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ALEKSANDER NAWROCKI

Drodzy czytelnicy i miłośnicy poezji

P
ochodną Światowych Dni Poezji UNESCO są Fe-
stiwale Poezji Słowiańskiej, od r. 2008 organizowa-
ne w Warszawie, od pięciu lat także w Londynie. 

W tym roku ten w stolicy będzie już X. To spory okres w hi-
storii, podczas którego wiele się zdarzyło, nie tylko w świe-
cie, ale i w życiu każdego z nas, wielu odeszło na niebieskie 
łąki do Wielkiego Manitou, wielu szuka nowych słów do 
wiecznie tej samej poezji, żeby ją inaczej wyrazić… Każdy 
nasz kolejny Festiwal gromadzi indywidualności, krajowe 
i zagraniczne, Słowian i tłumaczy literatury słowiańskiej, 
bez których każda literatura byłaby niema poza obrębem 
języka, w którym została zapisana. Dlatego tłumaczy honorujemy szczególnie. Już 
dziesięciu, na wniosek naszej Redakcji, otrzymało nagrody pieniężne Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, nie tylko z krajów słowiańskich, ale i z Niemiec, Ru-
munii, Węgier, Wielkiej Brytanii etc., tym samym poszerzając znajomość naszej lite-
ratury w świecie, a jednocześnie, przez obecność kolejnych zagranicznych twórców na 
naszych Festiwalach, uczymy się wiedzy o ich literaturze. Zostało też przetłumaczone 
i wydane wiele książek naszych poetów na języki obce oraz kilka antologii dwujęzycz-
nych w serii MOSTY, m in. Warszawa – Petersburg, Warszawa – Moskwa – Riazań, 
Warszawa – Grodno, Warszawa – Ateny, Warszawa – Bari, a w tym roku Warszawa – 
Ryga oraz Warszawa – Londyn – USA – Wilno. Te antologie to jak 12 apostołów, któ-
re idą w świat z naszą poezją, a zostawiają nam swoją. Na tegoroczny Festiwal oprócz 
kolejnego, tym razem podwójnego numeru „Poezji dzisiaj”, już 124–125, wydaliśmy 
właśnie dwie dwujęzyczne antologie, album ze zdjęciami uczestników poprzednich 
Festiwali oraz przypomnieliśmy twórczość naszego pierwszego poety o międzynaro-
dowym – swojego czasu – rozgłosie, Kazimierza Macieja Sarbiewskiego, uhonorowa-
nego Złotym Wieńcem przez papieża Urbana VIII (pierwsza połowa XVII wieku) za 
wiersze w języku łacińskim, które na język polski przełożył ostatnio Ryszard Tarwacki. 
Zarówno Sarbiewski jak i Tarwacki pochodzą z serca polskiej ziemi, urodzili się bo-
wiem na Mazowszu, jeden od drugiego niespełna o kilkanaście kilometrów. Oprócz 
poetyckiej gali i rozmów o literaturze, powieziemy naszych gości w kraj, na tzw. wy-
cieczki poetyckie, podczas których poznają nie tylko nowe środowiska literackie, ale 
i obyczaje innych regionów oraz ich geograficzną urodę.
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Popołudnie
Kiedy myślę o wszystkim co kiedykolwiek chciałem robić
Wszystko wraca do ciebie,
Którą kochałem.

Gdy lata mogły minąć w spojrzeniu – 
dłoń –
widok –

By skończyć się
Zbyt prędko

Cała tajemnica
W jednym popołudniu.

Jedna sekunda czekania:
Rozczarowań godzina cała.

Cóż możesz powiedzieć,
Do nas którzy byliśmy razem przez ten dzień?

Popołudnie było długie otoczone twym ramieniem 
twego oddechu chłodną chmurką wokół mej twarzy
i miłością w twoich oczach.

To za tym tęsknię tak mocno.

 Tłumaczyli Anita & Andrew Fincham

POECI ZAGRANICZNI – w tym również z Antologii MOSTY 

ANDREW FINCHAM
Wielka Brytania

Poeta, redaktor, tłumacz, teolog, histo-
ryk. Urodzony w rodzinie nauczycieli, muzyków 
i księży, porzucił studia prawnicze i ostatecznie 
ukończył studia w College’u Wadham Uniwer-
sytetu Oksfordzkiego na wydziale Filozofii, Po-
lityki i Ekonomii. Książka jego autorstwa „Mały 
drewniany domek” ukazała się w Polsce w 1999 
roku z ilustracjami krakowskiego artysty, Ignace-
go Czwartosa. 

Współpracę z czasopismem Poezja dzi-
siaj rozpoczął od przekładów – wraz z żoną 
Anitą – poezji polskiej na Światowe Dni Poezji 
(m.in. Ernest Bryll, Aleksander Nawrocki, Lam Quang My, Bohdan Wrocławski, 
Jarosław Klejnocki, Jacek Dehnel), a po publikacji własnych wierszy brał udział 
w licznych spotkaniach autorskich. W ciągu ostatnich 20 lat jego prace ukazały się 
w wielu zbiorach i antologiach, ale samodzielny tomik poezji „Środek ciężkości” 
wydany przez IBiS pozostaje jak dotąd jedyny. Przez 10 lat Andrew był redak-
torem New Europe Writers, tworząc coroczne antologie współczesnej literatury 
z Europy Centralnej. Artystyczny samotnik, dąży do nieuchwytnej oszczędności 
słowa, które ma rezonować więcej znaczeń podczas czytania. Zafascynowany tą 
sztuką, opisuje poezję jako „guziki na płaszczu życia”, a poezję jako „malowanie 
kamieni przy drodze” – zapewnienie, że ktoś już tędy przechodził. W 2017 roku 
powrócił do występów publicznych, gdy powierzono mu rolę Nadwornego Poety 
festiwalu Soysambu in the Wild w Kenii. Mieszka między Stratford-upon-Avon 
w Anglii i Bretanią we Francji.
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STEVE RUSHTON
Wielka Brytania 

Ukończył wydział sztuk pięknych w Kingston 
Polytechnic (Wielka Brytania). Prace jego regu-
larnie prezentowano w Anglii. W latach osiem-
dziesiątych studiował historię sztuki w The Co-
urtauld Institute i w Birkbeck College w latach 
dziewięćdziesiątych. Następnie pracował w dzie-
dzinie edukacji przez kolejne dwadzieścia  lat. 
Powrócił do sztuki i zaczął pisać wiersze w 2004 
roku, wystawiając i biorąc udział w performance, 
audycjach radiowych (Resonance FM) i w East 
End, w Londynie. Publikacje obejmują tomi-
ki poezji: „Single Sweet Sex Education Teacher 
z Chichester” (Not Your Average Type 2012), kolekcję książek „Burning a Paper 
Plate – Towards a New Art” – w kierunku nowej sztuki (erbacce-press 2015). Przez 
ostatnie dwa lata koordynował projekt poetryartexchange, międzynarodowy projekt 
współpracy, obejmujący wystawy, koncerty i książkę internetową o tym samym tytu-
le, opublikowaną przez Contemporary Literature Press, wydawnictwo internetowe 
Uniwersytetu w Bukareszcie. Obecnie  współtworzy, nowy internetowy, multime-
dialny magazyn „Crevice”.

* * *
Gdy noc się zmienia w dzień, niebo,
Najbardziej delikatnie niebieskie,
Szczotkowane chmurami
Jakby malowane przez Tiepolo,
A wiatr oblizuje wierzchołki drzew,
I ptaki latające,
Są postrzegane przez Eileen wschodzącą

Z zadumy,
I szczotkującą zęby,
Wyobrażającą sobie białe chmury 

nad ziemią,
Widzącą je w swym lustrze
W piance pasty do zębów
Ustach wczesnego poranka.

         Tłumaczyła Anna Maria Mickiewicz

PETER L. EVANS
Wielka Brytania

Jest członkiem założycielem grupy poetyckiej 
Poets Anonymous w Croydon (dzielnicy połu-
dniowego Londynu). Od wielu lat pisze wiersze, 
które były wielokrotnie publikowane. Interesuje 
się średniowieczną poezją angielską. W paździer-
niku 2017 roku odbędzie się czytanie skryptu 
w jego adaptacji, średniowiecznego poematu an-
gielskiego „Małżeństwo Sir Gawain i Dame Ra-
gnell”. Ponownie, po wielu latach, zajął się łucz-
nictwem i obecnie zmaga się z tajemnicami łuku.

Wyspy rozczarowania 
po pięćdziesięciu dniach 
gdy zabrakło pokarmu i wody 
wyspa w zasięgu wzroku 
opuszczane są łodzie 
lądowanie na ostrej krawędzi rafy 
wyspa zaprzecza
brak wody 
brak pożywienia 

na innych wyspach archipelagu 
mieszkańcy byli nieprzyjaźni 

nie są to te Wyspy Rozczarowania na których 
piętnastu ocalałych rozbitków czekało osiemnaście miesięcy na ratunek, na których 
szesnastu ocalałych rozbitków czekało siedem miesięcy na ratunek. 

ale istnieje wiele Wysp Rozczarowania
rozsypanych po naszych atlasach 
i wszystkie bez nadziei

 Tłumaczyła Anna Maria Mickiewicz
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Dmuchawiec  
(modlitwa do natury)

Kocham cię kanciasta naturo, nie znająca litości
a nawet sympatii dla nieśmiałych i słabych.
W złośliwej piękności dajesz azyl maluczkim
ale żądłem ukrócasz zbyt śmiałe zbliżenia.

Kocham was zielone doliny, farbowane kobierce,
tajne dróżki i ścieżki wijące się i skaczące,
by nagle zawrócić, ciesząc się własnym sprytem.
I was obolałe wzgórza sięgające swych szczytów.

Kocham was tajemnicze wybrzeża, lustra 
kredowych duchów w nocnej mgle. Srebrne Brzozy
tak pełne blasku w ciemności, lecz łaciate w dzień.
Jak natura mogła zakpić z takiej powabności?

Kocham was zarośla z przestraszonym włosem
i was aroganckie drzewa, co na przekór zimie 
zrzucacie ubrania. Głupiutki liść tańczy
w świetle reflektorów, kręci piruety i ginie.

Kocham was borsuki, rude lisy, na żer pędzące
nieznanymi szlakami w bezczasowym biegu.
I ciebie sowo skryta w obojętnej masce,
co grasz swoją rolę, ponad nami.

Kocham cię deszczu, uliczny strumieniu,
co niesiesz wszystko co było przed tobą
i żłobisz własne drogi w poszukiwaniu domu.

Kocham cię dmuchawcu mały, co łamiesz
chodnikowe płyty i przypominasz niedowiarkom
o wytrwałości, której my nigdy nie poznamy.

 Tłumaczyła Magdalena Chojnowska

TED SMITH-ORR
Wielka Brytania

Opracował szereg ilustracji na zamówienie: Au-
stralian Consolidated Press, archiwum City of 
Westminster, dział edukacji, opracował również 
loga firm. Tworzył ilustracje – dziwaczne i pro-
ste – obrazy dla prywatnych galerii  w Wielkiej 
Brytanii, Europie, Australii, Nowej Zelandii i Ja-
ponii.

Udostępniał wiersze i ilustracje w Char-
lton Athletic FC,  Centenary publication – Bar-
tram Saves the Day – 2005. Opowiadał historię 
rodziny w czasie II wojny światowej oraz zaan-
gażowanie klubu. Sponsorowany przez Departa-
ment Edukacji Greenwich i CAFC. Ilustracje dla Here We Go Round Mulberry 
Bush 2007 – Julie Daniels. Wiersz przedstawiający 400-letnią historię Charlton Ho-
use, dla Charlton Manor School. Wspomagany przez Stowarzyszenie Piłkarzy Za-
wodowych opublikował książkę „Football: Pure Poetry” (1999) – antologia poema-
tów poświęconych piłce nożnej napisanych przez brytyjskich fanów futbolu. Ted 
Smith-Orr jest organizatorem grupy poetyckiej Poets Anonymous, Croydon, która 
działa od 1991 roku. Z grupy warsztatów domowych stała się jedną z wielu znanych 
organizacji poetyckich w Wielkiej Brytanii. Pomagał podczas dziesięciu edycji festi-
wali Poetry Plus. Był jurorem w konkursach poetyckich dla dzieci i dorosłych. Pro-
wadził warsztaty poezji i sztuki (często z Crispin Thomas, poetami piłkarskimi) dla 
dzieci w szkołach, bibliotekach i klubach piłkarskich w Londynie i Surrey, a także 
wraz z więźniami w czterech więzieniach w Walii. Prezentował poezję od Chichester 
do Edynburga, w Bibliotekach Poezji w Londynie i Edynburgu i poza nimi; pojawiał 
się w stacjach radiowych BBC w Anglii i Walii, w telewizji News 24, a także jako gość 
chóru West End Gospel Choir w Ronnie Scott’s Jazz Club.
Aktualnie kończy wiersze do książki „At the Backs of Shops and Houses” i współ-
pracuje z Peterem Evansem w Croydon Radio oraz w miesięczniku „Poets Anony-
mous Poetry” – kocha każdą chwilę związaną z tymi działaniami. Poets Anonymous 
spotykają się w każdy pierwszy piątek miesiąca, w Matthews Yard.
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PIOTR ANTROPOW
Łotwa 

Urodził się w Łotwie (1945) w rezeknieńskim 
rejonie, w rodzinie łatgalskich starowierców. 
Wcześnie zaczął pisać wiersze – pod wpływem 
poezji Siergieja Jesienina. Profesjonalny dzien-
nikarz, poeta, pedagog, autor 5 zbiorów wierszy. 
Publikował w kraju i za granicą, m. in. w Pismach 
„Planeta poetów”, „Złote słowo”, „Akademia po-
ezji”, „Znaci” (Bułgaria), „Poezja rosyjska w Ło-
twie”, etc. Laureat Międzynarodowego maratonu 
poetyckiego, na którym nagrodzono go Złotym 
Medalem im. Siergieja Jesienina. Członek kore-
spondencyjny Rosyjskiej Akademii Poezji oraz Związku Pisarzy Rosji, wiceprezes 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Pisarzy i Publicystów MAP. Mieszka w Rydze, 
pracuje w Bałtyckiej Międzynarodowej Akademii.

Dzwonią w duszy łatgalskie motywy…
Dzwonią w duszy łatgalskie motywy
Pieśni dostojnych starodrzewów,
Gdzie zachwycają nieodmiennie
Wielebne dni Bożych Narodzeń.
A iście łatgalskie pogwarki
Jak przed laty za serce chwytają
I obraz naszej Benisławskiej
Znowu w Łatgalię przyzywa…
Tam wszystko inne, tak rodzinne –
Izba, sadzawka, płot z jaśminu

I żytnie pola, całe w chabrach,
Gdzie poziomkami pachnie zbocze,
Gdzie ja znów biegam dzieckiem będąc
I chciwie piję z dzbana mleko,
A w nocy czytam po kryjomu
Książki poza wieś mnie wiodące.
I oto znowu zbieram się
Do miejsc, co Ruś przypominają
I wam przyznaję się z nadzieją,
Że jeszcze wrócę do Łatgalii.

         Tłumaczył Aleksander Nawrocki

TATIANA ŻITKOWA
Łotwa

Urodzona w Jarosławiu (Rosja), absolwentka wy-
działu matematyczno-fizycznego Jarosławskiego 
Instytutu Pedagogicznego imienia K.D. Uszyń-
skiego. Przez pewien czas uczyła w szkole ma-
tematyki. Od r. 1981 mieszka w Rydze. Poetka, 
redaktorka, tłumaczka, autorka trzech zbiorów 
wierszy oraz wielu publikacji w łotewskich i za-
granicznych antologiach i almanachach. Przekła-
dana na języki: angielski, bułgarski, macedoński, 
serbski, czeski, chorwacki, polski. Członkini 
Słowiańskiej Akademii Literatury i Sztuki oraz 
Związku Pisarzy Rosji, jest także prezesem Mię-
dzynarodowego Stowarzyszenia Pisarzy i Publi-
cystów MAP oraz redaktor naczelną pisma „Czas 
obecny”.

Ogień
Złotokędzierzawy ogień
w półcienistym sadzie
na wesołych polanach
rozhuśtał się tańcem.
Zapłonęły dłonie
i kwiaty na wietrze
rozpaliły się światłem
na ekranie zmierzchu.

Zwijał się i drążył,
wokół siebie krążył,
tworzył nową formę
w walce sinusoid

uchodzących w nicość,
w miraży rozterkę, 
w sferę boskich kształtów
ulotnie prawdziwych.

Patrzę na ognisko
i w jego literach
staram się odczytać
zakazane słowo…
Ale noc zapada
i blednie ognisko
unosząc w ciemności
swe złociste wzory.

         Tłumaczył Aleksander Nawrocki
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ELENA KORNIEJEWA
Rosja 

Poetka, prozaik, autorka tekstów piosenek. Au-
torka 6 tomów wierszy, laureatka konkursów po-
etyckich, przekładana na wiele języków. Z zawodu 
jest psychofizjologiem. Organizatorka obchodów 
Światowego Dnia Poezji w Riazaniu i Jasnej Po-
lanie w Rosji. Autorka serii antologii poetyckich 
„Na odnom jazyke”.

* * *
Miasta i granice, pola i pagórki,
Tu twarze znajome i wieszcze sny,
Tu nas oczekują, pamiętają, tęsknią,
W cudownych ikonach gwiazd świetlisty brzask.

Być może dla kogoś jesteśmy tu nowi,
Przywiedzie nas los jak w jasne sny.

Będą nowe spotkania i nowe przyjaźnie,
Miasta i granice otoczą nas miłością.

 Tłumaczył Aleksander Nawrocki

ELENA SUTRA
Łotwa 

Urodziła się w Rosji, mieszka w Rydze. Absol-
wentka wydziału rusycystki i slawistyki Uni-
wersytetu Łotewskiego. Dziennikarka, poetka, 
redaktorka., autorka licznych publikacji w łotew-
skiej i rosyjskiej prasie, a także w międzynarodo-
wych antologiach poezji. 

* * *
dziś bosymi nogami
po odłamkach twojej duszy
przejdę się liściastą jesienią
w światłach śpieszących samochodów. 

nie trzeba wsiadać do pociągu
i liczyć rozjazdy,
umęczony ziemskimi sprzeczkami
położyłbyś się obok mnie.

druty biegną za oknami,
a w szklankach herbata,
drzewa ponure i mokre...
dotknę twojego ramienia 

w półmroku przedziału nie można zasnąć.
monolog twoich warg – nie na miejscu.
jesteś moim ostatnim rycerzem,
co nie powrócił z barykad.

dziś bosymi nogami 
brodziłam w potoku.
i żelaznymi mocnymi kablami
przykułam do dłoni dłoń. 

 Tłumaczyła Mira Łuksza
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Egzegeza
Płynność twej mowy
Ponad zająknienia
I ciosy losu

Ja…
Czy ja?… zbudowałem
Te plany na…
– 
Co?
Pewność?
To: rozdarte społeczeństwo
Ościenie
Własne Ja
Konieczność nie do wypowiedzenia
(Słowa / miejsca?)
Z jednej i z drugiej strony
O czym mówię to
Tak lub inaczej

Budowanie 
Na mgle

Niepoznawalne świadectwo – 
Namiętność (…)

 Tłumaczył Józef Zaprucki

PETER GEHRISCH
Niemcy

Urodził się w Dreźnie (1942). Po ukończeniu 
Studium Nauczycielskiego podjął pracę pedago-
giczną. Ukończył studia na Pädagogische Hoch-
schule w Lipsku na wydziale literatury i języka 
niemieckiego oraz studia etyki na Uniwersytecie 
w Dreźnie.

Od 1983 roku publikuje eseje, recenzje 
i wiersze w dziennikach prasowych, czasopi-
smach, katalogach i antologiach. Inicjator Dni 
Literatury Polsko-Niemieckiej w Dreźnie, mają-
cych miejsce w latach 1993 i 1996. W roku 1996 
zainicjował publikację czasopisma literatury 
i sztuki OSTRAGEHEGE, której był redakto-
rem naczelnym od 1999 do 2006 r. 

Norwid
(pieśń nie skończona)
Mowa
Tak jak ruiny mówią
Torsy i moment ich stworzenia
W czasach
Które przecież ciągle jeszcze mówią i mówią
Tylko ty tam – – – czy rozumiesz?

Każde słowo jest – ruiną
Bez sensu
Jeśli chcesz mu wyjaśnić
Sens dziejów
Przekręcanych
W gniewie
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LAM QUANG MY
Wietnam – Polska 

Poeta wietnamski żyjący w Polsce, z wykształ-
cenia fizyk, naukowiec, antologista /antologia 
poezji polskiej w języku wietnamskim oraz 
antologia antologii wietnamskiej w języku 
polskim/, uczestnik wielu festiwali poezji, 
krajowych i zagranicznych, na wniosek „Poezji 
dzisiaj” laureat nagrody pieniężnej ambasado-
ra Wietnamu w Polsce za działalność przekła-
dową.

Zmierzch
Ostatnie słowo wygłosiło słońce
i zaciągnięto zorzę.
Już błękit nieba osiadł na samym dnie rzeki 
Ciężki tęsknotą co znikła w przestworzach
By wrócić krzykiem z tamtej strony lasu
Tego, kto czeka wieki...
Ostatni promień kładzie się na zboczach
Spóźniony ptak daremnie nawołuje braci
Już linia horyzontu rozlewa się w czerń
Na czarnym tle bociany kołują ku gniazdom
Pod osłoną ciemności ośmielone góry
padają na kolana
Cisza
Oczekiwanie
Aż stopnieje noc...

KLAUDIA NATALIA JAISSLE
Düsseldorf 

Urodzona w Polsce, od 2009 r. mieszka i pracuje 
w Düsseldorfie, w Niemczech. Studiowała w In-
stytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na 
Uniwersytecie Warszawskim. Wydała w Wydaw-
nictwie Książkowym IBiS tomiki poetyckie: „Kro-
ple Pomiędzy“ – 2015 r.; dwujęzyczne: „Widok / 
Ausblick“, „Vue / Panorama“ – 2017 r. W przygo-
towaniu kolejny tomik pt. „Paleta barw.“
Jest również autorką prac plastycznych, które łą-
czą w sobie malarstwo, haft oraz wyrób biżuterii.

Co ci się śniło?
Całą noc spędziłam z Poetą.
Siedzieliśmy w pustym pokoju
na drewnianych krzesłach.

Czas spędziliśmy 
w bezsłowiu
i bezruchu.

Czułam na sobie jego pilny wzrok
pytający: czy słyszę?
Ciszę. 

A co w tej ciszy?
Odgłosy, myśli 
stoją w kolejce.

Cisza jak woda stojąca.
Niby nic,
a bogactw życia pełna.
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PETER MILČÁK
Słowacja 

Ur. w 1966 r. Wydał tomy poezji „Záprah pred 
zimou” (1989), „Prípravná čiara 57 / Preparation 
Line 57” (2005) i „Brum” (2012) oraz naukowo
-literacką monografię „Postava a jej kompetencie 
v rozprávkovom texte” (2006). 
Przełożył wybory poezji M. Sweeney‘ego „Pik-
nik na ľade”, K. Patchena „23. ulica sa končí v 
nebi”, A. Nowlana „Ja, Ikarus”, H. Poświatow-
skiej „Duchovné cvičnia pre mačku”, Z. Herber-
ta „Fortinbrasov žalospev” (razem z Mariánem 
Milčákiem) i Cz. Miłosza „To” (razem z Ma-
riánem Milčákiem) i książkę dla dzieci M. W. 
Sharmaty „Nedostižný Edo a jeho detektívne príbehy”. Od 1991 roku stoi na czele 
własnego wydawnictwa Modrý Peter, które jest ukierunkowane przede wszystkim 
na wydawanie poezji słowackiej oraz tłumaczeń poezji na język słowacki. Wydaje 
również książki z dziedziny literaturoznawstwa i eseistykę. Obecnie pracuje na wy-
dziale filologicznym Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku.

Bracia krwi

Wiktor, Karol i marynarzyk
Kiedy marynarzyk wyszedł spod pokładu tekturowego pudełka, zobaczył Wiktora 
i Karola, jak siedzą naprzeciw siebie przy stole.

Miał zarośniętą twarz, ciemne spodnie za kolana i biało-niebieską koszulę 
w paski. Pod nią, na mocno opalonych piersiach, których nie było widać, nie miał 
wytatuowanej latarni ani nawet kotwicy.

Marynarzyk dobrze wie, że nie jest mu sądzone dopłynąć do portu przezna-
czenia. W tej grze może jedynie umrzeć.

Wedle reguł może się to stać w trojaki sposób: niedorzeczną śmiercią, kiedy 
zbuntowana część załogi wyrzuci go nocą za burtę, bohaterską śmiercią przy obro-
nie statku, kiedy przebije mu serce miecz jednego z atakujących piratów, i haniebną 
śmiercią, z ręki pijanego marynarza w portowej tawernie.

GYÖRGY MANDICS
Węgry 

Poeta, prozaik, naukowiec, znawca pisma runicz-
nego, urodził się 4 stycznia 1943 roku w Sied-
miogrodzie /Rumunia/. Autor znakomitej 600 
stronicowej książki „Zmanipulowana Rewolucja” 
o kulisach obalenia Ceaușescu, wydanej w wielu 
krajach, również w Polsce przez Wydawnictwo 
Książkowe IBiS. Mieszka i pracuje w Budapesz-
cie. Wiersz pochodzi z tomiku pt. „W poszuki-
waniu Ziemi Ojczystej” (IBiS, 2016).

I.5. Siódme przywidzenie: 
Z dziurawą kalką

Ruszyły na dachu brzęcząc
rozklekotane maszyny do pisania jesieni –
Dziurawe kalki nocy
namłócą ołowianych deszczów –

Na piśmie klinowym deszczów zamieniają
słowa nasze sny,
w czasie gdy nasze ciała 
kołyszą się w spokoju według rozkładu jazdy –

Bo nasze bycie ze sobą obrabują
pociągi i maszyny do pisania,
zmieniają się myślami tylko 
na teleksach deszczów – 

I w czasie, gdy coraz szybciej 
przesuwamy się w stronę budzików,
już tak trzymam cię za rękę, jak
ślepy trzyma swoją białą laskę. 

 Przełożyla Tünde Trojan
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ŁYCZEZAR SELIASZKI
Bułgaria 

Poeta, prozaik, eseista, tłumacz z języka polskie-
go (głównie poezji) – urodził się 26.09.1949 r. 
w Bułgarii. Absolwent filologii bułgarskiej Uni-
wersytetu Sofijskiego im. Klimenta Ochridskie-
go. Na tym samym uniwersytecie oraz w Instytu-
cie Kultury Polskiej w Sofii ukończył kurs języka 
polskiego. Autor 18. tomików poetyckich, kilku 
tomów opowiadań, esejów, a także studium, po-
święconego twórczości wybitnego poety buł-
garskiego, Atanasa Dałczewa. Jego wiersze były 
przekładane na język angielski, polski, rosyjski 
i serbski. Jest znany również jako tłumacz z ję-
zyka polskiego. W jego przekładzie ukazało się do tej pory w Bułgarii 18 książek 
polskich autorów. Jako tłumacz z języka polskiego Łyczezar Seliaszki uczestniczy 
w Międzynarodowym Festiwalu Poezji Słowiańskiej – „Słowiańskie objęcia” w War-
nie. Oprócz tego jest uczestnikiem międzynarodowych festiwali poezji w Polsce, na 
Litwie i w Wielkiej Brytanii. Wyróżniony wieloma państwowymi i międzynarodowy-
mi nagrodami. Członek Związku Literatów Bułgarskich, Bułgarskiego Związku Ha-
iku, Słowiańskiej Akademii Literatury i Sztuki oraz Związku Tłumaczy Bułgarskich.

