchynad
stawemmajtkiz tyłkazdzierająi okrągłodupiasterozchlapująwodę,a organistakryjesięw faszyniei dechwstrzymuje, bo dziewuchy się kąpią. Wszystko to dobrze
widziałem, kiedy przyszła moja starsza siostra tak, że
w ogóleniewiadomokiedywyrwałamiz rękisznureki powiedziała–mamaumarła.Głośnosięrozbeczałem,bomi
wiatrporwałdrżącegowiatremptakai podarłnagałęziach
jakiegośdrzewa.Chybatobyłasosna,jeślidobrzepamiętam.Podciąłemjejzatokorzenie.Wyschłanawiór,sterczała taka niemądra, łapska rozrzuciła, rozczapierzone.
Polubiłemjąwtedy.Domniebyłapodobna.Odtegoczasu
zbierami hodujęsuchotniki.Terazkiedymampięćdziesiąt
albosześćdziesiątlat,wielerozumiem,wiem,cow suchotnikachsiedzi.Niesąonetakiezwykłe,jaksięludziomwydaje.Mieszkaw nichcoś.Czajęnaddziurąw skałach,coje
tuBógporzucił.Obwąchujęszparę.Wiem,żetotamjest.
Czajęz takątykąz rozwidleniemnakońcu.Słońcejużsię
zakopałow łubinmojejsiostry.Jesttokobietamądra,przegnałamnie.Nieumiałemdopilnowaćkozy,polowałemtylkonatesucheduszki,suchotniki.A takozaw marchewsię
przemieniła.
Niewiem,jakjużdługoleżęnaskale.Tykętrzymam
mocnow garścii czekam.Liliowo-białyserdelłasimisiędo
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oczu, mój jeszcze głupszy gapiuch, ale nie tak głupi jak
młynarz,comumąkępodbieram.Łazitakponiebiei wciąż
bezpotrzebyświeci.Trochęjużmisięznudziłotakczaić,
aleumiemsobiemyśleć,umiemsobieprzypominać,jakmi
siętylkospodoba.Zarazsobiebędę,jeszczeniewiemco.
Możemojąkozę,cosięnażarładiabelskichliścii rosłateraztam,gdzienigdynierosłażadnamarchew.Miałazielonągrzywkę,tylkojużniebeczała.
Czarnejestnieruchome.Oczymnieboląodtegoświdrowania,a palcezdrętwiałynatyce.Mogęteżsobieprzypomnieć, jak to było wczoraj. Moje ostatnie polowanie.
Dawnojużnietropiłemsuchotnika.Jegobraciszkowiestojąw moimogródku,alesięniechcąprzyjąć.Czekam,co
z nichwyrośnie,coz nichbędzie.Nicniegadają.Podlewam
je,kiedymocniejpraży,a dzieciaki,cotozawszemądrzejsze,prześmiewająsię,żejestempingwinbadylarz,cohoduje badyle i podlewa suche drzewka. Co one wiedzą?
Lubięnatesuchocinypolować,bosąodmieńce.Rosnąu
mnie,alejużbeztychudanychkolorów.Sąnajprawdziwsze.A tenwczorajszy...hej!Jużgoz dalekanadrzekąprzyuważyłem. Zupełnie jak śnięte zwierzę. Rączynki chudziutkie,drobnesterczątakkostne,taknagie.Porwałem
się,pogoniłem,a suchotniksięprzeraził.Ucieka.Majtapatykamiprzezlas.Całydrewniany.Umykastrachem,zaszelestem, dusi się od wezbrania, od zachłystu. Drzewa
śmigają. Oj, nie popuszczę ci ja, ułapię. Masz ty strach
przedemną.Aleśtyjużmój,suchotniku!Koślawiutkitaki
we wrzosach kuśtyka na patyczych nogach, a popiskuje
przytym,a beczy.I mniesięw oczachmąciodtejgonitwy
wieczornej,bokoślawcemojetakożsuchotne,pingwinie
człapawce.A i w oczachkaruzeladrzew,a zmierzchukurzawai w piersiachstarychanitchu.Ustajemyoba–on
drobny,rozedrgany–kilkakrokówodemnie,jakarłowaty
jałowiec. Dyszymy, pot ocieram, włosy zmierzwione liżą
mniepooczach.Lasgłębiejczeka.Wie,cobędziedalej.
Znamniedobrze.Alezawszemniegotówukryćw sobie.
Zrywamsiępierwszy.Suchotnikjakbytowiedział.Niemal
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jednocześnie.Znowusięrozpędzam.Mijająnasdąbkimłode,dalejstaresosny.Skręca,boczy,ogłupiałcałkiem.Znów
mniew gąszczciągniezasobą.Malinyostresiekąmniepo
twarzy.Czujęstrużkękrwinawargach.Zlizujęozorem.Gonię.Jużgodopadam,jużmój,alemisięwymykaspodpachy z piskliwym skowytem. Oho, rozum mu odebrało.
Zygzakiem,przezłączkęwalinabagienko.Obajsiętampotopimy. A niech by. Muszę go mieć. Muszę go zasadzić
w swoimogródku.Suchypięknietaki.Przecinammudrogę.Zostajemutylkobłoto.Właziw nie,maczasię,skomli.
Podchodzęjużwolno,rozważnie,prosi.Wyciągamswojesękiniemalstuletnienarośle,zgrubiałełapskaukładamnajegoszyjce–gładkiej,delikatnej.Drży.Jeszczeniedosechł.
Tlisię.Muszęmupomóc.Trzebagooderwaćodkorzenia.
Oderwaćsuchągałąźnierazbardzotrudno.Siekierkąnie
liczyłobysię.Trzebarękami,żebyprzenieśćcałąduszę,nie
skazić,nieokaleczyć,powinnasięprzyjąć.Układampalce
nagładkiej,chudejszyjce.Przeciągampokościastychstrunach.Dopomagam.Przestajesiętlić,nieruchomy,jużcałkiem mój. Odpoczywam nad nim. Potem jak złodziej
wycofujęsiępocichutkudoogródka.Zanieśćmitrzebaten
szkielecikmizerny,płowy,obmytyksiężycem.Żebytylko
ktoniedojrzał,niepodpatrzył.Trzaskaniesuchychgałązek
kłujemnietymrazemboleśnie.I choćidę,rozważny,gdzieś
wemnietańczy,tańczy,bomisięspełniło.
A teraz przyrosłem do skały. Jak mech opatulam ją
swoimstarymciałem.Tykęściskami czekam.Nocgaśnie.
Cośsięporuszaw trawach,a możesięnieporusza,drzewajakbysięz czegośleciutkootrząsają.Przymieram.Oczy
misięprzymykają,prawienieoddycham.W opłotkachjuż
sięruszyło.Serdelwypłowiałnacorazjaśniejszejskórze
nieba.I samniewiemkiedy,takjakbymtonieja,samnie
wiemkiedy,mojatykadziorga,wbijasięwidełkamiw to
giętkiei sprężyste.Wążwijesię,chceunieśćłeb,alewszędziesąmojewidełki,a naichkońcuwszędziejestemja.
Wduszamgow skałęjednąręką,drugąchwytamkiji raz,
dwa,trzy–pac,pac,głowawężajużsięnieunosi,widzę,
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jaksięonzwijawkołoswegobólu,jeszczesiętrochęwije,
sztywnieje,wreszcieuspokojony.I jakbyktośz bokupodglądał,tobymógłpowiedzieć–idzietenczłekstaryz dobrzeubitymwężem.Podnosigowysoko,a onmusięmajta,
kiedyzwisaz tyki.Idęwięcszczęśliwy,a onmisięmajta,
ocierasięo kark,zauchemchcemnieposkrobać.Czujęjegociężarnadsobą,czujęgow ręce,coniąściskamtykę.
Dobrzejesttakczućw ręcejegowagę.Mójogród.Wchodzęw mójogródpopielaty.Szczerządomniezębysuchotniki dawniej upolowane. Śmieją się do mnie, bom znów
zwyciężył.I tenbędziejakone,takisamiutki,tylkogosłońcepomaści.Wiemja,żei w tychdrzewkachi w tymwężu
śpiwiecznyduch.O,wiemjatodobrze,lepiejniżktoinny.
Z tegopowoduczłapięhej!ha!razw prawo,razw lewo,
tańczęradosnyczasnamoichkoślawychnogach.
Niewiemtylko,czegochcąciludzie,cosiędomnie
zbliżajązewszystkichstron.Czegoodemniechcąciludzie
w mundurachi pocomnietakmocnochwytajązaręce.
Zakładająminanienieprzyjemniezimnekółkoi jużniemogęsięnawetpodrapaćw głowę.Popychająmniedoichsamochodu,a innisiętylkogapią,a jedenbiegniezanimi
i wykrzykujeo mnieokropnesłowa,o mniezwyrodniałym
pingwinie,i jeszczecośo jakimśbiednymdziecku,coto
chybabyłojego.Wygrażamipięścią.
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Jacek Durski
36 bytów
(fragment)

CZAS
Ja, Jacek Durski, uzależniony od Internetu i wiary w Chrystusa,
szukam nowych przestrzeni, gwiazd jeszcze ciemnych. Wypatruję
planet dla Ziemian, miejsc w innym Układzie, ze źródłami wiedzy
Wszechświatów. Z dobrem absolutnym. Lunety z chorzowskiego planetarium ledwo dziobią mgławicę M43. W widzeniach kosmosu mój
niepokój między pragnieniami a wolą działania. Pulsuje w skroni.
Odpycham noc, zmarłych w lustrze, przeszłość okrutną. Odsuwam czerń Małgorzaty. Świt. Coraz jaśniej. Okno razi. Błyszczy
światłem parapet. Niecierpliwe dzisiaj.
Zapadł się pamiętnik niepodparty jutrem.
Teraz czas mój w krzywych zamkniętych. Coraz więcej pytań.
Ostatni rok cofnął się o tysiące lat. Wydobyta podczas rebirthingu
archaiczna pamięć.
– Na początku nie było przestworzy, tego wymiarowego cudu.
Czas też był inny. Bez przyszłości – mówi Anioł na rusztowaniach
ze współrzędnych godzin. Gada wysoko przez wygasły kwadrans.
Nad studnią otchłań. W ujęciu zbiór z wielkościami przyrody. W jego
kroplach nasz świat – odjemny. Skupienie cząstek Universum. W nim
też mądrość istot podobnych do człowieka. Tylko człowiek z mózgiem małym. Dziecko eksperymentu Pana. Gadżet na piersiach
Wielkiego. Dlatego my, chrześcijanie, potrzebujemy świętych, rzeszy
wybranej z tego niedorozwoju. Niech prowadzą nas ci niby-wielcy
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swoimi biogramami wymyślonymi przez polityków kościelnych. Co za
ulga, dojdziemy do Boga prowadzeni. Nie trzeba będzie rozwijać własnej duszy, być wolnym. Idąc szaro za świętymi, zejdziemy w dno
milczenia. Czuję natłok uświęconych, ich szarość nad gatunkiem
ślepców. Nie widzą, bojąc się śmierci. I tej pory po zgonie. Moduł lęku przed Tajemnicą. Podobno tkwi w splocie trzewnym, zakodowany w systemach aktywności pośmiertnej.
Ta nasza bezczelność nadssaków (a może gadających roślin?).
Należy ją określić, sklasyfikować upośledzone odmiany. Tylko w pe nisach rozwinięcie, tylko w obszarach G. Reszta człowieka, jeden
okwit. Kto weźmie mój eliksir, twój? Boskość kobiety i mężczyzny
w czasie przyszłym, w czasie mniejszym. Muszę nanizać dni najlepsze, krople nocy – wysypały się wspomnienia na podłogę malarni.
Zamiatam szufelką z brązu, z kryształu. Należy przebadać życie. 69
lat, ileś kęsów od urodzin.
Wyję w oknie, przekwitając, stary wilk w nowiu. Nie widzę księżyca. Zabrały go istoty wyższej cywilizacji jako pamiątkę po lądowaniu Ziemian. Siadłbym chętnie w światłach z kominka,
w zapachach drew z żywicą, w wonności byłych kobiet. Zwolniłbym
dla nich przeszły czas. Mój umysł zrobił reset. Wszedł w przyszłość.
Prześledziłem wiele przepowiedni czasu liniowego. Paradoks sieci
Boga otworzył przede mną harmonię Wszechświatów. Zgodność zakodowaną. Narysowałem spiętrzenia Wszech. Krotność brył i barw,
a miejscami mój cień Badacza Uniwersum. Chronię ten atlas rysunków. Leży pod dywanem, wbity gwoździami w parkiet. Okno w pod łogę nowej ery. (Uwierz, Czytelniku, we wszystko albo zamknij tę
książkę).
Nie za dużo myślę o listwach czasowych? Wielość pasów odrodzenia transformuje nasze Wszechświaty. Zbliżam się do Pra-Boga,
do Praprzyczyny. Pozdrawiam po drodze młodszego Pana, swoją
własność, o którą dbać będę na wstążce błękitnej z G2V.
Kiedyś w Pruszczu Gdańskim jasny dzień stał się czarnym. Anna okazała się moją przyrodnią siostrą. Od tego dnia-nocy nie liczę
się ze zdaniem nikogo. Poza Bogiem nie mam autorytetu. Papież,
prezydenci, panowie w małych ramach. Nie mów krytyku, że medy tuję na próżno, że niepotrzebnie badam boskość nie do zbadania.
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Lepiej rozkracz się przed jednym z luster, krok do rozdarcia, stopy
na ścianach. Nie przeszkadzaj mi więcej tą swoją niewiedzą. Od
trzech lat nie ulegam opinii. Odmieniony w tamtej dobie nawijam na
pióro mój los.
Idę w kierunku Geometrii międzyplanetarnej. Czy poznam Świętą? Zapisaną sieciowo? Odrzuciłem liniał.
Ciało z piasku, śniegu, w ziarenkach, płatkach. Znikają lata. Rośnie talerz ziemi, kopiec Durskiego. Pod nim wiekuistość.
– Nie tak zaraz – zatupał o sufit Anioł Stróż granatową złością.
– A nie-Byt!? A więcej chaosu z woli Pana? Bez początku, bez wyjścia.
Muszę zlepić dzień po dniu w czas wyjątkowy. Tylko ciała i du sze w blasku, w kroplach dnia.
Przestałem myśleć. Mój rdzeń zastygł. Powinienem zatrzymać
ten Czas, który pobiegł przed siebie, który zmienia przyrodę, barwy
Ziemi, wielkości kosmosu. Czas mój oszalał i gna kołem w zegarze.
Moment szybszy od roku. Zrozumiałem, że nawet drobna zmiana
w przestrzeniach Uniwersum może zmienić wielkości Wszechświatów w czasie przyszłym.
Los w koło wpięty
Odchylił promień
Ucisnął okrąg
Wyszło z koła kątów wiele
Który to wymiar? Nie policzę.
Zbiór nowych przestrzeni. Zmarłe gwiazdy zmartwychwstają.
Ugięta fala światła w jamę potencjału. Pękają siatkówki, ostatni pro mień. Zabarwiony blask do przenoszenia cząstek Boga. On Sam zagubił się w czasach mniejszych, w zbiorach Ziemian. Iluzja wiecznej
jaźni. A może istnieje w nieskończoność? Sprawdzę to na pewno.
(Nie wiem kiedy).
Dość już gadania o zmiennościach czasów. Dość pustych rozważań panów filozofów uwięzionych w rozumowaniu. Przeszkadza im
moje pisanie w czasie przyszłym bez asymetrii sieciowej. Utrwalam
werniksem pikturalne wiersze pozbawione matrycy zdarzeń, bez noży społecznych i kulturowych.
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– Określ ze mną, Joasiu, naszą ekspresję w sztuce, w pisaniu.
Ten eksperyment ludzkiej inżynierii. Proza twoja, proza moja gęsta,
ścisła jak kamyk. Czy Bóg da nam, że będzie to zauważone? Że zostanie w literaturze na zawsze? Czyli na sto lat? – zanurzyłem dłoń
w niewidzialnych zdaniach. W garści siła wiru. Opuszki starte.
Muszę wyjść z tego myślenia. Zrelaksować się, atakując kogoś.
Na przykład przywódców świeckich i kościelnych za ten smród Ziemi, za ten odór krwi, za czerwoną planetę. Powinna pachnieć zielenią, błękitem, trawą Jutrosina, górską sosną z Bystrej. Chciałbym
zaistnieć bez teraźniejszości. W granicach mojego umysłu, z kształtem ducha w białej kuli. A nie śmierdzieć trupem z planety wojen.
Moje obecne eksperymenty interakcji sztuki i nauki osłabiają mi
wzwód. Już lepiej badać obszar G. Jestem tylko bogiem multiversu
regionalnego.
Niepotrzebnie przeceniałem wskaźniki astronomiczne, jak mój
ojciec, obliczając przestrzeń kosmosu. I to w czasie przeszłym, czasie większym. Źle ułożyłem wartości tablic. Jak mogłem tak obliczyć przestrzeń przeszłego. Głowa odbytem. (Nie ubiorą jej w atłas).
Powinienem odejść stąd, z Ziemi, na zawsze. Trochę rozpaczy przed
północą. Z parapetu znowu świt, trzeba wstawać, przewrócić pokój. W granicach naszego czasu wymyślonego przez człowieka. Bliskość w rdzeniu jaźni wyzwala poczucie nieskończoności. Dusze
muszą ulec przewartościowaniu. Odpowiedzieć głębiej „kim jest druga istota?“. Poznać dokładniej sieć Boga teraz, tutaj. Odnaleźć li nie inkarnacji. Jeszcze przed Tajemnicą. Odrzucić powtarzalność,
bez - pieczeństwo powtarzalności. Nie za trudne to dla nas? (Dla
mnie – nie).
Struktura eteryczna rozprowadza lęk przed śmiercią
Lęk oddzielenia
Lęk nieistnienia
Wciąga pokój w ścianę. Przytłumiona wolność.
Umysł nieświadomy genetyczny. Umysł świadomy nasze repozytorium.
Chcę być zbawicielem siebie – Mistrzem wszystkich.
Świadomość Kosmosu. Życie w wielu rzeczywistościach.
Wdzięczność z przepychu świata. Z energii. Jak wydobyć z nas to
wielkie rozumienie?
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My w przyszłości.
Nie zgadzam się z każdą godziną. Nie potrafię podróżować z ob rotem Ziemi. Wolę wibracje własne albo kobiet z gwiazdozbioru Orionis. Zawirowania atomów na osi w Sosnowcu, zamęt w Katowicach.
Szara godzina na blacie biurka. Można noc położyć. Znowu Bóg
skrócił Czas i wydłużył Przestrzeń. W czarnych rękawach nieskończoność. Śmiech z ludzi. Chichot Pana Władzy. Noc pomniejszona
do szklanek herbat. Przybywa śmierć.

