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Adrianna Kie³b
***
Jak szybko wszyscy przestali byæ niewinni
Przestali patrzeæ w chmury i p³yn¹c¹ wodê
Zamienili szk³a lup i lornetek
Na grube dna butelek i rozbite reflektory
Czemu g³owy usi³uj¹ce przebiæ niebo
Pochyli³y siê nie wytrwa³y w durnej dumie
Z³ama³y je kolejne chude dni i lata
I te wszystkie przekroczone przykazania
¯yciorysy siê nam wygiê³y jak ³ody¿ki m³odego maku
Dalekie od tych czystych marzeñ, wspomnieñ
Ze smutnych oczu wykrojonych i tylko ta irytuj¹ca
Rzeczywistoœæ zbyt szybko nas omija
Popatrz ju¿ dawno po dobranocce a my wci¹¿ nie w ³ó¿ku
Zbyt wiele spraw umar³ych planów niezapisanych s³ów
Przytul mnie i zas³oñ okna - dzieñ nie by³ od reszty inny
Powiedz kiedy przestaliœmy byæ tak niewinni?

Gabriela Kaszowska
Zapomnienie
ubrana w zapach wczorajszej nocy
i strach
zatopiona w ob³¹kaniu
chora ciemnoœæ
nie zapomni œwitu
który g³aszcze palcami moje ramiona
niech zazdrosny rozs¹dek
zostanie za drzwiami
porwijmy na strzêpy s³oñce
niech chmury zap³on¹
naszym oddechem
upijmy siê
wymarzeni
niepoznani

Egzemplarz bezp³atny

Laura Calvados
Rex Iudaeorum*
wyrastasz z mojego cia³a na
przestrza³ ciemny kyrie eleison
matko mario z magdali kobieto
ostatnia godzino. Z moich ran
u³o¿ysz swoje drugie imiê kim ty
naprawdê jesteœ drzewo
chrystusowe
nie mogê ciê unieœæ
nie mogê wykorzeniæ

Anna Gajecka
***
Od czternastu lat tak robiê
rozbebeszam ¿ycie na
Matematyczne wzory
rozbieram na czynniki pierwsze
ka¿dy biorê w rêce
Obracam
i chcê czegoœ wiêcej.
Liczê na szczêœcie
dodajê mno¿ê
liczby ujemne
mo¿e dlatego nigdy nic
mi nie wychodzi.

Gabriela Kaszowska
Doskonale niczyja
mog³o byæ inaczej
jak zawsze splot palców
by³ zbyt dok³adny
s³owa by³y idealnie g³uche
PrzeŸroczyste
spal mnie na stosie
znajdê tam ciebie
resztki prawd
zostan¹ potêpione
cieñ twojego cienia
utkany ze z³udy
jest niczyj
jak nasza wina

Gabriela Kaszowska
Pisarz z Galicji
Demoralizator, niepoprawny pesymista, czy gorzki czarodziej z Izdebek? Kim tak naprawdê by³
Augustyn Baran? Odpowiedzi na to pytanie mog¹ byæ ró¿ne, niew¹tpliwie jednak ka¿dy, kto mia³ okazjê
poznaæ Barana stwierdzi, ¿e by³ on nie tylko kontrowersyjnym pisarzem, ale przede wszystkim
specyficznym cz³owiekiem. Prawie ca³e swoje ¿ycie spêdzi³ w Izdebkach, gdzie w 1944 r. przyszed³ na œwiat,
jak sam pisa³ na ch³opskim ³ó¿ku. Po ukoñczeniu historii na Uniwersytecie Warszawskim, Augustyn razem z
¿on¹ i córk¹ wróci³ do swojej ukochanej podkarpackiej wsi, gdzie zosta³ nauczycielem. Ma³¿eñstwo to
rozpad³o siê, a Augusty Baran rozpocz¹³ swoj¹ karierê pisarsk¹. Wspó³pracowa³ z licznymi gazetami, w
których publikowane by³y jego opowiadania, wygrywa³ konkursy literackie w ca³ej Polsce. Na jednym z
takich konkursów pozna³ Joannê Rzeszotek- kolejn¹ kobietê, która w trakcie ich kilkuletniego zwi¹zku
chcia³a wype³niæ pustkê w ¿yciu Gustka. Osobowoœæ tego pisarza nie pozwoli³a na to, a najlepiej oddadz¹ j¹
s³owa, widniej¹ce dziœ na jego grobie: By³ i pozosta³ doskonale samotny. Baran zdawa³ sobie sprawê ze
swojej indywidualnoœci, mia³ specyficzne poczucie humoru, ciêty jêzyk, by³ furiatem. Wiedzia³, ¿e jest
uwa¿any za miejscowego dziwaka, nie szuka³ jednak zrozumienia, ale bacznie obserwowa³ otaczaj¹cych
ludzi poszukuj¹c nowych tematów do kolejnych tekstów swojego autorstwa. Bêd¹c na emeryturze zebra³ je i
wydal trzy ksi¹¿ki. G³owê wroga pomóg³ mu wydaæ w 1999 roku Andrzej Stasiuk, z którym Augustyn siê
przyjaŸni³. Jest to zbiór napisanych w sposób mistrzowski opowiadañ z okresu póŸnego dzieciñstwa samego
autora. Dominuj¹ w nich wulgaryzmy, naturalizm, erotyzm oraz turpizm. Tau tau wydana w 2000 roku
uwa¿ana jest za opisane przez Barana w³asne kryzysy przedstawione za pomoc¹ okrutnej, przenikliwej, ale
te¿ zabawnej prozy, mieszania scen realnych z symbolicznymi i fantastycznymi. W pe³ni ksiê¿yca jest
zbiorem reporta¿y pokazuj¹cych ludzi i historiê rodzinnych Izdebek.
Ja równie¿ pochodzê z tej miejscowoœci, zna³am, bêd¹c ma³¹ dziewczynk¹ Augustyna Barana, nie
wiedz¹c kim on tak naprawdê jest. Teraz, trzy lata po jego samotnej œmierci w Domu Opieki Spo³ecznej
w Brzozowie, poznajê go na nowo, przez co wzbudza coraz wiêksze moje zainteresowanie, fascynacjê.
Ten niedoceniony dziwak i samotnik rozbudzi³ we mnie nie tylko podziw, zachwyt, ale przede wszystkim
ogromn¹ si³ê, która pulsuje we mnie i chce krzyczeæ o wielkoœci Barana z Izdebek. Dziêki kontaktom z
jego rodzin¹, przyjació³mi œledzê jego ¿ycie, odkrywam jego nietuzinkow¹ osobowoœæ, której chcê
poœwiêciæ swoj¹ pracê magistersk¹. Mam nadziejê, ¿e coraz wiêcej ludzi bêdzie chcia³o, jak napisa³
Stasiuk (…) poznaæ Augustyna Barana, œwietnego pisarza z Galicji, o którym œwiat ma³o co wie, a
powinien.

