




-5-
Maksymilian Tchoń

-17-
Grzegorz Bronakowski

-29-
Wojciech Dobrowolski

Autorski wybór tekstów poetyckich, haiku i grafik: Maksymil ian Tchoń, Grzegorz Bronakowski, Wojciech Dobrowolski

Skład i opracowanie: Wojciech Dobrowolski

Rybnik, 201 9



Na p amią tkę na szego wy ją tkowego s p o tkania

Ry bnik , 2019



-5-

Maks ymil ian
Tchoń

grafika: Maksymilian Tchoń





-7- Maksymilian Tchoń

Wędrówka, podróż

- późno już, świta.

nieprzychylny czynom stawiam krok w tył, by zrobić

dwa do przodu i wygrać głośny maraton. w końcu,

na skraju świateł zdewastowanych morskich latarni,

we wnęce nieba morze rozpalone świtem wrze,

i srebrzy się pianą. oznajmiam: wygrałem.

po fregaty ścielone wiatrem w oddali - widzę, widzę

srebrzyste góry. to Alpy, a rysy jako ujarzmione

lazurowe wybrzeże Sewastopola zalewa wulkaniczny

pył. to tylko niewiara, bezduszność,

zmęczony pielgrzym na rozdrożu chłopięcych dróg

odkrywa ranę prawdy na ciele obcego lądu, która się

nie bl iźni, choć w chwil i zwątpienia trzeba nań

śmiało zejść. otworzyć nowy rozdział.
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Ars poetica

rozwaliłem się jak Bashō

o skałę której skarpa wyznacza południk zero

l iryczny 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 ksylografi i 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 utyl izacj i humanitarnych

humanistycznych odpadów

to

mój Savoir Vivre

gdzie nieoheblowane drzewo czeka na swoje

przeznaczenie wytrzeszczając oczy ku

gwiazdom z cieśniny Naruto to waga nocy w gramaturze

dnia Waga nocnej pory na południowym niebie z baśniowej

dol iny a jest ono takie jest ono następujące:
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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

del ikatne wspaniałe nie zazdrości nie

szuka poklasku nie jest też naiwne ponieważ potrafi

bawić się l inią 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 i le 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

niczym Beksiński i jego zarysy kształty

niczym Beethoven i jego etiudy

dziś ja piszę na nowo swoją

„Pieśń nową” zdzieram z siebie jarzmo

cierpl iwej obelgi ponieważ ci którzy nazywają mnie Poetą

bo ci którzy trwają w swoich postanowieniach

bo ci którzy mówią że jestem Mil ion

bo ci

bo ci

w katedrach dźwięku Maxima

Longa Breve
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Ruchome dzieje

ruchome dzieje

kapłani nauczyciele sędziowie artyści

szewcy lekarze referenci

trzydzieści lat wojny minęło w imię boga

trzydzieści lat po ślubie

trzydzieści wierszy

kapłani nauczyciele sędziowie artyści

szewcy lekarze referenci

za trzydzieści srebrników sprzedany krzyżowi

upór nad męstwem

poszcząc trzydzieści dni

jako post scriptum post mortem post factum

niech wola pisania wyprzedzi

niewolę niepisania uznanie przychodzi zawsze

o jeden dzień za późno
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wziąłem tabletkę antykoncepcyjną

a koncepcja wylała się z kiel icha

pedagogowie zagubieni we własnych sercach

w raju gdzie nie-młodość

choć nie wierzę już w nic

daj mi wieczną miłość niech trzydzieści sekund rozbije

minutę

o periodyczność słońca

w dwa ciała: boskie i ludzkie

bym uwierzył

w kapłanów nauczyciel i sędziów artystów

szewców lekarzy referentów

chociaż nie widziałem tęczy ani trzydziestu osób

którym zadano pytanie?

