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Wiersz niespełna siebie, wiersz początkiem sławy.

Zaroiło się w sadach od tęcz i zawieruch;
Z drogi! - Idzie poeta - niebieski wycieruch!
Zbój obłoczny, co z światem jest - wspak i na noże!
Baczność! - Nic się przed takim uchronić nie może!
Słońce - w cebrze, dal - w szybie, świt - w studni, a zwłaszcza
Wszelkie dziwy zza jarów - prawem snu przywłaszcza.
(…)
I widziano w dzień biały tego obłąkańca,
Jak wierzbę sponad rzeki porywał do tańca!
A tak zgubnie porywać, mimo drwin i zniewag Zdoła tylko z otchłanią sprzysiężony śpiewak.
(…)
Chętnie łowi treść, w której łzy prawdziwe płoną Ale kocha naprawdę tę - przeinaczoną...
I z zachłanną radością mąci mu się głowa,
Gdy ujmie niepochwytność w dwa przyległe słowa!
A słowa się po niebie włóczą i łajdaczą I udają, że znaczą coś więcej, niż znaczą!...
I po tym samym niebie - z tamtej ułud strony Znawca słowa - Bóg płynie - w poetę wpatrzony.
Widzi jego niezdolność do zarobkowania
I to, że się za snami tak pilnie ugania !
(…)
I Bóg, wsparty wędrownie o srebrzystą krawędź
Obłoku, co się wzburzył skrzydłami, jak łabędź 3|Strona

Z łabędzia - do poety, zbłąkanego we śnie Uśmiecha się i pięścią grozi jednocześnie!
Bolesław Leśmian, „Poeta”
On powie tym, co wiernych liczą,
Że powołaniu służył swemu.
Zaśmieją się i nie dosłyszą.
Bawiąc się, zapytają: "Czemu?"
(…)
I język jego z dwupłomienia
Co śmierć zadaje niewidzialną
Do ostatniego będzie tchnienia
Kąsać satyrą pożegnalną.
Spojrzy w twarz swoich wielkich braci:
W ich słowach była prawda szczera,
Powinien wiedzieć jak się płaci
Kto z młodu zawód ten obiera.
Usłyszy, gdy go chirurg wezmie:
"My krzywdy twojej tu nie chcemy,
Pierś otworzymy bezboleśnie,
Węgiel gorący z niej wyjmiemy.
Żyć będziesz od cierpienia wolny.
Poczytność damy ci i sławę.
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Niech wiersz twój, zamiast toczyć wojny,
Kształcącą ludziom da zabawę"
(…)
A ty nie raduj się, człowieku,
Że zgon poety grają bębny.
Z płaczem go wspomną wnuki wieku.
Bardziej niż sądzisz był potrzebny.
Czesław Miłosz, „Poeta”

Poeta cierpi za miliony
od 10 do 13.20
O 11.10 uwiera go pęcherz
wychodzi
rozpina rozporek
zapina rozporek
Wraca chrząka
i apiat'
cierpi za miliony
Andrzej Bursa, „Poeta”
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Justyna Babiarz

(więcej inf. o autorze str. 86)

Poezja:
Różowy egzemplarz
Egzemplarz z przesiąkniętą na wskroś różem,
zabawną okładką.
Tak! Znalazła go wtedy,
gdy ukończyła
piętnaście
zatopionych w zieleni łąk wiosen.
Leżał przytłoczony kurzem
na skrzypiącym spróchniałymi deskami strychu.
Matematyk próbował obedrzeć ją
z niepokojących złudzeń…
Działał podstępnie
niczym niecny brutal
egzystujący radośnie
na kartach sensacyjnych,
„zdradzających” najświeższe koneksje,
powieści.
Ostrzegał ją,
żeby nie patrzyła wciąż
w ziejące pustką okno.
Bezlitośnie straszył,
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że piękny On i tak się nie zjawi…
Opowiadał niepokojące legendy o tym,
jak różowa książka chowa się ze wstydu
w kącie,
ustępując pośpiesznie miejsca
twierdzeniu Pitagorasa.
Kłamał, że książę
zgładził swojego białego konia.
Albo – że kredowy koń
zgubił podkowę
niczym baśniowa panienka
cenny bucik.
Choć może
była to i prawda…
Zjawił się był
w końcu
dopiero za pełnych pięć lat.
Wysoki, przystojny.
Trochę mądry.
I Ona dalej czekała.
Czekała kolejnych
piętnaście zim,
wiosenek...
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Najśmielszy spośród nowatorskich rycerzy
miał do nadrobienia przecież
chwilowe zaległości.
Powinien był
na przykład
dowieźć pewne ważne dokumenty.
Papiery potwierdzające
szlachetne pochodzenie.
Złote wykałaczki
do wędlin na niedzielę.
Przynajmniej
jedną kroplę błękitnej krwi…
***
On już całkiem
zapomniał o tym,
choć kocha.
Mimo że przytula ją
czasem…
W zamyśleniu
odznaczającym również
nagradzanych reżyserów.
A Ona chwali się wszystkim
swoim wymyślonym życiorysem
niczym kapryśna,
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niezdrowo zatopiona w emocjach,
gwiazda filmowa.
Po czym wraca do żmudnej analizy
coraz nowszych wydań
starej książki z różową poświatą…
Rytualnie poszukuje w niej wciąż
tych samych,
opowiedzianych na nowo,
łzawych historii…
Patrzę na Ciebie
Liryczna epistoła wyobraźni
Patrzę na ciebie
jak niemal metafizycznie stapiasz się
tańcząc ze mną.
Wtedy…
Oczyma wyobraźni
śledzę rytmicznie
nasze zgrane kroki.
Wirujemy,
obijamy się o inne pary,
śmiejemy się
głośno…
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Spoglądają na nas
z góry,
jakbyśmy wkradli się
bocznymi drzwiami
bez zaproszenia.
Ale ja mam bilet. –
– Wstęp legalny.
I ty nosisz go ze mną.
W kieszeni.
Tłamsi mnie strach,
że opuścisz mnie
w tańcu.
Ty rozmyślasz o tym,
że do rana
jestem zdolna zapomnieć.
A krew truchleje nam
w żyłach
przed zhańbieniem się
domieszką wody.
***
Tęczowa sukienka przedrzeźnia się,
zalegając w szafie.
Grafitowy garnitur odpuścił.
Nie nadąża już za modą.
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Ten taniec
żywy w marzeniach
spełnić się
wciąż jednak może.
Niczym jedno z trzech życzeń
baśniowej,
bajecznej rybki.
Lecz niekoniecznie
tym razem
odtworzy się
z tobą…

*** (Jesteś moją tajemnicą)
Jesteś moją tajemnicą.
Niechcianym dzieckiem
Własnej Pogardy.
Jesteś moim wspomnieniem.
Szyfrem zdezaktualizowanej
Fascynacji.
Bez snu
Bez objęć Morfeusza
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Bez Ciebie
Bez strzępka poduszki
W ascezie
Bez czasu predysponowanego
Na własność
W połowie za darmo
Dla wzniosłych
Wznoszących do niebios
Idei
Bez kubka z klimatycznym
Wspomnieniem napoju
Bez preambuły prawie
Z gwarną treścią
I z utęsknionym zakończeniem
Bez sensu?

Proza:
Tekst publikowany na łamach Almanachu Młodych
„Aspiracje” (listopad, 2015 r.).
„Dekada wzwyż.
Fragmenty widziane oczami nastolatki”