Światło
Stoję na krawędzi kamienia.
Zachód jesiennego słońca
oddycha w moich źrenicach.
Przez palce płyną
nieskazitelnie czystym światłem
ostatnie
najzłotsze ziarna słońca.

Mierzę się
ze słowami –
samotny i radosny,
mnich i brat 
z gotowym na ból
sercem.

I błogosławię
dziełu stworzenia –
niech trwa! 

Marynarzyk stoi nieporuszony na pokładzie i patrzy na niespokojne fale. 
Tak bardzo by chciał, żeby kostka Wiktora zdecydowała, że tym razem będzie mógł 
umrzeć niedorzeczną śmiercią.

Nie będzie znów czekać, aż straci siły na powierzchni i stanie się łatwym 
łupem rekina.

Zanurzy się w trzewiach morza i będzie płynął ku nieosiągalnemu dnu, gdzie 
czeka na niego Syrena, dokładnie taka sama jak ta, która kryje się pod biało-niebie-
ską koszulą.

Przełożył Bohdan Zadura
(…)

DIMITRINA LAU-BUKOWSKA
Bułgaria – Polska, członek ZAiKS-u.

Na wniosek „Poezji dzisiaj” Laureatka Nagrody 
pieniężnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego za przekłady literatury polskiej.

Biel
...osamotnienie obezwładnia...
piękna śpiąca
w kokonie zimy
lub w brzuchu wieloryba
nareszcie sama
mądrzeje czyli staje się bezsilna
a Bóg nie każe
wypluć ją w morze

wiec pozostaje uwięziona
trawi ja starość
zdobywa siłę
dla śmierci
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Autor pisze teksty piosenek dla „Kapeli Wileń-
skiej”, „Kabaretu Wujka Mańka”, zespołów estra-
dowych „Drużbanci”, „Jagielloni” i wielu innych. 
W jego dorobku twórczym jest kilkanaście kaset 
magnetofonowych i płyt kompaktowych z pio-
senkami patriotycznymi, satyrycznymi, lirycz-
nymi i religijnymi. Kilka jego piosenek weszło 
do stałego repertuaru chórów kościelnych Wil-
na i Wileńszczyzny. Od roku 1989 A. Śnieżko 
był sekretarzem Sekcji Literatów Polskich przy 
Związku Pisarzy Litwy, od roku 1999 – człon-
kiem Związku Literatów Polskich. Jego wiersze 
były wielokrotnie wyróżniane na ogólnopolskich 
konkursach poetyckich i dotychczas zostały wy-
dane w 15 tomikach poetyckich w Polsce i na Li-
twie. „Człowiek za burtą” i „Płonące żagle” – to 
przekłady z języka rosyjskiego wierszy Władimira Wysockiego, wydane w Warsza-
wie w roku 1996 i w Wilnie w roku 2013. Wiersze A. Śnieżki były publikowane w ję-
zyku polskim na Litwie, w Polsce i w Niemczech, a także ukazały się w przekładzie 
na język rosyjski, litewski i niemiecki. Weszły również w skład kilkunastu antologii 
poetyckich, wydanych na Litwie i w Polsce, a kilka z nich, w tym i „Sen Księcia 
Gedymina” włączono do podręczników dla szkół polskich na Litwie.

Czy pamiętasz, Polsko?
Płonie w mych wspomnieniach nasza wolność krwawa,
Wstaje nieśmiertelna sponad zgliszcz Warszawa,
Płoną w sercu barwy, czerwień obok bieli,
Jeden Bóg nas łączy, drugi Bug nas dzieli.

Czy pamiętasz, Polsko, wileńskiego syna,
Co krwią maki skropił pod Monte Cassino?
Na ofiarnym stosie kładli młode głowy
Chłopcy – Kresowiacy z Grodna i ze Lwowa.

ALEKSANDER SOKOŁOWSKI
Wilno 

Prezes Republikańskiego Stowarzyszenia Litera-
tów Polskich na Litwie, organizator Światowych 
Dni Poezji na Wileńszczyźnie, animator życia 
literackiego, opiekun kolejnych pokoleń polskiej 
młodzieży piszącej, uhonorowany Nagrodą Pie-
niężną III Światowego Dnia Poezji UNESCO 
oraz Złotym Pierścieniem przez Literacki Klub 
działający przy Wspólnocie Polskiej.

* * *
Zobowiązania – 
stany nieważkości.
Tłumne wykroczenia 
w promieniach złudzeń.
Strumienie nieuchwytnych błyskawic.
A tam gdzieś moje pióro 
w przepaści dni powszednich.
I na Ikara skrzydłach 
wciąż ruszam na podbój nowych światów.

ALEKSANDER ŚNIEŻKO
Wilno

Urodził się w roku 1945 na Wileńszczyźnie. Po złożeniu matury w wileńskiej polskiej 
szkole nr 19 podjął studia w Ryskim Instytucie Inżynierów Lotnictwa Cywilnego, 
który ukończył z dyplomem radio-inżyniera. Następnie zgodnie ze skierowaniem 
pracował w lotnictwie w Kazachstanie. Po kilku latach powrócił na Wileńszczyznę. 
Wiersze A. Śnieżki w wydaniu książkowym po raz pierwszy ukazały się w roku 1985 
w antologii poetyckiej „Sponad Wilii cichych fal”.
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Tylko na krawędzi Wszechświata
dostrzegłam krzyk w jego oczach,

krzyk wypalony wiatrem słonecznym 
w samej źrenicy.

Stałam się małym karłem,
pochłonęłam siebie

i utraciwszy wspomnienia,
powróciłam z powrotem,

na Ziemię.

DANUTA BŁASZAK
USA – Orlando 

Urodzona w Warszawie,   mieszka wraz z rodzi-
ną w Orlando na Florydzie. Studiowała teorię 
kształtu i przestrzenie nieskończenie wymia-
rowe na Wydziale Matematyki Uniwersytetu 
Warszawskiego. Ukończyła też pomagisterskie 
studia dziennikarskie. Od roku 1995 redaguje 
portal Miasto Literatów 2000++. Promuje li-
teraturę polską m.in. jako redaktor integracyjnej 
serii Contemporary Writers of Poland, do której 
zapraszani są wybitni pisarze z całego świata, 
również ci bez polskich korzeni. Poetka, repor-
terka, tłumaczka literatury pięknej. Wielokrotnie 
nagradzana. Uhonorowana medalem „Zasłużona dla Kultury Polskiej” i wieloma na-
grodami literackimi, m.in. za wiersze o tematyce lotniczej. Kocha przyrodę i niebo 
ponad nią. Posiada polską licencję paralotniową i licencję spadochronową (A-licen-
se), którą uzyskała na Florydzie.

Niech ma Bóg w opiece, klęski precz odniesie,
By się nie powtórzył nigdy krwawy wrzesień.
Dzisiaj my daleko, dzielą nas rubieże,
Kto Cię ma, Warszawo, jutro bronić szczerze?

W swych szeregach zbrojnych dzisiaj nas nie szukaj,
Nie ma Orląt Lwowskich, nie ma tam Wilniuka.
Czujna bądź, Syrenko, nie opuszczaj miecza
– Litwa dziś już obca, nie chce przyjść z odsieczą.

Niech Ci sił wystarczy, gdy krew spłynie w Wiśle,
Ja Ci, jako tarczę, serce swoje wyślę.
Czym Ci, droga Polsko, jeszcze pomóc mamy?
– Przyjmij te modlitwy spod stóp Ostrej Bramy.

MARZENA MACKOJĆ
Wilno

Członek Republikańskiego Stowarzyszenia Lite-
ratów Polskich na Litwie, założycielka Koła Mło-
dych Poetów „Nowa Awangarda Wileńska,” pra-
cownik naukowy na Uniwersytecie Wileńskim, na 
wniosek „Poezji dzisiaj” laureatka XIII Światowe-
go Dnia Poezji UNESCO, tłumaczona na języki: 
bułgarski, rosyjski, angielski i litewski.

Powrót
Przez lata świetlne 

gnałam gwiazdozbiorem strzelca,
z planety na planetę 
jak na nową wyspę.
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MARTA BRASSART
Londyn

Poetka, animatorka życia literackiego w Londynie, 
na wniosek „Poezji dzisiaj” laureatka XIV Świato-
wego Dnia Poezji UNESCO.

Kot 2
jestem o krótkim stażu emigrantem

nie mam swych ścieżek
jeszcze wydeptanych

moich
ślady zostawiam w życiorysie historii

choć łatwiej jej zepchnąć mnie w przepaść niewiedzy

wyprasowane koszule chętnie znaczę
pięciolistną koniczyną

niczyją
czekam – ten ślad jest jedyny autentyczny

że życie nie przeminie
wielu czeka
wielu wie

wielu przeczuwa
wielu za-milkło, by dziś

odwrócić obrazy i płótna osnowę na nowo
wić

kot, ja, na miękkich łapkach podchodzę
do ludzi

mrużę oczy i mruczę

człowiek nie chce być sam

i kot nie

lotnik i dziewczyna, I

wiesz Ryszardzie czasami stoję na balkonie wśród białych prześcieradeł
pachnących mydłem
niebo mnie wabi 
i nie wiem co wybrać 
skrzydła czy żagle
pianę kumulusów czy falistość jezior
boję się czaru przestrzeni
odległości magnetyzmu nieba  

nigdy nie bałem się przestrzeni choć mówią
że tylko głupcy są wolni od lęku
tylko raz paniczny strach
nocny lot w listopadowej mżawce 
nad grubą warstwą chmur gładką jak lustro
kosmos miła bez boga bez ziemi 
w dole gwiazdy i ostry krzyk księżyca
niebo nade mną niebo pode mną 
wykonałem lot według przyrządów to pomogło przetrwać
później stary lotnik mi powiedział że tak bywa
że niebo odbija się w gładkiej tafli chmur jak w lustrze 

znamy się tylko z listów boję się spotkania 
moje oczy niebieskie przestraszone 
patrzą na mnie z lustra
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Trudy naszego życia
Głosem umysłu spajali nasze wspólne obcowanie
Zmuszając do refleksji nad wyjątkowością
Tej bezczasowej chwili

I choć słowa ich brzmią inaczej,
I choć z różnych krajów jesteśmy
To uczucia nasze stają się być podobne –
W uchwyconym przez moment wzroku,
W wymownym geście
I nie potrzeba mi jasnego słowa –
Ja ich myśli rozumiem – bo to słowiańska mowa.

 Festiwal Poezji Słowiańskiej, Warszawa 2016

ANNA MARIA MICKIEWICZ
Londyn 

Poetka, eseistka, urodzona w Polsce, od lat miesz-
ka poza granicami kraju, początkowo w Kalifornii, 
obecnie w Londynie. Publikuje w języku polskim 
i angielskim. Współzałożycielka pisma Wywroto-
wiec. Obecnie redaktor londyńskiego Pamiętni-
ka Literackiego. Przez wiele lat współpracowała 
z londyńskim serwisem korespondentów. Człon-
kini English Pen. Otworzyła i prowadzi portal Fale 
Literackie <http://faleliterackie.com/anna-ma-
ria-mickiewicz,286.html>. Jest tłumaczką poezji 
i dramatów. Opracowuje i przedstawia twórczość 
poetów wielu pokoleń. Uhonorowana medalem 
Gloria Artis. Publikuje od 1980 roku. Od tego czasu jej artykuły były drukowane 
w wielu pismach ogólnopolskich i zagranicznych. Najciekawsze z artykułów złożyły 
się na tom „Okruchy z okrągłego stołu. Polskie impresje z lat 1989–1995” (Lublin: 
Norbertinum, 2000). W 1985 roku opublikowała debiutancki tom wierszy „Dzie-
wanna” w warszawskiej, niezależnej oficynie Galeria Słowa. Ponownie, w wydaniu 

PIOTR KASJAS
Birmingham 

Urodzony w lipcu 1969 roku w Pabianicach koło 
Łodzi – bywa poetą i autorem tekstów piosenek. 
Ambasador kultury polskiej. Uczestnik festiwali 
poetyckich oraz międzynarodowych wydarzeń 
kulturalnych. Jest znaczącą postacią wśród pol-
skiej kultury nowej emigracji w Wielkiej Brytanii. 
Od 2005 roku wraz rodziną tymczasowo mieszka 
w Birmingham. Debiutował w połowie lat osiem-
dziesiątych. Jego twórczość tłumaczona była na 
język angielski, niemiecki, rosyjski, białoruski, 
jakucki, rumuński. Utwory jego autorstwa pre-
zentuje radio, oraz publikują znaczące polskie 
czasopisma. Jeden z niewielu polskich poetów, którego twórczość znajduje się 
w wielu międzynarodowych almanachach i antologiach wydawanych w Azji, Euro-
pie oraz w Stanach Zjednoczonych. Współzałożyciel i prezes Organizacji Polonij-
nej na Rzecz Rozwoju i Promocji Kultury Polskiej GŁOS POLSKIEJ KULTURY 
z siedzibą w Birmingham (UK). Działa w skupiskach polonijnych m.in. na terenie 
szkół i parafii organizując warsztaty poetyckie i spotkania z twórcami. Organizator 
znaczących imprez i wydarzeń kulturalnych promujących polską kulturę i sztukę.

Warszawskie reminiscencje 
Jak każdego roku, 
O tej samej jesiennej porze,
Siedziałem pośród słowiańskich poetów
I otulony obłokiem poezji,
Gdzieś pod koniec długiego popołudnia,
Słuchałem jak czytali swoje wiersze

Głosem poezji, odsłaniali prawdę tego świata
W ładzie i nieładzie słów –
Słów nieśmiałych i dostojnych
Ukazywali szaleństwo i mękę ludzkości –
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ADAM SIEMIEŃCZYK
Wielka Brytania

Na wniosek „Poezji dzisiaj” laureat XII Świa-
towego Dnia Poezji UNESCO, autor antologii 
„Piękni ludzie – Poeci mojej emigracji,” ani-
mator polskiego życia literackiego w Wiel-
kiej Brytanii, za co został uhonorowany Li-
stem Gratulacyjnym przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Uczestnik wielu 
festiwali międzynarodowych.

* * *
nie stąpaj po ziemi
nie stąpaj po ziemi
musisz być wysoko
wysoko
powtarzane nieustannie
jak drugi nurt świadomości

wzlecieć wzlecieć wzlecieć
tam nie ma cieni które rzucają siebie
odlecieć

osuwam się

fala zabiera lub przecina
morza powietrza bólu
bez trzepotu szamotaniny
nim splot słoneczny rozgwieździ się
szpitalnymi lampami
trzeba być wysoko
przestworza dają czas
ziemia ostre skały
morze odsuwa dno niewidzialnie

nie stąpaj po ziemi
zagarnie cię cicho

jeszcze jeden ruch 
skrzydeł jeszcze

rozszerzonym, został on zaprezentowany pod zmienionym tytułem „Proscenium” 
(Norbertinum 2010). W 2014 roku opublikowała anglojęzyczny tomik   „London 
Manuscript” w brytyjskim wydawnictwie Poetry Space. W 2013 roku anglojęzyczny 
utwór A Grey Coat wygrał międzynarodowy konkurs poetycki organizowany przez 
brytyjskie wydawnictwo Poetry Space.

Utwory poetki prezentowane były w czasopismach w USA, UK, Australii, 
Kanadzie i w Polsce:  Akant, Poezja dzisiaj, Tygiel, Galeria, Pamiętnik Literacki, 
South Bank Poetry (UK), Kritya, The Exiled Ink (UK), The Screech Owl (UK), 
Syndic Literary Journal (CA), Lost Coast Review (CA).

Ukazały się również w następujących antologiach: Through A Child’s Eyes: 
Poems From World War Two, chosen by Moira Andrew (Great Britain: Poetry Space 
Ltd., 2013), Contemporary Writers of Poland, edited by Danuta Błaszak (Orlando: 
Dreammee Little City, 2013), The Arts of Being Human, Volume 13 (Burlington, 
Ontario, Canada: Brian Wrixon Books, 2015),  Piękni ludzie, by Adam Siemień-
czyk (Warszawa: Wydawnictwo IBiS, 2012). Autorka Roku Miasta Literatów 2013 
http://www.miastoliteratow.com/  

Buty
Spotykam ludzi
Obserwuję ich buty

Zdarzają się ciche
I te schodzone 

Nie świadczą o zamożności
Niby wygodne
A ograniczają

Wybieramy te które przeszły wiele mil
Wybieramy naszą własną cichą drogę 

Odchodzenia
Przechodzenia przez życie
Wędrówki w kierunku zachodu słońca
Ale nigdy poranku…
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ALEKSY WRÓBEL
Londyn 

Animator kultury, poeta, kompozytor, tłu-
macz. Założyciel i lider grupy artystycznej 
KaMPe, promującej młodych poetów, muzy-
ków, fotografików, malarzy. Autor tomików 
wierszy: „Ziarenka czasu”, „Piosenki” oraz 
(muzyka i słowa) płyty z piosenkami pt. „wy-
znania pana A”. Organizator Festiwali Poezji 
Słowiańskiej w Londynie.

* * *
Jesteśmy mistrzami świata w dzieleniu się
na połówki, ćwiartki, ileś ósmych, szesnastych, 
tylko bóg wie, na jakie jeszcze cząstki.
Wieszcz powiedział, że jesteśmy jak lawa, 
a my jesteśmy jak granit wyobrażający wzniosłość. 
Twardzi i strukturalnie nie do zdarcia.
Lecz własną mocą dzielimy się na skalne głazy,
tłuczeń, kamyki, piasek, aż stajemy się pyłem.
I przychodzi ktoś. Jednym ruchem miotły,
jednym dmuchnięciem, jednym chluśnięciem, 
usuwa nas z pola ważności.
Jednym ruchem miotły, dmuchnięciem, chlustem, 
nieulękłych spod Somosierry i Monte Cassino. 

RACHEL SCHANCER
Polska – Izrael 

Dziennikarka, podróżniczka, felietonistka, animatorka kultury. Członek Związku Li-
teratów Polskich, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Globtrotera, Towarzystwa Spo-
łeczno-Kulturalnego Żydów oraz wielu organizacji i związków twórczych w Polsce 
i za granicą. Zna kilka języków. Dom dzieli między Polskę a Izrael. Wiersz pochodzi 
z najnowszego tomiku pt. „Źrenice ziemi”.

Refleksja nad miejscem
Na wzgórzu wśród strzelistych cyprysów, 

gajów oliwnych
pokolenia głazów leżą rozrzucone.
Jakie ofiary składano na ołtarzach?
Teraz już tylko przelotne ptaki
wyśpiewują psalmy i wersety z Biblii.
Obłoki wypoczywają na słupach,
kładą się we mgle porannej.
Synogarlice pochylają głowy,
dotykają i całują roztrzaskaną historię,
unoszą kurz biały jak mąka z fałszu 

i bluźnierstwa.
Turyści przebiegają,
patrząc pod nogi by nie upaść,
tylko aparaty fotograficzne zatrzymują 

w sobie
refleksję nad miejscem.

Rachel Schancer

Źrenice ziemi

XVII Światowy Dzień Poezji UNESCO 2017
XVII World Poetry Day UNESCO 2017

 Wydawnictwo Książkowe IBiS
ISBN 978-83-7358-190-6

R
ac

he
l 
Sc

ha
nc

er
 Źr

en
ice

 zi
em

i

Rachel Schancer – dziennikarka, podróżniczka, felietonistka, animatorka kultury. 
Członek Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Globtrotera, 
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów oraz wielu organizacji i związków 
twórczych  w Polsce  i  za  granicą. Zna kilka języków. Dom dzieli między Polskę 
a Izrael.

Rachel Schancer – journalist, traveler, columnist, cultural animator.
Member of the Polish Writers’ Union, Association of Authors ZAiKS, Globetrotter, 
Association of Jewish Social and Cultural Society and many organizations and 
creative associations in Poland and abroad. She speaks several languages. Her 
house is divided between Poland and Israel.
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ASUNCIÓN CABALLERO (MASCAB)
Madryt 

Madrycka poetka i pisarka opowiadań i wier-
szy dla dzieci. Pisze pod pseudonimem: Ma-
scab. Tematem jej twórczości literackiej, jest 
walka o lepszy byt jednostki w społeczeństwie. 
Konsekwentna organizatorka wydarzeń kultu-
ralnych w Metropol, w słonecznej Hiszpanii. 
Swoje prace publikuje w almanachach literac-
kich, wydaniu papierowym i elektronicznym. 
Jej wiersze zostały przetłumaczone na język: 
arabski, angielski, polski i portugalski. Współ-
pracuje z Międzynarodowym Ruchem Kobiet, 
„Grito de mujer” (Krzyk kobiety) promując 
ich twórczość poetycką, by zajęła prawowite 
miejsce w literaturze pięknej. Promuje Międzynarodowe Festiwale Poezji i Sztuki 
w Madrycie (MPI). W dowód solidarności z Nepalem, po trzęsieniu ziemi w roku 
2015 wydała antologię „Nesesarias palabras” (Niezbędne słowa). Jest autorką an-
tologii „Flores del disierto” (Kwiat z pustyni) – Madryt rok 2016, tomiku poezji 
„Pronombres” (Zaimki), Antequera – Malaga rok 2016. Asunción skupia koło siebie 
intelektualistów i artystów z całego świata. Realizuje piękną i bezinteresowną misję. 

Uczniowie
Zwierzęta w głębokich pieczarach
potwory ślepe i głuche.
Głodne cierpienie sadystów
w szatach i turbanach.
Bezinteresowne – psy.
Zasiedziałe w zwojach „Mahoniu”
fotelach skórzanych z gęsiej skóry.
Noszą bez soli – garnitury od „Armaniego”
Jedwabne zwoje na szyi.

Dopasowane obuwie – owcze.
Nie czują się obco – ani wykorzystani.
Bez względu na nijakie życie
lub na posiadane bogactwo.
Nie ważne ile pieniędzy
dwa lub dwieście milionów.
Żyją dla wypełnienia kufrów
odpowiednim kolorem łupów.
Strach na kogokolwiek głosować.
Pobożnie zakneblowani
niedaleko miejsca zamieszkania.
Ciągną za sznurki – ścinając głowy.

 Tłumaczyła Bogumiła Olaniecka
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POECI Z POLSKI

ALEKSANDER NAWROCKI
Warszawa. Członek ZAiKS-u.

Zamiast wierszy
Szukam poezji, a ona?
Edit Piaf – 
serce przestrzelone niebem.
Szukam poezji, a ona – 
co krok salonowe przyklaszczki,
chorujące na Nobla.
Szukam poezji – mordowanej nadziei
w ufnym dziecku,
w połamanych zakrętach do siebie,
zakodowanych w pniu wierzby
moim cieniem.
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Zdjęcia Aleksander Nawrocki 
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KRZYSZTOF BOCZKOWSKI
Warszawa 

Laureat Nagrody VI Światowego Dnia Poezji 
UNESCO.

Przedwieczerz
Błękit wody w twych oczach tak płynie przejrzyście,
że tatarak w nich pachnie, a wierzbowe liście – 
jak brwi na białym czole smużą się i złocą,
gdy odgarniam twe włosy, co chmurnieją nocą.

17 3 1985

ERNEST BRYLL 
Warszawa. Członek ZAiKS-u.

Laureat IV Światowego Dnia Poezji UNESCO.

Niebo ziemi
Jest – mówią – niebo ziemi jak i ziemia nieba
A ten kto mija te granice nie wie
Czy mu bujnych skrzydeł potrzeba
Czy nudy robaczej – bo się w ziemi grzebie

I gdzie się ciemność zacięta otwiera
W taką nagłą swobodę, że może jest pustką?

Każdy się o ścianę czasu więc opiera
Jak o prześcieradło zapocone w łóżku

MICHAŁ BZINKOWSKI
Kraków 

* * *
tamten maleńki krab
który spłoszony schował się w wodzie
zanim zdążyłem nacisnąć migawkę
pragnął tylko wygrzać się w słońcu

nie mógł wiedzieć
że z wierzchołka Genti Koule
bizantyńsko-tureckiej twierdzy
górującej nad miastem
wszystko w dole
wydaje się jakby zasnęło
już przed wiekami

morze bez jednej zmarszczki
zastygłe jachty i tankowce
białe domy po horyzont uśpione
znieruchomiałe
bez ludzi
bez jakiejkolwiek obecności

obraz utkany ze słonecznych nici
na przeźroczystym płótnie

gdzieniegdzie tylko
rozmyty
bezgłośnym trzepotem
motylich skrzydeł

23.10.2016, Saloniki, Eptapyrgio
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ANNA CZACHOROWSKA
Jabłonna 

Między zmęczeniem a nadzieją
Zmęczona
do szpiku kości
Rozdarta
na części nie do złożenia
Przykuta 
do dna niepewności
Odkopuję
mój fundament istnienia
Czekam
na światło wiary
które los odmieni
Ocali kropla
ze źródła nadziei

LESZEK DEMBEK
Szczecin

Krople
Każda kropla czeka jak kat. Musisz zdążyć wykonać zadanie. Wstawanie, pi-

sanie, czytanie, szklanka wody, prasowanie, kromka chleba. Deszcz ostrych ostrzy. 
Musisz zdążyć, najlepiej teraz przed upływem pięćdziesięciu siedmiu sekund. Zdą-
żyłeś. Musisz wstać o drugiej w nocy. Wstałeś. Zdążyłeś. Tylko ten jeden żelazny 
ząb spadającej kropli. Szarpie płachtę Twego ciała jak bura suka. 

Klatka
Sam się wstawiłeś za gorące niewidzialne pręty. Jesteś chłostany spojrzenia-

mi, obrzucany słowami, łamany myślami. Nie ma ucieczki. Są ślady jak drapiesz 
ściany. Twoja skóra musi ostygnąć, za nim ją nałożysz jak ciernistą koszulę. Na któ-
rej wzejdą litery zapomnianego alfabetu. Odczytasz to wszystko raz jeszcze inaczej 
i raz jeszcze, już bez czerwonego atramentu.

PIOTR DUMIN
Warszawa 

* * *
Nieskończoność Kosmosu 
i nicość
to nadzieja pojęć
Coś co się nigdy i nigdzie nie kończy
jakby mogło się kończyć
gdzie indziej niż w nas
i coś co nie istnieje
jakby istnienie było koniecznością

Wciąż chcemy przejść przez śmierć
jak przez Morze Martwe
oszukać czas
oszukać życie
uwierzyć ze jesteśmy doskonalsi
niż najdoskonalsze
przypadki przeszłości
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STANISŁAW GRABOWSKI
Warszawa. Członek ZAiKS-u. 

Podepczcie trawę
Podepczcie trawę
Choćby najstaranniej
Gdziekolwiek
A i tak wyrośnie
W każdym spojeniu
Między kamieniami.

Wydepczcie pośród niej
Wszelkie ścieżki
Do nieba i do piekła
A i tak pozostanie nieulękła
Nie powstrzyma jej
Ni śnieg, ni mróz,
By opleść każdy grób. 

