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ANTONI ARLIK – ma 14 lat. Mieszka na wsi, uczęszcza do szkoły pod-
stawowej w Dywitach. Interesuje się przyrodą, filozofią, sztuką i językami 
obcymi. Wolny czas lubi spędzać, czytając, rysując lub malując, biega-
jąc po podwórku, oglądając telewizję. W przyszłości chciałby pójść do 
liceum, a potem na studia matematyczne. 
WOJTEK HIERONYMUS BORKOWSKI – urodził pięćdziesiąt sie-
dem lat temu. Całe swoje świadome życie zawierzył poezji i nie była to 
pomyłka. Nie oczekuje wzajemności. 
PAWEŁ BRZEZIŃSKI – urodził się i mieszka w Olsztynie. Fotografuje 
amatorsko od kilku lat aparatem fotograficznym albo telefonem. Bardzo 
lubi minimalistyczne podejście do fotografii.
ANNA CHROSTOWSKA-BUZUN – psychoterapeutka. Uwielbia lasy, 
jeziora, łąki, ale mieszka w dużym mieście. Na co dzień próbuje szukać 
połączeń sprzeczności ludzkiej natury.
BOŻENA CHROSTOWSKA – lubi włóczęgę, Bieszczady i zachwycać 
się światem. Jest działaczką na rzecz osób w spektrum autyzmu i ich ro-
dzin. Laureatka ogólnopolskiego konkursu literackiego na opowieść o au-
tystycznych osobach „Światu potrzeba umysłów różnego rodzaju” (2014).
KAROL FRYTA – debiutował w „Portrecie”. Reportaże i teksty podróż-
nicze publikował m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Poznaj Świat” czy 
Wirtualnej Polsce.
KASIA GUZEWICZ – rocznik ‘84. Nastolatka tylko w duszy, więc zain-
teresowania to: kwas hialuronowy, rehabilitacja kręgosłupa i kremy z fil-
trem. Weganka, pisze, rysuje. Ma męża, kotkę i suczkę. 
DARIUSZ GÓRKIEWICZ – pisarz (autor trzech  nie wydanych do 
tej pory powieści), śpiewak najchętniej bluesowy, animator kultury. 
Ultramaratończyk. Podróżnik (po Meksyku). Badacz i pasjonat historii 
Cywilizacji Majów.
MARIUSZ KASZOREK (ur. 1972) – twórca eklektyczny, praktykujący 
słowo, rzemiosło artystyczne i sztukę ruchu. Od urodzenia mieszkaniec 
Olsztyna, a najbliższy mu kierunek to Wschód. Jest pracownikiem orga-
nizacji społecznych i pozarządowych. 
KACPER KOZŁOWSKI – grafik komputerowy i rysownik, pasjonat 
heavy metalu oraz Dalekiego Wschodu.
BOŻENA KRACZKOWSKA (ur. 1960) – dziennikarz, muzyk, kilka-
naście lat pracowała w Gazecie Olsztyńskiej, obecnie pracuje w Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznym w Gietrzwałdzie. Fotografuje, pisze teksty pio-
senek, komponuje, śpiewa. Członek związku Literatów Polskich. Zade-
biutowała w 1999 r. książeczką dla dzieci pt. Hipcio. Wydała m.in. tomiki 
poezji: Da się żyć (2011), Flamingi (2015), powieści: Purpurowe Gniazdo 
(2014), Operacja Dexter (2019), zbiory opowiadań: Mały człowiek z wiel-
kim psem (2014), Czubek (2018). W 2011 roku nagrała autorską płytę 
„Wystarczy mnie lubić”. Jest autorką tekstów piosenek znajdujących się 
w repertuarze m.in. Maryli Rodowicz, Cezarego Makiewicza.
WOJCIECH MATERA – związany z koleją od pokoleń, choć sam ko-
lejarzem nie został. Niemniej, jak twierdzi, podróżuje kolejami – rzeczy 
i stanów, również przez zawody. Spotkane i własne rozkłady jazdy zAtrzy-
muje w literach – dla przeglądu. Lubi białe, pulsujące światło na sema-
forze.  
WIKTOR PALUCH – miłośnik spacerów wśród przyrody i polskiej wsi. 
Ukończył studia na kierunku architektonicznym, a na co dzień zajmuje 
się ilustracją. Więcej jego prac można zobaczyć pod adresem https://wik-
torpaluch.myportfolio.com/ 
JAROSŁAW POLIWKO – od 26 lat mieszka na Warmii i Mazurach, 
zajmując się szeroko pojętą sztuką fotografii. Jego styl oscyluje w obrębie 
fotografii kreacyjnej, silnie emocjonalnej, w której nadrzędnym tematem 
inspiracji jest człowiek i jego istnienie. Szerzy i propaguje wątki ukraiń-
skie, które są ściśle powiązane z jego pochodzeniem. Jest laureatem wielu 
konkursów fotograficznych. W swoim dorobku ma wystawy indywidual-
ne oraz zbiorowe, w Polsce i za granicą.