12 | S t r o n a

Mam siedemnaście lat i chodzę do liceum plastycznego.
Pisanie to świetna zabawa; tak twierdzi moja
współlokatorka. – Postanowiłam więc spróbować, na
przekór wszystkim moim polonistkom.
To niezła frajda.
Narkotyk.
Alkohol bezprocentowy.
Jazda na rowerze bez trzymanki.
Czy coś tam jeszcze!
Zacznę więc od początku, o ile można w dalszym ciągu
odgadnąć jeszcze gdzie on jest i jaką ma postać…
Zaczynanie od tego miejsca było w każdym bądź razie
podstawą wszystkich szkolnych wypracowań.
Popisów, których szczerze nienawidzę, bo co mnie
obchodzi jakiś tam bohater.
Mniej lub bardziej znany autor, a nawet autorka; choć te
są rzadsze. – Trzeba je więc uszanować.
Co mnie obchodzi miejsce akcji, a tym bardziej jej czas?!...
Ja mam siedemnaście lat. – Mnie wtedy jeszcze nawet na
świecie nie było!
Mam ochotę krzyknąć, ale na języku polskim tego robić
nie wolno. – Można co najwyżej wyjść do toalety, ale i to
nie zawsze.
Piszę więc na marginesie, że to niezgodne z prawami
człowieka, zbieram pałę i ląduję na planecie Ziemia.
Z powrotem…
To bardzo boli!
Wszystkie upadki w tym wieku bardzo bolą…
Cztery litery są bowiem niezwykle miękkie i podatne
nawet na zbyt długie siedzenie na krześle.
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Również na lekcji języka polskiego, który po cichu lubię.
Choć nie ujawniam tego nigdy! – Na złość polonistce.
Dojrzale piszę… Prawda?
Ale to nie z tego powodu, że jestem taka sama z siebie. –
Jest to zasługą Soni…
To ona jest dorosła. Natomiast ja czasem chcę stać się
taka przy niej.
Zacznę więc od początku, o ile można w ogóle odgadnąć
jeszcze gdzie on się znajduje.
Nazwijmy go umownie „godziną zero”.
Umówmy się na coś, ale nie przywiązujmy do tego zbyt
wielkiej wagi.
Tak robią ludzie dorośli.
Ja mam tylko siedemnaście lat i to, co ważne dotyczy
tylko tego, co jest tu i teraz.
Wracając jednak do przeszłości – „zero” nastąpiła w
Dzień Zakochanych w maju, czyli w ich miesiącu. Czyli
gdzieś koło tego… Będę ściemniać, bo zarówno ja, jak i
moja współlokatorka, chcemy pozostać anonimowe.
„Godzina zero”…
Null… Zero… Coś na kształt „O”…
O dziesięć lat starsza ode mnie Sonia weszła wtedy do
pokoju z grobową miną.
Spostrzegłam ten fakt od razu i zabolało mnie to.
Boli mnie wyraz twarzy zbitego kota.
Tym bardziej więc cierpię na widok skrzywdzonego
człowieka.
Ja mam siedemnaście lat…
W tym wieku kocha się czarne ciuchy. – Wtedy też cierpi
się podwójnie.
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Usiadłyśmy w tamtej chwili we czwórkę w kuchni, a ona
coś opowiadała.
I język jej się plątał…
Niedobrze. – To jej się nigdy nie zdarzało!...
Przez cały czas gadała jak nakręcona uprzednio
katarynka. – Do tej pory, w każdym bądź razie, była
„trajkotką dla dzieci”, ponieważ pracowała w
przedszkolu…
A teraz – stop!
Dzisiaj dowiedziała się, że dłużej już to nie będzie
możliwe. Dostała wypowiedzenie od pani dyrektor. To
była jakaś tam redukcja etatów…
Brzmi uczenie, lecz kompletnie nie pasuje do zjawiska.
Dotyczy przecież ludzi i jedynie ich…
Być może jestem tylko siedemnastolatką, ale wydaje mi
się, że chyba ktoś nazwał to w taki sposób, bo miał
„znieczulicę zawodową”.
Jak to mówią dorośli?...
Był wypalony.
Równie dobrze mógł więc on ustawiać ludzi w rządku i
strzelać do każdego, licząc przy tym odejmowane miejsca
po przecinku…
Zbędne funkcje.
Odejmować.
Dodawać.
Dzielić i dalej błądzić.
Zredukować do zera wszystkich oprócz siebie.
Mam ochotę napisać o tym książkę.
Mam ochotę napisać powieść, by ludzie stali się lepsi i
żeby byli sobie potrzebni.
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Podajmy sobie ręce!
Wszystko to jednak zrobię po maturze, ponieważ
dopiero wtedy zaczyna się prawdziwe życie.
Mina Soni nie wróżyła niczego dobrego. – W najlepszym
wypadku gradobicie lub urwanie chmury.
Zmiany atmosferyczne na miarę tej burzowej, a może
raczej – burzliwej wiosny.
Sonia spała… Wyglądała przy tym jak zdrowe niemowlę!
Rączki do góry i mina aniołka.
Widocznym przynajmniej było, że miała czyste sumienie.
W ten sposób minął dzień drugi tej tragedii…
Był weekend. Sobota.
Zupełnie wolałam nasze wcześniejsze wesołe rozmowy,
jej śmiech i trajkot. – Styl bycia nastolatki; tylko takiej
starszej niż ja.
Teraz wszystkie razem cierpiałyśmy. – Ona, bo straciła
pracę; natomiast my, bo straciłyśmy Sonię…
W zamian za to z kolei zyskałyśmy staruszkę z
pseudozmarszczkami wokół oczu…
Nieciekawym i interesującym zarazem zjawiskiem jest to,
że potrafimy zestarzeć się lub odmłodnieć pod wpływem
chwili.
Niedziela.
Sonia stroiła się do kościoła.
Wyglądała koniec końców bardzo elegancko i poważnie.
– Zupełnie na swój wiek.
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Dużo mówiła przy tym, ale jej paplanina tym razem nie
miała żadnej energii. – Żadnej barwy w sobie.
Wszystkie czekałyśmy w tym czasie na to, że stanie się
jakiś cud.
Może w poniedziałek.
A może jakimś cudem jeszcze tego samego dnia.
Pierwszy dzień tygodnia i czwarty dzień krwawej jatki.
Sonia niestety śmiała się tylko z samej siebie…
Bawiło ją, że wygląda na nastolatkę. – Tak jak ja.
Zaraz potem jednak płakała z tego samego powodu.
Intensywnie szukała pracy. Zbyt intensywnie.
Widziałam ile ją to kosztuje.
Obawiałam się o nią.
Bałam się na przykład, prozaicznie, że w tym
beznadziejnym biegu złamie sobie nogę albo rękę; bo, że
istniało ryzyko, iż mogła zgubić buta na wysokim obcasie
– to trudno się mówi.
Ciężko przecież byłoby za to szukać zatrudnienia z
kończyną unieruchomioną w gipsie…
Jednak czy ktoś potrzebuje teraz w ogóle
przedszkolanek?
Oto jest pytanie!
Pytajnik błąkający się wtedy po mojej głowie bez końca.
Tymczasem Sonia oczekiwała od nas trzech, które
kryłyśmy się po kątach, słownego wsparcia i
podtrzymania jej na duchu.
I wyglądało na to, że to nasze wspieranie przynosiło na
szczęście efekty…
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Wtorek wieczór. – Dopiero wtedy się widziałyśmy.
Było ciężko.
Bezefektywnie.
I smutno.
Moja o dziesięć lat starsza współlokatorka stwierdziła
mimo wszystko, że w takiej chwili można się tylko napić.
Piwo jednak, po trzech łykach, wylądowało w lodówce.
Natomiast Sonia położyła się na swoim łóżku z nogami
do góry.
Moi rodzice również boją się o swoją pracę.
A teraz po tym wszystkim, co wydarzyło się z Sonią –
obawiam się nawet i ja.
Chociaż nie skończyłam przecież jeszcze choćby szkoły
średniej.
Nie mam matury.
Ani zawodu.
Więc chyba tym bardziej jest się czego bać?
Czuje się lęk, chociaż nawet jeszcze niczego porządnie się
nie zaczęło.
Czy ja dobrze piszę?
Czy opisuję rzeczy poprawnie?
Tego to się chyba nigdy nie wie…
Taką wiedzę posiadają jedynie polonistki.
Chociaż może również ich dzieci. – Zgodnie z prawem
dziedziczenia Mendla.
Ja w każdym bądź razie rozumiem co piszę.
Lecz jednak czy inni rozumieją mnie? – Tego nie wiem.
Zwłaszcza dorośli.
Bo ja jestem tylko półdorosła.
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Półwychowawczy produkt.
Półefekt.
Ja mam tylko jedyne siedemnaście lat.
Nie ma się nawet czym podzielić.
Bo mi zabraknie…
Zabraknie mi do dorosłości.
Więc czy to, co ja tworzę jest tak samo ważne jak to, co
zapisują ludzie dorośli?
Czy może lepiej krzyczeć jak dziecko, że się nie dostało
tej zabawki.
Choć mi nie wolno.
Choć już mam zakaz.
Bo dzieckiem też już chyba nie jestem…
Zapadła noc.
Tydzień drugi…
Nawet przez moment dobrze się bawiłyśmy.
Całkiem nieźle.
Prawie tak jak dawniej.
Jadłyśmy lody.
Ja i Sonia, bo dwójka naszych współlokatorek
przebywała akurat poza domem.
I wtedy obraz tej znanej mi krótko, ale jak dotąd z
zupełnie innej strony, dziewczyny mnie przeraził.
No i te poziomkowe lody pod wpływem strachu stawały
się w ustach zupełnie sine…
Brak perspektyw.
Jak ich niedobór zupełnie…
Za to kupa nadziei dawanych na „za jakiś czas”.
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Słuchałam więc jej gorzkich wskazówek i kupiłam w
duchu plan, w jaki sposób zapobiec takiej katastrofie
dziejowej w swoim przyszłym życiu.
Znalazłam…
Tydzień trzeci.
Dostałam pracę… Myślałam, że być może będziemy
pracować obie. – Do Soni mieli już tylko oddzwonić.
Nadzieja jest w nadziei…
Nikt z nas nie wiedział co będzie dalej…
A wieczorem na tle naszych myśli słychać było tylko
stukot pociągów…
Jadących z takim pogłosem, jakby śpiewały kołysankę
dla dzieci.
Dla ich rodziców.
Dla dziadków.
Dla ich rodzeństwa.
Monotonny dźwięk bez melodii…
Tydzień trzeci. Dzień drugi…
Przelewanie myśli na papier szło mi coraz lepiej, ale
wiedziałam, że niedługo niestety będę musiała
kończyć…
Nauka…
Koniec roku szkolnego.
I takie tam nudne sprawy.
Zamierzałam jednak wrócić do pisania w lipcu.
Kiedy podejmę swoją pierwszą pracę…
Sonia zadzwoniła.
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Oszuści!...
Nic z tego nie będzie!
Kiedy znalazła się już w mieszkaniu, zaczęła ostrzegać i
mnie.
W napadzie dzikiej furii wyrzuciła swojego buta na
wysokim obcasie przez okno.
W najczarniejszych wizjach widziałam, że zabiła nim
sąsiadkę i pójdzie teraz do więzienia.
A tego to z pewnością Sonia nie chciała osiągnąć!
Gdy okazało się jednak, że szczęśliwym trafem nikomu
nic się nie stało, moja współlokatorka powiedziała mi, że
nie chce, żebym poszła teraz do pracy, która nie będzie
mi się podobać.
Zaznaczyła przy tym, że mam jeszcze na takie rzeczy
czas…
Że praca – przynajmniej aktualnie – musi dać mi jakąś
wyraźną, ponad wszelkie jej niedogodności, satysfakcję.
Słuchając jej wtedy odniosłam wrażenie, iż element ten
jest tak ważny…
… że w dorosłym życiu pewnie warto wyrzucać z jego
powodu nawet własne buty przez okno.
A swoją drogą zaintrygowało mnie co robiła Sonia w tym
przedszkolu, kiedy się zdenerwowała…
Ma bardzo dobre referencje, więc mogła co najwyżej
wyrzucać klocki i to te małowartościowe…
Nie do pary.
Niepasujące do kompletu…
Jakiś wybrakowany element, jaki jednak każdy bał się
umieścić na stałe w firmowym koszu na śmieci.
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Mała stara i stara mała, czyli urodziny…
I początek trzeciego tygodnia, czyli koniec bezrobocia,
świetnie komponujący się przy tym z finałem mojego
pisania…
Sonia bowiem znalazła pracę i zaczyna ją od jutra;
natomiast dziś, dla odmiany, kończy dwadzieścia siedem
lat…
My we cztery wiemy to na pewno. – Obcy ludzie nie
wpadliby na to nigdy…
Na imprezie mój wzór do naśladowania stwierdził, że
„zjadł eliksir młodości”…
Natomiast potem zapytał się sam o siebie dziwnie. – Tak
dla draki :
„Dlaczego ja tak dziecinnie wyglądam?”
Za to, kiedy zaśpiewałyśmy mu „Sto lat”, zmarszczył
brwi, udając jakieś mocne zafrasowanie i powiedział
zaraz, żeby nas rozśmieszyć, że teraz to już niewiele mu
zostało.
Specjalnie – ze względu na mnie – Sonia kupiła na tę
okazję szampan bezalkoholowy, którego zresztą prawie
cała zawartość, zaraz po otwarciu butelki, wylądowała
na podłodze.
Tak jakby przez zaskoczenie po wielkim wybuchu…
Bum!...
Takim, jakiego nie produkuje nawet szampan dla
dorosłych.
Bawiłyśmy się przednio.
Ja byłam wtedy niby ta stara poprzez towarzystwo, w
jakim przebywałam, a Sonia – młoda. Bez niby
nareszcie!...
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Ponieważ tego dnia stała się już znów wesoła i młoda
naprawdę.
Była to dla nas wszystkich, włącznie z nią, miła
metamorfoza…
Od zgorzkniałej staruszki do nastolatki…
A jutro znów jest nowy dzień…
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Monika Chytroś (więcej inf. o autorze str. 86)
Proza:
Gangaufsicht
Nigdy nie przypuszczałem, że całe to pisanie dojdzie
do takiego stanu w jakim obecnie się znajduje.
Jak przez mgłę pamiętam pierwsze wiersze, notatki,
myśli, z których wykluwały się historie- moje małe dzieci
poczęte z jednego słowa, które teraz są już całkiem dorosłe
i pragną wyruszyć w świat.
Nigdy nie przypuszczałem, że taki czas nadejdzie, że tak ciężko
będzie się rozstać z tym wszystkim- mnóstwem kartek papieru,
stertą długopisów, że kiedyś moje własne dzieci odwrócą się
ode mnie
i będą chciały żyć na własną rękę.
Dokąd idą?
Nigdy nie przypuszczałem, że można tak mocno przywiązać
się do własnych
słów, nawet tych najgorszych, wypowiadanych w złości czy
gniewie,
wszystkich słów wcześniejszych lat, że na starość tak bardzo
ich człowiekowi brakuje, a czasem myślę, że to dlatego
doskwiera mi samotność.
Chciałbym wrócić do tamtych słów, wypowiedzieć je raz
jeszcze
i jeszcze raz, wypowiadać je ciągle i nieprzerwanie, bez tchu
krzyczeć tak mocno, aż do śmierci.
24 | S t r o n a