Jacek Durski
36 bytów
Wydawnictwo Norbertinum
2014
Str. 105
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CZY ISTNIEJĄ KSIĄŻKI DRUGIEGO
OBIEGU?
Obsesyjniebiadamnadtym,żepisarzomgorzej,boludziemniejczytają.A jednocześniepodejrzewamżeprzenoszęnacałeśrodowiskopisarskie własne kłopoty wydawnicze. Zapewne prawda jest taka, że
czytelnictwoburzliwiesięzmienia,a janienadążamzaśledzeniemzmian
w ruchuwydawniczym,niezauważam,żepapierowaksiążkatotylkowycinekw trwaniukultury,w społecznymruchumyśli,w życiuduchowym.
Boniepamiętam,żejestpromocjaksiążkiprzezsystemnagródi targów
książki,sąforainternetowe,blogi,e-booki,audiobooki,telewizjiprzybywaprofilowanychkanałów.Jakolekarstwonamojestrachyserwujęsobieśledzenieniektórychwydarzeńwydawniczychpozadomenąwielkich
edytorów,wielkichrankingówi głośnychtargów.Szukamświatełdla
mnie.Światełkooptymizmumibłysło,gdyw tegorocznympaździernikowymnumerze„ODRY"wyszedłcałydrugirozdziałmojejpowieści
(www.dredynakredyt.eu),któraodtrzechlatdaremnieszukawydawcy.
Pomyślałem:Czasembłyśnie.Rozglądajmysię,ileich.Wymieńmychoć
parę,abypodkręcićmoralepisarzyi czytelników.Żebysięchciałopisać
i czytać.
Każdaksiążkawydanaw wydawnictwie,o którymniktniesłyszał,to
dlamnieświatełko.WierzącformuleluxexOriente zacznęodksiążkinapisanejprzezdwumłodychautorów.Ktosłyszało wydawnictwieFundacjaSąsiedziw Białymstoku?TotamwydaliswójwielkireportażBartosz
Jastrzębskii JędrzejMorawiecki,którzyzacelswojejkolejnejpodróży–
i zatematkolejnejksiążki–wybraliBuriację,autonomicznąrepublikę
98

PODGLĄD - Kwartalnik Literacki OW SPP nr 1 2015

Piotr Wojciechowski
________________________________________________
włączonądoFederacjiRosyjskiej.Zaichsprawąpielgrzymowałemprzez
trzęsawiskaniewiarygodnego,przezpustkowiairracjonalności.A ponieważo irracjonalnychpostawachi niewiarygodnychzdarzeniachcorazgęściej w medialnych doniesieniach krajowych, książkę Jastrzębskiego
i Morawieckiegodajesięczytaćrównieżjakorelacjęz metaforycznej,aluzyjnejwizytyw Polsce.
Religiąpanującąjestw Buriacjipostsowieckicynicznyateizmaprobującymilczącokorupcję,nepotyzmi przemoc,ateizmmającycorazwiększą domieszkę konsumerskiej obojętności na wszelkie metafizyczne
sprawy.Trudnopowiedzieć,abyunaswyznawcytychreligiistanowili
rzadkość.Pozatymobecnesąw Buriacji:buddyzmlamaistyczny,szamanizm,islam,prawosławie,katolicyzm,importowanez Zachoduchrześcijaństwozielonoświątkowców,baptystówi katolików.JastrzębskiiMorawieckiw sposóbszczególnyinteresowalisięszamanizmem.Mieliwyraźnepowody.TakjakWładymirWładymirowiczPutinzaobszar„ruskiegomiru”uznajewszystkieziemie,którekiedykolwiekbyłypodrosyjską
władzą,takwyznawcyszamanizmu–a wśródnichliczniprofesorowie
i doktorzy–uznają,żeszamanizmbyłpierwotnąreligiąludówmieszkającychmiędzyKamczatką,Amuremi Wołgą,przypominają,żeszamanizmbyłreligiąDżyngis-Chanai Tamerlana,mawięcprawopowrócićna
ziemiekiedyśprzeznichzawojowane.
BuriacjależynaWschodniejSyberii,nadBajkałem,pomiędzyobwodemirkuckima Mongolią,bliskojużChin,coowocujerosnącymzainteresowaniemchińskichinwestorów.RosjanierządzątuodczasówPiotra I
rządząskutecznie,bodziśBuriacistanowią28%ludnościkraju,a dorosyjskościprzyznajesięponad68%.BartoszJastrzębskii JędrzejMorawiecki swój kolejny tom reportaży zatytułowali „Cztery zachodnie
staruchy”.Podtytuł„Reportażo duchachi szamanach”świadczyo tym,
żeszlitropemduchowegożyciatejodległejkrainy.Czytałemichuważnie,pozwalałem,abywrocławscynaukowcy-reporterzyprowadzilimnie
przeznajgęstszemgłyirracjonalizmui niewiarygodności.Całyczastowarzyszyłomipoczuciepełnejegzotykii przerażającejbliskości,zaskakującychpodobieństw.Jużnawstępieuderzyłomnieto,żetamw Buriacji
prawdziwychBuriatówzostałotylko28%–a unastylewłaśniewynosi
twardyelektoratpartiiopozycyjnejgłoszącej,żereprezentujeprawdziwychPolaków.
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Jastrzębskii Morawieckinieprzypadkiemwybraliwiosnę2013roku
jakoczasswoichodwiedzinw Buriacji.PrzezparęmiesięcymoglipoznawaćspecyfikężyciaduchowegostolicyBuriacjiUłan-Ude,a jednocześnie
śledziliprzygotowaniadozjazduzjednoczeniowegoorganizacjiszamanizmumiejskiego.Dotegozjednoczeniadążąszamani,bochcąuporządkowaćstanprawnyswojegodziałania,dotegozjednoczeniawzywają
równieżwładzerepublikii Moskwa.Chcąmiećtenżywiołpodkontrolą.
Szamanizmw miastachBuriacjitonowezjawisko.Niebyłomiastwtedy,
gdyszamanizmpanował.MiastastawialiRosjaniei wtedyszamanizmuciekałdowiosek,w pustkowiagóri nauroczyska,boniszczyłygowładze
carskie,strukturyprawosławia,wreszciebolszewickaateizacja.Poupadkukomunizmuszamanizmzacząłsiężywiołowoodradzaćprzyjmując
rozmaiteformyi pełniącrozmaitefunkcje.Byłprywatnymdrobnymbiznesem,ruchemodnajdywaniasięrodzin,aletakżesposobemnaodzyskiwanienarodowejtożsamościBuriatów.To,żesięprestiżowoi finansowo
opłacałi to,żebyłesencjąburiackości,sprawiło,żezyskałosobliwąpozycję.Tedwadziałającew synergiiczynnikiuczyniłygoczymśponad
społeczeństwem.Naukowcybadajągo,alei ulegająjegologice.StanduchowycałegospołeczeństwaBuriacjijestteraztaki,żekażdywypadeklosowymaw konsekwencjiszukaniepomocyuszamana.Gdyzdarzasię
śmierćw rodzinieateisty,prawosławnego,katolika,buddystyczywyznawcyszamanizmu,gdyzdarzasiękatastrofadrogowa,utratapracy,zdrada
małżeńska–wzywasięszamana.Szamantłumaczyjakieduchyszkodzą,
jakpozyskaćprzychylnośćprzodków,jakieofiarytrzebazłożyć.Szaman
wyprowadzaludzinauroczyska,paliognisko,kamłai bryzga.
Kamłanietorecytowaniezaklęćpostaroburiackualboporosyjsku,
bryzganietorozlewaniewódki,mleka,czasemherbaty.Najczęściejszamanwpadaw trans,abydotrzećdoświataduchów.
Myślęsobieo wspólnychcechachszamanizmu,voodoo,macumby,
candomble,ubandy,i innychkultówżywiącychsiętransem,częstosynkretycznych–o relacjachtychkultówdonowoczesnościrynkowo-elektronicznej i ich relacjach do „wielkich religii”. Przyglądam się, jak
w naszymracjonalnymz pozoru,nibywierzącymnaucespołeczeństwie
rządziludźmikamłanie–zaklęciapromocjitowarów,promocjipolitykówczymediów.Zaklęcia,którymnibyniktniewierzy,alektóreokazująsięskuteczne.A rozrzutnośćanalogicznadoszamańskiegobryzgania
–tennadmiargadżetów,opakowań,rewii,wystaw.Nadmiarkanałów
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telewizyjnychtobryzganiez kamłaniemw eterze.Teśmietnikinaperyferiachmiast,śmietnikiw naszychskołowanychłbach.Ileżtransuw alkoholowymobyczaju,w procedurachnarkomanii,w religiidopalaczy.To
niespecyficzneburiackiedziwactwa,toantropologicznacechaludzkich.
Otoksiążka,którejdenerwującyobiektywizmprzymuszadomyślenia.Takieksiążkisąjakświatełka.
DwatygodnietemupojechałemdoKazimierzanadWisłą.Miałem
tamspotkaćsięz młodzieżąZespołuSzkółZawodowych.Spotkanieplanowanonaponiedziałek,dojechałemnamiejscew niedzielępopołudniu.
W Kazimierzujestmiejscemagiczne,„czakramliteracki–tofiliaMuzeumNadwiślańskiegostarszaniżtomuzeum–DomJerzegoi Marii
Kuncewiczów.Tammiałemnocowaći tamnieoczekiwanietrafiłemna
zebranieklubuczytelniczego.PaniprofesorZofiaMitosekspotykasię
tamcomiesiącz przyjaciółmiksiążek–seriaspotkańnazywasięNiedzieleLiterackie.TymrazemtematemdyskusjibyłatrudnapowieśćEmmanuelaSzmitta„EwangeliawedługPiłata”.Słuchałemdyskutantów
i sercemirosło.Jakądobrąpolszczyznąpotrafilisięspieraćo teologię,
Biblię,ateizm,literaturę!Dwudziestukilkudyskutantów,paniei panowie,
młodzii starsi,niektórzyz daleka.KierującaDomempaniWandaMichalakowapokazałamipotemlistęksiążek,któreuczestnicyNiedzieljużczytali i omawiali, pozazdrościłem, tak jak zazdrościłem pani profesor
Mitosek,żewychowałasobietakiegrononiepokornycha światłychpartnerówrozmowy.Bowiadomo–przeczytanąksiążkęzapomnisz–nie
zapomniszksiążki,o którąsiępokłóciszz przyjaciółmi.
Dowiedziałemsięteż,żewkrótceznajdziesięwiększepomieszczenie
dospotkań,nieoddzieloneodcentrumstromymi kamienistymWąwozemMałachowskiego.Sąkolejnezgłoszenia,czytelnikówchcącychrozmawiaćprzybywa.
W poniedziałekranostanąłemprzedmłodzieżą.Nieczułemsięzbyt
pewnie–tematzaproponowanomitrudny,a jagosobiejeszczeprzemyślnieutrudniłem.Pięciorowychowawców,osiemdziesiątparmłodych
oczu.I mówiłem,jakumiałemo tym,jakkulturanas–Polskę–ocalaław przeszłościodniebytu,jakkulturamożenasjeszczeocalićw tych
czasachpolityczniei ekonomicznieniepewnych.I dozadanegotematu
–pocouczyćpisarstwa,pocowychowywaćnowychpisarzy,dołączyłemto,o czymnajgłębiejjestemprzekonany.Otowładztwonadsłowem,
świadomośćstylu,gramatyki,bogactwoleksykalnychzasobów,najbarPODGLĄD - Kwartalnik Literacki OW SPP nr 1 2015
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dziejpotrzebnesączłowiekowi,żebysamsiebiepisałjakoksięgędlasamegosiebie.Potrzebnemusą,abynazwałlękii nadzieje,abywcześniej
niżsumienieopisałkrainyzłai dobraw sobie,abyopowiedziałwspomnieniaswoje,zakochaniai utopie.Niewiem,czyprzyjdzieczasrealizacjiambitnychplanów,zorganizowaniadlachętnychwarsztatówpisarskich
w KazimierzunadWisłą.Pewnyjednakjestem,żemójkulturowypesymizmtofałszcochwilakompromitowanyprzezbłyskiczegoś,copesymizmowizaprzecza.Nazakończeniedwatakiefakty–dwieksiążki.
Pierwsządostałemw BiałymPotokunaPodhalu,odStaszkaŚlimaka,
wójtaSzaflar.Naokładceczytam„WojciechKamiński–Wspomnienia”.ÓwKamińskibyłgazdowskimsynemz Szaflar,byłtuwójtemod
roku1927do1945,a dotegood1927rokudopóźnejstarościdziałaczempodhalańskiejspółdzielczościmleczarskiej.Opisałszczegółowo
swojewojowaniepodczaspierwszejwojnyświatowej.Opisałtrudneczasydrugiejwojny,dziesięcioleciapowojenne.Książkę,bezcennąjakodokument,ciekawąformalnie,wydalirazemniecodzienniprzyjacieleksiążki
–gmina,w którejwójtowałi rodzina.Pocztąprzyszładrugaksiążka–
teżz tamtychstron,odwyjątkowychludzi.Tom,w uroczejstaroświeckiejoprawiegraficznej„Życiewierszamihaftowane”nieżyjącejjużHankiNowobielskiej,wybitnejpoetki,piszącejgwarąi literackąpolszczyzną.
MałoktobardziejniżNowobielskazasługujenamianopoetymistycznego.Tuwydawcą–sponsorembyligórale–sąsiedzipoetki,właściciele
wyciągównarciarskich,czyniemożnastaćsięoptymistą,gdypojawiają
siętacyprzyjacieleksiążki?A jestichtylu,żeniezdołamwszystkichwymienić.Dowydaniatejksiążkiprzyczynilisięcórkai synautorki,a także
profesorStanisławHodorowicz,byłyrektornowotarskiejuczelniwyższej,alepodpisującysięjakohetmanzbójników,współpracowałteżłódzkifilozof,poetai krytykliteracki,profesorKazimierzŚwiegocki,ksiądz
fotografi taternikrodemz Bukowiny–ZbigniewPytel.I nieonijedni.
Życiepisarzanabierasensu,gdywidzi,żekomuśjeszczenaksiążkach,
nietylkonatowarzeksiążkowym,zależy.
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Małgorzata
Strękowska-Zaremba
Willa trzech łotrów
(fragment)

Najlepsza krew w regionie
W stołówce przywitał nas kierownik ośrodka, Janusz Morgan, równie stary jak Globisz. Lekki brzuszek, okulary i szpakowate włosy
nadawały mu dość sympatyczny wygląd. Mówił same uprzejmości
i uśmiechał się bez przerwy. Jego zarumieniona twarz budziła zaufanie, ale szare oczy rzucały nieprzyjemnie chytre błyski.
Przedstawił wysokiego, straszliwie chudego trzydziestolatka
o wielkich czarnych oczach, wyłupiastych jak u kameleona.
– Pan Hieronim Kros zna tu każdy kamień. Zadba o twórczą atmos ferę i będzie wam we wszystkim pomocny. U nas znajdziecie inspirującą scenerię, która z pewnością pobudzi waszą pomysłowość. Nie
będę zdradzał zbyt wiele. Chcę jedynie zaznaczyć, że wokół ośrodka
zieje pustką, nie ma żywej duszy. Najbliżsi sąsiedzi mieszkają tam –
Morgan wskazał palcem sufit.
– W niebie…? – odezwała się śliczna Otylia.
Kierownik roześmiał się łagodnie.
– W niebie również, ale nie o tym mówię. Mam na myśli miasteczko, przez które przejeżdżaliście. Nazywamy je „miastem na górze”. To
dość daleko i cały czas pod górę. W dole zaś życie zamarło lata temu
– przerwał, popatrzył na Globusa i cień zakłopotania przemknął po jego uśmiechniętej dotąd twarzy. – Świetnie! – ponownie zwrócił się do
nas. – Wkrótce wszystko sami zobaczycie – uśmiechnął się jeszcze sze PODGLĄD - Kwartalnik Literacki OW SPP nr 1 2015
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rzej. – Czekamy na efekty twórczego myślenia! Bawcie się dobrze! Panie Hieronimie, proszę o parę słów.
– Hero – poprawił go wyłupiasty ponurak.
– Oczyścicie, proszę panie Hero.
– Przyjaciele mówią na mnie Hero. Od teraz jestem waszym przyjacielem. Może jedynym… – Chmurna twarz chudzielca i niski, nosowy głos kontrastowały z obrazem uśmiechniętego kierownika
Morgana. – Po kolacji, gdy tylko odzyskacie siły, pokażę wam okolicę. Wyjdziemy przed zachodem słońca, potrzebujemy jego krwistej
czerwieni – powiedział, patrząc ponad naszymi głowami gdzieś w dal
za oknem. – Na razie to tyle – zakończył. Odwrócił się na pięcie i wyszedł.
Kierownik wymknął się chwilę wcześniej.
Spojrzałem na Globusa. Był dziwnie zamyślony, nieobecny, choć
zazwyczaj bardzo skupia się na tym, co się wokół niego dzieje.
Co on zaplanował?
Nadal nie wiedzieliśmy niczego konkretnego. Gdzie ta inspirująca
sceneria? Bo na razie są tylko drzewa, krzaki i mokradła, a w zagrodzie różowe świnie.
Skrzypnęły wahadłowe drzwi prowadzące do kuchni. Zwróciliśmy
twarze w tę stronę. Globus drgnął, jakby dopiero teraz się ocknął.
– Nasz kucharz! Pan Arkady Wrąbek, mistrz kuchni tradycyjnej! –
zakomunikował z niespotykanym dotąd ożywieniem, wskazując
umięśnionego faceta w białym kitlu przewiązanym pod wydatnym
brzuchem trokami, za którymi tkwił lśniący nóż z szerokim ostrzem.
Arkady Wrąbek, w przeciwieństwie do kierownika Morgana i chu dzielca Hero, wzbudził nasze zainteresowanie. Wyglądał jak bokser
wagi ciężkiej o niezwykle szerokim rozstawie ramion, na których wytatuowane były trupie czaszki. Całości dopełniała szeroka niedźwie dzia twarz, czarne skośne oczy i mięsiste wargi. Wszedł na stołówkę
z półmiskiem wielkości latającego talerza UFO, wypełnionym parującą kaszanką i zarumienioną na złoto cebulą. Zapach był niesamowity,
a my głodni – może trochę mniej od wiecznie głodnego Sebka, ale jednak.
Kucharz powiódł złowieszczym wzrokiem po sali, przyglądając się
każdemu z osobna, jakby oceniał możliwości naszych żołądków. Oce na wypadła niezadowalająco, bo zmarszczył łukowate brwi.
Odstawił półmisek na stół wychowawców i zaplótł ręce na piersi.
104