w żadnych językach świata

blues grany czysto harmonijnie
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policzki różane
i piękne jak nasturcje
rankiem zerwane

z sadu naszej wiernej
miłości gdy słyszę szept
a morze muzyką

źrenicy się rozwiera
jak membrana między
kolejnym decybelem

przechodzę przez
nie między jedną falą
a drogą i krzykiem

zagajanej prawdą
biedronki lecę do nieba
po okruszek chleba

a pod paltem skrywam
swój ostatni rok naszej
wybornej tęsknoty

Poema naiwne

gdzie te góry
widziane szeptem
twojego wzroku

gdzie te morza
przelane łyżeczką
twojej goryczy

gdzie te pustynie
suche i gorące twoim
stopom przeznaczone

niczym wiersze na
twój stelaż pamięci
rzucone gdybym

tylko był nocą
odkupiłbym cię
wilgocią naszego

dotyku gdybym tylko
był zimą zamroziłbym
krople twojego

czułego pocałunku
gdybym tylko był powietrzem
otarłbym się o twoje
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„Ile znasz języków?”

Nie wiem czy wytrwam do końca spektaklu
- mam tremę
- zapomniałem kwesti i
- nie chce się sprzedać miłości fizycznej

w zamian za pisanie na kolanie, tego co miało by być
- mam kreacje z epoki dramy
i wymagam od siebie emocji ogłaszanych mil ionom
- bywam dwa razy nieszczęśliwy w życiu
– kiedy gram i kiedy nie gram

ale też mam umiejętność czekania, kiedy jeśl i temu zaprzeczam,
zawsze marzę o popularności,
bo to jest oznaką, że mi się powiodło

- lubię światło, nawet w nocy, kiedy zbawia mnie owacja
- mam nałogi: wariactwo i powaga
- czasami muszę być dzieckiem, ale o tym nie mówmy<
- na usługach reżysera ścielę pościel
- mówię: dzień dobry i do widzenia marzeniom i grzechom
- wierzę, że przyjdzie czas, kiedy oddzielę życie
od sztuki

i wiecznie w drodze uczę się bywania,
w rolach drugoplanowych, czasem nawet statystów,
bo człowiekiem się jest a aktorem bywa
– jak się te czasowniki poprzestawia,
może być niedobrze, mogą nam wzruszyć ramionami
albo dać różę w usta stawiając szampana

wiedz, że
- tyle razy jesteś człowiekiem ile znasz języków
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drogą przez bržewc

tobie,

utkany z pajęczej sieci i chleba blady uśmiech i kryza

w swojej niepohamowanej formie odmęt przeszłości -

to ja towarzysz bawarskiej podróży obywatel prawy

z korzeniami germanów i w histori i stałych żywych kresów

bierzesz na dywanik swój mózg jako oficjalny standard a ja

myślę że co z obrazu to z duszy której by nie dościgły pąki

kwitnącej wiśni w tym kraju na tej ziemi cicho siedzę i tak

myśli natężam ciekawie że widziałbym przejrzyste i błogie

niebo gdzie lot jaskółki czy trzepot wróbla nienachalny

tętent gi la wspinam się ach wspinam na drabinę jakuba

przypartą do muru chwały dziś ja uparty ja na głośno i czule

wymawiane twoje imię depczę świeże ślady naszych

stóp bo kocham cię w liczbowej skali i niel iczbowym

diagramie w kojcach swoich myśli uporczywie pchanych

w przestrzeń między słowami który wypełnia po brzegi

niesłyszaną melodię która już tylko drży i trwa

jak to love straße

27 wrzesień, 2014
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/deszczu strugi/

pochylają się drzewa

wierzba kiwa swą głową

w nade mną jesiennym

/w wielkiej ciszy/

zabrakło słów głucha

noc noc głucha na drżącej

gałęzi sowie spojrzenie

/tender/

cisza w przedziale

w kuszetce świetl iste niebo

nocą lepiej nie spać

/monolog/

jestem synem ognia

w tobie oceany marzeń

w tobie roztocza słów
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List do. L2

z wieczora po tym tygodniu pozostanie lej po wybuchu

w mojej pamięci na zawsze bezsilność utopii

.

