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ŻYCZENIA

Drodzy Czytelnicy i Autorzy!
Na progu 2019 roku życzymy Wam
dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności!
Oby każdy dzień był pełen spokoju,
radości i satysfakcji.
Niech nie zabraknie ludzkiej życzliwości
i serdeczności oraz twórczego spełnienia.
Czytelnikom życzymy
przyjemnej lektury naszego czasopisma,
Autorom – nowych inspiracji,
pomysłów i udanej ich realizacji.
Redakcja KRAJOBRAZÓW KULTURY
i Zarząd Związku Literatów Polskich
Oddział w Poznaniu
Fot. Vĕra Kopeckà
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KONKURS

Poznański Oddział Związku Literatów
Polskich ogłasza Konkurs o Nagrodę im.
Kazimiery Iłłakowiczówny za Najlepszy
Debiut Poetycki Roku 2018.
Konkurs od ponad 40 lat promuje miasto
Poznań w kraju i poza jego granicami. Inspiruje ludzi młodych do rozwijania artystycznej
pasji, zdolności i możliwości poetyckiej wypowiedzi. Popularyzuje twórczość Patronki
Nagrody – Kazimiery Iłłakowiczówny. Była
ona jedną z najważniejszych poetek polskich.
Z Poznaniem związała swoje życie, a wiele
lat z poznańskim oddziałem ZLP.
Serdecznie zapraszamy wydawnictwa,
stowarzyszenia twórcze, osoby reprezentujące instytucje kulturalne i media o charakterze literackim do nadsyłania zauważonych, interesujących debiutów poetyckich
– książek, wydanych w 2018 roku.

Regulamin konkursu
• Tomy poetyckie mogą zgłaszać wydawnictwa, stowarzyszenia twórcze, osoby reprezentujące instytucje kultury i media o charakterze literackim.
• Książki autorów, pisane w języku polskim,
wydane w 2018 roku, należy wysłać na
adres Organizatora Konkursu w 3 egzemplarzach, z podaniem adresu, e-maila, nr
telefonu autora.
• Termin nadsyłania tomów poetyckich –
31.03.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).
• Nadesłanie książek jest równoznaczne
z akceptacją regulaminu i stanowi deklarację, że autor nigdy wcześniej nie wydał
4

Rys. Lech Lament

NAGRODA
im. KAZIMIERY
IŁŁAKOWICZÓWNY
OGÓLNOPOLSKI
KONKURS NA NAJLEPSZY
KSIĄŻKOWY DEBIUT
ROKU 2018

•
•
•
•

•

żadnej książki noszącej cechy poetyckiego
debiutu (z numerem ISBN).
Nadesłane książki oceni Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.
Oficjalne ogłoszenie nazwiska Laureata
i wręczenie Nagrody nastąpi w II kwartale
2019 r.
Laureat zostanie powiadomiony o dokładnym terminie i miejscu wręczenia Nagrody.
Wiersze z nagrodzonego tomu poetyckiego zostaną zaprezentowane na witrynie
poznańskiego oddziału Związku Literatów
Polskich – www.zlp.poznan.pl
Organizator nie zwraca książek, nadesłanych na konkurs.

Organizator Konkursu:
Związek Literatów Polskich Oddział
w Poznaniu
Książki na konkurs należy nadsyłać
na adres:
Jerzy Beniamin Zimny
ul. Worcella 9, 61-419 Poznań
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Wszystko, co się staje, podobne jest do człowieka,
któremu się wydarza. Aldous Huxley

Anna Andrych

Reminiscencje po 41. MLP
W ostatnich latach coraz trudniej o uzyskanie finansowego wsparcia festiwali literackich. Pomimo tego, jak również na przekór
próbującym w sposób niegodny umniejszyć
rolę 97-letniego poznańskiego oddziału ZLP,
wciąż konsekwentnie realizowane są kolejne
edycje Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu i Wielkopolsce. Ponad
dwa lata temu uroczyście obchodziliśmy 95.
lecie poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich, a za niespełna trzy lata będziemy świętować 100 lat życia naszego oddziału. Wpisujemy się nadal w historię Poznania,
Wielkopolski i kraju. Obecnie nasz oddział
liczy 53 członków.
W roku bieżącym odbył się 41. Międzynarodowy Listopad Poetycki. Na tę okoliczność
został wydany almanach „Na Falochronie
Pamięci” gromadzący wiersze około sześćdziesięciu poetów (członków Poznańskiego
Oddziału ZLP oraz zaproszonych gości).
W dniu 5 listopada w Bibliotece Uniwersy-
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Wydarzenia

teckiej UAM w Poznaniu o współczesnej literaturze polskiej mówił Krzysztof Masłoń.
Wokalnie i muzycznie ciekawie zaprezentował się duet Jolanta Ciecharowska – Romuald Andrzejewski w piosenkach Jolanty Ciecharowskiej, Łucji Dudzińskiej, Bogumiły
Malety i Doroty Nowak z muzyką Lecha Nawrockiego – członka poznańskiego oddziału
ZLP, pomiędzy innymi twórczymi zajęciami
– kompozytora i redaktora naczelnego naszego czasopisma. Podczas uroczystej Inauguracji, która miała miejsce we wtorek 6 listopada
2018 r., w Sali Lubrańskiego Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza w Poznaniu, uhonorowane zostały następujące osoby:
• ks. prof. Jan Kanty Pytel (członek ZLP OP)
– odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
nadana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz List Gratulacyjny
Prezesa Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich Marka Wawrzkiewicza
z okazji jubileuszu 90. urodzin,
• Wanda Wasik (członek ZLP OP) – medal
„Labor Omnia Vincit” (Praca Wszystko
Zwycięża) przyznany przez Towarzystwo
im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu,
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Wydarzenia
• Mariusz Olbromski (dyrektor Muzeum im.
A.J. Iwaszkiewiczów w Stawisku) – medal
„Labor Omnia Vincit” (Praca Wszystko
Zwycięża) przyznany przez Towarzystwo
im. Hipolita Cegielskiego.
Książką Roku okazał się tom poetycki
„Inaczej niż w lustrze” Damiana Daniela Nowaka. Wyróżnienia (I – IV) otrzymały: „Nieziemskie przyciąganie” Krystyny Mazur, „Wykrzesać ogień. Taki stan” Łucji Dudzińskiej,
„Mój mały wielki
kosmos” Mirosławy
Prywer oraz „Ziarna czasu” Brygidy
Mielcarek. Inaugurację 41. Międzynarodowego Listopada
Poetyckiego prowadzili: Prezes zarządu
ZLP OP – Przewodniczący
Komitetu
Organizacyjnego
Paweł Kuszczyński
oraz Anna Andrych
(sekretarz zarządu).
Kilku osobom wręczono listy gratulacyjne z okazji jubileuszu pracy twórczej
lub urodzin: Zdzisławie Kaczmarek,
Elżbiecie Tylendzie, Rys. Lech Lament
Elżbiecie Gałęzewskiej-Krasińskiej i Zbigniewowi Gordziejowi. W imieniu kapituły
nagrody-statuetki WŁADYSŁAW Krzysztof
Galas i Lech Nawrocki wręczyli tę nagrodę
litewskiemu poecie i redaktorowi „Znad Wilii” – Romualdowi Mieczkowskiemu. Podczas
Maratonu Poetyckiego wiersze gości zagranicznych w języku polskim czytał Jan Janusz
Tycner, na co dzień pracownik Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej, a od święta wolontariusz prezentujący od 10 lat w Radio Emaus
poetyckie strofy m. in. członków poznańskiego oddziału ZLP.
Oprawę muzyczną Maratonu Poetyckiego
zapewnił Dominik Górny (członek oddziału),
6

który zagrał na fortepianie utwory własnej
kompozycji. 41. Międzynarodowy Listopad
Poetycki był festiwalem szczególnym poprzez panele, prelekcje i wystawy związane
z obchodami i uczczeniem 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.
Ukazał się także okolicznościowy numer
czasopisma naszego oddziału „Krajobrazy
Kultury”, zawierający obszernie różne formy
literackie i dokumentalne dotyczące jedynego w historii naszego
kraju zwycięskiego powstańczego zrywu niepodległościowego.
W Muzeum Narodowym Rolnictwa
i Przemysłu Spożywczego w Szreniawie i siedzibie
rodowej
Glabiszów
odbyła się Konferencja pt. „Udział ziemiaństwa w Powstaniu
Wielkopolskim 19181919”. W jej ramach
wykłady,
prelekcje
poprowadzili: Wawrzyniec Wierzejewski
– Prezes Zarządu Wielkopolskiego Oddziału
Towarzystwa Pamięci
Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919 „Historia i znaczenie
Powstania Wielkopolskiego 1918/1919”),
Anna Barłóg i dr Katarzyna Podczaska –
„Udział kobiet w Powstaniu Wielkopolskim”, Elżbieta Stankiewicz-Daleszyńska
zaprezentowała fragment swojej powieści
„Trzy światy ze zwycięską baranicą” nagrodzonej w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Romana Wilkanowicza. Ponadto
podczas obecności gości w Szreniawie zabrali głos m. in.: Dyrektor Muzeum Rolnictwa w Szreniawie – Jan Maćkowiak, przedstawiciele Towarzystwa Pamięci Powstania
Wielkopolskiego 1918/1919, Dyrektor Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Wiesław
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Można wiele nauczyć się od ludzi, którzy patrzą na świat inaczej niż my.

Anthony D’Angelo

Kaczmarek oraz przedstawiciele Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Ziemiańskiego. Prelekcjom i prezentacjom
towarzyszyło zapoznanie się z wartościową
w formie i treści wystawą „Udział kobiet
w Powstaniu Wielkopolskim”. Poeci oraz
zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić
muzeum i usłyszeć wiele interesujących informacji i ciekawostek. Uwagę budziły również zbiory w powozowni.
Tradycyjnie odbyły się spotkania literackie z młodzieżą szkolną i zainteresowanymi
poezją czytelnikami w kilku miejscowościach
Wielkopolski oraz w Poznaniu. W Sali Konferencyjnej Hotelu Lech podczas Karuzeli
Poetów tym razem czytaliśmy wiersze o treściach bynajmniej nie przyprawiających o kolorowy zawrót głowy (jak zawsze – mogliśmy
liczyć na śpiew Aliny i Krzysztofa Galasów
współbrzmiący z gitarą), a 7 listopada odbyła
się promocja antologii ormiańsko – polskiej
z udziałem poetów-wydawców: Edwarda Militonyana i Gagika Davtyana (prowadzenie
– Kalina Izabela Zioła). Godnym zwieńczeniem festiwalu był jubileusz XX-lecia pracy
twórczej Hanny Szeląg i XX-lecie istnienia
„Teatru w Przejściu”, którego była pomysłodawczynią i założycielką. Jubileuszowi towarzyszyły spektakle poetyckie. Hanna Szeląg
to nie tylko poetka z poznańskiego oddziału
ZLP, ale także opiekunka, scenarzystka i reżyserka w „Teatrze w Przejściu”.

***
Związek Zawodowy Literatów Polskich
powstał w Poznaniu – jako trzeci po Warszawie i Lwowie – 8 maja 1921 roku. Jego
pierwszym wybranym prezesem został,
mieszkający w Kołaczkowie koło Wrześni,
Władysław Stanisław Reymont, późniejszy
laureat Nagrody Nobla. W listopadzie 2018
roku Prezydent Polski uhonorował 25 znaczących i zasłużonych osób w 100-letnim
okresie niepodległości Polski. Pośród tych
zacnych osobowości odznaczył symbolicznie
również Władysława Stanisława Reymonta –
Orderem Orła Białego.
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Wybory władz Związku
W dniu 5 stycznia 2019 roku podczas Walnego Zebrania Członków Związku Literatów
Polskich Oddział w Poznaniu wybrano nowy
zarząd. Na jego czele stanął Zbigniew Gordziej (po raz drugi w ciągu ostatnich 12 lat).

Skład Zarządu Związku Literatów
Polskich Oddział w Poznaniu:
1. Zbigniew Gordziej – prezes
2. Jerzy Beniamin Zimny – I wiceprezes
3. Maria Magdalena Pocgaj – II wiceprezes
4. Anna Andrych – sekretarz
5. Elżbieta Gałęzewska-Krasińska – skarbnik
6. Zofia Grabowska-Andrijew – członek
7. Hanna Szeląg – członek

Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Anna Landzwójczak – przewodnicząca
2. Brygida Mielcarek
3. Bogusław Chmiel

Skład Sądu Koleżeńskiego:
1. Lech Nawrocki – przewodniczący
2. Zdzisława Jaskulska-Kaczmarek
3. Kalina Izabela Zioła
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Poezja
Elżbieta Gałęzewska-Krasińska
Boże Narodzenie

Betlejem w gruzach
nie ma Stajenki
dokąd nas Gwiazda zaprowadzi
z przymkniętym sercem
zadzieramy głowy
puste krzesło przy stole
wypełnia fetor bezdomnego
drżącymi rękami dotyka śnieżnego obrusa
przełamuje opłatek
siorbie zupę grzybową z łazankami
ze świecy Caritas
spływa łza
niezauważona
wsiąka w nas
pokój temu domowi

dlaczego nie było miejsca
w gospodzie
Boże
narodzisz się
i co
mam tyle przyzwyczajeń
planów możliwości
a Ty chcesz się we mnie narodzić

czy to konieczne
znasz mnie i wiesz co należy mi się
od życia
więc sprezentuj to co chcę
ploteczki oplatają anielskim włosem
stroją migoczą
bombkami kruchych radości
w tym roku też można przyjść na świat w Stajence
tak ogólnie
dla wszystkich
Elżbieta Gałęzewska-Krasińska
– jestem z wiersza, dlatego nieuchwytna

Maria Magdalena Pocgaj
Na dworcu w Sztokholmie
1 stycznia 2016 r.
Stara kobieta z warkoczykami
ubrana w całoroczny przegląd szafy
o twarzy szalonej albo świętej
pcha dziecięcy wózek
pełen psów różnej maści

ani na chwilę
nie spuszczają z niej oczu
a ona huśta wózkiem
jakby chciała ukołysać wszystkie
skamlące nieszczęścia świata

pozbierała je
jak wyrzucone niepotrzebne rzeczy
i matkuje im z całego serca

wie że pociąg na który czeka
nie przyjedzie
mimo to wozi swoją gromadkę
tam i z powrotem
i jest najszczęśliwszą z osób
na dworcowym holu
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Wiersz jest ponad czas i ponad śmierć.