AGNIESZKA POROWSKA – z zawodu dziennikarka. Z pasji tancerka, 
ekolożka, joginka. Lubi się szwędać, gadać i słuchać. A potem czasem coś 
z tego napisać. Matka synom. Pani kiryskom i bocjom. 
JOANNA ROSTAŃSKA – artystka malarka, uprawia także grafikę arty-
styczną oraz rysunek. Brała udział w ponad 150 wystawach zbiorowych 
i indywidualnych w Polsce, Europie i na świecie. W Meksyku mieszkała 
około 25 lat. Pracowała tu jako rysowniczka, ilustratorka, wykładowczyni 
oraz przewodniczka po muzeum. 
TOMASZ RUSAK –  rocznik 67. Nauczyciel angielskiego, fotograf, po-
dróżnik, muzyk, dj w jednym. W latach 90. aktywny jako dziennikarz 
muzyczny Radia WAMA i Gazety Olsztyńskiej. Od wczesnej młodości 
miłośnik podróży i fotografii. Założyciel prężnie działającej grupy foto-
graficznej Minimal Olsztyn. 
ANNA STANKIEWICZ – ukończyła ASP w Łodzi, uzyskała doktorat 
w dziedzinie malarstwa na ASP w Warszawie. Brała udział w wystawach 
zbiorowych w kraju i zagranicą. W 2003 roku wyróżniona na Biennale 
Plastyki Olsztyńskiej „O medal Prezydenta”. Trzykrotnie zakwalifikowana 
na Międzynarodowe Biennale Sztuki w Cerveira w Portugalii.
RAFAŁ STRZELCZYK – hippis-buddysta (wierzący, nieprak tykujący). 
Miłośnik Konfederacji i southern rocka, który nigdy nie był w Alabamie. 
Pisze kiedy musi. 
WALDEMAR SZĘDA (ur. 1981) – publikował m.in. w Minimal Book, 
Czas Kultury, Akant, Papier w Dole, Epea, Obszary Przepisane. Do tej 
pory nakładem niewnikaj.art ukazało się pięć tomików z jego wierszami: 
Muzyka Ludu (1999 r.), Nie wrzucać śmieci (2004 r.), Jutro będzie koniec 
świata (2010 r.), 22 wiersze napisane po powrocie z pracy ( 2012 r.) Miasto 
/// 2019 (2020 r.) Mieszka w Olsztynie.
KAROLINA SZYMAŃSKA – Czarny Jednorożec tańczy poezję życia, 
studentka na finiszu, zakochana w tańcu i podróżach.
GRAŻYNA EWA SZYMELFENIG – artystka plastyczka, mieszka i two-
rzy w Dobrym Mieście. Inspiruje ją życie codzienne. Swoje prace wystawia-
ła w wielu miejscach województwa warmińsko-mazurskiego.
ALEKSANDRA TCHÓRZEWSKA (ur. 1985) – dziennikarka. Ukoń-
czyła filologię polską na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim oraz stu-
dia podyplomowe z zakresu edytorstwa tekstów. Laureatka wielu konkur-
sów poetyckich. Jej wiersze publikowała m.in. Borussia, VariArt, PKPzin, 
Gazeta Olsztyńska. Miłośniczka biegania. 
ADAM WĄSOWSKI (ur. 1996) – absolwent III Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie, student Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego na kierunku Filologii polskiej. Zagorzały harcerz, 
oddany pracy z dziećmi. Wiersze pisuje od 2015 roku.
DANUTA WEGEN (ur. 1969) – poetka, pływaczka, tancerka, śpiewacz-
ka, kobieta potrafiąca zrobić i naprawić wszystko. W październiku 2019 
odznaczona statuetką serca za całokształt bycia sobą czyli osobą o ogrom-
nym sercu i wielu zdolnościach.
ADRIANNA WYSZYŃSKA – urodziła się w Olsztynie. Aktualnie 
mieszka w Sopocie. Studiuje grafikę komputerową i w przyszłości chciała-
by łączyć grafikę z tańcem, jogą i podróżami. Jest przekonana, że w życiu 
najważniejsze jest podążanie za swoimi marzeniami i spełnianie ich. 
EWELINA ZDANCEWICZ-PĘKALA – dziennikarka, autorka tek-
stów, freelancer. Autorka tomiku Wycieczki osobiste, obecnie pracuje nad 
tomem Tatuś bawił się w chowanego, w którym opisuje tragiczną historię 
swojej babci. Od kilka miesięcy usiłuje wystąpić z KK, ale bezskutecznie.
ALEKSANDRA ZYSKOWSKA (ur. 1976) – Olsztynianka, pracuje 
jako diagnosta laboratoryjny. Lubi zwiedzać europejskie miasta i ich za-
bytki. Ma męża i dwoje dzieci. 
SZYMON ŻYLIŃSKI (ur. 1980) – debiutował w Borussi opowiadaniem 
Kukułka. Na początku XXI wieku współtworzył olsztyńskie pismo 
literackie „Zoopa”. Lubi jeździć po świecie. Prowadzi vloga, do którego 
subskrypcji zaprasza https://www.youtube.com/c/SzymonZylinski

Autorzy są w PORZĄDKU



rys. Anna Stankiewicz Nastrój

7. numer „Papierówki” nie odbiega od normalności – jest proza, poezja, publicystyka. Jednak jego 
powstawaniu towarzyszyły nadzwyczajne okoliczności.

W gronie redakcyjnym spotkaliśmy się raz – pozostałe spotkania były protezą relacji międzyludzkich. 
Gadaliśmy przez telefony, łączyliśmy się poprzez rozmowy wideo, tworzyliśmy tysiące postów na Facebo-
oku. Chciałoby się rzec, że długo biliśmy się z myślami, czy wydawać kolejną Papierówkę, ale w redakcyj-
nym głosowaniu – ponoć nie ma lepszego systemu niż demokracja – postanowiliśmy wypuścić kolejnego 
zina w świat. Nie czekając na nic.

To jest dziwny numer nie tylko dlatego, że praca redakcyjna wyglądała inaczej niż zwykle, ale również 
dlatego, że wydajemy go niecodziennych okolicznościach.

Szaleje koronawirus, większość aktywności przeniosła się do Internetu, tysiące ludzi umiera, miliony 
tracą pracę. A my tu ni z gruszki, ni z pietruszki serwujemy literackie uwznioślenia, jakby nie zauważając, 
że dzieje się wokół nas coś wyjątkowego. Że może dla wielu z nas to przeżycie pokoleniowe, bo ominęła 
nas hekatomba wojny, część z naszych Autorów system totalitarny zna jedynie z książek historycznych. 
Pandemia w tym kontekście wydaje się niewinną igraszką przy doświadczeniach poprzednich pokoleń, 
a jednak jest to wydarzenie, które może (?) zostawić w nas trwały ślad.

Teksty, które znajdziecie w tym zinie, to znak czasów PRZED pandemią, bo wówczas ogłosiliśmy 
nabór prac. Być może kolejna Papierówka – choć trudno spekulować, jak wyglądać będzie Świat za kilka 
miesięcy – będzie już nosić ślady PO. Trudno przewidzieć czy obecna sytuacja, z którą mamy do czynienia 
pierwszy raz, odciśnie na nas trwałe piętno.

A może nic się nie wydarzy i nic się nie zmieni, a najważniejszy będzie stały dostęp do Netflixa.

To jest DZIWNY numer



Bożena Chrostowska

Czasem Kiedyś nie
Czasem przywieram do ciebie
swym brzuchem
i obejmuję cię mocno
ramionami
Czasem staję obok ciebie
i próbuję widzieć świat
z twojej perspektywy
To są z reguły proste widoki 
niebo, wstęga drogi
oddychające światłem słońca jezioro
W swojej obecności przeważnie milczymy
Albo ja coś szepczę
do twej szorstkiej skóry
A jednak kiedy jestem blisko ciebie
i zamykam powieki
Zagarnia mnie zawsze twoja fala
Nasza bliskość ma jeden rytm
Wdycham twój zapach,  a ty porastasz mnie
swoją czułością
Czasem na przyśpieszonym oddechu
Kiedy indziej, jakby to był
ostatni raz
Jesteśmy ze sobą
w bijącym sercu ziemi
Ja i Ty
Moje drzewo

Kiedyś nie
Ale teraz coraz częściej
Lubię wyruszać w przestrzenie swoich myśli
Wędrować po cichych miejscach
Właściwie dobranych słów
Koić  w ślepych zaułkach 
Niepotrzebnie wypowiedziane zdania
Kąpać w jasnym świetle
Brudne zamiary
Głaskać futro lęku
Kiedyś nie 
Ale teraz coraz częściej
Lubię przemierzać bez celu 
Góry siebie
Czuć ciepły wiatr ufności
Głaszczący moje włosy
Być zwykłym wędrowcem 
We własnej krainie
Mieć plecak, wodę i coś do jedzenia
A pod powiekami radość drogi
Choć wokół tyle szczytów
Których już pewnie nie zdobędę
Kiedyś nie
Ale teraz coraz częściej
Słyszę krzyk dzikich gęsi fot. Anna Chrostow

ska-Buzun



rys. Anna Stankiewicz „With Her Head in The Clouds”



30 czerwca 2003 Grabowiec, wieś podlaska
Już go przywieźli ze szpitala. Już jest. Pokój gościnny opróżnio-
ny ze wszystkich sprzętów, wszędzie tylko kwiaty. Na środku 
trumna, w niej Zygmunt, pan domu, lat 85. Czarne chorągwie 
nad bramą. Kobiety niezależnie od wyznania, prawosławne, 
katoliczki idą śpiewać, czuwać (tak im minie noc). Mężczyzn 
przyciąga bardziej zapach wódki, na której kropelkę zawsze 
przy poczęstunku można liczyć. – Tak... Porowski, dobry czło-
wiek był... nie pił, nie bił, znaczy się – żonę młodą szanował 
– przechylając kielicha, cmokają nad nieboszczykiem.

