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Wiersze słowem wstępu pisane 
 

Echo z dna serca, nieuchwytne, 
Woła mi: "Schwyć mnie, nim przepadnę, 
Nim zblednę, stanę się błękitne, 
Srebrzyste, przezroczyste, żadne!" 
  
Łowię je spiesznie jak motyla, 
Nie, abym świat dziwnością zdumiał, 
Lecz by się kształtem stała chwila 
I abyś, bracie, mnie zrozumiał. 
  
I niech wiersz, co ze strun się toczy, 
Będzie, przybrawszy rytm i dźwięki, 
Tak jasny jak spojrzenie w oczy 
I prosty jak podanie ręki. 
 

L. Staff „Ars poetica” 
 
 
Wiersz jest we mnie zły, obcy, zły i nienawistny, 
i pali moje noce gorejącym ogniem, 
idzie przeze mnie tłumny, rozkrzyczany sobą 
jak pochód ulicami niosący pochodnie. 
Wiersz jest zły, nienawistny, chce rozerwać formę 
(Jak to ciężko zakuwać wolnego w kajdany), 
chociaż wydrę go z głębi palącego wnętrze, 
nigdy całkiem nie będę jego władczym panem. 
Z krzykiem szarpie się, męczy, aż strzeli wołaniem, 
potem stanie się obcy, przyjaciel niedoszły, 
stanie w progu zamarzłym, płonący, stworzony, 
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i pójdzie w mróz wieczorów tam, gdzie inne poszły. 
 
K. K. Baczyński „Ars poetica” 
 

 
Zawsze tęskniłem do formy bardziej pojemnej,  
która nie byłaby zanadto poezją ani zanadto prozą  
i pozwoliłaby się porozumieć nie narażając nikogo,  
autora ni czytelnika, na męki wyższego rzędu.  
 
W samej istocie poezji jest coś nieprzystojnego:  
powstaje z nas rzecz o której nie wiedzieliśmy że w nas jest,  
więc mrugamy oczami, jakby wyskoczył tygrys  
i stał w świetle, ogonem bijąc się po bokach.  
 
Dlatego słusznie się mówi, że dyktuje poezją dajmonion,  
choć przesadza się utrzymując, że jest na pewno aniołem.  
Trudno pojąć skąd się bierze ta duma poetów  
jeżeli wstyd im nieraz, że widać ich słabość. 

 
Cz. Miłosz „Ars poetica?” 
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Publikował również w Almanachu Młodych 
Aspiracje, Kajecie Dziś będę poetą i w Internecie na 
łamach Biura Literackiego oraz na portalu 
www.poema.pl. Pasjonuje się muzyką, sportem, 
górami oraz dobrą książką. 

 

Motto: „Te wersy są dla mnie wszystkim, jak słowo w akcie stworzenia, jak 

ziemia nad morzem, jak morze w ziemi.” 

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).  
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Poezja: 
 

 syn Izaaka 
 
napisałem wiersz ostatni z listów cudzych 
pierwszych rozsądnych i po piasków pustyni  
głębiny nie zaznam spokoju sforsowanego 
jakuba gdzie wysoka fala i górska dolina 
 
   jestem wybrańcem ja nominalny sługa dla  
   zagłuszonych milczeniem proletariackich serc 
   tylko dla ciebie i tylko przy tobie jest królestwo  
   moje i dzień w którym zapamiętałeś akty strzeliste 
 
zapamiętaj jestem tobą żyję z tobą śpię  
z tobą w tobie milczący i gdzie widmo 
jedynie w promieniach poranka padam  
obcymi językami na alabastrowe ciało 
 
   ruchomy zgubiony i niezbłąkany prawie nagi 
   jak go stworzył pan znak listowny i liczba π 
   jestem oznajmiam jestem tym sukinsynem który 
   w okowy swoich wyobrażeń wciela nowe wzorce 
 
i nowych braci i słów się wypiera niedościgle 
natężając powieki rzeki zawraca doliny wypełnia 
manną i z nowymi liczy się przewodnikami 
planet pól ornych łoje 
 
 
Z tomu “Http” 
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Ballada pisana nocą 
 
     Boże wybacz mi przebacz Nieodgadniony Liryczny 
     że ważniejsza dla mnie jest poezja albowiem  
     Ojczyzną domem i harmonią wszystkich  
 
sztuk prócz Twoich górskich słów tych milczeniem  
cichym wybuchłych wulkanów jest tętniące 
serce kobiety marzeń z sennej Itaki 
 
teraz kiedy leżysz i tak spokojnie oddychasz 
oddychasz i czujesz na sobie mój osiadający pył 
nie byłbym człowiekiem na Twoje wezwania 
 
     gdyby nie łuna beznamiętnych bezinteresownych 
     słów jesteś mi miła żywiołem świtem prawem 
 
i obowiązkiem jak rozpętany ogień i woda  
opar i szron dostatek i susza wstyd i pogarda  
już wszystkiego jestem pewien wszystkiemu  
 
     jestem sobie winien ja upadły Poeta który 
     swoimi linijkami ocala tłumy i losy niweczy 
     te które zdają się już być przesądzone 
 
 
Z tomu „Http” 
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Oddalenie. Poemat. 
 
usiedliśmy w domu, przed domem 
na ławce z ażurowego tworzywa, 
świat imał się końcowi zachodząc 
hebanowym niebem. na linii brzegowej  
naszej przystani cumowało wiele łodzi,  
były to najprawdopodobniej żaglówki 
czeskiego pochodzenia, odarte feerią 
ze skórzanego anturażu. 
 
ciche odgłosy września przenikał  
pot ze spalonego słońcem ciała. nasza  
matka ziemia wydobywała ostatnie  
westchnienia przygranicznego torfu. 
i my, i my pogodni, ciągle lecz bez  
ustanku słuchaliśmy swoich słów. 
Artur przeczytał mi wiersz:  
 
ja asceta mowy 
próżny rzemieślnik pióra 
zdobywca stłumionych marzeń 
piszę dziś do ciebie to wyznanie  
i czynię to moim językiem  
pokrętnym  
 
dlatego wybacz mi  
moją nieobecność w twych ramionach  
dajmonionie  niech stanę przed tobą  
ja  
spocony podróżą człowiek  



 
10 

 

obawiając się o moje słowa niewypowiedziane  
 
niech wiotkie i czyste dłonie 
zbudują dziś most na grani a mój  
upór napisania głupiej robinsonady 
albo na wzór Świetlickiego 49  
wierszy o wódce i papierosach ostudzi  
twoją chrapkę na papierową miłość 
  
tysiąca porażek i miliona zwycięstw  
a my przeczytamy Panie List do pozostałych  
i jak Stachura znów wykrzyknę: 
"niech żyje życie!" "niech żyje życie!" 
 
- nie pomyślałabym nigdy, że byłby  
w stanie napisać tak subtelny wiersz. 
nasze cienie zlewały się w jeden. takie 
trofea, które zdobywał jeszcze za czasów 
licealnych można by wliczyć do księgi 
rekordów Guinnesa. ba do swojego  
dzienniczka. mały chłopczyk a już 
interesuje się stolarką, moja babcia  
mawiała – byliby z niego ludzie. 
zmierzch zaznaczał się coraz bardziej, 
a my nieporównywalnie wtuleni w pędzie  
gwiazd  liczyliśmy swoje wiosny. 
tak mało a zarazem dużo… krzesła  
pokoju kreśliły krajobraz otaczającego 
ogniska. spokój towarzyszył nam  
na każdy sposób. spokój rozpościerał  
dłonie, zbrudzone węglem kominka – 
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spokój odarty z rozpaczy. spokój ducha. 
spokój… pokój otwierał się na  
nieznane krainy,  
 
dal, a ja trzymając 
krucyfiks w ręku odliczam prostacko: 
pycha charakteru 
chciwość duszy 
nieczystość ciała 
zazdrość zmysłów 
nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. 
Panie nad swoim  
istnieniem, ośmielam się mówić 
tylko oko w oko słowami:  
raduję się że mogę  
 brać udział  
 
w tym ziemskim „dziwowisku”  - 
jak wiesz wszystko posiada kolce 
a dalej już choćbym chciał –  
nie umiem 
  
 
Z tomu „Ars poetica” 
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Hymn o perle 
 
Oddałbym wszystkie wersy  
za twój głos Boże 
i choć pomimo, że słodycz ma imię kwiatu,  
co za licho?  
Na gmachu uniwersytetu ogromna  
kopuła z atomowym teleskopem. Zaczynam  
zastanawiać się co może być radośniejszego 
od spotkania z najjaśniejszą gwiazdą?  
 
Dziś, kiedy w moim ulubionym Piec Art Cafe  
leci najlepszy jazz na żywo, na Karmelickiej  
pełne popiersia Madzi. Jutro przyszłość obudzi  
mnie na roztokach Krupniczej obok  
doskonałego Auditorium Maximum, to ja  
student  z Herbertem pod pachą wędruję dziś  
po głębinach, gdzie brązowe chmury korzeni  
i wysmukła lilia okryta żywiołem deszczu, 
srebrzy się niczym paciorki regimentu. 
 
A to już koniec lata, na niebie inne gwiazdozbiory  
wyznaczają kierunki świata, choć zawsze w tę  
samą stronę obracająca się ziemia w przeciwieństwie  
do sztucznego, spopielałego od metafor księżyca  
upija ostatnią rosę spełnienia, choć w nowiu mu tak  
dobrze. Czy pan Twardowski, który gdzieś tam 
zakamuflowany rzuca swoim alchemicznym okiem 
na nasze żywoty święte i mówi: basta!  
 