Michał Anioł.

Wiersze z Laponii
Rimoape

A jeśli to były przedpola wieczności?
Moje narty ostrożnie sunęły za tobą
po białych bagnach
by nie burzyć cichego porządku
ale dusza zawadiacko próbowała skrzydeł
jak okiem sięgnąć iskrzyło
czarne cienie ośnieżonych świerków
płoszone smugą światła z czołówki
uskakiwały w bok
a świat dymił księżycowym pyłem
gasiłam bunt napiętych mięśni
odganiałam czające się we mnie
zwierzątko zmęczenia
i choć marzły mi wszystkie palce
zachwycona wybiegałam wzrokiem daleko
przed siebie
dookoła siebie
i za siebie
tak
to były przedpola wieczności

***

Biała księga bezdroży
gęsto zapisana
śladami kopytek i racic
próbuję i ja
odciskami butów
choćby na marginesie
cokolwiek

***

Obsypana igiełkami szronu
tak niewiele wiem o świecie
wtulonym w białą dłoń Boga
potrafię tylko przyjmować
jego zimne piękno
i ogrzewać nim serce

Pardwy przy drodze do Suorvy
Brzuchate sylwetki o małych główkach
na zbrylonym pociemniałym śniegu
chwila konsternacji
i ruchliwe stadko
wzbija się ponad
naszym zaskoczeniem
a może to huczący wiatr
odrywa kawałki zmarzliny
i ciska je w noc

***

W zagrodzie polarnej nocy
świerki jak wielbłądy
objuczone śniegiem
piją ciszę
zanim wyruszą
przez ciemną biel pustyni

Żerowisko

W oddechu Północy
żerują białe ptaki zimy
ich liczba niepoliczalna
tylko mróz może je dotykać
i czochrać przezroczystą dłonią
zostawiając migotliwe ślady
na grzbietach śnieżnopiórych
spłoszone przez wiatr
opadają z gałęzi puszystą chmarą
i żerują dalej

***

Jezioro zaczyna dymić
jak wielki talerz polewki
ktoś miesza w nim
niewidzialną łyżką
przelewa z boku na bok
a góry jak głodne olbrzymy
wpatrzone w stół czekają
im też się w końcu dostanie
trochę tej mgły
jak wszystkiemu co tu istnieje
nawet przelotnej mnie
Maria Magdalena Pocgaj – marynistka,
uprawia pisanie, rysunek, fotografię

Poezja
Krzysztof Galas
***

Klaksony wyją
demonstranci rzucają kamieniami
policja nawołuje by się rozejść
Nie wiem co robić
wypowiadam przysposobione prawdy
i zaczynam się martwić
może dobre samopoczucie
nie wróci już nigdy
Ściskam palce do białości
nie mam czasu na podejmowanie decyzji
mogę tylko spekulować
w cieniu abstrakcji dochodzić do wniosków
Żadnego żalu ani wspomnień
Czasami dobrze jest milczeć i nie oddychać
Kiedyś myślałem że
wystarczy nieść w sobie otwarte drzwi
Nic z tych rzeczy
pożary i powodzie
pozostają niewzruszone

Zimny prysznic

Przeczekałem zwariowane rozmowy
spory o kompetencje
Zdałem sobie sprawę
że najlepiej natychmiast poddać się szaleństwu
bo sen o prawdzie okazał się utopią
Słowa rzeźbiły w kamieniu
wsłuchałem się w nie
skłaniały do niechcianych refleksji
Czarno-biały świat
wychodził naprzeciw zmanierowanym kretynom
tracił kontrolę nad kierunkiem w którym podążał
i choć wymagał wielu słów
pogrążał się w milczeniu
Wyrok może być tylko jeden
kto mnie teraz wesprze
podtrzyma na duchu
Neony obwieszczają podejrzane promocje
zachęcają do podróży w nieznane
tabloidy mielą sprawozdania z katastrof
Poruszony do głębi
zapisuję codziennie nowe przymiotniki
niezdolne określić nawet cień
zapachu nadchodzącej przyszłości
Życzliwość i nadzieja miłość i wiara
umieszczone na marginesie słowników
zmieniają dotychczasowe znaczenie
Bezradność toczy
łzę
obarczoną absurdalnym bagażem
Krzysztof Galas – pełen inicjatywy
śpiewający masażysta i poeta

Rys. Jacek Jastrzębski
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Wygląda na to, że poeci będą mieli zawsze dużo roboty.
Wisława Szymborska

Danuta Perier-Berska

Rozmowa Ewy z Adamem

raj daleko za nami
psie pyski szakale głowy
wsłuchiwałeś się
skóry zrzucone przez węże
w każde moje słowo
miasta kamieni
gest dłoni
i ziemie pustynne
poruszenie rzęs
wszystko to niesiemy
mówiłeś że jestem jak muzyka
w sobie przez wieki
że gram na Twoich najwyższych uczuciach
siwizna dopadła twoją głowę
prowadziłeś mnie a rytm wyznaczała melodia
a moje oczy straciły światło
− szaleństwem było tańczyć nie dotykając ziemi − Adamie obróć się
jak ćmy krążyliśmy wokół własnego światła
już dawno minęliśmy Sodomę
nie wiedząc że właśnie ono wyznaczy kres
teraz nasze dzieci
naszej wspólnej drogi
żyją w wirtualnym raju
gdzie jabłoń rodzi
zmutowane jabłka
Małgorzata T. Skwarek-Gałęska
a wąż to jedynie abstrakcja

***

śledzę noc
Warszawie

cisza nie istnieje
księgi milczą
nasłuchuję –
tak głośno
po parapetach
gorycz lęk porażka
na skrzyżowaniach historii
warstwy bohaterów
porosły miastem
nie widać krwi
gdzie wyprażony las
ziemia wyciąga dłonie
skrzyżowanie
Ząbkowskiej i śmierci
między cieniami
pod cholerycznymi drzewami
z górki kryjącej synagogę
zjeżdżają dzieci
nocami słychać
szepczą
na epidemicznych cmentarzach
pod Olszynką
z Praskiego Katynia
piwnic ścian dołów

wystarczy jedno kliknięcie
aby zminimalizować grzech
Danuta Perier-Berska – Kraków –
Paryż z poezją i malarstwem, ikonopistka

śpiąca królewna
jeden dzień
jak rok
dobry na urodziny
i przeciwnie
ostrzem ku mnie
jeden dzień
pół bajki
jeszcze
nie zdążyłam
złożyć tysięcznego
żurawia
z dobrych życzeń
ikebana
łapie symetrię
wąsami traw
równoważąc
jedno skrzydło
rannego motyla
Małgorzata T. Skwarek-Gałęska – żyję,

kocham, walczę, śmieję się
tysiące stóp ubiło
tę ziemię
pod dzisiejszy dom
11

Poezja
Zofia Mikuła-Sofim
ekranizacji nie będzie
…w świecie dwuznaczności taka pewność uczuć przychodzi tylko raz.
Nie powtórzy się, choćbyś żyła
nie wiem jak długo.
– Robert James Waller,
Co się wydarzyło w Madison County

nie spodziewałam się dzisiaj deszczu tak samo jak tego
że samotny fotograf pozostanie z francescą.
zagraliśmy swoje role na miarę nominacji.
nie wiem po której stronie szyby spływają krople.
autor przejazdem przez madison county też nie zauważył
za wcześnie ktoś włączył wycieraczki w ekranizacji wszechczasów.
będziesz się zastanawiać co mają wspólnego obrazy na szybie
z podróżą brzegiem rzeki w jedną z pór roku vivaldiego.
naręczem leśnych poziomek i ostów przewiązanych papierową wstęgą
z poszukiwaniem starego mostu na popradzie
i granicą którą przekroczyliśmy nieopatrznie.
góral w piwnicznej przepowiedział to co się nie zdarza.
w kadrach od pierwszego wejrzenia wychodzimy najpiękniej.

reakcja alergiczna
schniemy w słońcu.
ty trzysta trzynaście metrów nad poziomem morza. ja na nizinie.
gdyby dodać twoje szóste piętro byłoby trzysta trzydzieści trzy.
lubisz trzynastkę. lubisz też trójkę. trójkę wygrałam kiedyś w totka.
nigdy więcej mi się nie zdarzyło. tobie zdarzyły się trzy ważne kobiety.
przelotne romanse zjawiają się często
romans z kokardą przychodzi z rzadka niespodzianie.
schniemy w słońcu.
ty nad górską rzeką ja w dolinie Wisły.
opuchlizna powoli schodzi z twarzy jeszcze tylko oczy podkrążone
nieznacznie. nie wiedziałam że jestem uczulona na salicylany i na ciebie
w obu przypadkach należy zachować ostrożność.
nawet niewielka dawka powoduje stan nadwrażliwości.
schniemy w słońcu.
jedziesz z mamą na zastrzyk odwiedzasz siostrę w samotności.
moja siostra bierze chemię i traci pamięć.
schniemy w słońcu. jeszcze nie wiemy kiedy zacznie się odczulanie.
Zofia Mikuła-Sofim – umysł ścisły z wyobraźnią Małego Księcia
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Oczekiwać złota od poetów to zbrodnia.
Owidiusz

Poezja bez wizy

Věra Kopecká
Nejbližší

Když ticho si vypráví
s trávou a se stromy
a slunce pije rosu
Když staré jívy
pokroucené větrem
důstojné v zadumání
obrostlé lišejníkem a mechem
zamlčují čas i rány
Vracím se na ta místa
Věřím stromům
Zraněným Zohýbaným
Jsem z nich
Nestýskám si
i když se mi stýská
Pohladím strom
a on mi odpoví
neviditelným objetím
Procházím les
abych se zemi uklonila
Když hřiby sbírám
Jsem ticho
Jsem strom
Jsem víra

Najbliższe

Gdy cisza sobie gwarzy
z trawą i z drzewami
a słońce rosę pije
Gdy doświadczone wiatrem
stare iwy
w zadumie dostojne trwają
obrośnięte mchem i porostami
czas przemilczają i rany
Powracam na te miejsca
Wierzę drzewom
Zranionym Zginanym
Z nich jestem
nie złorzeczę
i gdy zło dotyka
Pogłaszczę drzewo
a ono odpowie
objęciem niewidzialnym
Przechodzę lasem
abym się ziemi pokłoniła
Choćby grzyby zbierając
Jestem cisza
Jestem drzewo
Jestem wiara
Tłumaczenie Antoni Matuszkiewicz

Fot. Vĕra Kopeckà
KRAJOBRAZY KULTURY 4/2018 (8)
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Poezja bez wizy
Ubývání

Ubývá mě i tebe
rok od roku
je nás míň
jak měsíce
když od úplňku couvá
do domku za tratí
A je nás míň
o polibek jiné
o cizí doteky
že každý jinde spíme
a sníme jiné sny
A je nás míň
o sliby co utopily samy sebe
o nedopsané dopisy
Mráz bolestivě vodu zebe
a prázdný šálek stýská si
A je nás míň
jen drobek zbývá
v rýze stolu ukrytý
rozlitá kapka vína
a stesk nám zbyl
a neubývá

Ubywanie

Ubywa mnie i ciebie
rok po roku
jest nas mniej
jak Księżyca
gdy od pełni się cofa
do domku za drogą
I jest nas mniej
o pocałunek innej
o cudze dotyki
że każdy śpi gdzie indziej
i śnimy inne sny
I jest nas mniej
o przysięgi co związały same siebie
o niedopisane listy
Mróz wodę dotkliwie dziobie
i próżna filiżanka tęskni
I jest nas mniej
kruszyna tylko została
w szparze stołu ukryta
rozlana kropla wina
i smutek nam pozostał
i nie ubywa
Tłumaczenie Antoni Matuszkiewicz

Dlouhý vodopád

Divoká voda
co ta toho semele...
Strhne podmáčený břeh
nesplnitelných slibů
Strom vyvrátí v kořenech
jako prošlou pravdu
Kameny tluče do kamenů
lež o lež o pomluvu
aby je něžně objala
na dně peřejí
na konci
mileneckých hádek
Divoká voda
letí z hor
řve a volá o pomoc
až se zklidní
jako dítě
v matčině klíně
Na záda si lehne
a zpívá a zpívá