Szeptane po południu
Zafascynował mnie kamień w twoich oczach- ogromny,
koloru zgaszonego słońca.
Tkwił tam kiedy cię poznałem lecz później jakby usnął
na całe czterdzieści siedem lat.
Czasem gdy siedziałaś przy kominku przypominałem sobie o
nim
i próbowałem go odszukać, ale na próżno.
Nie wiem dlaczego przez czterdzieści siedem lat nie nosiłaś go
w oczach,
nawet jego namiastki, tylko ten dziwny chłód zieleni,
który był dla mnie zupełnie obcy.
A może to ja nie potrafiłem go zobaczyć, może to we mnie
tkwiło zimne oblicze koloru więdnących liści, może to był sen?
Zafascynował mnie ten magiczny kamień- ogromny jak
przyszłość,
będący wspomnieniem pewnego dnia, kiedy wszystko
potoczyło się nie po mojej myśli
lecz jednak szczęśliwie.
Sommersneige
Teraz myślę o nich z przymrużeniem oka,
co nie oznacza, że nie żałuję.
Zresztą, zawsze żałuję kiedy przyzwoici ludzie znikają
z mojego serca nader szybko i bez powrotu.
Właściwie ostał się tylko jeden, ale wciąż nie wiem
czy znaczy coś więcej; był przecież tylko obcym człowiekiem,
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takim pozostał do samego końca, a teraz przyszło mi
zwracać twarz w jego stronę.
Nadal myślę o innych, przecież to właśnie oni budowali
ze mną upalne dni, pragnienia, porażki czy choćby tylko
śniadania.
Ale został tylko on- melancholijny mężczyzna, którego
tak słabo znam, a który przemawia do mnie za sprawą
wspomnień.

Pan nie wie…
Rozważmy sobie ostatnie wypadki.
Mija dokładnie rok odkąd zaprosiłem was do swojego serca.
Potem ta gościnność gasła z każdym dniem, aż wreszcie
dzisiaj już nic nie pamiętam.
W międzyczasie poznałem jeszcze kilku innych,
którzy wydawali się równie przyzwoici, ale oni też obecnie
leżą na dnie i nie mają siły ani odwagi przyznać się do błędu.
Czy rzeczywiście to był błąd?
Długo nie mogłem zasnąć.
Analizowałem wszystkie słowa, gesty, wydarzenia i wiele
twarzy znów uśmiechało się do mnie w tę noc.
Ale ja już nie potrafię być taki sam, zupełnie zwyczajnie
otworzyć drzwi
i wpuścić was w nowych spojrzeniach.
Ilekroć przekręcam kluczyk wdziera się myśl, że przecież was
znałem,
wiem jacy jesteście, kim byliście i co po was zostało.
I zawsze stoję trzymając zimną klamkę tak długo,
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aż zacznie parzyć mi dłoń.
Wtedy rozważam, tak jak teraz, ostatnie wypadki i dochodzę
do wniosku,
że drzwi nadal pozostaną zamknięte.
Umiera, kto siebie…
Całkiem przypadkowo zauważyłem tamtą Twarz- ot,
najzwyczajniej w świecie podniosłem wzrok ku górze, by dać
odpocząć zmęczonym od ciągłego malowania oczom.
I wtedy ją dostrzegłem- zwrócona w moją stronę,
o oczach koloru wschodzącej zieleni, niezbyt piękna ani nawet
brzydka,
zwyczajna, po prostu zwyczajna, jakich wiele.
Jednak tak przeraźliwa jak gdyby nieszczęścia z całego
dotychczasowego
istnienia rozdzierały ją od środka.
Zmięta, niewyspana przez każdą noc życia, odarta z
jakiegokolwiek szczęścia.
Tak chyba najtrafniej potrafię ją opisać.
Lecz było w niej jeszcze coś, co najmocniej zapadło mi w
pamięć.
Otóż ta pozbawiona wyrazu, na wskroś przesiąknięta
smutkiem i bólem Twarz uśmiechała się delikatnie;
prawie niedostrzegalny uśmiech oplatał jej lewy kącik ust
i tylko przy długim wpatrywaniu dało się go ujrzeć.
Uśmiech ten był całkiem szczery, pełen spokoju i nostalgii,
uśmiech kogoś, kto zrozumiał, że teraz już nie musi niczego
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udawać,
teraz dopiero jest wolny i nieskrępowany,
nie potrzebuje już nikogo do prawdziwego szczęścia.
I nagle, uświadomiwszy sobie każdy z tych aspektów,
doszedłem do wniosku,
że wiem czyja jest owa Twarz, że pędzel, który wysunął mi się
z dłoni
nie oznacza wcale najgorszego zakończenia,
i że teraz dopiero wszystko się zaczyna.

Kundskab – Doznanie
Spojrzał w lustro.
Nie lubił Twarzy, którą właśnie spostrzegł.
Nie dlatego, że była brzydka czy zmęczona, ale dlatego, że
wyzierała z niej oschłość i zawziętość.
Była zimna.
W sumie niewiele było dni kiedy widział ją inną,
ale zawsze miał nadzieję, że akurat dziś Twarz odrzuci to,
co nosiła przez ponad trzydzieści lat, przybierze ciekawy wyraz
i stanie się zupełnie znośną, a z czasem być może nawet
skłonną do miłości.
Jednak Twarz była nader mocno uparta i nie chciała się
zmienić,
choć dobrze wiedziała w czym tkwi problem.
Agrest również pozostawał nieustępliwy i męczył ją
codziennym patrzeniem w lustro.
Pewnego dnia któreś z nich pęknie.
Poczekajmy.
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Piotr Chytroś (więcej inf. o autorze str. 87)

Grafika:
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Ewelina Kogut (więcej inf. o autorze str. 87)
Proza poetycka:
***
Piękni dwudziestoletni
w dwudziestym pierwszym wieku
w rosnących ku niebu
boskich miastach
Głośniejsi od swego sumienia
zakopują grzechy w suchej ziemi
stawiając na niej
kolejny wieżowiec
Blisko niebios, wręcz Boga czuć
Anielskie śpiewy
biją dzwony
ostatnie pożegnanie takie wzniosłe
To tylko szklane domy
im wyższe wieże
tym czarniejsze dusze
A cel uświęca środki
Lecz nie człowieka
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Ars Moriendi
W swojej wyobraźni umarłam
już wiele razy
Ile – nie wiem
dawno przestałam liczyć
Trudno wybrać z nich te
które byłyby najodpowiedniejsze
Efektywna
Romantyczna
Zadziwiająca
A może ta od samobójczego strzału?
Albo ta z morderstwa gdzie ciało me
wyłowiono z Wisły
Lub też atak serca z nadmiaru miłości
w parku, w którym trawa otulała
moje zimne lica
Nie wiem
którą chciałabym wybrać
Lecz wiem
że umrzeć jakoś trzeba i znów
nie wiem
czy ten chłód ciała
to zima
czy ja jestem już po prostu
martwa.
Wiersz Julii
Złamaliśmy sobie serca
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Będąc przez całe życie
na dwóch innych planetach
marząc o jednej ziemi
obiecanej
Podlaliśmy ją krwią
miała wydać wielkie plony
Z tej ofiary jednak
Nic nie wyszło
A my
Wciąż znajomi bez słów
obserwujemy się przez lunety
chcąc dostrzec najmniejsze szczegóły
naszych żywotów
a najbardziej niepowodzeń
nowych kochanków
Pieniądze nie grały roli
Prócz tego że chciałeś mi
usłać nimi drogę
do szczęścia
A teraz dzięki nim
idziesz prostą ścieżką
do chwilowego zapomnienia

***
Pajęczyna wspomnień
obejmuje mnie przed snem
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w ciemną noc
Niby tylko złota nić
a tak naprawdę
długi sztylet przebijający ciało
na wskroś
Można krzyczeć i płakać
na jawie czy we śnie
ale po co
kto usłyszy
Wszyscy ludzie
Całe wioski wokół mnie
uśpione
Tylko boli coraz mocniej
Ale cóż
Za wspomnienia
kiedyś się płaci