PODGLĄD - Kwartalnik Literacki OW SPP nr 1 2015

Małgorzata Strękowska-Zaremba
________________________________________________
– Nie życzę: smacznego! Przez najbliższe dwa tygodnie będę was
truł wyłącznie niezdrowym, tłustym, tradycyjnym żarciem! – zapowiedział bez uśmiechu, tonem groźby. – Niejeden trafił stąd wprost do
szpitala… z przejedzenia! Na niejadków też znajdzie się sposób!
Wszystko, co pochodzi z mojej kuchni, to wyrób własny! Zanim was
zabije, przeżyjecie najwspanialsze chwile, jakie wiążą się z udziałem
w ucztach bogów! – odwrócił się w stronę kuchni. – Remek, obsłuż
państwa!!!
Z kuchni wyszedł Remek, zupełne przeciwieństwo Wrąbka. Szczupły, niewysoki i znacznie od niego młodszy. Długie przednie zęby i cof nięta dolna szczęka sprawiały, że wyglądał jak wyrośnięty królik.
Niezbyt efektowną całość dopełniały odstające uszy, szpiczaste jak u
elfa.
Remkowi pomagały dwie młode kelnerki o długich gęsich szyjach.
– Jedzcie! Kaszanka z najlepszej krwi w regionie! – rzekł kucharz,
gdy parujące półmiski stanęły na wszystkich stolikach.
W przygaszonych oczach Globusa pojawiły się figlarne błyski.
– Z krwi? – Zosia wywinęła dolną wargę. – Ble…
– Posiłek dla twardzieli! – zauważył Feliks.
– Kaszankę robi się z krwi? – zdziwiła się Kaśka.
– No ślicznie! – Otylia wydęła wargi z niesmakiem i odsunęła od
siebie już napełniony talerz.
– Nie jesz? – upewnił się Feliks i przerzucił sobie jej porcję. Nie
przeszkadzało mu, że składnikiem kaszanki jest krew. Ja wolałbym,
żeby mi nie przypominano, z czego jest kaszanka, ale nie zamierzałem
rezygnować z jedzenia, co to, to nie.
– Jesz to? – Marcela popatrzyła na mnie z niechęcią i też odsunęła
talerz od siebie.
– Gardzisz kaszanką z najlepszej krwi w regionie? – Sebek udał
oburzenie. – Ciekawe, z czego oni czerpią tę krew – mrugnął do mnie
porozumiewawczo. Bawiło go droczenie się z dziewczynami.
– Kucharz należy do gangu wampirów, ma stałe dostawy z regionu
– ubiegł mnie Michał. I obaj, on i Feliks, zaśmiali się chrapliwie.
– Przestańcie już o tej krwi! – wybuchnęła Kasia.
– Nie chcę się wtrącać, ale jeśli dziś zaśniesz, jutro obudzisz się
lżejsza o parę litrów – dorzucił Patryk.
– Albo wcale się nie obudzisz – uzupełnił rozbawiony Sebek.
– Proszę pani, niech pani im powie, żeby nie mówili o takich obrzydliwościach! – śliczna Otylia poskarżyła się wychowawczyni IVb.
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– Chłopcy, nie przy jedzeniu! – syknęła Zdanowska, która też nie
tknęła kaszanki kucharza Wrąbka. – Jest jeszcze biały ser i miód. A na
deser będą lody – dodała pocieszająco.
Arkady Wrąbek stał jak posąg i z pogardą patrzył w talerz wychowawczyni IVb.
– Jutro na obiad będzie potrawa regionalna – oznajmił, nie zmieniając tonu głosu, w którym wciąż słychać było groźną obietnicę jakichś wymyślnych tortur. – Niezdrowa jak choler…
– Hm – chrząknął Globus.
Wrąbek zmarszczył ciemne brwi.
– Niewielu przeżyje. Remek świadkiem. Prawda, Remek?!
Z kuchni wyjrzał zarumieniony Remek.
– Dokładnie! Życie jest krótkie! – rzucił pogodnie.
– Czyli co to za potrawa? – Sebek nie przejął się długością życia.
Bardziej ciekawiło go, czym jutro wypełni wiecznie pusty żołądek.
– Czernina – odparł Wrąbek. Wyjął nóż zza pasa, wytarł go o nienagannie biły kitel, pchnął wahadłowe drzwi i znikł w kuchni.
Zapadła cisza.
– Aaa… z czego się robi czerninę? – spytała Zosia.
– Może lepiej nie wiedzieć – mruknęła Otylia.
Zza kołyszących się drzwi wyjrzał Remek.
– Z juchy! Hi, hi… – oznajmił z radosną satysfakcją. I zaraz się
wycofał.
Przez chwilę jego chichot unosił się w stołówce jak trujący gaz na
gryzonie.
– Mam go! – przerwał ciszę Szymek.
Trzymał na kolanach laptop i od pół godziny starał się połączyć
z internetem.
– Wygoogluj czerninę – poprosiła Marcela.
Szymek kliknął, przeleciał oczami po tekście i zakomunikował:
– Uwaga, zaraz powieje grozą! Czytam: „czernina, czarnina, czarna polewka lub czarna zalewajka – polska zupa, której podstawowymi
składnikami są rosół i krew z kaczki lub kury, królika, rzadziej z pro sięcia. Dawniej używano też krwi gęsi…”.
– Obrzydliwe! Przestań! – Otylia wywaliła język na brodę.
Szymek za dobrze się bawił, żeby przestać.
– „Charakterystyczny słodko -kwaśny smak nadaje czerninie doda106
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tek cukru i octu mieszanych z krwią, by nie dopuścić do jej krzepnięcia” – ciągnął, delektując się wrażeniem, jakie robi na dziewczynach,
a nawet na niektórych wychowawcach.
– Płynna krew? No jak to? Co to ma być? – pokrzykiwała Kaśka,
potrząsając brązową czupryną.
– Słodzona krew, pychota! – Sebek oblizał zatłuszczone wargi.
– Surowa? – spytała Marcela.
– Wolałabyś rozgotowaną? – zaśmiałem się.
– Trochę za dużo krwi jak na początek pobytu – wychowawczyni
IVb wstała od stolika.
Globus zerknął na nią spod przymrużonych, ciężkich powiek.
– Przecież oni za tym przepadają, wampiry, żywe trupy, demony,
wilkołaki, krwawe jatki i wiadra krwi. Postanowiłem ich zadowolić –
wyjaśnił sucho.
– A, to co innego. Oryginalny pomysł, zobaczymy, jak na nich podziała – Zdanowska uśmiechnęła się kwaśno.
– Powiało grozą! Pan Globisz wziął nas na krwistą dietę! Wkrótce
nastąpią przeobrażenia! – wykrzyknął Feliks, wywołując śmiech wśród
obozowiczów. Niespodziewanie odwrócił się w moją stronę i mrużąc
niebieskie oczy, spytał zaczepnie: – I jak, Kocyk, spasowałeś? Zabrakło ci wyobraźni na dalszą grę? – dając mi do zrozumienia, że czeka
na mój ruch, który byłby odpowiedzią na „spódnicową prezentację”.
– Cierpliwości, przed nami wiele dni współpracy – odpowiedzia łem pewnie, chociaż nie miałem w głowie nawet mglistego scenariu sza zemsty na Feliksie. Wyobraźnia bywa zawodna, ale jak się
rozszaleje, to może człowieka stratować. Nie wyprzedzajmy jednak
faktów.

Małgorzata Strękowska-Zaremba
Willa trzech łotrów
Powieść młodzieżowa
Wydawnictwo Literatura
2015
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Wo j c i ech

Ka li szew ski
W pieczarach samotności rodzą się pieśni
Nie otwieraj książki…uciekaj, gdy słyszysz,
Że śpiewam!
W żadnym razie nie przechodź przez wrota
Tytułu: zranię ciebie przepastnym milczeniem.

Ranko. R. Radović, Wilczyca
Milcząca księga, pełna słów zranionych, kalekich – czy to nie
okrutny paradoks? A może raczej błędnik, dantejski labirynt, w któ rym przerażony poeta krążył osaczony przez straszne bestie, do póki nie znalazł oparcia w pomocnej dłoni i klarownym słowie
Wergiliusza. Jest bowiem coś dantejskiego w poemacie Ranko R.
Radovicia. Jego Wilczyca – znakomicie przełożona na polski przez
Grzegorza Łatuszyńskiego, który nie tylko potrafił oddać cały zna czeniowy przekaz utworu, ale także, co nie było sprawą prostą, za chował międzysłowie napięcia, wpływające na emocje odbiorcy –
to przecież także opowieść o drodze, o spotkaniach, o miłości i nie nawiści. Bohater Wilczycy, tak jak bohater Dantego przechodzi ar cytrudną próbę odszukania właściwego kierunku. Owe „wrota
tytułu” przypominają piekielną bramę, która oddzielała świat na dziei od świata wiecznej ciemności i niezaspokojonej tęsknoty.
Wchodząc w nie, podejmujemy ryzyko całkowitego zagubienia, ale
z drugiej strony światłem prowadzącym przez ten labirynt jest
w Wilczycy obecna od początku i wyczuwalna w warstwie pod słownej nadzieja na uratowanie uczucia miłości. To ono buduje
108
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i podtrzymuje obecne w całym poemacie napięcie, udzielające się
czytelnikowi poprzez każdy wers i każde słowo.
Radović jest poetą żywej mowy. To znaczy takiej, która porusza
nie tylko umysł, nie tylko wypełnia wyobraźnię obrazami zbudo wanymi z odpowiednio dobranych chwytów literackich, ale w spo sób wyraźny i zdecydowany narzuca wszystkim dookoła swój rytm
i swoją energię. Im dalej zagłębiamy się w przestrzeń Wilczycy, tym
bardziej ona nas przyjmuje, pochłania i porywa. Wędrujemy
wzdłuż wersowych kadencji i antykadencji, wznosimy się i opada my, doznajemy nagłych olśnień, by za chwilę utracić orientację. Ten
ruch międzywersowy przypomina zderzające się i zwrócone ku so bie morskie fale przypływu i odpływu. Czytelnik czy słuchacz tego
poematu otoczony jest przeciwieństwami, nie może liczyć na spokojny i unormowany horyzont egzystencji. Mowa żywa, nieuporządkowana w tym sensie, że niepoddana relacjom przyczynowo-skutkowym, rozwija się ruchem spiralnym. Cały poemat Radovića ma zresztą kompozycję spiralną. Rozpoczyna się w punkcie
węzłowym, wyznaczającym początek każdej ludzkiej drogi. To jest
punkt – można śmiało rzec – arcymoralny, punkt najważniejszego
dla człowieka wyboru pomiędzy dobrem i złem. W tym miejscu powstają relacje międzyludzkie, tutaj także wychodzimy z samotności, otwieramy się na innych i ujawniamy nasze potrzeby rozmowy.
Tak rodzi się wspólnota uczuć, słów i gestów. W tym punkcie rzu camy zatem wyzwanie światu i stąd rozpoczynamy naszą wędrów kę.
[…]
Wilczyca to poemat o miłości, ale także o tym, co ją niszczy. Ca łe jego znaczenie i przeznaczenie wyrasta z uczucia, które nie tyle
kieruje losami bohatera, ile o nich decyduje. Te losy rozwijają się,
splatają, drgają i rezonują w świecie dwubiegunowo określonym
przez postać kobiety i mężczyzny. Zawsze jest on i ona. Odmienni,
obcy, dalecy, ale wbrew temu, a może właśnie dlatego idący ku so bie i sobie potrzebni. Przestrzeń, która ich dzieli, poprzecinana jest
wieloma drogami, podzielona szczelinami i pęknięciami. Każde
z nich idzie więc swoim tropem, doświadczając samotności. I on
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i ona są sobie obcy, a zarazem skazani na siebie, zbliżają się do siebie i oddalają, okrążają. Ona – wilczyca, on – szakal:
Poluję jak wygłodniały szakal. W i l c z y c o !
Poluję na martwą padlinę szczęścia:
Na ciebie poluję!
W tych apostrofach i wykrzyknikach czai się drapieżna energia.
Bohater Radovicia podąża bowiem za głosem instynktu. Jest myśliwym i śpiewakiem, który nie układa swoich słów według podpowiedzi rozumu, ale chwyta je – niczym zwierzynę – w sposób
naturalny. W sposób instynktowny tropi także i okrąża swoją przeciwniczkę: „Rozpoznaję twoje ślady/Na skalnych urwiskach bałkańskich wąwozów”. Ona zaś zdaje się na niego czekać, sprzyja mu,
otwiera przed nim swoje kryjówki. Ale jest przecież Wilczycą –
kimś naznaczonym piętnem siły, kimś budzącym lęk, ale i pogardę, jest postacią fascynującą i budzącą zarazem chęć ucieczki. Nic
tutaj nie jest proste i oczywiste. Pieśń Radovića gęstnieje, staje się
ciemna, jej słowa brzmią jak ciężkie, zbudowane z niskich tonów
akordy. Taka tonacja odpowiada tradycyjnym znaczeniom, które
od najdawniejszych czasów łączono z postacią wilczycy. Ale pojawia się tutaj także ślad bardzo konkretny, ujęty w geograficzne
i kulturowe współrzędne. Oto przed nami pojawia się bałkański
krajobraz. Ma on w sobie wiele z pierwotnej, naturalnej ostrości
świata nieucywilizowanego, ale także wiele w nim ciepła, wiele śladów ludzkiej troskliwości i cierpliwej pracowitości.
Obecność kobiety i mężczyzny organizuje strukturę całego po ematu. „Ja“ i „ty“ trwają w słownym uścisku, są ku sobie zwrócone,
zbliżają się do siebie i jednocześnie oddalają. Te dwie osoby, wyra żone gramatycznie, koniugacyjnie jako formy pierwszej i drugiej
osoby czasowników, stanowią jakby dwa pozornie niezależne od
siebie ośrodki, dwa światy przedstawione. Ale to „ja“ mężczyzny
czuje się naprawdę osierocone, szuka kobiety, szuka pełni i praw dy o sobie. Dopóki jej nie odnajdzie i dopóki nie nastąpi prawdzi we odkrycie tej drugiej osoby, dopóty mężczyzna nie zazna
spokoju. Miłość jest wyzwaniem i stawia mężczyznę na polu wal 110
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ki, wzywając go do czynu. Miłość nie jest przecież ścieżką wygodną i miłą. To droga zdecydowanie pełna niebezpiecznych zakrętów,
pułapek i przeszkód. Wiele z nich otacza człowieka niejako od zewnątrz, ale te najważniejsze tkwią w nim, w jego wnętrzu. Dopóki
więc nie pokona sam siebie i nie stanie się kimś innym, dopóty
uczucie miłości będzie źródłem bólu. Chodzi tutaj o to, aby to wewnętrzne przeobrażenie dało mężczyźnie siłę do pokonania własnych lęków i obaw przed kobietą, przed tą, która „kilkoma
drogami podąża”. Mężczyzna musi ostatecznie wybrać, musi na coś
się zdecydować. Jeśli tego nie uczyni pozostanie tym, kim był wcze śniej:
Mężczyznę spotykamy na manowcach.
Dlatego ta ziemia jest dla niego pokusą,
I dlatego umiera on na serce –
Nie przypisuj tej choroby kobietom.
Oto jak wyglądają te dwa światy, dwa porządki i dwie drogi:
w kobiecie bije źródło harmonijnej jedności, zdecydowania i siły,
męskie rozproszenie prowadzi natomiast na bezdroża i ostatecznie niweczy wszystkie plany. Ale to właśnie tam, na progu pustyni,
wśród wyschniętych rzek, które dają złudzenie życia, rodzą się pieśni. Cierpienie jest ostatecznie początkiem wielu opowieści:
W pieczarach wiersza, w ścianach słów
Ukrywam ciszę kalekiej książki.
Ta opowieść zrywa się do biegu niczym gończy chart, ma w so bie siłę i energię zdolną przezwyciężyć wszystkie przeszkody.
Pieśń -opowieść zaczyna się akcentem, który przypomina pierwszy
pomruk nadciągającej burzy. Dla poematu Radovicia właściwe są
zmiany tonacji nie tylko poszczególnych strof, ale nawet pojedyn czych wersów. Niepewność i brak zdecydowania bohatera mają
swoją formę w pytaniach, w równoważnikach, w zdaniach oznaj mujących. Ale niejako tuż obok, naprzeciwko rozwijają się wersy
o konstrukcji uderzającej w wyobraźnię czytelników wykrzykniPODGLĄD - Kwartalnik Literacki OW SPP nr 1 2015
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kami. Poemat Radovicia faluje zmiennymi napięciami, zaskakuje
i wręcz atakuje swoim rytmem. Doprawdy: „Rozszalała się bezlitosna burza – W i l c z y c o !”
[…]
Obraz wilczycy jest obrazem wziętym z prastarych zasobów mitologicznych. Wilk pojawiający się w wyobraźni poetyckiej łączył
się z najgłębiej zakorzenionym w zakamarkach ludzkiej pamięci
zwierzęciem groźnym, idącym za człowiekiem krok w krok, osaczającym go i zagrażającym jego życiu. Wilk budził respekt, ale i podziw, był wrogiem i jednocześnie wyczekiwanym towarzyszem
wędrówek. Ale kiedy na horyzoncie pojawiała się wilczyca, wówczas świat zmieniał się naprawdę nie do poznania. Z jej postaci bi ła przede wszystkim niepohamowana siła pożądania. Wilczyca
zapowiadała nadejście burzy, zmiatającej z powierzchni ziemi cały dotychczasowy porządek. W tym momencie milknie także rozum. Lęk jest jak ciemność, okrywa wszystko szczelną zasłoną,
zaciera ślady, myli kierunki. Bohater Wilczycy czuje się osaczony.
Przed niebezpieczeństwem ostrzega go instynkt. To on kieruje
zmysłami, łącząc to, co one odbierają w jedno wrażenie:
Twoimi łapami pachną Bałkany,
Nierządnico.
W tejże samej chwili i kocham ciebie,
I gonię ze swojego – łowiska.
Zgraje dzikich kojotów sumienie
Przyzywa.
Bolą mnie te surowe Bałkany,
W i l c z y co !
Ten zwrot – mimo obecnego w nim napięcia – rozładowuje nie bezpieczeństwo. Ktoś, kto zna imię przeciwnika i kto je wymawia,
pokonuje słabość i okazuje ostatecznie swoją odwagę.
Świat w poemacie Radovića jest istotnie podzielony miedzy mi łość i nienawiść. To stara, mitologiczna opozycja. Pozwalała ona
przedstawiać świat w perspektywie przeciwieństw. Wilczyca jest
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zwierzęciem otwierającym przestrzeń, wybiegającym poza linię
horyzontu, pojawia się na skraju świata widzialnego, tam krąży
i stamtąd przychodzi, budząc grozę. Jest zwierzęciem, które biegnie, nie zaznając słodkiego stanu długiego odpoczynku. Ale wilk
ma też swoje legowiska. To w nich zbiera myśli, układa plany
i wzmacnia siły.
Wilk jest zwierzęciem uprzywilejowanym, bo związanym z pradawną kulturą, z jej obyczajami i przesłaniami. To jest także zwie rzę zrośnięte z historią bałkańską z jej źródłami i początkami. Bo
to właśnie wilk wychodził ze swojego legowiska i ukazywał się
tym, którzy szli i szukali w leśnych ostępach miejsca na nową osa dę. To wtedy miał miejsce ów podział na miłość i nienawiść, a lęk
uparcie walczył z odwagą w sercach wędrowców. O tym długo jeszcze śpiewano pieśni. Potem wątki opowiadań zaczęły się mieszać
splatając ze sobą to, co realne, z tym, co fantastyczne. Z tego skarb ca poeta może wciąż czerpać swobodnie, nakładając na siebie obrazy zapamiętane i wyobrażone, odrealniając sytuacje, szukając
słów niezwykłych, ale zdolnych unieść wielki ciężar emocjonalny.
Poemat Radovicia pulsuje zaskakującą, nadrealistyczną energią. To jest energia uczuć. A uczucia – wszystkie – potrzebują drugiego serca, drugiej pary oczu i uszu. Miłość, ale i nienawiść to
odchodzenie od siebie po to, aby złamać samotność:
Jeśli mnie zostawisz,
Czy wyschnie rzeka tęsknoty
I szczęścia? Czy zabije mnie samotność?
Ani nie przeczuwasz, ani sobie wyobrażasz,
Jaka nić wiąże nasze ciała…
O, chodźmy się zabawić ze śmiertelnikami.
Kiedy ty jesteś przy mnie –
Znajduje się w nich… nieśmiertelność.
Wilczyca to zwierzę ocalające, teraz wolne od cienia śmierci,
idące ku życiu. Wilczyca jest realna i nierealna zarazem, jest pełna
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fizyczności i ulotności. Jeśli budzi uczucie miłości, to przede wszystkim rozpala zmysły. Kiedy znika – bohater cierpi niewyobrażalne
wprost katusze.
[…]
Radović wydobył spod alegorycznej maski to, co pręży się
w swojej żywiołowości, co jest biologiczne i groźne. Pieśń pod jego
piórem doszła jakby do kresu swoich ekspresyjnych możliwości.
Krzyk może być już tylko ciszą. Dlatego: „Obmyślam… i milczę…”
Fragmenty posłowia Wojciecha Kaliszewskiego do książki pt. „Wilczyca“ Ranka R. Radovicia, czarnogórskiego poety mieszkającego w Ka nadzie, która w II kwartale 2015 r. ukaże się po polsku (w przekładzie
Grzegorza Łatuszyńskiego) i po serbsku nakładem belgradzkiego wydawnictwa Partenon.