Długi wodospad

Dzika woda
ile ona tego zmieli...
zerwie podmyty brzeg
niespełnionych obietnic
Drzewo wyrwie z korzeni
jak dawną prawdę
Kamienie tłuką o kamienie
kłamstwo o kłamstwo o plotkę
żeby je czule przytuliła
na dnie rozdarcia
na końcu
kłótni kochanków
Dzika woda
spływa z gór
krzyczy i prosi o pomoc
aż się uspokoi
jak dziecko
na łonie matki
położy się na plecach
i śpiewa i śpiewa
Tłumaczenie Aleks Wróbel
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Poezja bez wizy
Věra Kopecká
Urodziła się 14 lipca 1951 r. w Turnovie. Do
matury mieszkała w Jabloncu nad Nysą, od
roku 1992 mieszkanka Broumova. Ukończyła studia pedagogiczne w zakresie matematyki na Uniwersytecie Karola w Pradze.
W latach 1980-1985 w Ludowym Konserwatorium w Pradze studiowała recytację,
teatr poezji i twórczość literacką. Pracowała
jako nauczyciel matematyki. Od roku 2000
organizuje międzynarodowe spotkania z poezją „Dny poezie v Broumově“ i od pięciu
lat międzynarodowy plener malarski „Za
krásami Křinic a Broumovska“. Od roku
2006 należy do Wschodnioczeskiego Oddziału Związku Pisarzy i od roku 2010 do
Obce Spisovatelů (Związku Pisarzy Czeskich).
Wydała 30 książek poetyckich, w tym
dwujęzyczny tomik Podzimní poselství,
polska wersja pt. Jesienna wiadomość w tł.
Krzysztofa Karwowskiego. W 2009 roku
ukazał się w Polsce wybór jej poezji pt. Śladami cieni w tł. Kazimierza Burnata, w 2013
roku wydała wybór swojej poezji pt. Zaproszenie na wernisaż i w roku 2014 ukazał się
dwujęzyczny tomik „Wiatr w studni“ (wydawnictwo Maria, Nowa Ruda) w tł. Antoniego Matuszkiewicza. Publikowala w wielu antologiach w Czechach, w Polsce, na Ukrainie
i w Słowacji. Jej wiersze były przetłumaczone i opublikowane rownież w czasopismach
w Rosji i na Litwie.
Uczestniczy w międzynarodowych literackich festiwalach i spotkaniach w Czechach, w Polsce i Słowacji oraz w międzynarodowych plenerach. Prowadzi wieczory
autorskie i spotkania z młodzieżą w Czechach i w Polsce. W roku 2009 otrzymała
dyplom „Wielki Laur Ambasadora Kultury Polskiej“ XIX Międzynarodowej Galicyjskej Jesieni Literackej oraz w roku
2010 „Pamětní list města Broumova” za
organizowanie „Dni poezji, rozwijanie
czesko-polskej współpracy i regionu“,
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Fot. Vĕra Kopeckà

w tym roku medal miasta Polanica Zdrój za
międzynarodową promocję miasta.
Fotografuje, miała wiele wystaw w Czechach i w Polsce (w Broumove, Melnice,
Náchode, Pardubicach, Hradci Kralove, Jablonci n. N., w Nowej Rudie, Boguszowie
Górcach, Swidnici, Bielawie, Radkowie,
Tarnowskych Górach i inych miejscowościach). Wiersze wraz z kolorowymi fotografiami wydane zostały w książce Broumovsko, můj adoptivní domov (APRB,
Broumov, 2012). Uprawia również tradycyjne techniki i rzemiosła ludowe. W czeskiej wikipedii: https://cs.wikipedia.org/
wiki/Věra_Kopecká

15

PROZA
Zbigniew Niedźwiecki-Rawicz

Grzech przemilczenia
(fragmenty powieści)
Środkiem jezdni biegł chłopiec – jego
młodszy brat – a tuż za nim, za jego plecami sunęła ogromna ciężarówka. Samochód
gwałtownie zahamował przed biegnącym,
uderzając zderzakiem w plecy chłopczyka.
Darek przewrócił się na ziemię, lecz poderwawszy się na nogi, znów puścił się do
przodu. Ciężarówka dopędziła go jednak;
nastąpił ten sam zgrzyt hamulców i dzieciak
leżał twarzą wzdłuż jezdni. Kolejne natarcie
nie było już tak precyzyjne. Samochód wyhamował dopiero nad dzieckiem. Darek od
pasa w dół znalazł się pod maską pojazdu.
Kanka z brzękiem potoczyła się w poprzek
ulicy, odznaczając na drodze wielką, mlecznobiałą plamę.
Przez parę kolejnych sekund dzieciak nie
podnosił się z jezdni. Nie było nawet pewności, co mu się stało, czy jest przytomny.
W tym czasie kierowca – ojciec – wysprzęglił
silnik i wcisnął do końca pedał gazu na jałowym biegu. Ciężarówka ogłuszająco zawyła
nad głową przerażonego malca, gdy usiłował
wygramolić się spod maski. Ale zamiast gnać
przed siebie, cofnął się dwa kroki, chwycił
kankę i dopiero wtedy rzucił się do ucieczki.
Po kilku metrach zderzak po raz kolejny trafił
go w plecy. Darek potknął się i upadł, usiłując
biec na czworakach.
Na kilka sekund widok z okna przesłania
stojący nad samą rzeczką budynek. Gdy po
chwili wyłaniają się zza domu, chłopczyk
biegnie już poboczem. Ciężarówka również
zjeżdża na chodnik. Dziecku udaje się jednak
szurnąć w bok, na drugą stronę drogi i wskoczyć do płytkiego rowu. Ojciec zatrzymuje
pojazd równolegle do miejsca, w którym syn
usiłuje znaleźć schronienie. Otwiera drzwi
od strony pasażera i zaczyna opętańczo
wrzeszczeć.
Dzieciak nie potrafi długo opierać się żądaniom rodzica, który już po chwili znowu
16

pędzi go przed maską samochodu. Następuje jeszcze jedno uderzenie. Ale że wszystko rozgrywa się na wysokości budynku
mieszkalnego, małemu udaje się schronić
za drewnianym płotem okalającym domostwo. Ojciec zatrzymuje samochód i wciska
klakson, usiłując przeciągłym wyciem zmusić syna, by po raz trzeci wrócił na jezdnię,
przed zderzak.
Emocje sięgają zenitu. Darek czyni niepewny krok przed siebie, Miłosza ściska
w gardle. Teraz nie wiadomo, co się stanie.
I nie wiadomo, co by się stało, gdyby klakson, który miał sterroryzować chłopca, nie
zaalarmował mieszkańców budynku, przy
którym dziecko usiłowało szukać ocalenia.
W rezultacie drzwi mieszkania otworzyły
się gwałtownie i na ganku pojawił się stary
Wiązek. Nie bardzo jeszcze rozumiał, co się
stało, ale na widok chłopca z poobdzieranymi do krwi kolanami i łokciami o mało nie
połknął papierosa. Gdy ciężarówka gwałtownie ruszyła z miejsca, wszystko stało się
jasne.
Samochód rozpędził się na krótkim odcinku drogi i przy próbie wjazdu na podwórze
rozwalił bramę i fragment płotu. W chwilę
później ojciec otworzył drzwi i wypadł z szoferki. Był tak pijany, że nie umiał o własnych
siłach podnieść się z ziemi.

***

Kłopoty zaczęły się stosunkowo niewinnie. Nic takiego, drobny epizod z leciwą staruszką w roli głównej. Baryła nie wiedział
wszakże, iż kobieta popadła w skrajną odmianę pobożności – nawet księża mieli jej
serdecznie powyżej uszu. W młodości pani
Aniela – bo o niej mowa – korzystała z życia
w sposób, który na starość rzeczywiście mógł
obligować do surowej pokuty. Ale pewnie
nie przyszłoby to kobiecinie na myśl, gdyby
vis-a-vis jej drzwi nie zamieszkała była zakonnica.
Fakt ten stał się przyczynkiem zmian, jakie nieodwracalnie miały zajść w życiu pani
Anieli. Wkrótce większość czasu spędzała
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Kto wzgardzi fałszywą sławą, prawdziwą mieć będzie.

Liwiusz

albo w kościele, albo u swojej purytańsko
usposobionej sąsiadki. Męża unikała jak
ognia, podejrzewając, że jest agentem szatana, zainteresowanym wyłącznie tym, by
deprawować jej ciało. Jeśli zaś zdarzyło się,
że uległa podszeptom sił nieczystych, nazajutrz spowiadała się przed konfesjonałem
z rozpusty, wprawiając tym samym w niemałe zdumienie spowiedników, którzy początkowo traktowali jej wyznania na serio,
zachodząc przy tym w głowę, skąd kobieta

nej książki Przygotowanie na śmierć pióra
Alfonsa de Liguori, którą otrzymała z rąk
samej „oblubienicy Chrystusa” w przeddzień, kiedy tamta spodziewała się – słusznie zresztą – że pracodawczyni grabarzy stanie u jej wezgłowia.
Ale nawet lektura tego budującego dzieła
nie pomogła jej wyzbyć się obaw, że występki z przeszłości zawloką ją wprost do samego piekła. Nie czekając sądu Bożego, wzięła sprawy w swoje ręce i osądziła się sama.

Rys. Jacek Jastrzębski

w tym wieku może mieć takie powodzenie
u mężczyzn?
Po śmierci męża, a w dalszej kolejności
także swej duchowej mentorki, zdziwaczała
jeszcze bardziej. Pomna grzechów młodości, srodze obawiała się o los swej duszy.
Powodowana tym samym niepokojem, nauczyła się także języka włoskiego, by móc
czytać w oryginale reprint osiemnastowieczKRAJOBRAZY KULTURY 4/2018 (8)

Było to o tyle istotne, że przestała modlić się
o zbawienie, a zaczęła prosić Boga jedynie
o to, by móc przed śmiercią zobaczyć diabła
i wywiedzieć się, jakie udręki zgotował jej
w zaświatach.
Los nadarzył, że po jednej z takich żarliwych modlitw ktoś zapukał do jej drzwi. Serce struchlało w piersi pani Anieli, gdy w progu ujrzała ubranego na czarno mężczyznę
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Proza
w koloratce, który niskim, tubalnym basem,
oświadczył:
– Bóg mnie przysłał. Wiem, córko, że na
mnie czekasz.…
Tak mniej więcej wyglądało to ze strony
pani Anieli. Bo z punktu widzenia sąsiada,
milicjanta, który mieszkał w tym samym
budynku, tyle że na parterze, wydarzenie
to miało nieco inny kontekst. Mężczyzna
skończył akurat służbę i zamierzał ubrać
się po cywilnemu, gdy nagły wrzask postawił go na baczność. Co się stało? Wypadł na korytarz dokładnie w tym samym
momencie, w którym na dół zbiegał młody
kleryk.
Niewiele myśląc, zagrodził mu drogę,
ale rozpędzony mężczyzna natarł na stróża
porządku z takim impetem, że obaj z hukiem
runęli na posadzkę, gdzie wywiązała się zażarta walka. Nie trzeba chyba dodawać, że
akompaniował im histeryczny wrzask pani
Anieli. Milicjant nie domyślał się, że wszedł
w drogę samej Opatrzności. Któż by podejrzewał, że kobieta wymusiła na niebiosach,
aby relegowano do niej jednego z czarcich
emisariuszy? Był raczej przekonany, że
kleryk musiał wyrządzić starowinie jakąś
krzywdę. Usiłował więc obezwładnić przeciwnika.
Ale z czortem nie tak łatwo! Potężny cios
kolanem, który omal nie zmiażdżył mu krocza, skutecznie pozbawił go woli walki. Napastnik ulotnił się, pozostawiając mężczyznę
z potwornym bólem i nie mniej drażliwym
wrzaskiem sąsiadki z piętra, która gardłowała
pod niebiosa:
– Szatan! Szatan! Szatan!
Sąsiedzi usiłowali uspokoić kobietę, ale
na nic się to nie zdało. W końcu zachrypła od krzyku, charcząc niczym przepalona rura wydechowa. Dopiero interwencja
pogotowia psychiatrycznego przywróciła spokój na klatce schodowej. A że pani
Aniela obstawała przy wersji, wedle której
odwiedził ją sam diabeł, naturalnie musiało
to zaowocować kilkoma dniami obserwacji
w szpitalu.
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Baryła również nie podejrzewał, że
wciągnięto go w awanturę na tak wysokim
szczeblu. Gdyby choć przeczuwał, jakim
siłom posłużył za narzędzie, być może zachowałby się inaczej. Gdy wpadł jak furia
z jęzorem do pasa i nadymanymi oczyma,
Miłosz od razu zwietrzył, że nie rozejdzie
się to po kościach.
– Wszystko przez ciebie! – Baryła wybuchł dzikimi pretensjami.
– Co się stało?
– Mówiłem ci, że powinniśmy chodzić
razem!…
– Ale co się stało? – Miłosz domagał się
odpowiedzi.
Baryła w żywych barwach odmalował
trzecią wersję tego samego zdarzenia:
– Trafiłem na jakieś rozklekotane truchło... Poszedłem tam, bo sąsiedzi mówili, że bardzo pobożna. Coś mi mówiło
„nie idź”, ale polazłem. Mówię do niej:
„Bóg mnie przysłał. Wiem córko, że czekasz na mnie”. Śmiać mi się chciało, ale
wiesz, blacha na mazaku, rżnę głupa.
A ona, człowieku, wywinęła patrzałki do
góry i jak nie otworzy tej muszli, jak nie
zacznie gębować: „Precz, siło nieczysta!
Precz!”. Chwyciłem starą za szufladę, żeby
się przymknęła. Ty, a ona miała sztuczną
szczękę! Szarpnęła do tyłu, w garści zostały mi tryby. Mówię ci, ohyda! Ale nic, stoję spokojnie, trzymam w ręku jej zębatkę
i tłumaczę, żeby się uciszyła. A ta do mnie:
„Przeklętniku jeden!”. No to ja też z grubej
rury: „Uspokój się wiedźmo, bo wylądujesz u Lucyfera na widłach!”. A stara na to:
„Chryste Panie, diabeł, diabeł!”.
– I co?
– A co miało być? Ludzie zaczęli kukać
przez drzwi, no to poszedłem w długą. Ale
na parterze przymazał się jakiś frajer w mundurku. Nie wiem, skąd się tam wziął. Rzucił
się na mnie... glebowaliśmy! Dostał takiego
kopa w styje, że do końca życia będzie śpiewał falsetem!…
Zbigniew Niedźwiecki-Rawicz – płatny
przewodnik po ruinach własnych złudzeń
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Nigdy nie będzie szczęśliwy ten, kogo dręczy myśl, że ktoś jest szczęśliwszy od niego.