30 listopada 1952, Sobótka, wieś podlaska
16-letnia Apolonia wróży andrzejkowo. – Takie karteczki się szy-
kowało, na nich pozapisywane imiona kawalerów i panienek.
Nastolatce wychodzi, że będzie Zygmunt. – Oj cieszyła się ja 
wtedy, sąsiad przystojny Zygmunt był, ale biedny, musiał dzie-
dziczki jakiej szukać, a ja hektarów nie miała...
Ale Polci nie spieszno jeszcze do ożenku. Jak wspomina – dwie 
małe schadzki na worku ze zbożem do tego czasu tylko miała. 
Takie randki chyba. – O czym ja tam wtedy myślała? Żeby 
poweselić się czasem, potańczyć, pośpiewać. Wiedziała ja tylko 
jeszcze, że w polu robić trzeba – raz u siebie, potem z sąsiadami, 
przy domu braci oporządzać, inwentarza pilnować. Co niedzie-
la do kościoła. Aaa... i przed razami ojca uciekać, bo rękę miał 
ciężką – tyle ja o życiu wtedy wiedziała.

Wrzesień 1953 Bielsk Podlaski, Sobótka
Zobaczył ją w bielskim kościele. Podpytał znajomych i już wie-
dział, skąd wysoka kruczowłosa dziewczyna wychodzi.
– Wszyscy moim znajomi pobiegli, to i ja pobiegła. Pod okno 
do Dawidów. Bo taki to zwyczaj był wtedy, taka atrakcja, że jak 
ktoś do kogoś na swaty przyjeżdżał, to cała młodzież się pod 
ten dom schodziła podsłuchiwać, przekomarzać się. Wysiadł 
nieznajomy z autobusu i do sąsiadów poszedł, wszyscyśmy cie-
kawi byli.
Głupiaś ty! Toż on podobno w twojej sprawie przyjechał – 
usłyszała ja od koleżanki. Że do mnie? Taki staruch? Chyba, 
że on ma ze 40 lat! Ja tam za żadnego takiego dziada nie pójdę 
– roześmiała się w nos koleżankom.

Październik 1953
Kilka tygodni później trzydziestopięciolatek pojawił się w Sobót-
ce znów. Tym razem już nie do swata szedł, a prosto do obejścia 
Małaszewskich. – On do chaty, to ja z chaty. Mignął mi tylko 
w przejściu. Pamiętam, że go pierwszy raz wtedy tak z bliska zoba-
czyłam. Co ja poczuła? No tak zupełnie nic, jakiś obcy facet, taki 
bez wyrazu, taki nijaki, jak to mówią. Wyszłam ja z chaty, 
koleżanki już za płotem stoją. – Nic z tego nie będzie, a 
niech se jeździ, ile chce – powiedziałam im wtedy.
– Polcia, córuchna, ty musisz iść, musisz iść najprę-
dzej z domu, toż ja umieram, a ojciec cię zatłucze, 
jak sama z nim na gospodarstwie zostaniesz. Wik-
tor już prawie na kowala wyuczony, poradzi so-
bie, Lutka nie ma gdzie wcisnąć, toż dopiero 12 
lat ma, ale na ciebie jest sposób. On krawiec 
jest, fach w ręku ma, a ty posagu nie będziesz 
miała. Musisz się dziewczyno, musisz się de-
cydować – nagabywała wieczorem matka.

Listopad 1953
Zygmunt, bo tak było na imię nijakie-
mu krawcowi, po raz kolejny odwie-
dza wieś. Nastoletnia Pola czuje, że 
andrzejkowa wróżba niebezpiecznie 
zaciska jej obręcz wokół szyi. Klei 
się do niej jak listopadowy wosk. 
Postanawia nigdy już nie bawić się 
w te głupoty. Trwają dalsze dys-
kusje z rodzicami. – Matka już 
wtedy ledwo nogami powłóczy-
ła, więc ja szybko jadło na piecu 
przygotowała i znów w nogi. Ale on 
nie z tych, co by chciał mnie zatrzymy-
wać, zagadywać czy się razem pośmiać. 
Nigdzie nie zapraszał. Spacerować też 
wcale nie chciał. Znać było, że do za-
bawy, poigrywania się on nienawykły.
Po godzinie Zygmunt wychodzi. Pola 
po powrocie do domu dowiaduje się, 

Odkrojona jak kromka chleba
AGNIESZKA POROWSKA

rys. Anna Stankiewicz

fot. Bożena Chrostowska



że ustalono datę ślubu. Na 2 lutego. – To wtedy na Matki 
Boskiej Gromnicznej w kościele przestaje się śpiewać kolędy. 
I wtedy we mnie też coś na zawsze umilkło.
Wyrzuca rodzicom, że poszaleli, że ona przecież nie ma nawet 
osiemnastu lat. Zarzeka się, że za niego nie pójdzie. Ojciec wy-
ciąga pasa zza spodni i wali jak batem przez plecy. – A ciebie 
to o zdanie nikt nie pyta, nie pójdziesz za tego, to i za żadnego 
innego, ja cię nie będę darmo trzymał!
Siedemnastolatka kuli się w sieni – A gdzie ten Grabowiec, to 
ja nawet nie wiem... – zastanawia się rozcierając siniaki.

25 grudnia 1953 (cudu bożonarodzeniowego nie będzie)
Pola już wie, gdzie Grabowiec. W czasie świąt pojechała tam 
z rodzicami na „opatry”. Tak żeby „opatrzyć”, zobaczyć, gdzie 
to jej młode życie będzie się zaraz działo. Najpierw poczęstunek 
w zygmuntowej chacie. – Ale cóż ona była za zygmuntowa? 
Dwie izby i kuchnia. A tam i ojciec, i bracia i ich żony z dzieć-
mi. Jaki to on niby fach ma? Na co mu zawód taki, skoro ja 
na jednej kupie mam tak tu z nimi siedzieć? – zastanawiała się 
młoda narzeczona. Po poczęstunku, po sąsiedzku, zabawa.
– Nie organizowano wtedy zabaw w świetlicy, nie wszystkie 
wsie ją miały. Opróżniało się więc z większych mebli jakiś dom, 
i tyle. Cały wieczór bawiłam się z koleżanką i kolegą, od przy-

szłego męża trzymała się ja jak najdalej – wspomina.
A Zygmunt też wcale nie ganiał i nie próbował za-

chęcać...