Dziś buduje 
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się bazy na księżycu, zasila atomowe zegary, które 
gdzieś na Pacyfiku oznajmiają Karmazynowy  
Przypływ czy Polowanie na Czerwony Październik. 
Ile w tym prawdy? Chyba łączą je dwa podobieństwa 
- oba zbudowane na uniwersytetach i oba wyniesione 
do rangi admiral elevation i choćby zabrakło ci powszedniego 
chleba nie szukaj mnie w planetach, one dają światło,  
jednak tylko odbite.  
Czy łączy się to z jazzem? Tak,  
sam Louis Armstrong urodzony w fazie ekspansji  
Wielkiej Niedźwiedzicy odbył staż na najstarszym  
Kontynencie Świata. Dziś studenci uczą się o nich  
na swoich kursach i przedmiotach fakultatywnych. 
A ja spacerując Grodzką, dochodzę do Wawelu,  
widzę prosto uskok w Stradomską droga tędy  
prowadzi do willi państwa Krynickich. Spod Wawelu 
chyba z piętnaście minut drogi.  
 
To żaden wstyd  
być Poetą, choć źli, wyprzedzający szereg używali  
wyobraźni do całkiem innych celów. Pragnę Cię  
posiąść moja Penelopo i choć ta poezja przed wybuchem 
wszechświata niczym synekdocha ogarnęła Słowo 
to dziś w swoim swetrze jeszcze z czasów Pewexu, który  
nosi mój tato. I dobrze mu z tym, tak lekko, zwiewnie,  
niewinnie i choć łączą nas namiętności, to serce może  
zmieścić ich i nasze usta. Dziś liczyłem sęki w deskach  
między dwoma palcami tworzyłem szkło powiększające  
i widziałem całkiem nagie niebo twego dotyku, wzroku 
słuchu i powonienia. Twoja karma łączy się z moją  
by w najdalszej chwili spisanej na wygnanie zaśmiać  
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się w twarz, niczym odrętwienie Giocondy i moja  
niemoc.  
 
Mówią, że sensowne wyjaśnienia potęgują niepokój  
ale mówię po raz drugi basta! Tu trzeba wielkiego 
mistrza tyle pytań – jedna odpowiedź: prowadziłem  
cię do oazy mój synu a jazz, kopuła, teleskop czy  
wino marki wino przelewa się przez czarę goryczy – 
wygrałeś wybory – ciesz się zasłużenie przecież, 
nie daj Bóg, by wyłączono światło na ziemi – setki  
tysięcy ludzkich falsetów wyśpiewa „Hymn o perle”, 
ja wyśpiewam swoją sonatę intonując niepodległy 
zmęczeniu czysty język słodkiej grozy Telimeno. 
 
To obłęd, cedrów chojary – zapomnieć miłość.  
Niewybaczalne. Nad głową deszcz, Bóg puszcza 
kaczki, pierwszy pierwiosnek, ziemia moim  
oceanem. 
 
 
Z tomu „Ars poetica” 
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Ars poetica  
 
rozwaliłem się jak Bashō 
o skałę której skarpa wyznacza południk zero 
liryczny rezydent rezerwuar kuszący czerwienią  
wiśni  
i my żyjący oboje jak bliźniactwo czereśni  
w ręku morska biel archipelagu przybrzeżnych raf  
pozwól mi a będę czekał tu będę czekał tu  
a ty wciągasz mnie wielka czarna dziuro – tę 
małą planetę i choć wylewam się wulkanem słów  
a moje sny dryfują gdzie najdalsze podróże Roberta Monroe  
bohater jak z taniego kryminału absolutny szpieg  
swoista myśl gdzie bryzą wiodą wyartykułuje moje canto 
na ksylografii pojedyncze słowa „Love or Perich” 
„Rest in Peace” jak Słowacki w podróży  
do  
Ziemi Świętej z Neapolu w dzikim zaułku 
wieczór otula twe ramiona tchnące snem a może legendą 
 
dziś czekam na list z tysiąca stu i aż jednej nocy 
lecz ta jedyna której strzeże liczba najbardziej 
pojedyncza i nieodwracalna o policzalna nocy 
o tobie najdroższa o tobie piękna wieżo 
ideałów złotych myśli uosobień cnót o tobie  
nieujarzmiona siło żywiołu dziś walcząc z siłą  
potęgi lasu i utylizacji humanitarnych  
humanistycznych odpadów  
to  
mój Savoir Vivre 
gdzie nieoheblowane drzewo czeka na swoje  
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przeznaczenie wytrzeszczając oczy ku  
gwiazdom z cieśniny Naruto to waga nocy w gramaturze  
dnia Waga nocnej pory na południowym niebie z baśniowej  
doliny a jest ono takie jest ono następujące: 
 
wieczór niweluje zielenią i kolorem kory dębu  
wchodzi po niżach barycznych schodów codzienna  
daremna forma syntez twoje drzazgi 
wbijają się głębiej i głębiej 
w 
same sedno ciała Poezji które jest  
delikatne wspaniałe nie zazdrości nie  
szuka poklasku nie jest też naiwne ponieważ potrafi 
bawić się linią łączącą dwa intymne sutki twych monad  
i choć to mówiąc w cudzysłowie Pożegnanie miasta  
potrafi pisać słowa najbardziej odpowiednie bo ile  
przeszedłem w drodze do ciebie ile przeżyłem  
czekając na ciebie moje słowa to nic nie znaczący  
„List do pozostałych” i choć jak Stachura mógłbyś  
„Niech żyje, niech żyje…” Eviva l’arte  
to jednak potrafisz mnie wodzić na pokuszenie 
i w ciszy szeptem wyśpiewać kołysankę  
na  
moje ucho wszystkim co potrafią ziemię  
poznać pieszczotą w tym zarysie i zakresie jak ziarno bywa od 
kąkolu 
od dobra będzie oddzielone zło 
niczym wody powierzchniowe od wód firmamentu 
 
niczym Fler i jego znamiona  
niczym Zimmer i jego akordy 
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niczym Beksiński i jego zarysy kształty 
niczym Beethoven i jego etiudy 
dziś ja piszę na nowo swoją 
„Pieśń nową” zdzieram z siebie jarzmo 
cierpliwej obelgi ponieważ ci którzy nazywają mnie Poetą 
bo ci którzy trwają w swoich postanowieniach 
bo ci którzy mówią że jestem Milion 
bo ci 
bo ci  
w katedrach dźwięku Maxima  
Longa Breve 
 
 
Z tomu “Ars Poetica” 
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Całkowite zaćmienie 
 
W tym maju cierpkim maju 
ważą się słowa oblane brzaskiem  
poranka na stole nocy chowa się 
brzuchaty księżyc i swoją porą odmierza 
lata między kolejnym zaćmieniem 
 
   Dziś surowo na nieboskłonie braw 
   gdzieś na Dworcu Centralnym  
   w Warszawie obserwuję indukcję 
   planet i na myśl mi przychodzi baśń 
   o Człowieku który chciał ukraść alfabet 
 
gdzieś pomiędzy strupkiem różanym  
a dołeczkiem pępuszka między Wisłą 
a Odrą na wschód od granicy stoi biały 
człowieczek wykonując ruchy żandarma 
na skrzyżowaniu kierującego ruchem 
 
   Gdzieś w Rio nie Grande oznajmiam dziś  
   zatroskany słowa nowo spisane w książki  
   woluminy wersety nieznane jak ciemna strona  
   księżyca Tam gdzie kraje orientu i nieznane  
   języki padam ich wydźwiękiem na liczbę  
 
nieskończoności jak owoc z drzewa  
poznania smakuję wytrawnie słotę Niczego  
mi już nie brak synonimie prawdy żółty liściu  
niezgody szczęścia kasztanie tych ulic  
zgubiłeś szyszkę sprawiedliwości bo to  
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   co dotąd jedynie było dziś trwa i gna  
   w świat zatruty nienazwany w tej dali 
   całkiem surrealistycznie nieznany i choć  
   mówią że to tylko przygoda  
   poezja ta przetrwa próbę czasu  
 
Na wodzie tonę i wypływam wypływam  
i tonę gdzieś w Bawarii wiecznym mieście 
a moje smukłe dłonie wiążą się dziś  
z twoimi tworząc cieśninę uczuć Moja  
piękna ty wprost z piany niczym Afrodyta  
 
   za plecami mam zachód południe po  
   lewej ręce słońce na wprost zegar słoneczny  
   wyznacza kierunek Biegnę dryfując jak ryby  
   z twojego zodiaku w kierunku słońca 
   gwiazdy moja kobieca Wenus 
 
 
Z tomu “Całkowite zaćmienie” 
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Łaska i cnota 
 
przed ostatnim gwizdkiem rozpalasz  
w moim dłoniach ogień i ważysz ostatnią łzę  
w klepsydrze sandałowej  formy i nie  
przystającej do niej treści wszystko w zodiaku 
milczącego Oriona pamiętaj mój Skarbie  
pamiętaj w tym mieście każdego  
dnia zabija się jednego taksówkarza 
ryzyko jest takie: szkoła wyższa bądź anons  
w dzienniku codziennym La Figaro? 
 