Seneka Młodszy

Barbara Tylman

W przychodni lekarskiej
Zapisany przed ośmioma miesiącami pacjent,
ledwie doczłapał się do przychodni, która za
dawnych czasów była sklepem spożywczym.
Miejsce tak samo ludne wtedy, jak i teraz.
Stanąwszy przed okienkiem, odsapnął. Musiał wspiąć się na palce, gdyż pulpit za którym przyjmowała rejestratorka usytuowany
był dużo za wysoko w stosunku do jego kurczącego się wzrostu. Dziewczyna o wyjątkowo niebieskich oczach (a może miała tylko
modne soczewki), spojrzała zimno i równie
zimno powiedziała:
– Musi poczekać. Ma numer trzynasty.
Mężczyzna usiadł na krześle pamiętającym jakiegoś poprzedniego pacjenta lub
pacjentkę, z niechęcią patrząc na jego poplamioną powierzchnię. Jakoś dziwnym przypadkiem tylko ono było puste. Mam czekać?
Przecież czekałem dziewięć miesięcy i zapisano mnie na wyznaczoną godzinę, więc
dlaczego mam czekać – zapytał sam siebie
w myślach.
– Mam czekać? – powtórzył pytanie, tym
razem kierując je w stronę rejestratorki. Odburknęła tylko, że takie czasy i że czekają
wszyscy.
Siedząc, zaczął rozmyślać o tych dzisiejszych czasach i o tym, ile to czekanie zabierze mu tego czasu. Trzynasty numerek.
Z nerwów, po raz któryś wyjął z beżowej koperty wynik komputerowy jego własnej głowy. Nic nie rozumiał, a z tego wpatrywania
rodziły się wielkie wyobrażenia. Wkładając
z powrotem w kopertę stwierdził, że tylko
jeden Bóg wie, co wykazał wynik. Popatrzył
na siedzących w poczekalni pacjentów równie jak on apatycznych, zamyślonych, trzymających cierpliwie swoje zdenerwowanie
pod zamkniętymi powiekami. Z pewnością
każdy z nich myślał tak samo jak on – czego
dowiedzą się od lekarza. Minęły dwie godziny i wreszcie nadszedł moment w którym
usłyszał:
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– Numer trzynasty!
Poderwał się z poplamionego krzesła
i opierając na kuli dotarł do wnętrza gabinetu.
Lekarz siedział za biurkiem ze wzrokiem
utkwionym w ekran laptopa. Obojętnie zerknąwszy na pacjenta, zapytał:
– Wynik pan ma?
Stary człowiek podał mu wielokrotnie
otwieraną kopertę, z nadzieją oczekując ciepłej rozmowy z lekarzem. Ten jednak, po
przelotnym spojrzeniu pod światło na kliszę,
znowu zanurzył się w ekranie laptopa.
– Wszystko w porządku. Nie ma pan
z głową. Proszę ustalić w rejestracji następną
wizytę. Za osiem miesięcy.
Nie wstając z miejsca, staruszek zwrócił
się z kilkoma pytaniami:
– Doktorze, co mi właściwie jest? Dlaczego coraz trudniej mi chodzić, kręci mi się
w głowie, drętwieją ręce i plącze się język?
Czy wynik niczego nie wykazał? Proszę mi
powiedzieć, bo za następne osiem miesięcy
będą musieli mnie tu przywieźć. Sam nie
dojdę. O ile zdążą mnie przywieźć.
Pan doktor, człowiek zaledwie po trzydziestce, spojrzał na niego przezroczystym
wzrokiem jakby chciał go prześwietlić i beznamiętnie powiedział:
– Nic panu nie jest. Taka jest kolej rzeczy. To jest życie. Przyszła starość i trzeba się
temu poddać. Przygotować się, że lepiej już
nie będzie. Ale z głową pan nie ma, musi pan
o tym pamiętać. I przyjść za osiem miesięcy.
Do zobaczenia.
Stary człowiek znowu doczłapał się do
okienka rejestracyjnego.
– Proszę zapisać mnie na następną wizytę.
Może zdążę. A jak nie zdążę, to innemu pacjentowi przyspieszy się termin wizyty.
Dziewczyna, która zapisywała na kartce
nowy termin wizyty, miała oczy w kolorze
nadziei (a może były to sztuczne soczewki
w modnym kolorze?).
Barbara Tylman – poetka obserwująca,
melancholiczka, kocha, co dobre

19

REPORTAŻE
Małgorzata Budzyńska

Bezsenność w Szanghaju
Już w pokoju kąpię się i próbuję usnąć. Sen
nie przychodzi. Włączam komputer. Wyłączam. Włączam telewizor. Oglądam informacje z ekspansji Chin w Afryce. I ten schemat
spędzania nocy będzie trwał przez pięć dni.
Po prostu kładąc się spać, po godzinie podrywam się, rozglądam po pokoju i już wiem, że
więcej snu nie będzie mi dane.
Myślę, że przez te pięć nocy poznałam
wszystkie chińskie inwestycje w Afryce.
W telewizorze mam chyba ponad sto kanałów, ale tylko jeden anglojęzyczny. A jeśli
mój jedyny telewizyjny kanał anglojęzyczny nie nadaje właśnie relacji z Afryki albo
o Afryce, to zmuszona jestem oglądać sport,
który mnie interesuje mniej więcej tylko, ile
chińskie inwestycje w Afryce.
Ciężkie przeżycie. Żadnego koncertu,
żadnych wystaw, chińskich filmów, żadnego
programu popularnonaukowego. Ani słowa
o parkach narodowych. Nawet nie ma misiów
panda!
Gdybym miała wpływ na twórców tego
kanału, zasugerowałabym im, by był chińskim odpowiednikiem Discovery, takie „Discovery-History-Art.”, w którym przewijałyby się programy prezentujące chińskich
uczonych, artystów, myślicieli. W których
prezentowane byłyby niesamowicie ciekawe
muzea; filmy opowiadające o historii Chin
i dokumenty o współczesności. Państwo
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o takich rozmiarach i tak bogatej historii bez
przerwy na kanale anglojęzycznym opowiada
o Afryce… No dziwne.
Włączałam i wyłączałam telewizor, ale to
nie pomagało. Za każdym razem trafiałam na
informacje z Afryki…
Zainteresowała mnie jedna relacja – młoda, śliczna Chinka prowadziła zajęcia z nauki
języka chińskiego dla najmłodszych obywateli Afryki. Ośmio-dziewięcioletnie dzieci siedzące w małej klasie, powtarzające chińskie
słowa… Czy będzie w nich tak wielka pracowitość jak w chińskich dzieciach, które każdy
znak muszą napisać minimum 50 razy? Czy
uda im się opanować język tak różny od ich
rodzimego języka? Czy zaczną – dzięki biegłej znajomości języka chińskiego funkcjonować na styku tak różnych kultur? A może
zakochają się w kulturze i historii Chin? Lub
będą stanowili grupę biznesmenów, którzy
stworzą chińsko – afrykańskie start-upy? Połączą mentalnie tak różne kultury?
Tak dumałam podczas moich bezsennych
nocy.
Z programów o sporcie zapamiętałam jeden – młody, 23-letni Holender, który wygrał
jakieś zawody w Chinach. Poproszony o kilka słów, zaczął mówić po chińsku. Dla mnie,
nie znającej ani jednego chińskiego słowa,
mówił w sposób perfekcyjny. Patrzyłam i zazdrościłam mu. Po prostu mógł się porozumieć, skruszył szklany sufit języka… Jego
słowa były tłumaczone na angielski i pokazywały się na pasku.
Powiedział, że wie – już za kilka lat będzie musiał skończyć swoją sportową karierę.
I założył, że zostanie trenerem. Potem uściślił
– trenerem w Chinach, ponieważ rozmiary
kraju sugerują, że zawsze w Chinach znajdzie
dobrze płatną pracę. I trzy lata wcześniej zaczął uczyć się chińskiego, 3 razy w tygodniu
ma prywatne lekcje i spędza sporo czasu na
nauce własnej. I po tych trzech latach, bardzo
wysoki, błękitnooki blondyn, mówił bez zająknienia po chińsku.
Słuchając go dochodzę do wniosku –
pewnie zbyt szybkiego i zbyt powierzchowKRAJOBRAZY KULTURY 4/2018 (8)

Droga jest celem

Konfucjusz

nego – że chiński nie może być trudny…
Lub inaczej – sprawia wrażenie niesłychanie
trudnego, jednego z tych „języków nie – do –
opanowania”, broni się przed nie-chińczykami jakby „chińskim murem języka”…

Jednak patrząc na tego holenderskiego
sportowca pojawia mi się myśl, że prawdopodobnie wystarczy kilka lekcji, żeby zrozumieć wewnętrzne zasady tworzenia zdań, kilka lekcji, by zapoznać się z sylabami a potem
poznać zasady łączenia ich w zdania… I kilka lekcji żeby „załapać” melodię języka…
A potem, po kilku takich niezwykle ważnych, podstawowych lekcjach, wszystko powinno pójść jak z płatka – tak myślę. Wystarczy uczyć się pięć słówek dziennie i po roku
będziemy znać około 1800 słów – a to już
pozwoli na nawiązanie podstawowej rozmowy i przeczytanie najprostszych informacji
w metrze, na ulicy, na opakowaniach towarów… Pozwoli zamówić posiłek w jednej
z tych mikro-restauracji na ulicach. Postanawiam zapisać się na naukę języka chińskiego.
Tak naiwnie sobie rozmyślałam i planowałam podczas moich zarwanych nocy.
Niesamowite. Ja, Afryka i sport w Chinach.
I prawie całkowity brak snu.
I mimo iż mam ze sobą trzy książki o Chinach i podręcznik do nauki chińskiego, jednak nie jestem w stanie ich czytać. Czuję się
tak, jakby otworzenie książki i próba skupieKRAJOBRAZY KULTURY 4/2018 (8)

nia się na jej treści miały być dla mnie dodatkowym obciążeniem. Więc skupiam się
na najprostszym – oglądam Afrykę oczyma
Chińczyków.
Niewyspanie zaczyna mi doskwierać.
Jestem prawie cały czas poddenerwowana, pod oczyma robią
mi się gigantyczne czarne worki,
z dnia na dzień starzeję się w tempie jeden dzień – 10 lat do przodu.
Przynajmniej ja to tak czuję. Mój
organizm domaga się snu, a jednocześnie nie dopuszcza, żebym
usnęła na kilka godzin z rzędu.
Z utęsknieniem czekam na
świt. I gdy tylko niebo traci swoją
ponurą ciemność, gdy pojawiają
się pierwsze oznaki wstającego
dnia, biorę szybką kąpiel i wychodzę. Nie mam planu dokąd pójdę
– po prostu chcę wyjść na powietrze, uwolnić się od informacji o Afryce, chcę
poszukać – poznać i być może znaleźć ową
magię, która kryje się w słowie Szanghaj.
Wychodzę, bo liczę na to, że zdołam wykrzesać z siebie choć krztynę energii.
Wychodzę, bo liczę na to, że jeśli się choć
trochę zmęczę, to usnę.
Idę.

Tańczą, ćwiczą, szukają zdrowia.
Zdrowie dla ciała, równowaga dla duszy
Drugiego dnia mojego pobytu, po pierwszej afrykańsko-sportowo-chińskiej nocy,
przed 6 rano, po obejrzeniu chińskich wiadomości, z których nie rozumiem ani jednego
słowa, wyruszam na poranny spacer.
Pierwsze zaskoczenie.
O 6 rano w mieście jest cicho. Tak jakby
jeszcze się nie obudziło się do życia. Miasto,
które śpi – pomyślałam. I przypomniałam sobie Nowy Jork o podobnej porze – też było
ciszej niż za dnia, jednak miasto było „na nogach”, było dużo bardziej aktywne…
A tu… Szanghaj, 23 miliony mieszkańców i tylko pewien oddalony, stłumiony szum
miasta.
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Reportaże
Idę przed siebie, a moje zdziwienie narasta.
Mijam właściwie tylko ochroniarzy stojących przed budynkami, wszyscy bardzo
starannie ubrani. Część z nich – w białych
rękawiczkach. Mijam też kilku sprzedawców
otwierających swoje mini-sklepiki. Przechodzę przez ulicę, mijam Jing An Temple i staję
na szerokim, zadbanym pasażu dla pieszych.
A na środku chodnika dwie rzeźby z brązu. Takie rzeźby – wyrastając pośrodku pasaży dla pieszych pojawiają się na wielu
ulicach. I niosą pozytywny przekaz. Są pogodne, czasami radosne lub zabawne.
Teraz, gdy piszę te słowa, przychodzi mi
na myśl pomnik dziewczynki, który umieszczono naprzeciwko byka przy Wall Street