Grafika:
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Zbigniew Mirosławski (więcej inf. o
autorze str. 88)

Przekład/ Proza poetycka:
*

*

*

Spokojne morze,
cisza pomiędzy słowami,
to co trwa i nigdy nie przemija.
Jesteśmy tacy sami
jak krople oceanu,
myśl niewyrażona,
światło rozpędzone,*
materia w chwili powstania,
uchwycona w zderzeniach zdarzeń**
i choć na początku nie było początku,
przede wszystkim jest
nigdy niekończąca się fala,
echo międzygwiezdnej przestrzeni,
moc potencjalnego stwarzania.
Konieczny przypadek
i ocean niespełnienia,
wciąż oddalające się Wieloświaty...
Wszechogarniająca Świadomość.
* Być może idea „rozpędzonego światła” bliska jest idei
„Boskiej cząsteczki”, tzw. Bozonu Higgsa.
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** Urządzeniem specjalnie skonstruowanym do poznania
powstawania materii jest tzw.
„Zderzacz hadronów” w CERM pod Genewą.
***
pamięci Ernesto Che Guevary
Jego nie obsobaczą
specjaliści od czarnego piaru.
Nie potrafią wspinać się
z bezkompromisowym mistrzostwem
na Sierra Maestra, góry wiary... w Człowieka.
Przepłynąć przez morze nienawiści - nie mogą,
ani leżeć godzinami pod wodą
na polu trzciny cukrowej,
ostrzeliwanym pociskami wroga.
On jest jak rewolucja!
Ratunkiem dla chorych na trąd,
wędrującym od jednego
do drugiego leprozorium,
jak w głąb Czarnego Lądu do sedna ludzkiej miary.
Zamordowany bez sądu
już na zawsze będzie oskarżał. *
Saluto El Commendante Che.
* CIA zażądała bezprawnej egzekucji Che, bez wyroku sądu
(ponieważ w prawie boliwijskim nie było wówczas kary
śmierci) a dodatkowo obcięcia głowy i dłoni sławnego
44 | S t r o n a

partyzanta na dowód, że nie żyje. Egzekucję 9 X. 1967r.
przeprowadził por. Mario Teran, pozostający pod rozkazami
płk. Arnaldo Sacedo Parady, szefa wywiadu 8 Dywizji armii
boliwijskiej. W listopadzie 1995r. gen. Mario Vargas Salinas
przyznał w wywiadzie dla „New York Times”, że ciała
Guevary nie spalono lecz pochowano w zbiorowej mogile w
Vallegrande. W lipcu 1997r., badacze natrafili na szkielet bez
dłoni i uznali go za szczątki Che, który odrzucał wszechwładzę
pieniędzy i nie godził się na świat kapitalistyczny bez
alternatywy. Do dziś pozostaje ikoną od Seattle po Porto
Alegre, Bombaj, Nairobi i Dakar.

„Niedoskonałość (Unsuperable)”
„Sweet reunion Jamaica and Spain,
We're like how we were again”
Amy Winehouse
Amy znowu mnie porywa,
Jej tatuaże, Jej twarz z makijażem i udawana obojętność,
kiedy śpiewa „Mówiłam Ci, że będą ze mną kłopoty”, *
Sama wie, że jest problemem, nieszczęściem, bólem nie
do przezwyciężenia.
Jak długo można oszukiwać siebie? Kiedy miłość przez
palce się przelewa
a alkohol i dragi to nie jest droga do nieba.
Czas się wlecze, przeobraża nas, wciąga, zatrzymuje i
wypuszcza
jak na „drag
race”, jak na wyścigu od świateł na skrzyżowaniu
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czerwonego piekła i zielonych łąk Anglii.
Nasze słodkie pojednania, jak Jamajki z Hiszpanią
nie prowadzą nas do raju, bo powrócić tam nie dają.
Czy można być znowu takim samym jak kiedyś?
To niemożliwe ale chcę słuchać Twojego głosu
a zatem goodbye Amy, będę do ciebie powracał.
Do twojego niedostosowania,
chociaż nie doświadczyłaś niczego dobrego.
* Słowa piosenki „I told you, I was trouble.”.

* * *
Pamięci Janis Joplin
Don’t you know, honey,
Ain’t nobody ever gonna love you
The way I try to do ?
Who’ll take all your pain,
Honey, your heartache, too ?

serca?

Czy nie wiesz o tym, kochany,
Że nikt nigdy nie pokocha cię
Tak bardzo jak ja próbowałam cię kochać?
Kto weźmie na siebie cały twój ból,
Kochanie, i wszystkie troski twojego

Gwiazda dogasa sama.
Płacz, płacz dziecino...
płacz, płacz... „Cry baby...”,
46 | S t r o n a

witam z powrotem Cię w domu,
choć to nie Port Arthur, nie Texas.
Ciarki po plecach przechodzą, kiedy ochrypłe struny
wznoszą wysoko Twój głos,
włosy w nieładzie fruną, jak pióra, taniec i blues.
Wszystkich przyjaciół ćpunów spotkasz na Lover East
Side:
Sunshine, Travis'a Rivers'a, Hendrix'a i Morrison'a
ale Oni odpłyną jak zjawy senne i speed.
A może tam w motelu zabrakło „Southorn Comfortu”,
zabrakło Setha Morgan'a. Pojawił się głębszy dół?
Nie igra się z heroiną,
spod stóp się ziemia ugina...
Po co spoglądać za siebie, żeby rozżarzał się dreszcz?
Wszystkie Twoje wyczyny z Monterrey,
Woodstock, Ashbury
blakną niczym gazety z opisem koncertów na trasie.
Hippiska w porsche, dziewczyna pędzi 8 Aleją,
lokale: Fillemore, Barney's Beanery,
tłumem przy barze się chlubią obrazy z życia, jak z kina
ale urwał się film...
„Dzika dziewczyna”
„The Wild One”
"All my life I've wanted to be somebody,
and here I am.

I know what I've got, and there ain't
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nobody gonna take it away from me.
So let me tell ya what I am!"
Suzie Quatro
"Całe życie chciałam być kimś, i oto jestem
Wiem, co mam, i nie ma nikogo kto mógłby mi to odebrać.
Więc pozwól mi powiedzieć ci, czym jestem."
tłumaczenie „Aleksandra”, tekstowo.pl
Dziewczyna z Baton Rouge, z nieodłączną gitarą
być może była za młoda,
żeby odejść z długowłosymi chłopakami z Południa.
Czuła jednak kim może zostać.
Roztaczała urok na scenie tworząc
pociągający styl.
Z niewinną buzią, rytmicznym tanecznym krokiem
trafiła do Wielkiej Brytanii, od Australii do Japonii
i dookoła świata.
Wiedziała, że jeśli On nie może Jej dać miłości,
musi rozejrzeć się za kimś innym.
Śpiewała wprost „...Honey, that ain't enough
Let me go look for somebody else...”.
Ten Jej słodki uśmiech i słowa, że jest
„rozpaloną lisicą, dziką maniaczką z dobrą passą...”,
wyniosły ją na szczyt, została gwiazdą!
Może mieć za nic „złą reputację”,
kiedy zdobywa kolejne serca i miasta.
„Niebieskooka suka” szukająca własnego rozwoju,
tego co ją wzbogaca - idzie własną drogą!
Dlatego wszyscy myślący inaczej
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powinni przed Nią ustępować.
Ona i My, którzy powtarzamy słowa
„...Let me go look for somebody else...”,
już nigdy nie damy się ściągnąć na dół.
We can't be held down.

Andrzej Bazylewski
„Metafizyka nadziei”
1
Akordy gradu i suche uderzenia deszczu,
i plusk wiatru
nad roztrzaskanym domem
niczego już nam potwierdzić nie zechcą,
prócz tego, że już kiedyś
byliśmy sobie znajomi.
A potem urwała się nić.
Nie jest trudno zrozumieć – trudniej zapomnieć i żyć.
Bo chociaż dom się wygiął, ale nie runął.
Ledwo żywi –
jednak żyjemy, nie porażeni piorunem.
3
Szczypta popiołu na listku papieru.
Zdmuchnij – i już go nie masz na oku.
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Tak wypala się życie frajerów.
Świecie próżny, któryś rozpuścił się w mroku,
czyżby i ciebie nie było.
Ale jednak – przyśnij się, choćbyś był jak ten popiół.
Przekład z rosyjskiego Zbigniew Mirosławski
* *

*

To sprawiły światła Galerii,
feeria świateł od wystaw i reklam,
w ich blasku świat barwniejszy zakwitł,
obraz spójny - faliście się rozedrgał.
Zza szyby księgarni „patrzyły na mnie”
książkowe tytuły.
Różnymi ale zrozumiałymi językami
ich fabuły przemawiały.
Zobaczyłem światła miast odległych.
Może było to Tokio,
z powieści Haruki Murakami?
A może blask „Gwiazd Czerwonych”
odbitych w rzece, z wież Kremla
albo światła Arbatu,
„dziedzictwo i religia”Bułata Okudżawy
i Jego pieśni nuta rzewna cicho rozbrzmiewała.
Być może jednak były to światła
miast środkowej Europy:
Warszawy, Pragi lub Budapesztu,
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po których kroczymy wyzwoleni i pewni.
Jakby z nami wędrowali:
Czesław Miłosz, Vaclav Havel i Tibor Déry
albo jakby w naszych duszach zagrała
cała symfoniczna orkiestra.
Teraz jestem głęboko o tym przekonany,
mieszkamy wszyscy obok siebie.
Żadna bariera nie może ograniczyć
Republiki Wolnego Słowa.