RYSZARD GRAJEK
Czechowice-Dziedzice

Pod czwórką 
tam żyje Kaliope 
co zeszła z Parnasu
do krainy piastowiczów

tam mieszkał poeta
wyjechał w świat
by ducha i zasoby pomnażać 

Kaliope czuwała jak Matka
cicha i ciepła, spokój, siłę

i miłość do piękna z mocą bogów
w przyszłość zapisała rylcem na trwałe
choć synów i cór 
żyło wiele 
upodobała sobie jednego
tego wybranego z pod nr 1

wierzysz lub nie
historia prawdziwa ta
choć jedno to mitologii dziecko
a drugie to człowiek z krwi i kości 

los czy przeznaczenie
czas nierealny i rzeczywisty
stworzyły byt nowy
zamknięty w kapsule poezji.

PIOTR WIKTOR GRYGIEL
Jasień

Pusta ławka?
     (nigdy za późno,
     ale zawsze za wcześnie – dlaczego?!
     Olku G. i Fredzie G., tak blisko
     mnie w dzienniku inowrocławskiego I LO
     im. Jana Kasprowicza)

W naszej klasie stała
– naga. Stoi nadal pusta
– ciałem. Czasem trzeszczy
– jak tęsknota 
w wolnych chwilach
– po sobotach, niedziel rzędów;
w cieniu ciszy – pauzowała.
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Przemawiała razem z …klasą
Olka, Freda – tych z tej ławki;
wydzierali z niej tajemnie 
cały świat pod jej stopami.
Dzisiaj milczy z resztką klasy
przyczajona i samotna,
by nie poddać próbie chwili, 
aby o niej oraz o nich 
zawsze głośno 
– wciąż mówili.

2016/2017 r.

BARBARA JURKOWSKA
Jantar 

* * *
Mój krzyż
jak skrzyżowanie dróg
radości i cierpienia 
dobra i zła
oczekiwania i spełnienia.
Ty Boże 
patrzysz. 
Ja wybieram drogi – 
z wolnej woli bicz skręcony – 
uderzenie boli.
Na kolana
padam
i wstaję silniejsza.
Wierzę w sens
cierpienia
co uczy pokory.

Modlę się 
dziękując za okruchy szczęścia
rozrzucone w moim życiu – 
Twoje dary
Boże.

STEFAN JURKOWSKI
Trzebnica 

Laureat Nagrody VI Światowego Dnia 
Poezji UNESCO.

* * * 
mogłoby mnie nie być
ale ja w to nie wierzę

nie znam swojego początku ani końca
z czego więc wyprowadzić pewność
że jestem albo mnie nie ma

gdyby mnie jednak nie było
to bym uwierzył

że jestem

w odległościach?
w krętych kanałach drewna?
w cząstkach powietrza?
w atomach pustki?

nieistnienie –
  najtrwalsza forma obecności
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JAROSŁAW KLEJNOCKI
Warszawa 

Laureat Nagrody XI Światowego Dnia 
Poezji UNESCO.

Godzina wieczorna
Czas nietoperzy Przebłysków światła 
przez tyralierę drzew Szelestów Dalekiej
muzyki z radia 

Kto na fali temu łatwiej Otwierać 
się Uczestniczyć Stawiać nowe
cele Mówić o empatii

Ten drugi zamyka się 
Nie chce świata Nie umie
być z Innymi

Są małe archipelagi o których myśli Są
pustelnie do których się wybiera (Nigdy
tam nie dotrze)

Będzie mieszkał w zmierzchu Zawieszony
Wpatrzony w słońce tonące za horyzontem
W zamazane kontury Niewyraźne

ANDRZEJ KOSMOWSKI
Warszawa 

już wiem
już wiem nie ma ucieczki
ocean nigdy nie znika
jest zawsze pewnie i dyskretnie w pobliżu
i jakby co żadne wyniosłe klify
ni przemyślne falochrony
nie powstrzymują jego zagniewanych wód 

niespiesznie fala za falą
słowo za słowem 
zbliżamy się do wieczności 

BENEDYKT KOZIEŁ
Połaniec 

Obrazek
Na strychu
w starym zeszycie dziecka 
znalazłem siebie
obrazek ze słów

przypominałem sobie
tamtą obecność
tamto zostawianie siebie 
na później
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przypominałem sobie
przynoszone 
ogrody niespodzianek
kolory baśni
spisane światy
alfabety znaczeń
podróże w ciekawość
rozwijane drogi
przybliżane myśli

przypominałem sobie
nienazywaną troskę
odgadywanie dobra
dbanie
by rozpoznawane obrazy 

nie powiększały odległości
do innych
nie zamykały drzwi

w zeszycie
dominowały
powroty z pracy 
czas przed telewizorem

w czytanych słowach 
jak i wspomnieniu
znajdowałem niedosyt

i nie wystarczało
jego zrozumienie

WŁADYSŁAW ŁAZUKA
Choszczno. Członek ZAiKS-u.

Jesienią
Przy oglądaniu 
starych fotografii
smakując miętową herbatę
widzieć jak na szybach 
deszcz pisze ulotne wiersze 
w tej porze 
gdy pustoszeją ogrody
a wiatr zrywa 
liście z jabłkami
i idą coraz dłuższe noce
krótkie dni

ALICJA KUBERSKA
Inowrocław 

mury obronne
dotykam muru
oglądam rany po oblężeniu
i odciśnięte palce 
nieznanego człowieka

cegła skruszona przez czas
trwa na stanowisku
nie opuszcza miejsca
wyznaczonego przed wiekami

w wypalonej glinie
utrwalone są opowieści
wyczuwam chropowatość
zapisanej historii

PAWEŁ KUBIAK
Piastów 

Nie zostawiaj 
Nigdy
nie zostawiaj rzeczy ważnych,
końca i początku,
prawdy i kłamstwa,
żywej kromki chleba
filozofom. Oni mogą
opatrznie zrozumieć twoją
wielkoduszność.
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Jedynie ty masz szansę
sensownie wypełnić przestrzeń
pomiędzy tchnieniem a bezdechem,
ufać, walczyć, pozory
na wartość wymieniać.
Jedynie ty.

MIKOŁAJ JULIUSZ WACHOWICZ
Warszawa 

Stedowi
Błąkasz się
po
odmiennych
oderwanych
alternatywnych
wspaniałych
okrutnych
szarych światach

zwanych światach – nadal

Są niewątpliwie poezją

Poza przestrzenią
poza czasem
poza przyczyną
które są iluzją

Mgła nie-mgła
nie ustąpiła
już nazwałeś ją inaczej
tę samą formę w innej postaci

Śmierć 
odstraszająca pociągająca
była
przystankiem
przejściem
niczym
tragedią jak każda śmierć

Te światy rządzą się inaczej
ale mają
takie pułapki
takie dołki
takie kryzysy
z których trudno wyskoczyć

Lecz można z nich przedostać się 
do następnych
–  w błędnej Nieskończoności

Więc chyba jednak
nie było warto

MIRA ŁUKSZA
Białystok 

Laureatka Nagrody XVII Światowego Dnia  
Poezji UNESCO.

Rynek Kościuszki
Młode miasto dojrzewa, jak burza,
bulgot wielogłosy, palimpsesty min
i gestów ciał jednorazowego użytku.

Wychodzę stąd jak do szkoły w coraz głębszym 
śniegu.
Obok mnie twój coraz jaśniejszy cień.

To miejsce z którego wyszłam jest próżne,
wirowanie byłych słońc na szczelinach powiek.
To miejsce z którego się wyjąłeś,
jest cięższe od powietrza,
co wypełnia moje pęcherzyki płucne.
Pękają gdy wstrzymuję oddech,
przy próbie wspomnienia.
Pamiętam już tylko twoją twarz,
jeszcze, tylko. Nie.

Idę bezdomna moim miastem.
Jedno słowo niosę zamiast ton stron.
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MIŁOSZ KAMIL MANASTERSKI
Łomianki 
Laureat Nagrody XVI Światowego Dnia  
Poezji UNESCO

Powrót
czuję jakby minęło sto lat między chwilą
kiedy siadałem przy stolikach w alei bez gwiazd
pod parasolami chmur i deszczu
w portowym mieście w środku lądu

koledzy z podwórka nie wrócili z dalekich wypraw
żony marynarzy znudzone wyglądają z okien
nie rozpoznają mnie dzieci ani stróże prawa
w milczeniu mijają mnie dawni sąsiedzi

czuję się tak obco że powinienem zabłądzić
jak pies który zapomniał któremu służy panu
w sklepie pod zegarem kupuję plan miasta
sprawdzam dokąd teraz prowadzą stare ulice

nic nie jest takie same a najmniej ja
tylko kobiety na głównym placu
nadal wyglądają pięknie

Kalisz, 2010

RENA MARCINIAK-KOSMOWSKA
Warszawa 

Bóg moich dziadków
Bóg mego dziadka
był na pewno pięknym mężczyzną
i podkręcał wąsy
z pobłażliwym uśmiechem

przymykając wszechwładne oko
na drobne flirty miłostki
ilość kwart wypitego wina
cóż to jest wobec tej jatki na Bałkanach 
podczas pierwszej światowej
głodu jaki gonił po górach cały oddział
a nawet tej zastrzelonej Serbki
która zadźgała kapitana
kiedy głaskał jej dziecko po głowie

Bóg mego dziadka
uśmiechał się wyrozumiale

Bóg mojej babki
był miłością
obejmującą cały świat 
kiwał z zadowoleniem głową
kiedy babka wysyła syna
z koszykiem pełnym jadła 
do małej Ryfki ukrytej w cegielni
dzieciak musi zjeść coś gotowanego
ten jej surowy Jehowa
nie może się gniewać 
że to nie jest koszerne

potem wręczała kobiałkę pradziadkowi
trzeba do piwnicy w sadzie do tego rannego
dzisiaj ruska wigilia
niech człowiek ma święto
„ale przecież on…”
niech ojciec da spokój
niewierzący też człowiek
i marzy o świętach

jeszcze trzeba zawołać sąsiadkę na obiad
ona taka zgorzkniała
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niech się przy nas ogrzeje
i cóż z tego że zrzęda
może jej się zmarszczki na duszy wygładzą 
Bóg mojej babki
był nieustannym wybaczaniem
toteż wracali do domu 
marnotrawni mężczyźni
nawet z najdalszej rodziny

dlaczego
pyta jeden z nich 
(który niedawno wrócił z emigracji) 
dzisiejszy Bóg naszych bliskich 
jest taki srogi i bezwzględny
taki bezlitosny
i w niczym nie przypomina
Boga naszych dziadków

ZBIGNIEW MILEWSKI
Warszawa 
Laureat Nagrody Złote Pióro /XVI Światowy  
Dzień Poezji UNESCO/.

zamki
nieważny jak słowa i sens. nie liczą się 
po zabawie. tu byłem groźnym królem 
zamków z piasku, kamienia, w drzewie. 

tak jest i miało być według scenariusza 

od dziecka. pada światło poprzez kraty 
z brzozowych gałęzi. w ciemnym lochu 

zamilkło. między korzeniem i pniami 

staniemy twarzą w twarz do przemowy. 

nie uratuje mnie wiersz. świat ucieka  
w milczenie. napina miny i zrzuca biel 

korony z kapelusza. zapisane w ruinach 

ważne jak słowa i sens – spadają kleszcze

STANISŁAW NYCZAJ
Kielce 

Słowa
Sięgam po słowo.
Ono po mnie sięga.
Mijamy się w ciemności.

Sięgam po słowo
całym niemym wysiłkiem,
bezcielesnym ramieniem,
ręką niepochwytną.

Słowo po mnie sięga,
chce mieć mnie przy sobie,
ze mną jedno znaczyć.

Od wzajempragnienia
wokół się rozwidnia.
Zda się – dosięgam słowa?
Ono mnie – zda się – dosięga?
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JERZY PARUSZEWSKI
Żyrardów 

* * *
 idę
 może nawet
naprzód
 bo widoki uciekają wstecz
 i to coraz szybciej
mijałem innych
 zostałem innym
 jeszcze biegnę
przed kimś
 za czymś
 dokądś
czasami chodzę sobie
 któregoś dnia
 nie dojdę do siebie

BARBARA MARIA RUSTECKA
Warszawa 

Wbrew ludzkim wyobrażeniom
siedzą wtuleni we wtargnięcia słońca. które 

prześlizguje się po ich rozstawionych
palcach. którymi muskają ziarna wschodzących 

zbóż. przestają być
roztargnieni. stając się
bliscy sobie, bo doszli do siebie. oddaleni

o całe schematy przyzwyczajeń, nawyków. latami wszczepianych
matryc. z balkonu obserwują biegających ludzi. w kółko.
z brakiem czasu. tam i z powrotem. patrzą w czarne przestrzenie swoich
oczu. nienawykłych do zniewolenia. na dole nadal postacie na wykrzywionych

podpórkach. nadal pędzą. oddaleni od tego, co mogłoby być.
pomiędzy nimi. stroszą pióra rozsiadając się wygodniej.
Franek i Jolka – sokoły z Klaudyny 18 w stolicy. które
tu mieszkają łamiąc przedwczesne pojęcia ludzkich wyobrażeń.

JAN RYCHNER
Warszawa. Członek ZAiKS-u.

Krople nocy
Jesień dziś w moim sercu
i nie zobaczę pogodnego nieba.
Tylko krople cicho padają  za szybą nocy.
Jak co wieczór wszystko się powtarza.
Jestem gdzieś… ponad,
błądzę, to... tylko dotyk chwili,
oczekiwanie – 
wiem jakie to trudne.
Tylko krzyk nocy rozcina ciszę.
Z oczu kapie tęsknota
i tworzy kolejne gwiazdy  na nieboskłonie.
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LEON SĘK
Warszawa. Członek ZAiKS-u. 

Uciec przed tobą
uciec uciec przed tobą
pragnę i nie mogę
uciec uciec przed tobą
jak przed własnym słowem
uciec w milczenie
znaczy – uciec w pamięć
uciec pod ziemię
– ziemią jesteś dla mnie 

uciec uciec przed tobą
choć w najdalsze kraje
uciec uciec przed tobą
– to się nie udaje
uciec do nieba – 
tyś tam przecież gwiazdą
– uciec się nie da
można tylko pragnąć

uciec uciec przed tobą
w cztery świata strony
uciec uciec przed tobą – 
to i tak dogonisz
uciec przed tobą
jednak przecież muszę
uciec przed tobą
– w twoją własną duszę

JOANNA SŁODYCZKA
Raba Wyżna 

Czynnik ludzki
po poważnej awarii duszy
spowodowanej kontaktami on-line
zaopatrzyłam się w doświadczenie –
życiowy program antywirusowy

trzeba chronić 
operacyjny program własnego ja
pisałam go całe lata
by dobrze funkcjonował

dostałam na priv
interesująco zapowiadający się plik

antywirus włączył alarm
ale zlekceważyłam –
nadawca zaufany

na co teraz narzekać
luki w oprogramowaniu obronnym nie było
zawiódł czynnik ludzki

PAWEŁ SOROKA
Warszawa 

Oaza
Przyjechałem po okruchy poezji
gdzie czas spowolniał
gdzie świt jest wzlotem mew
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umorusany błotem
zaplątany w szuwary
poddaję się ciszy
do której nie dotarła cywilizacja

i gdy mam w garści nowy wiersz
żal mi z tej oazy odchodzić
żegnać oddalający się żagiel

ENORMI STATIONIS  
(BARTOSZ RADOMSKI)
Warszawa 

Ur. 1 sierpnia 1983 roku w Płocku. Filolog kla-
syczny, historyk idei, tłumacz, poeta, wykładowca 
akademicki. Zadebiutował w 2016 roku tomem 
wierszy mitologiczno-erotycznych „Centaurydy”. 
Autor video-bloga poświęconego arcydziełom lite-
ratury starożytnej „Filologia klasyczna w prakty-
ce”. Od 15 lat mieszka i pracuje w Warszawie.

Wieża Babel
Głuchy wjeżdża windą na ostatnie piętro.
Dźwig urywa się. 
Niemy krzyk nie potrzebuje tłumacza.

Grzech pierworodny
Przez cielesny język i usta
wydostaje się rozum.
Wyziew bywa czasem nie do zniesienia.

GRZEGORZ WALCZAK
Warszawa. Członek ZAiKS-u.

Przepaść
Ja z aniołami nie mam żadnych spraw.
Tylko czasami, kiedy idę w góry,
gdy wznoszę się już ponad Czarny Staw,
gdy dalej windą wiozą mnie przez chmury,
coś się ociera o mnie pierzastego
i zerka na mnie rozchełstana przepaść.
Przez chwilę wciąga mnie jak wpół otwarte niebo,
lecz wracam, bo na dole ktoś z kolacją czeka.

ANDRZEJ WALTER
Gliwice

Andrzej Walter, ur. 1969 r. – poeta, publicysta, fotografik – magister ekonomii; Ab-
solwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Doradca podatkowy. Członek 
Zarządu Krakowskiego Oddziału ZLP. Redaktor E-tygodnika Literackiego Pisarze.
pl. Członek Komisji Kwalifikacyjnej przy Zarządzie Głównym ZLP, jak również Ka-
pituły Nagrody Literackiej Złotej Róży im. Jarosława Zielińskiego. Autor sześciu 
tomów poezji. Autor wielu wystaw fotograficznych w kraju i za granicą. 
Prezentowany wiersz pochodzi z tomiku pt. „Ciężar właściwy”.

Ciężar właściwy
Zapytano mnie
ile waży poezja. Jakby to było masło, albo kilogram sera.
Cóż za pytanie
na miarę czasów.
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Kiedyś wydawało się, że to stutonowy walec,
a jednocześnie lekka jak piórko siła
zdolna ruszyć z podstawy 
bryłę istnienia.
Dziś wydaje się, że wiem, iż to obwoźny ogród 

pawi,
które z lęku przed nicością
rozkładają przed sobą ogony i głośno
skrzeczą dla zmylenia orientacji.

Chyba nie można zważyć poezji. Może warto 
jedynie pytać

o jej ciężar właściwy, ale może też żaden wymiar
nie usprawiedliwia jej bytu.
Kiedy poskramia się słowa
krew ożywa wypływając do mórz i oceanów gdzie
nic nie wydarza się dwa razy,
a dusza tonie
pozbawiona 

tratwy ratunkowej.

TADEUSZ WIERZBICKI
Majaczewice 

Stworzył kilka nowych technik teatru wizualnego: teatr światła odbitego od formo-
wanych luster, teatr cieni i witraży elektrostatycznych, teatr cieni magnetycznych, 
teatr światła naturalnego. Większość działań Wierzbickiego polega na prezentowa-
niu form na ekranie: cień, światło, odbicie. Wszystko opracowuje samodzielnie – 
od pomysłu przez scenografię po prezentacje. Autor scenariuszy eksperymentów 
(Strachy na strachy, Baśń o szewczyku i pięknej królewnie, Zajączki, Zajączki czy-
li małe i, Nicek). Swoje prace przedstawiał na festiwalach w Polsce, w większości 
krajów Europy oraz w Turcji, Izraelu, Meksyku i Brazylii. Współpracował z kom-
pozytorami: Jerzym Kornowiczem (wizualizacje kompozycji  Metanoja,  Renesis, 
Kształty żywiołów,  Figury w oplocie), Mieczysławem Litwińskim (Tabula rasa), 

Tadeuszem Wieleckim (wizualizacje kompozy-
cji Ballada dziadowska, Koncert à rebours, Przę-
dzie się nić, Historia bardzo prawdziwa, Liczne 
odnogi rozgałęzionych splotów) i Anną Zielińską 
(akcje muzyczno-plastyczne  Babie lato,  Dry-
fy). Jest autorem projektu „kina manualnego” 
z improwizacją Piotra Kurka (laptop) i Jerzego 
Kornowicza (fortepian). Współpracował z Te-
atrem Telewizji. Zrealizował eksperymentalny 
spektakl w technice światła odbitego w Teatrze 
Lalek Arlekin w Łodzi (Zakochany obłok Nazi-
ma Hikmeta). Był konsultantem w sprawie te-
atru cieni i światła. Wydał dwa tomiki wierszy: 
„Szklane drzwi” (Wyd. Łódzkie) i „Nieboskłon” 
(Iskry). Z wyboru wierszy powstał telewizyjny 
spektakl Coraz dalej od szosy.

* * *
zmierzch
ściera …..
dzień po dniu
w żarnach kalendarza
na żur
na ból
…
..
.
z prochu nie powstałem

1 czerwca 2017

* * *
myśli pozbierać

to nie
dzban malin

wszystkie 
jak 
krople deszczu

wsiąkają

i 
czasem tylko 
wracają do nieba
tęczą

11 maja 2017
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BOHDAN WROCŁAWSKI
Warszawa. Członek ZAiKS-u. 

Laureat Nagrody V Światowego Dnia  
Poezji UNESCO.

Na schodach  
rzymskiego senatu 

       Karolkowi

Odkąd zmyto krew ze schodów rzymskiego senatu
Brutus stał się nieśmiertelny
cywilizacja bogatsza
nikt nie przypuszczał że w życiu
może być coś ważniejszego niż republika rzymska
świat nadal odwiedzali uzurpatorzy
umierała miliony razy miłość 
atakowali Germanowie
budowali nową cywilizację – każdy chciał
być wodzem najnowszej demokracji
i wygrać wojnę w imię pokoju
tymczasem wieśniacy 
niespokojnie spoglądali w niebo
kruszyli suchą ziemię w palcach
i kłaniali się niżej niż zachodzące słońce
to w ich zgiętych plecach poeci odnajdowali natchnienie
a filozofowie spokój ciągle umykającego czasu
któregoś roku zbyt wcześnie opadły liście kasztanów
wszystkim wydawało się 
że to umiera niespokojna Europa
nikt wtedy nie odgadł drogi do nowego lądu
nikt nie zbudował wieży w zamku fromborskim
z której Kopernik o twarzy ascetycznego anioła
patrzył w krążące dookoła słońca planety
i chociaż wieki mijają wolniej 

niż stygnący na mrozie Syberii kubek gorącej wody
lub marznąca w tym samym czasie
krew zastrzelonego
to nam tworzącym siebie odejścia wydają się zbyt szybkie
a śmierć bardziej spragniona niż nagrzane w południe
piaski Sahary
dlatego przyspieszamy nasze kroki 
biegnąc w zdumieniu ogromnym zaczynamy gubić szczegóły
ktoś z głębi poza nami podpowiada nam odgaduje
kolory naszych myśli
dziwne coraz częściej
godzimy się na to niechętni obolali i wiemy 
znów
zakwitną akacje niebem przelecą klucze kormoranów
ich cień prześliźnie się po ziemi 
nie do odtworzenia
zapamiętaj tam jest twój dom twoje codzienne wzruszenie
dzieci biegające z krzykiem mew w cieniu krzewów
skrzypiąca huśtawka autobus przejeżdżający przez
środek drzemiącej Europy pusty bez pasażerów
którzy dawno opuścili już szlaki odkrywców
słychać równomierny rytm jego serca – wtedy
na krańcach Sycylii trwa sjesta wieśniacy opadają
w głębokie krzesła w dłoniach trzymają kapelusze
chroniące przed słońcem ale i ono płaskie jak naleśnik
przylepiony do niebiańskiej patelni stanęło w miejscu
przeminęły już dynastie
kto miał umrzeć ten umarł a kto ma się urodzić
ten czeka ściśnięty w tłumnym niepokoju poczekalni
i palcami ślepca błądzi po nakłutych kartkach papieru
jutro będzie twoim synem w najczystsze popołudnie
dorośnie
sczerwienieją norweskie fiordy jak błękitna krew
w czasie rewolucji francuskiej
morze stanie się zbyt chłodne i zachłanne
wtedy staniesz z nim na łodzi
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będziecie wyławiać wędką skaczące do nieba łososie
historia wyda się zbyt odległą
a napływający mróz będzie ważniejszy
niż pełne trwogi łupieżcze wyprawy Wikingów
wydawać się to może dziwnym nikt bowiem
nie powraca z bladego świtu miejskich bibliotek
są one snem wiecznym ich nienawiść jest bardziej zaraźliwa
niż wszelkie mijające dżumy świata
a miliardy literek nigdy nie zatracają spokoju
w tym wnętrzu czujesz puls liczysz go jest wolniejszy
i odleglejszy niż światła pędzącego w nocy pociągu
dlatego pełen chęci zdumiony nawiedzającą cię odwagą
wysiadasz na pierwszej z brzegu stacji
zaspanymi oczami czytasz nic nie mówiącą ci nazwę
potem wykrzykujesz ją prosto w mrok
jest nadzwyczaj próżna i pusta aby zechciało powtórzyć ją echo
przypadkowy mężczyzna opowiada ci o cmentarzu bohaterów
którzy ułożyli ciała wzdłuż podmiejskiej promenady
trwa zbyt duży wiatr abyś mógł zrozumieć jego słowa
pełen gorączki próbujesz ucieczki na odległe łąki
w śnie widzisz na niej wszystkie kwiaty dzieciństwa
ktoś dorosły w tobie zabrania je zrywać
nie chcesz się z tym zgodzić 
obawiasz się swego buntu
zatem spisujesz ich nazwy starannie rysujesz
pośrodku kartki własne pragnienia
być może rozniosą je chmury
jesiennego krajobrazu a być może na zupełnym progu wiosny
umrą ucięte przypadkowym nocnym przymrozkiem
tak umierają w poddaszowych pracowniach kaszlący
artyści
i ich odwieczny strach przed niepamięcią
ale inni tańczą wzdłuż Półwyspu Iberyjskiego muzyka
wrze jak krew spragnionego radości życia torreadora
krok taneczny jest zbyt hardy i śmiesznie mały
dlatego najodleglejsze oceany zamykają się w dłoniach

wciąż żywych i wiecznie spragnionych
tej samej miłości
jest noc przez najsmutniejsze zakamarki jej ciała
słychać niezbyt odległą kanonadę na Kaukazie
i na Bliskim Wschodzie
twoje dzieci śpią wśród rozrzuconych krasnali
i pluszowych misi
kiedy się obudzą
zaczniesz opowiadać im o schodach rzymskiego senatu

ANDRZEJ ZANIEWSKI
Modlin. Członek ZAiKS-u. 

Laureat Nagrody II Światowego Dnia  
Poezji UNESCO.

* * *
Z głębi nocy nadchodzą pomysły i
znikają we mgle, jak uciekające psy,
a ty chciałbyś je zatrzymać.

Czasem tylko usłyszysz skowyt
pomysłu ginącego na stosie
pod ciężarówką.

Zapomniane, zagubione oddalają się,
pozostają w ciemności,
mroku, półmroku.

Nieodgadnione wyją za
zamkniętymi powiekami.

Z głębi nocy nadchodzą pomysły, a ty
znów zapomniałeś o długopisie i kartce
w pierwszym kręgu chwilowego przebudzenia.
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MARLENA ZYNGER
Warszawa. Członek ZAiKS-u. 

Laureatka Nagrody Złote Pióro (XIII Światowy  
Dzień Poezji UNESCO).

pocałunek 
całuję zatajone marzenia 
pieszcząc przymknięte powieki przewrotnie 
niby mimochodem snu dotykam ustami 
delikatnie kosztując 
choć mogłabym zjeść 

pocałunek bowiem jest balansowaniem 
pomiędzy skrajnościami 
zezwoleniem a powstrzymaniem 
zamysłem a nieświadomością 
dobrem a złem 

muskam Twoją wyidealizowaną rzeczywistość 
subiektywną kreację
mierząc się jednocześnie z empirią zastaną 
ciepłą skórą nagrzaną pulsem oka 
i promieniami słońca 

i uwierz 
mogłabym tak bez końca 

STEFAN ŻAGIEL
Ciechanów 

Laureat Nagrody Złote Pióro (XIII Światowy  
Dzień Poezji UNESCO).