w Nowy Jorku. Ta mała dziewczynka, mała
Amerykanka jest zadziorna. Patrzy w górę,
jest pewna siebie, stoi w pozie „a co mi zrobisz”. A naprzeciwko niej w niedużej odległości stoi szarżujący byk.
Dziewczynka to „The Fearless Girl” Kristen Visbal. Dziewczynka rzuca wyzwanie
bykowi, rzuca wyzwanie całemu światu. I ta
dziewczynka zwycięży. My to wiemy, widzimy w niej silną wolę, odwagę, energię. Ona
sięgnie po to, co zechce. I to osiągnie.
Dziewczynka jest tak pewna siebie, jest
tak silna i przekonana o swej wiedzy, inteligencji i sprycie, o swoim zwycięstwie, że
prawie czuje się, że byk będzie musiał się
przed nią wycofać. Że jego szarża zostanie
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poskromiona przez niezmąconą wiarę w siebie i moc tej małej panny.
Pomniki w Szanghaju – mam teraz na myśli pomniki kobiet – niosą inne przesłanie. Na
Nanjin Road, w samym centrum jest pomnik
młodej kobiety – kobiety z wózkiem i małym dzieckiem. Pomnik bardzo harmonijny
i o pozytywnym przesłaniu.
W kobiecie nie ma za grosz niezależności
– jest pełna akceptacja piękna, macierzyństwa
i oddania się dziecku. Ta kobieta nie pragnie
niezależności, nie pragnie zdobywać świata,
nikomu nie rzuca wyzwania. Ona akceptuje
i podkreśla fakt bycia matką. Jest rzeźbą, którą moglibyśmy zatytułować „Piękno macierzyństwa i samoakceptacji”.
Tu przypomina mi się, że chińskie
słowo „hao” – dobry, dobre, dobra jest
zapisywane przy pomocy dwóch znaków: pierwszy z nich to kobieta, a drugi
to dziecko. Razem zestawione znaki te
oznaczają „dobrze”.
Inne rzeźby, w których pojawiają się
dzieci, znalazłam w dzielnicy Pudong.
Dzieci radosne – spokojne – niecierpliwe i… grzeczne. To także rzeźby o bardzo pozytywnym przesłaniu. Lecz żadne
z dzieci nie jest zadziorne, nie rzuca wyzwaniu ani światu, ani rodzicom.
Czy taka rzeźba, jak owa „zaczepna
dziewczynka” stojąca vis a vis szarżującego byka z Wall Street, stojąca silnie na ziemi, pewna swych racji, rzucająca wyzwanie
światu, mogłaby stać w Szanghaju?
Teraz wydaje mi się, że nie.
Idę dalej.
W mieście jest pusto. Jestem zaskoczona
tym, do jakiego stopnia aglomeracja, która
liczy sobie tyle milionów mieszkańców jest
cicha i… pusta. Miasto wyludnione, miasto
śpiące, miasto ciche, senne i spokojne. Gdzie
są te miliony ludzi? Jak to jest, że chodzę po
prawie wyludnionym mieście?
Staję przy pomniku pana z parasolem,
patrzę przed siebie – jestem w samym centrum Szanghaju, pod Jing’an Temple, drzewo
cichutko szumią. Chodniki są puste, jestem
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Tylko błędy i kłamstw wymagają argumentów

Lew Tołstoj

sama. Jest w tym pewnie tajemniczy urok,
niewytłumaczalnie wyludnione trotuary, jest
pewna niekompatybilność pomiędzy wiedzą,
jaką o Szanghaju czerpałam z przewodników
a stanem faktycznym. Jest pewna nierzeczywistość w otaczającej mnie pustce.
Po chwili pojawiają się dwie, trzy osoby. Idę przed siebie, przechodzę przez ulicę.
Kieruję się tam, skąd dochodzi muzyka. Te
dźwięki mnie nie zachwycają, muzyka jest
dość spokojna, lecz odbieram ją jako mało
harmonijną. Podążam za dźwiękami. I po
chwili widzę grupy ludzi.
Pierwsza z nich ćwiczy jeszcze przed wejściem do parku, na chodniku. Wszyscy są starsi i – jak na ich wiek – niespotykanie sprawni.
Tworzą nieregularny szereg, każdy ma
wokół siebie sporą wolną przestrzeń i w spokoju i w skupieniu powtarza ruchy
swego mistrza. A Mistrz unosi rękę,
opuszcza ją gwałtownie, wykonuje
wyrzut nogi, skłania się ku chodnikowi. Mistrz tańczy – a grupa powtarza za nim każdy ruch. Mimo iż ćwiczą na chodniku, mimo iż zachowują
fizyczną odległość między sobą, jednak tworzą zwartą grupę, są skupieni
na tym samym zadaniu i jako grupa
sprawiają wrażenie pewnej hermetyczności.
Obserwuję ich, wokół pojawia się
kilka osób, po Nanjin Road East już
krążą autobusy i samochody, a grupa
– jakby nie odnotowując, że miasto właśnie
rozpoczyna swój kolejny dzień – ćwiczy tak
jakby świat zewnętrzny nie istniał, nie miał
na nich wpływu. Oni trwają w swym skupieniu, w realizacji zadania na tą właśnie chwilę.
Obserwuję ich z pewną dozą zazdrości
i podziwu. W centrum miasta grupa ludzi potrafi tak bardzo wyalienować się z otoczenia,
potrafi tak bardzo skupić się na wykonywanych ćwiczeniach. Nic im nie przeszkadza,
nic nie wytrąca z realizacji zadania – ćwiczenia. Ani fakt, że są w centrum miasta i ćwiczą na chodniku. Ani fakt, że miasto właśnie
budzi się do życia.
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Grupa ćwiczy wolno i skutecznie. W skupieniu. W zamknięciu wewnętrznym.
Myślę, nie, nie myślę tylko wiem – ja
wiem, że wszyscy z tej grupy zauważyli moją
obecność, jednak nikt nie daje tego po sobie
poznać. Jestem dla nich przeźroczysta, niewidoczna, niezauważalna, jestem nieważna
– w tej chwili, gdy ćwiczą, świata zewnętrznego nie ma.
Nikt z grupy ani razu nie podniósł na mnie
wzroku. Przynajmniej ja tak sądzę. Jedno jest
pewne – nie dają mi poznać, że mnie widzą.
Mam olbrzymią chęć uwiecznić ich na
zdjęciach. Wykonać kilka zdjęć. Powstrzymuję się z trudem. Po prostu nie ośmielam się.
Oni tańczą lub ćwiczą, są pochłonięci, skupieni, poważni. A ja tu jestem białym intruzem,
który ot tak, pojawił się podczas ich zajęć.

Pewnie nie umiałabym im przekazać, że
bardzo mi się podoba ich skoncentrowanie
na ćwiczeniach, ich dążenie do podtrzymania zdrowia a zarazem podtrzymania relacji
międzyludzkich. Nie umiałabym wyjaśnić,
że przemawia przeze mnie podziw, a nie chęć
naruszenia ich prywatności.
Czasami tuż obok ćwiczących ludzi pojawia się kot. Piękny, puchaty, biały, bardzo
czysty i wyraźnie zakolegowany z wszystkimi obecnymi. Kot przystaje, obserwuje, odwraca się, leniwie idzie do kolejnej grupy.
Po chwili pojawia się drugi kot – już nie
tak dostojny jak jego puchaty, biały kolega,
23

Reportaże
ale przechadza się wokół ćwiczących ludzi
z równym zaufaniem.
Oddalam się od grupy i wchodzę do parku. Nad stawem, na pomoście ćwiczy kolejna
grupa. Na chodniku – jeszcze inna. Stare grające wzmacniacze stoją na ziemi, każda grupa
ma swój ulubiony rodzaj muzyki. Najbardziej
rozśmieszyła mnie nieduża, za to niezwykle
energiczna, grupa ćwicząca w takt czegoś, co
ja nazwałabym „chińskim disco-polo”.
Nie znam się na muzyce, umiem powiedzieć tylko tyle, że pewna muzyka mi się podoba, a inna nie. Chińskie disco-polo należy
do tej drugiej kategorii.
Dlatego też przyśpieszam i kieruję się
do niedużego tarasu. A tam – kolejna grupa
– tym razem tańczą do dźwięków klasycznej
chińskiej muzyki. Muzyki, która dopiero po
dłuższej chwili zaczyna mi się podobać.
Kolejna grupa – kilkanaście kobiet w sportowych strojach, ale . . . z olbrzymimi, pięknymi wachlarzami, czerwonymi jak maki pod
Monte Cassino. Panie w spodniach dresowych, w T-shirtach, w tenisówkach, ale wachlarze… To zupełnie inna bajka. Wachlarze
są piękne. Bogate, drogie, wspaniałe. Czerwona koronka, na niej czarne smoki… i czarne
rączki wachlarzy. Czerwień – kolor dostatku
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i szczęścia, kolor miłości i powodzenia, kolor
dynamiczny, kolor bogactwa w Chinach, kolor
agresji i przykuwania cudzej uwagi w Europie. Kolor krwi. Kolor walki, kolor rewolucji,
kolor zazdrości i zawiści.
Wachlarze w rękach kobiet wirują, zagarniają powietrze, wprawiają w ruch.
Coraz lepiej… Uśmiecham się do siebie.
– Ludzie spotykają się, by rano oddychać
świeżym powietrzem, by uruchomić wszystkie mięśnie, by aktywnie zacząć dzień.
Jestem oczarowana. Krążę po parku
i w każdym praktycznie miejscu – nad stawem, na pomoście, w małych alejkach
spotykam ludzi, którzy ćwiczą. Niektórzy
z wielkim wysiłkiem, inni z lekkością. Ćwiczą w grupach lub samodzielnie. Obejmując
pień drzewa, przykładając czoła do kory lub
opierając się plecami o pień, wykonując tak
wolne ruchy, iż sprawiają wrażanie modlitwy
w ruchu.
A wszyscy z zaangażowaniem.
Staram się być tak przeźroczysta jak to
tylko możliwe; nie mogę im przeszkadzać.
Staję, patrzę i im dłużej ich obserwuję, tym
bardziej im zazdroszczę. Są starsi, niektórzy
bardzo starzy, ale wszyscy podejmują wysiłek; wszyscy dzielą się swym czasem z ludź-
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Sztuka życia: zaspokoić głód, zachowując apetyt

Anita Daniel

mi z grupy, podtrzymują przyjaźnie lub luźne znajomości. Eliminują samotność z życia
dojrzałej osoby. Okazują szacunek jeszcze
starszym od siebie.
Też bym tak chciała. Zacząć wyginać
palce, rozprostowywać dłonie, kręcić dłońmi w nadgarstkach, stąpać wolno lub wręcz
przeciwnie – energicznie. Wymieniać jakieś
luźne uwagi, codziennie spotykać grupę ludzi, do której pewnie przyjmują każdego, kto
zechce wstać o świcie i ćwiczyć.
Zazdroszczę im. Nikt z nich nie wzbudza niczyjego zainteresowania. Nikt nikogo
nie ocenia. Oni po prostu są, są obecni, dbają
o siebie i o siebie wzajemnie.
Patrzę i czuję się przy nich stara i niesprawna. Spięta. Znerwicowana. Połowy ich
ćwiczeń pewnie bym nie wykonała, mimo
że jestem młodsza od … od chyba prawie
wszystkich.
Przez pierwszy tydzień co ranek biegłam
do parku; codziennie z nadzieją, że może dołączę do którejś z grup.
Ale nie. Nie ośmieliłam się. Nawet gdy
pewnego dnia jedna z pań uczyniła w moim
kierunku zapraszający gest, nie umiałam się
przełamać. Byłam zbyt wysoka, zbyt duża,
zbyt biała i ruszam się zbyt niezgrabnie. Poza
tym u nas nie ćwiczy się o świcie na ulicach.
Po prostu mimo wielkich chęci, mimo pragnienia, by na pół godziny stać się członkiem
takiej ćwiczącej grupy, nie wykonałam najmniejszego ruchu, by do nich dołączyć. Może
gdybym znała choć sto słów po chińsku, to
jakoś bym się dogadała i tak nie czuła się tak
bardzo obca?
Teraz wszystko eliminuje mnie. Kolor
skóry, moje kompleksy, mój wzrost, mój brak
możliwości porozmawiania z nimi.
Po prostu nie pasuję do nich – myślę cały
czas jednak mając nadzieję, że może już następnego dnia zacznę z nimi ćwiczyć. Nie
udało mi się pokonać moich wewnętrznych
strachów i obaw. Nigdy nie dołączyłam do
żadnej z grup, mimo że każdego ranka spędzałam coraz więcej czasu z chińskimi, nieznanymi mi emerytami.
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Park Jing’an o świcie

Kobiety
Kobiety w wieku szczęśliwym
Ubrane w dżinsy i legginsy, w T-shirty i koszule
W trampkach, w kolorowych skarpetkach
Kobiety w wieku szczęśliwym
z wielkimi czerwonymi wachlarzami
Tańczą w alejkach,
Na pomostach,
W parkach,
Na placach.
Tańczą tak jakby ciężar przeżytych lat ich nie
przytłaczał
Tańczą wbrew stereotypom zachodniego
świata
(być może nawet ich nie znają)
Tańczą zgodnie ze swą tradycją
Wachlarze są ich bronią i schronieniem
Tańcząc rządzą światem
Stawiają tamę problemom
Uwalniają pokłady swej siły
Odganiają dokuczliwe słońce
Przywołują wewnętrzy spokój i harmonię
Kot
Patrzy
Ale się nie dziwi.
On jest tutejszy.
On to zna.
Małgorzata Budzyńska – twórcza
introwertyczka, maluje, pisze, tłumaczy
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SZKICOWNIK LITERACKI
Zofia Grabowska-Andrijew