Ranko R. Radović,
autor poematu Wilczyca
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Jerzy Binkowski
Soleczniki – Ejszyszki – Jaszuny: 14.09.2014
Polak to ważny gość gryczany brąz i samotność w poprzek
Wzdłuż grymas w garnku fałszywych talentów i denarów
Pozłacane ramy jak w monastyrze ikonostas pobożnie monotonny
Pszczeli smalec w drodze do czerwonego światła – czy to nie żart
Krowa ślęczy nad trawą w rowie pełnym błota jak zakutana owca
Grodzisko otoczone rojstami w środku miód z samego spod serca
Wieczność wprowadzę przez uśmiech gdzie wyzębiają się białe noce
Szutrowa droga i niezawodne ruiny: dużo małych kamieni
Modlitwa w obu językach błogosławi przedni chleb z pszenicy i żyta
Płonie ognisko na melodię stanowienia cząstki prastarej ojczyzny
W walkach z sowieckimi oddziałami w hołdzie synom w Tej Ziemi
Wileńskiej i nowogródzkiej wśród wierszy i poematów tutejszych
poetów

Stary niedźwiedź mocno śpi
Młyny wojny mielą
Iluż przemieniły w pył
Nowe mgły ścielą się do stóp
Schładzają też zwoje mózgowe
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Sąsiedzi penetrują tereny łowne
Myśliwi zachwyceni kozicami
A na morzu foki wygrzewają
Białe i miękkie podbrzusze

Alleluja
Tyle pięknych Kobiet widziałem wieczorem na cmentarzu
jakże wymownej Młodzieży
i Dzieci białych niewymownie
– fale płyną kołyszą modlą
Suną potężne barytony basy i tenory
ponad sosny dęby brzozy jesiony i klony
wołają wojują iskrzą skrzą warczą i walczą
– effatha
w przedziwni w ulotni w łagodni
2.11.2014
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Sylwia Gibaszek
Szklarnia
szklana wata kaleczy dłonie
szklarnia z fioletowej folii
bezpieczna
powój oplata mnie jak śpiący wąż
na ciele nagiej kobiety kwiaty folią obleczone
czy gdyby nie ona byłyby jak prąd
kogo by poraził
ogrodnika
siewcę
kto podgląda mnie za woalką
za kurtyną
skóra w której żyję zbyt przezroczysta
kogo razi nagość
komu świeci szklany klosz
pulsuje sztucznie nawożone życie
kwiaty które rodzę
jak w inkubatorze
od początku powleczone w folię
szeleszczą tak że nie uśniesz
chyba że po tabletce
zapakowanej w foliową saszetkę
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Wiersz okolicznościowy
Rafałowi Szymborskiemu

I
serce walentynkowe różni się od prawdziwego
nie jest tak kształtne ani czerwone
łykowata bryłka mięśni
wiśniowa
rzeźnicka
opleciona kremowym tłuszczem
wieńcem krzywych
mięsnych rurek
jak to możliwe że to nim cię kocham
jak to możliwe
że dzięki jeszcze bardziej kleistemu
pozbawionemu wszelkiej estetyki mózgowi
wciąż ekstatycznie o tobie myślę
tak intensywnie
aż serce i mózg czerwienią
mienią się niczym największa malarska paleta
szybciej plasują rureczki
wyłdowania elektryczne
palą się żyły
II
gdyby miłość była jak chustka do nosa
i można by ją włożyć do kieszeni na zewnątrz
serca
nie przepalałyby się
ludzkie bezpieczniki
żyłoby się ekonomicznie bez skutków
psychicznych
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Jan P. Grabowski
Co wydarzyło się 29 lutego 2012 r.
Wiersz… zapisałem – kilka chwil (zapisek to – czy
poezja – myślę sobie). Wiersz zapisałem, o świcie w
Sopocie czuję jakieś (właśnie: jakieś) zapachy, powiewy,
poświaty, barwy, delikatne zasmucenia – lecz wiosny nie ma.
A gdy czytam choćby Leśmiana i co napisałem...
pokornieję. Doprawdy, niełatwo jest wiersz napisać.
Życie jest jak blask filmu na ekranie. Trwa przez chwilę.
Przemija jak seans w kinie. Nawet jeśli jest to oscarowy film.

Oto... Artysta – film, projekcja niema, ale muzyka
(Oscar) w tym filmie jest muzyką, nie jakimś hukiem.
Dla niektórych... „Hollywood gardło sobie poderżnął” dając
mu pięć Oscarów. Czy ta „francuska wydmuszka” coś warta jest?
W samo południe w kinie siedziałem. Czas... wracał
– podczas projekcji – do chwil, gdy kino nieme Kinem było.
Bo nie tylko samą „rozrywką”, od codzienności ucieczką,
schronieniem, ale i Magią, której teraz tak bardzo mi w kinie brak.
Wiersz napisałem, prosta sprawa – „siadasz i piszesz”
(w moim przypadku... leżę i piszę już o piątej nad ranem).
Zaraz do pracy ludzie będą się śpieszyć, stać w korkach, tłoczyć
w tramwajach. A potem wracać do siebie znowu tą samą drogą.
O świcie w Sopocie – na molo – pusto, zaledwie kilku
spacerowiczów się przechadza. Nad spokojną zatoką Słońce
wstaje. Wyglądam wiosny, jeszcze nigdzie jej nie ma.
Wiersz napisałem. Poezja to czy tylko zapisek – myślę sobie.
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Eugeniusz
Kasjanowicz
Daj mi niebo błękitne
Januszowi Krasińskiemu
Daj mi niebo błękitne
Warszawo
Nieba błękitnego trzeba mi
Daj mi Wisłę błękitną
Niekrwawą
Wisły błękitnej trzeba mi
Bywałem – z daleka od Ciebie
Wygnańcem – podróżnikiem
Niepamięcią zbyt wielką
Porzuconym kamykiem
Bywałem – z daleka od ludzi
Pieśniarzem samotnym
Gorączką wielką
Piaskiem ulotnym
Wróciłem – do Ciebie
Niespokojnym wspomnieniem
Palącym oddechem
Żywym kamieniem
Wróciłem – do Ciebie
Wpół-zachwyceniu wpół-rozterce
Daj mi jeszcze tę chwilę
Niech zabije dla Ciebie
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Jeszcze nie raz
Moje serce
Daj mi niebo błękitne
Warszawo
Nieba błękitnego trzeba mi
Daj mi Wisłę błękitną
Niekrwawą
Wisły błękitnej trzeba mi
(na motywach Cypriana Kamila Norwida)

***
Marianowi Grześczakowi w 5. rocznicę śmierci

Idą "snutki"
przez dzień przez noc
po ścieżkach po górach
po czerwcu po grudzie
czasem lżej czasem ciężko
bagaż się niesie
ale wciąż przed siebie
z błyskiem w oczach
z dowcipem z rękawa
bo to sprawa wielka
iść iść i nie ustawać
po świecie po Polsce
choć często zdeptana trawa
a źdźbło i tak się odbije
źdźbło słowa poety
bo pije ze źródła
Snu nutki
styczeń sypie śniegiem
noc długa
dzień krótki
Monte Cassino, 26 stycznia 2015 r.
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Agnieszka Stabro
Pop Powstanie
Pop Powstanie
w kolorze
w stereo
w dolby surround
Chłopcy, którzy nie wiedzą że czeka ich najgorsza ze
śmierci
uśmiechają się do nas z plakatu
powiewającego na ścianie multipleksu
pomiędzy „Godzillą” a „Batmanem”
Bohaterowie Powstania

Walizki
Tylko tyle z nas pozostanie
dwie walizki farb
blejtram niedokończonego obrazu
zeschłe pędzle
Niewiele
jak na całe życie
Mewy uniosą nasze udręczone dusze
za horyzont światła
Ciała lekkie
jak puste walizki
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***
Ci co odeszli
nie odeszli naprawdę
ani na zawsze
Głupi żart niewidzialności
A przecież wciąż siedzą przy naszych stolikach
palą papierosy
zamawiają kolejne drinki
słuchają naszych rozmów
niedbale odgarniając włosy z czoła
Mają zimne oddechy
ale ciepłe serca
W snach
przenoszą nas na krańce światów
gdzie wciąż słychać ich srebrzysty śmiech
Tylko tęsknota
widzialna
na pustych miejscach
które zostawili po sobie
Tylko ból tak prawdziwy
że niemy
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Jerzy Śleszyński
Dokument
To chyba miał być
zwykły dokument o tym
jak talent w dogodnych warunkach
dojrzewa i rozkwita
młoda Niemka dochodzi do głosu
jak przed nią kanclerz Rzeszy
oddaje się bez reszty pracy
trafia na strony historii kina
czarno-białe zwiastuny patosu
z berlińskiej olimpiady
ujęcia z ziemi wody powietrza i piekła
fizyczne odczucie wolności i siły
to mógłby być zwykły dokument
gdyby stara i pokurczona Leni R.
nie odmówiła rozmowy o polityce
z lat swojego tryumfu i sławy
to nie był zwykły dokument
zabrakło plastyki kolczastego drutu
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nie było pochodni synagog
noc nie zalśniła kryształową łzą
samochwała na krzywych nogach
ukryta za siatką zmarszczek
jeszcze raz stawała na palcach
żeby mógł ją podziwiać każdy
jak ta zdzira zdołała przeżyć wojnę
dlaczego nie trafił się krasnoarmiejec
który jak Dżiga W. z ruchomą kamerą
sfilmowałby nowatorsko i dynamicznie
jak stado sołdatów gwałci Leni R.
a po obcięciu palców z pierścionkami
oblewa niedopitym spirytusem i podpala
śpiewając sprośne piosenki
artystyczny życiorys dopomina się
efektownego dopełnienia
fajerwerków i słów prawdy
życie-śmierć-życie-śmierć
a tutaj grupka zdziecinniałych emerytów
na tle zielonej pustki stadionu
westchnienia za mirażem młodości
dokument pospolitego okrucieństwa

Jerzy Śleszyński
Luka
Wydawnictwo Miniatura 2015
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Michał Dąbrowski
Szczęście