Mirosław Eryk Sułkowski
„Szron”
Wilgotnych i świetlistych kropelek igieł szereg.
Utrwalił je drobny kryształ,
okrył rózgi i krzaki, i ogrodzeń bariery.
Wygładzony, równiutki, od dawna mój z rytmem
błysków,
wyróżnia go godny wystrój, przemiana taka szczera.
Z szarej ciemności zmieniony
w królestwo srebrnych platerów.
Cudowny lecz krótkotrwały spektakl – mini opera.
Wkrótce potem zanika,
ale dopóki się jawi cały wydaje się magiczną sztuką.
Nie przestaje zachwycać!
Przekład z angielskiego Zbigniew Mirosławski
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* * *
Pomiędzy spojrzeniem
a wyciągnięciem dłoni
światło między cieniem a cieniem
pada, rozjaśnia, rozgrzewa.
Lśnieniem drażni wzrok.
Jesteśmy w świetle i w cieniach
ukryci, schowani
w zaroślach myśli
pod osłoną chłodnych liści,
za niepewności ścianą zieloną,
jak w schronie,
w głębokim echu.
Ocienieni, zamyśleni, zagłębieni.
Dokąd i skąd przebiega energia cieplna,
w jaki sposób przenika przez mrok,
co wyjaśnia a co zaciemnia,
skąd płycizna i skąd głębia?
Myśl podawana od jednego do drugiego
trafia w sedno,
jak światłem obdarowanie,
jak pokarm z rąk do rąk
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Marta Półtorak (więcej inf. o autorze str. 89)
Poezja:
Hologramy
fotografuję ludzi którzy nie istnieją
natrętne zegary odliczają czas lalek
na przekór globalnemu ociepleniu
śnieg zawitał na salony
cyfrowy zapis zjednoczył chóralne śpiewy
cerkiewnych duchów
i płonące wraki wahadłowców
rozgrzeszam cię synu
ból jest chwilowy lecz dusza wieczna
żyjemy w okrutnym terrorze przedmiotów
a po dwudziestej drugiej już nic nie wolno

Widmowość
na czarno-białej fotografii stuletnie wnętrze
przypomina białego kościotrupa
złożonego na czarnym katafalku
eleganckie mundury i wąsy
stęchlizna lat
zniewala aromatem dziesięcioleci
jakie oddzielają nas od siebie
podobno astronauci
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pozostawili zwierciadła na księżycu
dlatego wszyscy mówią
że księżyc oddala się od ziemi
nie ma nas i nie będzie
nie było nawet wtedy
ani się nie obejrzysz
gdy siedem pieczęci złamią hakerzy

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

Labirynty
zjadam mule w sake jak chleb
świat przybiera formę spirali
w nieskończonych arteriach
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oddalających się od siebie i nic nie może już
tego zmienić
mam swój stolik w retro knajpie, piję drinki
parząc w oczy neonowi
zachęcają mnie do papierosów, piwa i szybkich pożyczek
nie mam własnego zdania
choć w głowie otwiera się butelka szampana
drapowania obrusów prostują kreski
perfekcyjnie znikają wątpliwości i inne
labirynty
uporać się należy już tylko z brakiem
dostatecznych bonusów do wina i życia

Woda i piach
ziemia jest cieniem raju zakamarkiem
ogrodu pod zielonożyznymi wachlarzami
liście obumierają by stać sie zalążkiem
w cienistych areałach dokonuje się życie
i budzą uczucia mieszane jak woda i piach
razem na zawsze, bez przyczyny i wbrew końcowi
wykuwają ścieżki między pasmami powietrza
odpoczywają w chmurach lekkich kłębach satynowych
w połowie drogi jak wyspy na szlaku odkrywców
mgławice pośrodku wędrownych iskier duszy
tam gdzie miłość nie potrafi nie ma już nadziei
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***
zakwitam niczym ogrody
zielone wyspy w oazach
w cieniu palm spocznę
świat w furii spłonie
jak Festung Breslau
spłonie
w krwi poszukam spokoju
obgryzę kości
zaznaczę szlak zwycięstwa
poranionym tropem
ucieknę daleko
w cieniu palm spocznę
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Maksymilian Tchoń (więcej inf. o autorze
str. 90)

Poezja:
Miesiąc synodyczny
Ja Księżyc (podtytuł)
Powróci jak Emblema
do jaskółczego
gniazda.
Drzewo rozpaczające
wiatrem na
liście
dyskursu, na pierwszej pozycji –
– drugiego rzędu,
uchyli się od wiatru,
by dać
niewiele
więcej.
Błyski rozświetlą horyzont
nad Statuą Wolności.
Nad dalszą okolicą.
Na firmamencie
nieba
zawiśnie brzuchaty Księżyc,
artykułując:
„Niepotrzebne
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Skreślić!”,
Jak gdyby
sam chciał
osiągnąć
wysokość wiersza
z latawcem Plejad u boku
i podczas
Nocy Polarnej.
Po bitwie
antymaterii
Wielkiej
Niedźwiedzicy
i jej łaknienia,
jej zimowego
snu,
zatrzyma się On
Srebrny Macho.
Swoim
blaskiem
wyróżniwszy
koniunkcję planet.
W pierwszym
szeregu –
– drugoplanowej
roli
zagra niewzruszenie
nowiem
i, pieczętując wszystko,
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zapisze historią
niniejszy „Wybór wierszy”.
Z tomu „Imperium polonica”

Uniwersum
mam wilczy apetyt na te wersy
a więź, którą zrywam to kokon
bo tylko ona leży u podstaw
gryfu twojej harfy, gdzie o podbój
kosmosu starają się największe
organizacje, alianse Narodów
Wyzwolonych obumiera we mnie
wiara a nadzieja i miłość nad brzegami
libertyńskiej Warty, sączy obfite
glissando, życie jest twarde,
a katharsis nie uwalnia nas od
niego, z chmur już dzisiaj włócznią
przebiję dobę na dwoje. twoje
rokowania tysiąca trosk i jednorazowego przyjścia na świat
będziemy napawać radością ten
razowy wierszowany chleb piekąc
z dala od dobrych słów,
wielkich miast i ptasiego śpiewu
dziś wykrzycz mi na twarz swoje
59 | S t r o n a

normy, zasady, prawidła Raju
utracony niech przed moimi oczyma stanie człowiek odziany tylko
w twoje cnoty i cichym głosem
intonując imię najbardziej niewyrażalne sprawi, że dziś w motłochu
runie Uniwersum.
Z tomu „Imperium polonica”

nie umiem już odpoczywać, wiersze najtrudniejszą
pracą
idzie wiosna, a twój oddech Santany
rozpala we mnie pasję, niewiele mnie jest
jedyną drogę ucieczki przed miastem
kroczę nią niechybnie jedna linia po
drugiej, klucz wiolinowy i nie kończąca
się prosta wyrzec to – zaklęć ciebie jak
żebro Adama i choć stoję sam na tym
dworcu oczekując szeptów spełnienia
spada na mnie barokowe sklepienie
i płynność glissanda, w tonacji c-dur
ściskam cię chwilo toni, aby niepełna
nuty partytura zamieniała się niemalże
w pustą kieszeń tylko i choć to co wypo60 | S t r o n a

wiem jest lekarską tajemnicą nie będę
z tobą rozmawiał przez stół to niegrzeczne
jak wybór, podczas którego jest jedna
alternatywa dziś na wysokiej trybunie
strzeliste dźwięki i radosna miłość po
kres, dogi Nurcie rzeczny, czy jesteś mi
w stanie wybaczyć moją próżność Słowa?
nie umiem już odpoczywać, wiersze
najtrudniejszą pracą, daj w zamian życie
kochane, za które nuta po nucie, akord po
akordzie doczekam się zmartwychwstania
Z tomu „Imperium polonica”

Dziewczynka z zapałkami
czubek szpilki i cały ogrom stanów
wewnętrznych poznaję werbalnie
przebojem, ucząc pana psychologii
i mistrza słowa dotykalnego bytu
dziś świat tańczy dla ciebie synu,
którego życie zmieniło bieg dziejów
unoszę wiktorię paląc flagę z 51 zapałek. ich główka mieści się w arkadii
wygnałeś nas na tę obczyznę, byśmy
unieśli słońce odarte ze śmierci, a
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ciepło oddali świetle bursztynu –
od zarania drzewo Gaugera, ty
i konsensus prawdy stan ciekły pod
godłem jednej parceli. w dłoni dziecka
z zapałkami – dziewczynka odpala
lont pod murami Alhambry. wymiana
ustrojowych płynów – zbliżający się
schyłek, rekonkwista – oratorskie fin
de siècle – krzyż i księżyc na palecie
chleba naszego powszedniego – i sto
czterdzieści cztery tysiące – na
oceanie firmamentu – myślenie
Boga, ogarnij
Z tomu „Imperium polonica”