Niecodziennie
o codzienności
Biorę do ręki książkę Emila Hakla. Tytuł
„O rodzicach i dzieciach” umieszczony na
portalu okna, za którego szybą widać zamyśloną, podpartą dłonią twarz, nie zachęca, sugeruje jakiś poradnik.
Odwracam. Okno pogrąża się w ciemności; czytam blurba1 i łapię się na haczyk
zdania: „Hakl to nowe wcielenie haszkowsko-hrabalowskiej tradycji w literaturze
czeskiej…”. Nawet nie próbuję się z niego
urwać, mam to, co najbardziej lubię i cenię
w czeskiej literaturze.
Zaczynam więc spacer z dwójką bohaterów po praskich zaułkach i zakamarkach,
omijając to, co podziwiają zwykle turyści,
odwiedzający autentyczną, bo – mimo historycznych nawałnic – zachowaną w oryginale
„zlatu Prahu” – dumę Czechów i równocześnie owoc ich zbiorowej mentalności, jakże
odległej od naszej. To na jej obrzeżach, towarzysząc w przeciągającym się do późnych
godzin nocnych i przerywanym zaglądaniem
do piwiarń i restauracyjek głównie praskiej
Stromovki, na niemal rytualnym comiesięcznym spacerze przeszło siedemdziesięcioletniego ojca z ponad czterdziestoletnim
synem poznajemy codzienne życie – i nie
tylko – prażan.
A wszystko poprzez pozbawioną opisów
narrację. Całość powieści wypełnia rozmowa emerytowanego naukowca z dorosłym
synem w praskim slangu, okraszonym porzekadłem ojca: „co nie”, trwająca kilka
godzin i obejmująca czas, do którego sięga
pamięć ojca po aktualne wydarzenia i sprawy przywoływane lub komentowane przez
rozmówców – jak katastrofa „Kurska” czy
wybór prezydenta Trampa. Przeskoki myślowe, powroty do porzuconego tematu,
1

Blurb – krótkie polecenie książki na okładce,
zazwyczaj pochodzące od innego autora lub
znanej osoby.
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zmienność i różnorodność tematów – od
kobiet oraz wspomnień z dzieciństwa i bałkańskiej wojny poprzez ulubione samoloty
do zdarzeń bieżących i alkoholi – nadają jej
naturalny tok.
Ale nie jest to paplanina bez znaczenia.
To istotny – choć często utrzymany w żartobliwym tonie – komentarz do wspominanych lub obserwowanych zdarzeń, nierzadko
wspólnych czytelnikom i bohaterom. Jego
trafność i skrótowość bywa godna podziwu.
Oto przykład: „No a historia Bałkanów jest
ponura i patetyczna jak niemiecka opera.” Jak
Hakl sam kiedyś wyjaśnił – pisze, bo próbuje
znaleźć „funkcjonalny komentarz” do tego,
co dzieje się wokół nas.
Filozoficzne rozważania o świecie, losie, ludzkiej egzystencji przybierają czasem
postać sentencji, czasem zabawnych komentarzy. Bywają też jednym i drugim równocześnie. –- Co nowego? – zapytałem. – Na
świecie już od dwóch miliardów lat nie ma
nic nowego, wszystko to tylko wariacja na
jeden temat: węgiel, wodór, tlen i azot – odpowiedział ojciec.”
Z rozmowy wyłaniają się sylwetki obu
bohaterów, ich sposób myślenia, postawy,
osobowości, stosunek do świata, omawianych zdarzeń i do siebie wzajem, szczególnie kiedy do głosu dochodzą traumy
z przeszłości, zadawnione żale, wyrzuty sumienia… Hakl zastosował ciekawy zabieg.
Narrację prowadzi syn, ale robi to na dwóch
poziomach – głośnym, ujawniając swe myśli na zewnątrz oraz utajonym, kiedy to wewnętrzny głos krzyczy w nim albo modli
się lub wyje w myślach, ale nie zamienia
tego na żaden zewnętrzny dźwięk, bo przeznaczone jest to tylko dla czytelnika nie dla
partnerów dialogu. To emocje utajone, niedopuszczane do głosu. Powody Hakl pozostawia domysłom czytelników. Nieustający
dialog ojca z synem niepostrzeżenie rysuje
obraz dwóch pokoleń i wzajemnych relacji
między nimi. Nie są w pełni otwarte, a siedzący w głowie syna Czort strofuje go za
brak czułości. Ojciec nie wie i się nie doKRAJOBRAZY KULTURY 4/2018 (8)

Żaden człowiek prawy nie może być nieszczęśliwy

Cyceron

wie, że to on sam wyznaczył ten
dystans, gdy przed laty na pocałunek syna zareagował uwagą, że
„chłopy się nie całują”.
Książka wyrasta z uwielbianej przeze mnie – i, mam nadzieję, wielu czytelników czeskiej
prozy – praskiej atmosfery opowieści i anegdot przy kuflu piwa,
kieliszku jałowcówki lub napoju
bohemy – absyntu. Żywy dialog,
specyficznie subtelny humor, aktualność pogłębiona retrospekcją
sprawiają, że pomimo szczątkowej akcji, książka odsłania
prawdę o człowieku i pozwala
poczuć radość czytania oraz żal
spowodowany widokiem ostatniej strony.
To książka na dzisiejszy trudny
czas. Poprawia humor.

Na koniec kilka zdań o autorze.
Jan Beneš, prażanin, rocznik
1958, pisarz, poeta i prozaik czeski, piszący pod pseudonimem
Emil Hakl. Zanim zaczął pisać,
odbył bardzo pożyteczną dla pisarza drogę – imał się kilku profesji,
w tym magazyniera, mechanika,
bibliotekarza, copywritera agencji
reklamowych, wreszcie redaktora
w czasopismach. Polacy poznali
go w 2002 roku, dzięki tłumaczeniu Jana Stachowskiego „O rodzicach i dzieciach”, książki, która
przyniosła Haklowi rozgłos. Jest
laureatem obu prestiżowych czeskich nagród literackich – Magnesia Litera i Nagroda Josefa Škvoreckiego. Utrzymuje kontakty
z Polską.

-------------------Emil Hakl, O rodzicach i dzieciach, Pogranicze, Sejny 2007
s. 127, przeł. Jan Stachowski
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Rys. Jacek Jastrzębski
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SZKICOWNIK LITERACKI
Ryszard Biberstajn

Siła słabości
Kiedy czytam wiersze Zdzisławy Jaskulskiej-Kaczmarek i przyglądam się jej notom biograficznym rozproszonym w sieci, uderza mnie
coś, co jest obce większości autorów. Owa
większość, przyobleczona w mniej czy bardziej
dopasowane kostiumy poetów i poetek, przekonana o dojrzałości swoich artystycznych działań, publikuje książki z zadziwiająco wysoką
częstotliwością. Nierzadko tomiki podobne są
do siebie, jak kolejne odcinki telenoweli.

Rys. Lech Lament

Jeśli temu towarzyszy słabe zaplecze intelektualne i artystyczne, to mamy do czynienia z dokonaniami co najmniej wątpliwymi.
Tymczasem Zdzisława Jaskulska-Kaczmarek
wydaje swój nowy zbiór po dwunastu latach
„milczenia”. Owszem, publikowała w tym
czasie, lecz wyłącznie w prasie i wydawnictwach zbiorowych, poza tym udzielała się
w strukturach Związku Literatów Polskich.
Jeśli jednak miarą pełnej aktywności twór28

czej są autorskie tomiki, to trzeba przyznać,
że ta przerwa u niej jest znacząca. A przede
wszystkim nieprzypadkowa.
Postawa cechująca tę poetkę to ogromna
powściągliwość i nieufność. Przekłada się
na traktowanie własnych doznań, refleksji
i wreszcie języka z rezerwą godną mędrca,
co ma swoje umocowanie kulturowe, choćby
w stoicyzmie i samym Sokratesie. Zwątpienie
tego ostatniego wyrażone w słynnym zdaniu
o własnej wiedzy-niewiedzy było przecież
podparte głęboką autorefleksją.
Dystans ów towarzyszy zresztą Zdzisławie Jaskulskiej-Kaczmarek od początku jej
twórczej drogi. Wystarczy przyjrzeć się tytułom większości poprzednich zbiorów, zawierającym oksymoroniczne przeciwieństwa
albo wyrażającym jakiś brak: „Poznaj gościnę przydrożnego kamienia” (1985), „Jak najdalej od siebie” (1992), „Wyjęta z granic cienia” (1993), „Najwierniejszy z nieprzyjaciół”
(1993), „Ptaki pustych gniazd” (2006). Postawa ta najmocniej widoczna jest w „Rewizji
osobistej”. Przytoczmy choćby takie wiersze,
jak zaczynające się od słów „.***Bezimienna”, „***Poruszam się niepewnie”, „***Ona
się zdarza”, „***Boję się słów zimnych”.
A w nich takie oto stwierdzenia: anonimowa
czuję się bezpiecznie / nie boję się kieszonkowców bardziej / niż złodziei dusz i umysłów; w innym miejscu: to miłość bywa sprzedajna // najuczciwsza jest obojętność.
Życie postrzegane jest przez poetkę jako
pełne trudów i traumatycznych przejść. Nie
da się jednak czytać tych utworów wprost
i na tym poprzestawać. Ich z pozoru mroczny klimat i wymowa pełnią bowiem ważną
rolę w porządkowaniu świata wewnętrznego
poprzez nazywanie jego zjawisk. Przez to ma
miejsce także oswajanie z lękiem przed mrokami rzeczywistości i czegoś, co nazywane
bywa smugą cienia. W takim właśnie wymiarze poezja ta spełnia zadanie autoterapii, którą Jaskulska-Kaczmarek ma odwagę dzielić
się z czytelnikiem.
Ryszard Biberstajn – talentów bez liku,
reszta w zaniku
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Teraźniejszość to część wieczności, która oddziela zakres
rozczarowania od zakresu nadziei. Ambrose Bierce

Anegdoty

John Napier, żyjący w latach 1550-1617,
właściciel ziemski, znany jest jako odkrywca
logarytmów. Parał się także alchemią i nekromancją, czyli przywoływaniem duchów,
w związku z czym uważany był za czarnoksiężnika. Jego pomocnikiem był czarny kogut, który miał być czarodziejskim duchem,
wykorzystywanym m.in. jako wykrywacz
kłamstw.
Kiedy któryś ze służących był podejrzany
o kradzież, Napier zamykał go w ciemnym
pomieszczeniu z kogutem pokrytym sadzą.
Kazał go głaskać, co miało wyjawić winę
podejrzanego. Niewinni, mając czyste sumienie, głaskali ptaka, a winni, bojąc się wykrycia przestępstwa, mieli czyste ręce. W ten
sposób Napier poznawał prawdę.

Największe ogrodzone
pole
Pewien farmer zamierzał ogrodzić jak największe pole, ale jak najkrótszym płotem.
W tym celu poprosił w miejscowym uniwersytecie, aby inżynier, fizyk i matematyk przedstawili mu swoje propozycje, jak to zrobić.
Inżynier zaproponował koło jako najbardziej ekonomiczny kształt. Fizyk stwierdził,
że jeśli ogrodzenie będzie linią prostą, która
okrąży Ziemię, to w ten sposób może ogrodzić pół planety. Matematyk natomiast sklecił prowizoryczny, maleńki płot wokół siebie
i oświadczył, że znajduje się na zewnątrz
ogrodzenia.

Rys. Lech Lament

John Napier i czarny kogut

Imię z inicjałów
R. H. Bing (1914-1986), amerykański matematyk otrzymał imiona składające się tylko
z dwóch liter: R i H (po ojcu, który miał na
imiona Rupert Henry). Pewnego razu Bing
starając się o wyjazd za granicę podyktował
urzędnikowi, zajmującemu się wydawaniem
wiz, aby uniknąć błędów, że ma na imię:
R-only H-only. Otrzymał wizę, na której widniało: Ronly Honly Bing.

Przestrzenie Orlicza
Władysław Orlicz, polski matematyk (19031990) jest twórcą matematycznego pojęcia,
znanego od jego nazwiska jako przestrzenie
Orlicza. Mając małe mieszkanie, naukowiec
w pewnym momencie złożył do władz miejskich podanie o większy metraż. Prośba jego
została odrzucona z uzasadnieniem, że przecież posiada własne „przestrzenie”.
Źródło: Księga matematycznych tajemnic. Ian
Stewart, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014
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Felietony

Ci, co lękają się żartu, niezbyt ufają we własne siły.

Rafał Piechota

Nieszczęścia chodzą
pyrami, czyli Obywatel
Gzik donosi – odc. 15
Obywatel Gzik zamieszkały przy ulicy Szneki Z Glancem 12, czyli ja, osłupiałem z wrażenia kiedy na łamach lokalnej gazety przeczytałem o publicznej ulicy przebiegającej
przez prywatną działkę, która to ulica została
wybudowana na prywatnym gruncie z powodu urzędniczej pomyłki.
No to nie może tak być!!!
Albowiem mało który właściciel posesji
jest zainteresowany posiadaniem we własnym ogrodzie ulicznego ronda lub przejścia
dla pieszych zlokalizowanego na terenie prywatnych grządek. Osobiście podejrzewam,
iż urzędnik, który wydając decyzję o budowie drogi nie sprawdził do kogo należy teren musiał bujać w niebieskich migdałach
albo rozmyślać o obłokach lub ewentualnie
odwrotnie. A przecież rozmyślanie o migdałach oraz bujanie w obłokach nie należy do
obowiązków służbowych urzędnika i nie powinno być wykonywane w godzinach pracy,
gdyż z tego wynika potem publiczny asfalt,
który trzeba zwijać z prywatnego ogródka bo
się ktoś pomylił.
A to nie może tak być!!!
Przez pomyłkę to można sobie w urzędowym biurze zrobić kawę zamiast herbaty
i posłodzić śmietanką w proszku. Bądź ewentualnie można się uśmiechnąć do petenta.
Przez pomyłkę oczywiście, bo normalnie to
się prawie nie zdarza. A nie skierować brygadę drogowców na prywatną działkę w celu
wybudowania publicznej ulicy.
Bo to nie może tak być!!!