Od redakcji
S³owo od redakcji móg³by napisaæ Witold Gombrowicz. Niestety, pozostaje nam tylko go
zacytowaæ: Prawdziwie s¹ œmieszne te krytyki, te artykuliki, aforyzmy, eseje, które ukazuj¹ siê w prasie na
temat poezji. Oto przelewanie z pustego w pró¿ne ale zarazem jest to przelewanie bombastyczne i ju¿ tak
naiwne, tak dziecinne, ¿e wierzyæ siê nie chce aby ludzie paraj¹cy siê piórem nie wyczuwali ca³ej œmiesznoœci
tej publicystyki. Dot¹d nie zrozumieli ci styliœci, ¿e o poezji nie wolno pisaæ w tonie poetycznym i ich gazetki
pêkaj¹ od takich poetyzuj¹cych elukubracji. Nie wszyscy jesteœmy gombrowiczowscy, dlatego odpowiemy
s³owami Monteskiusza: Powaga jest zwykle pancerzem g³upców.
To ju¿ drugi numer „Kropki nad ypsylonem”... w tym roku akademickim. Czy¿by dlatego, ¿e
poprzedni numer dobrze siê przyj¹³, w sensie nie by³o zwrotów do wydawcy? Mo¿e zwyczajnie, spodoba³
siê? Czytelnikom czy autorom? A mo¿e to okazyjny zryw studentów pochrapuj¹cych w drzemce
metafizycznej lub zabetonowanych w marazmie katastroficznym, braku perspektyw na...? Na co? Okazja
przecie¿ jest 50-lecie polonistyki rzeszowskiej. Na pytanie, dlaczego lepiej robiæ coœ, ni¿ nic, my ju¿
odpowiedzieliœmy wydaj¹c „Kropkê nad ypsylonem”. A Ty?
Pisarz czy poeta troszcz¹cy siê o drzewa, to
jakiœ paradoks, albo próba zadoœæuczynienia. Egoizm?
Wszystkim poetom i tym, którzy nie chc¹, ale musz¹
poetami bywaæ, oraz pisz¹cym coœ innego przy okazji
50-lecia polonistyki rzeszowskiej, tygodnia polonistów
i z okazji ukazania siê „Kropki nad ypsylonem”
¿yczymy du¿o drzew.
Sabina Lewicka
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Ró¿a Buka³a
***