wzrastasz każdą godziną gdyż jesteś dobrym  
katolikiem nie stronisz od aktów humanitaryzmu  
jesteś nie skalasz się potem i łzą bliźniego  
 
jesteś także dobrym filozofem potrafisz  
każdą porę roku ubrać w odrębny ad hoc  
i imperatyw fiaska zamienić w swój  
życiowy sukces wiesz to miasto potrafi  
jeszcze kochać a póki woda w nim silna  
będziesz brał udział w tym osłupieniu  
 
mantra tej chwili to twoje westchnienie  
ono przywoła wczorajszy obraz mężczyzny  
zmasakrowanego przy Alei Pól Elizejskich  
bo wiesz to mężczyzna jest głównym sprawcą  
grzechu w końcu w jego gardle stoi słodycz  
Eleny to mężczyzna stworzył system poda- 
tkowy wymyślił najwybitniejsze filozofie 
skazał cię na śmierć ubogi Panie w twojej  
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pięści mieszczą się wszystkie postanowienia  
jesteś dobrym tłumaczem więc napisz dziś  
 
co czujesz niech Łaska Boża podleje mnie –  
roślinę życia niech w najdalszym przyroście  
gdzieś przy bulwarze Wieży Eiffla na od- 
puszczenie grzechów niezależnie i ty i ty moje  
chwile szczęścia złamią się dziś glisandem  
 
wodospadu wymyśl to ach wymyśl abym  
nigdy nie spoczął na wizualizacji i personie  
swoich snów abym w sojuszu z tobą splótł  
ręce i wykrzyknął w niebo: niech żyje życie! 
moje słowa niczym rzeka płyną z nurtem  
 
na sprzedaż ma tylko myśl czystą nieskalana  
i cherubinowy śpiew gdzieś w zatłoczonej  
Warszawie mijam Cię w pogoni za lepszym  
jutrem a ty tylko kiwasz głową i w bezosobowym  
śnie w którym sierpień wszedł na ulice  
 
milczeniem mówisz – żyję jestem notuję 
 
 
Z tomu „Opracowanie edytorskie” 
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*** 
 
w pościeli śniegu  
ósmy cud  
okryty żywiołem – 
siłą ciążenia 
minęła zima  
a ja w trzech zwrotkach  
próbuję opowiedzieć swoje życie  
 
nie mów, że jestem twoją matką 
Poezjo, uwodzicielko  
czy takie peany to tylko zabawa 
a może wieczna pamięć? 
 
potoczysta spowiedź  
w konfesjonale zadośćuczynień 
biel – 
tabula rasa kreślona od nowa 
świadectwo  

 
 

Spoza zbiorów 
 
 
Proza:  

 

Prawa niefizyczne (Opowiadanie poetyckie) 
 
          Zaczął się kolejny dzień. 22 marca 1986 roku. Byłem 
nieopodal bramy, w której niegdyś spędzałem dużo czasu. 
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Często siedziałem tu wieczorami i rozmyślałem na temat mojej 
zawsze nieogarnionej wyobraźni, która płatała figle nawet 
wtedy, gdy nie chciałem o niej słyszeć. Ulica Nowogórska i 
Bajkowa były mi domem.  
– Tu na rogu często spotykałem panią Faustynę, kwiaciarkę 
(miała nosa do klientów nowo przyjezdnych). Nazajutrz, 
rankiem usłyszałem półgłos dwóch mężczyzn – byli to oni! 
Jeden z niespotykanym imieniem, a drugi Piotr. Piotr, 
komentując postępowanie pana J. zapytał, – czy rabbi byłbyś w 
stanie dyplomatycznie rozwiązać dyskurs o przekraczaniu 
miary? Za nią jest odnoszące się echo, wspaniała akustyczność, 
przed nią próżnia, w środku tylko Słowo pisane, niewyraźnie 
zapalczywym aramejskim. Panie, daj bym mógł elokwentnie co 
dnia, tak błędnie czytać Biblię… 
 
          Faustyna była to drobna kobieta, z uśmiechem na twarzy, 
zawsze czytająca swoją jedyną książkę, „Amelię”, którą dostała 
niegdyś od klienta z Francji. To by się zgadzało. Wracając się 
trzynaście lat wstecz. Ten zafascynowany jej wdziękiem, nie 
potrafił oprzeć się pokusie zostawienia liściku. (P.s. Spotkajmy 
się wieczorem na Skwerze Batorego, będę chyba na całkiem 
czarno. To moja jedyna i ostatnia próba, jutro wyjeżdżam. 
Michael.) Przyszła. Stał pod gigantycznym, rozpościerającym 
się Chrystusem, między wejściem do komisu, a wypożyczalnią 
starych aparatów. Ucieszyła się. – A więc, a więc może 
pójdziemy na kawę? Zaproponował po czym kiwając głową 
ruszyli na Wekslarską. Była 18sta, o tej porze jak co dzień w 
diecezjalnej archikatedrze zaczynała się msza. Biedak nie 
przypuszczał, że w konfesjonale całe swe popołudnie spędził 
drugi mężczyzna. Oczarowana wdziękiem mężczyzny 
przystała na późniejszy spacer po Łaźni. Była to budowla 
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jeszcze z czasów przedwojennych, zdaje się koniec XIX w. 
Usiedli nad wodą, były to zalewy okolicznych majętnych. – 
Siedzieć nad wodą, nad taką wodą, najlepiej, której nie widać 
końca. Wszystko szło po jej myśli, dopóki pan J. nie znalazł w 
kieszeni swojej jesienniej wiatrówki karteczki – widniał tam 
napis: „Daj mi jeden znak, a zabiorę cię do nieba”. Wtedy coś w 
oczach Faustyny coś zagrzmiało.  
 
          Był to klekot przejeżdżającego trolejbusu. Wysiadł z niego 
rajzefiber. Poszukiwał książki, która ma ponoć niebywałą moc. 
Zaczepiając nas zapytał czy znamy miejscowego kapelana. – 
Nie odpowiedziałem, jednak ten coraz bardziej nachalnie, 
stanął na jednym zapytaniu. – A może wie coś pani o komunii? 
Faustyna z lękiem pobiegła w najbliższą uliczkę. – Pobiegłem 
za nią. Mężczyzny nie było już widać.  - A więc mamy coś 
wspólnego – powiedziała. Ja mały sklepik, ty mały sekrecik… 
- Kto to był? Zapytała, - Jak Boga kocham odpowiedziałem nie 
wiem, jednak ta nie wierzyła. – Wiesz, kiedyś studiowałem na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, chyba teologię i znam kilku 
miejscowych kapelanów. Idąc dalej przypomniałem sobie, że 
ów rajzefiber, to mój były wykładowca scholastyki. 
Zrozumiałem zatem liścik i to, że dostałem go do cna a priori, 
tzn. bez większych zapytań. Dziś piszę o Raju, ale nie wiem 
skąd ciąży na dem mną przekonanie, że ksiądz w konfesjonale, 
którego mimochodem mijając wcześniej, to był te drugi. W 
kościele okazała się być schowana pradawna relikwia Jeszuy, 
tak tego, który po długoletnim sporze o to czy sztuka 
„Podwójne kłamstwo”, jest jednak autorstwa Szekspira okazało 
się pewnikiem.  
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          – Dzisiaj przychodzę tu raz na parę lat, odwiedzam małą 
katedrę, aby stanąć na drewnianej ambonie i podziwiać piękno 
tutejszych organów. W tym momencie spada piorun i razi 
Piotra, z ust wychodzi słowo, kocham cię bracie. Co się okazało, 
liścik i rajzefiber byli tylko pretekstem do spotkania mężczyzn, 
a nawet Sama Faustyna okazała się być narzędziem w rękach 
Boga. Dlaczego aż tak strasznych? Ja wyjechałem z tego miasta 
na zawsze. Ona została, okazało się, że dostała etat w 
miejscowej galerii Sztuki Wiązanej. Z bratem nie utrzymuję 
kontaktów, co prawda piszemy listy od czasu do czasu, ale 
wiele kwestii pozostaje bez odpowiedzi. Dlaczego Faustyna, nie 
ktoś inny, czy rajzefiber był moim wykładowcą, czy musiałem 
poznać wszystkie szczegóły dotyczące świętych relikwii?  
 
          Nigdy nie ośmieliłem się zapytać dlaczego ocean tak 
duży, a jednak w tym samym miejscu i czasie, a może jeszcze w 
czasie i miejscu – kiedy indziej? Gdzie chaos i przemijanie, a 
ogród nie zmienny po drugiej stronie czasu… Znalazło się tyle, 
bliskich, ach sobie ludzi – czy to jeszcze wypada? – Skończyłem 
pisać prozę, teraz zaczynam poezję, ja pisarz, przyznaję się 
jestem literatem. – Jak to toczyło się dalej – nie wiem, nigdy już 
nie zapytałem, ona też nie mówiła, miała jeszcze jakieś notatki z 
moim adresem, jednak już wiedziałem o co chodzi z tą książką, 
którą zawsze biedaczka od 12 lat nosi do pracy. Wiele raz 
natomiast widziałem, chciała zmienić egzemplarz, po co? – Nie 
wiem, Ale jeszcze nigdy nie miała w sobie tyle odwagi.  
 
          A ja uporu, by napisać głupią powiastkę o grzechu, 
występku, uczuciu i prawdzie. 
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Krytyka literacka: 
 
Fragmenty pracy: „Twórczość "Nowej Fali" w kontekście 
przemian ustrojowo-społecznych. Ryszard Krynicki.” 