(monodram, fragment)
Scena: stalowe łóżko z dużą ilością pościeli, ustawione krótszym bokiem do widowni. Pod nim pudełko pełne zdjęć, wokół mogą leżeć jakieś ubrania, gazety, panuje zwykły nieład. Obok stoi lampka nocna.
(ciemność) (słychać odgłosy deszczu uderzającego o parapet) (światła
powoli rozgrzewają się, ale nie świecą swą maksymalną mocą; są przyćmione, żółtawe) (lampka nocna tli się bardzo słabo) (przy łóżku stoi
kubek z herbatą) (kobieta leży pod kołdrą, ubrana „po domowemu”,
zwykły T -shirt i spodnie od dresu) (chwila dłuży się, mimo że trwa mniej
więcej trzydzieści sekund, kobieta leży pod kołdrą nieruchomo, widać
tylko jej włosy, zarys ciała) (aż w końcu, zupełnie niespodziewanie, podrywa się z łóżka do pozycji półsiedzącej, jest to zerwanie się ze złego
snu, kobieta jest przerażona, oddech ma urywany, niespokojny; oddycha głęboko) (przeciera twarz spodem dłoni, mruga oczami, przez
chwilę próbuje dojść do siebie) (kobieta zaczyna mówić niskim głosem,
spokojnie i cicho)
Znowu. Znowu ten sam sen. Czasem myślę, że mogłabym od niego
zwariować. Powtarza się średnio raz na tydzień, akurat wtedy, gdy zasypiam błogo, o niczym złym nie myślę, senność przychodzi szybko, za biera mnie, i zaraz przed przebudzeniem zaczyna się ta sama historia,
coś na pograniczy zwykłego koszmaru i snu, który sam w sobie jest me taforą.
(ze stolika bierze kubek z herbatą, trzyma go oburącz, pije kilka łyków)
Muszę coś ze sobą zrobić, wreszcie ogarnąć się, zacząć wiele rzeczy
od nowa, ale z drugiej strony nie mogę tego zrobić, żyjąc cały czas tym,
co było. Jest sobotni wieczór, musiałam przespać cały dzień, a być mo że i zeszłą noc, nie pamiętam tego, gdyż wszystkie minione dni zlały
się w jedną, niewyraźną i wyrwaną z kontekstu chwilę. Pragnę, aby ten
dzień był inny, muszę coś z nim zrobić, nie trwać w marazmie, ruszyć
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z miejsca, pójść gdziekolwiek, gdyż jest mi zbyt duszno, za ciasno, ramy ograniczają mnie bezlitośnie; nie chcę tak.
(krótka pauza, oddech)
Z drugiej strony wolę wrócić pamięcią do tych wszystkich chwil poukrywanych w zakamarkach mojego pokoju; w albumach ze zdjęciami
lub w pudełkach po starych butach, gdzie leżą pliki uwiecznionych na
zawsze zdarzeń z mojej dalekiej, ale dla świata bardzo bliskiej, przeszłości. Pamiętam, jak niedawno usiadłam na łóżku, piłam zieloną herbatę, w tle leciała spokojna muzyka, mógł to być jazz, tak, jazz pasuje
do tego tła, i wzięłam te wszystkie fotografie i zaczęłam je przeglądać,
starając się znaleźć siebie w tych wszystkich miejscach, które kiedyś
były bardzo moje. A teraz chcę to powtórzyć.
(schodzi z łóżka, wsuwa stopy w kapcie -kotki, sięga po albumy leżące
w pudełku pod nim)
Wiedziałam, że ta podróż będzie bardzo miła, kojąca, ale powrót
z niej już nie będzie tak łatwy. W albumach był kurz, który zostawiał
swoje szare ślady na opuszkach palców. Niektóre z tych zdjęć musiałam przecierać, gdyż twarze, głównie te będące na drugich, bądź trzecich planach, zlewały się. Przez cały czas próbowałam przypomnieć
sobie tych wszystkich ludzi, którzy nagle pojawili się na mojej drodze
– niektórzy zostali, i mam nadzieję, że będą ze mną na zawsze, inni
odeszli zupełnie naturalnie, tak jak naturalnie zmieniają się krajobrazy wokół nas. Moja wędrówka była chaotyczna, nigdy specjalnie nie
przywiązywałam uwagi do chronologii; wolę pamiętać rzeczy po swojemu, układać je w szeregu, który odpowiada tylko mnie.
I tak zaczęłam od kilku niedawnych lat, jakichś wakacji w górach
i nad morzem, patrzyłam na ostre kolory zachodzącego słońca i koją cą zieleń górskich szczytów, na spienione fale i kamienie na stokach,
na wszystkie miejsca, które przewinęły się za oknem pociągu, rozmyte, niby nic nie znaczące miejscowości, zatomizowane domki stojące
na rozległych polach, które tworzą krajobraz. Koncentrowałam się naj pierw na tle, gdyż podświadomie wiem, że już tam nigdy nie wrócę:
nie wejdę na te szczyty i nie będę kąpać się w tym morzu. Ktoś może
stwierdzić: „zawsze możesz wyjechać, te miejsca istnieją dalej, przecież nie ma nic prostszego, jak uciec z miasta na chwilę, na długi week PODGLĄD - Kwartalnik Literacki OW SPP nr 1 2015
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end, czy nawet na trzytygodniowe wakacje”, no pewnie, odpowiem
mu, w jakiś sposób się z nim zgadzając, ale to przecież ludzie tworzą
najważniejszy z krajobrazów; nie miejsca same w sobie.
Tu przystaję na chwilę, jeszcze bardziej spowalniam, zamyślam się
tym razem nad twarzami, patrzę na ogromne różnice, które istniały
między nami, ale to właśnie dzięki nim zakwitła taka przecudna mi łość, bezwarunkowe uczucie między bandą nadwrażliwców. To było
niesamowite, gdy spędzaliśmy razem czas, wiedząc, że każdy z nas jest
zupełnie innym człowiekiem: różniły nas plany na życie, codzienne
priorytety, style życia czy wreszcie temperamenty. Ale dzięki temu byliśmy nie do ruszenia. Pamiętam, jak szliśmy wiejską drogą będąc za
granicą, ale nie za daleko, na tyle blisko, żeby móc wrócić w każdej
chwili, ewentualnie z noclegiem gdzieś na stacji kolejowej, aby rano
wsiąść do pociągu i przez góry mozolnie ruszyć w stronę naszego kraju, i te wszystkie poczciwe babcie siedzące na rozchybotanych krzesełkach i ławeczkach, na tle swoich starych, wysłużonych i wiekowych
domów, patrzyły na nas, jak na zbiór egzotycznych eksponatów rodem
z gabinetu osobliwości. Każdy posiadający inny styl, inną fryzurę, każdy wywodzący się z innego kręgu naszej wielkomiejskiej kultury, ale te
kobiety o tym nie wiedziały. Patrzyły na przybyszów z odległej planety, której granica była niespełna kilkadziesiąt kilometrów od miejsca,
w którym się wszyscy znajdowaliśmy. Zdjęcia z tego dnia są rozmyte
przez słońce, a powietrze gęste od upału. Potem jakieś fotografie przypadkowo zrobione w miejscowym barze; nasze twarze były ogorzałe
od promieni słonecznych, na naszych skórach świecił się pot, a zimne
piwa orzeźwiły nas tylko na chwilę.
W tym miejscu, w lokalnym barze, leciała jakaś piosenka, próbuję
ją sobie przypomnieć, to był jakiś miejscowy szlagier; mężczyźni o na brzmiałych twarzach ożywili się przy niej, zaprzestali grać w bilard,
i udawali że tańczą coś na modłę kankana. To leciało jakoś tak…
(światła gasną na chwilę, pojawia się bałkańska muzyka, jest skocznie,
przaśnie, piosenka trwa jakieś półtorej minuty, aktorka znika ze sceny,
i gdy owa melodia się kończy, pojawia się w tym samym miejscu, lecz
stoi, a światło padające na jej twarz jest czerwone; melodia kończy się
z przytupem, dwa, trzy takty; aktorka mówi powolnym, niskim głosem
i każde jej słowo jest powiedziane z bardzo mocnym naciskiem)
I teraz. Jak na złość. Wpadło mi w ręce. To zdjęcie. O którym. Zu pełnie. Zapomniałam. Oczywiście, że. Jesteśmy. Na nim. Razem. Ktoś
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je. Nam zrobił. Gdy leciała właśnie tamta. Piosenka. Jesteśmy w ruchu.
My oboje. Byliśmy. W ciągłym. Ruchu. W życiu. Jak i w tamtej chwili.
Uwiecznionej. Wszędzie było nas. Pełno. Tutaj jesteśmy. Niewyraźni
od naszej. Intensywności tańca. Aparat nie złapał. Wszystkiego. Tło jest
nieruchome. My wirujemy. I rzeczywiście. Wirowaliśmy przez okrągłe.
Osiem lat. Osiem lat to jest. Dziewięćdziesiąt sześć miesięcy. To jest
mnóstwo dni. I nocy. Poranków. I masa. Naszych rzeczy.
(pauza) (znów siada na łóżku, podkula nogi; światło z krwistoczerwonego zmienia się na „domowe”) (aktorka mówi szybciej, naturalniej,
bez przerw; jej wypowiedź coraz bardziej nabiera rytmu)
Tam, w tym dusznym miejscu, to byłam inna-ja. Prawdziwa, teraźniejsza ja, jest tylko tutaj. I stoi nad przepaścią.
Z jednej strony, za sobą, ma dojmujący bagaż przeszłości, z drugiej,
naprzeciwko: wielką niewiadomą. To jedno głupie zdjęcie, zwykła chwila sfotografowana przez kogokolwiek, stanowi punkt zwrotny, ponieważ przypomniało mi, że ja nadal chcę tak wirować, zupełnie zatracić
się w metaforze ukrytej na tym lekko rozmazanym kadrze, i trwać
w tym wirze, zapominając o wszystkim.
Teraz, gdy najczarniejsze chwile są w natarciu – wariuję. To chyba
normalne, nie wiem, być może każdy tak ma, albo musi mieć, nie
wiem. Być może są to zwyczajne reakcje normalnej osoby na –
(pauza)
Jeszcze nie jest na to czas. Jeszcze nic nie powiem, nie pomyślę,
choć zastanawiam się teraz, jak wielkim kłamcą trzeba być, żeby okłamywać siebie nawet przez krótki czas, nieistotne jaki, łgać sobie w ży we serce i jeszcze w to wierzyć; mieć zupełnie niezachwianą wiarę
w to, że przecież nic się nie stało. Ot, zwykła zmiana w życiu, nic nad zwyczajnego, przecież niezliczona masa ludzi przeżywa takie upadki.
Wzloty, czyli coś zupełnie odwrotnego, też się przytrafiają, ale dużo
rzadziej. Po prostu to wynika z czasu, w jakim żyjemy. Tak myślę.
Ale też kategorycznie się na to nie zgadzam. Na siebie w tym wszyst kim się nie zgadzam, nie tak to wszystko sobie zaplanowałam, nie taki
plan utkałam sobie w głowie, i nie zgadzam się na to, aby jakieś – ja kiekolwiek – zrządzenie losu wybiło mnie z tego rytmu. Z rytmu szczę ścia; przecież właśnie o szczęście mi chodzi cały czas.
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Bardzo łatwo przyzwyczaić się do szczęścia i wszystkich jego dobrodziejstw. Jest jak wygodny fotel, który pozwala ci się zapaść w sobie
i usnąć snem bezpiecznym, nie być niepokojonym przez żadne złe i ze wnętrzne bodźce. Nie, to nie ma nic wspólnego z bańką mydlaną, która przecież uważana jest za taki substytut szczęśliwości, ale gdy pęka,
świat poza nią jest o tyle realny, co okrutny. Ja mówię o szczęściu, które jest stałą częścią życia, jest jak fundament, wokół którego wszystko
inne, nawet najbardziej pretensjonalne i głupie rzeczy nabierają cudownego sensu.
To zabawne i przerażające zarazem, jak wiele osób żyje w takiej bardzo niebezpiecznej ułudzie, że oto mają wszystko, czego pragną, i owe
materialne rzeczy, którymi z taką lubością otaczają się dwadzieścia
cztery godziny na dobę, zastępują im prawdziwe poczucie bezpieczeństwa. Jadą do ogromnego sklepu i meblowanie swojego nowego
mieszkania zaczynają od sprawdzenia cen ogromnych telewizorów plazmowych, ale przecież ich blask nie daje ciepła, jedynie iluzję uczestnictwa w czymś ważnym. Potem, załóżmy, że już wszystko jest gotowe,
właściciel takiej plazmy siedzi na swojej skórzanej kanapie i myśli, że
oto właśnie szczęście w tej jedynej i słusznej formie przyszło do niego,
jest zupełnie bezpieczny, nieruchomieje; zasypia –
(zmiana oświetlenia na zieleń z żółcią, kolory przypominające mieszaninę barw łąki)
................................................................
Monodram Michała Dąbrowskiego „Szczęście” otrzymał II nagrodę
w XI Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Stanisława Grochowia ka w Lesznie, w kategorii dramatu i słuchowiska radiowego w 2014 r.

130

PODGLĄD - Kwartalnik Literacki OW SPP nr 1 2015

Poezja
________________________________________________

Ryszard Częstochowski
Bóg w nas
bóg nigdy nie przyszedł do mnie nawet
gdy płakałem w bólu chorobie samotności
lecz niewidzialnie ocalał mnie
jak jakaś nieodgadniona moc
teraz gdy już jestem stary patrzę na siebie
kilkuletniego chłopca i serce mi pęka
ileż ty mały musiałeś wycierpieć
poparzony w gorączkach z zapaleniami
nie poddałeś się tak bardzo pragnąłeś
żyć wiecznie
jaki ty silny byłeś maleńki
płaczę po tobie
nie miałeś z kim porozmawiać bo każdy
zajęty był sobą
żadnego oparcia w nikim
tęskniący za miłością
mamy ojca brata boga

Ślimak JJ Rousseau
jeszcze nie październik ale już nie sierpień
najprawdziwszy miesiąc gdy szczęście się
dojrzale kończy
jeszcze nie starość ale już nie młodość
najprawdziwszy wiek gdy szczęście się
dojrzale kończy
jeszcze nie boli ale już kłuje serce
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kości kruszeją gdy dźwigasz przeczytaną
bibliotekę
najprawdziwszy człowiek gdy już musi uznać
swoją porażkę z nieśmiertelnym czasem
który go jeszcze nie nokautuje
ale powoli wykańcza
werdykt po walce może być tylko jeden
odchodzisz w muzykę od której
wszystko się zaczęło
pójdź do lasu podnieś ślimaka z nim
na spacerze najlepiej na polanie
zwanej wieczność
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Wojciech
Chmielewski
Belweder gryzie w rękę
(fragment)
Majowy, intensywnie pachnący bez oraz nierozładowane napięcie
seksualne. Mieszanka, która czasem może uderzać do głowy jak szampan. Grzegorz doświadcza jej ostatnio. Zwłaszcza od kiedy przeprowadził się do innego pokoju, sypialnię pozostawiając Justynie. Od
wypadku Oli nie spali ze sobą ani razu. Zresztą już przedtem ich zbliżenia były raczej przypadkowe, bez namiętności, bez spontanu, nawet
bez gry wstępnej. Od razu zabierali się do rzeczy i po trzech minutach
było po wszystkim. Żałosne. I dla niej, i dla niego. Tak to wszystko
trwało, aż tu córkę pogryzł pies. I zawaliło się.
Żyli obok siebie Justyna i Grzegorz, wykonywali swoje obowiązki, których teraz było więcej. Grzegorz zawoził Olę trzy razy w tygo dniu na rehabilitację ręki, brał w niej udział, musieli też ćwiczyć
w domu. Do szkoły Ola chodziła, ale nie mogła pisać, słuchała, czytała, najgorsze było to, że czekała ją jeszcze jedna operacja, na szczęście
mniej poważna niż pierwsza. Justyna jeździła z Olą do psychologa,
Grzegorz oponował, po co, wszystko jest przecież w porządku, mała
nie ma lęków, nie przypominajmy jej wciąż o wypadku, ale żona się
uparła. Czytała psychologiczne książki, wyłożyła nimi nocny stolik.
W kurzu walały się pod łóżkiem. Grzegorz przejrzał kilka z nich. Beł kot. Język rodem ze szkoleń dla sprzedawców części samochodowych.
Opinię zachował jednak dla siebie.
Siedzi na krześle pod brzozą. Na kolanach laptop, pisze coś o księż nej Marii Teresie Oliwii Hochberg von Pless, zwanej Daisy, pani z Wał brzycha. Ciekawa historia, trochę feminizmu i pikanterii, chcą tego,
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wydrukują w weekendowym wydaniu, w zeszłym tygodniu grzebał
w książkach, siedział dwa dni w Bibliotece Narodowej.
Grzegorz przegląda pliki, niektóre zdania kopiuje wprost do nowego tekstu. Potem się wszystko wygładzi. Jutro w południe tekst musi
być w redakcji. Poprawia okulary opadające na nos. Powinien zdążyć,
ma jeszcze kilka godzin do odbioru Oli i Julki ze szkoły. Otwiera puszkę żywca. To piwo smakuje mu od pewnego czasu najlepiej. To już
drugie dzisiaj, ale historia, którą ma do opisania, jest tak błaha, że miłe rozleniwienie tylko pomaga stukać w klawisze. Do tego ciepło.
Chłodny napój łagodnie przepływa przez gardło, drażni goryczką. Pisze przez chwilę, po czym rozgląda się wokół. Widzi małe sosny rosnące na podwórku, kilka krzewów dzikiej róży, niedługo będą kwitły,
wieczorem trzeba podlać cały ogród, ale to już kiedy Justyna wróci
z pracy.
Justynę zapamiętał jako zabawną panienkę, którą poznał na plaży
w Krynicy Morskiej. Towarzystwo rozłożyło się obok nich, kilka
dziewczyn, kolesie, niesamowici kotleciarze zresztą. Oni byli we czterech, zaczepił Justynę nad samym brzegiem. Miała na sobie granatowe bikini, właśnie szła się kąpać.
Upalnie było tego lata nad Bałtykiem, czas szybko mijał. Grzegorz
i Justyna pili lecha w butelkach 0,6, kąpali się i dotykali pod wodą.
Wtedy nie myślał o niej jako o dziewczynie na dłużej, sądził, że po powrocie wszystko się skończy.
Tak, najsilniej zapamiętał Grzegorz zabawę w morzu, ruch, jakim
poprawiała sobie górę kostiumu, cała reszta była pochodną tamtej sytuacji, chlapanie i ściąganie majtek, skakanie i prychanie wodą, ogni sko na plaży, Justyny długie włosy, które nagle wydały się Grzegorzowi
takie niezwykłe, tajemnicze, pociągające. Popielaty kolor, bardzo oryginalny, nie znał go do tej pory, wmówił sobie, że nigdy takich włosów nie widział. Syrena z morza przyszła do niego. Jej skóra, ustami
odnajdował na niej ziarenka piasku, trzeszczały między zębami, zapach jej cipki był z kolei nieokreślony, wcale nie kojarzył się z mo rzem, wiatrem i smażonymi flądrami, które codziennie jedli.
Otrząsnął się Grzegorz, przez chwilę zły na siebie za to wspomi nanie. Znowu poprawił okulary. Bo przecież potem było inaczej, już
nie pachniało morszczynami i mokrymi kamieniami. Przeważały, to
trzeba przyznać, jasne, radosne chwile, rodziły się córki, wprowadzili
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się do nowego domu na kredyt, Justyna dostała świetną pracę w telewizji, a Grzegorz w redakcji. Nie może być do jasnej cholery tak, że
wypadek Oli wszystko przerwie, zniweczy. Razem tyle lat, więc dlaczego teraz ona prawie nic do niego nie mówi, odsuwa go, wie przecież, jak Grzegorz przeżył pogryzienie córki przez Belwedera.
Belweder, wyjątkowo kretyńskie imię dla psa, świadczące o alkoholowym imbecylizmie naszego społeczeństwa, koncypuje Grzegorz
i znowu poprawia okulary. Wódka, musi być wszędzie wódka, nawet
kiedy koledzy ze studiów przyszli pewnego razu do Grzegorza, ci sami, z którymi wtedy był nad Bałtykiem, a on zaproponował wino, miał
kilka butelek, nie, nie dało się, musieli iść do sklepu i wrócić z wódką
w liczbie dwóch flaszek. Chcieli napić się wódki. A z właścicielem
Belwedera nie dało się rozmawiać, Grzegorz po prostu tego nie potrafił. Mówił coś i miał pewność, że facet nic nie rozumie, jego mowa
bełkotliwa, a oczy malutkie i mętne, zupełnie jakbym mówił do ściany, powtarzał potem Grzegorz, ale wiedział, że nie przekonał Justyny.
Znowu uznała go za mięczaka. Dostrzegł to w jej oczach, dla odmiany dużych, o głębokim odcieniu brązu. Jasnych i nieskalanych.
– Dzień dobry, pani na pewno po swojego malucha, do przedszkola? Chyba codziennie jedziemy tą samą trasą.
Zobaczył ją i wolne miejsce, usiadł bez zastanowienia. Starał się
być swobodny i nie patrzeć w stronę jej oczu. Skupił się na kształcie
ust, to mu wystarczało. Były pociągnięte błyszczykiem.
Basia nie wydawała się zaskoczona. Uśmiechnęła się.
– A pan po córki do szkoły?
Grzegorz potwierdził i nagle poczuł erekcję. Zaskoczenie było tak
duże, że zamilkł. Czy się zaczerwienił? Dawno czegoś takiego nie miał,
nawet bardzo dawno, to jest od czasu, kiedy przestał sypiać z Justyną.
Co za niespodzianka! Może to dlatego, że okno autobusu było otwarte i ciepłe wiosenne powietrze przyniosło do Grzegorza zapach Basi,
zapach kobiety siedzącej obok na czerwonym siedzeniu.
Jechali. Na zakręcie pojazd zachybotał i ramię Basi znalazło się na
ramieniu Grzegorza.
– Przepraszam! – znowu się zaśmiała.
Członek Grzegorza wciąż był twardy, ale przestał się nim zajmo wać. Ponownie wyluzowany, zagadał:
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– Pani starsi synowie to chyba już od dawna sami jeżdżą do szkoły i wracają?
– Tak, już dawno – Basia przeciągnęła głoskę a. – Hubert jest
w szóstej, a Alek, licealista. Zobaczy pan, ani się pan spostrzeże…
– Tak, ma pani rację, czas strasznie szybko płynie. Czy pani jest
zadowolona z tej szkoły? – temat żelazny, neutralny i dogodny dla obu
stron.
Potoczyła się rozmowa. Trwała aż do ostatniego przystanku, na którym wysiadali razem. Grzegorz obejmował już wzrokiem całą Basię,
napawał się nią na całego. Kobieta tego dnia była ubrana w jasną bluz kę z dekoltem z tyłu, obcisłe dżinsy i pantofle na niewielkim obcasie.
Zwykły codzienny strój, dla Grzegorza w jego stanie – rewelacja. Kiedy się odwróciła, liczył pieprzyki na jej plecach, pośladki w opiętych
gaciach były tylko jego, poruszały się, a Grzegorz czuł wibrację biegnącą gdzieś od błękitnego dziś nieba aż po płytę trotuaru, po której
szła teraz Basia. Lekko szła, leciutko. Pomyśleć, że taka lalka urodziła trzech synów, jeden jest prawie dorosły. Pomyśleć, że zbliża się do
pięciu dych. Pomyśleć, że jej mąż wciąż na nią włazi, wciąż czegoś od
niej chce.
Wzdrygnął się Grzegorz z obrzydzenia, przecież tego nie można
nawet sobie wyobrazić. Taka kobieta i obrzydliwy samiec na niej. Porusza się i sapie, wlewa w nią swe nieczyste nasienie. Tfu! Jeszcze raz
się wzdrygnął.
Basia skręciła w ulicę Orbity, już jej nie było. „Nieziemska dupa”
– tak określił ją Grzesiek w myślach i poszedł po córki do szkoły.
– Ubieraj się, kochanie, ja pójdę po Olę.
Oleńka idzie korytarzem z panią. Pani trzyma ją za zdrową rączkę.
Ola uśmiecha się do taty i tata już nie myśli o Basi, o jej oczach, czarnych, bez dna. O niczym tata nie myśli, bo patrzy na Olę i śmieje się
do Oli, całuje Olę w policzek. Pani mówi, że wszystko w porządku, że
za tydzień jest zebranie. Grzegorz dziękuje, idą do szatni, pomaga Oli
założyć kurtkę, ręka wciąż niedowładna, dobrze, że ten wypadek był
w zimie, bo gdyby córka nie miała grubej kurtki, to ten kurewski pies
chyba by jej odgryzł całą rękę.
Belweder, Belweder, Belweder, imię powraca podczas wiązania Oli
bucików. Już nigdy nie zapomni imienia parszywego kundla, a prze 136
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cież bardzo by chciał, najbardziej, żeby to wszystko w ogóle się nie
wydarzyło. A gdyby to Justyna była wtedy z dziewczynkami? Czy również potraktowałby ją tak jak ona jego? Wygnałby ją z sypialni, a na
jej tłumaczenia odpowiedział krótkim: „Milcz, suko, nie potrafię się
do ciebie zbliżyć, obrzydło mi twoje ciało”?
Na błękicie jest polana, dwa obłoki to hosanna, jeden chłopak, drugi panna. Powiedz mi, co byś chciała, cuda ja czynię mała, masz ochotę na lody może, albo na młode zboże? Wszystko dla ciebie zrobię, mój
ty mały wielki Boże. Na błękicie jest polana, dwa obłoki to hosanna.
Ruszaj się Bruno, idziemy na piwo, niechybnie brakuje tam nas! Od
stania w miejscu niejeden już zginął, niejeden zginął już kwiat. Piwo,
piwo, piwo. Gdzie Potęgowa teraz jest – to raj! Tam urządzimy wtedy
wielki bal. Hej, Potęgowa! Hej, Witek i ja! Człowiek człowiekowi pumą, człowiek człowiekowi dżumą, lecz ty się nie daj pumie, lecz ty się
nie daj dżumie. Chwała wam zające na łące, zakochane w biedronce.
I jeżeli spontaniczna to rzecz, i jeżeli oczywista to rzecz, i jeżeli naturalna to rzecz, weź, to co się tu daje w imię słońca i jego gońca, skowronka gwiżdżącego amen. Człowiek człowiekowi łomem, człowiek
człowiekowi gromem.
Skończył swą stachuriadę, bo przyjechał autobus. Wracają we troje. Dzisiaj dzień bez rehabilitacji, wszyscy będziemy czekać na Justynę. Dziewczynki zasną, ponoć dzisiaj mama ma montaż. Wróci bardzo
późno, Grzegorz ma nadzieję, że także będzie już spał. W swoim po koju, przykryty kocem w czystej poszewce, snem po spełnionym i pra cowitym dniu, bo wieczorem chce jeszcze skończyć artykuł, dodać
jakąś wszystkim podobającą się, płyciutką puentę.
Chce Grzegorz, by wszystko raz jeszcze się skończyło, bez nerwów
i bez awantur, tak po prostu, z ćwiczeniami olinej „chorej rączki”,
z oglądaniem kreskówek na dobranoc, z czytaniem bajek w łóżku, przy
zapalonej lampce. Potem może posłucha jeszcze piosenek Stachury
w wykonaniu Marka Gałązki, tylko żeby Justyny jeszcze nie było, bo
wtedy mogłaby zacząć szydzić: wieczny studencik, mój ty Piotrusiu
Panie, ognisko w Bieszczadach i dziewczyny w przemoczonych bu tach, rozstrojona gitara, tym ciągle żyjesz, biała lokomotywa, jak długo jeszcze, już chyba nie wyrośniesz, maluszku, nie ma dla ciebie
szans, po co zakładałeś rodzinę, trzeba było zostać w Bieszczadach,
zamieszkać na Otrycie, chodzić tam po ścieżkach, szlaku szukać.
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Jula chce na kolację makaron ze śmietaną i cukrem, a Ola naleśniki. Są, trzeba tylko podgrzać je w mikrofalówce, makaron już się gotuje. Dziewczynki oglądają telewizję. Julka bardzo przeżyła wypadek
siostry. Dużo rysunków, Ola z zabandażowaną ręką, Olę gryzie kudłaty pies, pogotowie odwozi obie dziewczynki do szpitala, Ola w szpitalnym łóżku, a wokół lekarze. Głupia sprawa, przecież nie można
dziecku zabronić rysowania tego, na co ma ochotę. Jednak Justyna była zaniepokojona, chciała także z Julią pójść do psychologa. Grzegorz
stanowczo się sprzeciwił. Była awantura. Grzegorz uległ, a co wyni kło z wizyty u lekarza, po prostu nie wiedział. Jula nic nie mówiła.
– Jedzcie, misie – stawia Grzegorz talerze i podaje sztućce.
Ola chwyta widelec do lewej ręki, powoli unosi do ust. Prawej jeszcze nie umie do końca podnieść. Boli. Bolesna jest rehabilitacja, dziewczynka czasami płacze, a samotne dwie łzy pojawiają się zawsze.
Grzegorz uodpornił się po kilku tygodniach, chociaż na początku słabo mu szło. Jeść jednak musi Ola sama, lewą czy prawą, na początku
ją karmili, jak jeszcze ręka była cała w bandażach. Teraz cała jest w bli znach. Od ramienia do nadgarstka. Skurwysyn szarpał potężnie.
– Tatusiu, a co się stało z psem, który pogryzł Olkę? – zapytała kiedyś Julia.
Fragment powieści, która ukaże się niebawem.
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Zbigniew Zbikowski
Berlin Indigo
(fragment)
Drugi