Pawe³ Szczyrek
Dla mnie Poezj¹... (fragment)
Dla mnie Poezj¹ jest to, co jest blisko istoty rzeczy. Te chwile ¿ycia,
kiedy czujesz sprzyjaj¹cego Boga, ³amiesz zastane zasady,
wychodzisz na gor¹ce jaskrawe, dobroduszne œwiat³o dnia i wiesz, ¿e
wszystko czego potrzebujesz jest w³aœnie tu. Kiedy uœmiechasz siê do
ca³ego œwiata, idziesz pod pr¹d, odwa¿ny, m³ody, naiwny ze
œwiadomoœci¹, ¿e mo¿liwe jest wszystko. Kiedy upadasz zmêczony
na rozgrzany wieczorny asfalt, ranisz kolana, czujesz ból i wiesz, ¿e
jest on potrzebny, bo przypomina ci o cz³owieczeñstwie. Kiedy
stawiasz kolejne kroki na rozgrzanej ziemi szerokich dróg i czujesz,
czyli instynktownie rozumiesz, ¿e wszystko dooko³a ma sens, a ty
postêpujesz w³aœciwie zostawiaj¹c za sob¹, ten t³usty, lepki twór
zmuszaj¹cy ludzi do wstawania o pi¹tej rano i wysysaj¹cy z nich
zbawienn¹ naiwnoœæ dziecka. Gdy dobrowolnie wyrzekasz siê tej
gonitwy ludzkoœci kto ma wiêcej, strzepujesz proch ze swoich butów i
wiesz, ¿e wszystko przed tob¹ i ¿e jesteœ prawdziwie wolny. Kiedy
wiesz, ¿e czas nie istnieje, œwiat to ci¹gle to samo miejsce, a historia to
tylko ró¿ne uk³ady tej samej materii. Gdy g³owê masz otwart¹, a serce
kochaj¹ce. Gdy po œmierci nie pragniesz grobu, a chcesz po³¹czyæ siê z
ziemi¹, zasiliæ drzewa, kwiaty, bo cia³o nic nie znaczy, a œmieræ to
dopiero pocz¹tek. Kiedy modlisz siê w dziwnych, brudnych
miejscach, jesteœ ca³y naiwny, nagi i jest to Byæ rzeczywiste. (...)

sypcie siê
jak m¹ka przesiana przez sito
niech o was nie wiem a was
znam
nie pragnê a posiadam
sp³yñcie rw¹c¹ rzek¹
kropl¹ p³otu wzd³u¿ krêgos³upa
lejcie mi siê z palców
opadajcie z rzês
wyrastajcie na ugorze
mojego sumienia
przyjdŸcie do mnie
przeraŸcie oddechem
wyczuwalnym na karku
obudŸcie krzykiem w œrodku
nocy
dajcie siê ³udziæ
¿e jeszcze nie
wszystko zosta³o napisane

Krystian Wilk
Schopenhauer jesteœ dla mnie Nietzschem
Gdy ptak z niebosk³onu tytu³em wiersza pierwszego czo³o mi przestrzeli,
Gdy w ciasnej puszce numeru siedemnaœcie oddech œwie¿y w kark uderzy,
Œmiaæ siê bêdê Nietzschem wariat.
Gdy lód na chodniku zatañczyæ mi pozwoli, od tak z Nietzschego,
jak jeszcze ¿aden tancerz siê nie rusza³,
Œmiaæ siê bêdê na widok markotnego przechodnia,
Co uœmiech mój widz¹c najchêtniej zaœwieci³by mi z Nietzschem.
Ja wstanê i radosnym krokiem pruj¹c znów do przodu wygwi¿d¿ê pod nosem:
Ach marudny panie Schopenhauer, tyœ dla mnie jest Nietzschem.
Sabina Lewicka
poezja z klozetu
udawaæ ¿e wieszcz osobisty nie jest pospolit¹ wsz¹
bez udziwnieñ jest dziwne jak na zwyk³e gadanie
i poezjê wyprasowany przez pedantów papierek
najciê¿szej wagi patrz¹ jak oni patrz¹ patrzeæ karz¹
patrzcie Daimonion poetów skrzêtnie obsranych
moralistów leniwie przeci¹ga siê po szkodzie
sapie do ucha frazê któr¹ fobik rozci¹ga w strofê
co innego traktat filozoficzny kiedy mówiê milcz¹c
wydajê siê rozumieæ tê twoj¹ pustyniê od ziarenka
wewn¹trzmacicznego byæ pal¹cym piaskiem w bucie
zawianym pod twoj¹ wycieraczkê gdybym s³owami
zaciemnia³ tylko to niewypowiedziane siê nie chcia³o
wypowiedzieæ gdybym milcza³ by³bym filozofem pojêæ
pajêczynami prawdziwie wrzuca³ wszystko na poezje
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Monika Jonik
Niechciane poczêcie
- Bêdzie mieæ na imiê ….chocia¿ jeszcze mo¿emy usun¹æ…zamyœli³a siê.
-Co?- krzykn¹³- ani mi siê œni wydawaæ tyle kasy na takie g³upoty.
Wola³bym ju¿ za te pieni¹dze pojechaæ na wakacje, kupiæ nowy
wóz …albo przynajmniej telewizor doda³ po krótkim namyœle.
- No pewnie, szkoda ¿e nie pomyœla³eœ ,co bêdzie jak przyjdzie je
wychowaæ. Na ¿arcie nie bêdziemy mieæ , a o wczasach to sobie
bêdziesz móg³ pomarzyæ!
-Co? kobieto! ty naprawdê nie umiesz myœleæ logicznie?
- No dziecku od gêby nie odejmiesz, trzeba takie wykarmiæ, ubraæ
i czas poœwiêciæ. Nie bêdziesz siê przecie¿ z dzieckiem po pubach
szlaja³! - krzycza³a coraz g³oœniej. Nagle ucich³a i popatrzy³a na
Kacpra k¹tem oka Mo¿na zawsze oddaæ, jak ju¿ siê urodzi zaczê³a
znowu zastanawiaæ siê g³oœno. Unios³a oczy, które b³yszcza³y teraz
mocno, jakby olœnione nowym pomys³em.
- A tam oddaæ odburkn¹³ - sprzedaæ kobieto! Sprzedaæ! Wiesz ile
mo¿na zarobiæ na takich interesach… bêdzie staæ nas na wczasy i
to do koñca ¿ycia. Czyta³em o tym nieraz … czêsto siê o tym
mówi. Niby ciemne interesy, niby to karalne, ale kogo to obchodzi,
co ja ze swoim dzieckiem zrobiê! -Kilka takich siê znajdzie co ich
to bêdzie interesowaæ, najpierw bêdê z brzuchem chodziæ , a potem
nagle co? wyparowa³o? -spyta³a drwi¹co - ja w pace siedzieæ nie
bêdê!
Ró¿a Buka³a
Trochê wiary
bêdzie dobrze
Jakoœ bêdzie
jakoœ dobrze