 
Nie ulega wątpliwości, iż Krynicki konstruując swoje 

miniatury wspina się na wyżyny własnego talentu, a zarazem 
na najwyższe w hierarchii miejsce składni języka polskiego. „Z 
ufnej wiary? z nieufnej wierności?” – słowa te mogą świadczyć o 
wyżej wymienionym kunszcie. Porównania, które stosuje 
Krynicki, a przy tym również metafory, idąc dalej – 
synekdochy ogarniające treść semantyczną utworu, nadają mu 
znaczenia i symbole, jakich w poezji polskiej nie jest wiele. 
Poeta ten świadomie koresponduje z cywilizacjami kultur 
południowoeuropejskich, np. z kulturą grecką czy doktryną 
socjalistycznego ustroju gdzieś na wschodzie Europy, czy w 
ogóle na wschodzie, w Azji. Znajduje on język, który na tle 
propagandy przebija się poprzez ręce cenzury – dlatego, 
ponieważ swoim kunsztem tworzy on doskonałe obrazy, 
których znaczenia przenoszą nas w przestrzeń baśniową 
języka, czasami nawet irracjonalną, ale zawsze mocno 
zakorzenioną w tradycji. Owa baśniowość, to obszary poezji, w 
których język zawsze zwycięża nad formą, w jakiej się znajduje. 
R. Krynicki bawiąc się nią – używając dłuższej czy krótszej 
frazy, metafor wprost z wyobraźni, która porusza głęboką 
strunę wrażliwości u Czytelnika, demaskuje paradoksy 
rządzące światem ludzi czy porównuje je ze zjawiskami, jakie 
zachodzą w świecie roślin czy zwierząt. Nie są to co prawda 
odpowiedniki ludzkich zachowań, ale w pewnym stopniu ich 
strategia może wpływać jednak na jakże konkretny i zamknięty 
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łańcuch pokarmowy. Porównania np. w wiersz pt. „Któż lepiej 
zrozumie”: 

 
„Któż lepiej zrozumie twoje poczucie równości, 
jeśli nie twój rasowy pies?” 
 
Z tomu: Nasze życie rośnie, 1976. 
 
          Są to słowa włożone w kanony takiej sztuki, która 

przemawia do nas jakby wprost i porusza istotne kwestie 
ustrojowo-społeczne albo światopoglądowe. Równość, jaka 
obowiązywała w systemie socjalistycznym przedstawiona jest 
tu karykaturalnie. Żaden rząd i żadna władza nie może opierać 
się na kłamstwie, represjach czy terrorze,  ponieważ wtedy 
długo się nie utrzyma i biorąc na swe barki zniewolenie 
jednostki, staje się wrogiem samego siebie. – Tylko bowiem 
demokratycznie sprawowana władza może dać prawdziwe 
poczucie wolności zarówno jednostce, jak i ogółowi 
społeczeństwa. A pies jest tu tylko symbolem owej ideowej 
polemiki. Taka gra słów jest znakiem charakterystycznym dla 
R. Krynickiego, który przywołam jeszcze później. 

 
         Są takie utwory, w jakich autor sięga do sfery sacrum 

i liryki miłosnej w niej zakorzenionej. Uczucie miłości jako 
„podmiot”, a nie „przedmiot” jest w wypadku jego twórczości 
wyniesione do rangi komendantury, czyli – rangi najwyższej. 
Może o tym świadczyć wiersz „Strzępy listu miłosnego”. 
Przywołując fragment: 

 
gdziekolwiek ciebie spotkam na wysokich słowach 

cholera jasna gwiazda 
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słowa brzmią nocą ostrożniej niż stąpanie 
po schodach (…) 

 
jasna gwiazda w śniegach w srebrnej sierści szronu 

nad gałęziami pożaru 
(kocham nie ciebie lecz myśli o tobie) 
szczęśliwego nowego głodu 
szczęśliwego nowego bólu 

 

Ryszard Krynicki, Strzępy listu miłosnego, [w:] Akt 
urodzenia, 1969.  

 
Miłość jest tu personifikacją żywiołów, a wręcz 

nieszczęścia. Ostrożność w podejmowaniu takiego 
ekwiwalentu jest tu dobitnie ukazana w metaforze „głodu”. 
Nieurodzaj codzienny jest miarą wszystkich plag. Plaga, która 
spotkała żądnego i łapczywego miłości człowieka jest tylko, a 
może aż karą za tajemnice – „zwierzenia”. Jak wiadomo 
bliskość dwojga ludzi opiera się na bliskości intelektualno–
emocjonalnej, czy stricte emocjonalnej, to ona jest w stanie 
przezwyciężyć nawet najtrudniejszy problem. Bliskość 
intelektualna jest wtedy, kiedy obie strony przeżywają dane 
zjawisko teoretyczne podobnie, czy nawet tak samo. Bliskość to 
spoiwo, które łączy dwa byty, można by tu iść za teologicznym 
tokiem rozumowania, byt doskonały to taki, który składa się z 
dwóch połączonych węzłem miłości jednostek. To 
współistnienie nie może być wyłącznie na tle doczesnym, musi 
znajdować odzwierciedlenie w bycie irracjonalnym, 
empirycznym. Wiersz ten, to swoiste wyznanie podmiotu 
lirycznego, który przez semantykę organizacji naddanej tekstu 
wskazuje na ontologiczny pełnostan. Jest on ostatecznym 
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ogniwem na ścieżce teologicznej drogi do Raju. Krynicki 
mówiąc „kocham nie ciebie lecz myśli o tobie” przekazuje w 
sposób subtelny i delikatny całą swą wrażliwość nakierowaną 
na drugą jednostkę – kobietę, która jest idealnym tworem jego 
wyobraźni. Jest wyobrażoną istotą, ale zarazem jakże realnym 
podmiotem w hierarchii wiary i zaufania do własnej 
wrażliwości i stosunku poznawczego.  

 
         Wiersz ten rzeczywiście ukazuje nam się jako strzęp 

listu miłosnego, jest nierównomierny, zwiewny, ulotny, 
posiada cechy najbardziej niewinne w swej prostocie, jest 
”bólem istnienia”, tego, który go napisał. Jest on ewidentnie 
zaadresowany do określonej osoby, postaci, która może być 
wyobrażona i nierealna, ale również może być bardzo mocno 
osadzona w realiach tu i teraz, w końcu może chodzić o tę 
wymarzoną – wyśnioną miłość autora. Słowa „szczęśliwego 
nowego głodu/ szczęśliwego nowego bólu” są nawoływaniem 
do napomnienia, że istnieje świat możnych i biednych, 
wykształconych i prostych, mądrych i tych mniej. Jest to bardzo 
istotny punkt w poezji Krynickiego. Powinniśmy pamiętać, że 
są różne rodzaje miłości: miłość matczyna, miłość do ojczyzny, 
czy miłość do kobiety, mężczyzny. Każda z nich jednak kieruje 
się dobrem drugiego na wszystkich jej płaszczyznach. Zdrowie 
i równoważne zdystansowanie się do niej może przynieść same 
korzyści – wpłynąć na szerokie wody, w jej spełnianiu i 
okazywaniu, ujawnianiu i zawierającej się w niej nutce 
tajemniczości, w końcu dochodząc do jej ostatecznego 
spełnienia. Krynicki jest poetą bardzo świadomym, 
zrównoważonym zarówno w treści, jak i w formie. Lingwistyka 
u niego ma charakter sakralny, jest czymś do czego dąży w 
sposób subtelny, delikatny czasami nieco minimalistyczny ale 
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metaforyczny i subtelny, czuły. Wiersz ten pomimo swoich 
miłosnych konotacji jest też suchą analizą świata, który narzuca 
nam swoje ograniczenia by zniewolić i upokorzyć jednostkę, 
ponieważ brak miłości (ból) i głód, to dwie przeciwstawne 
kategorie, które potrafią doprowadzić człowieka na skraj 
załamania fizycznego. Byt istniejący sam dla siebie jest bytem 
straconym, skazanym na smutek, nihilizm, spleen. Dlatego 
powinniśmy czerpiąc ze świata dobre jego aspekty, otwierać się 
na drugiego człowieka, podając mu pomocną dłoń czy 
wsparcie, emocjonalne, doczesne, czy duchowe. 
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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” 
odtwarzaniem swoich wizji. Próbuje również 
uchwycić ulotność chwili i efemeryczność świata 
przez szkło obiektywu. Za największe źródło 
szczęścia uważa wiedzę. 
 

Motto: „Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki.” 

Leonardo Da Vinci 

Ewelina Kogut   
 

       Urodzona  
       17 stycznia 1995 r.  
   w Tarnowie.   
       Absolwentka  
       II Liceum  
       Ogólnokształcą- 
       cego  
       im. Hetmana Jana     
       Tarnowskiego   
       w Tarnowie.  
       Obecnie studentka  
       II roku na kieru- 
       nku Andragogika  
       na Uniwersytecie  
       Warszawskim. 
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Grafika:  
Nr.1 
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Nr.2 
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Nr.3 
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Motto: „Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest 

ograniczona.”  

A. Einstein. 

       Monika Chytroś  
 
       Urodzona 28.10.1990 roku  
       w Tarnowie.  
       Rodowita tarnowianka. 
       Absolwentka ZSOiT 
       im. J. Szczepanika – 
       profil Dziennika- 
       rstwo i fotografika.  
       Zajmuje się rękodzie- 
       łem, a także malowa- 
       niem i renowacją  
       obrazów. Interesuje  
       się fotografią,  
       numizmatyką i lite- 
       raturą. Swoje teksty  
       literackie publikowała  
       na łamach Almanachu  
       Młodych Aspiracje. 
       Rękodzieło, obrazy 
       i fotografie przedstawia  
       natomiast w Internecie 
       na stronach www.dig 
       art.pl. Była pracownikiem 
       Teatru im. Ludwika 
       Solskiego w Tarnowie. 
. 
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Poezja: 
 

SEEAMANN 
 
Ja jestem  
z zawodu  
poławiaczem marzeń. 
Dzisiaj 
jak i z kolejnym dniem  
wysycha morze. 
 
Nuda 
goni bezczynność, 
a książkom 
tylko żółtych kartek przybywa. 
Zarzucam sieć 
z przyzwyczajenia. 
Gdyby dano mi szansę 
już dawno odszedłbym spokojnie. 
Ale zawsze znajdzie się ktoś 
kto roi pretensje, 
kto nazbyt wychyla się za burtę. 
 
Ja jestem  
z zawodu  
poławiaczem marzeń. 
I co dzień przynoszę martwy łup  
– maszyn serca. 
 