Logopeda
jestem idyllą twego głosu
krzykiem twego serca
niezastąpionym schronem potocznej mowy
magnetyzm słuchu
piękno mowy
i niebiańska alternatywa
w którą wdraża się życiowy plan
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ziemie obiecane
wiersz in statu nascendi
poezja polska niczym bijące serce
próg dzieciństwa przekroczony strofą
czego chcieć więcej
od twych ud czego więcej*
***(mogę napisać wiersz)
mogę napisać wiersz o czymkolwiek
lecz w sprawie istotnego miłosierdzia
– oponuję
bo wiesz nie dla nas masywy górskie
nie dla nas oceaniczne rowy
ani powietrzne masy ciepłego
i na przemian zimnego powietrza
w kwestii sztuki łańcuch niewdzięcznej
prawdy i kłódka miłości
zamyka dziś wszystkie szlaki wzmożonego
niebezpieczeństwa
jesteś pierwszą depresją w moim ciele
ostatnią matką tego wiersza*
*(oba wiersze spoza zbiorów)
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Grafika:
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Krytyka literacka:
Trupy, trupy, jazz. Recenzja debiutanckiego tomiku Dawida Kotei
„Trupy, trupy”.
Debiutem literackim Dawida Kotei jest zbiór poezji Trupy,
trupy.
Najbardziej z całego tomu martwią słowa „I jak tu stary nie
brać prochów?” Jednak Koteja szybko uspokaja, mówiąc
„zwolniło się miejsce,/ trzeba wykorzystać taką okazję”.
Miejsce, o którym mowa, to „góra Parnas”, która, jak sama
nazwa wskazuje jest swego rodzaju zaszczytnym miejscem,
siedzibą bogów. Ale czy również miejscem upragnionym przez
naszego poetę? Raczej nie! Góra ta jest tylko szyderczym
wyolbrzymieniem zapędów i aspiracji poety. Ów szyderczy,
ironiczny ton najwyraźniej widać w wierszach Adam Zagajewski
postanawia porzucić płytką poezję i zostać Emo, Węgiel, Slam i Kadr
albo modlitwa w tramwaju nr 11. Na przykład:
modlę się o swój udział w historii chcę
spocząć w zbiorowej mogile miasta
Panie
W kadrze Twojego wzroku
zaciskam w pięści gazetę jak tasak
(Kadr albo modlitwa w tramwaju nr 11)
Zaciśnięta w pięści gazeta, może kojarzyć się z powiedzeniem:
tonący brzytwy się chwyta, co nie jest bez uzasadnienia. Autor
przytoczonego fragmentu, uzurpuje sobie prawo do bycia
jednym z „tych” wielkich, którzy budują wyżej wymienione
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dziedzictwo, czy to kulturowe, czy społeczne. Jednak, czy to
„prawo” jest do końca roszczeniem? A może po prostu
wynagrodzeniem za czyny (słowa – wiersze)? Jak zauważamy
stosunek autora do swoich słów w przytoczonym fragmencie
jest ambiwalentny. Z jednej strony ironiczny, z drugiej zaś
zasadniczy i w tym swoim kryterium wybiegający
ponadprzeciętność, jednak zawsze opatrzony dużą dozą
dystansu.
Autor, pozwolę sobie użyć tytułowego epitetu wiersza, w
którym ów cytat się znajduje, to pieprzony rocznik 80-ty. Książka
Trupy, trupy to jego poetycki debiut. Prócz poezji i prozy Koteja
interesuje się również grafiką artystyczną i użytkową. Jak
wiemy studiował polonistykę na Uniwersytecie Śląskim, by
ostatecznie „zająć się grafiką” w Wyższej Szkole Informatyki w
Chorzowie. Debiut ten jest ciekawym połączeniem
zainteresowań poety, jego wiedzy oraz przekonań, które
prezentuje nam w swoim tomie.
Wiersze zawarte w zbiorze Trupy, trupy tematycznie trudno
sprowadzić do wspólnego mianownika. Zarówno forma jak i
treść są bardzo różnorodne. Podobnie motywy, którymi wręcz
w doskonały sposób Koteja żongluje. Dajmy na to utwór
zaczynający się od takiego wyznacznika organizacji tekstu,
jakim jest wiersz. Ów Wiersz o śmierci Jana Pawła II, jest
reprezentantem wątków społecznych znajdujących się w tomie.
Zagłębiając się w kolejne utwory zbioru, utwierdzamy się w
przekonaniu, że głównym motorem napędowym poezji autora
jest ironia.
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Zaczynając od tego wyznacznika, zwróćmy uwagę na wiersz
rozpoczynający cały zbiór. Węgiel, o którym mowa, to
traktujący o kruchości ludzkiej egzystencji pastisz współczesnej
liryki zaangażowanej, również w sprawy społeczne. Tutaj w
dobitny sposób widać jak przeplatają się wyżej nakreślone
wątki. Ironia, wręcz czarny humor, przedstawiony słowami:
Facet, podobno jej konkubent, podobno/ kawał gnoja, dobrze,
naprawdę dobrze, że się spalił, obcują ze sferą aksjologicznej
pustki, która jest obecna za drzwiami śmierci, ale pustki, która
ukazana zostaje w sposób groteskowy i na którą bohater
wiersza „sobie zasłużył”.
Obserwując życie można zauważyć, że ironia, albo idąc
jeszcze dalej, sarkazm, to broń przegranych. Czy w każdym
przypadku można zgodzić się z tym założeniem? I czy Koteja
realizując założenia swojej poetyki, jest narażony na
śmieszność, czy wręcz porażkę? Oczywiście, że nie! Wręcz
przeciwnie, autor wprowadza „nową jakość”, która dzięki
swojemu nowatorstwu może wyznaczać nowe szlaki
współczesnym, młodym poetom, do których on sam się zalicza.
Idąc tokiem tego rozumowania chciałbym zwrócić uwagę
na wymowę najbardziej wyrazistych wierszy tomu, tj. Adam
Zagajewski postanawia porzucić płytką poezję i zostać Emo, Pieprzone
roczniki 80-te i wiersza Raport.
W wierszu Adam Zagajewski postanawia porzucić płytką
poezję i zostać Emo, podmiot liryczny, który jest poetą, aspiruje
do osiągania poetyckich szczytów. W sytuacji gdy:
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„Adam Zagajewski postanawia porzucić płytką poezję
i zostać emo.
(…)
W ślad za nim
Wisława Szymborska postanawia porzucić płytką poezję
i zostać emo.”
Dawid Koteja postanawia:
„zostać Wisławą Szymborską.
Bo właśnie zwolniło się miejsce,
Trzeba wykorzystać taką okazję.”
W wierszu zawarta jest ironia: autor wiersza Dawid Koteja
wyśmiewa podmiot liryczny Dawida Koteję za jego dążenia do
przywłaszczania sobie niezasłużonych laurów.
Kolejny wiersz, który będę analizował nosi tytuł Pieprzone
roczniki 80-te.
Tytuł wiersza jak i treść nawiązują do doświadczeń pokolenia
poety. Znajdujemy tu opis zaczerpnięty z życia zdarzeń:
„Przychodzę do ciebie z bukietem kabli świętować dzień, który
nas wypluł
na śnieg.”
jak i młodzieńczych fascynacji:
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„Zabierz mnie tam: na punkowe koncerty, do zarzyganych
namiotów,
śpiworów pachnących igliwiem i szybkim seksem,
do tych szaleńców, naćpanych gówniarzy, do synów Kriszny”.
Wszystkie te obrazy wplecione są w tło, jakim są polityczne
wydarzenia tamtych lat:
„Trwają manewry: musztra i pierwsza wymiana spojrzeń.
Suchy rytm kroków, kiedy maszerujemy wzdłuż granicy,
czekając na ruch przeciwnika.
Moi wrogowie jeszcze mnie nie dopadli. Ukrywam się
w cudzych sypialniach i pożyczonych kościołach,
w kobiecych dłoniach. Zamachowcy są blisko,
nadchodzą w czarnych wojskowych butach.”
W wierszu zawartych jest kilka ideologicznych haseł:
„Ktoś przecież musi wreszcie rozpieprzyć system.
Uratować Abchazję. Wyzwolić Czeczenię.
Schlać się na squacie przy rąbaninie zespołu „Analny
Wodzirej”.
Muszę tam wrócić: na dworce, komisariaty, do aresztów,
Sekretnych pokojów przesłuchań i sal egzekucyjnych”.
(Pieprzone roczniki 80-te)
Wiersz „Raport” to utwór w którym autor wykorzystuje
autentyczne wydarzenia, które rozegrały się w 1956 roku u
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wybrzeży Kuby. Na tle tych wydarzeń, przy użyciu kilku
fikcyjnych postaci poeta nakreśla sylwetkę rewolucjonisty,
który związał się z przywódcami kubańskiego reżimu. Autor
ośmiesza ten układ posługując się ironią;
„Aromat wypalonego wtedy cygara sprzedano po latach
na straganie z relikwiami w mieście Hawana.”
Dalsze losy bohatera ukazane są w wersach:
„Po latach komendant Ernesto Guevara wyruszył z Afryki,
gdzie przybrał imię Tatu Muganda. I wreszcie gdzieś umarł
w dumnej pozie Jezusa Chrystusa.
Po śmierci jego oczy żarzyły się dziwnym blaskiem,
a usta szeptały zdumione słowa: że to już, że to tak szybko.”
Widzimy więc, że poeta cały czas posługuje się ironią a jej
kulminacja następuje w końcowej strofie:
Na szczęście trzeciego dnia zmartwychwstał
na koszulkach ze swoim portretem
jak na całunie turyńskim.”
(Raport)
Czy to krótszy tekst (bo i takie znajdujemy u
wymienionego wyżej autora), czy dłuższy, w dużej mierze
opierają się na ukazanych wcześniej konceptach. Jednak te dwa
bieguny, czyli dwa najważniejsze wyznaczniki poezji Kotei, nie
są pozbawione pierwiastków pobocznych. Owym tematem
pobocznym, może być również pewnego rodzaju oczytanie
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autora ale erudycja ukazana nie w sensu stricto tego słowa.
Autor często żongluje znaczeniami, czego przejawem mogą być
tytuły utworów np. Żołnierze AK nigdy nie grali w quidditcha, Pięć
żywotów Brigitte Mohnhaupt, czy Władysława Emeryka mowa
obronna. Jak zauważamy, autor stara się konstruować tytuły w
taki sposób, aby przygotowywały odbiorcę do właściwego
odbioru znaczeń semantycznych tekstu. Owe „trudne słowa”,
znaczenia, ukazują też zainteresowania naszego poety. Czy to
„bohaterowie” utworów, czy gry, np. gry „quidditch” –
odwołują nas do innych dzieł literackich, takich jak np. Harry
Potter, na potrzeby którego owa gra właśnie została
wymyślona. Brigitte Mohnhaupt natomiast to lewicowa
terrorystka, jedna z najważniejszych osób tzw. „drugiej
generacji” RAF, odpowiedzialna za organizowanie wykonanie
wielu zamachów. Ciekawym przykładem tego typu gier
semantycznych może być również wiersz Ernest Kaltenbrunner
unosi dłoń. Tytułowy bohater tekstu, to szef Głównego Urzędu
Bezpieczeństwa Rzeszy w drugiej fazie II Wojny Światowej.
Jak widzimy wyżej, ważnym wątkiem w debiutanckim
tomie Kotei jest również umiejscawianie tła wydarzeń w
realiach II Wojny Światowej, czy też zagrożenie terroryzmem,
które w dzisiejszych czasach, żeby nie wyolbrzymić, jest
wszechobecne. Ten pierwszy wątek dobitnie przedstawiony jest
w wierszu o Erneście Kaltenbrunnerze. Autor posłużył się tutaj
ironią przedstawiając następującą sytuację; na zdjęciu z
Hitlerem, to Kaltenbrunner unosi w geście dłoń mówiąc: hola,
hola, ty zły człowieku.
Zwróćmy uwagę na następne wersy:
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Na planie zdjęciowym nocy Ernst Kaltenbrunner unosi dłoń:
palce pożółkłe od nikotyny pręży jak struny – przestrzega.
On nie zna prawdy, tylko na niebie latawiec z kolorowym
ogonem bomb.
(…)
Spotkamy się czasem w sklepie spożywczym,
gdzie on robi zakupy, ja kradnę. Zaprzeczamy,
przyłapani na gorącym uczynku.
(Ernest Kaltenbrunner unosi dłoń)
I znowu zawarta ironia, jeszcze mocniejsza niż do tej pory.
Pewnego rodzaju „tło historyczne” możemy również
zaobserwować w wierszu o grze w „quidditcha”. Bohaterami
utworu są żołnierze AK, którzy chcą zniszczyć świat,
doprowadzając do wybuchu wojny nuklearnej. Jak u J. K.
Rowling, następnie spiszą nową historię Polski – tutaj autorem
tej historii będzie jeden z głównych bohaterów serialu „Czterej
pancerni i pies”, dowódca czołgu – Janek. Koteja oczywiście
śmieje się z PRLowskiej propagandy „sukcesu i państwa
prawa”, która była wyznacznikiem hipokryzji i zakłamania
tamtego systemu. Tezę tą autor wyraża słowami:
Na szczęście jest jeszcze czołgista Janek. Wkrótce ożeni się
z piękną Marusią i wstąpi do partii. Potem spisze nową historię
Polski,
w której żołnierze AK są talibami i mają doklejone brody
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– tylko świnie siedzą w metrze.
(Żołnierze AK nigdy nie grali w qudditcha)
Jak widać nieobce są mu także tamte realia, pomimo jego
młodego wieku, być może ktoś z jego bliskich doświadczył na
sobie represji tamtego systemu. (Ale to tylko wolna myśl).
W każdym razie Koteja wyśmiewa sztandarowy „znak
przyjaźni” tamtego okresu, jak i po części sagę wymienionej
wyżej autorki.
Innymi ważnymi tematami, które udało mi się wyłowić z
tomu Kotei, są wątki erotyczne, umieszczone w wierszu o jakże
wymownym tytule Porno (który aspiruje do miana erotyku,
choć nim nie jest. Jednak autor udowadnia, że nawet w takiej
formie potrafi sobie poradzić z trudnym tematem, którym bez
wątpienia jest miłość). Pierwiastki religijne są zawarte w
wierszach: metafizycznym Memorabilia i w wierszu Bajki
Disneya zmieniają porządnych chłopaków w cioty.
Ten ostatni utwór to apostrofa do samego Boga, wezwanie z
pretensjami do losu, do samej Najwyższej Istoty. Pretensja ta
objawia się stwierdzeniu:
Co robiłeś w dniu, w którym kilku idiotów z III A ściągnęło mi
spodnie
i publicznie sprało na oczach innych uczniów.
(…)
Gdzie byłeś, gdy kamienowano Szczepana.
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Bohater w końcu stwierdza, że:
każda minuta rosła w apokryf, kiedy myślałem do nich
z bezpiecznej odległości: Zjeby. Skurwysyny.
Kiedyś was wszystkich wykończę.
(Bajki Disneya zmieniają porządnych chłopaków w cioty)
Wiara w Jezusa jest w wierszach Kotei ukazana przez pryzmat
starszej „babci”, pomimo negatywnych przesłanek, przez które
człowiek staje się ateistą która każe wierzyć. Ciekawostką jest,
że można doszukać się porównań z kilkoma wierszami
Tadeusza Dąbrowskiego z tomu „Mazurek”1.
Przykładem takiego „pojmowania” dekalogu są wiersze
Uwierzyłem, oraz Druga część prawdy. Koteja wręcz naśladuje
styl i wymowę poezji Dąbrowskiego.
Oto jeden z tych wierszy:
zmuszony przez babcię do obejrzenia
setnej już chyba kopii dokumentu o cudach.
(Kaseta jak się domyślam z trzeciego obiegu
parafialnego.) Cudem rozpoznawałem twarze.
To wszystko przypominało real tu. Dlatego
uwierzyłem. I jeszcze łagodny głos Maryi:
Poprawcie się bo będziecie ukarani. Tak
uwierzyłem a wierząc wyszedłem do miasta.
1