Tomasz Miko³ajczak
Noc
Witaj Moja Droga
Jak zwykle punktualna
Wesz³aœ cichutko
Zas³ony delikatnych d³oni
Opad³y mi na oczach
Piêknie wygl¹dasz
Wiesz ¿e lubiê Ciê w czerni
pe³nej i zmys³owej
Jesteœ spokojna
Milczysz
Ca³a moja
Czujesz mnie coraz g³êbiej
Z ka¿d¹ sekund¹ bardziej
Scaleni jesteœmy cisz¹
B³ogie ukojenie
Wysz³aœ cichutko
Jak zwykle bez po¿egnania
W ra¿¹cej bieli poranka
Zostawi³aœ mnie nadziei

hokus pokus
czary mary

-Co ty bredzisz w ogóle! Paki to nam bêd¹ przysy³aæ. Znajdziemy jakieœ bogate go³¹bki co im do
niañczenia œpieszno. A ma³o to takich ! Sami przecie¿ tego robiæ nie bêdziemy, znajdzie siê poœrednika i
on wszystko za³atwi. Taki Zbyszek, albo Czarny, da im siê w ³apê i znajd¹ co trzeba. Co siê boisz
cz³owieku, o nas siê nikt nie dowie. Nawet rodziców nie trzeba ci widzieæ. Maj¹ kasê to daj¹, im wiêcej
tym lepiej, ¿e te¿ wczeœniej o tym nie pomyœleliœmy … zamiast wydawaæ na te twoje tableteczki, ju¿
byœmy dawno na pieni¹dzach spali…
-Co?! krzyknê³a a to mo¿e ja ci teraz bêdê dzieci rodziæ, a ty bêdziesz siedzia³ i kasê liczy³? - a co to ja
jestem maszynka do robienia pieniêdzy, czy co?
- Wyluzuj, nie przesadzaj, te¿ chyba mia³em w tym swój udzia³…!
-Mog³eœ ty, móg³ mieæ ka¿dy inny. Bêdzie mi tu pieprzy³… a.. i od razu zaznaczam doda³a - wiêkszoœæ
kasy pójdzie na moje konto, w koñcu to ja siê bêdê z ty czymœ mêczyæ 9 miesiêcy ! krzyknê³a wstaj¹c
nag³ym ruchem z fotela.
Kacper otworzy³ szeroko usta, podniós³ zsinia³¹ ze z³oœci twarz i ju¿ chcia³ zaprotestowaæ, kiedy drzwi
przedpokoju trzasnê³y z hukiem. Plun¹³ wiêc tylko ze z³oœci¹ przez prawe ramiê, nie wstaj¹c z ³ó¿ka, na
którym le¿a³ przez ca³y czas tej k³ótni a niech to… pomyœla³ najwa¿niejsze, ¿e problem rozwi¹zany po
czym jednym ruchem rêki w³¹czy³ telewizor i zacz¹³ przegl¹daæ kana³y.
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Staszek D³uski
Tajemnice poezji, tajemnice poetów
Jakie s¹ Ÿród³a poezji? Jaki jest status ontologiczny poety? Najprostsza odpowiedŸ: tajemnica. Ale
w historii próbowano znaleŸæ na to odpowiedŸ. Staro¿ytni Grecy uwa¿ali, ¿e poeci s¹ zaraz po bogach,
mo¿e dlatego nie znosi³ ich Platon; za subiektywizm, uczuciowoœæ, emocjonalizm. Pewnie dlatego te¿
odrzuca³ ich Gombrowicz. Czy mia³ wobec artystów jakieœ kompleksy?
Jednym wiersze dyktuje daimonion, innym, trochê pokrewnie, Bóg, ale s¹ wspó³czeœni poeci,
którzy uwa¿aj¹, ¿e to kwestia specyficznego umys³u, pewnych predyspozycji psychicznych, wrodzonych,
nabytych. Kto to wie? Wci¹¿ w obiegu powszechnym pokutuje mniemanie, ¿e pisanie to kwestia
natchnienia, mimo ¿e to pojêcie wykpi³a skutecznie awangarda. Wa¿ne sta³o siê rzemios³o, warsztat, praca
nad s³owem, ogólnie, dehumanizacja i depersonalizacja literatury.
Ciekawe œwiat³o na proces twórczy i osobowoœæ artysty rzuca teoria dezintegracji pozytywnej
Kazimierza D¹browskiego. Dezintegracja to rozk³ad, rozbicie, rozprzê¿enie siê, wiêc proces w