i mimo że obydwoje wiemy

że za rogiem jest kolejna klęska

to przecież nie zrezygnujemy

szkoda że w przeciwnych kierunkach

żeby obejść ziemię i spotkać dopiero wtedy

kiedy skóra na dłoniach będzie sucha i krucha

weźmiemy za nie by krwawić

w uścisku a oczy zakryte bielmem

będą pamiętały tylko to co było

ale nie na zawsze bo

pomimo że za rogiem czai się klęska

to pójdziemy

szkoda że nie razem

żeby okrążyć ziemię i spotkać

niesieni przeciwnym wiatrem

wywołamy zawirowanie na piasku

i ki lka kropli

prześwietlonych do wyparowania

przed upadkiem
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***

po ból w klatce

tak jakby świat się rozpychał

jakbym implodował z wolna

to wciąż większy bezsens

słodka amfetamina na sen

a przecież jest tak pięknie

tak namacalnie że mogę to niszczyć

rwać w strzępy słońce na cudownie błękitnym tle

nic nie chcę

początków końców wnętrz

żadnych przed po i teraz

pierdolić to

świat nadrealny jak ciepło betonu

jak zawsze w drodze bez celu bez domu

mam nadmiar wrażeń i wciąż brak spokoju

te same twarze bez twarzy i natłok symptomów

nikogo nie znam nie znaczę nikomu

okruchy sypię na blaszki bi lonu

dam co najlepsze i dalej do grobu

jedyna droga nie ważny kierunek

to tylko słowa ostatnie to trunek

i tylko głowa może to unieść

lub unicestwić najlepiej jak umiesz

żyj jeszcze chwilę za chwilę umrzesz

odpłynie wszystko i wyschnie strumień

z sumienia wyszło jak z jabłka robak

tych kilka słów wartych tyle co wczoraj
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moja Małgorzata III

.

każdym oddechem

tylko dym

miejskie powietrze

tylko dym

nie ma ciebie nie będzie

wiem

tylko dym z ust

i nawet żar to mrok

zwijam się

już nie muszę stać twardo

nie patrzą

poza nie musi być gardą

nie widzę

wszystko na czarno

do rana dym

miejskie powietrze przez otwarte gardło

l iści szum

owoce opadły i śmierdzą

nie przyjdziesz już

odeszłaś jak słowa pisane kredą

w czarnych snach które pieką

jak w oczach dym

jak w ranie łza

jak oczy przemyte

i nie chcę

nie czekać przez całe życie

aż przyjdzie śmierć

dopełnić nieoczekiwanie
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Brak

są takie dni w których

i o których nie powinno się

pisać wierszy

*

jesteś tu sam? to kto do ciebie mówi

to kim ja jestem. nie jesteś tu sam?

ale przecież nikogo nie ma, więc kto

co? ściana, drzewo czy

*

dobry Boże, dawno nie zawracałem ci głowy

tak dosłownie, teraz siedzę w rozterce

i głaszczę głowę syna.

może to droga, ale byłem ostatnio na jednej

i nie podobało mi się, wolę ścieżki w lesie

zajęcze ślady i rozorane przez dziki trakty
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myślę, że ty wiesz, a reszta to brednie

bez nich łatwiej mi się skoncentrować

kiedy mam pływać. kładę się w śniegu i macham rękami

a później nic, jest tak samo, ty wiesz

a ja leżę i nic, i nawet oddech już słaby

i ból coraz mniejszy.