Przestało mżyć. Dosłownie przed chwilą, bo letni wieczór nie
uwolnił się jeszcze od nadmiaru chłodnej wilgoci, wdzierającej się
pod cienką koszulę jak zimna dłoń niechcianej kochanki. Wsiadł
szybko do wozu. Uruchomił silnik i na moment włączył wycieraczki.
Zanim ruszył, poświęcił moment na uporządkowanie rozbieganych myśli. Polecenie otrzymane przez telefon było jednoznaczne.
Miał niezwłocznie udać się do wskazanego prywatnego domu na
willowym przedmieściu, gdzie przed godziną odkryto zwłoki mężczyzny. Jego stary znajomy, komisarz Kurt Adler, zapewnił go, że
wszystkiego dowie się na miejscu. Przejazd przez pół miasta powinien zająć mu nie więcej niż trzydzieści minut.
Po co Adler ściąga mnie do nieboszczyka? – pomyślał, zwal niając powoli sprzęgło. Nie wystarczył mu dla dopełnienia formalności dyżurny medyk sądowy? Musiał poszukiwać mnie na
mieście, mimo że mam wolne? Jeśli jego wezwanie ma sens, zapewne kryje się za tym wszystkim coś, o czym przez telefon nie
powiedział. Nie mógł czy nie chciał?
Jego mercedes wymknął się ostrożnie spomiędzy nierównych
rzędów motoryzacyjnych kloszardów niczym zniesmaczony recen zent operowy z rozkręcającego się na dobre koncertu rockowego
undergroundu, i ostro przyspieszając, wjechał na ulicę.
Zrezygnował z poszukiwania odpowiedzi na postawione sobie
przed chwilą pytania. Uznał, że i tak dowie się wszystkiego bez
większego wysiłku za pół godziny. Skupił się na jeździe. Mimo to
jego analityczny umysł nie wyłączył się. Myśli zaczęły krążyć niPODGLĄD - Kwartalnik Literacki OW SPP nr 1 2015
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czym czarne wrony nad czymś jeszcze bardziej niepokojącym niż
samo dziwne wezwanie.
Tak się składało, że dotąd nie zdarzyło mu się rozmyślać nad
sensem bądź bezsensem poleceń i próśb, jakie otrzymywał jako
lekarz sądowy od swoich przełożonych, czy też od komisarza, jako jego konsultant i dobry znajomy. Po prostu przyjmował je i wykonywał. Jeśli nie z poczucia obowiązku, to w imię przyjaźni.
Zdawać by się mogło, że robił to całkowicie bezrefleksyjnie. Dlaczego więc ni stąd, ni zowąd naszła go krytyczna myśl? Czemu nagle zastanowił się nad sensem tego, co miał do zrobienia? Jakaś
wątpliwość? Niedowierzanie? Czyżby Agata, kimkolwiek ta kobieta w końcu się okaże, zasiała w nim jakieś czarodziejskie, błyskawicznie wschodzące i zakwitające ziarno niepewności? Czy
naprawdę świat, funkcjonujący w jego mniemaniu jak dobrze naoliwiona precyzyjna maszyneria, nie był w istocie takim, jakim go
zawsze odbierał? I może on w tym świecie nie jest tym, za kogo
dotąd się uważał?
Wyjechał na arterię przecinającą miasto z zachodu na wschód.
Kilkupasmowa jezdnia pozwoliła mu zagłębiać się w myślach bez
zwracania szczególnej uwagi na ruch uliczny.
Pomyślał o żonie.
Stanowiła pewnik w jego życiu. Jeden z najsolidniejszych filarów, na których opierał się jego świat. Tym bardziej więc nie dawały mu spokoju słowa Agaty o tym, że żonę ktoś mu wymyślił. Czuł,
że stwierdzenie to, rzucone jakby od niechcenia, trafiło go celnie
w sam środek duszy i wryło się w jaźń niczym niedostrzeżony w po rę cierń, wpinający się głęboko pod skórę. A teraz, od dobrego kwa dransa, ten cierń boleśnie wkłuwał się w świadomość. Zdanie niby
pozbawione sensu, a jednak… Pobrzmiewało w nim coś niepoko jącego.
To, że miał żonę, nie podlegało dyskusji. Kiedyś była wzorową
pielęgniarką, ale porzuciła pracę, by całkowicie poświęcić się
wspieraniu męża. Poznali się na początku jego praktyki lekarskiej,
pokochali. Zaimponowała mu jej uroda, takt, a także potęgujące
osobisty urok francuskie pochodzenie po matce. Pobrali się, za mieszkali we wspólnym domu. Skąd ten dom? – zapytał sam siebie. Aha, odziedziczyli go po teściach. Opowiadał przecież
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pewnego razu całą tę historię komisarzowi Adlerowi. Kiedy to było? Cztery, najdalej pięć lat temu. Pracowali wtedy obaj nad sprawą rzekomego samobójstwa starego reżysera, który postanowił
zakończyć życie pod pretekstem, że wypalił się twórczo i psychika
jego nie mogła tego stanu znieść. Stało się to niedługo po sporządzeniu testamentu, w którym połowę majątku zapisał pewnej młodej aktorce…
Żona nie była więc wymysłem. Lecz gdy spróbował przypomnieć sobie, kiedy ostatni raz widział się z nią, w głowie poczuł
pustkę. Ciemność, jaka ogarnia człowieka w chwili zgaszenia światła. Usilnie próbował przebić się przez tę smolistą czerń. Po dłuższej chwili oswajania się z nią, z głębokiego mroku pamięci wyłoniły
się trzy czy cztery scenki. W każdej z nich jedzie do ich małego
domku na zachodnim przedmieściu, gdzie żona czeka z późną kolacją. Jednak dla żadnej z tych scen nie znajdował dalszego ciągu. Jakby znikały w czarnej dziurze.
Chciał nazwać żonę jej imieniem, ale nie mógł go sobie przypomnieć. Dziwne to było – nie potrafił wydobyć ani tej, ani żadnej
informacji dotyczącej ich wspólnego życia, tak zwyczajnie, jak zwy kle to się robi, sięgając do zasobów pamięci. Musiał odwołać się
do konkretnej sytuacji z przeszłości. Takiej, w której to imię padło.
Uświadomił sobie, że jeśli komuś o niej wspomina, używa zwykle określenia „moja małżonka”. Owszem, powoływał się niejeden
raz na jej słowa, przytaczał jej opinie, opowiadał, jaką wspaniałą
jest kobietą, ale bez wymieniania imienia. Chociaż… Raz kiedyś
miał do czynienia z pacjentką, która nosiła to samo piękne imię, co
ona, i wtedy... Charlotta? Oczywiście! Jego żona to Lotta! Dzwoni
do niej często, zwykle z informacją, że będzie później, niż planował, a ona nigdy nie robi mu z tego powodu wymówek. Czyż to nie
wspaniałe? Miał wrażenie, że ożenił się z aniołem.
Kiedy ostatni raz spędzili razem wieczór? Kiedy pozwolili sobie
na odrobinę beztroski, zakończonej szaloną nocą? Musiały być takie chwile, to oczywiste, nie są przecież parą sztywniaków niewychodzących poza zabijającą spontaniczność małżeńską rutynę.
Lecz ani jednej takiej sceny nie mógł sobie przypomnieć.
A oczy? Jakie Lotta ma oczy? Czarne? Niebieskie? Przeczesywał pamięć w poszukiwaniu najmniejszej poszlaki, która by pozwo PODGLĄD - Kwartalnik Literacki OW SPP nr 1 2015
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liła znaleźć odpowiedź na to proste pytanie. Kochający mąż nie może nie wiedzieć, jakie żona ma oczy. Zielone! Przypomniał sobie
historię morderstwa w domu mody Philby’s w amerykańskiej zonie.
Tego, gdy ofiarę, młodą narzeczoną znanego kierowcy wyścigowego, znaleziono uduszoną w kabinie. Przymierzała w niej drogą suknię. To wtedy Daniel, skoro już w tym miejscu się znalazł, skorzystał
z okazji, że była akurat wyprzedaż, i kupił żonie modną zieloną torebkę, pasującą do koloru jej oczu.
Czy nie z tego powodu naciąga do pióra zielony atrament?
Lotta więc istnieje na pewno. Wspaniała kobieta o zielonych
oczach!
Tylko dlaczego tak rzadko przebywają razem? Właściwie wcale.
Postanowił, że dziś, po opuszczeniu willi na przedmieściu, pojedzie prosto do domu i tym razem nie pozwoli, by narracja urwała
się nagle podczas jazdy, zanim spojrzy żonie w oczy i obejmie ją
czule na powitanie. A kiedy Agata zjawi się ponownie, jak obiecała, powtórzy jej bez cienia wahania, że jego żona istnieje naprawdę.
Lecz czy ta szalona kobieta jeszcze kiedykolwiek stanie na jego drodze?
Berliń Indigo
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Krzysztof Bielecki
Przepaść
(końcowy fragment książki)
Dwa

PrzybyłwięcchłopiecnaKrakowskiePrzedmieście,zobaczyłi nie
zwyciężył.Choćmożnabypowiedzieć,żeodwrotnie:żetohistoriado
niegoprzyszła.Właściwiejejkoniec,koniecruchliwejhistorii.Noi żesamoKrakowskiePrzedmieściedoniegosięzbliżyło.Chłopiecgdzieś,powiedzmy,tylkobył,spał,stał–wszystkojedno.A nocbyłasnem.