potocznym rozumieniu negatywny, niszcz¹cy cz³owieka. W twórczoœci jednak ta dezintegracja jest
po¿¹dana. Ob³¹kana Karusia jest bohaterk¹ ballady „Romantycznoœæ” Adama Mickiewicza, jak i
najpewniej samego autora/poety, bo w romantyzmie ob³¹kanie jest wartoœci¹. „Rozprzê¿enie wszystkich
zmys³ów” dla Rimbauda jest twórcze i olœniewaj¹ce, to droga do nowych wizji.
Tak ³adnie siê mówi, cierpienie uszlachetnia.
Zbyt wielka samoœwiadomoœæ poetów jest Ÿród³em
nieustannego cierpienia, dlatego mo¿na ich czytaæ,
ale byæ z nimi, obcowaæ, rozmawiaæ, to prawie
niemo¿liwe. Prawdziwe wyzwanie, zrozumieæ
artystê. To tak, jak staæ nad przepaœci¹. M³odzi ludzie
kochaj¹ Stachurê (tytu³ tej jednodniówki to s³owa
autora „Siekierezady”) i Wojaczka, ale nie ogarniaj¹
ich cierpienia. To dobrze. W neurotycznych czasach
potrzebna jest dezintegracja pozytywna, która mo¿e
byæ Ÿród³em metafizycznych olœnieñ.
Wed³ug D¹browskiego zdrowie psychiczne
to zdolnoœæ do rozwoju wewnêtrznego (por.
„cz³owiek wewnêtrzny” œw. Paw³a) w kierunku
wszechstronnego rozumienia, prze¿ywania,
odkrywania i tworzenia coraz wy¿szej hierarchii
rzeczywistoœci i wartoœci a¿ do konkretnego idea³u
indywidualnego, spo³ecznego poprzez procesy
dezintegracji pozytywnej.
Studenci prze¿ywaj¹c przeró¿ne stresy
zwi¹zane ze studiami i brakiem perspektyw, mo¿e
w³aœnie poprzez twórczoœæ ratuj¹ ten kruchy sens
istnienia. Pisanie to przecie¿ swoista terapia,
ocalanie chwil, b³ysków nadziei, odkrywanie
nowych wymiarów w kruchej formie. Bo któ¿ z nas
wie, co ocaleje w przysz³oœci? Chcemy, my
wierszokleci, przynajmniej, z okazji piêædziesi¹tej
rocznicy, w ten skromny sposób wpisaæ siê w
historiê rzeszowskiej polonistyki.
Rzeszów, 22 marca 2013 r.

Ró¿a Buka³a
***
mówi¹ o mnie nie¿yciowa
a ja siê uœmiecham
choæ wcale nie wysilam
co mi tam ¿yjê
(mam w zanadrzu ze dwie pasje
kilka rozczarowañ
czymœ tam potrafiê siê wzruszyæ
czym innym wstydziæ)
nie jest Ÿle choæ nie jest nieŸle
na tê chwilê
jestem raczej nieœmiertelna

Laura Calvados
Argente
zwierzêta przechodz¹ przez bramy skute lodem
skulone, o sierœci pe³nej kruchego srebra
at³asowe oczy wystaj¹ za progiem ciemnoœci
na d³ugoœæ rozb³ysku, na milimetr snu;
na cierpliwe zamkniêcie wieka
zwierzêta nie nosz¹ imion, dlatego

Krzysztof Socha
Sztuczka
Têsknota chlebem, smutek mi napojem!
Pami¹tka uczuæ, z których schnê w ¿a³obie...
Kobieto! Uczczê Ciê w wierszyku swojem
Zaszczytnym mianem niech wiedz¹ o Tobie

jest czas, ¿eby to widzieæ i nie p³akaæ po nich.
Skóry goj¹ siê, srebro ciemnieje sierœæ
schnie na ogniu
srebro ciemnieje
srebro ciemnieje
na oczach moich œlepych zwierz¹t.
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Krzysztof Socha
Liryk jubilerski
Jak kelner k³adzie zwykle sw¹ kawê na ³awê
Architekt prosto z mostu zaœ wy³uszcza sprawê
Pisarz miêdzy wierszami wspomni co chêdo¿y³
Tak jubiler w klejnoty swe kobiety w³o¿y³.