 
 



 
37 

 

Odczarowanie  
 
Kiedy widzę grubą Annę pchającą wózek, 
gdy u jej spódnicy przyczepione są jeszcze dwa małe  
                                                                                            stworzenia, 
a obok idzie mężczyzna z ciałem o konsystencji musu, 
zaraz trzeźwieję co do własnej przyszłości. 
Na szczęście Matthias wyjechał, 
zniknął gdzieś w berlińskich uliczkach, 
będę mówiła: Berlin go wchłonął. 
Tak samo jak wcześniej Hansa i Stephana. 
W szafce stoją trzy filiżanki oczyszczone już ze wspomnień. 
Doprawdy przeraża mnie wizja, 
że mogłabym porzucić wszystko dla jednego człowieka, 
wejść z nim w jedność, 
by po wielu latach mieć rodzinę i wspomnienia. 
Nie. 
Czas obecny w pełni mnie zadowala 
i nie widzę innego wyjścia jak zatracić się w nim do końca. 
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Proza: 
 
Przedostatki 
 
On wcale nie chciał zniknąć. 
Kiedy przywołuję jego twarz we wspomnieniach zawsze  
czai się obraz szlochającej żony, której tak naprawdę  
nigdy nie chciał, a może nie potrafił, zostawić. 
Czasem myślę, że to żony doprowadzają swoich mężów do 
takiego obłędu. 
Nie wyobrażał sobie życia bez niej, jej głosu czy choćby 
zapachu, 
a ja cierpliwie słuchając kolejnych historii z ich wspólnego życia 
niemalże dostawałam wewnętrznej histerii. 
Wtedy postanowiłam nie rujnować życia 
żadnemu mężczyźnie, nie chciałam, aby później  
chodził do innej i spowiadał się ze zwykłych chwil naszej 
codzienności. 
A może nie chciałam rujnować życia sobie? 
Teraz wspominam jej płacz, natarczywe chlipanie, słyszę je 
doprawdy wszędzie 
chociaż wiem, że ona jest bardzo daleko, widzę skuloną na 
fotelu postać 
pełną goryczy i smutku, dostrzegam podkrążone oczy,  
czerwony nos i niewyobrażalną pustkę w sercu. 
Czyżbym była do niej podobna? 
Może to właśnie moja twarz odbija się w pamięci, wraca 
uparcie 
nie dając zapomnieć jego czekoladowych oczu... 
Kochała go. 
Kochała go tak mocno, że pozbawiła wolności, zamknęła 
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niczym kanarka 
w złotej klatce swoich rąk i myślała, że niczego mu nie brakuje. 
Niektórzy ludzie bywają bardzo samolubni. 
Patrzę na swoje dłonie, na drobinki złota wciśnięte w skórę 
i uświadamiam sobie, co się wydarzyło. 
Kochał mnie. 
I wcale tak naprawdę nie chciał zniknąć. 
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Heimvorteil 
 
Miał po prostu szczęście. 
Kiedy inni umierali jemu przyszło tylko stać i patrzeć. 
Czasem powtarzał wzruszającą formułkę 
zapamiętaną z jakiegoś czasopisma, ale częściej milczał 
gdyż z doświadczenia wiedział, że to najlepsze rozwiązanie. 
A oni, każdy w innym miesiącu, leżeli słabi, 
z mętnymi oczami, odwróceni od wszelkiego życia. 
Czasem zastanawiał się o czym myślą, czy do samego końca 
wierzą w niebo i nieśmiertelną duszę, a może 
ogarnia ich ogromne rozczarowanie i bezradnie czekają na 
ostateczność. 
Albo buntują się, próbują walczyć o każdą cząstkę 
dygoczącego życia, może nie są wcale zrezygnowani lecz 
pobudzeni? 
Czy naprawdę można czuć moment kiedy nie ma już odwrotu, 
czy można tę chwilę zapamiętać i wziąć ze sobą nawet  
jeśli nic po nas nie pozostaje? 
Patrzył i głęboko drążył temat ich myśli bo przecież 
musieli w takiej chwili myśleć o czymś wielkim, niepoważnym, 
śmiesznym czy choćby tragicznym, emocje kłębiły się  
w tych bladych twarzach. 
A on miał po prostu szczęście. 
Wiedział dokładnie, co czuł kiedy tajemniczy dzień  
rozpłynął się w czerni, pochłonęła go nicość i zobaczył to 
o czym żaden z nich zapewne nigdy nie pomyślał. 
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Briefkasten 
 
Wysyłamy sobie stare historie, opowiadania 
zakurzone, ale jakże żywe, a potem oczekujemy namiastki 
obcego oddechu, aby móc je raz jeszcze ułożyć wygodnie w 
sercu i pamięci. 
Czy to ty mówisz do mnie, kochany, to już przeszłość, 
nie pamiętasz? 
Nigdy nie odpowiadam bo wstyd zszywa mi usta, które później 
długo same sobie opowiadają, co zaszło. 
 
 
 
 
Han som kommer fra verden 
 
Tak naprawdę to raczej typ melancholika, 
ale ukrywa się bo przecież jest mężczyzną 
i nie wypada mu marzyć godzinami, powinien działać, 
tak go nauczono, ale gdzieś w głębi duszy pragnie,  
aby to wszystko się skończyło, aby nie musiał już  
zakładać maski, która pozwala zachować szacunek  
i respekt w oczach innych. 
Z niecierpliwością czekam na ten dzień, kiedy świadomie 
odłoży 
surową twarz i ukaże całe swoje piękno bo w gruncie rzeczy 
to bardzo piękny i wzruszający mężczyzna. 
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Grafika: 
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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 

Zbigniew  
Mirosławski  
 
Urodzony  
1958 r. w Wadowica- 
ch. Poeta, nauczy- 
ciel; z wykształce- 
nia prawnik i histo- 
ryk. Ukończył  
studia na Wydziale  
Prawa  
i Administra- 
cji Uniwersytetu  
Jagiellońskiego  
oraz w Instytucie  
Historii Państwo- 
wej Wyższej Szkoły  
Pedagogicznej  
w Krakowie.  
Pracował  
jako dyrektor  
Zespołu Szkół  
Plastycznych. 
- 
ch w Tarnowie. 
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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 
Poetów", "Post scriptum", "Nowe oblicze sztuki" 
Warszawa 2005, "Światła obrazy", Tarnów 2005. 
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Poezja: 
 

* * *          
     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 
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 
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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                                                                              
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.                                                                                                                             
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Do twojego niedostosowania,                                                                                                                  
chociaż nie doświadczyłaś niczego dobrego. 
* Słowa piosenki „I told you, I was trouble.”. 
 
 
 
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 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. 
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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 
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. 
 

 
*   *    * 
 
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, 
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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. 
 
 
 

Przekład: 
 
Przekłady z angielskiego, rosyjskiego i ukraińskiego, Zbigniew 
Mirosławski. 
Wiliam Ernest Henley 
 
Niezwyciężony 
 
  „I am the master of my fate, I am the captain of my  
                                                                                                      soul!” 
  „Jestem mistrzem swojego losu, jestem kapitanem  
                                                                                       swojej duszy!” 
       W.E. Henley 
       (1849-1903) 
 
Z pomroków nocy, która mnie dotyczy, 
sczerniałych w dole, jak po wbitych słupach, 
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dziękuję, bożkom jakichkolwiek przyczyn. 
Nie chcę się na nich w niepokorze skupiać. 
 
Wyrąbać by z wielu strumieni potok. 
Nie krzywiąc się, ni krzycząc wniebogłosy. 
„...Z obłędem wrzącej krwi, słowem, pustotą...”1,  
z głową wzniesioną, płonąc jak narkotyk. 
 
Za miejscem gniewu, miejscem łez zwątpienia, 
splątanych wątków krosien i osnowy,  
trwa horror, z cienia wyrosły nasienia. 
Znajduje mnie bez lęku czas jałowy.  
 
To liczy się! A nie ciasnota bramy, 
po co oskarżać się o winy zwoje, 
Mistrzostwo swego losu posiadamy: 
Gdy jak kapitan sterujemy swym rozwojem . 
 
 
Andrzej Bazylewski 
Андрей Базилевский 
Эй, шут!... 
 
Hejże błaźnie!... 
 

                                                           
1  Z „Hamleta”, akt II, słowa Poloniusza do Rajnolda o 

Laertesie. 
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Ech żart! Pomówmy o tym i owym… 
Zawierzysz  – zechcesz podjąć to zlecenie? 
Mędrcu przyznajesz, w groszowej wycenie, 
słowo zamarza w gardle jak sopel lodowy 
 
i się przemienia w kulę kryształową, 
nieważkim obłoczkiem odtaja, 
i aby boży dar nie przepadł w słowach, 
odchodzisz – dokąd – nie poznają. 
 
Z krwawiącym kneblem przeżuwanym w ustach, 
białkami ślepo wpatrzonymi w niebo 
ze źrenicami wspartymi o pustkę, 
 
przyznaj, niekiedy często było słabo, 
i czasu brak, by się zatrzymać, zrozumieć na dłużej:  
nie dla słowa żyjemy i nic się nie powtórzy. 
 
 
Wiaczesław Huk. 
В’ячеслав Гук 
 
***  
Brak końca i początku kiściom winogrona,            
na talerzu chałwy kruchej można wonie czuć         
i o świcie, na brzegu na wpół zatopiona,                 
wymyta  przez słone września-wody, sunie łódź.    
 
Tutaj takie nad słodycz słodkie, pełne plony,         
jak gdy góra tamuje wody ogromniaste.                 
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Blask nieba nad winnicą spęczniałą, czerwoną.     
Melony rudo-żółte z miodo-żytnim ciastem.             
 