Pomiędzy kiedyś a nigdy
Pomiędzy kiedyś a nigdy
rzeki płyną pod prąd
w wypukłych kolebkach koryt

pozbawieni światła
w skazach widzą piękno
opuszkami wyobraźni

od kiedyś do nigdy
dalej
niż miedzy kroplą serca
co a chwilę spadnie
w oko piasku
a pętlą rozsądku

pomiędzy kiedyś a nigdy
płyną statki wpatrzone
w morze czwartego wymiaru
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WIZUALIZACJE TADEUSZA WIERZBICKIEGO 
Zdjęcia Małgorzata Mikołajczyk
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STANISŁAW GRABOWSKI

Bez poezji nie da się żyć

1.
Próba oceny współczesnej poezji polskiej w jednym artykule z góry skazana 

jest na porażkę. To nie jest możliwe z wielu względów. Przede wszystkim jakie przy-
jąć kryteria, co preferować, co docenić, czego nie zauważyć? Tych pytań mogłoby 
być więcej, o wiele więcej. Więc… Wzdycham, jak łatwo mieli krytycy przed 89 ro-
kiem. Na ogół kryteria były jasne, lecz przede wszystkim nie mieli do czynienia z ty-
siącami poetyckich tomików wydawanych, co roku, na prawo i lewo. Państwowe na 
ogół wydawnictwa (były też spółdzielcze) surowo oceniały teksty nadsyłane przez 
debiutantów, ale także tych, którzy mieli na koncie już więcej niż jeden samodzielny 
zbiorek. Redaktorzy odpowiedzialni za dział poezji to było pierwsze i niezawodne 
sito, które przepuszczało do publikacji jedynie teksty drukowalne, przynajmniej na 
średnim poziomie. 

Zdarzały się słabe tomy, zdarzały się tomy protekcyjne, ale było tego nie-
wiele. Kto pamięta dawne czasy i ma np. pod ręką Utwory zebrane Rafała Wojaczka 
wydane w 1976 roku i przeczytał wstęp ten wie, ile było przeszkód z zatwierdze-
niem do druku jego pierwszego zbiorku przez Wydawnictwo Literackie. Nic tylko 
się obwiesić. Przed 1989 rokiem kandydatom na wieszcza naprawdę nie było łatwo.

A kiedy tomik się ukazywał tak bardzo upragniony przez jego autora, czekali 
na niego recenzenci, którzy mieli i gdzie drukować, i nie stosowali taryfy ulgowej. 
Stąd wielu mogłyby zdziwić cierpkie oceny pierwszych zbiorków tych, którzy ucho-
dzą dziś za klasyków. Nazwisk nie będę wymieniał. Ci, których poezja interesuje, 
z pewnością wiedzą o kogo chodzi.

2.
Dajmy spokój przeszłości. Wróćmy do współczesności.
Wiersze, do których dotarłem, ukazały się na ogół w oficynach wczoraj jesz-

cze nieznanych, a jutro pewnie zapomnianych. A tylko dobre i znane wydawnictwo 
gwarantuje rzetelny produkt. To pierwsza uwaga. Zresztą, nie tylko wydawnictwa 
wydają książki, także np. tytuły prasowe publikują całe serie poetyckie (Bibliote-
ka Toposu). Zresztą, gdy otrzymały określoną sumę z wiadomego ministerstwa  

(co się ciągle zdarza, choć rzadko) wiadomo, że muszą się „rozliczyć”, bo inaczej 
wpadną w kłopoty. 

Z tych kilku ważnych oficyn wydawniczych, które sięgają początków PRL-u, 
i jakoś się tam „ostały”, tylko niektóre w dalszym ciągu stosują niezmienne zasa-
dy publikacji. Pozostałe nie mają kłopotów z oceną, a co za tym idzie z drukiem. 
Spośród nowych wydawnictw korzystnie wyróżniają się, jeśli chodzi o publikację 
liryki, toruńskie Wydawnictwo Adam Marszałek czy Ha!Art. Tomiki poetyckie nie 
są podstawą ich egzystencji dlatego pewnie mogą kaprysić i spośród nadsyłanych 
tekstów wybierać to, co wartościowe pod względem artystycznym. Zresztą, ryzyko 
nie jest duże, nakład poetyckiego tomiku nie przekracza na ogół 300 egzemplarzy. 
Ale czyż Ballady i romanse Mickiewicza miały większy? Widać więc, że od stuleci 
pod tym względem nic się nie zmienia. Dopiero, gdy określony poeta budzi okre-
ślone zainteresowanie, można zawsze dodrukować kolejne egzemplarze. W dobie 
druku cyfrowego jest to bardzo proste. 

3.
Tomiki wydawane tradycyjnie, na papierze, to ledwie część współczesnej po-

ezji. Jeśli chcemy poznać jej całość musimy koniecznie zajrzeć do Internetu. Tam 
znalazła się potężna dziedzina współczesnej literatury, której przebadanie wymaga 
jednak nie tyle nowych narzędzi, co czasu, choćby ze względu na tematyczną rozle-
głość, język czy styl. W tej poezji znajdujemy dosłownie wszystko. Napisał klasyk: 
„Wszystko jest poezją”. I wielu wzięło to na serio. Zwłaszcza młodzi i nieopierzeni, 
zwiedzeni różewiczowskim „IV systemem”, piszą na każdy temat. Podawać przy-
kłady? Chyba to niepotrzebne. Wystarczy kliknąć i mamy poezję, która dech za-
piera. Potrafi złamać każdą normę językową, wywołać szok, ale dlaczego? Czy to 
jest pytanie wyłącznie do krytyka? Chociaż są strony czy też blogi, które preferują 
tradycjonalizm. Przykładem „Poezja polska. Internetowy serwis poetycki”, w któ-
rym można „utonąć” z przyjemnością. Tyle tu ważnych komunikatów, informacji, 
tekstów poetyckich zarówno klasyki, jak i współczesnych, cały miszmasz, choć czy-
ta się to z zainteresowaniem. 

4.
Dużą uwagę do poezji przywiązuje e-tygodnik Pisarze.pl, pewnie z tego 

względu, iż jego redaktor naczelny to znany i ceniony poeta Bohdan Wrocławski. 
Przybliża nie tylko klasykę, ale także pamięta o debiutantach. W ubiegłym roku 
po raz pierwszy ukazała się dzięki m.in. Wrocławskiemu potężna antologia, która 
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kreuje nowe światy i nowych poetów, tych, którzy jeszcze wczoraj nie mieli ta-
kiej szansy, by przemówić jeśli nie pełnym głosem, to przynajmniej niepełnym. To 
dzięki temu e-tygodnikowi czytająca publiczność mogła bliżej poznać twórczość 
takich poetów jak: Jan Stanisław Kiczor, Andrzej Walter, Jan Stępień, Stanisław 
Nyczaj, Jan Stanisław Smalewski, Elżbieta Musiał, Krystyna Konecka (mistrzyni 
sonetu, z pewnością wybitna w tym rodzaju)... Nie twierdzę, że wcześniej byli nie-
znani, ale Internet z pewnością ma większą moc oddziaływania niż tomik wierszy 
wydany w niedużym nakładzie i mający kłopoty z dystrybucją. 

Wśród internetowych poetów, tych najmłodszych, są tacy, co starają się ry-
mować, starają się też trzymać słowa w ryzach tradycyjnej trzy czy czterolinijko-
wej zwrotki, ale to wszystko co potrafią. Ci „poeci” na ogół nie wiedzą co to jest 
średniówka, czy przerzutnia, zagadką jest dla nich metafora, nie mówiąc o innych 
środkach poetyckich. I tak wylewa się dzięki nim z komputerów lawa słów, właściwie 
magma, która nie może pretendować do miana liryki, ale wytłumacz to rozgorącz-
kowanym młodym głowom. 

5.
Poezja to zawsze było wielkie słowo. „Dyktuje poezję dajmonion”, powiadał 

Miłosz. Na tych, którzy codziennie piszą wiersz, z góry można położyć kreskę. Tak 
się nie da. Tak nie można. Chwile „natchnienia” są na ogół rzadkie, i spotykają praw-
dziwego poetę w najbardziej nieoczekiwanych miejscach, trzeba być cierpliwym, 
a kiedy już się przeniesie słowo z głowy na papier należy je długo szlifować, nadawać 
mu formę. To poetycki elementarz. Jeśli się tego nie wie, lepiej nie zaczynać z po-
ezją. Na szczęście liryczna przypadłość dotyka głównie młodzieńców w wieku liceal-
nym. Na ogół większość z nich wyrasta z wierszowania. Tylko ci, którzy się uprą, i to 
bardzo uprą, mogą liczyć na względy Kaliope. I muszą m.in. przestudiować dużo 
książek o wierszopisaniu. Nie tylko Dłuską. 

6.
Zajrzyjmy np. do Wilhelma Feldmana, który napisał głośną w swoim czasie 

Współczesną literaturę polską 1864–1918. Ileż tam nazwisk poetów! A ilu z nich 
ostało się w pamięci, obecnych jest choćby w szkolnych czytankach, czy antolo-
giach. Poetycka czołówka jest ciągle jest taka sama. Trzech wieszczów, za nimi Nor-
wid, a wcześniej Kochanowski, Krasicki, Karpowicz…

A sięgnijmy do XX wieku. Z całej wielkiej plejady polskich twórców ćwi-
czących się w poetyckim słowie pozostali żywotni do dziś: Tuwim, Wierzyński, 

Gałczyński, Broniewski, Iwaszkiewicz, Różewicz, może Leśmian, bo już nie Przy-
boś, Liebert, Słonimski, Jastrun czy Lechoń.
Dochodzą do tego poetyccy outsiderzy, obecni w każdej epoce, jak np. ks. Jan Twar-
dowski, który nikogo nie naśladował, nie stworzył też szkoły poetyckiej, choć wśród 
księży-poetów (istnieje taka kategoria) co rusz znajduje się „następca ks. Jana”, cze-
go nie komentuję. Piotr Kuncewicz powiadał , że jeśli dla Kościoła najwięcej zrobił 
Jan Paweł II, to dla chrześcijaństwa ks. Twardowski. To prawda, ale krytyk przecież 
wskazuje, że ks. Jan na literaturę miał mniejszy wpływ. Wpływ miał na sumienia, 
na wiarę to tak.

7.
Szukając nowych idoli, nowych mistrzów poezji zaglądam do archiwum 

Nagrody „Nike”. To duża prestiżowa nagroda literacka. Namaszczeni nią nie tylko 
otrzymują 100 tysięcy złotych, ale i mają szanse na promocję i reklamę. Jak to się 
jednak przekłada na wysokość nakładu, tego nie wiem. Ale widać, iż prestiż michni-
kowej nagrody nie zawsze idzie z jakością wyróżnionej liryki. Doceniam nagrodzone 
wiersze Jarosława Rymkiewicza (ur. 1935), jak i jego dorobek eseistyczny. Należy 
do czołówki polskich twórców, do tych co „orzą gęsią” od dziesiątków lat, ale do ilu 
czytelników trafia jego poezja? Czy zauważyli ją i docenili młodzi sympatycy po-
ezji (bo przecież gdzieś tacy muszą istnieć!), czyż nie oni są przyszłością narodu? 
A inni nagrodzeni laurem „Nike”, przecież nie tak sławni i głośni jak Rymkiewicz? 
Czy nagroda była dla nich przepustką do podręczników literatury polskiej? To się 
okaże dopiero po wielu, wielu latach.

8.
Jedno jedyne pismo w Polsce, które na poważnie i w całości zajmuje się po-

ezją to „Poezja dzisiaj”, następca „miesięcznika „Poezja”. Czasopismo z wielkimi 
osiągnięciami, z charakterem, którego zasługi dla literatury trudno przecenić. Kil-
ku ludzi w redakcji regularnie wykonuje ogromną pracę, która podtrzymuje naszą 
wiarę w moc liryki, każe nam snobować się na znajomość z poezją, sygnalizuje, 
że nie wszystko jest stracone, że poeci ciągle piszą, nie oglądając się zresztą na 
nikogo. Bo jeśli poezja zniknęła z prasy codziennej (kiedyś znajdowały w niej np. 
kąciki poetyckie), nie ma jej w telewizji publicznej, prawie zginęła z radia, to któż 
miałby o nią dbać jeśli nie „Poezja dzisiaj” obdarzona na dodatek charyzmatycznym 
redaktorem. W każdym numerze, poza znanymi twórcami, znajdujemy nazwiska 
debiutantów, na dodatek wielu z nich to ledwie licealiści, a zatem redaktor pragnie 
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ich uwieść jak najwcześniej, by nie zdradzili poetyckiej muzy, jeno od młodych lat 
mocno „pracowali” w słowie na swoją chwałę. Kto czyta regularnie to pismo wie 
o kim mowa. 

Pomijając czasopisma typu „Twórczość” zobligowane do publikacji poezji 
choćby ministerialną dotacją (choć który z urzędników czyta poezję?) sporo też 
liryki znajdujemy np. w miesięczniku „Gazeta Kulturalna” wydawanym w Zelowie, 
a więc dość daleko od centrum. To jednak nie przeszkadza redaktorowi w promocji 
ciągle nowych twórców. Mam pod ręką kilka roczników „GK” i dlatego łatwo z niej 
wypisać, że obok takich nazwisk jak: Stefan Jurkowski, Andrzej Bartyński, Józef 
Baran, Andrzej Gnarowski, Tadeusz Chabrowski, Jan Tulik czy Jerzy Grupiński 
znajdujemy też nowe jak np. Zygmunt Dekiert, Łucja Dudzińska, Izabela Zubko… 
Co z nich wyrośnie? Czy poświęcą się poezji, muzie zaniedbywanej nie tylko przez 
współczesne media? 

9.
Trudno odnaleźć jakiś sensowny dział poetycki w tych księgarniach, które 

jeszcze u nas pozostały. Na ogół gdzieś wysoko, na półce, w nieładzie, stoją tomiki 
z nazwiskami autorów, które nic mi nie mówią. Byłem ostatnio w Złotych Tarasach, 
w Empiku, by tam zobaczyć półkę z poezją. I była. A na niej stało dosłownie kilka 
tomów wierszy. Autorzy? Miłosz, Szymborska, Twardowski, Tuwim w jakimś popu-
larnym wydaniu. 

Czy to znaczy jednak, że mamy się od poezji odwrócić? Popełnił ostatnio 
samobójstwo młody i zdolny poeta Tomasz Pułka, autor tomu Zespół szkół. I proszę 
sobie wyobrazić, że ów tomik ściągnęło z sieci 60 tysięcy osób. Gdyby tylko kilka 
tysięcy z nich zakupiło jego papierową wersję czyż nie byłby to sukces? Ale dlacze-
go dopiero takie dramatyczne zdarzenie wyzwoliło w ludziach ciekawość, i pewnie 
jakieś inne uczucia, chęć poznania liryki tego niewątpliwie utalentowanego twórcy. 
To przecież nie jedyny „kaskader” (określenie Jana Z. Brudnickiego) w naszej litera-
turze, który rozstał się ze światem w tak drastyczny sposób. Wymieniać nazwiska? 
Chyba nie ma potrzeby. 

10.
Co roku opuszczają nas poeci tej miary, co np. Julia Hartwig (1921–2017). 

Ci, którzy pozostają, niejako muszą pamiętać, że ich hasłem powinno być „Cięższą 
podajcie mi zbroję”. Od tego obowiązku nie mogą się uwolnić ci, którzy są z nami, 
dlatego cieszy nowy tom wierszy Urszuli Kozioł, że nowe tomy wydali Zagajewski, 

Świetlicki czy Podsiadło. Cieszy też zapał krytyka i poety Leszka Żulińskiego, który 
prawie w każdym numerze „Gazety Kulturalnej” objawia nam nową indywidualność 
poetycką i mocno za nią optuje. Ostatnio byli to: Olgierd Dziechciarz, Grzegorz 
Kielar, Anna Maria Musz, Gala Jakubowska-Fijałkowska, Tadeusz Kolańczyk, czy 
Kalina Kowalska… Ci twórcy nie przebili się jeszcze do powszechnej świadomości, 
ale może kiedyś…

Ktoś napisał, że już sam fakt, iż poezja ze swej natury krytyczna, nieprak-
tyczna, bezproduktywna, niekomercyjna, indywidualistyczna, wolnomyślicielska, 
prowokująca i odkrywcza, wystarczy, żeby zabiegała nadmiernemu sformatowaniu 
świata i nas samych.

Z kolei Leszek Długosz, krakowski pieśniarz, ale i poeta powiedział kiedyś 
w wywiadzie: „Z poezji nie da się wyżyć, ale bez poezji nie da się żyć”. 

Trudno byłoby nie pogodzić się z tymi dwoma opiniami.

Stanisław Grabowski

ANDRZEJ WALTER

Popcorn zabłąkanych słów

rzecz o poezji wolności absolutnej... 
i tęsknocie w epoce Chaosu

Dla poezji czasy są dobre. Nie, nie zwariowałem. 
Poezja rodzi się dziś pod strzechą. Rodzi się na 
kamieniu, na pniu i w zasadzie w Polsce – wszę-
dzie. Poezję pisze niezliczona liczba naszych roda-
ków – jedni do kufrów i szuflad, inni mają odwagę 
bardziej ją upubliczniać, a jeszcze inni decydują 
się wręcz na szaleńczy krok jej wydania. Każdy, kto dziś wydaje poezję, wyrzuca 
pieniądze w błoto. W sensie ekonomicznym. Czy jednocześnie wyrzuca też w błoto 
wartości? Czy nie należy tak czynić wbrew zdrowemu rozsądkowi? To zupełnie inny 
temat. Sądzę jednak, że trzeba. Jeśli mamy tu przetrwać jako ludzki... gatunek. 
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Spróbujmy tedy ogarnąć jakąś Jej całość, uchwycić Jej zasadę, opanować 
choćby jakieś podstawowe i śladowe elementy całości, jaką stanowi współczesna 
polska poezja. Tyle, że jest to niemożliwe. Nierealne. Jednoznacznie i absolutnie 
niewykonalne. Dlaczego? Bo poezja... stała się absolutnie wolna... Jest wolna dziś 
w zasadzie całkowicie, wolnością szaleńczą, brawurową i absolutną. Jest wolna od 
czytelnika, krytyka, od wydawcy i instytucji, aż wreszcie wolna, aż po horyzont 
wolna, nawet wolna od samej siebie – od poezji jako takiej, pełnej metafor, peł-
nej ukrytych sensów, gdyż naśladując i czerpiąc z potocznego, skrótowego języka 
współczesności podąża w coraz to dziwniejsze rejony ekspresji i wyrazu. Epoko-
wym jest już chyba ujęcie krytyka literackiego Leszka Żulińskiego, określające-
go współczesną poezję jako proezję. Tak bowiem dalece się sprozaizowaliśmy, że 
nawet poezję piszemy prozą. A i czasy, jako czasy skondensowane, spowodowały 
kondensację poezji – do haseł, komunikatów... bo ja wiem, czego jeszcze. Przesta-
liśmy nad tym panować.

Do tego też – przy wolności ekonomicznej oraz wydawniczej poezja ogrom-
nie się zdemokratyzowała i siłą rzeczy wielce rozproszyła. Jednym słowem popadła 
jednocześnie – w wolność absolutną oraz tożsamy, ogromny i gigantyczny chaos. 
Poezja jest w każdej gminie, wsi, w każdym miasteczku, mieście i w każdej mieści-
nie, prawie w każdej lokalnej społeczności i na każdym kroku. To dobrze czy źle? 
Nie wiemy, lecz jedno jest pewne – ogarnąć się całościowo tego nie da. Przy tym, 
rzecz jasna, poezja ta nie trafia pod strzechy, nie trafia do adresata, czyli odbiorcy 
– nie trafia nigdzie. Wieczory autorskie, to wieczory samych piszących plus kilku 
znajomych, względnie wyrozumiała rodzina. 

Przyczyna jest pozornie prosta. Od strony czytelnika – nazwijmy odważnie 
– intelektualnie uwstecznionego – poezja jest zwyczajnie – za trudna. Przecież on 
(ten czytelnik literatury glamour, czytelnik papki lekkiej, łatwej i przyjemnej) nic 
z tego nie rozumie, on rozumie przekaz praktyczny, pragmatyczny, jasny i realny 
...A od strony literackiej... (co jest pochodną rynku czytelnika, akcja rodzi reakcję 
– spadek zapotrzebowania urodził ten marazm poezji oferowanej – choć paradok-
salnie ta oferta jest już dziś gigantyczna) Otóż... nie ma już przecież żadnych: za-
sad, reguł, formacji, grup poetyckich, nie ma już żadnego klucza do zdefiniowania 
zjawiska. Wszystko uległo atrofii, rozproszeniu, swobodnemu rozprzestrzenieniu. 
Nie ma żadnego porządku. Jest chaos. Można by określić ów czas, czas, w jakim 
przyszło nam i żyć i tworzyć jako czas chaosu – stąd też i poezja jest poezją chaosu. 
A skąd ów chaos? 

Chaos pochodzi chyba od Boga, nie, to nie niewinny żart. Bóg, który wszyst-
ko stworzył, czyli stworzył też człowieka (nie wiemy jak i po co) i kazał mu czynić 
sobie ziemię poddaną, raczej się nie zajmuje: ani chaosem, ani człowiekiem, ani 
też – bój się Boga – poezją. Zresztą – przecież nie wiemy tego na pewno. Człowiek 
wczuł się w swoją rolę i uczynił ją poddaną. Zarówno Ziemię jak i poezję. Wyzwolił 
się dziś ze wszystkiego, jako wszystko pojmując owo wszystko ... absolutne, bez 
wyjątków i bez żadnego odstąpienia od reguły, bez żadnych zasad i bez definicji, 
bez świętości i bez przeszłości. A może i bez przyszłości. Na końcu człowiek skaso-
wał samego Boga – absolut kompletny – jako pomysłodawcę owego post-porządku 
i odkrył bardzo ochoczo nowe technologie, które znów – absolutnie i totalnie – cał-
kowicie odmieniły jego życie... Dlaczego człowiek pozostał przy poezji? Otóż taka 
chyba jego natura, że niewyrażalne chce wyrazić inaczej, że człowiek chce się od 
człowieka różnić i że chce wypowiadać słowa, które rodzą się w myślach i chce je 
wypowiadać... pięknie.

Mówimy, że wszystko już było i mamy słuszność. Mówimy, że kiedyś było 
tak samo i mamy również słuszność. Z jednym zastrzeżeniem. Świat nigdy nie sko-
czył tak do przodu – i do tego tak nagle – technologicznie, mentalnie i komunika-
cyjnie. Internet zrewolucjonizował wszystko. Świata przeszłości najzwyczajniej na 
świecie nie da się porównać ze światem obecnym. 

To wszystko powoduje, że współczesny świat jest coraz mniej piękny. Stał 
się ogromnym, wielkim i gigantycznym śmietnikiem – jest to wysypisko zdefraudo-
wanej informacji, zakłóconej ludzkiej relacji, jest to hałda zutylizowanych wartości 
oraz stechnicyzowana dusza wraz z odartym z wyrzutów sumieniem. Czy w takim 
świecie jest jeszcze miejsce na poezję? Okazuje się, że tak. Czy ma ona jakiś wspól-
ny mianownik. Otóż nie. Nie ma absolutnie żadnego wspólnego mianownika. Po-
wstaje powszechnie, w sposób nieokiełznany i dynamiczny, powstaje obficie i takoż 
w tej obfitości się różni, że nie da się tego żadną metodą sklasyfikować ani połączyć. 
Jedno w niej pozostało. Intymność. I może jeszcze jakaś tęsknota.

Jest w niej jednak, jak się okazuje – w tej naszej ukochanej poezji – jakaś ce-
cha wspólna. Jakieś jedno echo w niej brzmi, jakaś jedna nuta – jakby zbliżona, po-
dobna, jednako przypominająca. To rezonans na człowieka – na człowieka – jednost-
kę, na jego: samotność, alienację, entropię i degradację. Na człowieka aspołecznego, 
osamotnionego, wykluczonego, wygaszonego – człowieka tragicznego, zanikającego 
– zwłaszcza w swoim człowieczeństwie. Człowieka w końcu finalnie opuszczonego, 
przez: Boga, ludzi i cały ten zakręcony i coraz szybszy świat. Można odnieść wraże-
nie, iż człowiek wręcz sam siebie opuścił. Że zamknął sobie wszelkie szanse...
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Mamy zatem świat bez wytchnienia i człowieka bez tchu. Wszystko to 
tworzy kolaż współczesności jako oczywiste tło dla wierszy. Mamy tedy człowieka 
w swojej pustce, w swoim zatraceniu i w swojej dekadencji. Tak. Te echa brzmią, 
choćby i podskórnie, w większości dzisiejszych wierszy. I powiedzmy sobie uczci-
wie. To wiersze – nie wiersze. Wiersze tak różnorodne w formie, stylu i języku, 
w użytych zabiegach stylistycznych i formalnych, że czasami właściwie wierszy 
nie przypominają – choć poprzez metaforykę, przenośnię, czy choćby niejasność 
wyrazu ciężko to zakwalifikować jako prozę i koło się zamyka. To jest jednak nadal 
poezja. Poprzez intymność właśnie, poprzez kondensację treści, poprzez bycie 
czymś innym wobec prozy, opowieści, narracji i pewnego rodzaju psychologicz-
nego konkretu. 

Ktoś odważnie zapytał – czy może jeszcze być jakaś poezja po Różewiczu? 
Pytanie z cyklu – czy możemy wierzyć w Boga po Holokauście? Obydwie odpowie-
dzi są dla mnie twierdzące. Tak. Będzie i poezja po Różewiczu i Bóg po Holokau-
ście. W przeciwnym razie skończy się wszystko. I poezja, i Bóg i Różewicz, i świa-
domość Holokaustu, a na końcu skończy się człowiek jako taki. I wtedy zacznie się 
nowy wspaniały świat. Póki co wróćmy do poezji.

Skoro stawiam tezę, że nie ma reguł, po cóż szukać jakiejś standaryzacji, 
punktów wspólnych, jakiejś kategoryzacji, żonglerki nazwiskami czy przykładami? 
Otóż odpowiem Wam: bo wśród tych milionów wierszy są wiersze lepsze i gorsze, 
są wiersze będące poezją i są wiersze będące czystą grafomanią, są wiersze o czymś 
i traumatyczne egzaltacje o niczym. Zarówno jedne, jak i drugie łakną czytelnika. 
Jeżeli nagle coś, co kilku krytyków uznało za grafomanię, trafi do jakiegoś odbiorcy 
i ten odbiorca „coś przeżyje” dzięki „temu czemuś” – to czy mamy do czynienia ze 
sztuką, czy jednak, mimo wszystko, jest to nadal grafomania? Nie ma odpowiedzi 
na takie pytanie. Choć znajdą się tacy, którzy powiedzą, że przecież poezja rządzi 
się jednak jakimiś prawami, regułami, zasadami, aby była poezją. Otóż okazuje się, 
że nie. Już nie dziś. Słowo bowiem wymknęło się spod kontroli – jak wszystko. I co 
dalej? Dalej... Dalej odpowiedzi przyjdą z czasem. Jak zawsze. Zadecyduje czytel-
nik. To on – ten czytelnik, który przetrwa zły czas dla czytelnictwa, zadecyduje 
jaka jest, jaka się zachowa poezja współczesna. My możemy jedynie dziś pokusić 
się o zwrócenie uwagi na... głos pokolenia. Na silnie brzmiący przekaz podprogowy 
obłaskawionej samotności. Na wyraz alienacji. Na słowa w dżungli walki o prze-
trwanie. Wejdźmy na moment w świat kilku wierszy najmłodszych autorów... Panie 
przodem. 