T. Dąbrowski, Mazurek, Kraków 2002.
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Wybawiły mnie światła wirujące w chmurach.
(T. Dąbrowski, Uwierzyłem)2.
Jak zauważamy uderzająca jest paralela wierszy obu poetów.
Koteja idąc tropem Dąbrowskiego podkreśla ironiczny ton
wyżej wymienionych utworów. Zawarte stwierdzenia
Poprawcie się bo będziecie ukarani, czy zdanie Tak mówi babcia do
ludzi, a ludzie często słuchają ją i szanują z wiersza Druga część
prawdy Dąbrowskiego pokazuje w sposób groteskowy
mentalność ludzi zamykających się w pewnych schematach
myślowych. Owe schematy, przekonania jakie charakteryzuje
„starczy” wiek powielone są w wierszu Bajki Disneya zmieniają
porządnych chłopaków w cioty.
Nienaturalność i wręcz zabobonność „babcinej” wiary jest
przez Koteję wyśmiana. Dlaczego? Ponieważ „codzienność”,
młodość ukazanego w wierszu bohatera prezentuje się zupełnie
inaczej. Jest jak, niebo, które wiesza się/ na antenach satelitarnych,
ma znów kolor krwi,/ którą wrażliwi chłopcy znaczyli szkolne boisko/,
nieduży kopczyk wybitych zębów – –.
Wymowa wiersza jest pesymistyczna, przez co również
koresponduje z tekstami Dąbrowskiego, ale motyw katechezy,
to tylko drobny punkcik na swoistym diagramie juweniliów
Kotei.

2

Tamże.
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Tom tegoż autora bezwątpienia jest ciekawym studium
ludzkich zachowań, popisem erudycyjnego talentu poety,
popartym licznymi przykładami z historii oraz ironicznym
odtworzeniem codzienności, co powoduje bardzo ciekawy efekt
dla odbiorcy.
MAKSYMILIAN TCHOŃ
*Dawid Koteja, „Trupy, trupy”, VIII Tom Serii Wydawniczej
Pisma Literackiego „Red.” , 2009.
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Łukasz ‘Tajger’ Tygerski (więcej inf.
o autorze str. 91)
Poezja:
daj mi powód by zostać
trzasnął drzwiami
nie umieraj w pastelach
niebanalne pożegnanie
albo początek strachu
że są wahadłowe
aniołowie z okien
posłańcy niepościelonych łóżek
którym pastele związały nadgarstki
można się do nich modlić
zaglądać w dziurki od duszy
kwaśne krople
zupełnie banalny smutek
cud pożegnania

W nocy Laury
Laura marznęła pod kołdrą obok niego
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nie drażniła jej gasnąca żarówka
przeliczała utęsknienia jak guziki poduszki
a on spał
zawsze był nieobecny kiedy ona potrzebowała grzania
ale nie chciała go budzić czajnikiem
pomalowanym lakierem do paznokci
w rybki oddychające pod wodą
pocierała stopami o siebie czekając
aż zrozumie obudzi się obejmie dłońmi
wszystko przesypiał jak pocałunki
kołatania serca w rytm motylich skrzydeł
ile można tak być nieobecnym
nie szeptać Laurze pragnień
nawet cienie na ścianie się tuliły
jak ci wszyscy ludzie na lotniskach
a on nadal do niej nie wychodził z sennego lotu
złośliwie miarowo oddychał
najchętniej wykrzyczałaby mu prosto do ucha
obudź się albo już cię nie kocham

nie proś nie błagaj bądź
jeszcze złapiemy warunki za ogony
oby nie odpadły
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jak u jaszczurki
czasem wydaje mi się że gubię cię
konsternacja jak na żółtym świetle
tego boisz się najbardziej
że pozostaniesz nieodkryta
jak śpiąca królewna do której nikt nie dotarł
ale nie tak by jednym ruchem
zrzucić kołdrę
tylko po omacku każdy centymetr
zdobywać niczym najeźdźca
a zarazem odkrywca
puść niech sobie lecą
masz być bezwarunkowa

znów cię minąłem
pamiętaj tęsknię za tobą
kiedy cię nie znam
bo jak poznam
przełknę popiję jak tabletkę
pigułkę na dobre samopoczucie
aż przestanie być smacznie
zacznie się pretendowanie
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do gwiazdy wieczoru
a te najlepsze są na niebie
w telewizji jako wzór na obrusie
zupełnie nieznajome konstelacje
które mijam każdego dnia na chodniku
okolaktyki z orbitami
których nawet nie wyczułem
grawitacja zawiodła po raz kolejny
ale pamiętaj gdy gaśnie księżyc
odejdź z godnością
w korelacji odejdź wolno zostań szybko
wolę nie patrzeć jak coś kona z czasem
niczym pojawiające się na chlebie plamki
pleśni albo gnijące zaciemnienia na jabłku
pozwól że ci przerwę to umieranie możesz
już skończyć wzbudzanie politowania dotarło
rozkład przy pomocy katalizatora przebiega
żółwim tempem męczy obserwacja zjawiska
ależ nie krępuj się przedstaw oburzenie
masz prawo do zdychania po swojemu w agonii
wyć z bólu jak długo sobie życzysz obiecuję
że nie zastosuję eutanazji nawet przy błaganiu
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no chyba że to będzie nasz związek ukręcę
łeb szybciej niż pojawi się swąd spalenizny
nikt się nie pojawia w twoim życiu po minucie
dziennie niczym oderwany fragment pożaru
ultratajfuny
kobiety w szpilkach maszerują na wojnę płci
uzbrojone w cierpliwość wrzeszczące barwy bojowe
odwracając uwagę idealnie wyprofilowaną linią dekoltu
cały asortyment w torebkach na każdą okazję
spacer w parku niespodziewaną randkę zmianę pogody
ducha jak nastroju kilka razy w ciągu w zaprzęgu
zjednoczone stany świadomości wiedzące czego nie chcą
niczym aniołowie apokalipsy zwiastujący nadejście
końca początku albo samca alfa zastąpią samice omega
rój bzyczących zameczków suwaków rozpinających się
to nie złudzenie optyczne fatalna z morgana sukienka
żakiet płaszcz dobrane pod profil szyi biżuteria
niczym sztylety wydłubujące oczy oślepiające paznokcie
wstyd odwrócić wzrok żal że nie można dotknąć raz
bo zamienisz się w kamień wyparujesz z żądzy
posiadania niepojednalnego dzikiej husarii
centurii pragnień aby zatrzymać falę zanim zniknie
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przypomnę ci czyli z notatek studenta
pamiętaj co ci powiedział uważaj na wilki
rój urojonych myśli wataha taszczonych szczęśliwości
zaślepia zalepia drogę plakat zasłaniający wejście do
jamy
jądra ciemności czeluści czułości dłonie na plecach
odwracasz się raz potem drugi znowu nic
paranoja pamiętaj co mówił o hienach
nawet jeśli już wydaje ci się że to radość
euforyczny stan pustostanu korek od szampana
gdzieś pluton egzekucyjny już czeka gasi niedopałki
salwami śmiechu pamiętaj co mówił o małpach
to nie emocja jeśli instynkt dyktuje kaszel
przez łzy z dymu płonącego domu żar samotności
pamiętaj co ci powiedział uważaj na sowy
puchacze zapychacze pluszowych ludzi nieznajomych
guzików zamiast oczu wypełniających populację
jak wata watahami poukładana na półkach
niczym wystawowe egzemplarze nie dotykaj
muzealnych eksponatów mówił są niczym motyle
kruche ciastka krakersy pękające pod wpływem
nacisku na przycisk przy nazwisku przewrażliwieni
na czułych punktach wymiany zdań lombardach opinii
pamiętaj mówił żeby uważać na spłoszone stada
tratujące jelenie i sarny kopytami wbijające
tupot transparentny zopiniowany rytm kłusu
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wreszcie pamiętaj na koniec mówił że jesteś
tylko odpowiedzialnością za własne ukąszenia
kopnięcia i trzaski drzwi lub płyt gramofonowych
jazz got me my blues back podkreślał nalewając whiskey
now you have to find your groove sygnalizując dłonią
żeby już odlecieć do zimnych krajów bez własnego
rytmu