*

są takie dni kiedy się nawet nie zauważa

wstaje się rano, odpija przydział kawy a ona tam jest

taka szpilka w okolicy przepony

ale są takie dni kiedy ktoś ją wyciągnie

przypadkiem, celowo, lub sama wypadnie

i dziurka rośnie, od ranka niezauważalnie

po ziejącą wyrwę na wyimaginowaną dłoń

przynoszącą wyimaginowane serce

na wyimaginowany przeszczep

*

są takie dni w których

i o których nie powinno się

mówić, że to jeden z nich
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Przez wszystkie przypadki

.

ul ica jak ul ica

bruk w grudniu nad ranem

zaścielony skrzącym białym

jeszcze nie używany

jestem tu sam

świat wstrzymał oddech

tylko z komina jasny dym i trzask

boję się ruszyć - to taka chwila

kiedy wiem że jestem więc chwilo trwaj

dreszcz jednak mnie napomina

i pryska czar

czas nadal stoi a ja się wspinam

dopóki nie odtaja ślad

wtedy tylko bruk szklisty

ul ica jak ul ica

w którymkolwiek z miast

.
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Dylatacje między nami

dworzec, całkowity zakaz palenia

dostanę mandat za to jak na ciebie patrzę

ten pociąg zawsze odjeżdża o czasie

zawija na bocznicę jak do portu

nie wsiadłaś - dziwne

z pewnym siebie zdziwieniem nadal patrzę

od stóp do mózgu

chcę poznać, zapamiętać i posiąść

patrzę i patrzysz i wiemy

otwieram usta i migasz do mnie

"która godzina" więc odpowiadam

" kocham cię"
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***

szeptem

bo cisza odlicza sekundy

bezwolne oddechy i uderzenia serca

jest ciemno

nie noc bo ona daje obietnice

słońca jak słowa wygasły w gardle

sucho w ustach posmak cynamonu

daleko dom i nie chodzi o przestrzeń

nie mam jej w sobie tylko powietrze

oddechy sekundy i bicie bez serca

cynamon usta i ciemność kaleka

bez domu bezduszna przestrzeń odległa

do tam do wtedy aż

budzę się i nie wiem czy nie śnię

cisza odlicza sekundy bezwiednie
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marzec

kot pod drzwiami

zostawił mysz

płatek wiśni

kolejny nie wysłany

list do niej

vulture

at the blue sky

free doom

łopot serca

z zamkniętych dłoni

tylko skrzydła
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Czerwcowe

pierwsze czereśnie ochrzciłem pluciem pestek

opadały spokojnie w zapomniany krajobraz traw

dziknąc w każdym śnie

rano wydłubywałem ukradkiem żywicę spod kory

dla przyjemności oglądania słodko-gorzkich

bursztynów rozmytych w jasnych oczach

co dzień wstawałem wcześniej

a mimo to uśmiech zanikał

teraz już tylko dotyka

końcówkami rozpuszczonych włosów

sepię wspomnień o ostatniej podróży światła

po gałęziach nasiąkniętych zapachem

rozmazanym brudzie na ciepłym policzku

a mimo to słyszę

będzie dobrze

szept czerwcowych poszukiwań

kiełkujących co roku pestek
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Zgnilec amerykański pszczół

obszar zapowietrzony to ścięte drzewa

młode królowe dotykające czarnej ziemi

opuszki palców liczące dzieci

obserwuję z daleka jak tworzy się rój

z pojedynczych fragmentów nieba będzie

burza- to pewne tak jak ojciec

który życie spędził wśród pszczół

na modlitwie do drzew ciągnie mnie

w gardle kamień – gorzki miód



WojciechDobrowolski

O kolejności karmienia gołębi

Stoję pod ścianą nasłonecznioną plecami popołudnia, wyciągam kromkę chleba,

wysuszoną od codziennego trzymania. Czuję jak pod palcami powoli rozdzielają się

minuty, godziny, z dni zrobiła się dziurka, w sam raz na palec; na chwilę powraca

dawna zabawa w kowboja, ale za stary już jestem i łapię tylko wzrok przechodniów.

Myślałem, że to będzie łatwe: wyjdę i położę się obok książki, nie przestanę czytać.

Gołębie nie mogą się jednak do mnie przekonać, chodzą swoimi ścieżkami, omijając

wystającą z ziemi skałę. Wietrzeję. Kruszę się. Wydłużony zachód słońca powoli

opuszcza moje nogi, tułów, okna, odchodząc za wzrokiem. Ściana chłodnieje.