Jowita Kosiba
Malowany ptak

Dawno, dawno temu ¿y³ czarodziej, który
potrafi³ o¿ywiaæ obrazy. Malowa³ piêkne kwiaty, ogrody,
drzewa, ptaki, które nastêpnie rozdawa³ ludziom, aby byli
szczêœliwi. By³ dobry i wszyscy cenili go z jego talent i

Pierwsza by³ to ³añcuszek ze z³ota cieniutki,
Który siê dzieciom daje przy urodzin sprawie
I zerwa³a siê cnota i kontakt w czas krótki
Jak takowe precjozo w niewinnej zabawie.
Drugiej oczy przepiêkne by³y jak szafiry,
¯e mia³ ma³y sta¿ pracy nie pozna³ ¿e szmiry
I ta, co rozpali³a w nim nieznane ¿¹dze
Puœci³a siê bez aukcji za œmieszne pieni¹dze.
Trzecia to jak karbunku³ by³a mu b³êkitny
Co siê doœæ rzadko zdarza w œwiecie karbunku³ów,
¯e siê wtenczas szafirem fachowiec wybitny
Zajmowa³, okaz taki na inny wpad³ tu³ów.
Czwarta to czarna per³a i ta bez os³ony
Dawa³a mu siê nawlec z tej i z drugiej strony,
Lecz ¿e pere³ przymiotem jest z³owró¿bna cecha
Pozby³ jej siê istotnie przynosi³a pecha.
Kolejna - kryszta³ górski, natury robota,
Prosta w swoim ubiorze, prosta z zachowania,
Kiedy trzeba na ci¹gnik wsiad³a i na ch³opa…
Wzi¹³ j¹ drugi jubiler do oszlifowania!
By³ bursztynek, nad morzem wzi¹³ j¹ na kolacjê
I zosta³a u niego na ca³e wakacje
Lecz, ¿e w takim kamyczku czêsto muszka ¿yje,
Jubiler w tej ¿ywicy ca³¹ znalaz³ ¿mijê.
Nad kolejn¹ do dzisiaj fachowiec siê g³owi,
Do czego by tu przyrównaæ jej barwê i normê,
Jednak ta stop metali najpewniej stanowi,
Bo gdy jego nie by³o, ktoœ mu zala³ formê.
Ósma to jak cyrkonia sztuczna po ca³oœci,
Dziewi¹ta krzemieñ pasiasty, zimna a¿ do koœci,
A jak kolczyk ze srebra mu by³o to dziewczê
Co zdyba³ na ulicy zaœniedzia³ej jeszcze.

wielkie serce. Czarodziej mia³ wielu przyjació³, lecz mimo
to czu³ siê bardzo samotny. Brakowa³o mu bowiem
mi³oœci. Nie by³ ju¿ bardzo m³ody i mieszka³ w zameczku
poœrodku rozleg³ego lasu, pomiêdzy wysokimi
wzgórzami, dlatego te¿ ¿adna dziewczyna nie chcia³a go
za mê¿a. Czarodziej czêsto p³aka³ z tego powodu, a¿
któregoœ dnia postanowi³ urzeczywistniæ swoje marzenie.
Wzi¹³ pêdzel i namalowa³ portret ukochanej. Pracowa³
dniami i nocami przez ca³y tydzieñ, lecz gdy skoñczy³, by³
bardzo zadowolony, gdy¿ stworzy³ prawdziwe arcydzie³o.
Od tamtej chwili ca³ymi godzinami wpatrywa³
siê w stworzony przez siebie portret. Nie mia³ jednak
odwagi o¿ywiæ go, gdy¿ ba³ siê, i¿ piêkna dziewczyna z
obrazu mo¿e go nie pokochaæ. D³ugo walczy³ ze sob¹, lecz
jej piêkne oczy tak intensywnie wpatrywa³y siê w niego, i¿
pewnej nocy uleg³ i wypowiedzia³ zaklêcie.
Odnalaz³ j¹ w ogrodzie. Siedzia³a na kamieniu,
drobna i bezbronna, ale gdy tylko zobaczy³a czarodzieja,
od razu ufnie rzuci³a siê w jego stronê. Przytuli³ j¹ mocno
do serca. Od tej chwili jego ¿ycie uleg³o ca³kowitej
zmianie. Pozbawiony kwiatów, otaczaj¹cy zameczek
szary ogród przemieni³ siê w istny g¹szcz
najcudowniejszych roœlin o upajaj¹cym zapachu. Drzewa
zakwit³y, a w ich konarach zamieszka³y ma³e, kolorowe
ptaszêta. Potok, który do tej pory zawodzi³ ¿a³oœnie, sta³