Jeden
Zapatrzonyw KrakowskiePrzedmieście,nistąd,nizowądstałsięzapatrzonyw siebie.I zobaczyłsięw 1989roku.Jestniespełnatrzydziestoletnim dzieckiem. W krótkich spodenkach z szelkami na krzyż.
I w podkolanówkach,którewywołująsubtelnąfrustrację.BiegniepoKrakowskimz balonikiemi z fruwającąobokmatką.Zachłystujesięwolnością,a balonikzachłystujesiępowietrzem.Cóżzainicjacja?Nagleufa
w sprawiedliwąPolskę.ChoćPolskawtedyteżnaszelkach.I codalej?
Wszystkomusiałosięzmienić,byniezmieniłosięnic.Z milionazrobił
sięjeden,a z jednegozero.
Polskaz Antypolskązabarysięwzięła.Choćbytadzisiejszanoc.
Ciemnośćżeokowykolbyłabezlitosna.A tamteprzełomy?Nibyśmiałe,sięgającewyżejkolan,a w istociew podkolanówkachuwięzione.Tenżerok1989przynoszącywszystkoi nic.A ileżobiecujący–w świetle
wcześniejszychobietnic!Boczyrok1980czegośnieobiecał?I potemcałezłonaprzekór:jakstanwojenny(no,teraznaródsiępodniesie)?Jak
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świadectwodojrzałościPrzemyka(anichybinaróddojrzał,niewybaczy
i powstanie)?Jakkamieńw wodę–gdziezłodobremzwyciężało(tego
tojużnaródnieprzetrzyma–i siępoderwie)?Złonajczystsząobietnicęprzynosi.W tymjegokrwawysens.SzelkiPolscezdejmuje–i cowidać?
Bopotęgąniespełnieniakrajowładnięty–pozostajedęty.I namglistość wystawiony. Na rozmarzenie. I zaraz na przekreślenie. Nie dla
wszystkichPolskatwojaurzeczona,chłopcze.Rzecztoniepospolita,
a rzadka.W kilkoroustachraptemorzeczona.NienaciebiePolska,twojanarzeczona,czekała.Nietobie,twoja,przyrzeczona.Tylokrotniewyrzeczona.Oczekiwanai nieoczekiwanieinna.Zadrygładkiejakfiszbiny
kołnierzyka.Kłamstwaw samrazjakmankiety.Skazyskrupulatniezacerowane.Zdradydopiętenaostatniguzik.Butanabłyskjakbutwypolerowana.
W soczystej jak ostatnie winogrona desperacji niechcący samotny
chłopiecstałnaKrakowskim,wyobrażającsobieBógwieco.A choćby
i to,żejestwszystkimi nikim.I–samsobiewinien–jestniewinnie
utracony.Samsiebieniewinniepozbawiony.Samjeden.I jakotakiwystępujeprzeciwwszystkiemui wszystkim!Czyliprzeciwniczemui nikomu.
A z niczymi nikim–żartówniema.Nici niktpotrafiąprzytłoczyć
i zgubić.Boi todonkiszoteriabyćmogła.I pośmiewisko,masięrozumieć.I poniewierka.Zajakimśzałomemmogłobyczekaćużytecznesłowo „won”. Zręczna „wynocha”kilkakrotnie, przyznajmy, z wielką
wprawąośmieliłasięgow życiudotknąć.W okolicznościachwszaknie
ojczyźnianych,a miłosnych.Dlaprzykładu:„paszołwonz moichramion”.
Tutejsze,krakowsko-przedmiejskiesponiewieranieniebyłobywszak
erotycznąwynoszką.Z miłosnegouściskudobytą.Igraszkąciała.Nie–
totułaczkaduszy.Uściskinnejmiary.Tułaczkaz charakterem.Charakterempełzającym,nieustępującympola,jedynym.Z niedosytemojczyzny
w tlei tęsknotązajejczułąopieką.
I dlategow chwilipłomienneji świętej,KrakowskiePrzedmieściewynoszącej,mógłsobiechłopiecwyobrazićwygnaniez raju.Wynoszenie
się.Stamtąd,czylistąd.Podsąd,podsąd!Mógłsobiewyobrazićżołnierzawrzeszczącegonaniego„spierdalajstąd!”
.Skąd?Spytałbychłopiec.
„ZPolski”
.Z Polski?Chłopiecpokręciłbyz niedowierzaniemgłową.Jak
toz Polski?A...i dokąd?„Acomnieto,kurwa,obchodzi!TuPolska
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w majestacie,kurwa,niedlatakich!Wonstąd!”Janiewiedziałem.Odparłbychłopiecniepewnie.„Chybażez wyższościąintelektualnąnakrzyż
chceszsepsiknąć”,zagadnąłbyżołnierzprzymilnie,wymachującczymś
skrzyżowanym.
Aleteżmogłobybyćjeszczegorzej.Zgołaświętokradczo–kiedyto
chłopiec,byprzedżołnierzemogarniętymwulgarnościąsięobronić–
wypiąłbynawulgarnośćpierś.Wulgarnośćnibypłytką,a w istociejak
gróbgłęboką.I wierszemwzajemsobiedokuczając,takbysięprzekomarzali,grzebiącwszelkieświętościpokolei,począwszyodżołnierza:
Ktoty,kurwa,jesteś?
Nacochłopiecw proteście:
Polak,przestań,mały.
Tuchłopiec,nieskończeniepolski,skryłbytwarzw dłoniachi zapłakał.Rozpaczliwiezapłakał.Botychsłówprzecieżnigdyprzenigdyw takisposóbz wulgarnościąkrzyżowaćbyniechciał.Przecieżpotylekroć
sobiepoprzysięgał,żeżadnazdesperowanawulgarnośćniebędziesięgo,
psiamać,imać.Żadnestraceńczezawiązaniesobiepętlinaszyi,stryczek
najniższegosłowa.Żadnaestetyka„kurwy”w obliczuponiewieranejojczyznyniebędziewchodziław rachubę.Skrywającwięctwarzw dłoniach,
skrywałbyzarazemw dłoniachswojąduszę.Wciążniewinną.Niewinnie
niepodległą.Niewinnieniepodległościbroniącą.Przewrotniena„kurwę”skazaną.Natęjużtylkoinstynktowną,pierwotnąśmiałość.Byocalićresztkiserca,kroplękrwi,skraweksztandaru,ułamekkrzyżyka:
Jaki,kurwa,znaktwój?
Orzeł,przestań,biały.
Czytakmogłosięzdarzyć?Jakw koszmarnymśnie?Z językiemsięgającymbruku?Takzewsząd?Wszędyi owędy?Takpodle?Takniecnie?
Takdocna?Takdodna?
Wulgarnie?Naturalnie.Chłopiec,w lękunieprzebrany,niebałsięzarazemtegorodzajumyśli–jakniebałsięopasłejksięgirodzajuciemności.Wulgatytamtejnocy.I skrytychdialogów,święcieświętych,które
tama tosiępojawiały,a tosięmnożyły.I tychsprzedwieków,i tych
z 1983roku(o,potęgoRymkiewicza).I tychnajdotkliwiejobecnych,bo
dzisiejszychi tutejszych.Tychnajciemniejszych.
Czyniemógłbynajsłynniejszejz polskichnocyi takichsłówposłyszeć,kiedytoWizytki(jaklegendagłosi)postanowiłyzwizytowaćPrzekąskiZakąskii innetemupodobneprzybytkizgołamałoróżańcowe?
I przysiadłypokorniezastołemdługimjakotenołtarzpolowy,najbystrzejpostawiony,a wzniosły,żehoho.Nastolepośródrzadkichnaczyń
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dogasałaświeca,szeroka,tęgajakpospolitababa,któraz Rubensemjuż
tylemiaławspólnego,corzepaz avocado.Wątłypłomieńwięcejdawał
cienianaścianachniżświatła.
ZaczęływizytęWizytkiodkwestiimlaskaniaprzystolei odzasłyszanychwystępkówkrakowsko-przedmiejskichponoćzłymsłowemnadeserzbrukanych.
A czegóżtusięspodziewać?–odburkniewcalenietakgościnnie
Przekąska.–Któżtęgehennękrwiopijnąbyzdzierżył?
Właśnie–Bristolpoprawiłkrawat.–Są,szanownipaństwo,kłopotyz regularnądostawąnapojów,nieukrywajmy,chłodzących,ludbowiem zalega wszędzie i będzie, i na prolongatę zalegania jak amen
w pacierzusięzanosi,alez fusówwróżyćsięniepodejmuję.
Wizytkipoprawiłysięw ławie:
MynadPolskąmyślałyśmysięwspólniezadumać,nienadfusami.
NadPolskąw Polsce–wtrąciłśw.Krzyż,któryusłyszawszyo wizycieWizytek,czymprędzejnaratunekojczyznyprzybieżał.
NadzawartościąPolskiw Polsce–uzupełniłswąwypowiedźśmiałą,choćnieśmiałą.–Nadwartościązawartości.Nadaksjologią.
Poczymściszyłgłosi dodał:
Choćdalekibyłbymodwartościowania,bynikogo,Boże,broń,nie
skrzywdzić.
Wsparłgow wysiłkachSeminaryjny,któryniemaljednocześniez towarzyszembroniśw.Krzyżemprzydreptał,a jakożemiałnajbliżej,takożzbytniospieszyćsięniemusiał:
-Bowcaleciałai krwiniepijąci donikogoniepijąc,zaprawdę,nie
pijąc,zapytaćbymożna,przepraszam,trzeba,gdziejestPolska.
TujestPolska!–odszczeknęłaZakąska,zajętaw sumienieprzerwanyma bolesnymdłubaniemmiędzyzębamii międzysłowami.
Europejskizerknąłnazegarek(czyzdążydoBrukseli),chrząknąłi potwierdził:
Tak,Polskatowolnykraj.Możebyć,gdziechce.Gdziesięjejżywnie
podoba.Mamnatosłowo.
Jakiesłowo?–zaciekawiłsięSeminaryjny.–Czyje?Ważkie?Pewne?
Najpewniejsze,złociutki–Europejskizmieniłtoni przybliżyłsię
z krzesłemdouchaSeminaryjnego,którywbrewdomysłomzłotem(jeślio wnętrzejegochodzi)niekapał.
Potemzaś,studzącniecoswezapały,odsunąłsięz lekkai podniósłszywzrok,powiedziałz iścieeuropejską,jakżemiłąnutą,a i pewnością:
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Ludziemogąsięmartwićdowoli,płakać,ileduszazapragnie,aletamtychcieszącychsię,równieżcieszącychsięperspektywami,orazoczywiścieżywotnych,trzebauszanować,pokłonićsię,ucałować.Przednimi
przyszłość,częstomłodzisą,rozkoszni,entuzjazmmają,wiosnęw sercu,w pęcherzu,tokwiati nadzieja...
Jakikwiat?Boże,zmiłujsięnadnami.Jakanadzieja?–obruszyłsię
św.Krzyż.
Europejskipojąłw lot,żesięzagalopował:
Ludzieróżnisą.Wolni.Jednichcąpostu,drudzykarnawału...
A niemożnatakpospołu–zagadnąłSeminaryjny–razpościć,a innymrazemkarnawałować?W zgodzie?
Wtedynadciągnęłaspóźnionaśw.Annai wszystkie,aletowszystkie
oczykuniejsięzwróciłyjakkuzbawieniu.
Dlazgodykrzyżprzeniesiem–oddrzwizameldowała–ogarniem,
przygarniem,naostatekzgarniem,wszystkojedno,takmidopomóż,przeniesiem.
Ciszazapadła.GdybyPrzekąskiZakąskimiałyokiennice,napewno
wszyscy,aletowszyscyusłyszelibyichwestchnieniealbopomruk,diabli
wiedzą.AlePrzekąskiZakąskinieposiadałyokiennic.Takczyowakpowiało.
Dlaświętegospokoju–zdążyładopowiedziećśw.Anna,byjakoś
sięuchronić.
Bożeświęty–jęknąłSeminaryjny.
Jak?–niewierzyłśw.Krzyż.
W procesji–znówpospieszyłaz wyjaśnieniemśw.Anna.–Na
skróty,najpierwprzezSmoleńsk,a potemprzezto,conasząnaszością
zaszło,dokumentnie,tojestprzezBałtyk,ZiemieOdzyskane,Licheń,
Częstochowęi Tatry.
MatkoPrzenajświętsza,tożtozadymajakBógmiłybędzie–zapłakałniemalSeminaryjny.
Będzie,niebędzie.Sąludzie,którzynapomnikczekaćniechcą,bo
imsiędopracyspieszy,a krzyżchcąprzenieśćw godnemiejsce.
Godneczywygodne,boniedosłyszałem?–pochyliłsięnadstołem
św.Krzyż.
Bristolklasnąłw dłonie:
Znakomicie.Toudrożnidostawy.I ucywilizujerejon,zaprezentuje,
zabłyśnie,przecieżcałyświatpatrzyi widzitouporczywe,upiorne,zacofanezaleganie.
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Polskatowolnykraj–przyklasnąłpowyższemuklaśnięciuEuropejski.–Wolnospożywaćnapojechłodzące,bylenieprzeterminowane,
wolnosięprezentowaći błyszczeć.
Noa w krzyżu–wtrąciłaPrzekąskaz przekąsem–nicbłyszczącego,cobyniemówić,bezurazy,sorki,niema.
Niema!–przytaknęłazwycięskoZakąska.–Zacholeręniema!
PoruszyłysięWizytkiw ławie,smaleci ogórkinabokodłożywszy,
taktematpodjęły:
A czyżniczwodniczegow tymZakąskaz Przekąskąniedostrzegają?
Niczłudnego?Nictymczasowego?Cojakpyłznikome?Jakprochpróżnei wniweczwszystkoobracające?
Oj,tam,oj,tam–żywoodparłaPrzekąska–takiegadanie,pył,
proch,jeszczetożsamośćdotego,historia,przyszłośći Mickiewicz...
W życiu!–zaprotestowałaZakąska.
Św.Krzyżz Seminaryjnymspojrzeliposobiei posmutnieli.Św.Annaniezauważeniepoprawiłaszatęi zgodydladobraPolskiszukając,tematrozmowypostanowiłazmienićnaniezobowiązujący,słoneczny:
Ciekawam,kiedynocsięskończy.Niepowiem,żebymisięspieszyło...Takgodnietrwa.
A lichobyz nią–przerwałśw.AnnieEuropejski.–Światcałyto
ogląda,wszędziedzień,noc,jakBógprzykazał,a tutylkoi wyłącznienoc.
Pozatymsłyszałem,niez autopsji,zastrzegam,pewnościniemam,osobiścieniewidziałem,zdarzająsięprzypadkipoparzeń.
Znowuzajęłazebranychosobliwaciszai zadumanie.ZamomentEuropejskikontynuował:
Tak,przypadkipoparzeń,podkreślam,niezrównoważonymipłomieniamizniczy.Sąbowiem,teżznamsprawę,zastrzegam,tylkozesłyszenia, unijne normy wysokości płomienia, a one w Polsce, tutaj, są
nagminniei wprostskandalicznieprzekraczane.
Bristolpokiwałgłową.
Skaranieboskie–przyznał.–Jestw tym–zagaiłpochwilifilozoficznie–jakaśukrytaniegodziwość,a przynajmniejniesprawiedliwość
losu,bo,dojasnej,ciasnejAnielki,niewszyscy,doprawdyniewszyscydo
ciemnościsięgarną,częstonawetjejnieogarniają,doprawdy,szanowni
państwo,jabymnicprzeciwnocy,nawetnieskończeniepięknej,osobiścieniemiał,gdybyniegościepołyskującyw ciemnościach,gdybynieten
blaskprzyjezdnejtuEuropy,gdybynietenpostępolśniewającopostępowy,jakitamsięszerzy,szczerzy,szczerze,cojamówię,i tenszczęsny
148

PODGLĄD - Kwartalnik Literacki OW SPP nr 1 2015

Krzysztof Bielecki
________________________________________________
brakkrzyżai znicza,ogromnieświatły,takiwolteriański,takijakiś,żesię
takwyrażę,smakowity.
Oj,znakomity,smakowity–włączyłasięZakąska.–Łakomytokąsektenbrakświętości.Połakomiłabymsięi wynagrodziłatemękisowicie,a comitam!
PodskoczyłabymnaweekenddoFrancji–wyznałaPrzekąskai przeciągnęłasięlubieżnie.
Św.Annai Wizytkizakryłyoczy,a św.Krzyżi Seminaryjnyodwrócili
się.ZatoEuropejskiz Bristolemteżmyślelisięprzeciągnąć,aledalipokój.Wkrótcewszyscypochylilisięnadmisamii zajęlijedzeniemlubkonsumpcją–w zależności.

Krzysztof Bielecki
Przepaść
Wydawnictwo Tunia Stron
Oprawa twarda, barwna
Format 120 x 200 cm
r. 2014
s. 248
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Wiesława Oramus
Złudzenia optyczne
Zobaczył ją w ogródku. Stała przy płocie. Najpierw dostrzegł jej po śladki w opiętych szortach, później stopy w kolorowych trampkach,
potem dłonie: ani szczupłe nadmiernie, ani duże, raczej pulchne jak u
małych dzieci, oplątane siecią jakichś nitek. Jak gdyby włożyła je do
motka z przędzą, w sam środek pajęczyny?
Przystanął i obserwował ją z daleka. Wkładała do ust te nitki żółtawo -zielonkawe jak wątła jeszcze wiosenna trawa, żuła, połykała, mrużąc przy tym oczy. Jak w ekstazie. Czasami bawiła się nimi po
ściągnięciu z kolejnego palca – rozprostowywała, splatała w jakieś
skomplikowane warkocze, łącząc dwie, czasami trzy, albo rozgniatała
w rękach, miażdżyła. Zielonkawo-żółtawy sok oblepiał jej palce, kleił
się do warg. Zlizywała go, sunąc językiem zgodnie z ruchem wskazówek zegara, sięgała po następną nitkę... aż została z nagimi palcami.
Wtedy uniosła dłonie, obróciła się. Widział szczupłe ramiona, łopatki,
koraliki kręgów szyjnych układające się w kształt węża. Rozgarnęła –
jak kurtynę – zieloną ścianę, weszła w nią. Zniknęła. Na wiele lat.
Przechodził tamtędy wielokrotnie. Bo ta droga między krzewami
dzikich winogron i winobluszczem porastającym ściany, mury, płoty,
resztki ogrodów zamieniane w nowe ulice, stała się drogą codziennego przemieszczania się, ścieżką codzienności egzystencji, materialności, banalności. Tylko te pędy winogron, nitki, chociaż zmieniały kolory
razem z kolorem liści, owoców i zasychały na zimę, były wciąż elementem nieokreśloności, oazą między szyldami, neonami, reklamami, bilbordami. Nie zmieniła tego nawet wiedza o właściwościach leczniczych
pędów czerwonych winogron, owszem, nawet chętnie, tak od niechcenia, przechodząc, dotykał ściany liści dzikich winogron, coś z nich wy rywał, smakował urok dzikości czerwonych owoców, miażdżonych,
plamiących na czarno -granatowo skórę dłoni, paznokcie.
Niczego poza tym nie oczekiwał, nie szukał. Nigdy nikomu o tym
nie opowiedział, nie chciał się dzielić wspomnieniem tamtego obrazu.
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Był dla niego. Pomagał w marszu ścieżkami codzienności, służył zdrowiu jak wszystkie ścieżki marszu.
Po wielu latach znowu dostrzegł wśród dzikiego wina czyjąś postać,
która zniknęła po chwili. Innym razem zobaczył jej dłoń, palce. Już nie
takie pulchne, dziecinne. Wychudzone. Gdy dotknęła nimi ściany zieleni, odzyskały na sekundę pulchność.
Tamtego dnia nie chciały zniknąć, owinięte pędami, udekorowane
nićmi jak pierścieniami. Palce z paznokciami rubinowo -granatowymi
– jak po ekstazie zrywania dojrzałych owoców czarnych dzikich winogron, miażdżenia ich, pożerania, aż do posinienia ust, szyi. Zmienione
nadmiarem soku w rubinowo-czarne kłębowisko nici... a może w jed ną grubą nić oplatającą szyję?
Widział to z daleka. Potem wybrał do marszu codzienności inną
ścieżkę. Było ich w okolicy coraz więcej, coraz bardziej ginęła wśród
nich tamta z ocalałą jakimś cudem kępą dziczejących dzikich winogron.
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Grzegorz Kasdepke
Ryszard Petru

Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela
(fragment)

PUDEŁKO
Zapadał zmierzch, dawno już było po godzinach pracy – ale
ani pan Rysio, ani Dozorca, ani Bileter, ani nawet Praktykantka
nie wybierali się do domu. Pośród dziwacznych stworzeń zamieszkujących ogród panowało poruszenie. Te, których nie trzeba było trzymać w klatkach, powędrowały gnane ciekawością
w stronę pomieszczeń gospodarczych. Stały teraz przed domkiem pana Rysia, za plecami trójki jego pracowników i czekały na
przemówienie. Pan Rysio poprawił grzywkę, stanął na najwyższym schodku, odchrząknął, powiódł wzrokiem po zgromadzonych... i poczuł, że traci pewność siebie. Uwierało go trzymane
pod pachą tekturowe pudełko. „Czy to, co w nim się kryje, zdoła
kogokolwiek przekonać, że warto podjąć ryzyko, że warto zaka sać rękawy?...” – westchnął pan Rysio.
– Aż tak źle? – spytała współczująco Praktykantka.
– Cóż, powiem bez ogródek... – rzekł pan Rysio, przekładając
pudełko pod drugą pachę. – Jeżeli mamy utrzymać ogród, musi my nastawić się na ciężką pracę i na zmiany.
Bileter z Dozorcą wymienili spojrzenia. Dziwaczne stworzenia
zakręciły się niespokojnie.
– Jakie zmiany? – chciał wiedzieć Dozorca.
– Stworzymy coś w rodzaju cyrku... – chrząknął pan Rysio. –
Będziemy nie tylko pokazywali nasze przedziwne stworzenia, bę dziemy też... występowali z nimi na scenie.
– My? – wykrztusił Bileter. – My, czyli między innymi ja? – Po152
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stukał się palcem w pierś. – Na scenie? Jako treser? Akrobata?
Błazen?
– Na przykład – Pan Rysio dzielnie zniósł jego pełne niedowierzania i wyrzutu spojrzenie. – Nie stać nas na zatrudnienie
nowych pracowników. Musimy wziąć na siebie nowe obowiązki!
– Taaa... A wszystko za te same pieniądze – mruknął rozgory czony Dozorca.
– Tak i nie – Pan Rysio poprawił tekturowe pudełko. – Trzeba
nastawić się na zmiany. Wszyscy będziemy właścicielami tego
ogrodu – Potoczył dookoła roziskrzonym wzrokiem. – I będziemy
sprawiedliwie dzielili się zyskami. Każdy otrzyma dywidendę! –
Uniósł pudełko.
Dozorca i Bileter wytrzeszczyli oczy.
– Mogę zobaczyć? – zapytała Praktykantka, robiąc krok do
przodu.
– Ostrożnie, żeby jej nie wystraszyć – bąknął pan Rysio
i uniósł tekturową pokrywkę. Praktykantka zajrzała do środka.
Potem przeniosła wzrok na zmieszanego pana Rysia. Zaciekawieni Dozorca i Bileter podeszli bliżej.
– Co ona taka mizerna? – wyrwało się Dozorcy.
– Tylko od nas zależy, czy będzie większa – oparł pan Rysio.
– Jak na początek, może być... – wsparł go niespodziewanie Bi leter. – Taką małą to chyba nietrudno wytresować...
I ten właśnie wieczór należy uznać za początek istnienia ekonomicznego cyrku.
Dywidenda – jeśli firma ma zysk, może go prze znaczyć np. na nowe maszyny albo na poszuki wanie nowych pomysłów lub na zatrudnienie
kolejnych pracowników. Ale właściciele tej firmy
mogą też chcieć część tego zysku wypłacić sobie
lub właścicielom akcji firmy. Takie dzielenie się
zyskiem nazywamy dywidendą.
Grzegorz Kasdepke
Zaskurniaki i inne dziwadła...
Wydawca Narodowe Centrum Kultury
s. 228, r. 2014
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Andrzej Zimniak
Władcy świtu”
(fragment)

Historia lotu Shozy Fogha na planetę Ortus zaczęła się niespełna
dzień przed startem. Podczas płacenia za piwo wziął udział w losowaniu,
jak wszyscy, którzy w owym tygodniu kupowali cokolwiek przez sieć
bankową Valios. Jednak reszta losowała na próżno, ponieważ tylko jeden numer wygrywał.
Tego wieczoru był porządnie wstawiony, bardziej niż zwykle. Dodatkowe dwie butelki postawił mu Mehoon, niechlujny młodzieniec, który
nie wiadomo kiedy pojawił się w barze i od razu wypatrzył samotnego
mężczyznę pochylonego nad szklanicą. Ani chybi grający inaczej, lecz
Shoza nie obawiał się takich amatorów. Przybysz był tyczkowaty i jakiś
niedorobiony, ale nosił się jak wódz aztecki: tłuste włosy związane w wę zeł, z którego zwisały czarne pejsy, nos wystający jak dziób spomiędzy
blisko osadzonych oczu, ciemna cera, pęczki starannie odrobionych
zmarszczek w kącikach oczu. Gówniarz. Do stwierdzenia tego nie trzeba było specjalnie bystrego wzroku.
– Spadaj, chłoptysiu! – warknął Shoza i odwrócił się, gdy tamten bez
pytania zajął sąsiedni stołek. Właściwie wskoczył na niego, wleciał lekko
jak jakieś ptaszysko i przysiadł. Nie potrafiłbym tak – pomyślał Shoza. –
Niestety. Może kilkanaście lat temu.
– Zaniechaj – poprosił Indianin, unosząc dłonie. – Mehoon chce opowiedzieć o jednym lekarzu. To naprawdę…
– Gówno mnie obchodzi twoja historia – spokojnie wszedł mu w sło wo Fogh. Był już w drugiej połowie cowieczornego rejsu i nie miał ocho ty na dygresje. Zwłaszcza o lekarzach.
Przybyły odwrócił się i zamówił dwie butelki klingmastera. Barman
potrafił otwierać je po mistrzowsku, tak żeby kapsle zawsze odskakiwa-
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ły z dźwięcznym klaśnięciem. Fachowo napełnił szklanice, robiąc piany
na dwa palce, i popchnął je po wyślizganym blacie w stronę gości.
– Nic mi nie trzeba – burknął Shoza. Nie potrafił opanować drżenia
dłoni. – Skąd wiedziałeś…
– Poznałem po kolorze. – Mehoon wskazał na jego w połowie opróżniony kufel. – My rozróżniamy piętnaście odcieni złotej barwy, podobnie jak ziemscy Islandczycy kilkanaście rodzajów bieli.
– Aha, wy rozróżniacie… Powinniście też rozróżniać ludzi, którzy mają zwyczaj pić w spokoju.
– Chciałem tylko…
– Więc się wstrzymaj – rzucił Shoza. – Przynajmniej do końca szklanki.
Pociągnął łyk, po raz stutysięczny spoglądając w to samo panoramiczne okno. Na zewnątrz nic nie chciało się zmienić – wciąż taka sama
gwiezdna zadymka, śnieg zatrzymany w czarnym kadrze. Miał gdzieś te
wszystkie gwiazdy. Cieszył się, że dziś będzie mógł popłynąć nieco dalej
niż zwykle.
– Niegdyś – śpiewnie zagaił Mehoon – bardzo dawno albo wczoraj,
na wyspie Scheria rzuconej na grzbiet morza ciemnego jak wino mieszkała piękna Nauzykaa. Pewnego dnia fale wyrzuciły na brzeg rozbitka…
Shoza obrócił głowę i wytrzeszczył oczy. Wariat? Poeta? Od tak wielu lat nie słyszał choćby podobnych słów, że teraz zazgrzytały, nie pasując do niczego w tym otoczeniu. Przypomniał sobie studenckie
spotkania, na które przychodzili młodzi ludzie głodni świata, próbujący
badać go na różne sposoby, także przez analizę drgnień duszy. Śmiał się
z nich, ale też trochę im zazdrościł i chętnie słuchał. Wolał się nie wypo wiadać, ale w trakcie dyskusji temperatura rosła, podobnie jak stos pu stych butelek w kącie, i w końcu mówili już wszyscy. Ale potem, po
egzaminach dyplomowych, nastał czas wszechwładnego pragmatyzmu
i były już tylko kliniki, pacjenci, ból maskowany nijakimi uśmiechami,
twarze o woskowej cerze, prośby i błagania bez sensu i bez szans na dal szy ciąg, zaraza starości. Jeszcze później, po tamtej kretyńskiej historii
z Simone, jego świat ograniczył się do zasiłku, wystarczającego na bułki, parówki, kefir i cztery flaszki piwa dziennie, i do knajpy Ad Astra, gdzie
przez okrągłą dobę szurały buciory dokerów, mechaników i pilotów woj skowego zwiadu. Ich finezyjne rozmowy dotyczyły wódki, konopi, bijatyk i dupy Maryni. Tak, Marynia stanowiła zawsze zwieńczenie
bełkotliwych rozmów i królowała dopóty, dopóki nie urwał się najdłuż szy film w najtwardszym łbie. A teraz, jak diabeł z pudełka, wyskoczył
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ten niedomyty aztecki drągal, którego Shoza wciąż uważał za homonida. Może gość kombinuje, że za cenę flaszki i amatorskiego skeczu wyjęty frajer pozwoli rozdmuchać sobie piórka?
– Czego chcesz, szczawiu? – warknął.
– Tylko opowiedzieć tę historię. – Mehoon pojednawczo uniósł dłonie i mówił dalej, trochę zbyt szybko, połykając głoski. – Wieść niesie, że
jej służki wykąpały go i namaściły oliwą, a ona dała mu chlajnę i chiton.
Dwa dni walczył ze wzburzonym morzem, więc był znużony, lecz gdy
wyszedł z fal, trzymał się prosto, a w jego spojrzeniu nie mieszkał lęk.
Miał ciało herosa i Nauzykaa pragnęła – nigdy wcześniej nie doświadczyła tego uczucia – bardzo pragnęła dotknąć jego ogorzałej skóry, pod którą jak węże przesuwały się sploty mięśni, zarysować ją paznokciem,
mocno, do krwi, ale nie śmiała się zbliżyć. Białoramienna dziewczyna,
ciemnowłosa i smukła jak kolumna, i dojrzały mężczyzna, który mógłby
być królem, rozmawiali w gęstniejącym mroku, lecz nie słowa były ważne, tylko czar tych chwil, których tak mało w życiu. Nazajutrz Feakowie
wyprawili króla – bo okazało się, że naprawdę nim jest – wedle jego życzenia na rybne morze, dając mu chyży okręt i pięćdziesięciu dwóch wioślarzy, aby mógł powrócić do swojego kraju, a Alkinoos wysłał córkę do
rybackiej wioski, by bez rozgłosu mogła urodzić dziecko szlachetnego
wędrowca. Jednak gniew tego, który trzęsie ziemią, dotarł i tam. Szczę śliwie w pobliżu przebywał uzdrowiciel…
– Nie…! – burknął Shoza, lecz zaraz zamilkł. Czuł narastającą irytację, ale jak mało czego pragnął dalej słuchać tego fagasa, który miał dar
hipnotyzowania słowem, zwłaszcza gdy nie patrzyło się na jego ptasią
twarz.
– Wezwano uzdrowiciela do rodzącej – przybysz kontynuował opo wieść melodyjnym głosem jak starożytny aojda. – Ów mąż umiał przeczytać człowieka za pomocą dłoni, więc wodził rękami nad brzemienną
i ogarniał go coraz większy lęk. Pot perlisty wystąpił mu na czoło, zacisnął bezkrwiste wargi, zamknął oczy i przeklinał chwilę, w której został
sprowadzony. Albowiem w łonie kobiety nie było dziecka. Przyczaiło się
tam coś, co żyło i… chciało zabić. Coś żądnego krwi.
– Nieprawda! – krzyknął Shoza. Sąsiedzi obejrzeli się, ale ponieważ
nie dochodziło do rękoczynów, zaraz wrócili do swoich kufli i bełkotli wych rozmów. – Nie tak było – dodał ciszej, rzucając badawcze spojrze nia na salę. – Nie możesz wiedzieć, jak to jest, gdy dwóch płynie
w głębinie i nie starcza powietrza, tak że na powierzchnię może dotrzeć
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tylko jeden. W łonie tamtej kobiety działo się coś naprawdę strasznego,
co do tego zgoda. Lekarz… nie, lepiej pozostańmy przy twoim stylu…
ów uzdrowiciel rozpostarł dłonie i już wiedział, że nie wystarczy siły życia dla dwojga, matki i dziecka, i że oboje przedwcześnie zejdą do Hadesu na wieczną tułaczkę. Ale mąż ten wiedział, jak przeważyć szalę, aby
uratować chociaż jedno z nich. Aby ofiarować całą energię jednemu, zabrał wszystko drugiemu. Jak potem twierdzili niektórzy, skazał dziecko,
zabił je, gdy powinien nie robić nic i dać umrzeć obojgu. Wtedy wobec
prawa byłby niewinny. Tam nie było szpitala i wszystko zależało od dłoni uzdrowiciela. Rozumiesz, Montezumo?
Poczuł przypływ złości i rozżalenia, rozjątrzona rana zabolała. Diabli
nadali tego deklamatora!
Odwrócił głowę i świat zawirował. Na chwilę przytrzymał się blatu,
a potem skinął na barmana, ale Mehoon zdążył już zapłacić. Mimo
wszystko facet jest w porządku – pomyślał. – Taki gładkosłowy bajarz
znikąd. Tylko kto mu powiedział? Wydawało się, że sprawa już dawno
przycichła i że nikomu nie zależało, by do niej wracać.
– Zawsze istnieje szansa na cud – stwierdził Mehoon i spojrzał badawczo na Shozę, zaraz jednak opuścił głowę. – Jaka była w tamtym
przypadku?
– Co? Że przeżyją oboje? Żadnej! Jedna na tysiąc, co tam, na milion!
Lekarze z umiejętnością adiunkcji potrafią wyczuć śmierć. Życie także.
Ale ty i tak nic z tego nie zrozumiesz.
– Dlatego pytam. Żeby zrozumieć. – Indianin uważnie oglądał dno
szklanki. – Dlaczego ona? Dlaczego w tej legendzie uzdrowiciel właśnie
ją wybrał, a nie dziecko, skoro nie było potworem? To chcę zrozumieć.
Młode życie jest naszą przyszłością, czyż nie?
Mehoon badał rozmówcę chłodnym, uważnym spojrzeniem, ale Shoza nie patrzył w jego stronę. Uśmiechnął się wyrozumiale. Jeszcze jeden
bałwan – pomyślał – wypełniony stereotypami, wypchany nimi po same
brzegi jałowej mózgownicy. Cóż, jeśli odszukał go kolejny kapuś, pozwoli
mu zapracować na premię. Było mu dobrze – nie dość, że znajdował się
we wstępującej, wciąż wolnej od kaca fazie upojenia, to otaczały go magiczne słowa, które w tym obskurnym miejscu robiły za rajskie ptaki na
wysypisku śmieci. Wyjaśnił protekcjonalnie:
– Nie masz racji, chłopie. Nie wszystkie dzieci są naszą przyszłością.
Popatrz – zatoczył ręką koło – kogo tu widzisz. Większość tych ludzi powinna była zostać jeszcze w fazie embrionalnej rozpuszczona w macicz PODGLĄD - Kwartalnik Literacki OW SPP nr 1 2015
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nych sokach. Wtedy świat byłby odrobinę porządniejszy, a jego entropia nieco mniejsza.
– Naprawianie świata sposobem Raskolnikowa? – mruknął Indianin.
Nie opuszczał wzroku, a jego spojrzenie było teraz twarde, wartościujące. Shoza nie był w stanie tego zauważyć.
– Co za bzdury – prychnął. – Wezwanego do porodu medyka sytuacja
zmusiła do wyboru. No dobrze, chcesz wiedzieć, dlaczego ona. Gdybym
był aojdą i śpiewał o Nauzykai, powiedziałbym, że była piękna i mądra.
Że była piękna, każdy widział, a jej mądrość docenił ten, kto zamienił
z nią choćby kilka słów. Rzadkie przymioty, które jeszcze rzadziej idą
w parze. Jej dziecko niekoniecznie musiałoby być takie, lecz ona jaśniała na wyspie swego ojca jak perła w bezkresnej toni szarego morza. Ów
uzdrowiciel nie był ślepy i wiedział, co ma czynić. Powiem więcej: zrobiłby jeszcze raz to samo, gdyby przyszła chwila trudnych rozstrzygnięć,
i ponownie ocaliłby blask piękna i zadumę mądrości. Nawet gdyby znów
miał zapłacić cenę zasądzoną według litery, a nie ducha prawa. Ale teraz twoja kolej, kolego. Czekam na wyjaśnienie, skąd znasz tę historię.
Tylko nie tłumacz, proszę, że do poduszki czytujesz Homera.
Mehoon nie odpowiadał. Shoza uniósł głowę, ale sąsiedni stołek był
pusty. Indianin znikł, rozpłynął się, uciekł. Odleciał jak sęp, który pożarł
wszystko, co było. Czyżby nastał czas przywidzeń, natręctw, delirium?
Kiedyś musi być ten pierwszy raz. Ale skąd wzięła się na ladzie druga
szklanka z resztką piwa?
Wzruszył ramionami, przełknął swój
trunek i przywołał barmana, żeby zamó wić ostatnią, nadprogramową butelkę.
Akurat gdy akceptował rachunek, szczę śliwy los padł właśnie na numer jego karty. Przypadek? Oczywiście! Kosmos,
w którym wydarzają się takie przypadki,
też musi być czystym przypadkiem.
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