Czyż nie doskonale wyraża oto ten przekaz Paula Gotschlich (rocznik 
1992) w wierszu „Sen albo Tren XIX”?

opowiadam o klęsce
zjawia się tłum niezłaknionych
których pokrzepiam

niosą wehikuł
przyznają że to oni przez sześć dni 
zachęcali Boga do stworzenia człowieka

mmm... marzy nam się autodestrukcja

mam 19 lat i chcę mieć swoją osobowość
marzy mi się

cud

Otóż to. Cuda wykastrowano. W cuda wierzą naiwni. Cuda zdysklasyfiko-
wano. Cuda w naszym postępowo-demokratyczno-marksistowskiej rzeczywistości 
są pojęciem śmiesznym. Nie popartym naukowo. Ale nie o cuda tu idzie. Młodzi 
łakną najzwyczajniej w świecie – osobowości. Podmiotowości. Chcą być. Chcą tak 
zwyczajnie – czuć, że żyją, czuć jak żyją, czuć po co żyją – odszukać wreszcie sens 
w oceanach bezsensu – w tej, zafundowanej nam przez technikę oraz upadłe idee 
dekadencji współczesności. Adrianna Olejarka (rocznik 1992) w wierszu „nikt już 
nie pisze listów do matek” już tylko chce stąd uciec... przeczytajmy:

Mamo
dziś znów udawałam że żyję jak każdy
poszłam nawet do jubilera
i powiedziałam że to na prezent
a zaraz
Mamo 
pójdę na kawę
słuchać cudzego życia
i choć szkoda mi pieniędzy na kawiarnię
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to zaraz przestanę żałować
bo Ty mi
Mamo
zawsze mówiłaś:

to co zobaczysz czego spróbujesz
będzie twoje
nikt ci tego nie zabierze

i mam te setki kaw pitych czwarty rok
i dziesiątki twarzy których życie znam na wylot
też są całkiem moje
i rzeczywiście:
nikt mi tego nie zabiera.

nikt mnie stąd nie zabiera
Mamo.

To są tylko przykłady. Wybrane jakby losowo, aczkolwiek podobne nuty wy-
brzmiewają w wielu wierszach. Jakiś sarkazm nad czasami, w których wszystko już 
było, w których zutylizowało się wartości oraz nawet człowieka, w których maksy-
malnie wolna jednostka uświadamia sobie swoją niewolę w plastiku, na śmietniku, 
w globalnej wiosce. To nie czas na ciężkie Norwidy, to nie czas kiedy język giętki, 
nie czas wieszczów i monumentów, nie czas na wszystk ... co było. Było, minęło, 
i nie wróci. To czas dramatycznych poszukiwań. Czas święty. Czas krawędzi. Czas, 
w którym Tadeusz Dąbrowski (trochę starszy, rocznik 1979) – bodaj najciekawszy 
poeta młodego pokolenia – zauważa jaka jest rola i miejsce poezji:

Z poezją jest tak: wypływasz w morze,
zarzucasz sieci, ciągniesz je przez miliony
ton wody i w końcu łapiesz gigantycznego kraba
podobnego do ciebie, który mówi: Nie możesz,
kurwa, łowić gdzie indziej?

No właśnie. Ostatni sensowny tekst w tym temacie ukazał się 12 lat 
temu w tygodniku Polityka pod tytułem „Federacja niepodległych nisz” i szczerze  

powiedziawszy udawał jedynie tekst sensowny ślizgając się po temacie, spłaszczając 
problem oraz mieszając pewne fakty z ich nachalną nadinterpretacją. Zauważono 
w nim niejako powszechne zjawiska, lansowano tam kilku „wybitnych” krytyków, 
o nazwiskach wówczas mało co komu mówiących, tudzież traktowano generalnie 
i całościowo owo zjawisko, jako opowieść o dziwolągach. Tak, moi kochani, „tak 
hartowała się stal”. Federacja niepodległych nisz. Nie możesz, kurwa, łowić gdzie 
indziej?

W innym wierszu Dąbrowskiego, zatytułowanym „do skutku,” jesteśmy jed-
nak jakby bliżej prawdy obiektywnej:

 1.
poezja jest wtedy
gdy czujesz

to
coś

czujesz?

 2.
(jeżeli nie 
przeczytaj wiersz
ponownie)

Poezja jest wtedy, gdy czujesz. Gdy w ogóle coś czujesz – a może i nawet 
„to coś”. Poezja jest wtedy. I tylko wtedy. Cóż czynić kiedy dziś ludzie nic nie czują. 
Samych siebie nie czują, albo też samych siebie oszukują, że czują. Byle dalej, wię-
cej, zachłanniej – byle mocniej, inaczej, łamiąc tabu i granice. I byle się zgubić. Bez 
słów. Słowa tak mało dziś znaczą. A jednocześnie... tak wiele znów znaczą. W swojej 
poetyckiej kondensacji – w języku skrótu i prostego komunikatu, w poezji, która 
krwawi. Wciąż zatem... trzeba „łowić gdzie indziej”...

No dobrze. Połów czas zacząć. Idźmy dalej – Sebastian Brejnak (rocznik 
1994) – właśnie rekomendowany nam przez cytowanego Tadeusza Dąbrowskiego, 
który podkreśla u Sebastiana – ależ nic innego, jak... głód autentyczności. Zanurz-
my się na moment w jakże ważnym wierszu „Obowiązek”:
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A gdyby tak groby poustawiać w kolejności alfabetycznej
każdy język według własnego widzimisię
sklasyfikować według
nazwisk imion chorób przewlekłych
książeczki wojskowej praw dziecka
certyfikatów jakości kart wyborczych
anonimowych ankiet gatunku kamienia

A wszystko
jasne perfekcyjnie cyfrowe
odporne na wirusy i awarię systemu
higieniczne aż do bólu zęba
Żadnej pleśni sam czysty proch (ekumeniczny)
zapakowany w nieśmiertelny plastik
na funkcjonalnej półeczce z nie do zdarcia etykietą

Nikt z bliskich niesklasyfikowanych (jeszcze żywych)
nie miałby kłopotu z odnalezieniem
właściwego numerka jeden klik znicz naklejka
monitoring non stop życie dzienne życie nocne
W archiwum śmierci
każdy byłby biegły od urodzenia

Nie irytujcie się
moraliści schludni metafizycy o krzaczastych brwiach
nie krzywcie gęb nie łamcie języków nie zgrzytajcie oczami
wykrzykując: Piekło porządku
Pierwszy stopień do wiedzy pewnej
o miejscu człowieka w łańcuszku bytów
życiu-po-życiu (dotąd po okazyjnych cenach tylko w reklamach religii)
to nie powód do byle ekscytacji
raczej mdła satysfakcja tępaka z oślej ławki z trzema milionami na karku
z rozwiązanego w końcu zadania
Zajmijcie się swoimi niebami
jak się tam wszyscy 
pomieścicie

Nawet wszechświat nie jest już podobno
nieskończony

Ta dramatyczna pointa – bo przyznacie, że jest ona dramatyczna – ujaw-
nia w pełni to, z czego nas odarto, z czego brutalnie ogołocono, ujawnia to, co 
nam zabrano – ujawnia kradzież poczucia wymiarów – kradzież: wartości, idei, 
i finalnie nawet Absolutu. W tym miejscu pojawiły się: pustka, nicość, alienacja 
i potężna, statyczna próżnia egzystencji w drodze donikąd, ale i pojawiła się tęsk-
nota. Czy poezja jest jakimś panaceum, jakąś szansą ocalenia, jakimś wymiarem 
na ratunek – jakimś poszukiwaniem treści tej tęsknoty? Czy może zatem zmie-
nić świat? Czy raczej jest tylko odbiciem w zwierciadle, faktograficzną terapią, 
zapisem duszenia się nowotworem życia na pustyni – kulturalnej, intelektualnej 
i humanitarnej – słowem, wyrazem tylko owej tęsknoty? To temat dla krytyków. 
Podobno mamy w Polsce ponad 200 aktywnych krytyków. Dość wielu jak na brak 
możliwości publikacji szeroko-nakładowej. No, mamy też 2 miliony poetów. Swo-
isty rekord świata. 

Jedno jest zauważalne – poezja dzisiaj stanowi jakby brudną kliszę tak skon-
struowanego świata. Jest czymś jak wycie do Księżyca, samotnych, opuszczonych, 
odepchniętych psów, przywiązanych do drzew i pozostawionych samym sobie 
w ogromnym, dziwnym i ciemnym lesie pełnym: plastiku, złudzeń, swawoli i upad-
ku. Wszystko już było – rzekł klasyk. A nasz logo-świat nie wytworzy już niczego. 
Ale to błąd. Błąd w sztuce. Niewiara w siłę natury – w bunt życia wobec nicości. 
Tak. Mamy do czynienia z poezją chaosu w czasach chaosu – w epoce chaosu, która 
powoli się kończy. Co będzie dalej – a cóż ma być? Jak zawsze – będzie wielkie bum. 
Ale nie nastąpi koniec świata. Świat się potoczy dalej – w sobie znanym i obranym 
na nowo kierunku. Co z tej poezji przetrwa? A tego to już nie wie nikt. Nawet Tade-
usz Dąbrowski – namaszczony przez Tadeusza Różewicza chłopiec z Elbląga. Cu-
downe dziecko „polskiej poezji”. Oj... marzy mi się cud – jak Pauli Gotschlich, choć 
mam już prawie 50 lat, nie 19-ście... Nie wiem, czy współczesna polska poezja może 
się poszczycić jakimiś „cudownymi dziećmi”. A tu co rusz, jakaś enklawa, grupa, 
grupka, koteria ogłasza kogoś wybitnym i fenomenalnym szafując słowem i naszą 
ufnością. Reklama dźwignią handlu? Nawet tu? No cóż. Takie czasy – merkantylne 
i przebojowe. Ze słowem wprzęgniętym w rydwany... promocji.

Czyż może istnieć poezja po Różewiczu? Okazuje się, że tak.
Dlaczego? Nie wiem, może dlatego, że śmierć jest – jak zawsze – jest taka 

sama. Od wieków boli tak samo. Może dlatego, że w tym ogromnym chaosie 
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w sposób naturalny wyrasta potrzeba odpowiedzi na pytania o własną, zatomizowa-
ną tożsamość. Może dlatego, że pewna grupa piszących sama sobie funduje terapię 
poprzez sztukę. Karol Maliszewski powiedział kiedyś, że syte społeczeństwa piszą 
mniej. Zapewne ma słuszność, syte – tak, cóż jednak ze społeczeństwami co nieco 
już „przesyconymi”. Czy nie znajdują się u progu wszczęcia poszukiwań, albo też 
choćby wzniecenia ... tęsknoty?

I tu nasuwa mi się ostatni, tu i teraz przeze mnie użyty przykład „młodej 
polskiej poezji” (choć zeznaję pod przysięgą – jest jej o wiele więcej, o wiele, wiele, 
bardzo wiele, więcej – Ci, o których tu napisałem są jakoś tam charakterystyczni 
– wybrani jednak całkowicie losowo). I oto przed nami „chłopak ze Śląska”, tak 
bliskiego mi Śląska – Jakub Pszoniak (rocznik 1983) w wierszu „Splot zdarzeń”:

słońce nie zgasło
ani nie zapłonęło żywym ogniem
tlen i azot wciąż łączą się w powietrze
pory roku następują po sobie
z błędną regularnością
niemiecki proszek ciągle zaś pachnie ładniej
od nieniemieckiego proszku

a jednak śmierć
jednak skończył się jeden ze światów
więc skończył się cały świat

Znowu więc mamy kolejne ziarenko odpowiedzi. Skończył się cały świat. 
Śmierć – czyli koniec jednego ze światów. A przecież dziś ile nas, tyle światów. Nic 
się w nich nie łączy. Nic nie nakłada. Nie interferuje. Każdy świat odgradza się od 
innego świata barierą wolności. Światy umykają w przestrzeń absolutnie skończoną 
w swej nieskończoności. I poezja krąży nad nami jak nieoczekiwana konieczność. 
Jak jedyny lek na lęk i jedyna szansa na zmartwychwstanie. Tylko jak zmartwych-
wstawać, skoro nawet śmierć odarto ze swej tajemnicy... Jak zmartwychwstać, sko-
ro ludzie tylko biegną i się nie zatrzymują. Aby zmartwychwstać, trzeba najpierw 
umrzeć, a tu nie ma czasu na śmierć. Na nic nie ma czasu. Zwłaszcza na poezję. 
Wokoło miliony ton wody i łowisz dalej...

Czy przykłady wyżej przedstawionych poetów dowiodły mojej tezy? Czy ab-
solutna wolność w poezji oraz jej rzemiosło w epoce chaosu ma jednak jakiś wspólny 

mianownik? Ba, jak widzimy może i ma, tylko czy opisane dylematy, rozterki i emo-
cje to nie jest zbyt mało na wysnuwanie takich teorii? 

Wszyscy poloniści – czy naukowcy akademiccy zaczadzeni oparami stylów, 
epok i szkół – zakrzykną, że to nie tak, że przecież „siła starych mistrzów”, że no-
bliści, że ci wszyscy twórcy uznani za wielkich, wybitnych i już klasycznych... i tak 
dalej. A ja się ich zapytam i jest to pytanie bezczelne, dramatyczne i niestety, nad 
wyraz prawdziwe:

– A komu Oni są dziś potrzebni? Kto ich czyta? (kto łaknie ich czytania?). 
Gdzie ich można kupić? (w zamkniętej, zbankrutowanej księgarni?) – przecież bodaj 
wczoraj, czytam w sieci, że już nawet Miłosza usunięto z jakiejkolwiek listy szkolnych 
lektur... – Kto dziś uznaje tych „starych mistrzów” za autorytety? Ja i kilku mi podob-
nych szaleńców starej daty, czy tych 200 krytyków, którzy nie mają gdzie publikować 
oprócz kilku niszowych gazetek podobnych do szkolnych, wydawanych na czymś 
zbliżonym do dawnego powielacza? A może czytają „starych mistrzów” te 2 miliony 
piszących? Wolne żarty. U nas piszący z reguły niewiele czytają – prócz własnych tek-
stów. Stąd ich jakość. No nie, nie jest aż tak źle – kilku poetów jednak czyta.

Przestańmy zatem sobie żartować z tego pogrzebu. Tak naprawdę to nie 
jest wcale śmieszne. Ja cenię dorobek „starych mistrzów”. Ubolewam nad brawurą 
decydentów w rugowaniu intelektu oraz wszelkich „dorobków”. Staram się pojąć 
tych młodych, którzy nie czytają dokładnie nic. Zostawmy to. To inny temat, 
temat rzeka. 

Temat nam bliski – ja dziś nie widzę praktycznie żadnego śladu w młodej 
twórczości polskich poetów po „starych mistrzach”. No, chyba, że ktoś to ujmie tak 
– tam są po prostu zebrane w kłąb wszystkie ich ślady – w myśl zasady, wszystko 
już było, a dziś sztuka jest tylko naśladownictwem – wygrywa najoryginalniejszy. 
Czytaj – najbardziej szokujący...

Czy tak jest na pewno? Przecież doskonale wiecie, że wszystko już było ... 
Przeszliśmy 30 lat temu swoistą rewolucję. Jej kurz już opadł. Ofiary dogorywają. 
Na poetyckiej mapie rozgrywa się wielka walka federacji niepodległych nisz, dodaj-
my, walka, którą interesują się tylko walczący. Na cokołach (dla kilku wrażliwców) 
wybuchają co chwilę wybitni czy dobrze się zapowiadający – a to lansowani przez 
jedną, czy inną niszę, ale ich też nikt nie czyta. To koniec. I w tym wszystkim pozo-
staje poezja. Sama poezja. Poezja wolności absolutnej. Ta przywołana. Jeśli spojrzeć 
na nią bez całej tej otoczki, bez zgiełku i cen – co odczytamy? Co w niej znajdzie-
my? Wielką tęsknotę. Nostalgię. Rozpacz. Samotność i poszukiwania tożsamości. 
To na początek dużo. Jak na czas po „wielkim wybuchu”...?
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Zatem zburzmy w końcu te mury moi drodzy. Uwierzcie, że Świetlicki też 
jest poetą... i Bukowski, i Dąbrowski i krab... Wszystko jest poezja. A Stachura kur-
czy się w grobie. Sam nam zgotował niejako ten los...

Dla poezji czasy są dobre. Tylko poetów jakby coraz mniej... są coraz chudsi, 
coraz mizerniejsi, coraz mniejsi... kurczą się od tego samego wymiaru i od tego sa-
mego Słońca, które wciąż przekornie świeci: dla Ikarów, i dla Feniksów, dla popiołów 
i dla Syzyfów, i które w swej nieregularności występujących plam każe nałożyć na 
nos... pancerne okulary. Tylko po to, aby opisać ten świat. 

czujesz

to
coś

czujesz?

(jeżeli nie 
przeczytaj 
ponownie)

Czy warto czytać ponownie. Ze zrozumieniem – jak najbardziej. Współ-
czesna polska poezja karmi się sama sobą. We wszystkich wymiarach. W wymia-
rze tautologii, w obieraniu paradygmatów, w obszarze łaknienia i poszukiwania 
Arkadii, jak też w wymiarze społecznym – w wymiarze jej istnienia na wieczo-
rach autorskich, w wymiarze jej relacji z czytelnikiem (zapewniam, że kilku ta-
kich wciąż jeszcze zostało, są i istnieją, kilku znam osobiście – są jednak oni tak 
znacznie rozproszeni, że właściwie nie wiadomo, gdzie są, a świat współczesny 
nie chce ich odszukać – nie widzi po prostu takiej potrzeby). I pisząc świat współ-
czesny mam na myśli: dziennikarzy, media, tak zwane autorytety, ludzi, których 
„się naśladuje” – nikt nie „lansuje” poezji. Dlaczego – gdyż wyżej wymienieni nic 
z tego najzwyczajniej w świecie nie rozumieją. Ma być lekko, łatwo i przyjemnie. 
Po co katować młodych jakimiś Norwidami, Słowackim i Rejami? Idźmy na skróty. 
Enter.

Ja już nawet przestałem mieć do tych wszystkich „odpowiedzialnych” za 
ów stan rzeczy jakiekolwiek pretensje. Jedynie mi ich już tylko żal. Szczerze współ-
czuję ich światom – odartym z wrażliwości, z uczuć wyższych, z doznań bardziej 

wysublimowanych oraz po prostu – na poziomie intelektualnym „z lepszego sor-
tu”. Wybaczcie kpinę. Sztuka nigdy nie była „dla wszystkich”. Ze współczesnego 
świata skasowano bowiem też wszelki wysiłek, właśnie z intelektualnym włącznie. 
Wszystko ma być łatwo dostępne. Hasło – edukacja i studia dla każdego – demo-
kratyczne. W takiej przestrzeni nie ma miejsca na poezję – zwłaszcza współczesną 
– jako niezrozumiałą, uznaną za nudną, zbyt trudną dla tak łatwo pojmowanej rze-
czywistości. A jednak tyle tej poezji powstaje. Czy to tylko bunt? Otóż nie. Jest po 
prostu cała rzesza ludzi, którzy coś czują, chcą coś czuć, chcą... czytać ponownie. 
Problemem jest ich rozproszenie. Niemożność skupienia ich przy jednym tytule 
prasowym, przy jednym – silnym – mówiącym jednym głosem, środowisku. I wła-
ściwie pytam się – czy jest nam to potrzebne? Niekoniecznie.

Poezja współczesna przebija dziś bowiem granitowy mur obojętności. Naj-
młodsi odrzucają materię i chcą żyć. Ten proces dopiero kiełkuje, ale nawet sondaże 
społeczne dostrzegają, że wśród młodych mówiąc potocznie – „coś wisi w powie-
trzu”. Pytaniem też jest gdzie się to odbędzie? Może w sieci?

Dla poezji czasy są dobre. Nie są one miłe dla poetów. Fakt. Tu, na tym grun-
cie, każdy poeta musi sobie radzić sam, ze swoją twórczością, swoją frustracją oraz 
swoją drogą artystyczną. Okazuje się jednak, że owa wolność absolutna oraz przy-
wołany chaos mogą stanowić same w sobie – wyzwanie, zbawienie, zmartwychwsta-
nie oraz dojrzały i ożywczy grunt. Takich wierszy nie napisaliby: ani Mickiewicz, 
ani Słowacki, ani Norwid, ani nawet Staff, Tuwim czy Grochowiak. W głowie by się 
im nie zmieściło, że można żyć w takich czasach. To jednak czasy bardzo ciekawe. 
Dla zapisania ich świadectwa, dla odkrywania ich toposu. Dla wciąż ważnych słów 
– o człowieku, o życiu, o miłości i śmierci, i o trwaniu – wbrew nieskończoności.

Andrzej Walter

* Niniejszym składam ogromne podziękowanie niniejszym wydawcom: Wydawnictwu 
A5 – za przedstawienie nam twórczości Tadeusza Dąbrowskiego oraz dla Biura Lite-
rackiego Wrocław za publikację „Połów. Poetyckie debiuty 2016” pod redakcją: Kac-
pra Bartczaka, Tadeusza Dąbrowskiego i Marty Podgórniak, dzięki którym mogliśmy 
zapoznać się (między innymi) z twórczością: Pauli Gotschlich, Adrianny Olejarki, 
Sebastiana Brejnaka oraz Jakuba Pszoniaka. 
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KRZYSZTOF KOROTKICH
Uniwersytet w Białymstoku

Gramatyka wyobraźni i mapa języka.  
O Czterech stronach twarzy  

Adama Buszka
Poezja Adama Buszka zaskakuje, nie jednorazo-
wo, ale systematycznie, równomiernie, w każ-
dym wierszu angażuje we własne zadziwienia. 
Pierwszego i najmocniejszego wrażenia doznaje 
czytelnik od pierwszego zderzenia ze słowem 
poety już w tytule. Zagnieżdża on w nim poten-
cjał tkwiący w słowie nie jako takim, ale w na-
pięciach powstających między słowami. Buszek 
ma odwagę i talent, by budować nowe, niezwykłe konstrukcje ze słów, osłaniając za-
razem nowe sensy tego, co w języku codziennym pozostaje ukryte. Ekwilibrystyka, 
którą uprawia autor, nie jest bynajmniej udziwnianiem języka, chociaż niektóre fra-
zy mogłyby niepokoić wrażeniem uciekania poety ku rozwiązaniom awangardowym. 
Zderzy się czytelnik z niebanalnym, niełatwym ciężarem wieloznaczności licznych 
fraz, z brakiem „łatwej” jasności znaczeń, ale zarazem z oszczędnością, zwięzłością, 
ze skąpą wręcz narracją. 

Cztery strony twarzy to poetycka próba odnalezienia orientacji w rozproszo-
nym na pył świecie, a także próba odzyskania tożsamości utraconej, skradzionej, 
zagubionej w lawinie złudzeń. Autor podzielił swą opowieść na cztery części, na 
cztery pory dnia, które mogą być równie dobrze stronami świata. W poetyckim 
porządkowaniu świata wyłania się on jako przestrzeń pozornie znana, jednak autor 
prowadzi współtowarzyszy podróży do rewirów nieodkrytych. Jest zatem wschód, 
a następnie południe, zachód i północ – rozpoznawane jako doświadczenie czasu, 
ale – co sugeruje tytuł – także cztery strony świata – doświadczenie przestrzeni. 
Poeta kreśli własną, ciekawą mapę, wolną od rygorów kartografii, ale zgodną z pra-
widłami języka. Mapa Adama Buszka to zapis wędrówki po lekturach, po ideach, 
bardziej lub mniej rozpoznawalnych tematach i wątkach, przedziera się przez ślady 
zawsze inspirującej wyobraźnię topiki, których źródeł szuka w starożytności. 

Kreślenie mapy języka przenika się ze szkicowaniem nowej mapy ciała, ciał – 
czyni swoiste utrwalanie wspomnień erotycznych. Słowo i ciało na nowo odzyskują 
pierwotną siłę, stają się bytami współdziałającymi na wyobraźnię poetycką, stają 
się równie mocnymi i ekspresywnymi elementami budującymi wyobraźnię Buszka. 
Poeta nie unika okazji do snucia licznych aluzji erotycznych, jednak erotyka w tomie 
Cztery strony twarzy jest równie wieloznaczna, jak zapowiadałby tytuł książki, nie 
wypełnia się tanimi wersami, udowadnia zaś, że znalazła sposób na wydobycie ko-
lejnych dźwięków i obrazów, czających się w wędrowaniu przez gąszcz doświadczeń 
językowych i przez fantomy mitycznych – a może i realnych, dosłownych – ciał:

Kiedy liczysz żyły w moich piersiach,
słyszę, jak krew rwie się do tańca
i szumi w wierszach,
których nie rozumiesz.
   (Anne Sexton: podróż do siebie, s. 37)

Przedziwne zespolenie słowa z ciałem jest wspaniałym pomysłem poetyc-
kim, przywracającym erotyce należne miejsce w literaturze, uzbrajającym ją na 
nowo w odwagę, śmiałość, ale też nie mniej w godność i piękno. 

Dziwna to jednak podróż, niezwyczajna, autor zdecydowanie zna kierunki 
świata i pory dnia, zna pory życia, ale nie mierzy się ani z kreśleniem dosłownej 
przestrzeni – nie znajdziemy tu poza migotaniem nielicznych „miejsc literackich” 
(Elsynor, Capri, Sangarios, Nigeria) – ani z przybliżeniem żadnej twarzy. Może nie 
da się dojść do żadnego celu, a wyzwaniem zawsze będzie błądzenie po mglistych 
wyobrażeniach świata, po śladach starożytnych arcyludzi? Bo przecież żeby 

stworzyć świat, 
trzeba zdjąć bluzkę przez zdumioną głowę, 
wyciągnąć ramiona,
podzielić usta,
na wargę dnia,
wargę nocy
i dwudziestoma palcami 
wypowiadać 
sobie
ciała.
   (Stworzenie świata, s. 15) 
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Przestrzeń świata można stwarzać, a więc i poznawać, poprzez przestrzeń 
ciała – tak mówi poeta Buszek. Z jego wierszy dowiemy się, że ani doświadczenie tej 
przestrzeni, którą zdołaliśmy poznać, ani rozpoznanie tej, którą jesteśmy, nie zdoła 
wypełnić naszej ciekawości, nie ukoi pragnień, skazani jesteśmy na nienasycenie – 
aż poza mierzalność czasu i poza Moc widnokręgu – 

Nie ma horyzontu. Jest tylko dobry, 
jest tylko dobry obłok tęczówek. 
I rześkie słońce wschodzącej twarzy. 
   (Stworzenie świata, s. 14)

Poeta wie, że płaskie mapy nie pomogą odnaleźć celu najważniejszych wę-
drówek, wyznaje z powagą iście tragiczną, głosem naśladującym może Edypa:

Jak cię poznam, miasto?
Po jakim horyzoncie?
Pod którą latarnią śpiewa twoje ciało?