Styczeń 1954
Bielscy księża wołają do siebie Edwarda Ma-
łaszewskiego. W międzyczasie Zygmunt dał 
na zapowiedzi. W małym mieście szepty, 
że niepełnoletnią dziewczynę wydają za 
dwa razy starszego męża. – Na głowę pan 
upadł, że siedemnastolatkę chce w ten 
sposób do ożenku doprowadzić? To 
już nie te czasy, żeby na siłę do ołtarza 

pchać kogoś! – bielski proboszcz miał 
nie szczędzić cierpkich słów. – Po-

dobno próbowali ojca odwieść od 
wesela, mówili żeby się zastano-
wił, żeby spokojnie przeczekać 
do wiosny.

Ale rodzicom się spieszyło, 
nie było już dla Polki ratun-
ku.

2 lutego 1954
Oparła się ja o piec rano 

i tak strasznie płakała, tak 
strasznie zawodziła. – Mamo, 

mamo... ja nie pójdę, ja nie dam rady. 
Ja się rozchoruję, ja umrę. Zlituj się 
nade mną! – ile ja łez od tamtej je-

sieni wylała, pan Bóg tylko raczy 
wiedzieć... a ile ja od ojca w skórę 
dostała... też wie tylko on.

– Wy mi szybciej trumnę naszykujcie, ja żadnej sukni nie wło-
żę!!!
– Nie dobijaj mnie, ty mnie już tym swoim wyciem, nie dobijaj 
– krzyczała z łóżka leżąca już wtedy matka.
Świadkowie mówią, że ceremonia piękna była, śnieg sypał, 
dzwony dzwoniły, a panna młoda dostojna i poważna. Zupeł-
nie jak z obrazka.

3 lutego 1954
I wylądowała ja chwilę później ze zwitkiem szmatek, bo więcej 
niczego natenczas nie miała (choć ojciec jeszcze za mnie kro-
wę na wiosnę szykował) w nowym domu wśród obcych ludzi. 
Z nieznanym szarym człowiekiem za ślubnego. Pokój my do-
stali z młodszym bratem Zygmunta, on na jednym sienniku, 
my na drugim. Nie wiedziała ja, co to noc poślubna i co się 
wtedy dziać będzie. Nikt nic o tym nie mówił, nikt nie opowia-
dał. Zresztą dość długo jej jeszcze potem nie było.
Dwa dni po ślubie Pola wsiada do autobusu, jedzie odwiedzić 
chorą matkę – Miała ja jechać na kilka godzin, zostałam, ile się 
dało. – A czego siedzi? Czego ty tu siedzisz? – pyta co chwilę 
coraz bardziej wściekły ojciec coraz mocniej kurczącą się przy 
piecu dziewczynę. W pewnym momencie podchodzi do stołu, 
demonstracyjnie odkraja kromkę chleba.
– Patrzaj! Ty już odkrojona kromka chleba, ty się do całości nie 
wrócisz! Poszła!
Miesiąc po ślubie Janina Małaszewska umiera, być może do 
nieba idzie z czystym sumieniem – przecież już „uratowała” 
córkę.

Grudzień 2019, Suwałki
Jadę do babci. Apolonia Porowska z powodu zaawansowanego 
wieku od kilku lat zimuje już u swojej córki w Suwałkach.
– Babciu, jak to w końcu między wami było? 49 lat razem 
przeżyliście. Szykowały się złote gody. Pielęgniarki z bielskie-
go szpitala mówiły, że już po udarze przez te kilka miesięcy 
tak wzorowo dziadkowi do szpitala przysmaki nosiłaś, własne 
truskaweczki pomielone, żeby łatwiej mu było jeść, własne nie-
sypane maliny...
– A tak... zakochanymi nas wtedy nazywali, siostry mówiły – 
O, już idzie swojemu kochankowi dogodzić...
– Podziwiały, że ty tak o dziadka dbałaś... Czyli miłość w końcu 
z czasem przyszła?
– Jak ktoś z kimś tyle żyje, dzieci ma, sprawy ma, zwierzęta 
ma, i pod jednym dachem tyle siedzi, to się w końcu przyzwy-
czaja. Taki to po prostu los. Do wszystkiego można przywyk-
nąć. A jak człowiek chory, to wiadomo, że zajmować się należy. 
Człowiek to przecież człowiek.
– A jak teraz, 16 lat po śmierci wspominamy dziadka, to co ci 
się nim najbardziej podobało, za co go lubiłaś?
– Za to, że się nie bił.
– A co cię w nim najbardziej wkurzało, najmocniej drażniło?
– W zasadzie to cały czas wszystko –  babcia nerwowo wzrusza 
ramionami mrugając szybko.

Tekst powstał w ramach Studium Reportażu przy teatrze 
im. Stefana Jaracza w Olsztynie
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haczyk
jestem jak

wyrzucona na brzeg
wypatroszona ryba

kto to widział
tak łowić

przebudzenie
 
to miasto wyprowadza mnie ze
snu od kiedy krążą mi w żyłach
różne ulice zamykam szczelniej drzwi
i okna składam dłonie ażeby tak 

powyrzynać w pień budynki
wyburzyć drzewa i lasy wysadzić rzekę 

zostanie tylko ta cholerna struna 
światła

przedświt ramion i ust
napięcie mięśni

czy zdążę na autobus zimnym rankiem
żeby pisać na szybie
pokaleczonym palcem?

wirowanie

 znów krzyżują się nasze
 nogi we wstecznym lusterku
 mam usta zajęte
 szminką kręcisz mi się
 w głowie więc zwolnij
 guzik po guziku

 wyjedźmy w końcu za granice
 marynarki i mankietu
 chcę dziś kierować twoją
 ręką w ślepych uliczkach
 czuć jak
 puszczają ci hamulce

ALEKSANDRA 
TCHÓRZEWSKA



Bóg
Facetem z brodą
- nie jesteś
Budynkiem z cegły  
- nie jesteś
Białym wypiekiem
- nie jesteś
Rzeźbą
- nie jesteś
Skrzyżowanym patykiem
- nie jesteś
Obrazkiem na ścianie
- nie jesteś
Mną
- jesteś

fot. Jarosław Poliwko

fot. Jarosław Poliwko

ALEKSANDRA ZYSKOWSKA

DANUTA WEGEN 

Papierowa marionetka drąży wielki owoc, 
Nie bacząc na włożony czas i wysiłek,  
Pragnie osiągnąć dno, nie wiedząc,  
że człowiek do pestki nie d(r)ąży.