Paul Valéry

Odc. 16
Obywatel Gzik zamieszkały przy ulicy Szneki Z Glancem 12, czyli ja, doznałem szoku
samochodowego, kiedy stojąc na tak zwanych światłach ujrzałem kierowcę, który prowadził samochód trzymając w jednej ręce kubek z napojem w drugiej telefon komórkowy
i jakby tego było mało to jeszcze z ust wystawał mu tlący się papieros, który też wymagał
obsługi.
No to nie może tak być!!!
Kierowanie pojazdem mechanicznym
przy pomocy rąk zajętych kubkiem, komórką oraz nikotyną to sztuczka, którą można
w cyrku pokazywać, a nie na publicznej ulicy.
Gdyż jest to wariacko niebezpieczne. A poza
tym przy takiej zajętości kończyn górnych to
migacz włącza się pewnie lewym kolanem,
a wycieraczki prawym. Co bez wątpienia sugeruje brak procesów myślowych u kierowcy, który tak robi. Całe szczęście, że wyżej
wspomniany szofer nie próbował jeszcze
zmieniać płyty CD w odtwarzaczu, bo musiałby to chyba robić nosem i to oczywiście
na zasadzie wciągania przez obie dziurki.
Albowiem czubeczkiem nosa wpisywałby
w GPS-a zapewne nazwę ulicy, gdyż z powodu zajętości rąk palcami nie dałby rady.
Można więc śmiało wysnuć wniosek, że
w wymienionych okolicznościach kierowanie kierownicą samochodu byłoby jedynie
uciążliwym dodatkiem.
A to nie może tak być!!!
Ponieważ jeździć po drogach, ulicach
i szosach trzeba bezpiecznie. Dlatego drodzy kierowcy, nie łykajcie kawy w czasie
manewru wyprzedzania, nie gadajcie przez
telefon w trakcie nawracania, nie obsługujcie GPS-a na wstecznym oraz nie zajmujcie
w ogóle niczym innym, kiedy prowadzicie
samochód.
Bo to nie może tak być!!!
Rafał Piechota – żartofil, subtelnista,
felietoniarz, kabareciarz, poeta
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Limeryki
Tomasz Drachal
Roman a tyka

Dziadek Roman w sennej Rumi
ciągle może. Nic nie tłumi.
Przy czym antenata
teraz antena ta
przy odbiorze szpetnie brumi.

Limeryk przyspieszony
Odaliska z Lasek
przykład to dla lasek,
bo pogania
szmatą drania,
do stu metrów na sek.

Serc cenne cacanki

Wierny Sercan w centrum Wiercan
serca niewiast wciąż nawiercał.
Krzyczą nań w kościele:
– Tylko nie w niedzielę! A on dalej. Innowierca?!

Szelesty

Sylwia głaszcze w Łaskarzewie
liści chaszcze, mlaska w krzewie,
czym fetuje fiestę.
Poruszony jestem:
co czyniła laska drzewiej?

Szczęk szczęk

Stomatolog Tobiasz w Borowie
sam obrabiał zębów złych mrowie.
Gdy raz dla pieniędzy
z szczęki rwał pień jędzy,
to obluzował jej śródmózgowie.
Rys. Lech Lament

Ballada o balladzie

Pierre daczę postawił w Soczi.
By spojrzeć nań trochę zbocz i
nie zważając na modę,
śpiewem zacznij przygodę:
A WSZYSTKO TE CZARNE OCZI…

32

Riposta

Raz Smog Wawerski centralnie w Wawrze
Warszawę w sobie na zawsze zawrzeć
chciał, by była bura.
Lecz ta mała dziura
rzekła: – Swym smakiem sam się udławże!
Tomasz Drachal – pasterz wersów,
hodowca taktów, pieśniodziej
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Artysta musi umieć przekonać ludzi do szczerości swoich kłamstw.

Pablo Picasso

Lech Konopiński
Haiku Świąteczne
Śnieg pokrył ziemię
w leśnej ciszy usłyszysz
jak kraj twój drzemie

Przy żłobie z sianem
w oborze radość stworzeń
z nimi tu stanę
Bóg podał ręce
aniołom jest wesoło
w cichej stajence
Śpi Dziecię małe
głos dzieci w niebo leci
na Bożą chwałę
Drży w żłobie boso
pasterze sianko świeże
Dzieciątku niosą
Wieczór z rodziną
przy stole od pokoleń
kolędy płyną
Brodaty święty
Mikołaj od anioła
niesie prezenty
Porzuć egoizm
jak przyjaciel myśl bracie
o bliźnim swoim
Lech Konopiński
– zdziecinniały satyryk,
doktor humoris causa
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Rys. Lech Lament
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Pamiętamy
W dniu 30 listopada minęło 5 lat od śmierci naszego Kolegi, Ryszarda Daneckiego,
publicysty kultury, krytyka teatralnego,
dziennikarza, prozaika i poety. Był kronikarzem życia kulturalnego Poznania lat
powojennych.

Ryszard Danecki
Inwokacja

O miasto bez lirycznych legend,
Rozdzierających serce podań:
Notują księgi twe starannie
Tylko, co jadł papieski legat –
Miasto słynne z dobrych gospodyń,
Nieznoszące pięknych kochanek!
Magię poezji czynić mam ja
próżno tu – wzorem antenata?
Imiennik Berwiński się miotał
i nie spadła poezji manna:
nie lira – cóż poradzę na to –
tu najważniejsza zawsze miotła!
Mój ziomku nie lubiący legend,
Poetyckich, przedziwnych doznań,
Gdy nie myśl o zysku pierś ściska:
Choć raz w miesiąc, nim w łóżku legniesz,
Wyjdź na spacer nocny Poznań –
Wróć do marzeń swego dzieciństwa…
Z antologii „Żyjesz w nas, Miasto”
– wiersze o Poznaniu (ZLP OP sierpień 2017)
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Odchodzenie od świata

Skłaniam głowę na twoje łono
łąkę nagrzaną przez wszystkie pory roku –
twarz w murawę miękką opuszczam –
rzeczywistość wymiary zmienia
kępka trawy wyrasta w puszczę,
w ciszy ścieżek wąskich i cienia
oddech wichrem pochyla drzewa –
giętkie grzbiety prostują z trudem,
żarem trawi ostępów trzewia
przepalone, czarne i rude...
Wznoszę głowę z twojego łona
łąki nagrzanej przez wszystkie pory roku –
żegnam ciebie wraz z końcem nocy,
żegnam ciebie z nastaniem ranka –
idę w świat prawdziwych proporcji,
niosąc w wargach zapach rumianku...
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Pamiętamy
Ryszard Marian Danecki urodził się
23 sierpnia 1931 roku, zmarł 30 listopada
2013 roku. W czasie wojny był członkiem
konspiracyjnej organizacji harcerskiej Szare
Szeregi. Za udział w walkach o wyzwolenie
Poznania otrzymał medal i odznaczenie bojowe Weterana 8 Gwardyjskiej Armii. Od 1945
roku należał do 21 PDH im. T. Rejtana –
z niej właśnie wyodrębnił się Harcerski Chór
Chłopięcy Miniaturka Jerzego Kurczewskiego, w którym śpiewał i był II dyrygentem.
Uczył się w Konserwatorium Muzycznym.
Maturę w I Liceum im. K. Marcinkowskiego zdał z wyróżnieniem i podjął
pięcioletnie studia w Instytucie Literackim
im.
Gorkiego
w Moskwie. Po
studiach został
publicystą kultury i krytykiem teatralnym. Pływał
jako rybak w Kaspijskiej Flocie:
jego portem macierzystym był
Derbent w Dagestanie. Oprócz
podróży literackich po krajach Rys. Jacek Jastrzębski
Europy wędrował także po Azji Środkowej
i Kaukazie. Był wiceprezesem Wielkopolskiego Oddziału Marynistów Polskich.
Przez 40 lat pracował jako publicysta
kultury i krytyk teatralny w prasie poznańskiej: w Gazecie Poznańskiej, Tygodniku
Zachodnim (był jego współzałożycielem),
Ekspresie Poznańskim. W roku 1952 zadebiutował w Głosie Wielkopolskim poematem
o Poznaniu. Był współzałożycielem Grupy
Poetyckiej Wierzbak, współorganizatorem
ogólnopolskich Poznańskich Listopadów
Poetyckich, związał się twórczo z kabaretem Żółtodziób, sceną operową Pro Musica
i Piwnicą Jazzową Browar. Pierwszy zbiór
KRAJOBRAZY KULTURY 4/2018 (8)

jego wierszy Czarny sześcian ciszy ukazał się
w roku 1958. Autor kilkudziesięciu książek
poezji i prozy, utworów scenicznych, librett
oper kameralnych i kantat, przekładów poezji
z niemieckiego, rosyjskiego i angielskiego.
Jego wiersze przetłumaczono na ponad 37
języków. Najbardziej znane książki autora, to
zbiór liryków miłosnych Dedykacje, wybory
Na opalenie skrzydeł, Zawsze jest czas teraźniejszy, Przyjaciele są wszędzie, Wiwat Poznaniacy, Gontyna oraz nagrodzona powieść
Kropla oceanu, zbiór opowiadań 112 godzin
szczęścia i powieść dla młodzieży Szarane-

ria. Opublikował jedyną wielkopolską trylogię poetycką, na którą składają się tomy:
Poemat Piastowski, Tobie, Poznaniu, ten
srebrny liść, i Wielkopolski Herbarz Poetycki.
W roku 2006 ukazał się tom Z tarczy słonecznej wypadają włócznie złote. W latach 20122013 ukazały się: Od Gontyny do Fregaty
– Na szlaku cyganerii artystycznej oraz Galeria znanych plastyków Wielkopolski. Był laureatem wielu nagród, m.in. Czerwonej Róży,
XIV Międzynarodowego Konkursu o Nagrodę Księżnej Agha Khan we Francji, Nagrody
Miasta Poznania, Ministra Kultury i Sztuki,
Nagrody Literackiej Ministra Obrony Narodowej, Nagrody im. J. Kasprowicza, nagro35

Pamiętamy
„Zasłużonego dla Wielkopolski” oraz Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Przez
kilka kadencji przewodniczył komisji rewizyjnej poznańskiego oddziału ZLP.
Opracowanie i zdjęcie: Anna Andrych na
podstawie archiwum poznańskiego oddziału
ZLP, Wikipedii oraz innych dostępnych
źródeł internetowych.

Rys. Jacek Jastrzębski

dy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Za swoją twórczość i działalność społeczną
otrzymał wiele odznaczeń m.in. „Zasłużonego Działacza Kultury”, „Złotą Odznakę
Honorową Związku Chórów i Orkiestr”,
„Zasłużonego dla Książki”, „Zasłużonego
Pracownika Morza”, statuetkę „Hipolita”,
„Medal Edwarda Raczyńskiego”, statuetkę „Dobosza Powstania Wielkopolskiego”,
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Przyjaźń może istnieć tylko wśród ludzi prawych.
Cyceron

WSPOMNIENIA

Zbigniew Gordziej
Wspomnienie
Pamięci Ryszarda Daneckiego

Stare drzewo życzliwie upuszczało szyszki
wierząc że którąś weźmiesz
w dłoń spracowaną literackim piórem
gałązki zachęcone tęgim wiatrem
wygwizdywały jakąś smutną pieśń
Niespodziewanie
rubaszny głos Tadka Cugowa:
On jest ze mną
wspominamy Listopadowe kolacje
u Tecława w Markietance
gdzie szkło Wyborowym dźwiękiem
oznajmiało naszą przyjaźń
na wieki
Zbigniew Gordziej – poeta, prozaik,
publicysta, krytyk literacki
Śrem, 2 grudnia 2013 r.

Rys. Jacek Jastrzębski

Przyśniłeś mi się
rybaku z Kaspijskiej Floty
stałeś przed drewnianą chatą
w bordowym golfie
wysoko podchodzącym pod siwą brodę
śpiewałeś
pieśń istnienia
gestykulowałeś jak zawsze
kiedy czytałeś nam swoje wiersze
Hardo patrzyłeś przed siebie
wzrok czasami unosząc
ku koronie sosny
która pochylona
zdawała się pokłon składać
dyrygentowi Chóru Kurczewskiego
człowiekowi Wierzbaka
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Ktoś, kto pyta, co to jest jazz, nigdy nie nauczy się go rozumieć
i żadna definicja mu nie pomoże. Louis Armstrong

Piosenki

A ty się boisz
słowa: Anna Landzwójczak
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Różnica między głupotą a geniuszem polega na tym,
że geniusz ma swoje granice. Albert Einstein

Fraszki

Jerzy Kaszuba
Mowa jaj

My też posiadamy
Drugie ja!

Spotkanie

Spotkałem wczoraj zwykłego człowieka:
Był niezwykły!

Przestroga dla Polaka
Nie każda szkoda
mądrości doda.

Bójka w przychodni

Oko za oko! Ząb za ząb!
Leciały słowa pełnokrwiste,
Gdy okulista okładał dentystę.

Rozanielony ksiądz

Marząc o dziewczęciu hożym
Zapomniał o biczu bożym.

Rys. Lech Lament

Przypadłość donosiciela
Często go aż „nosi”,
Gdy długo nie donosi.

Byk

Choć był z niego byk przeraźliwie srogi,
To i jemu krowy przyprawiły rogi.

Mężczyzna po przejściach

Znany był z wielu miłosnych pozycji.
Gdy się zestarzał, przeszedł do opozycji.

Zawracanie gitary
Alkoholik gitarzysta
Uwielbia chwyty barowe

Ostatki

Ból! Ból! Ból!
Krzyczała tonąca ryba.
KRAJOBRAZY KULTURY 4/2018 (8)

Bez tytułu

Nawet pająk ma czasem
„Muchy w nosie”.
Jerzy Kaszuba – oglądam krajobrazy
wyobraźni przez mikroskop
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Erotyki

40
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Zazdrościć to uznać swoją niższość.