Tutaj każda piędź piasku przeszłość przypomina,    
młode wino w dymionie burzy się, dochodzi,            
w komnacie, gdzie w południe zasnęła dziecina.       
zegar szepce po cichu, jakby bał się chodzić.            
 
Obsypują się grona, srebrzystych dożynek,              
umyte i wyschnięte w kosze wiklinowe spadły,      
by rozsypane na obrusie garście suszonych rodzynek  
opowiedziały o czasie minionym, przepadłym.       
 
Ze zbioru „Krymskie elegie”. 
 
 
 
*   *   * 
 
Dochodzę do znaczeń, 
nazywam po swojemu każde znalezisko, 
kreślę na piasku definicje. 
Nocą jeśli nadejdzie burza, 
wzburzony przypływ zaleje plażę. 
„Noli turbae circulos meos...”.* 
Jaki to czas? 
Czyżby był mym bratem Archimedes. 
Rybitwy stroskane chronić będą głowy, 
gdy grom rozłamie tarczę nieba, 
zabębni kroplami deszczu 
o puklerze naszych zbroi 
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pod którymi rozpacz się kłębi, 
jak po bitwie pod Cheroneą. 
Czy potrafię przecinać mieczem 
węzeł gordyjski, jak Aleksander? 
Jutrzenka słońca tańczy w załamaniach fal. 
Sen nie opuszcza powiek, 
zapuścił w nasze ciała jad tęsknoty  
ku nieosiągalnemu pięknu – głęboko. 
Dlatego śnią się nam co nocy 
posągi olimpijskich bogiń: 
Hery, Ateny i Afrodyty. 
I jak Parys, w ręku mamy jeden owoc 
dla tej z nich jednej  – jedynej. 
Drobne muszle i rozgwiazdy 
wyrzucone na brzeg, 
skrzą się porannym blaskiem. 
Zatopione triery śnią na morskim dnie. 
Ranek kojarzy się z siecią 
rozwieszoną przez rybaków. 
Ich łodzie, jak ryby wyrzucone z wody, 
brzuchami na wierzch, 
roztrząsają pojedynki z żywiołem. 
Grecja jest wszędzie! 
Eureka! 
 
* Ostatnie słowa Archimedesa (287-212 p.n.Chr.) przed 
śmiercią. W tłumaczeniu „Nie niszcz moich kół (figur)”. 
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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 

Justyna Babiarz  
 
Urodzona 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. 
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egminy.eu oraz w Almanachu Młodych Aspiracje. 
Pasjonuje się literaturą. Spośród wielu 
zainteresowań miejsce „numer dwa” zajmuje 
opieka pielęgniarska nad osobami cierpiącymi na 
cukrzycę. 
 

Motto: „Niech słowo przenosi w świat wyobraźni i w świat twardej 
rzeczywistości; niech wymaga otwierania i zamykania oczu…” 
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Poezja: 
 

Utwory publikowane na łamach czasopisma „Krytyka 
literacka” (marzec, 2015 r.). 
 
DYSKUSJA O NUTACH 
 
Rozmawiamy leżąc   
na ciemnym łóżku. 
Gdyby nagle nie zgasło światło, 
można by jeszcze  
spojrzeć sobie w oczy. 
 
Szepczemy o nutach serca 
na dwa albo nawet na trzy głosy. 
Toczymy walkę odkryć,  
nowych wniosków,  
głodnych pragnień  
oraz sumień. 
 
Nikt z nikim otwarcie się nie kłóci.  
Nikt już nie wierzy, 
że może kogokolwiek jeszcze  
do czegoś przekonać. 
 
Ty mówisz mi, że chcesz kochać. 
Ja zapewniam cię,  
że również chciałabym  
mieć do tego  
transgraniczne prawo. 
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Nie rozumiem tylko  
co ten zamysł ma wspólnego 
z samym, wyjętym jakby z kontekstu,  
zaspokojeniem instynktu ciała.  
Tak, jak chcesz mnie przekonać,  
że może się stać… 
 
Na koniec razem,  
niczym w dobrej spółce,  
stwierdzamy, że nikt nie uczyni z nas  
niewolników. 
Każdy jest przecież oddany własnym  
wyborom. 
 
Lecz ja, mimo wszystko,  
to właśnie ciebie pytam o radę. 
A w myślach snuję już swój samotny, 
trącący myszką  
kontra-plan. 
 
W dalszym ciągu chcemy kogoś kochać,  
ale czy pragniemy czegoś 
na własny wyłącznie użytek  
i za wszelką cenę? 
 
Projektujemy przecież miłość  
na swój sposób 
tak, 
żeby móc spojrzeć sobie samemu  
jeszcze kiedyś  
w świetle dnia  
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w twarz… 
 
 
 
KOD 
 
Zmiana kodu  
nastąpiła powoli, 
ale z dnia na dzień… 
 
Nic się nie zmieniło. 
 
Na trójkę z przodu 
przeszedł metrykalny  
wskaźnik. 
 
Od dnia twoich  
narodzin. 
 
Świat idzie dalej 
z zarumienionym 
biciem serca. 
Odważnie. 
Jakby chciał się 
przed tobą 
otworzyć. 
 
Nic się nie zmieniło. 
 
Czas nie od marnowania 
wykorzysta już 
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każdą chwilę. 
 
Nie jak dziesięć lat temu. 
 
Coś się zmieniło jednak… 
O milę. 
 
Chcesz – możesz – potrafisz 
– musisz 
odróżniać to  
od siebie. 
 
Chcesz iść dalej 
w drogę. 
Możesz zabrać 
swój bagaż. 
Potrafisz przejść  
przez próg. 
Swoją ścieżkę wybrać 
musisz… 
 
 
 
JAJKO 
 
Co było najpierw? 
Jajko czy kura? 
Najpierw kura – 
była szczęśliwa, 
a jajko – prawdziwe. 
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Teraz logo Psychotropka 
z rozkruszoną tabletką 
w środku 
patrzy na nas 
parą swoich  
uśpionych oczu. 
 
Kura w klatce  
nie chce zwariować. 
We śnie grzebie pazurem  
w ciemnej glebie podwórka. 
Szuka tam 
zaginionych skarbów. 
 
Uchowanie w bez-stresie 
przeszło do lamusa 
niczym stary przepis cioci 
na jeszcze starszy piernik. 
 
A jajko,  
z całym swoim balastem, 
ginie tajemniczo 
w urodzinowym torcie 
rocznego malca. 
 
Wszyscy zajadamy się nim  
ze smakiem… 
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KOPALNIA SKARBÓW 
 
Miejsce dawno odkryte, 
w którym zakopano  
całe multum Zagadnień i Rzeczy… 
Życiowe Myśli Przewodnie, 
Dzieła Tajemnych Sztuk Wszelakich. 
 
Można spodziewać się w nim 
niejednej Niby-Wywrotowej 
Informacji. 
Numeru telefonu 
do Byłego 
Sąsiada. 
Albo starej listy 
przygotowanej 
na świąteczne zakupy. 
 
Przybory do makijażu 
dawno pogubiły się  
w przegródkach, 
wbijając się ostro  
między pojedyncze 
groszowe monety. 
Podobnie zresztą jak  
Bezcenne Koncepcje. 
Na szczęście. 
 
Jedynie Pies Odkrywca  
cieszy się z tego jeszcze  
ze szczerym entuzjazmem Neofity,  
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ciągnąc energicznie  
otwartą Torebkę Swojej Pani 
po jej wielkim mieszkaniu. 
 
Myśli powoli układają się  
w ciekawe wzory, 
przepisy kulinarne – w Życiowe Szlaki, 
a dźwięczne monety 
w nowatorski gwiezdny pył, 
który swoją niespokojną melodią 
budzi Dziewczynę 
z zadumy. 
 
 
 
KRÓLOWA LODU 
 
Kiedyś wierzono, że skrada się cicho. 
Przechodzi przez wieś, wchodzi do chaty, 
lekkim podmuchem porusza bibułkami 
zdobiącymi święte obrazy. 
 
Ludzie widzieli ten wiatr, 
myśleli o nim w ciszy. 
Czuli Jej chłód, 
ale woleli nie patrzeć w Jej źrenice. 
 
To była Kobieta, 
niszcząca Królowa Lodu. 
 
Chory tracił powoli świadomość, 
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a rodzina przesuwała pod palcami 
różane paciorki, 
odmawiając rytmicznie modlitwę 
niczym mantrę. 
Ciepłe światło gromnicy 
pomagało mu odnaleźć właściwą drogę. 
Sam musiał zdecydować, w którą stronę się udać… 
 
Kiedy przychodziła nikt Jej nie ukrywał. 
Wszyscy się bali, ale nikt nie udawał, 
że Jej nie ma. 
Nie mógł Jej znieść dopiero Konsumpcjonizm. 
Powiedział w końcu głośno a dobitnie w nadziei, 
że Nieobecna go usłyszy: 
„Nie tutaj, bo my tu śpimy! 
Nie tutaj, bo dzieci patrzą!” 
 
Szpital, hospicjum 
to drugi dom na tę chwilę. 
Obce łóżko, ściany i ręce. 
Nikt jednak nie potrafi 
zatrzasnąć przed nosem 
drzwi Kobiecie, 
która zbliża się cicho 
i uparcie 
korytarzem. 
W dalszym ciągu samotna, 
chłodna, zdecydowana. 
Coraz bardziej tajemnicza. 
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Utwory publikowane w Almanachu Młodych „Aspiracje” 
(październik, 2015 r.). 
 