Lustro
lubię swoje lustro
   mimo, że jest smutne
   mimo, że jest krzywe
   mimo, że jest łyse
   mimo, że jest głupie
   mimo, że jest stare
   mimo, że jest grube
   mimo, że jest brzydkie
lubię swoje lustro
uśmiecha się  do mnie
 



rys. Wiktor Paluch



Kampania Zeszytowa
ANTONI ARLIK

Zaczęło się od tego, że pewnego dnia zabrakło mi miejsca 
w zeszycie, więc swoim zwyczajem zacząłem pisać tylko 
w ostatnich wolnych miejscach – na marginesach, ciągle 
zapominając o kupnie nowego. W końcu jednak tak się 
stało, że z niewiadomych mi przyczyn, pani kazała mi 
podejść do swojego biurka i przynieść zeszyt. Przeglądając 
go, odkryła mój sekret. Natychmiast kazała mi sprawić 
sobie nowy zeszyt.

Z początku wydawało mi się, że nie będzie to łatwe 
– prawie cały tydzień miałem zajęty i nie było czasu, 
by pojechać do sklepu. W końcu jednak wpadłem na 
genialny pomysł. Mama bowiem w trakcie przeprowadzki 
znalazła kilka starych zeszytów z okresu PRL-u, w tym 
kilka ładnych zeszytów w linie. Wziąłem jeden z nich, 
z napisem na okładce Kopiał Ołówkowy i spakowałem 
do plecaka. Następnego dnia na lekcji polskiego z dumą 
wyłożyłem zdobyty zeszyt na ławkę. Wówczas jednak 
odkryłem, że kiedy był w plecaku, jego okładka lekko się 
porwała. Pani polonistka oczywiście to zauważyła i kazała 
mi zmienić zeszyt. Jestem jednak świadom tego, po co 
są wycinane drzewa na świecie, dlatego, zamiast kupować 
nowy, po prostu wyciąłem kawałek kartki A4 i dokleiłem 
do obdartej okładki.

Zadowolony z efektów swojej pracy, z jeszcze większą 
dumą poszedłem na następną lekcję polskiego. Widok tego 
samego zeszytu z zaklejoną okładką lekko zbił polonistkę 
z tropu, ale chwilowo zaakceptowała mój pomysł.

Nie trwało to jednak długo. Już na następnej lekcji 
polskiego, pani ćwierć lekcji poświęciła na nakłanianie 
mnie do kupienia nowego zeszytu, argumentując, że 
ten nie ma marginesów, że kartki są pożółkłe i że to 
nieestetyczne. Nie zgodziłem się z nią i na następną lekcję 

ponownie przyniosłem ów kontrowersyjny zeszyt. Wtedy 
to na lekcję wkroczyła sama pani wychowawczyni, której 
polonistka wspomniała o moim występku. Ta wzięła jej 
stronę i kazała kupić nowy zeszyt. Znudzony już ową 
dyskusją o nic, następnego dnia poszedłem do sklepiku 
szkolnego z zamiarem kupna kawałka przerobionego 
drewna ze ściętych na świecie drzew, bez którego spokoju 
na polskim nie uzyskam. Sklepikarka miała opory przed 
daniem mi jedynego zeszytu w linie, gdyż jego okładka 
była koloru różowego, ja jednak zdesperowany, zgodziłem 
się na ten kolor.

Na polski przyniosłem nowy, biały zeszyt w linie, 
z różową okładką i marginesami. Pani jednak i to nie 
zadowoliło i nie zwracając uwagi na wszelkie zalety mej 
zdobyczy, oświadczyła wszem wobec, że zeszyt ten się 
nie nadaje, gdyż ma tylko trzydzieści dwie kartki. Nieźle 
wkurzony słowami polonistki i zachęcony wsparciem 
mamy, na następną lekcję przyniosłem mój ukochany, 
PRL-owski zeszyt. Ponownie wybuchła wojna. Ale nie 
było odwrotu. Mój honor został splamiony i niczym 
żołnierz na Kampanii Wrześniowej z Niemcami, tak ja 
z panią polonistką, walczyłem dzielnie o swoje prawo do 
posiadania zeszytu. Historia jednak lubi się powtarzać. 
Żołnierz polski przegrał wojnę w 1939 roku i ja także 
postanowiłem ustąpić, gdyż nie chciałem już, by z mojego 
powodu wszyscy tracili ćwierć lekcji języka polskiego.

I tak oto ponownie chodzę na język polski z zeszytem 
z wieku XXI. Formalnie pokonany, duchowo zwycięzca, 
ustąpiłem w ostateczności, znajdując w domu gruby 
zeszyt w linie z białymi kartkami, marginesem i z czarną 
okładką. I tym razem nie było już argumentów przeciwko 
niemu.



Góra Mgieł
DARIUSZ GÓRKIEWICZ

Nie zapukałem. Po prostu wbiegłem do domu. W salonie gdzie zwy-
kle przesiadywała, nie było jej. Nagle usłyszałem hałas dochodzący 
z łazienki, zdawało mi się, że wymiotowała. Przestraszony podszedłem 
do drzwi i zapukałem.
– Elżbieto to ja, Pablo. Co się stało?
Przez chwilę nikt się nie odzywał. Zapukałem mocniej, wtedy usłysza-
łem głos Waldiego. 
– Zaraz wyjdę do ciebie. Czymś się zatrułem.
I po chwili wyszedł, jeszcze ocierając usta rękawem flanelowej koszuli. 
Wyglądał na bardzo zmęczonego, ledwo trzymał się na nogach.
– Waldi, do cholery, czego tak pijesz?
Obrzucił mnie wściekłym spojrzeniem.
– A ty, dlaczego żresz tyle słodyczy? Wszystkie jej ciasteczka, zawsze! 
– rzucił ostro. – Zatem wyluzuj chłopie. Strułem  się czymś. W po-
rządku? 
– Przepraszam, wystraszyłem się.
– Dobra. Ona też jest chora, źle z nią. Jest w sypialni. Pójdę do niej 
i powiem, że przyszedłeś, poczekaj tutaj.
Nigdy wcześniej nie byłem w jej prywatnych pokojach. Waldi wszedł 
do środka, ja czekałem. Wreszcie mnie zawołał. Znalazłem się w zaciem-
nionym, niewielkim pomieszczeniu. Wszystkie okna były zasłonięte. 
Niewiele było tam miejsca. Prawie cały pokój zajmowało ogromne łóż-
ko. Podszedłem bliżej. Elżbieta leżała, przykryta kołdrą po samą szyję, 
ale i tak zauważyłem, że się trzęsła. Koło łóżka stało jedno krzesło. Waldi 
dał znak, żebym usiadł. Staruszka spod kołdry wysunęła dłoń, zdawało 
mi się jeszcze chudszą niż zazwyczaj i chwyciła moją. To była zimna ręka 
jak u nieboszczyka, prawie bez pulsu. Patrzyłem w jej twarz. Straciła cały 
blask w oczach.  Miałem wrażenie, że postarzała się o 1000 lat. Przeszedł 
mnie dreszcz i poczułem, jak łza spływa mi po policzku. Źle z nią? Do 
cholery, ona umierała. Dlaczego do licha nie było tutaj doktora? Już 
otwierałem usta, aby o to zapytać, ale Waldi mnie uprzedził.
– Elżbieta nie chce lekarza. Lekarz na nic się nie zda.
Chciałem zaprotestować, ale nagle poczułem coś dziwnego. Jej dłoń 
rozgrzała się w mojej ręce. Żyły zaczęły pulsować miarowo. Usłysza-
łem jej oddech. Nachyliłem się ku niej i nagle jakby życie w nią wstą-
piło, ścisnęła moją dłoń.
– Znalazłeś to miejsce. Znalazłeś. Tak? – zapytała, ściskając moją dłoń. 
W jednej chwili jej oczy zaczęły płonąć, zdawało mi się jak w gorączce. 
– Do cholery Pablo, mów – ponaglił mnie Waldi.
– Tak znalazłem. Już wiem jak tam trafić. Po to właśnie przyszedłem. 
Udało się. Zaprowadziła mnie tam dziewczynka...
– Widziałeś ją? Boże mój jedyny, Pablo!
Elżbieta chwyciła mnie drugą ręką, zrzucając z siebie kołdrę. Miała na 
sobie purpurową koszulę nocną i była chuda jak kościotrup. Potrzą-
sała mną, ponaglając, żebym mówił dalej, a ja bałem się, że może nie 
wytrzymać takiego pobudzenia. Zacząłem mówić, czym prędzej, byle 
szybciej zaspokoić jej ciekawość. 
– Tak miała na imię Marlena. Dziewczynka w niebieskiej sukience 
z brązową szmacianą torbą. Wzięła mnie za rękę, żebym zaprowadził 