Poznaję swoje ślady.
Są ślepe jak zarośnięty dworzec.
   (Miasto. Północ, s. 62)

Wielki świat i jego cztery strony to za mało, by pomieścić ogrom świata we-
wnętrznego, a jedna twarz to za mało, by wydobyć wszystkie „prawdy” o człowieku. 

Wszystkie pytania i refleksje poety zadziwiająco przenikają się z echem gło-
su przenikliwego Sfinksa, który stanął na drodze zagubionego w świecie i w ciałach 
Edypa. Buszek pyta o człowieka i o jego miejsca, o jego właściwą część twarzy, o naj-
lepszą porę dnia i życia, w której ów profil wędrowca okazuje się najbliższy prawdy.

To niełatwa, wymagająca, inspirująca, ale przede wszystkim świeża i piękna 
opowieść o wędrowaniu przez wyobrażone krainy słów, przez niedojrzane krajobra-
zy ciała, ale droga warta przebycia, gdyż poeta uchyla nieco swojej mapy, uczy na 
nowo zakamarków języka.

Krzysztof Korotkich

Adam Buszek Cztery strony twarzy. Wydawnictwo Papierowy Motyl, Toruń 2016.
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Fotografie Dariusza Sobieskiego
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Nowe odczytanie poezji klasyków. 
Kazimierz Maciej Sarbiewski Ryszarda Tarwackiego

Do Asteriusza
Atoli, myśmy ubodzy, karmieni wyobraźnią,
Losu rekwizyty. Biada, Asteriuszu,
Ciemności życzliwe; i chytre
Słowa udatnie skrywające fałsz.

Świat nie mądrze pojmujemy, bo mamiąc
Los wiarołomny wpadamy pod koła,
Zadowoleni opuszczamy towarzystwo;
Nie tędy prowadzą słowa Boga.

Najwięksi oszuści cieszą się uznaniem
Ludzkości. Kruche obietnice rzucane
Równocześnie; i ostrzeżenia gadatliwie
Zabobonne, będące pożądanym światłem.

Do Bożej mądrości
   Kiedy nowiny od Niemiec, Francji, Włoch
   zwiastowały poruszenie wojenne

O myśli, która stanowisz o losach władców,
Czy jesteś dobrym doradcą,
  A może ich życiem zniewolonym
    Zarządza igraszka?

Albowiem, ty z różną mocą uzbrajasz
Dowcipem nie znającym sprzeciwu,
  Porywającym młodzieńców rozsypanych
    Hałaśliwie jakoby orzechy.

*************************************
Maciej Kazimierz Sarbiewski

DO ASTERIUSZA

Atoli, myśmy ubodzy, karmieni wyobraźnią,
Losu rekwizyty. Biada, Asteriuszu,
Ciemności życzliwe; i chytre
Słowa udatnie skrywające fałsz.

Świat nie mądrze pojmujemy, bo mamiąc
Los wiarołomny wpadamy pod koła,
Zadowoleni opuszczamy towarzystwo;
Nie tędy prowadzą słowa Boga.

Najwięksi oszuści cieszą się uznaniem
Ludzkości. Kruche obietnice rzucane
Równocześnie; i ostrzeżenia gadatliwie
Zabobonne, będące pożądanym światłem.

Spolszczył Ryszard Tarwacki

*************************************
Ryszard  Tarwacki – absolwent Polo-
nistyki Uniwersytetu Warszawskiego;
nauczyciel LO w Płońsku, kierownik PDK 
w Wołominie, sekretarz pisma „Nowy 
Wyraz”, redaktor PW Iskry, Wiedzy  
Powszechnej; autor reportaży, opowieści 
m.in. „Młyn nad Wkrą” (2015), wierszy  
i ballad.
Mieszka w rodzinnym Jońcu nad Wkrą.

*************************************
ISBN 978-83-7358-189-0
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Maciej Kazimierz Sarbiewski

ŚWIAT 
NIE MĄDRZE POJMUJEMY

Spolszczył z języka łacińskiego:
Ryszard Tarwacki

 Wydawnictwo Książkowe IBiS

Ten z berłem chwyta, gniecie na miazgę,
Ten pierwej poskoczy z radością widząc
  Niestałość. Biada! Nieszczęście, przemienność władzy
    Ziemia szarpana pracą ręki.

Ta chwila jest stanem nienasycenia,
Który dzieli narody. Ten sposób myślenia
  Jedynie zuboża: I jak długo nie poskromimy
    Namiętności, tak długo wojować będziemy;
A ja się na to śmieję.

Nieszczęścia ludów Europy
Nie jest sładno przemóc w sobie przeszkodę, zrządzeniem 
 Losu zesłaną chorobę przemóc; życiu zawierzyć.

Samemu, choćby raz, małym pięknem zamieszać czasu bieg,
 Choćby skaliste zejście groziło śmiercią:
Samemu, ostatecznie, w ciasnym sprzeciwie uderzyć boleśnie
 I wdzięcznie spadając głosić pochwalę bezbożności.
Jak wielu wspaniałych ludzi porywa wściekła nienawiść,
 Miejskie ulice uśmiercają spokój i wstyd.

Panujące zwyczaje rodowe mnożą zniszczenia,
 Słabości poniżające skazują narody na zgubę.

Dziś Rodan, Pad, tako też rozlewny Albis i ogromny
 Ren miotający szkarłatne barwy o brzegi.
Dziś kilka ofiar błagalnych dziko broczących krwią;
 Nie wystraszy ziemski sknera sierpem Bogini Ceres.

        Spolszczył Ryszard Tarwacki
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ALEKSANDER NAWROCKI

K.M. Sarbiewski w przekładach R. Tarwackiego

P
rzekłady starzeją się szybciej od oryginałów. Dlatego co jakiś czas trzeba je 
odświeżać, czyli tłumaczyć na nowo, w czym dużą rolę odgrywa tłumacz, 
mówiący językiem nowych czasów, który zresztą z genialnego oryginału 

może zrobić mierny chociaż wierny przekład i odwrotnie, z przeciętnego – znako-
mity. Naczelna zasada w tej pracy: tłumaczenie to nie matematyka i nie dosłowna 
kopia oryginału, w dodatku powstałego w innym czasie, tradycji, a w wypadku wier-
szy Sarbiewskiego – w innym języku i w większości pod inną szerokością geograficz-
ną. Łacina i język polski, słowiański, to dwa różne bieguny: składniowe, czasowe, 
brzmieniowe. Łacina jest bardziej zwarta, mniej spółgłoskowa, a przez to brzmie-
niowo wyraźniejsza, łatwiejsza dla słuchu. Stąd przekłady polskie z konieczności 
muszą być szersze i bardziej szeleszczące, chyba że na kanwie oryginału pisze się 
własny wiersz z innym doborem słów, tych bardziej samogłoskowych. Przykładem 
arcydzieła przekładu może być Mickiewicza „Znasz li ten kraj…”, który właściwie 
jest wierszem autora. Dla przyzwoitości Mickiewicz napisał w tym wypadku „na-
śladowanie z…” W poezji czasem tak trzeba, jeśli jedna wybitna osobowość zafa-
scynowana jest utworem drugiej wybitnej osobowości. Jak tedy tłumaczyć Sarbiew-
skiego? Staroświecczyzną i tym samym od razu skazać go na odrzucenie? Rymami 
czy bez? Łacina nie znała rymów, dlatego Sarbiewski też ich nie używa. A skoro 
rymami, to bierze się na siebie jarzmo, w którym nie zawsze po drodze oryginałowi. 
Ale zostawmy te rozważania, oczywiste przecież. Najistotniejsze, że tłumacz może 
i zwykle daje przekładowi swoją osobowość, wyobraźnię i językowy smak. Powinien 
być tedy poetą, nawet jeśli wierszy nie pisze, inaczej przekłady będą drewniane, 
poprawne i co z tego że wierne, kiedy poniekąd z tzw. profesorskiego biurka, mar-
twe dla czytelnika. Zadaniem tłumacza jest przede wszystkim ożywiać przekładany 
utwór, oczyszczać go z językowych staroci, bo czytelnik nie żąda martwej kopii, lecz 

żywego źródła, które tryśnie spod omszałych kamieni, wokół których kiedyś rosło 
co innego, a dziś są inne zioła, kwiaty drzewa. 

Tarwacki czuje poezję, nie jest mechanikiem języka, lecz jego smakoszem. 
Dlatego w jego tłumaczeniach Sarbiewskiego trafiają się perełki językowe w rodzaju: 
„Na klęczkach zalękłe sarny”, „Gwiazdy wieczorem rozbiegane”, „Jak długo jeszcze 
wlec się będą senne brednie”, „Jaśniejesz chłopięcy domie”. I wreszcie piękny frag-
ment z „Do źródła…”: „Tak właśnie gubi spokój każda owca,/ Potykająca się o konar 
drzewa./ Tak łąka licznymi pułapkami zagadując / Rani i rozpowiada radosne dowci-
py:/ Łany żółtości przemienia na wełnę,/ Niewdzięczna, mrukliwa pozerka.” Ponad-
to tłumacz zdecydował wydać Sarbiewskiego w oryginale, czyli po łacinie dając obok 
wersję polską, czyli swoje przekłady. Jest to odważna i dobra decyzja, aczkolwiek 
też ryzykowna, ponieważ oryginały można porównywać z przekładami i osądzać je. 
A sędziowie bywają różni: tacy, którzy lubią się tylko czepiać i ci, którzy biorą pod 
uwagę trud tłumacza. 

Moja znajomość łaciny, dawno nie praktykowanej, prawie poszła w niepa-
mięć, więc nie oceniać mi prawdy treści oryginału w zestawieniu z przekładami 
Tarwackiego, ważne, że mi te przekłady smakują. Co prawda gołym okiem widać 
różnice między szerokością fraz łacińskich i polskich, ale to nie wada tłumacza, 
lecz właściwości naszego języka, przez nadmiar spółgłosek mniej zwartego i mniej 
muzycznego czasem. Jako wydawca nie mogę też ponosić odpowiedzialności za 
przytoczony przez tłumacza tzw warsztat ekspercki o Sarbiewskim, gdyż w tym 
zakresie nie mam szczegółowej wiedzy, a na naukowe opracowania tego rodzaju 
książek mogą sobie pozwolić duże i bogate wydawnictwa naukowe, w dodatku jesz-
cze dotowane, bo ekspertom trzeba płacić. Dlatego w tym wypadku tłumacz jest 
również odpowiedzialny za opracowanie książki, zwłaszcza jeśli chodzi o jej część 
biograficzną autora. Ja mogę tylko stwierdzić, że Tarwacki odświeżył i uwspółcze-
śnił naszego znakomitego poetę, Sarbiewskiego, i sprawił, że czyta się go naprawdę 
dobrze, jakby to były wiersze napisane dzisiaj. 

Aleksander Nawrocki
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WIERSZE NADESŁANE

ARTUR HENRYK KOWALSKI
Szczecin

Ur. 11.09.1991 w Wyrzysku – poeta, raper. Pocho-
dzi z niewielkiej miejscowości Nieżychowo, w Po-
wiecie Pilskim, w Wielkopolsce. Od 2011 roku 
mieszka w Szczecinie. Absolwent Uniwersytetu 
Szczecińskiego, ukończył studia magisterskie kie-
runek Zarządzanie, ze specjalizacją Strategiczne 
Zarządzanie Marketingowe. Na co dzień pracuje 
jako handlowiec w firmie Śnieżka, zajmującej się 
produkcją farb. Nagrywa Rap pod pseudonimem 
Arc1. Nagrał dwie amatorskie płyty hip-hopowe: 
„AMR – Wehikuł Czasu” (wraz z kolegą – Minia-
stym), oraz solowy album „Arc1 – Racjonalizm”. 
Udziela się w kwestiach społecznych i bierze ak-
tywny udział w spotkaniach samorządowych w Szczecinie. Pisze wiersze od ponad 7 
lat. Występował w wieczorach poetyckich i aktywnie współpracował z młodzieżą na 
terenie gminy Białośliwie. Obecnie przygotowuje się do wydania pierwszego tomiku 
poetyckiego w ZLP w Szczecinie oraz aspiruje, by być pełnoprawnym członkiem 
tego Związku.

Zły sen 
Zły sen,
Jawa,
oprzytomnieć, 
pod zimną wodą,
patrząc w lustro,

Czy to Ty?
nic nie widzę, 
zło i niesprawiedliwość

zaciskam pięści
Kieruję modlitwę do gwiazd, 
ciemność ,
płaczące szarości błądzą, 
istnieje za nimi Bóg?

Kochana siostro, 
przepraszam, 
tak bardzo się boję 
na sercu zostały blizny.

Czas się zatrzymał
W jednej chwili, 
to niemożliwe,
Twój piękny uśmiech,
wspomnienia

Wieczność,
cząstka w sercach, 
bez Ciebie...

Odeszłaś,
Tęsknota,
chwilowe miejsce, 
ciało to tylko ozdoba,

Zobacz,
przyszliśmy,
znasz lepsze miejsce
grób reliktem przeszłości

Krzyczę wyznanie miłości
ziemia się trzęsie
nie zapomnę
śmierć to tylko brama...
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IGNACY KRZEMIŃSKI-IWAN
Warszawa 

Ignacy Krzemiński-Iwan ur. 2 września 1999 r. 
w Warszawie. Jest uczniem Liceum Ogólno-
kształcącego im Henryka Sienkiewicza nr  12. 
W 2010 roku rozpoczął naukę gry na wiolon-
czeli. Instrument ten wybrał ze względu na pa-
mięć zmarłego Dziadka wiolonczelisty. Obecnie 
kontynuuje naukę w ZPSM im Karola Szyma-
nowskiego nr 4. Jest laureatem wielu konkursów 
muzycznych i recytatorskich. Od dwóch lat pi-
sze wiersze co pozwala mu na pełne wyrażenie 
swoich emocji. Prezentowany wiersz jest jego 
debiutem literackim.

Erotyk
Ciepła dłoń lekko drży

Przesuwa delikatnie palce
Powoli gładzi rozgrzany policzek

Dreszcz przeszywa cale ciało

Wilgotne włosy pachnące młodością
Opadają bezwiednie

Niczym purpurowa łodyga
Uderzona błękitnym powietrzem

Zimne kropelki rosy
Z łaskotem ocierają plecy
Razem z nimi szeleszcząc

Spływa błoga rozkosz

Upalny wieczór
Coraz głośniej pobudza nasze zmysły

Nagie usta
Namiętnie pieszczą twą szyje

Dusze dawno już zniknęły
Pozostały ciała

Rozpalone zaślepione
Padają bez ruchu zemdlone

Ciepła dłoń lekko drży
Przesuwa delikatnie palce

Wyczerpani leżąc w objęciu
Jesteśmy zamknięci w boskim świecie

TOMASZ MADEJ 
Ur. 1992 r. w Brzegu Dolnym. Pisze i rozsyła wiersze. Publikował w „Helikopterze” 
i „Poezji dzisiaj” (to te bardziej istotne). 

Szczur
chciałbym się włamać
do umysłów wszystkich 
pijanych ojców i
jak szczur przegryźć
zmarnowane i tak styki

sam przeżuty przez
nienasycone gęby
nocnych klubów i barów
wypluty wprost na taśmę
codzienności

boję się, że
kiedyś przegapię moment
i ktoś będzie chciał
włamać się do mojego
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MARCIN MOLSKI
Warszawa

Urodziłem się 18 kwietnia 1999 r. w Pozna-
niu. Jestem w maturalnej klasie w LXX Li-
ceum Ogólnokształcącym im. Aleksandra 
Kamińskiego w Warszawie. Jednocześnie je-
stem w czwartej klasie skrzypiec w Państwo-
wej Szkole Muzycznej II stopnia im. Józefa 
Elsnera w Warszawie. Komponuję muzykę, 
piszę wiersze i maluję. W poezji poszukuję 
nowych form ekspresji i wyrażania emocji. 
Uważam, że tylko „nowa poezja” ma szansę 
utorować drogę do rozwoju sztuki.

* * *
Widziałem kiedyś szczęśliwych ludzi!
To nie oznacza, że mieli ogromne uśmiechy
          na twarzach
Nie!
Właściwie to nie mieli nic
Oprócz iskry w oku
Iskry…
  Nadziei?

Widziałem kiedyś ludzi szczęśliwych!
Szli normalnie jak co dzień
Jakby nie było w tym nic nadzwyczajnego 
Tylko unosił się nad nimi śpiew
Śpiew…
  Ciszy?
    Czasu?

Kiedyś widziałem szczęśliwych ludzi 
Naprawdę 
– – istnieli…

MATEUSZ SKRZYŃSKI
Urodziłem się w Tomaszowie Lubelskim w 1988 roku. Studiowałem dziennikarstwo 
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mieszkałem również w Kra-
kowie, Rzeszowie, Nowym Targu, a pół roku temu wziąłem sobie za żonę uroczą 
kołobrzeżankę i osiadłem nad morzem. Póki co sprzedaję sprzęt AGD i RTV, żeby 
mieć na papier do drukarki i rachunki. Publikowałem w kwartalniku „Fabularie””, 
a także w miesięczniku „Akant” oraz nieistniejącym już warszawskim magazynie 
„Rzeczy”, jak i internetowym „Helikopterze”. W przygotowaniu publikacja moich 
wierszy w miesięczniku „Odra” oraz w jesiennej „Krytyce literackiej”.

[ W pułapce ]
Odkręcam kran
pająk w umywalce
zmienia się w kulkę
woda wali mocnym
strumieniem prosto
w sam środek tego
czym jest.

Zakręcam kurek
daję mu chwilę, ale
wygląda, jakby
rozstał się z życiem

odgina jedną nogę
później kolejną
wygrzebuje się
z sitka i układa
w promieniu światła
padającym na białą
porcelanę.
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Wieczorem już go
nie będzie, są ludzie
co nie mogliby zasnąć
wiedząc, że gdzieś
przędzie swoje nici
ja śpię spokojnie.

EWA KATARZYNA SKORUPSKA
Belgia 

Ur. w 1989 r. we Wrocławiu. Dotychczas tancerka tańca klasycznego, koordyna-
tor i po trochę pedagog baletu w Szkole Baletowej przy Fundacji Capitol. Obecnie 
mieszka w Antwerpii. 

Tęcza
Moje imiona odleciały wysoko,
są ptakami, które słońcu zanoszą śpiew krótkotrwały,
jak chwilę dżdżu.
Na dnie strumienia ułożyła mnie cisza,
w kamiennej kołysance trwania,
kiedy czas przestaje być liczony.
W tym cichym obmywaniu jest moja modlitwa,
jak tęcza na tle wodospadu.

JOANNA WICHERKIEWICZ 
Uniejów 

Urodzona w 1971 roku w Mławie. Mieszka w Uniejowie. Z wykształcenia nauczy-
cielka. Jej wiersze publikowane były w: „Akancie”, „Dzienniku Polskim”, „Gazecie 
Kulturalnej”, „Helikopterze”, „Artefaktach”, „Kronice Mazowieckie”, „Biuletynie 
Uniejowskim”, „Uniejowskich Stronach”, „W Uniejowie”, na portalach PoeciPol-
scy.pl, nowemysli.pl, szuflada.pl, w almanachach „Mosty Słów”, „Gdyby” oraz 
kilku antologiach. Wydała tomik pt.: „Okruchy codzienności”(2015 r.). Nowy 
w przygotowaniu.

* * *
kiedy mojego jutra 
nie będzie
nie odgradzajcie mnie
zimnym kamieniem
od nieba
nie ubierajcie
w dębowe szaty
nie róbcie
chryzantemowych ceregieli
w listopadowe zadumy
nie naznaczajcie 
miejsca
smutną tęsknotą
niech będę wspomnieniem 
przy radosnym stole
ciepłem promieni
wiatru oddechem
deszczowe krople
niech będą jedynymi
łzami
które oznajmią
mój kres
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ALEKSANDER NAWROCKI
Warszawa 

Omówienie jubileuszowego Zjazdu  
przedstawicieli Słowiańszczyzny

Z
ostałem zaproszony na Zjazd delegatów Słowiańszczyzny w dniach 25 V 
– 7 VI, o bardzo bogatym programie, połączonym ze zwiedzaniem mo-
nasterów, cerkwi, zabytkowych osad, miast, m.in. Jarosławia, Goricy, Kiżi, 

Petersburga. Impreza odbywała się na 4-pietrowym statku, długim ok. stu metrów, 
ze stołówką, salami wykładowymi, kaplicą i pokojami sypialnymi. Zagadnienie: 
Słowiaństwo, jego rola, możliwości w historii i dziś. Goście: naukowcy, historycy, 
literaci, dziennikarze, artyści, duchowni. Program: wykłady, dyskusje, spotkania au-
torskie, występy artystów i po drodze wycieczki. Wypłynęliśmy z Moskwy i – aż 
do jezior Karelii, potem zwrot – do Petersburga. Na mnie wrażenie zrobiła potęga 
rosyjskiej przyrody, nieprzebyte lasy, błyszczące co i raz na brzegach kopuły cerkwi 
i szerokie rzeki, przy których nasza Wisła jest zaledwie rzeczką. Poza tym śpiew: 
cerkiewny i estradowy, szczególny, słowiański, po duszam, czyli z głębi serca. Te-
maty wykładów: przeważnie o przywróceniu znaczenia słowiańszczyźnie, jako naj-
większej grupie językowej w świecie, a zwłaszcza jej duchowości jako remedium na 
zmaterializowaną kulturę Zachodu, w której człowiek jest przede wszystkim narzę-
dziem pracy, a pieniądz zdominował wartości duchowe; doskwiera samotność jed-
nostek w sytym i dekadentyzującym się świecie i zanik wiary w Boga. Cytowano też 
Dostojewskiego, który przewidział, że narody słowiańskie wyzwolone przez Rosję 
w XIX wieku głównie od Turków, pociągną w stronę Zachodu uwiedzione blichtrem 
butwiejącego materializmu i gnuśnym stylem życia, bez większych potrzeb ducho-
wych, nastawionym przede wszystkim na konsumpcjonizm. Kładziono też nacisk 
na konieczność odrodzenia się poprzez prawosławie i stawiano je jako panaceum 
na rozwiązywanie wielu problemów obecnego świata, stąd zatrzymywano się przy 
większych miastach i wychodzono procesyjnie, z chorągwiami i śpiewem do miejsc 
kultowych. Ktoś z polskiej delegacji zauważył żartobliwie, aczkolwiek słusznie, że 
owo prawosławie, które Rosjanie przekładają nad wiarę rzymsko-katolicką, widocz-
nie niezbyt mocno było zakorzenione w rosyjskiej duszy, skoro jednym kiwnięciem 
palca prawie że je zlinczowali Lenin i Stalin, a w Polsce, niezależnie od jej historycz-
nych losów, bardzo trudnych, nikomu nie udało się zniszczyć katolicyzmu, tego rze-

komo mniej prawdziwego niż prawosławie. Bezpośredniość i życzliwość zwykłych 
i nie tylko, Rosjan udziela się, a potężne cerkiewne śpiewy nasączają codzienność 
mistyką, tą bliżej Boga i robią wrażenie na każdym, niezależnie od jego prywatnego 
wyznania, bądź braku wiary w cokolwiek. Nie mogłem uczestniczyć we wszystkich 
wykładach i spotkaniach, bowiem odbywały się one równolegle. Podaję więc tylko 
niektóre ich tematy: Słowiańska cywilizacja i właściwości jej ideologii, Słowiańszczy-
zna i Zachód, Chrześcijańskie rozumienie ekonomiki, Geopolityka Słowiańszczy-
zny, Światowe zadania Słowiańszczyzny, Słowiańskie malarstwo, rzeźba, architektu-
ra, etc. Jeden z wykładowców, bodajże z Macedonii, oświadczył, że geny Słowian są 
najbardziej konstruktywne, więc zaraz zadałem sobie pytanie – to dlaczego jest to 
grupa narodów najbardziej ze sobą skłócona? Przeprowadziłem rozmowy z redak-
torami naczelnymi Pism literackich, z wydawcami i artystami o współpracy i wza-
jemnej wymianie doświadczeń, miałem też dwa wystąpienia: wykład o XIX-wiecznej 
literaturze polskiej i rosyjskiej i zasadniczych problemach jednej i drugiej oraz spo-
tkanie autorskie ilustrowane śpiewem Ireny Santor i Anny German, którą rosyjska 
publiczność uwielbia.

Nad organizacyjną stroną Zjazdu czuwali i zabezpieczali go młodzi Rosjanie, 
bardzo sprawnie i skutecznie, bez żadnych potknięć i wzajemnych nieporozumień.

Resume obrad. Zachód:  rozdział władzy na parlamentarną, ustawodawczą 
i sądowniczą. 

Rosja: jedność władzy administracyjnej z duchową. (AN – zmiana admini-
stracji w Rosji spowodowała zmianę duchowości: komunizm – materializm – kult 
jednostki).

Zachód: zmaterializowany człowiek. Rozpad więzi rodzinnych.
Słowiaństwo: więzi rodzinne, uduchowienie człowieka. Celem –  Bóg.
Wniosek: dążenie Słowiańszczyzny w stronę Zachodu powoduje jej rozpad, 

np. Jugosławia.

Aleksander Nawrocki

Wyjazd zrealizowany w ramach Programu Instytutu Adama Mickiewicza „Kultura 
polska na świecie”.
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Zdjęcia Aleksander Nawrocki

DUSAN KOVACEVIĆ

Kumowie 
(komedia codziennej tragedii)

Przekład z serbskiego i adaptacja radiowa: Grzegorz Walczak

(planeta Ziemia 2016)

Zeszłej nocy w małym domku obok parku następuje misterne zniknięcie popularnego 
piosenkarza, Bobana.
Obecni byli: 
ANA – żona Milana
MILAN – mąż Any
KUMA – żona nieszczęśliwego piosenkarza Bobana
INSPEKTOR –  znakomity policjant, który pojedyncze „przypadki” rozwiązuje 

w niezwykły sposób
WILCZEK – posiadający wszystkie cechy człowieka

W domu Any i Milana, pary małżeńskiej, trwają przygotowania do świętowania 
25 rocznicy małżeńskiej przyjaźni. 

Ana: Znów zapomnieliśmy klucza?! (nagle przerażona): Milanie... co się stało! 
Milan: Nie do wiary... Gdyby mi to ktoś powiedział, nie uwierzyłbym. 
Ana: Siniaki na twarzy, krew na kurtce...! Czemu się tak uśmiechasz?... O, kwiaty. 
Połamane, ale jak pachną.
Milan: Kiedy wracałem z kwiaciarni, w parku napadło mnie dwóch wariatów, cho-
rych, kryminalistów, narkomanów...kto to wie. No i dawaj forsę ! Dawaj forsę! Ja im 
mówię, ludzie, nie mam pieniędzy, nie mam złamanego dinara. Nie mam pracy. 
„Bez pracy jesteś, a masz, frajerze, pieniądze na kwiaty dla kochanki?!” I, wrzeszczy: 
...„Dawaj zegarek!”...Nie mam zegarka... „Daj telefon!” ... Nie mam telefonu... „No 
to co masz, jeleniu?!”...Nie mam nic. „Chrzanisz!” I dawaj mnie tłuc... Chyba się 
zdenerwowali.
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Ana: I co cię tak śmieszy ? 
Milan: Za te nasze 25 lat! Zdrowia, duszo!
Ana: Twoje zdrowie...
Milan: A teraz najważniejsze… Kiedy mnie tak tłukli, z parku przybiegł mój Żócio, 
z rozpędu skoczył jednemu z łobuzów na kark i powalił na ziemię. Ale uciekali, 
przez krzaki, przez ławki. Patrzyłem się i śmiałem się... Nie do uwierzenia... mój, 
Żócio .
Ana: Przepraszam, a kto to jest Żócio?
Milan: Kto to Żócio?
Ana: Właśnie.
Milan: No, ten pies, który już ze mną od miesiąca. Mówiłem ci o nim... Było trochę 
ludzi w parku, ale się zaraz rozbiegli. Później, kiedy dranie zwiali, on siadł i patrzył 
na mnie, jakoś tak troskliwie, i żałośnie narzekał: auuuu, jakby mnie pytał, jak się 
czuję.
Ana: Mój Boże! Tobie jest niedobrze, odwiozę cię do szpitala.
Milan: Nie chcę do szpitala. 
Ana: Proszę cię...
Milan: Obawiam się, że te łobuzy doniosą na Żócia policji. Zamkną go w jakimś 
schronisku dla zwierząt… albo zabiją jak wściekłego psa… Kto hyclom wyjaśni, że 
pies dobry, że wściekli są ludzie?
Ana: Milanie, może Kuma jest dziś na dyżurze.
Milan: Nawet mi jej nie wspominaj. Omal nie umarłem, jak mnie leczyła z prze-
ziębienia…(Głos Milana się oddala) Obiecałem mu dać coś na ząb. (woła) Żócio, 
Żócio!... Musi sobie biedak przekąsić.