 
 
GDZIEŚ SIĘ WYBIERAM 
Poszukiwanie 
 
„Prawdziwa podróż odkrywcza nie polega na poszukiwaniu 
nowych lądów, lecz na nowym spojrzeniu.” 
Marcel Proust 
 
Znalazłam się tu przez wymysł Boży  
czy przypadkiem? 
Powinnam gdzieś się udać…  
Tylko gdzie?  
Błądzę w ciemnościach. 
W ciemnościach drepcę. 
Świat jest taki szary.  
Data pierwsza. Dzień ostatni. 
Dzień mojej małej Apokalipsy… 
Bura cisza się zbliża. 
Zbliża się, szemrze jak staw. 
Mija w milczeniu, przechodząc obok. 
Jest już daleko. 
Mimo tego odczuwam Sobą –  
– enigmatyczny brak. 
Drepcę, snuję się przez  
tę grę cieni, poszukując  
choćby jednego zarzewia. 
Ja – Dziewczynka z zapałkami. 
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Córka światła i cieni.  
 
(*) Tekst w pierwotnej wersji powstał jako wiersz bez tytułu, dn. 
29.09.1999 r. 
 
 
 
MASZYNA DO PISANIA 
 
Istnieje, lecz dawno 
wyszła już z mody… 
Co to jest?...  
Powiecie mi dzieci?... 
 
Pyta,  
tajemniczo zawieszając głos,  
pani w szkole.  
W odpowiedzi odbiera grę  
martwej ciszy… 
 
Stuk!... stuk!... stuk!... 
 
Roznosi się hałas.  
 
Gdzie jest nasza Stara 
Maszyna Do Pisania? 
 
Rzuca rzeczowe pytanie  
mama mamy.  
 
Babciu! 
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Ktoś wyniósł ją na śmieci! 
 
Stuk!... stuk!... stuk!... 
 
Ale ja ją dalej słyszę! 
Może działa sama na strychu? 
W partyzantce? 
 
Nie, babciu! 
To nie jest maszyna! 
 
Inicjują bunt wnuki. 
 
Stuk!... stuk!... stuk!... 
 
To nasza mama.  
Siedzi w kuchni, 
przypala znów obiad, 
dekoruje rosół łzami 
i wciąż pisze…  
 
 
 
PARADOKS DNIA CODZIENNEGO 
 
Ja jestem. 
Powiedział Pan. 
 
Wierni naiwnie odwrócili się 
Do Niego plecami 
W poszukiwaniu 
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Źródła Jego przyciągającego  
Tłumy, bezgraniczej maestrii 
Głosu. 
 
Wiersz publikowany na portalu egminy.eu (wrzesień, 2015 r.). 
 
 
 
KOLEBKA 
 
Dźwięki 
wdarły się 
z impetem 
przez rozwarte 
metafizyczne okna. 
Zupełnie jak sielskie barwy, 
spowite aromatem 
krwawego barszczu. 
 
Upojnym. 
 
I nie tylko uroczyste 
pieśni nucone 
przez wiernych 
w wigilię urodzin 
Bożej Dzieciny. 
 
I nie tylko 
ciepłą harmonią ducha 
utkane. 

 



 
69 

 

Proza: 

 

Tekst publikowany na łamach Almanachu Młodych 
„Aspiracje” (październik, 2015 r.). 
 
DWIE GŁÓWNE POSTACI 
29 lipca 2010 r. 
(*)Fragmenty widziane „oczami nastolatki” 
 
Postanowiła wrócić do spisywania uczuć i wydarzeń.  
Zdaje się, że mama wyrzuciła wszystkie jej stare, 
przedpotopowe jeszcze, pamiętniki. Może to i lepiej! 
Mamusia jest po prostu praktyczna, a ona chyba zwyczajnie 
mniej.  
Powróciła do pisania pamiętnika, ponieważ samotność, która 
wtedy jednak w jej życiu tak naprawdę nie zdążyła jeszcze 
zaistnieć, o czym miała się przekonać dopiero później, 
wydawała się jej mieć tym razem większe rozmiary niż 
kiedykolwiek wcześniej. 
Poza tym ostatnio zaczęły nachodzić ją nawet takie 
wspomnienia, które zdawała się już dawno całkowicie 
wyrzucić ze swojej przedwcześnie siwiejącej główki.  
(*) Widziała na przykład Chłopca na rowerze. – To 
przychodziło do niej w dalszym ciągu na nowo.  
Obraz egzystował w głowie samodzielnie przez króciutką 
chwilę w dalszym ciągu niczym żywy i mógł w tej 
rzeczywistości istnieć całe jej życie jak jakieś religijne 
objawienie; mimo że w tej właściwej materii zdarzeń trwał 
zaledwie przez moment.  
Kogo ona tak naprawdę wtedy zobaczyła? (**) Obok tamtego 
zauważonego jechał był drugi. – Również charakterystyczny. 
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Ona weszła do domu po pracy i w końcu te, zalegające w jej 
pamięci, pozbawione pozornie sensu elementy obrazu, 
połączyły się powoli, po kilku tygodniach, w logiczną całość. 
Dziewczyna narzekała wtedy tylko na swoje zajęcie. – A to 
działanie w globalnym ujęciu, czyli od samego źródła, po samą 
jego istotę, powoli wypierało z jej życia istnienie innych myśli, 
rozterek oraz uczuć, zastępując je totalną gmatwaniną jakiegoś 
bliżej nieokreślonego absurdu. Po co to wszystko?! 
(***) Chłopak na rowerze szybko zniknął więc gdzieś z tyłu jej 
głowy, ale połączył się za to spontanicznie z innymi faktami w 
pewnego rodzaju samodzielny kompleks imaginacyjnych 
bytów. 
Nie zakochała się. Ona nie potrafiła zakochać się od pierwszego 
wejrzenia. W praktyce życia codziennego potrzebowała ich co 
najmniej kilku. Było to dla niej samej stale i w dalszym ciągu 
niewzruszenie oczywistym. 
Tamta praca nie była jej miejscem. Dziewczyna cechowała się 
zbyt wielką wrażliwością jak na życiowy eksperyment 
wrzucania jej do tej dżungli, jaki na nieszczęście jej się 
przytrafił. Jednak niestety stała się ona jednocześnie jej drugim 
domem. 
Jedna krótka chwila może zmienić całą czyjąś biografię. Nie 
wiadomo jak i gdzie, a ona, żeby się zakochać potrzebowała 
mimo tego aż kilku wejrzeń. 
Nie potrafiła niestety jakoś podporządkować się zasadom 
panującym w jej miejscu pracy. Było to, paradoksalnie, w jej 
wykonaniu wielką zasługą dla świata. Podporządkowywać się. 
Dla porządku. 
Podporządkowywać się co prawda trzeba umieć, ale trzeba też 
wiedzieć, gdzie leży w tym wszystkim granica jakiegoś sensu.  
A u niej z tym podporządkowywaniem się było jednak ciężko. 
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Zajmowała się czymś takim tylko w przyjaźni i w miłości. 
(****) Chłopca na rowerze przypomniała sobie znowu ostatnio, 
kiedy to pisała elaborat za koleżankę. 
Gospodarz domu, w którym mieszkała, zaczął dobijać się był 
wtedy w stanie lekkiego upojenia alkoholowego do drzwi, więc 
nic mu po sobie nie dając poznać, zezłościła się wyraźnie dla 
siebie samej, ponieważ jej to dumanie całkiem bezczelnie i 
bezwstępnie prostak przerwał.  
(*****) Jako nastolatka – wtedy – kiedy widziała tego Chłopca, 
była całkiem odjechana. Po paru latach czuła się w zamian za 
to – zupełnie wyobcowana. Pewne rzeczy nie były już przecież 
kompletnie w cenie. 
Nie wiedzieć czemu pomyślała tamtego dnia, właśnie kiedy 
przerwano jej przywoływanie tego co już było, że Barbara 
Niechcic to postać literacka, której wcieleniem nie chciałaby za 
nic w świecie w przyszłości się stać. 
Niestety żadna postać na rowerze nie była w stanie zmienić jej 
zarysowanego wspomnieniami z przeszłości i strachem o 
przyszłość, upływającego codziennie mimochodem życia, które 
miało swoje pogmatwane tory i słabo oświetlone zaułki… 
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Krytyka Literacka: 
 

Fragmenty artykułu opublikowanego na portalu egminy.eu 
(wrzesień, 2015 r.). 
 