Gołębie z furkotem gromadzą się, dziobią. Opuszczone zwitki chleba.

-33-
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Znowu będziemy kosić trawę

popijając kawę w szklance z koszykiem

wyprostowałem kilka chwiejących się żerdzi pogródki

wzrok już nie biegał w każdą stronę

w przeciwieństwie do stóp odbitych na kamieniach

zaspane tropy zlewały się z odcieniem wszędobylskich buków

złaziły leniwie spod dachu Klimczoka aż po samo dno doliny Biłej

goszcząc w rękach babki która kręciła się już koło pieca

tu wstaje się wcześnie nie zaciągając słońca pod kołdrę

by przeglądnęło się dopiero w garnku z białym barszczem

ale pierwszym cieniem chce się oprzeć o żerdź

wdychając z nami jeszcze wczorajsze zapachy

z nagromadzonego odludziem ogniska

pokaszliwałem wciąż dymem z porannej koszuli

wyzwalając łzy i zamglone pobliskie Skrzyczne

wraz z szeptem Boże jak pięknie

pospiesznie wepchanym w puste jeszcze kieszenie

dopijając kawę daję czas trawie na ucieczkę

gospodyni nie jest tak łaskawa



Obudź się tato

Na skraju lasu rósł chrzan

dwa korzenie wystarczyły na sześć słoi pełnych ogórków

rękoma wciąż brudnymi od ciepłej ziemi strugałem białe pałeczki

aromat wiercił w nosie

W piwnicy wzdłuż ścian były półki

foszty nieheblowane czasem służyły za grudzę na ziemniaki

brudne od gliny z wykopek zaschniętej po latach

nasiąkały kipiącym kiszonym sokiem spod nakrętek

kleiły się do rąk

Szliśmy za ręce machając ósemki a może były to zwykłe kółka

na ramieniu miałeś wielką łopatę nogi zanurzone w gumowcach

ja sandały spękane wargi

Obudź się tato

-35- WojciechDobrowolski



Nie wypatruję jaskółek w grudniu

stłumione kroki

tak szybko znikają pod cichą zawiejką

odwracam się

kiedyś stał tam mój stróż

szeptał coś o płatkach śniegu

patrzę jak umierają

rodzą się i wciąż

wciąż opadają cicho zasypując drogę

przyszło mi iść już tylko w jedną stronę
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Pustoszeją topole

nie dziwi mnie że z przyjściem jesieni schną liście

im mocniej tym wyżej unosi je wiatr

oczy wpatrzone wędrują po niebie

jest jasno niebieskie

zamknięta w dłoni para powoli stygnie to także nie dziwi

gdyż z każdym dniem jest coraz chłodniej

trzeba mocno pocierać ręce

jedyne źródło ciepła

zbieram codziennie l iście i wklejam w kalendarz

te mokre dokładnie przekładam bibułą

nie dziwi mnie że coraz częściej

nie pamiętam
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parasol

złamany w pół

idę pod wiatr

stary karabin

na plecach chłopca

suchy patyk

płyną liście

płytkie wody rzeki

chłodzą stopy

para z ust

krótka rozmowa

o jesieni





Maksymilian, Grzegorz i Wojciech – po kilku latach

znajomości na portalach internetowych, postanawiamy się spotkać.

Okazją jest jedno z cyklicznych wydarzeń grupy WIA Wytrych Gość

Plus Ktoś w sierpniowe popołudnie w Rybniku .

Każdy z nas, niesie inne doświadczenia życiowe i twórcze,

wzbogacając kulturalną cząstkę polskiej przestrzeni. Maksymilian –

małopolski poeta z dorobkiem kilkunastu tomików, Grzegorz –

poeta-slamer rodem z Mazur i ja – Wojciech , szukający

w podbeskidzkich krajobrazach swojej życiowej drogi. Niniejszym

zbiorem dziel imy się z czytelnikiem naszą różnorodną wrażliwością,

otwierając się i udowadniając, że to, co nas dziel i może też łączyć.

M. G. W.