Tak mu lata mija³y na w³asnym warsztacie
Gdzie szlifowa³ b³yskotki. Tu masz mora³ bracie:
Lekarz sam siê nie leczy, szewc bez butów chodzi
Z drewna krzy¿em na grobie los go wynagrodzi³.

siê weso³ym strumyczkiem, leniwie rozlewaj¹cym swe
wody pomiêdzy soczyst¹ traw¹. Dziewczyna, której
czarodziej da³ na imiê Emilia, krz¹ta³a siê radoœnie po
jasnych pomieszczeniach zameczku, rozsy³aj¹c uœmiechy
wszystkim ¿ywym stworzeniom, jakie tylko spotka³a.
Czêsto rozmawia³a z ptakami, które siadywa³y na ga³êzi
przy oknie i karmi³a je okruszynami chleba. Widz¹c to,

(Calosc opowiadania w wersji
elektronicznej na stronie Instytutu
Filologii Polskiej, w zakladce kolo
naukowe polonistów)
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czarodziej cieszy³ siê, ¿e jego ¿ona jest taka dobra i mi³a.
Nied³ugo po jej pojawieniu siê, w starym zameczku
zaczêli tez zjawiaæ siê i inni ludzie. (...)

Marzena Bobek
Staroœwiecka

Dominika Wilk
Domy lalek

Mam doœæ
ery smuk³ych talii,
kobiet z ok³adek,
doskona³oœci.

Rozdane karty
Znaczone ostrzem
Cierpienia

Sztucznym rzêsom mówiê pas.
Gardzê wyœcigiem ludzkich szczurów,
Po trupach do celu, to NIE moja dewiza.
Nie czytam pudelka i nie mam talentu,
nie umiem can danse i nie mam factoru x.
Jestem wra¿liwa w swojej nadwra¿liwoœci,
gubiê labirynty moich marzeñ.
Gaszê ³zami,
barwne korytarze moich myœli.
Lubiê
spogl¹daæ w oczy,
historie krzycz¹ce z kart ksi¹¿ek.

Powi³y matki
U³o¿y³y sukienki
Rozwia³y cudom spokojne dzieciñstwo
Sny nieprzerwane nocne krzyki
Dzieci cudzych niczyich nas
Wszystkich
Kolorowe kredki rozsypane
Na dywanie
Serce z czerwonej tektury
Rozdarte wrzucone do kosza
Mokre od kolorowych ³ez
Laleczki tul¹ siê do myœli
Rankiem znów zobacz¹ s³oñce

Dostrzegam ludzkie rêce,
krzycz¹ce oczy potrzebuj¹cego…
Wiêc œmia³o,
mo¿esz mi mówiæ:
Staroœwiecka.

Monika Jonik
Biuro og³oszeñ
Zgubiono klucz do przesz³oœci
Uczciwego znalazcê uprasza siê o kontakt
Pod poni¿szym numerem telefonu
Oddam pó³darmo
Stary ale ca³kiem œwie¿y ¿al
Ewentualni zainteresowani mile widziani
Wyszywam zas³ony na wiatr prosto w oczy
Ró¿ne wzory kolory i rozmiary
Do ustalenia przy sk³adaniu zamówienia
Zatrudniê mi³oœæ od zaraz
Ca³odobowo
Gwarantujê wysokie p³ace i mo¿liwoœæ sta³ego pobytu
Przyjmê pod w³asny dach trochê szczêœcia
Zapewniam utrzymanie i starann¹ opiekê