ją do wsi, ale to ona, zaprowadziła mnie na twoją polanę i tam jakby 
się rozpłynęła. Nie wiem, którędy wyszła. Zniknęła. Pewnie uznała to 
za świetny dowcip.
Elżbieta głaskała mnie po dłoniach. Ściskała moje palce.
– Masz to na rękach Pablo. Zanurzyłeś dłonie w strumyku, czuję to.
– Nie tylko dłonie, całą twarz zmoczyłem. Bardzo bolały mnie oczy 
i ta woda przyniosła ulgę.
– Proszę, przytul się do mnie – poprosiła Elżbieta. 
Spełniłem jej życzenie. Coś we mnie było, co najwyraźniej dodawało 
jej sił, wyglądała o wiele lepiej niż kilka minut temu. A ja miałem 
dziwne wrażenie, że to moja kochanka wtula się we mnie. Obejmo-
wała mnie, twarz chowała w zagłębieniu mojej szyj. Dłonie zanurzyła 
w moich włosach. A potem opadła na łóżko ciężko oddychając. Bałem 
się zadać jakiekolwiek pytanie. Wreszcie ona zwróciła się do Waldiego. 
– Powiedz Pablowi. Powiedz, ile uważasz. Ja wiedziałam, że jeszcze 
zobaczę to miejsce. Umierającego wpuszczą.
Patrzyłem na niego z rosnącym niepokojem. Źle z nią było. Wolał-
bym, żeby jednak Waldi zawołał lekarza. Domyślił się, ale pokręcił 
przecząco głową.
– Naprawdę lekarz na nic się tutaj nie zda. Uwierz mi. Tylko my mo-
żemy jej pomóc. Ona musi dostać się na polanę. Zaprowadzisz nas.
– Zaprowadzić?! Oszalałeś?! Nigdy w życiu! Jest chora!
– Posłuchaj Pablo. Chodzi o dziewczynkę, którą widziałeś. A gdybym 
ci powiedział, że dziecko to ma 300, albo więcej lat? Nie pytaj ile lat 
ma Elżbieta. 
To nie mogła być prawda. Brzmiało to, jak żart. Biorąc pod uwagę 
stan staruszki, to był bardzo kiepski żart. Tymczasem ona zażądała od 
Waldiego ubrania, a mnie poprosiła mnie, żebym zaczekał w salonie.  
Wyszedłem bez słowa.
Kiedy ponownie ją zobaczyłem, wyglądała wspaniale. A przecież przed 
chwilą miałem do czynienia z konającą. Jaka była jej tajemnica?
Usiadła w swoim ulubionym fotelu, obok kominka. Myślałem, że jak 
zwykle dotknie moich dłoni, ale nie zrobiła tego. Czekałem na wyja-
śnienia.
– Pablo, Waldi mówił poważnie.
Rzuciła i zamilkła. Zapewne czekała, aż przetrawię, to co właśnie 
usłyszałem, ale jak mógłbym przetrawić taką niedorzeczność. Że niby 
dziewczynka, która zniknęła w górach, miała 300 lat. Może i szuka-
łem śladów legend w górach oraz interesowały mnie pradawne miejsca 
mocy, ale głupcem nie byłem. Rozumiałem, że to ja muszę się odezwać.
– Przyszedłem ci powiedzieć, że znalazłem twoje miejsce, że rzeczywi-
ście tam jest pięknie, że zasnąłem tam, a sen był wyraźny i dziwny, że 
dziewczynka, dzięki której tam trafiłem była jak duch, przybiegłem 
z  tym wszystkim…ale ty umierałaś, a teraz jesteś jak zwykle, dostojna 
jak hrabina. I po co mnie straszycie? Ja się nie boję, ale nie lubię takich 
żartów, rozumiesz Elżbieto? 
– Wybacz, ale posłuchaj mnie, proszę. Ja rzeczywiście umieram, a ty 
przywróciłeś mi siły. Nie na długo, ale to twoja zasługa. Waldi jest 
moją siłą życiową od wielu lat. On dosłownie dzieli się ze mną życiem. 

(fragment)