wstrzyknięty
zakłułem cię w serce
już na zawsze pozostanie blizna
będę jej częścią
nie tylko powodem
by pamiętać wspomnieć
bez żalu z symetrią
nie przebiłem się
niczym zwycięski plemnik
by mogła narodzić się miłość
ale lepsze to
niż rany po których
nie pozostają blizny
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Kalejdoskop:

♀ Justyna Babiarz, ur. 27 maja 1984 r.
w Rzeszowie. Autorka wierszy,
opowiadań, artykułów i recenzji.
Ukończyła magisterskie studia
pielęgniarskie na Śląskim
Uniwersytecie Medycznym w
Katowicach; specjalistka pielęgniarstwa
diabetologicznego. Odbyła również
praktyki w zakresie korekty i redakcji
tekstów w Wydawnictwie Naukowym
Śląsk oraz w Domu Wydawniczym
Rafael w Krakowie. Pracuje w
zawodzie pielęgniarki, była także
nauczycielką w szkole policealnej.
Publikowała na łamach pisma
literacko-artystycznego Krytyka
literacka, na portalu egminy.eu oraz w
Almanachu Młodych – Aspiracje.
Pasjonuje się literaturą. Spośród wielu
zainteresowań miejsce „numer dwa”
zajmuje opieka pielęgniarska nad
osobami cierpiącymi na cukrzycę.

♀ Monika Chytroś, ur.
28.10.1990 roku w Tarnowie.
Rodowita tarnowianka.
Absolwentka ZSOiT im.
J. Szczepanika - profil
Dziennikarstwo i fotografika.
Zajmuje się rękodziełem,
a także malowaniem i renowacją obrazów. Interesuje się
fotografią, numizmatyką i literaturą. Swoje teksty literackie
publikowała na łamach Alman achu Młodych Aspiracje.
Rękodzieło, obrazy i fotografie
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przedstawia natomiast w Internecie na stronach www.dig
art.pl.
>>> Była pracownikiem Teatru im. Ludwika
Solskiego w Tarnowie.

♂ Piotr Chytroś, urodzony
30.08.1989 roku w Tuchowie.
Mieszkaniec Tarnowa,
portrecista, samouk, fotografią
na poważnie zajmuje sie od
ponad roku- działa także jako
copywriter. Inspiruje sie
twórczością Annie Leibovitz,
Mario Sorrenti i Anne Hoffmann.
Oprócz fotografii interesuje się
amatorsko pisaniem scenariuszy,
oraz wszystkim związanym z
kinem i obrazem. W planach ma
naukę języka Hiszpańskiego.
Życiowa prawda "Kto małego
nie chce, to i dużego nie ogląda."
♀ Ewelina Kogut, urodzona
17 stycznia 1995 r. w Tarnowie.
Absolwentka II Liceum
Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana
Tarnowskiego w Tarnowie.
Obecnie studentka II roku na kierrrr runku Andragogika na Uniwersytecie Warszawskim. Pasjonatka
szeroko pojętej sztuki, literatury
i poezji współczesnej. Amatorsko
pisze wiersze od 2009 r.; były one
publikowane w „Aspiracjach:
Magazynie Literackim Młodych”.
Bardziej profesjonalnie zajmuje
się rysunkiem i „obrazowym”
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odtwarzaniem swoich wizji. Prób
przez szkło obiektywu. Za
uje również uchwycić ulotność
chwili i efemeryczność świata >>> największe źródło szczęścia uważa
wiedzę.
>>>szczęścia uważa wiedzę.

♂ Zbigniew
Mirosławski,
urodzony
1958 r. w Wadowicach. Poeta, nauczyciel; z wykształcenia prawnik i historyk. Ukończył
studia na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego
oraz w Instytucie
Historii Państwowej Wyższej Szkoły
Pedagogicznej
w Krakowie.

Jest laureatem ogólnopolskich nagród literackich; m.in. w
Konfrontacjach Poetyckich im. Haliny Poświatowskiej, Łódzkiej
Wiosny Poetów, poezji górskiej im. T. Staicha w Zakopanem.
Redaguje pisma literackie; m.in. "Kajet" i "Aspiracje", opublikował
dziesięć tomików poezji. Swoje teksty przedstawiał na łamach
następujących czasopism: "Akant", "Autograf", "Znaj", "Przekrój",
"Gazeta Krakowska", "Dziennik Polski". Wiersze zamieszczał
ponadto w arkuszach literackich Grupy Poetyckiej "Obserwatorium"
- "Wszystkie nasze liście", "Bramy poezji", "Podróże bliskie i dalekie";
jak również w zbiorach ogólnopolskich: XII tomie antologii polskiej
poezji religijnej "A duch wieje kędy chce", "Polska
88 |Poetów",
S t r o n a"Post
scriptum", "Nowe oblicze sztuki" Warszawa 2005, "Światła obrazy",
Tarnów 2005.
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♀ Marta Półtorak, rocznik 76. Urodzona w Tarnowie Mościcach, obecnie mieszkanka Krakowa, dziennikarka, poetka,
historyk . Jej teksty ukazywały się na łamach : Fragile
(2009,2011), LOUNGE Magazine (2009), Frazy (2010), Dziennika
Polskiego (2011), Kwartalnika Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
za Granicą „Ekspresje”(2011), KRAKÓW (2011), Lamelli
(2009,2010,2013),
ARCANA (2014) oraz w krakowskich
almanachach poetyckich w latach 2008 -2013.
Za sprowadzenie bizantyjskiej duchowości pod dach bieszczadzkiej
chałupy została laureatką Turnieju Jednego Wiersza - Bieszczadzkie
Dusioły (2008). W marcu 2012 roku zaś, została wyróżniona w
konkursie " Mury, które dzielą - Mury, które łączą " ogłoszonym przez
Żydowskie Muzeum Galicja oraz eMultipoery. Prowadzi cykl spotkań
historyczno-poetyckich Muza w Muzeum czyli Klio spotyka Erato” w
Domu Historii Podgórza oraz cykl spotkań z literaturą w Domu
Kultury Podgórze.
W lipcu 2009 ukazał się jej debiutancki arkusz poetycki Globalne
Zadymy wydany przez Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie, a
w marcu 2010 pierwszy samodzieln tomik poezji Transmisje NA
ŻYWO
wydany
pod
patronatem
kwartalnika
FRAGILE.

gdzie zamieszcza relacje, recenzje i felietony z
wydarzeń kulturalnych, a zwłaszcza rekomendacje
sztuki wizualnej. Absolwentka Wydziału
Humanistycznego Akademii Pedagogicznej w
Krakowie na kierunkach: historia i dziennikarstwo.
Współpracowała z Polska Agencja Prasową PAP

Drugi tomik
„Księżycowe
Łąki” wydała
nakładem
Wydawnictwa eBookowo (2012)
wersji papierowej
i e-book, a w 2015
roku trzeci tomik
„ Sztuka
sprzedaży” (
papier i e-book
Wydawnictwo eBookowo). Od
2009 roku jest
reporterem,
portalu
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♂ Maksymilian Tchoń,

urodzony w 1987 roku. Pochodzi z
Tarnowa. Licencjat polonistyki UJ. Autor tomu
Opracowanie edytorskie (2015), Ars poetica (2015),
Całkowite zaćmienie (2015), Http (2015),
Niecierpliwy (2013) oraz tomiku Życie jak poemat
(2012). Pomysłodawca Almanachu Literackiego
Młodych Synekdocha (2015). Publikował również
w Almanachu Aspiracje, Kajecie Dziś będę poetą i
w Internecie na łamach Biura Literackiego oraz na
portalu www.poema.pl. Pasjonuje się muzyką,
sportem, turystyką górską oraz dobrą książką.
Na początku 2016 roku ukaże się jego najnowszy
tom: Imperium polonica.
9090
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♂ Łukasz ‘Tajger’
Tygerski,
ur. 02.01.1983

roku. Jest
absolutnie w
paski, ale nie
czarno-białe, to
nie zebra.
Urodzony we
Wrocławiu,
wychowany w
Poznaniu,
uwielbia Kraków,
mieszka w
Dublinie. Uważa,
że wypadałoby
doceniać całą
gamę, a nie tylko
jej fragmenty. Jest
fanem nie tylko
muzyki filmowej
i głosu Kasi
Fetlińskiej, stara
się doszukiwać
inspiracji
gdziekolwiek.

Jego zainteresowania literackie, to płaszczyzna
wielu zmiennych, autor jest zainteresowany poezją
wszelakiego pochodzenia - byle by była.
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