Karolina Dubiel
Duchy Goi
Wszystkie duchy Goi
I Twoje duchy
Rozproszy³y siê
By zaistnieæ
I postaci¹ sw¹ nasyciæ
¯ywe ch³onne korytarze
Co w tkankach, -umys³u labiryncie
Tkwi¹ misternie utkane
Nici¹ nierozerwaln¹
Hañby i geniuszu
Duchy Goi dr¿¹ niespe³nieniem
I oczy ich zach³anne
Co pragn¹ widzieæ szerzej
Palet¹ mroku tylko nasycone
Ni marn¹ wstêg¹ œwiat³a
Ju¿ nie rozb³ysn¹, umar³e
I œpi¹ce ich diamenty ju¿ nie zap³on¹
Zamkniête wspomnienia
Starych barw i twarzy
Uœpionych pod powiek¹
Na chwa³ê czasu spokoju
Ju¿ nie ziemskiego
Czas ziemskich barw i twarzy
I brat jego czas wieczny
W chwili spotkali siê granicznej
Gdy oczy Goi ujrza³y
B³êkitu najœwiêtsze bramy
I jasne ich b³êkitne okna
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Krzysztof Socha
Poetyckie ³zy (pod) okiem szydercy
- S³uchaj, przeczyta³em wasz¹ gazetkê i
chcia³bym ci coœ powiedzieæ - us³ysza³em pewnego
grudniowego popo³udnia. Natychmiast podnios³em
³eb znad chwastów wyros³ych na glebie polskiej
literatury i wpatrzony w mojego rozmówcê czeka³em
na zarzuty, gdy¿ mój szósty zmys³ i siódmy instynkt
podpowiada³ mi, ¿e tym razem us³yszê coœ
krytycznego. Jakoœ nie zawiod³em siê. - Wiesz, fajne
to ca³e przedsiêwziêcie, gazetka OK, ale… - Ale co?
spyta³em, wyczekuj¹c najgorszego, tzn. b³êdu
ortograficznego pierwszego stopnia. - …ale czemu te
wszystkie wiersze s¹ takie smutne? - Zapyta³ mój
rozmówca, a ja zrobi³em oczy na kszta³t
piêcioz³otówki i pozosta³em wobec tego pytania
niemy jak owca z ksiêgi Izajasza.
Wieczorna pogawêdka z moim
Daimonionem da³a mi odpowiedŸ na to pytanie w
myœl powiedzenia, ¿e pod latarni¹ najciemniej.
Wiersze s¹ smutne bo rzeczywistoœæ jest smutna, ot
co. Trudno pisaæ liryki, i¿ przyszed³ cudny miesi¹c
maj, skoro piêkn¹ zimê mamy tej wiosny. Nikt nie
pokusi siê o pochwalenie polskiego dobrobytu, kiedy
nadal w Polszcze z³e s¹ rz¹dy. Abstrahuj¹c jednak od
kwestii pogody i polityki, nawet literatura nie oferuje
nam dziœ nic weso³ego. Wiêkszoœæ wspó³czesnych
produktów literackich traktuje o przemijaniu,
œmierci, egzystencjalnych kryzysach albo Bogu,
który trzyma nas na ziemi „dla œmichu”. Wiadra
pomyj wylewa siê pod wrotami Królestwa
Niebieskiego i przez to wszelki Absolut w
dzisiejszym œwiecie staje siê mniej wiêcej tak pewny,
jak cypryjskie bankomaty. Serwuje siê nam koty w
pustych mieszkaniach a literatura zamiast byæ
cz³owiekowi rozrywk¹, staje siê tylko kolejnym
powodem przygnêbienia. I to takiego, ¿e tylko siê
pochlastaæ. Wszystko to, mo¿na przypieczêtowaæ
takim czterowierszem:
Niech sobie tam opisuj¹ malinowe chruœniaki
A mi siê dziœ marzy trupia ¿ó³æ i flaki
I kto inny niech wielbi najœwiêtsze ikony
A mi bêdzie natchnieniem utopiec zielony
Gdzie¿ wiêc szukaæ ratunku? Co zaaplikowaæ
poetom, aby ich twórczoœæ sta³a siê weselsza?
(Uprzedzaj¹c g³upie propozycje, powiem od razu, ¿e
æwiartka wódki nie jest dobrym pomys³em). Otó¿
najlepiej smutek i nostalgiê sprowadziæ do tak
olbrzymich rozmiarów, ¿eby zaczê³y byæ zabawne.

:Przyk³adowo, rozsta³em siê z dziewczyn¹ i mam
zamiar napisaæ wiersz o tym, jak to bardzo mi Ÿle
oraz ile siê nabecza³em z tego powodu. Nic
prostszego
£zy me jak rosa poranna kapi¹ ze mnie srodze
Zmieniê siê wnet w ka³u¿ê, stanê na Twej drodze
A gdy ju¿ kolein¹ wgryzê siê w tê drogê
Mam nadziejê, ¿e Ty w niej skrêcisz sobie nogê
Na koñcu mo¿na te¿ dodaæ „pod³a
krowo” i bêdzie jeszcze œmieszniej. A dla tych,
którzy nie rymuj¹ bêdzie inna wersja:
Krople przesytu mi³oœci zala³y m¹ duszê
A Ciebie niech krew zaleje
Bom siê upi³ Tob¹ jak najgorszym winem
Blitidae!
Zawo³a³ Rzymianin do karczemnej dziewki
***
Doœæ ¿artów. Wolnoœæ metafory
powoduje, ¿e nie mo¿na nikomu zabroniæ pisania
smutnych wierszy. Zasadniczo, to takie
wydawnictwa g³ównie powinny siê sk³adaæ z
melancholijnych rozmyœlañ. To mnie powinno siê
zlikwidowaæ, bo bêd¹c niepowa¿nym tworzê
wiêkszy kontrast.
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