Wymiotował, bo go to wiele kosztuje. Nieraz już go prosiłam, żeby 
mnie zostawił, ale nasz czas się kończy. Proszę, wysłuchaj mnie. Mam 
proste pytanie do ciebie, ale chcę, żebyś pozwolił mi je zadać, ty sam, 
ale zanim ci je zadam, chcę też, żebyś wiedział jedno. Decyzja należy 
do ciebie, ale musisz podjąć ją w minutę. Ja naprawdę nie mam już 
czasu. Jeśli zadam ci to pytanie, a ty się zgodzisz, to staniesz oko w oko 
z magią, z niemożliwym, z ludźmi, o ile jeszcze nazwiesz ich ludźmi, 
którzy żyją setki lat. Nie bój się. Dla ciebie nie ma niebezpieczeństwa. 
Jedyne, jakie było, to, że zostaniesz tam przy strumieniu, ale wróciłeś. 
Należysz do tego świata i nic ci nie grozi. W ogóle od nas nikomu nic 
nie grozi. Zatem czy mogę zadać ci to pytanie?
Nie wiem, co się działo w moim sercu i umyśle, gdy jej słuchałem. 
Wszystko we mnie buntowało się, przed uznaniem tego za poważne 
chociaż wiedziałem, że takie było. Widziałem to w jej oczach i postaci. 
To nie był żart. A ja rzeczywiście chciałem zostać na polanie, przy 
strumieniu. Wtedy tam zdawało się to takie zwykłe, ale gdzie ja niby 
miałem zostać? Na mchu pod skałą, koło strumienia. Waldi stał za 
nią i się nie odzywał. Kim oni byli? Miałem ich za przyjaciół. A teraz? 
– Jakie to pytanie Elżbieto?
– Czy pomożesz mi? 
Zgodziłem się nie w minutę, tylko w sekundę. 
– Waldi, proszę cię, zrób nam herbatę szałwiową z pokrzywą. Jeste-
śmy winni opowieść naszemu przyjacielowi. – potem zwróciła się do 
mnie. – Czy opowiesz mi swój sen z tamtego miejsca z Góry Mgieł? 
Wszystko, co pamiętasz? 
W powietrzu powoli rozchodził się zapach ziół. Patrzyłem na nią. Jej 
pierś poruszała się jak pierś starej zmęczonej życiem kobiety. Tylko 
oczy wciąż błyszczały. 
– Dziwny sen miałem. Straszny, ale nie bałem się. Śnił mi się mężczyzna 
w sile wieku. Rozpaczał po stracie kogoś bliskiego. Wtedy odwiedził go 
pewien starzec. Poszli razem do... wydaje mi się, że było to Rozdroże 
Izerskie, ale pewien nie jestem, była mgła. Kopali i wykopali trumny, 
a potem wrzucili je na wóz, który wynurzył się z mgły i w niej zniknęli. 
Gdy mgła się rozwiała, znalazłem się na polanie, właśnie na tej, na którą 
zaprowadziła mnie Marlena. Trwało wesele. Mnóstwo ludzi tańczyło. 
Panna młoda wyglądała pięknie. Zapamiętałem, że miała twoje oczy. 
Kiedy przynieśli tort, on nagle zmienił się w płonący stos. I wtedy część 
z tych ludzi wskoczyła w ogień. Przez chwilę się bałem, ale sen się zmie-
nił, wrócił mi spokój, dookoła rozkwitły niebieskie kwiatki, pod skała-
mi pojawiły się drewniane domki i wyrosły drzewa owocowe. To było 
miejsce, gdzie chciałoby się spędzić całe życie. Widziałem młodą parę. 
Oni zaproponowali, żebym z nimi został. Obiecywali długie życie bez 
chorób i zimna. A z jednego z okien uśmiechała do mnie się Marlena. 
Potem się obudziłem. I bardzo chciałem tam zostać. To nie ważne, że 
nic tam nie było poza skałami, mchem i paroma kwiatkami. Słońce 
zaczęło zachodzić. Siłą zmusiłem się, żeby stamtąd wyjść. Obiecałem 
sobie, że wrócę jak najszybciej. To wszystko.
Patrzyłem na Elżbietę, płakała. Wszedł Waldi z herbatą, też miał ślady 
łez na policzkach. Postawił na stoliku porcelanowy czajniczek z paru-
jącą szałwią. Nalał gorący napój do filiżanek i wzniósł toast.
– Za przyjaźń i miłość.
Elżbieta wypiła herbatę duszkiem. Ja nie byłem w stanie więcej niż 
dwa łyki, była bardzo gorąca. Waldi też wypił duszkiem. 
– Jak widzisz Pablo przyjacielu – mówiła spokojnie Elżbieta – lekarz 
na nic by się nie zdał. Mój puls jest niedobry, sama to wiem, ale le-
karza zmroziłby zapewne. Moja wytrzymałość na gorąco, na zimno 

jest całkiem inna niż twoja. Dziękuję, że zgodziłeś się nam pomóc. 
Jesteśmy ludźmi tak jak ty, ale pochodzimy ze starych czasów. I mamy 
wiedzę, która przeraziłaby współczesnego człowieka, tak jak przerażała 
dawnych. Marlenka urodziła się około 1725 roku. Czyli trochę jej 
brakuje, aby mieć 300 lat, ale to jak najbardziej żywe dziecko. Ci lu-
dzie, których widziałeś we śnie. Oni odkopali trumny pary narzeczo-
nych, którzy zamarzli w 1720 roku. Widziałeś na drodze do Rozdroża 
pod Zwaliskiem tablice im poświęcone, pamiętasz? Sam mówiłeś, że 
Góry Izerskie chociaż niskie, zimą są niebezpieczne. Młodzi zamarzli 
przy skale niedaleko Pobiednej… Oni zostali wskrzeszeni…
– Zaraz – przerwałem. – Przecież to absolutnie niemożliwe! Ale ona 
dalej ciągnęła w tym samym tonie, jakbym w ogóle jej nie przerwał.
– …pobrali się. Mieli zmienioną tożsamość i nie zaprosili nikogo ze 
znajomych. A jednak na wesele wpadł ksiądz ze wściekłymi wieśnia-
kami. Pamiętaj, że tutaj potrafiono rozkopać grób i przebić podej-
rzanego o czary osinowym kołkiem. Dawni mieszkańcy tych ziem 
naprawdę kontaktowali się z istotami innymi niż ludzie. Kościół spalił 
i zamordował tutaj mnóstwo ludzi za czary i herezję. To były ziemie 
gdzie zmarłych przywracano do życia, gdzie większość chorób była 
uleczalna, ale jeśli choroba nie była uleczalna… Czasem czarownik 
wioski pozwalał choremu umrzeć, a potem gdy stwierdził, że zaraza 
umarła razem z nim, mógł ożywić człowieka. Do trzech dni po zgo-
nie nie było niebezpieczeństwa, ale jeśli ktoś leżał bez tchu dłużej, to 
różnie mogło być. Czasem taki wskrzeszony, nie wiedział, kim jest, 
zapominał o bliskich, przestawał kochać żonę, męża, dzieci. Czasa-
mi ludzie nie chcieli, aby wskrzeszać ich bliskich. Tutaj mówiono, że 
śmierć to tylko początek. W XVII wieku wciąż wskrzeszano ludzi, ale 
już sto lat później było to bardzo niebezpieczne. Groziło za to spalenie 
na stosie. Palono nie pojedyncze osoby, ale całe rodziny. Czarownicy 
i uzdrowiciele zostali wybici. Roiło się od donosicieli. Księża dobrze 
płacili za informacje. Na tych, których widziałeś we śnie, doniósł sam 
ojciec pana młodego. Przestraszył się. Wyspowiadał się, że wskrzesił 
syna. Chciał ratować życie. Nie uratował nikogo. Spłonął na stosie. 
W czasie najazdu na wesele zabito dziewięć osób, pojmano piętna-
ście. Reszta uciekła w góry, wrócić już nie mogli. Pojmani zginęli na 
stosie. Przeżyła młoda para, oprócz nich ojciec panny młodej, odtąd 
poszukiwany przestępca, czarownik, ostatni człowiek będący w po-
siadaniu pradawnej wiedzy i jeszcze parę osób. Zwróć uwagę, jakie tu 
są nazwy: Góra Mgieł, Przełęcz Czarownic. To magiczna kraina. Ci 
ludzie ukryli się w pradawnych miejscach mocy. Nie można tam wejść 
ot tak sobie, chociaż miejsca te leżą w górach i są rzeczywiste, jak ja 
i ty, jak Boża Góra i Szrenica. Do takiego miejsca człowiek trafia, gdy 
góry go wpuszczą, tak się kiedyś mówiło, bo nikt nie wiedział, jak się 
można było tam dostać. Po masakrze miejsce, gdzie osiedli się ostatni 
dawni ludzie, zostało dodatkowo zabezpieczone mocą czarownika. Po 
jakimś czasie okazało się, że są jeszcze dwa takie osiedla. Dzisiaj zostało 
tylko to jedno, ostatnie miejsce. Wciąż żyją w nim ludzie. Tacy jak my, 
aźzarazem zupełnie inni. Czas płynie tam zupełnie inaczej, właściwie 
stoi w miejscu. Oni posuwają się w latach tylko wtedy, gdy wyjdą poza 
skały, poza chroniony krąg. Może się wydawać, że są nieśmiertelni, ale 
nie są. Wiem, że dotyka ich coś, co można nazwać zanikaniem. Ludzie 
robią się coraz wolniejsi z wiekiem. Jakby życie z nich wyciekało. Wi-
działam kiedyś taką wioskę. Ci, którzy nie opuszczą jej na czas, giną. 
Tylko przybysz z zewnątrz zostając tam, może przedłużyć ich istnienie. 
Jak widzisz, nie ma nic za darmo. Miejsce na Górze Mgieł było moją 
wioską. Wygnano mnie. Proszę, pomóż mi tam wrócić. 