Pliniusz Młodszy
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PLOTKI OBYCZAJOWE I NAUKOWE
Biały człowiek
Lech Nawrocki

Wiedza a poglądy
Niestety, jeżeli chodzi o walkę z kimś, kto
podważa czy ignoruje osiągnięcia nauki, jest
ona raczej z góry przegrana. Często światopogląd wygrywa z faktami naukowymi.
Przykładem jest poziom wiedzy na temat
ewolucji oraz kwestia akceptacji ewolucjonizmu. Wciąż są ludzie, którzy są wyznawcami kreacjonizmu, mimo że pogląd ten nie
funkcjonuje już w nauce od XIX wieku.
Ostatnio jednak coś drgnęło na plus, jak
wynika z badań przeprowadzonych na University of Pensylwania w USA. Stwierdzono
mianowicie, że znajomość konkretów naukowych o ewolucji zwiększa przekonanie
do ewolucjonizmu.

Czym różnimy się
od zwierząt?
Może należałoby to pytanie uściślić: czym
różnimy się od innych zwierząt? Coraz mniej
tych różnic, bo co rusz odkrywamy podobieństwa, tracąc krok po kroku wyjątkowość
naszego gatunku. Naukowcy są zgodni co do
dwóch cech, jakie mają ludzie, a których, jak
dotąd, nie stwierdzono u zwierząt (innych).
Pierwsza z nich to budowanie złożonych
mentalnych scenariuszy przyszłości, a druga to wymiana myśli między osobnikami
homo sapiens. Tak, na razie tak ustalono, dopóki nie odkryjemy, że zwierzęta też myślą
o przyszłości i ją planują oraz że przekazują
sobie swoje przemyślenia na tematy, które
być może nam, ludziom, nie będą mieścić się
w głowach.

Człowiek o białej skórze pojawił się stosunkowo niedawno, czyli około pięć i pół tysiąca
lat temu. Zmiana koloru skóry człowieka na
skutek mutacji została wymuszona niedoborem witaminy D, w wyniku zmniejszonej ilości światła w rejonach wysuniętych na północ
od równika.

Zróżnicowanie
szympansów a ludzi
Szympansy żyjące blisko siebie w środkowej Afryce są bardziej zróżnicowane
genetycznie niż ludzi żyjących po przeciwnych stronach globu. Oznacza to, że
populacja ludzka musi pochodzić od niewielkiej grupy ludzi, która zdołała się
cudem uratować przed kataklizmami.
Szczegółowe analizy ludzkiego DNA dowodzą, że w trakcie ewolucji nastąpiły dwa
wąskie gardła, czyli drastyczne zmniejszenie liczebności osobników gatunku homo
sapiens. Pierwsza redukcja do kilku tysięcy,
a nawet może tylko kilkuset osób, populacji
ludzkiej miała miejsce prawdopodobnie około 150 tysięcy lat temu. W efekcie drugiej,
która wystąpiła około 70 tysięcy lat temu, na
naszej planecie żyło zaledwie około tysiąc
ludzi. I z nich wywodzi się obecne ponad siedem miliardów ludzkich istnień.

Upodobniamy się?
Warunki w miastach na świecie są podobne,
w związku z tym żyjące tam zwierzęta będą
się coraz bardziej do siebie upodobniały. Czy
podobny proces obejmuje już także ludzi?
Lech Nawrocki – bujdopisarz,
bywa kompozytorem, stypendysta ZUS
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Plotka jest zawsze smakowita.

Fiodor Dostojewski
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Urszula Kozłowska
Skarpetki z klasą

Zawsze noś skarpetki z klasą!
Dobierz modny krój i fason,
estetyka twej uwadze
niech nie ujdzie – dobrze radzę!
Gdy wyłażą ci spod spodni,
to jesteśmy chyba zgodni,
że najlepsze będą całe
i koniecznie śnieżnobiałe.
Zadbaj o nie pełną parą!
Zetrzyj z pięty plamę szarą,
zdejmij trampki, włóż sandały
i niech wszystkim wyjdą gały!

Miss Marchewka

– Coś powiem ci, moja duszko.
Wyglądasz źle, jesteś blada,
tak blada, że aż nie wypada.
Spójrz na mnie – ja z moim kolorem
dla innych przykładem i wzorem
być mogę... I jeszcze ci wyznam,
że niczym beze mnie włoszczyzna!
Bez marchwi surówki nie będzie!
Przydaję się zawsze i wszędzie!
Sok z marchwi i marchew na gęsto
spożywa się chętnie i często!
No cóż, powiem tak między nami –
zawieram najwięcej witamin,
więc jestem i smaczna, i zdrowa,
a ciebie nie warto kupować!
Pietruszko... ach! Tak mi cię szkoda...
Nie wszystkim wszak dana uroda,
lecz tego ci również współczuję,
że nie nadzwyczajnie smakujesz.
Na stole widuję cię rzadko...
Już przestań zasłaniać się natką!
Cóż... muszę uczucia twe zranić,
więc powiem, że... jesteś do bani!

44

Znajda

Ktoś podrzucił mi na schody
psa, co średniej był urody,
za to miał tak cudne oczy,
że mnie z miejsca zauroczył.
W planach wprawdzie go nie było
(ale któż planuje miłość...?),
więc choć małe mam mieszkanie,
już wiedziałam, że zostanie.
Miejsca trzeba mu niewiele,
bo przyjazny mój kundelek
ma potrzeby minimalne:
kącik w kuchni za sypialnię,
za stołówkę spodek służy,
a przedpokój, choć nieduży,
starczy dla takiego smyka,
by wesoło mógł pobrykać.
Wszędzie mieści się z łatwością
z piłką i gumową kością,
więc gdy siedzi w samochodzie,
nikt nie traci na wygodzie.
Trudno się doszukać rasy,
bo to model innej klasy,
przedstawiciel psiej urody
niewpisanej w rodowody.
Taki pies to żaden kłopot...
A serduszko – szczere złoto!
Trudno tego nie docenić –
pies, co mieści się w kieszeni,
to naprawdę wielka frajda!
Świadczy o tym moja znajda.
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Życia nikt nie otrzymuje na własność, lecz wszyscy do użytku.

Lukrecjusz

Biała ozdoba

Czarne zebry na sawannie
narzekały nieustannie,
że w ponurym są kolorze,
czego żadna znieść nie może.
I choć miały wiele gracji,
nie znosiły swej karnacji,
więc natura dla igraszki
dała zebrom białe paski.
Od tej pory żadna zebra
z pasków nie chce się rozebrać!
Taki wzór to wszak ozdoba,
która wszystkim się podoba.
Lecz gdy ma ktoś wyobraźnię
i przypatrzy się uważnie,
zyska pewność w swej ocenie,
twierdząc: – Zebra to stworzenie,
co od głowy po kopyta
czarne z gruntu jest i kwita.
Nie ma żadnych wątpliwości!
A więc trudno się nie złościć,
gdy ktoś karmi mnie doktryną,
że wśród pasków tkwi albinos.

Sportowy duch
– tylko we dwóch!

Prawy but ma wielki talent.
W tańcu pląsa doskonale,
skacze lekko po parkiecie
w walcu albo w menuecie.
Jest najlepszy na wyścigach,
przez najwyższe płotki śmiga,
nie oszczędza na obcasie,
niezawodny w każdej trasie!
W górach świetnym jest wspinaczem.
Maszeruje, biega, skacze...!
Mógłby zostać mistrzem świata!
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Co sowie w głowie…?
Czas najwyższy, daję słowo,
przestać się zachwycać sową,
bo na wiedzy piedestale
stanąć nie powinna wcale.
Mądrość sowie przypisana,
to pomyłka niesłychana!
Pora więc na sprostowanie.
Sowie nieco się dostanie...
Prawda jest niestety taka,
że natura tego ptaka
o ideał nie zahacza.
Jej nie nęci twórcza praca!
Sowa wiedzie nocne życie –
do snu kładzie się o świcie
i gdy czas na edukację,
sowie w głowie są wakacje!
Mając fakty te na względzie,
do rodziców ślę orędzie:
Uświadomcie w porę dzieci!
Niech przykładem im nie świeci
wizerunek takiej sówki...
...bo nie skończą podstawówki.

Cóż, gdy ma łamagę brata...
Bo ten lewy wciąż się leni,
wcale nie chce iść na trening.
Nie dla niego biegi, tańce...
Woli sterczeć na słomiance.
Zamiast gonić na siatkówkę,
łapie muchy na sznurówkę,
liczy dziurki, czasem ziewa,
kołysanki sobie śpiewa,
wciąż na siebie chucha, dmucha...
Sportowego brak mu ducha!
Więc... pożegnać przyjdzie z żalem
wielką sławę i medale.
Wszak biegaczem czy piłkarzem,
but zostaje tylko... w parze!
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Kapuściane dzieci

Skąd biorą się dzieci...? To proste!
Nie znajdziesz ich w trawie pod mostem,
choć prawi ci babka czy matka
teorię o pszczółkach i kwiatkach.
A to, że je bocian przynosi...?
To bzdura! Wszak tata Małgosi
wygadał się właśnie przed chwilą,
że córcia ważyła trzy kilo!
A bociek to przecież nie tragarz...
Zbyt wiele od niego wymagasz!
Sam widzisz, że prawda jest inna,
po prostu dziecinnie niewinna:
Niemowlak różowy i tłusty
wyrasta spod liścia kapusty!
Więc nie bądź, człowieku, naiwny,
przeszukaj ogródek warzywny,
bo sposób na dzieci znasz, bracie...

Przeżytek

Guzik duży, czy też mały,
to już temat przestarzały,
niepraktyczny i niemodny,
a do tego dość zawodny.
Dobrze służył przez stulecia,
póki komuś nie odleciał,
lecz z guzikiem tak już bywa,
że dość często się urywa.
Tylko kłopot z tym przeżytkiem!
Mam wziąć igłę, nawlec nitkę
i przez dziurki mu przetykać...?
Wolę chodzić bez guzika!
Dziś wiadomo, że najlepiej
wszystko trzyma się na rzepie
lub na kolorowych napach.
A kto nie wie, ten jest gapa!

... lecz proszę, nie szukaj w sałacie!

Na zieloną trawkę

Mówią, że z powodu aury
wyginęły dinozaury,
że podobno, nie inaczej,
jest to wynik zlodowaceń.
A ja wcale w to nie wierzę!
Żeby takie wielkie zwierzę
byle zimy nie przetrwało...?!
Toż to bzdura jakich mało!
Wiecie, jak wygląda sprawa...?
Wszędzie się skończyła trawa,
więc zmieniły żerowisko.
I wyniosły się... To wszystko!
Gdzie...? Do innej galaktyki,
tam gdzie bujne są trawniki.
Świeżą trawkę smakowitą
wyjadają dziś kosmitom.
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Gość numeru
Zyta Zalewska,
Mirosława Janowicz
Zespół Dziennych Domów Pomocy Filia
nr 2 „Klub Ogrody” w Poznaniu

Dodają życia do lat
Część osób, które zakończyły okres aktywności zawodowej, wreszcie znajduje czas na realizowanie swoich pasji, zainteresowań. Teraz mają czas, by wyruszyć w poszukiwaniu
nieodkrytych stron życia. Zrzeszają się więc
w różnego rodzaju stowarzyszeniach, kołach,
klubach. Tu mają możliwości realizowania
swoich potrzeb: uznania, samorealizacji,
kontaktu z innymi, przydatności. I mimo, że
ich sprawność obniża się, pozostają aktywni
w każdym wymiarze: fizycznym, psychicznym i społecznym.
Tak właśnie jest w poznańskim Klubie
Seniora „ Ogrody”. W swojej pracy dbamy
o to, by nasi podopieczni pozostawali aktywni, by ich czas
pozostał sensownie
wypełniony,
bowiem, jak mówił
G. Ch. Lichtenberg:
„Nic szybciej nie
postarza człowieka
niż częste myślenie, że się starzeje”.
Jedną z dziedzin
naszej działalności
jest terapia zajęciowa. To na tych
zajęciach Seniorzy
tworzą prawdziwe
cuda. Malują na
szkle, tworzą piękne
szkatułki techniką
decoupage, kartki
na wszelkie okazje,
wazony, osłonki na
doniczki biżuterię
i wiele, wiele innych. Wielce inspiKRAJOBRAZY KULTURY 4/2018 (8)

rujące dla nich są nowe techniki tworzenia,
takie jak Powertex, Power Print. Te techniki
szczególnie pobudzają wyobraźnię, rozwijają
kreatywność. Z przyjemnością prezentujemy
dwie prac stworzone przez Seniora naszego
Klubu, pana Marka Bąka.
Marek Bąk – urodzony w 1956 roku
w Poznaniu, ekonomista. W okresie aktywności zawodowej, jak większość mężczyzn,
interesował się polityką, sportem i muzyką.
Punktem zwrotnym w jego życiu była śmierć
żony. Szukając towarzystwa trafił do Klubu
„Ogrody”. Tutaj nie tylko poznał nowych ludzi, ale także odkrył zamiłowanie do sztuki.
Odnalazł się w dekoratorstwie i rękodziele.
W szczególności upodobał sobie technikę
zwaną Mixmedia oraz Power Print. W sztuce
najważniejsze jest odkrywanie siebie, a ten
sposób wykonywania prac wymaga od autora wyobraźni, cierpliwości oraz delikatności.
Kilka spośród jego prac można było oglądać,
w tym roku, podczas wystawy przy ul. Wielkiej w Poznaniu.
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