Zaczyna gwizdać melodię „Obcokrajowiec w nocy”. Ana wykorzystując jego wyjście 
na balkon, wzywa telefonicznie ich Kumę, lekarkę. 

Ana (cicho): Kumo, żałuję, ale nic z tej restauracji. Milan ucierpiał. Pobili go jacyś 
rozbójnicy w parku. Musisz go zbadać.(Jeszcze bardziej ścisza głos) Ależ tak, cały 
potłuczony… i opowiada jakieś dziwne rzeczy, jak potłuczony.
Milan (który wrócił z balkonu): Może by mu tego kurczaka z obiadu? Zasłużył 
sobie.
Ana (kontynuuje rozmowę z Kumą): Owszem, ma poważny uraz głowy… ale najgo-
rzej, że się uśmiecha. No, pospiesz się.
Milan: A wiesz, co jest najciekawsze?...
Ana: Co, kochanie?

Milan: Nie chce jeść psiego pokarmu. Wody nie napije się, jak nie jest czysta.

Z parku niesie się wycie psa. Milan odpowiada Żóci, sam wyjąc.

Milan: Już idę, idę! 

W pobliżu rozlega się syrena wozu policyjnego.

Milan (krzyczy panicznie – z balkonu): Uciekaj, Żócio, uciekaj. Pewnie te sukinsyny 
doniosły na ciebie na policję! Uciekaj do lasu! 
Ana: Jakbyśmy pojechali do szpitala, dostałbyś lekarskie potwierdzenie o urazie 
głowy i łatwo byś mógł... no wtedy byś wszystko mógł.
Millan: (przez telefon wzywa dyżurnego policjanta) Halo... Chciałem zameldować. 
Właśnie zostałem napadnięty w parku koło stadionu, ale nie o to chodzi... Przyzwy-
czajony jestem do gwałtu, panie władzo… Że co, uogólniam?... Chcę tylko powie-
dzieć, że jak ktoś zgłosi atak psa w parku, to ten pies, co go oskarżą, bronił mnie 
przed tymi zbokami, co mnie tłukli, i on wcale nie jest wściekły... Co? Nikt nie zgła-
szał? Ale gdyby ktoś doniósł na Żócia, to go zaaresztujcie… Nie psa, tyko łobuza… 
a ja przyjdę i zaświadczę. ...Halo! Halo!... Psia mać, rozłączyli się. Wezwij policję, to 
ci na pewno pomoże. Sromota!
Ana: Gdzie cię znowu niesie z tym kurzym udkiem, Milanie?! Chcesz, żeby cię 
znów napadła ta uzbrojona zgraja. Każdego dnia jest jakieś zabójstwo, jakaś nik-
czemność. 
Milan: To fakt. Kilka dni temu przychodzi Żócio i pociąga tylną nogą, a na plecach 
ma bliznę. Widzę, że chce mi coś powiedzieć, więc pytam go: ktoś cię uderzył, ska-
leczył, ranił z pistoletu? Kiedy wspomniałem o pistolecie, on podnosi głowę i sko-
mli auuuuu, auuuu!... Ktoś do ciebie strzelał? A on mi przytakuje głową i skomli:  
Auuuu! Auuuu!  

Dzwonek do drzwi. Coraz bardziej nerwowy.

Ana: No chyba Żócio nie dzwoni. A może oni widzieli, gdzie wchodziłeś? (z ulgą) 
A, to ty, Kumo.
Kuma: Gdzie jest pies?
Ana: Jaki pies? 
Kuma: Mówiliście, że po Blekim nigdy nie będziecie mieć psa.
Ana: No i nie mamy. Może zdejmiesz ten fartuch?
Kuma: Jakże nie macie, kiedy słyszałam, jak wyje.
Ana: A nie – to Milan.
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Milan:  To ja...
Kuma: To ty?
Milan: To ja, Kumo... ja... Właśnie opowiadałem Anie...
Kuma: Jak to „opowiadałeś”? – Wyłeś.
Ana: Wyjaśniał mi, jak to jeden pies w parku, z którym chodzi... na spacer, jak ten 
pies mówi, znaczy wyje...

Z dala niesie się wycie, niemalże potwierdzenie opowieści Any. 

Milan (z satysfakcją): Wzywa mnie.
Kuma: Kumie, jak widzę, jesteś poważnie poszkodowany. Siadaj, zobaczę, co ci jest. 
Milan: Już, już! Idę, idę!... Słyszałaś, Kumo, jak woła?: Auuuu! Auuuu! Chodź ze 
mną na balkon, to zobaczysz, jak się cieszy.
Kuma: Ach, kwiaty… odłożyłam na parapecie i zapomniałabym. (Szelest papieru)
Ana: Dziękuję, Kumo!… A co ci się właściwie stało w rękę?
Kuma: Ugryzł mnie pacjent.
Ana: Napijmy się kapkę, dla uspokojenia.
Kuma: Od kiedy zaczął szczekać?
Ana: Myślisz... Milan?
Kuma: Sama mówiłaś, że się nawołuje z psami z balkonu i opowiada, co mu one 
opowiadają? Od dawna wyje?
Ana (unika odpowiedzi): Nasze zdrowie, Kumo!
Kuma: Nie powinnam. Jestem na służbie.
Ana (zachęcająco): Za nasze zdrowie.
Kuma: No to jednego. (Słychać, jak się trącają kieliszkami) Jakże się przeraziłam... 
Nigdy mnie pies tak nie ugryzł, jak ten...
Ana: Ty myślisz, że jak naśladuje psy, że jak szczeka, to coś z głową?
Kuma: Powinien ją prześwietlić. No bo ten, co szczekał na komisję, kiedy go spyta-
łam: czemuś mnie ugryzł, człowieku, tylko na mnie spojrzał i warknął: ja nie jestem 
człowiekiem. Odkąd wyrzucili mnie z przedsiębiorstwa na zbity pysk, jak psa, ja 
teraz jestem psem. A psy, kiedy są wściekłe...
Ana (z pewną ulgą po tym wyznaniu): I Milan pierwszy raz zaczął wyć, kiedy stra-
cił pracę. Przyszedł do domu i od drzwi zaczął wyć: Auuu, matko moja, auuu! Co 
ja teraz zrobię? Co ze mną będzie?! I całymi dniami: Auuu! Auu! Wtedy właśnie 
zaczął z psami. Odkąd nie ma Bobana, on nie ma z kim się przejść, nie ma przy-
jaciela, któremu mógłby się zwierzyć... Bardzo mu brak jego Kuma... Ojej, wybacz 
mi, wybacz, proszę cię! 

(Na wspomnienie Bobana, Kuma zapłacze)

Kuma: Nic to, nic... trochę mi nerwy popuściły.
Ana: No to po jednym, Kumo!
Kuma: Po jednym!… W przyszłym miesiącu będzie trzy lata, jak Boban przepadł... 
Trzy lata.
Ana: Trzy lata? To już trzy lata?
Kuma: A jakże...Trzy lata.
Ana: Panie Boże, trzy lata?
Kuma: Trzy lata… A to podobno widzieli go w Kanadzie, a to w Ameryce,  
w Australii… Dostałam też jedną „jego” pocztówkę z jakiejś karaibskiej wyspy, tyle 
że nie jego charakter pisma… i napisał, że mnie pozdrawia i że jest szczęśliwy z tą, 
no z tą, nie pamiętam, jak jej tam było...
Ana (wzruszona opowieścią Kumy): Nie ma żadnych nowych śladów?
Kuma: Nie… Inspektor Gołąb jest już bezradny. Zaczynam tracić nadzieję, że kie-
dykolwiek dowiem się, co się stało. Twoje zdrowie, Kumo...
Ana: Twoje zdrowie… Nie ma dnia, żebyśmy go nie wspominali. 
Kuma: A o Milana to się nie martw, zapewne mu się tylko „przelało” od tego piękne-
go życia, tak jak temu nieszczęśnikowi, co mnie ugryzł. Od tego, wszyscy zacznie-
my szczekać… Na szczęście studiowałam weterynarię.

Sygnał telefonu 

Ana: Synu mój!...Co u ciebie, skarbie?! Dlaczego nie dzwonisz do matki? Nie po-
zwala ci jakaś Włoszka? ...Przypomniałeś sobie o naszej rocznicy. Ile jeszcze zosta-
niesz we Florencji?...
Kuma: Stefan jest we Florencji?... Daj mi go, no, daj!... Stefanie, duszo! Kuma, So-
fija mówi!... Wpadłam do twoich, no i wspominaliśmy Bobana, i ja znowu zaczęłam 
płakać… Ty we Florencji… jak kiedyś my z Bobanem….

Z dala dobiega długotrwałe, żałosne wycie.

Wyje... To nie do ciebie, synu. Jakiś pies wyje w parku, no to się martwimy o Mi-
lana...Nie, nie ugryzie go. Przeciwnie... Żebyś go słyszał, jak szczeka. Kto szczeka? 
No, Milan. Takiej przyjaźni nie widziałeś... Brakuje mu Kuma, Bobana, no to się 
spotyka z psem...
Ana: Tłumaczy nam, jak się kolegują i o czym rozmawiają... Uważaj na siebie...
Całuje cię matka...
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Słychać odgłosy zbliżającej się burzy. Rozlega się dzwonek do drzwi. 

Ana (do męża): Znowu zapomniałeś klucza?
Milan: Niewiarygodne, niewiarygodne...
Ana: Co tam masz? 
Milan: Popatrz...
Ana: Boże, pistolet!...
Kuma: A to?…Co to za czarna skrzynka?
Milan: Żócio zaprowadził mnie pod ten wielki kasztan w parku i jak nie zacznie 
kopać. Kopie i kopie, aż tu wyciągnie z jamy tę torbę i buch mi pod nogi. I: auuu!
Kuma: Kumie, wybacz, ale muszę cię o coś spytać. Kiedy cię te łobuzy... no... czy 
nie upadłeś na beton? 
Milan: Czy upadłem na beton? Kumo, czemu tak patrzysz na mnie? 
Ana: Zaraz mi to wynieś z domu. 
Milan: Duszo!...
Ana: Na dwór! Kto wie, co może być w tym plastiku!
Kuma: Nie! Nie! Nie dotykaj tego!... Inspektor wyleciał w powietrze! Każdego dnia 
ktoś wylatuje!
Milan: To pewnie pudełko po lodach.
Ana: Ty nie jesteś normalny, Milanie! Może to materiał wybuchowy, którym ter-
roryści... Kumo, spójrz na niego, on się cały czas tylko uśmiecha... Co ciebie tak 
śmieszy, człowiecze?
Milan: Kiedy wracaliśmy z parku, na rogu, Żócio się zatrzymał się przy jednym 
audi i i tak zajadle obszczekał. Nosem mi wskazał na tablicę rejestracyjną, i z całych 
sił: chau, chau, chau! Proszę, to ta tablica. (Kuma wzdycha) Ja go pytam, Żócio, co 
ci ten samochód zrobił? A on, wtedy zupełnie zwariował, jak nie chwyci tablicę, jak 
ją nie pociągnie i już ją oderwaną trzyma w zębach.
Kuma: Muszę się napić. Oj, Kumie, Kumie, wiesz, że wszelkie uderzenie w głowę… 
Milan: Ale nie kręci mi się w głowie, nie chce mi się wymiotować, widzę doskonale 
i mam wszystkie klepki. Czemu płaczesz, Ana? Co się stało, kochanie? Dlaczego 
płaczesz, duszo?
Ana: Dzwonił Stefan...
Milan: Dzwonił Stefan? Co mówił?
Ana: Składa mi gratulacje i pyta, jak się miewam, a ty mi do domu przynosisz pi-
stolet, bombę i tablice rejestracyjne jakiegoś bandyty. Ryzykujesz życie dziecka… 

A ciebie i twego Żócia wsadzą do klatki dla zwierząt. Tak, tak – tam jest twoje miej-
sce, boś ty już nie człowiek, ty...
Milan: Co ty mówisz, Boże mój?... Dobrze, dobrze, zaraz wyniosę tę torbę. 
Kuma: Nie! Nie!... Jeszcze by tego brakowało, żeby cię złapała policja na ulicy z pi-
stoletem i eksplozywem w rękach! 

Wzywa przez telefon Inspektora Gołębia

Inspektorze, dobry wieczór... Nie, nie dzwonię w sprawie Bobana; dzwonię w spra-
wie Kuma… tak, mojego Kuma Milana. Znalazł jakąś torbę w parku...
Milan: Nie ja, Żócio znalazł. 
Kuma: Mówi, że nie on, tylko pies. Obawiamy się, czy to aby nie materiał wy-
buchowy...
Ana: Powinniśmy wyjść z domu?
Kuma: Powinniśmy wyjść z domu?... Dobrze. Czekamy na pana. (do przyjaciół) Bę-
dzie za dwie minuty. Tak się zaangażował w sprawę Bobana. Wybaczcie, że płaczę... 
Od Inspektora Gołębia nie ma lepszego policjanta w całym kraju. Dostał medal 
z Interpolu.

Z oddali niesie się wycie psa podobne do wycia wilka. 

Kuma: Kumie, czy ten żółty pies, co go widać z balkonu, to twój Żócio?
Milan: Owszem, Żócio.
Kuma: Taki sam kręcił się nieraz koło mojego domu. Pewnego razu odprowadził 
mnie do samochodu i chciał ze mną jechać. To ten pies.
Milan: To pół miasta stąd. Zapewne jest to jakiś kuzyn Żócia, może brat bliźniak.

Słychać syrenę samochodu policyjnego, który się zatrzymuje w pobliżu.

Kuma: Dobry wieczór, Inspektorze! Prosimy na górę!  Kumie, najlepiej, jak ty nic 
nie będziesz mówił... Ja cię rozumiem, przechodzisz ciężki okres., zwolniony, upo-
korzony. Wiem, jak się czujesz. Mnie ugryzł jeden taki, który z tych trosk i biedy się 
zezwierzęcił.
Inspektor: Dobry wieczór państwu... O, elegancko pana załatwili.
Milan: Gdyby nie Żócio, byłbym już martwy. 

Brzęk kieliszków.

Milan: Zdrowia!... panie Inspektorze.
Inspektor:Wasze zdrowie!… Był już pan na badaniu? Prześwietlili panu głowę?
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Ana: Całymi dniami szczeka i wyje, i opowiada o tym swoim Żóci! Pies mu jest 
bliższy od syna.
Kuma: Nie możesz tak, Kumo. Nie jest mu łatwo. Po trzydziestu latach pracy wy-
lądował na ulicy, jak pies.
Ana: Inni też znaleźli się na bezrobociu, a nikt nie wyje i nie szczeka.
Kuma: Nie masz racji, Kumo. Pooglądaj sobie BBC, CNN, Sky News, a zobaczysz, 
jak ludzie na całym świecie wyją: Auuuu, my God! Aauuu…! Mnie człowiek ugryzł, 
Inspektorze. 
Inspektor: I ta tablica była w torbie...?
Milan: Nie, tablicę zdjął Żócio z czarnego audi i wręczył mi ją, a jak warczał: mmm!
Inspektor: Ciekawe. Psy mają szczególny dar wyczuwania materiałów wybucho-
wych... Będzie tego z 2 kilo. Wystarczy, żeby wysadzić blok mieszkalny i pół ulicy. 
Kuma: O, matko! To może pójdziemy na balkon?
Ana: Teraz widzisz, coś mi przyniósł za prezent na naszą rocznicę?
Inspektor (telefonuje): Marko, podrzuć mi zaraz skaner do materiałów wybucho-
wych. Może to nie eksplozyw, ale jak już odlecisz w powietrze...
Milan: Wyleciał pan już kiedy?... Jak, jak pan wyleciał, panie Inspektorze?
Inspektor: Pięknie i wysoko, razem z samochodem. Nogę to mi odnaleźli na dachu 
restauracji, kiedy naprawiali antenę satelitarną... 
Ana: Proszę nam wybaczyć, że się tak spieraliśmy przy panu...
Kuma: ...który przeżył takie straszne...
Inspektor: Ja jeszcze nie najgorzej z tego wyszedłem, ale mój szofer... Pamiętajcie, 
każdy dzień to święto Cudu istnienia.
Kuma: Panie Inspektorze, proszę mi wybaczyć, że płaczę.
Ana: Nie płacz, Kumo... odnajdzie się, wróci... A wy jak myślicie?
Inspektor: Niestety, brakuje mi dowodów materialnych... O, jest już skaner. Dzię-
kuję. Zaraz go podłączę do czarnej skrzynki.

Słychać długi piskliwy ton, a potem jakąś cichą, miluchną melodię. 

Inspektor: Uch, w porządku… W pewnej chwili pomyślałem, że z domu nie zosta-
nie nawet fundament.
Milan: Było krytycznie?
Inspektor: Owszem, jak sygnał zaczął oscylować, zamarłem... Za ten skaner dosta-
łem złoty medal Interpolu. Dotychczas nigdy mnie nie zawiódł. Mam nadzieję, że 
i dziś... (do siebie) Jeszcze tylko tego nie jestem pewien… Mhy, jaki to może być 
rodzaj materiału wybuchowego?

Ana: Inspektorze, błagam pana...
Inspektor: Łaskawa pani, ja proszę... 
Kuma: Mój skaner w szpitalu też czasami...
Inspektor (ponownie zdekoncentrowany): Cisza, proszę, absolutna cisza!
Milan: A może wyniesie pan to do parku. Inspektorze, niech pan spojrzy, jak wielki 
jest park...
Inspektor: Ależ ta pokrywa!... całkiem zardzewiała... A to co? Znowu piszczy... Cze-
mu mnie to tak przeraża? 
Milan: Inspektorze, a wtedy, kiedy wyleciał pan w powietrze, sprawdzał pan samo-
chód skanerem?
Inspektor: Oczywiście. To pierwsze, co robię, zanim dam znak kierowcy, by zapalił 
motor.
Milan: No więc, jak się to mogło zdarzyć, że nagle pan odleciał?
Inspektor (ostrze noża zgrzyta po metalowej pokrywie): To był skaner pierwszej 
generacji… 
Kuma: A teraz?!…
Inspektor: Boże, dopomóż... (Dzwoni telefon)
Ana: Synu, zadzwoń później. Inspektor otwiera skrzynkę.
Kuma (pokrzykuje do swojego szofera): A co, zabierz ambulans sprzed domu! Za-
bierz, jak ci mówię. Przestaw go gdzieś dalej, póki nie jest za późno!
Milan: Inspektorze, czy nie jest zwyczajem, by prace przy rozbrajaniu materiałów 
wybuchowych odbywały się na poligonie? 
Inspektor: Ostatnie generacje środków wybuchowych reagują na zmiany cieplne. 
Mam nadzieję, że skaner wszystko odczytał. Jeszcze tylko żeby pokrywa puściła… 
Zaraz, tu ją przyhaczę i... zobaczymy co to... 

Chwila ciszy pełnej napięcia.

Gotowe. Dzięki Ci, Panie. 
Kuma: Możemy oddychać?
Ispektor: Narkotyki... Typowe opakowanie narkotyków. 
Ana: Milanie, Boże jedyny! Co on naściągał do domu! Mogliśmy wylecieć w powie-
trze... a tu jeszcze narkotyki.
Milan: Przecież Żócio nie dałby mi eksplozywu...
Inspektor: Heroina... czysta, najczystsza heroina. Muszę sporządzić protokół, bez 
względu na naszą znajomość. 
Ana: Narkotyki w moim domu? 
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Ana: Milanie, proszę... uspokój się, proszę cię... Inspektorze, on miał poważne pro-
blemy z sercem, jak stracił pracę... 
Milan: Jak się mam uspokoić, skoro od dwóch godzin mówię, jak było, i nikt z was 
mi nie wierzy! Wychodzi na to, że gadam głupoty i że sam jestem umoczony 
w ukrywanie broni i narkotyków! Ale, Inspektorze, skoro już jesteśmy przy logice... 
dobra, ja sam to wszystko wykopuję i wzywam was, policję, byście mnie posadzili. 
Jest w tym jakaś logika?
Inspektor: Nie ma. Oczywiście, że nie ma. A czy jest w tym jakaś logika, że pies włó-
częga wykopuje torbę i odrywa od auta tablicę rejestracyjną, by nią pana obdarować? 
Czy w tym jest jakaś logika, Milanie?...
Milan: Kiedy go spytałem: Żócio, ludzie pouciekali, a ty stanąłeś w mojej obronie, 
dlaczego to zrobiłeś? On tylko popatrzył na mnie i zaczął skomleć, tak jakby chciał 
mi coś powiedzieć: Auuuuu... Auuuuu... Auuuuu!
Inspektor (nieco mniej sceptycznie): Próbował coś panu powiedzieć?
Milan: Powtarzał: Auuuu, auuuu, auuuuu… A kiedy chciałem iść do domu, on 
stanął przede mną i zaczął szczekać: aw, aw, aw, aw…
Inspektor (sylabizuje): I za-czął szcze-kać: aw, aw, aw… Trochę wolniej, żebym 
mógł zapisać.

Ponownie dzwoni telefon.

Ana: Wszystko w porządku, tata zeznaje przed Inspektorem, jak wraz z Żóciem 
wszedł w posiadanie pistoletu i narkotyków. Synu, daję ci ojca. Nich ci on sam wyja-
śni, dlaczego warczy, szczeka i wyje.
Milan: Właśnie opowiadam Inspektorowi, jak Żócio... No, przecież ci mówiłem, że 
jest psem. Poznam cię z nim, jak przyjedziesz... Dobrze się czuję... Ależ dobrze, 
skoro ci mówię... Dlaczego mam iść do szpitala? (ścisza głos)...żeby uniknąć więzie-
nia?... Dobrze, zadzwonię. Uważaj na siebie.
Ana: Kumo, Stefan cię prosi, żebyś zdiagnozowała ten uraz. Dzieciak się rozpłakał.
Milan: Dlaczego się rozpłakał?
Kuma: Kumie, czy ty mnie szanujesz jako Kumę, jako żonę twojego Kuma, którego 
kochałeś jak brata?
Milan: Boże, Kumo, a cóż to za pytanie?! Dobrze, dobrze, jeśli jedna klisza załatwi 
całą sprawę, zgadzam się, jadę! Kumo! Już jedziemy! 
Ana: Zawsze był z ciebie poważny i rozumny człowiek...
Inspektor: Zaczekajcie. To mi przypomina pewien przypadek... (przez telefon) 
Halo!... Wilczek? Nic cię nie słyszę przez to łajanie!... Tak. Teraz lepiej. Słuchaj, 

Kuma: Broń i heroina... oj, Kumie, Kumie...
Inspektor: Milanie, wszystko, co pan powie, zostanie zapisane... Torbę z pistoletem 
i dwoma kilogramami heroiny znalazł pan w tym waszym parku?
Milan:  Nie ja znalazłem, panie Inspektorze.
Inspektor: Nie pan znalazł?
Milan: Nie. Znalazł Żócio.
Inspektor: Milanie, jest pan poważnym człowiekiem. Znamy się od zaginięcia pań-
skiego Kuma. Mam nadzieję, że w sprawie jego zniknięcia...?
Milan: Powiedziałem wszystko, co wiem.
Inspektor: Milanie, kiedyście się rozstawali ostatniego wieczoru, czy może Boban 
coś panu dał?
Milan: Czy mi coś dał?
Inspektor: Tak. Czy może przypadkiem dał panu tę torbę?
Milan: Czy dał mi tę torbę?
Inspektor: Tak. Żeby mu pan gdzieś przechował, dopóki on nie wróci. Orientuje się 
pan, w jakich klubach on śpiewał i z kim się przyjaźnił, i kto mu był „bliski”, że nie 
powiem nic więcej.
Kuma: Kumie, powiedz wszystko, co wiesz, proszę cię. Ja jestem na wszystko  
gotowa.
Milan: Inspektorze... pan myśli, pan podejrzewa...
Inspektor: Nie myślę i nie podejrzewam; stawiam tylko logiczne pytania, które mój 
szef mi postawi, kiedy mu przedstawię swoje sprawozdanie, w którym będzie napi-
sane, że pies znalazł broń i heroinę i panu przekazał. Jak to było?
Milan (zdenerwowany, urażony, prawie płacze): Już panu powiedziałem, Inspekto-
rze. Przyszedłem do parku, żeby go nakarmić, a on na mnie patrzył, jak człowiek na 
mnie patrzył i skomlał, jakby płakał...
Inspektor: Zapiszemy: I skomlał, jakby płakał... Milanie, niech pan nie płacze.
Milan: Niech mi pan uwierzy, miał oczy pełne łez i szczekał, najpierw zwyczajnie, 
a później coraz głośniej i wścieklej: Aw! Aw! Aw! Aw!... I wtedy sam poszedłem za 
nim, i on przy tym wielkim kasztanie zaczął kopać. Ja go zapytałem: Żócio, co to 
tak kopiesz? Zakopałeś jakąś kostkę? A on tylko kopał, kopał i dokopał się do skraw-
ka torby. O, proszę, na torbie macie ślady jego pazurów... I ma pan ślady zębów na 
tablicy rejestracyjnej. Proszę... To nie są ślady moich zębów, Inspektorze... Niech 
pan obejrzy moje zęby! Czyż ja moimi zębami mógłbym tak pogryźć tę tablicę, 
taki metal?!
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jestem u pana Milana, to kum Bobana, tego zaginionego piosenkarza... Tak... Wiem, 
że lubiłeś słuchać, jak śpiewa... Słuchaj, pies z parku, Żócio, co chodzi z Milanem, 
wykopał torbę z pistoletem, narkotykami i tablicą rejestracyjną...
Milan: Tablicy nie było w torbie, Inspektorze. Żócio ją...
Inspektor: Ten Żócio, zachowuje się jak człowiek, wszystko rozumie, niemal mówi 
i płacze...
Milan: I śpiewa.
Inspektor: Kto śpiewa?
Milan: Żócio.
Inspektor: Żócio śpiewa?
Milan: Śpiewa, no dobrze – wyje, ale jak pięknie. Ma nieprawdopodobny głos.
Ana: Kumo, ty słyszysz, co on znowu bredzi?
Kuma: Słyszę, Kumo, słyszę...
Inspektor: To wszystko przypomina mi przypadek ze złotym retriwerem... Daję ci 
Milana. (do Milana) Wilczek jest największym fachowcem od psów.
Milan: Dobry wieczór, panie Wilczek... Tak... rozmawiamy. On mnie we wszyst-
kim rozumie. Lepiej niż ci tutaj. No, a kiedy się spotkamy, ja go zazwyczaj pytam: 
Gdzieś się podziewał, zbóju jeden? To on wtedy się zaraz ucieszy i zaszczeka! Może 
spróbuję powtórzyć, jak zaszczeka... Chociaż trochę się krępuję, panie Wilczek.
Inspektor: Niech pan spróbuje wyszczekać to, co Żócio naszczekał, to znaczy, niech 
pan powtórzy, co pan szczekał. Wilczek rozmawia z psami jak z ludźmi.
Milan: Aw! Aw! Aw! Aw!...
Inspektor: Wilczek dorastał w schronisku dla psów. Ktoś go tam podrzucił, jak 
miał sześć miesięcy. Pełzał do piątego roku życia, a przemówił w siódmym. Lepiej 
szczeka niż mówi. Teraz to komandir „psiego batalionu”. Rozwiązał niemało  
poważnych przypadków, czasem i zbrodni.
Milan (próbuje właściwie wyszczekać to, co naszczekał Żócio): Auuuuuu! Auuuuu! – 
jakoś tak. Lepiej nie umiem… (do Inspektora) Pan Wilczek chce jeszcze coś panu... 
Dziwny człowiek. Wyje jak wilk.
Inspektor: Czy zrozumiałeś cokolwiek?...Acha... Za ile możesz tu być?... Ten dom 
naprzeciwko parku, gdzie Boban zaginął... Weź samochód interwencyjny i zaraz 
przyjeżdżaj. Idzie burza, może się gdzieś ukryć... a to ważny świadek.
Kuma: Mieliśmy... do szpitala...
Inspektor: Ma pan tu dyktafon. Milanie, niech pan idzie do parku i postawi mu 
kilka pytań. Pogadacie sobie, jak zwykle.
Milan: I mam to wszystko nagrać?