TECHNIKA JAMESA JOYCE’ A DZISIAJ 
 
Rozpowszechniona dzięki Jamesowi Joyce’ owi technika 
strumienia świadomości, przedstawiająca „ciąg” myśli twórcy, 
stosowana jest również współcześnie. Przydaje ona utworom, 
charakterystycznego dla prozy, „rysu” mocno zakreślonych, 
opisów. Jednak, mimo to, jest w stanie znaleźć z powodzeniem 
zastosowanie nawet w kojarzącej się ze swojej natury z 
koncentracją myśli oraz języka poezji, pod warunkiem 
połączenia jej z dużą dozą liryki czy symboliki; tym samym 
tworząc w efekcie unikatową mieszankę, która wymyka się 
krytycznoliterackiemu „zaszufladkowaniu”. – Przykład 
znajdziemy w tym wypadku w poezji oraz prozie poetyckiej 
Maksymiliana Tchonia, jaką przedstawię tutaj 
fragmentarycznie na podstawie szczegółowej analizy utworu 
zawartego w tomiku zatytułowanym „Ars poetica” – „Demiurg 
pyta Moskwę”; ukazując symbiozę strumienia świadomości i 
poetyki. Wiersz ten odznacza się charakterystycznym stylem 
dla poezji tego autora.  
Treść (*)oraz analiza utworu: 
Całość tekstu zdaje się, użyję tutaj poetyckiej paraleli, „płynąć” 
w potoku słów, myśli oraz uczuć. Obrazy przedstawione w tym 
rozbudowanym wierszu przechodzą jedne w drugie w ciągu 
logicznym albo – jedynie pozornie – bez związku ze sobą.  
Zaczynając analizę od pierwszej i drugiej zwrotki, stwierdzę, że 
mówią one według mnie o doskonałym twórcy, czyli w tym 
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wypadku – Demiurgu, który zadaje pytanie jakiemuś bytowi, 
tutaj – Moskwie. Osoba ta jest w posiadaniu zwłok jego 
twórczości; czyli – dzieł samego autora. „Ostatni trębacz” oraz 
„pora nowiu” przywodzą na myśl z kolei pogrzeb i żałobę. 
Natomiast kolejny fragment: „rosa z pękniętej róży czysta 
poezja i zapach rozpoznanej macierzanki” przedstawia poprzez 
bardzo „delikatne” porównanie jakiegoś typu połączenie poezji 
z przyrodą. Idąc dalej, trzecia strofka razem z czwartą stanowią 
również pewnego rodzaju bardziej „spójną”, scaloną część tego 
niejako przelanego na papier „strumienia myśli”. Trzecia 
przywołuje znów mocno, poprzez swoją symbolikę, skojarzenie 
z pogrzebem; lecz łączy się jednak, odcinając się zarazem przy 
tym kontrastem, z czwartą, ponieważ ta również opowiada o 
miłości. Nawiasem mówiąc, autor udowodnił tutaj, że scalanie 
poszczególnych części tekstu opanował literacko do perfekcji. 
Być może to właśnie najmocniejszy punkt w jego twórczości, 
ale sądzę, że jest to także jeden z najważniejszych „szczebli”, 
które trzeba osiągnąć, żeby być prawdziwym literatem. W 
czwartej zwrotce podmiot liryczny zwraca się do Beatris, czyli 
prawdopodobnie do Beatricze z „Boskiej komedii” Dantego, 
pytając ją o jej imię, a raczej o jego symbol. – „Czy tak ma na 
imię epicentrum majestatu?” Ponadto, wracając tym razem z 
wnioskowaniem do wcześniejszej strofki, nasuwa się takie oto 
interpretacyjne pytanie – „Nie widzę Cię, ponieważ już nie 
żyję?” „Epicentrum majestatu” przywodzi na myśl z kolei 
średniowieczne uwznioślanie niewiasty rodem wprost z etosu 
rycerskiego. Natomiast, jeśli chodzi o dalsze opisy tejże można 
odczytać ten fragment jako następujący przekaz. – „Jesteś 
namiętna, jesteś ‘ulotna’ (może jesteś marzeniem albo snem), 
jesteś romantyczna”; a, w związku z tym, że znajduje się tutaj 
także odniesienie do samego siebie, to można powiedzieć, że 
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„romantyczna – tak jak ja”. Maksymilian Tchoń w swoich 
utworach, zwracając się do jakiegoś ideału kobiety wydaje się 
bardzo często kierować te słowa również do samego siebie. 
Choć w przypadku tego wiersza jest to znacznie mniej 
zaakcentowane niż w wypadku pozostałych, które poznałam. 
W piątej zwrotce z kolei autor w dalszym ciągu przemawia do 
nierealistycznie doskonałej wybranki, czyli w tym momencie 
do Beatris: „(…) czyste idee są wieczne jak pręgi twoich 
spojówek”. – To zestawienie jest wielkim dowodem na tę 
gloryfikację. Idąc dalej, doczesny żywot zdaje się kontrastować 
tutaj z pytaniem, jakie Demiurg zadaje o duszę. Szósta strofka 
natomiast rozpoczyna się od wyznania na temat łaknienia 
życia, co wiąże się w „gładki” sposób z poprzednią. Następnie 
poeta pisze o wędrówce do „punktu zero”, jak również łączy ze 
sobą dwa identyczne w swojej przenośni obrazy, czyli 
„perturbowanie” jakby na koniec świata i właśnie do „punktu 
zero” na ciele tejże idealnej kobiety. Obrazy te scala w dosyć 
zawiły i zawoalowany sposób. – Tak, jakby chciał zatrzeć 
istniejącą między nimi faktyczną przecież granicę. Kolejna 
zwrotka wydaje się być w tym sensie natomiast pewnym 
odbiciem i odpowiednikiem poprzedniej. Trochę jakby twórca 
„zawrócił”, snując swoją opowieść, ułożywszy ją przy tym nie 
tylko w innych metafizycznych symbolach, ale przede 
wszystkim, w odmiennej chronologii. W pewnym sensie można 
porównać go do malarza pokazującego ten sam krajobraz z 
różniącej się nieco perspektywy czy w innym oświetleniu. 
Następna strofka obrazuje z kolei jakiegoś rodzaju podwójną 
świadomość podmiotu lirycznego, który przedstawiony jest 
tutaj również jako filozof, a wcześniejsze słowa – jako jego 
„kwestia” z przeszłości. Bowiem, parafrazując słowa poety – 
„dziś filozof płacze, a byt nie ulega wzruszeniu.” Faktycznie w 
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tym miejscu „umiłowanie mądrości” w znacznym stopniu 
przenika się z poezją. Natomiast „przestrzeń się nie rozpływa 
nade mną”, jakby nie ginęła rzeczywistość albo jej odbiór. W 
zamian za to dzieje się tak jedynie z „interpunkcją gwiazd”, tzn. 
z wyobraźnią, abstrakcją. I zarazem jedna, jak druga wizja więc 
są kompatybilne z życiem. Nawet w przypadku jego 
„debiutanta”. Takie określenie z kolei pasuje do opisu kogoś 
niewinnego i niedoświadczonego. Podmiot liryczny, który 
posiada takie właśnie cechy, odbywa lot ku słońcu. – Ten 
fragment tekstu nasuwa niestety skojarzenie z lotem Ikara. 
Powstają również dalsze pytania. – Czy ta alegoria jest 
symbolem pasji autora? Literackiego zamiłowania? 
Prawdopodobnie tak jest. W tym wypadku nasuwa się jedynie 
refleksja dotycząca braku możliwości ustalenia źródła tego 
pesymizmu. Swoją drogą, porównanie upodobania do 
tworzenia z pasją oznaczającą drogę krzyżową Chrystusa jest 
dobrane w sposób genialny. W tym miejscu „potoku” 
przemyśleń autora przypuszczalnie popłynęły one ku jakiejś 
misji pisania; ku – mesjanizmowi. I znowu pojawia się tutaj 
bardzo częste w przypadku twórczości Maksymiliana Tchonia 
odniesienie do dzieł romantyków. Poeta pisze: „niczym wybór 
Hamleta, niczym gniew Zeusa”. – W dalszym ciągu zmierza 
więc on w kierunku metafizyki zarówno literackiej, jak i 
religijnej. Z kolei pragnienie stanięcia ze światłością dnia 
naprowadza w analizie do powrotu do wątku dryfu w stronę 
słońca. I ten właśnie fragment wydaje się zamykać jakimś 
rodzajem literackiej (ze względu na technikę) i abstrakcyjnej (ze 
względu na charakter treści) klamry zwrotkę dziewiątą. Twórca 
w dalszym ciągu zwraca się tutaj do jakiegoś bytu, który 
posiada zwłoki jego dorobku w zakresie sztuki słowa. Idąc 
dalej – widoczne są tu odniesienia do śmierci właśnie. Verbum 
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(**) tej osoby bowiem, być może stanowiące odpowiedź, jaką 
udziela ona podmiotowi lirycznemu, jest „rozebrane na 
przypadki”, więc jak gdyby zniszczone. W sytuacji tej nasuwa 
się ciekawe skojarzenie z deklinacją, ponieważ „odmiana” to 
jednak tylko „przemiana”; natomiast autor uczynił z tego 
przenośnię destrukcji tegoż słowa. Dusza oddana w cerkwi, 
która czeka na ostatnią potyczkę z kolei, jest niczym „walczący” 
zmarły, czyli śmierć okazuje się być początkiem nowego życia i 
nie stanowi zakończenia tej wojny. Natomiast w dalszej części 
utworu – „darowizna na grecki Panteon” przenosi czytelnika w 
tym rozbudowanym zestawieniu wprost z samego 
chrześcijaństwa do świata wierzeń starożytnych Greków. W 
tym miejscu pojawia się również skojarzenie z oddaniem ducha 
Bogu (chrystianizm) oraz złożeniem ofiary rodem z systemów 
religijnych świata przedchrześcijańskiego. Następna zwrotka z 
kolei przywołuje na myśl pogrzeb Demiurga, jego pióra, a także 
tworzonej przez niego „czystej poezji”, to znaczy takiej, która 
nie jest zaburzona żadnymi wpływami, „na sześć siódmych 
niewiadomego dnia”; tj. w pewnym sensie na okres, który nie 
istnieje, jak np. „greckie Kalendy”. – Sytuacja ta znajduje się 
więc jedynie w sferze wyobrażeń. W świecie realnym natomiast 
musi ona sytuować się w „niebycie”; nie istnieć. (…)  
Reasumując, technika strumienia świadomości, czyli pewnego 
rodzaju monolog wewnętrzny, pozwala więc twórcy na 
przedstawienie fragmentu swojego „endogenicznego” świata 
również w prozie poetyckiej, a nawet w poezji, z zachowaniem 
przy tym jej kluczowych cech gatunkowych, jakimi są 
nastrojowość oraz alegoria; co udowodnił swoim warsztatem 
artystycznym tarnowski poeta – Maksymilian Tchoń. 
Przypis:  
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(*) Tchoń Maksymilian: Ars poetica. Toruń: Wydawnictwo 
Adam Marszałek, 2015. ISBN 978-83-8019-212-6. Demiurg pyta 
Moskwę, s. 25-27. 
(**) Verbum (łac.) – słowo. 
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