Inspektor: Wilczek chciałby usłyszeć waszą rozmowę. Mówi, że ma pan wyjątkowy 
dar... Koniecznie niech się pan dowie, dlaczego świadek przyszedł do tego parku 
i zaprzyjaźnił się właśnie z panem. 
Ana: Milanie!...
Inspektor: Na co pan czeka? No niech się pan pospieszy. Wilczek będzie tu za parę 
minut.
Milan: Kumo, jak tylko wrócę... obiecuję...
Ana: Milanie, Idzie burza...
Inspektor (woła): Marko!... Marko! Stań pod balkonem.
Marko: Słucham, panie Inspektorze!
Inspektor: Łap! (Słychać uderzenie blachy o beton) A to łamaga!... Jak masz złapać 
złodzieja, kiedy nie możesz złapać tablicy?! Sprawdź mi wszystkie dane o samocho-
dzie i o właścicielu auta! Myślę, że wiem, kto to... No, ruszaj!
Marko: Lecę, panie Inspektorze!
Inspektor: I niech ci twoi „skauci” trochę ruszą dupę po parku. Powiedz im, żeby 
pogrzebali koło kasztana na skraju lasu. Jezu, jak mnie wkurzają ci młodzi! Jak mnie 
wkurzają... A pani czemu znowu płacze?
Ana: Żal mi, bardzo mi żal...
Inspektor: Wszystko będzie w porządku. Milan jest...
Ana: On mnie nie obchodzi! Niech robi, co chce; niech szczeka, niech wyje, niech 
chodzi na czworakach...
Kuma: Kumo... może jeszcze jedną lufkę, na uspokojenie.
Inspektor: No więc kogo pani żal?
Ana: Żal mi syna, syna! Ukończył architekturę, a pracuje na obczyźnie jako prze-
wodnik turystyczny i rozmyśla, dlaczego jego ojciec szczeka! Dziecko się przestra-
szyło, dzwoni do nas co chwila. Boi się o mnie, bo jak ja się rozchoruję, to już po 
herbacie.
Inspektor: Niechże się pani uspokoi. Niech mi pani da telefon do syna, ja mu 
wszystko wytłumaczę.
Ana: Pan chce mu wytłumaczyć, a pan na pewno jest całkiem?... Kumo, proszę, nie 
uspokajaj mnie, nie jestem wariatką! Tyś powinna widzieć, kto w tym domu jest wa-
riat! Ledwo przekonałyśmy Milana, żeby poszedł się zbadać, a Inspektor go wysyła, 
żeby nagrał wywiad z psem...
Kuma: Inspektor wie, co robi, Kumo.
Ana: Co on wie?! Trzy lata nie rozwiązał przypadku twojego Bobana, a teraz zwario-
wuje mojego męża! Kumo, czy i ty się na pewno dobrze czujesz? 
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Kuma: Łyknij sobie, Kumo, rakii... Będzie ci lżej… I za pana zdrowie, Inspektorze!
Ana: Ot, urządzili mi srebrne gody!
Inspektor (spokojnie): Ma pani rację. Ja prawdopodobnie nie jestem tak całkiem 
normalny. Ale coś pani opowiem... Przed dwoma laty, zabili emerytowanego profe-
sora i jego żonę. Śledztwo ciągnęło się miesiącami, przesłuchaliśmy setki ludzi. Jed-
nego dnia, a był ze mną Wilczek, diabli wiedzą, który to już raz  obchodziłem do-
mek. W pewnej chwili widzę złotego retriwera, ulubieńca zamordowanych, jak coś 
Wilczkowi szczeka, a Wilczek coś mu opowiada. 
Ana: No, oczywiście.
Inspektor: Nie powiedziałem najważniejszego... Ten pies, ten złoty retriwer, wy-
szczekał Wilczkowi, że jego gospodarzy zabił mechanik samochodowy, który przy-
szedł naprawić im auto. 
Ana: Pies wyszczekał Wilczkowi... 
Inspektor: Kiedy to usłyszałem, droga pani, też mnie to zdziwiło, ale poszedłem 
do tego majstra i w warsztacie pod górą odpadów znalazłem szkatułkę z biżuterią 
żony profesora.
Kuma: Czyż to możliwe, Inspektorze?

Wycie syreny samochodu policyjnego i pisk hamulców.

Inspektor: To na pewno Wilczek. Myśli, że jedzie „formułą”.
Ana (szeptem): Kumo, obawiam się, że i on... po wyleceniu w powietrze... i on po-
winien się zbadać.
Kuma (szeptem): Cicho bądź. Udawaj, że we wszystko wierzysz. 
Inspektor (woła): Wilczek, znowu przyjechałeś pierwszy!... No, wchodź, pierwsze 
piętro. Sofijo, proszę, niech pani zdejmie fartuch. Boi się weterynarza. W schroni-
sku przeszedł chorobę szczenięcą.
Ana: Przebierz się w drugim pokoju.
Inspektor: Proszę, przyjacielu, proszę!... Właśnie mówiliśmy o tobie... Co tak 
niuchasz?
Wilczek: Tutaj był jakiś lekarz.
Ana: Dobry wieczór. Inspektor opowiedział nam o złotym retriwerze i o...
Wilczek: Rozmawialiście o Zlatku? (zachwycony) O naszym Zlatku im pan opo-
wiadał?!
Inspektor: Właśnie.
Wilczek: Inspektorze, a pan wie, gdzie jest teraz nasz bohater? (z dumą) Pod 
Wiedniem. Opiekuje się małżeństwem, które niedowidzi. Prowadzi ich na spacer, 

robi zakupy, przyjmuje gości, nauczył się niemieckiego... Kontaktujemy się cza-
sami. Kiedy go pytam: Jak ci idzie, przyjacielu, on mi zawsze odpowiada: dobrze, 
w porządku... i zaczyna płakać przez telefon... Eeech, co to znaczy nostalgia... 
A wtedy i ja się rozpłaczę, jak mnie spyta: Kiedy po mnie przyjedziesz i zabierzesz 
mnie do domu?... Tam jest mu dobrze, ale, on chce do domu i chce do domu.
Inspektor: Uspokój się, Wilczek... uspokój...(do Wilczka) A To pani Sofija, małżon-
ka naszego piosenkarza, Bobana.
Kuma (z pewnym dystansem i obawą): Dobry wieczór...
Wilczek: Pani jest żoną Bobana?... żoną Bobana?!
Kuma: Tak... Jestem... Byłam...
Wilczek: Nie mogę uwierzyć... Boban uratował mi życie. Kiedyś wszedłem na ostat-
nie piętro wysokościowca, żeby skoczyć, i usłyszałem jego śpiew z mieszkania na 
poddaszu. Zatrzymałem się, a byłem już za barierką, i powiedziałem sobie: zabijesz 
się, ale najpierw musisz go usłyszeć na żywo. I usłyszałem z okazji 8 Marca w Domu 
Związków Zawodowych. Mam nagranie. 
Rozpoczyna się piosenka „Obcokrajowiec w nocy”, nieco podobna do wykonań  
Sinatry.
Siedziałem w pierwszym rzędzie, słuchałem go i płakałem – bo ja wiem? – z przeży-
cia piękna, ze szczęścia? Głos anioła!
Kuma: I ja siedziałam w pierwszym rzędzie... i zakochałam się w nim tej nocy... 
Pobraliśmy się dwa miesiące później.
Ana: Jakież to było wesele, Kumo!
Inspektor: A było to jego czwarte małżeństwo. I gdyby nie zniknął, ożeniłby się po 
raz piąty. Pani wie, o czym ja mówię?
Kuma: Nie wiem... Nie chcę wiedzieć.
Ana: Kumo, proszę cię. O jakim to „piątym małżeństwie” mówi Inspektor?
Kuma: Inspektorze, czy mój mąż zginął z powodu żony tego kryminalisty?
Inspektor: Trudno powiedzieć. Mafioso rzeczywiście oskarżony jest o zabicie swojej 
żony, która była z pani mężem. Ale jak wiadomo: nie ma ciała, nie ma zabójstwa.
Kuma: A może Boban gdzieś wyjechał, może musiał uciekać, może się gdzieś ukry-
wa, przestraszony groźbami tego gada?
Inspektor: Może... 

Na śpiew z magnetofonu nakłada się wycie psa z parku. 
Ana: Inspektorze, gdzie jest Milan? Wyszedł pół godziny temu... A jeśli bandziory 
wróciły?
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Inspektor: Cicho, cicho... Wilczek przesłuchuje.
Ana: A co mi tam, „Wilczek przesłuchuje”! Nie ma mojego męża. Milanie! Mila-
nieee! 

Szczekanina w oddali. Wilczek cichutko wyje, stopniowo coraz głośniej. Z parku 
w odpowiedzi też niesie się wycie. Człowiek i pies „rozmawiają” w sobie tylko znanym 
języku. Dzwonek do drzwi. Ana powtarza swoje pytanie jako rodzaj wieloletniego 
nawyku.

Ana: Znowu zapomniałeś klucza?!

W pobliżu uderza piorun.

Kuma: Panie Wilczku, a gdzież to pan tak..?
Inspektor: Spłoszył się i czmychnął. 
Milan: Nieprawdopodobne... nieprawdopodobne...
Ana: Milanie, łazisz po burzy i znowu masz ten uśmiech na twarzy. 
Milan: Sąsiedzi zgromadzili się przed naszym domem. Widzą dwa samochody po-
licyjne i ambulans medyczny. Znaczy, że była u nas masakra. Jak mnie zobaczyli 
– rozczarowani, ach, to pan żyje... Inspektorze, nagrałem wszystko, czego sobie 
pan życzył. Żócio był z jakąś psią kobitką. Przyglądał się jej i radośnie szczekał... 
Zupełnie inny pies... Zakochany pies.

Wilczek do Milana jak do starego przyjaciela.

Wilczek: Dobry wieczór. Jestem Wilczek.
Milan: To pan... Bardzo mi przyjemnie... Bardzo mi przyjemnie...
Wilczek: Ma pan zapach Żócia...
Milan: A no... przyjaźnimy się.
Inspektor: Dobra, posłuchajmy, co pan Milan nagrał. Przetłumacz mi, Wilczek, 
słowo w słowo.
Głos Milana z nagrania: Gdzie się podziewasz, bandyto jeden? Szukam cię od pół 
godziny.
Głos Żócia z nagrania: Aw, aw, aw, aw...
Głos Milana:A cóż to za piękność?
Głos Żócia: Aw, aw, aw, aw...Auuuuuu... Auuuuu...
Głos Milana: Nie mówiłeś mi, że masz taką śliczną przyjaciółkę. Jak ma na imię?
Głos Żócia: Aw... aw... aw... aw...
Wilczek: Bardzo ładnie.

Głos Milana: A ja się przestraszyłem, że wróciły te bandziory i cię zabiły. Powiedz 
ty mi, Żócio, dlaczegoś przyszedł akurat do tego parku i dlaczego właśnie ze mną...?
Głos Żócia: Aw, aw, aw, aw... Auuuuuu... aw, aw...
Inspektor: Wilczek, wszystko mi to dokładnie zapisz.
Wilczek: Interesujące...
Głos Żócia: Auuuuu… Auuuu... Aw! Aw! Aw!... Auuuuuu!
Wilczek: Nieprawdopodobne...
Inspektor: Co jest takiego „interesującego” i nieprawdopodobnego”?
Głos Żócia: Aw, aw, aw, aw... Auuuuuuu. Auuu...

Odgłosy burzy. 

Inspektor: Wilczku, przyjacielu … Nie bój się, to tylko grzmi.
Wilczek: Prze... przepraszam... Ludzie rzucali petardy w schronisku, kiedy byłem 
mały... Przepraszam...
Inspektor: I co dalej?
Wilczek: Milanie, Żócio cały czas tytułuje pana kumem. Kiedy się tylko do pana 
zwraca, mówi: Kumie mój...
Milan: Kumie mój... do mnie?... Tak mnie pokochał.
Inspektor: I co jeszcze mówi?
Wilczek: „Kumie mój – powiada – czy to jest możliwe, że mnie nie poznajesz? 
Przyjaźnimy się miesiącami, a ty nie wiesz, kim ja jestem? Wróciłem, żeby ci po-
wiedzieć, co się stało ze mną... Ja nie zaginąłem, nie uciekłem, ja, Kumie, zostałem 
zabity. Ja zostałem zabity, Kumie”...
Milan (po chwili): Tak Żócio powiedział?
Wilczek: Tak powiedział.
Milan: Zabity. Jakże to... zabity? Zatem Żócio nie jest Żóciem, znaczy Żócio, to 
mój Kum... Inspektorze, czy pan to słyszy?

Inspektor milczy .

Wilczek: Wszystko dokładnie przetłumaczyłem i zapisałem...
Inspektor: Jest jeszcze coś? 
Wilczek:. Pan, Milanie, powiedział mu: „Nic mi nie mówiłeś, że masz taką piękną 
przyjaciółkę”. I jeszcze go pan zapytał: „A jak ma na imię?” A on: „Izabela, Bela... 
Znowu się spotkaliśmy i teraz ja jestem spokojny i szczęśliwy”.
Milan: Izabela... To mi coś przypomina... Izabela?
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Inspektor: Izabela to żona mafiosa. Zaginęła tej samej nocy, co Boban... Wilczek, 
czy pan to dobrze przetłumaczył?
Wilczek: Słowo w słowo, Inspektorze... Proszę sprawdzić.
Ana: Kumo, czy ty słyszysz, co tu się mówi?
Inspektor: Moi państwo, jesteśmy o krok od rozwiązania.
Kuma: Panie Inspektorze, czy pan sobie kpi? Wariatkę pan ze mnie robi?! Przez 
trzy lata nie był pan w stanie rozwiązać przypadku mojego męża, a teraz sprowadza 
mi pan tłumacza „psich języków”, żeby mi oświadczyć, że mój Boban został psem, 
który jest znów z tą, z tą suką! Nie wstyd panu, panie Inspektorze!? Tego nie mogę 
panu puścić płazem!... Ja panu wierzyłam... a pan sobie ze mnie zadrwił...
Ana: Kumo, nie płacz, proszę cię... Milanie, Boże Ty mój, co oni... Milanie...?!

Dzwoni telefon. Melduje się podwładny Inspektora

Inspektor: Mów, Marko... Tak... Gdzie?... Niech nikt nie wchodzi do lasu... Wezwij 
koronera... Tak... Tak... Będę za dwie minuty... (Rozłącza się) Co miał pani mąż na 
sobie, kiedy ostatniej nocy wyszedł z domu?
Kuma (wystraszona telefoniczną rozmową): No, czarną marynarkę, niebieską dżin-
sową koszulę... i… i... (Zaczyna płakać) wydaje mi się...
Inspektor: Czarne spodnie ze skórzanym paskiem?
Kuma: Tak...
Inspektor: I czarne eleganckie buty?... Pamięta pan, Milanie, dokąd on wtedy  
poszedł?
Milan: No, na spotkanie z tą kobietą... z tą Izabelą. Kupił bukiet róż... Wybacz,  
Kumo, ja mu przysiągłem, że nigdy nikomu nie powiem... Panie Inspektorze, uprze-
dzałem go: – Wiesz ty, Kumie, czyja jest to żona?! A on – wiem. – No to wiedz, że 
ten człowiek może cię... już tylu ludzi wysłał na drugi świat. – Wiem. – I ryzykujesz 
głową? – Bo ją kocham. – Kumie, ta miłość może cię kosztować życie. A on mi na 
to: – Widzisz, ja nie mam życia bez niej... Wybacz, Kumo, tak to było. Dłużej nie 
mogłem milczeć. 

Z parku niesie się długie, ciche wycie.

Wilczek: Milanie, Żócio mówi, że chciałby z nią odejść do jakiegoś spokojniejszego 
miejsca, jakiegoś innego parku.
Kuma (niezbyt głośno): A to dziwka!
Milan: Proszę mu powiedzieć, żeby zaczekał! Muszę go przeprosić. Myślałem, że 
on jest zwykłym psem... 

Inspektor: Pędzę na wizję lokalną. W lesie, w zapuszczonej części parku, psy wyko-
pały zwłoki mężczyzny. Jakiś żółty pies uciekł, kiedy przybyli moi ludzie... Tam jest 
też to ubranie. Przykro mi, proszę pani... bardzo mi przykro...
Ana: Kumo, co tobie?! Milan trzymaj ją, bo upadnie!  
Milan: Kumo, wybacz mi...
Ana: Milanie, daj jej wody!...
Milan: Inspektorze, niech pan wezwie karetkę pogotowia! I doktora!
Inspektor: Karetka pogotowia stoi przed domem... A doktor leży.
Kuma: Nikogo nie wzywajcie... Kumo, odprowadź mnie do karetki.
Ana: Pomóż jej.

Wilczek wyje o czymś Żóci ukrytemu w parku.

Kuma: Zostaw mnie, Kumie, nie dotykaj mnie... 
Milan: Kumo!...
Kuma: Przyjechałam, żeby ci pomóc, a wyjeżdżam sama ciężko chora... Ano, mo-
żesz ze mną do szpitala?
Ana: Byłoby dobrze, żebym i ja tam została. (Brzęk rzuconych mężowi kluczy) Jak 
będziesz wychodzić z domu, zabierz ze sobą klucze. Nie będzie nikogo, kto by ci 
otworzył drzwi.
Kuma: Inspektorze, niech mi pan powie, czy to możliwe, żeby i teraz był z nią? 
Bobanie, Bobanie, byłeś kundlem i zostałeś kundlem...
Inspektor: No tak, Boban powrócił w postaci psa, by rozwiązać swój przypadek. 
Ja skończyłem Akademię, byłem na specjalizacji w Anglii, w Izraelu, a przypadki 
rozwiązują mi psy. Po co się uczyłem dwadzieścia lat?! Milanie, nie ma pan pra-
cy? A może by tak zechciał pan z Wilczkiem...? Byłby pan instruktorem w psiej 
jednostce ...
Milan: Naprawdę?... Uważa pan, że ja... że mógłbym...?
Inspektor: Jest pan przyjęty.
Milan: Jestem przyjęty?
Inspektor: Jest pan zatrudniony od poniedziałku. Do widzenia.

Stukot o podłogę laski Inspektora, który się oddala.

Milan: Inspektorze, dziękuję, dziękuję, bardzo panu dziękuję! Nie będę musiał  
sprzedawać domu.

Efekt odjeżdżającego samochodu. Dzwoni telefon.
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Milan: Stefanie, synu!.. Tak, miewam się dobrze, bardzo dobrze! Od dawna nie 
było lepiej!... Mama musiała pojechać do szpitala.... Nie, nie – z nią jest wszystko 
w porządku. Odwiozła Kumę, Sofiję, której się pogorszyło, kiedy się dowiedziała, 
że Kum Boban wrócił i pojawił się jako Żócio... no, ten z parku... Stefanie, synu, 
Żócio nie jest psem, no tak, przedtem tak mówiłem, ale Żócio to Boban. Tak, tak... 
Pan Wilczek nam przetłumaczył Kumowe szczekanie... No, myślałem, że to pies, 
ale teraz wiemy już, że to nasz Kum Boban... Pan Wilczek, on nam wszystko prze-
tłumaczył...
Wilczek (dorzuca): Pozdrowienia ode mnie!
Milan: Kum wrócił jako Żócio, żeby rozwiązać swój przypadek i odkrył, gdzie jest 
zakopany... Jak to Kuma Sofija usłyszała, zaraz zemdlała, a ja dostałem posadę, 
synu! Pracuję od poniedziałku! Pracuję razem z panem Wilczkiem, który powiada, 
że jestem „utalentowany” i mam zacięcie do psów...będę ich instruktorem.
Wilczek (dorzuca): Jakby się urodził w schronisku!
Milan: Słyszałeś, co pan Wilczek powiedział?... I ty też tak myślisz? Nie bę-
dziemy musieli sprzedawać domu. Synu... co ci jest?... Ty płaczesz?... Aaaa – ze 
szczęścia, że dostałem posadę i że nasz dom... No to ci powiem szczerze, i mnie 
popłynęły łzy, kiedy mnie Inspektor przyjął na psiego... Jestem szczęśliwy... Uwa-
żaj na siebie!
Wilczek: Jak mnie cieszy, że Boban wrócił.
Milan: Ale mi głupio... od miesiąca spacerujemy i przez cały czas ja się odnoszę do 
swojego Kuma jak do psa.
Wilczek: Boże, jak on śpiewał... Tylko posłuchajcie tego głosu... 

Głos z magnetofonu. Bobanowe śpiewanie podobne do Luisa Armstronga w  niezapo-
mnianej „odzie” o naszej planecie: „Jaki piękny jest świat”. 

Taki głos pojawia się raz na sto lat... Kiedy go słucham, samo mi się płacze.

Piosence piosenkarza z magnetofonu towarzyszy najpierw ciche, potem coraz głośniej-
sze „śpiewanie” psa z parku.

Milan: Zawsze śpiewał, kiedy spacerowaliśmy. Jak mogłem nie rozpoznać tego 
głosu?
Wilczek: I teraz ma piękny głos... kiedy tak wyje.
Milan: Kumie! Wybacz! Kumie, nie poznałem cię! Nie wiedziałem, że to ty!... Dzię-
kuję ci, że mi uratowałeś w tym paku... I pracę dostałem dzięki tobie. 

Wilczek (dyskretnie do Milana): Czy byłoby to możliwe, żeby mnie pan z nim po-
znał? Nie miałem takiego szczęścia, dopóki był człowiekiem.
Milan: Ależ oczywiście... Będzie mu miło, kiedy się dowie, jak mu pan fankuje... 
Wilczek: Brawo! Brawo! Brawo, Kumie!

Milan i Wilczek wsłuchują się w wycie dochodzące z parku, w śpiew Żócia, vel Bo-
bana. Wilczek, uszczęśliwiony głosem swojego idola, wyje cichutko, wstydliwie, za-
chęcając też Milana, żeby i on podchwycił melodię: „Przyłącz się, Milanie, do nas”. 
Nieśmiały gospodarz wzbrania się – niezręcznie mu... Ale uniesiony Kumowym „za-
śpiewem” i on daje głos podobny do wycia. Niezwykłe „trio” rozkoszuje się pieśnią 
i wieczystą przyjaźnią, przyjaźnią ludzi i psów. 

Milan: Twój głos, Kumie, jest dla nas niezwykle drogi, szczególnie teraz, kiedy sta-
łeś się psem i kiedy my sami zeszliśmy na psy. 
Wilczek: Tym bardziej, Kumie, jesteś nam drogi, tym bardziej, przyjacielu.

Wyją wspólnie.

KONIEC BEZ KOŃCA 
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   Regulamin 43. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego      

"Jesienna Chryzantema" 
1. Postanowienia ogólne 
      1.1. Celem Konkursu jest promocja ludzi młodych piszących wiersze w kręgach inspiracji religijnej 
 i patriotycznej. 
      1.2. Organizatorem Konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Płocku.  
2. Uczestnictwo w Konkursie 
      2.1. Konkurs adresowany jest do autorów, którzy nie ukończyli 35 roku życia. 
      2.2. Wiersze nadesłane na konkurs  muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi 
 i nienagradzanymi w innych konkursach. 
      2.3. Na konkurs należy przesyłać wiersze o tematyce religijnej lub patriotycznej. 
      2.4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie lub dostarczenie zestawu maksimum  
5 wierszy w 3 egzemplarzach opatrzonych godłem. W osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem 
informację o autorze (imię, nazwisko, adres stałego zamieszkania, telefon, datę urodzin, krótką notę 
biograficzną oraz załącznik nr 1 lub 2 dot. przetwarzania danych osobowych). 
       2.5. Rozpatrywane będą tylko prace napisane w języku polskim. 
       2.6. Koszty przygotowania i przesłania prac na konkurs ponosi uczestnik konkursu. 
       2.7. Organizator nie zwraca nadesłanych utworów. 
       2.8. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień. 
 3. Termin nadsyłania prac 
      3.1. Prace na konkurs należy przesłać do 20 października 2017 r. (liczy się data stempla 
pocztowego) pod adres: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Płocku 09-400 Płock, 
ul. Kazimierza Wielkiego 11 lok. 21 z dopiskiem na kopercie „Jesienna Chryzantema”. 
4. Wyłanianie Laureatów Konkursu 
      4.1. Za wyłonienie laureatów i przyznawania nagród odpowiedzialne jest Jury Konkursu powołane 
przez organizatora. 
       4.2. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy zostaną powiadomieni o terminie 
       wręczenia nagród i wyróżnień. 
        4.3. Ponadto przyznane będą nagrody: 

 Przewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” za wiersz poświęcony 
Prymasowi Tysiąclecia Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu 

 Dyrektora Instytutu Wydawniczego „PAX” za debiut - autorowi, który jest przed debiutem 
książkowym (fakt debiutu prosimy zaznaczyć przy godle autora) 

5. Postanowienia końcowe 
      5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych 
wierszy. 
      5.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. 
      5.3. Finał konkursu odbędzie się 18 listopada 2017 roku. 
6. Deklaracje 
      6.1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu oraz 
wypełnieniem  załącznika nr 1 lub nr 2 dot. przetwarzania danych osobowych w celach związanych  
z przeprowadzeniem Konkursu „Jesienna Chryzantema”. 
      6.2. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoby, które nadsyłają prace 
nie naruszają praw autorskich osób trzecich i nie stanowią plagiatu. 
  
Szczegółowych informacji udziela sekretariat tel.783 981 861 
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