VOYTEQ HIERONYMUS BORKOWSKY

*** 

Tak wygodnie jest się pławić w ciepełku własnej ignorancji. 
Eric Jerome Dickey, Genevieve1.

nie znam języków obcych
nie potrafię posługiwać się komputerem

nie posiadam telefonu komórkowego kablówki i odtwarzacza CD
nie czytam książek gazet i billboardów

jem dużo tłustego mięsa i jajek fermowych
sypię pięć łyżeczek cukru na szklankę herbaty

dokarmiam gołębie mokrym chlebem
strzelam z procy do kotów

są mi obcy jogging i yoga
tak jak prawo jazdy samochody i pozytywne myślenie

karty płatnicze uważam za kosmiczny syf z czarnych dziur
na równi z coachami psychoanalitykami i urzędnikami

nie wiem kto jest moim lekarzem pierwszego kontaktu
nie wiem gdzie przyjmuje interesantów mój dzielnicowy

nie chcę znać adresów mojego rodzonego i przyrodniego rodzeństwa jak też kuzynki Wandy
nie interesują mnie jakiekolwiek wybory i zbiórki odzieży na cele charytatywne

Bezsenne noce, nie mogę zasnąć. 
Idąc myślę o tym, że pechowe jest to miasto. 

Nie chcę mówić, że przeklęte. 
Znicze i tablice pamiątkowe za każdym zakrętem. 

Każdy metr emanuje przekrętem. 
Krew każdego domu jest tu fundamentem2. 

Ja jestem tylko narratorem3. 

1 Eric Jerome Dickey, Genevieve. Tłum. Urszula Szczepańska. Wydawnictwo Gruner+Jahr Polska spółka komandytowa, Warszawa 2006.
2 Sokół (Wojciech Sosnowski), Bezsenne noce. 
3 Sokół (Wojciech Sosnowski), W Wyjątkowych Okolicznościach. 

fot. Tomasz Rusak



*** 

Bezmyślność jest formą myślenia. 

 Antoni Dubiec

nigdy nie posądzałem siebie o jakiekolwiek myślenie
i mimo upływu czasu nie odwołałem swoich orzeczeń
zgodnie z zasadą że wszystko co ciągłe jest mi obce

nawet beze mnie dwa razy dwa będzie zawsze równało się cztery
modliszki zwyczajne będą zwyczajnie należały do rodziny modliszkowatych
a Księżyce Kordylewskiego to 10 ton gruzu krążącego wokół Ziemi w Punktach Lagrange’a1

kiedy byłem uczniem piątej klasy szkoły podstawowej wśród kolegów krążyła plotka że rusycystka Cecylia Bąk2 paradująca 
po naszej budzie w przykrótkiej miniówie nie nosi majtek postanowiłem więc sprawdzić to zgodnie z romantyczną zasadą 
sięgaj gdzie wzrok nie sięga3pewnego dnia na ruskim usiadłem w pierwszej ławce graniczącej z biurkiem nauczycielki i niby 
przypadkowo zrzuciłem swój wielokolorowy długopis na brudną podłogę za którym zanurkowałem między rozkraczone 
nogi Cecylii Bąk wraz z zapaloną latarką

niestety rusycystka miała majtki więc moje 
pragnienie poznawcze nie zostało zaspoko-
jone a ja zostałem przez nią wyciągnięty na 
powierzchnię i obity z liścia po ryju aż mi 
morda spuchła do tego straciłem drogocenny 
długopis i latarkę ojca nie mówiąc już o bo-
gatej wiązance bluzgów którą musiałem wziąć 
na klatę

piętnaście lat później jadąc pociągiem oso-
bowym relacji Lublin – Gdynia znalazłem 
w przedziale podręcznik prawa rzymskiego4 
w którym przeczytałem że nikt nie ponosi 
kary za swoje myśli5 ale Gnæus Domitius An-
nius Ulpianus6 nie znał ani Freuda ani From-
ma ani Erazma z Rotterdamu nie pił z nimi 
jaboli nie jarał najtańszych szlugów nie gadał 
o dziwkach i wrednych klawiszach mimo iż 
w tym chyba tkwi rozum tak od sklepu z pi-
wem zaczynając na ławce w parku kończąc 
w imię poznania i rzekomej wolności które 
kończą się na niedopranych majtkach i świetle 
latarek

1 Punkt Lagrange’a to miejsce w przestrzeni, w układzie 
dwóch ciał powiązanych grawitacją, w którym ciało o po-
mijalnej masie może pozostawać w spoczynku względem 
ciał układu.
2  Cecylia Bąk nauczała języka rosyjskiego w Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Olsztynie w roku szkolnym 1973/1974.
3 Adam Bernard Mickiewicz, Oda do młodości.
4 Borys Łapicki, Prawo rzymskie. Spółdzielnia Wydawni-
cza „Książka”, Warszawa 1948.   
5 Cogitations pœnam nemi patitur. Sentencja przypisywa-
na Gnæusowi Domitiusowi Anniusowi Ulpianusowi. 
6 Gnæus Domitius Annius Ulpianus (*prawdopodobnie 
w 170 roku n.e. w okolicach Tyros, †223 rok n.e. w Rzy-
mie, zamordowany przez pretorianów) – rzymski jurysta 
i pisarz epoki cesarstwa. 
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ADAM WĄSOWSKI

Kiedyś a dziś
Kiedyś nóg pełne boiska 

Każdy zielony kamyk w ręku ściskał 
Kiedyś po drzewach biegaliśmy 
I liść babki kładliśmy na blizny 

Dawniej okupowane ulice i chodniki 
Obserwowaliśmy jak w drzewie krążą korniki 

Cały dzień wpatrzeni w kropki 
Łączyliśmy linie patykiem wiotkim 
Słońce zapraszało, a księżyc żegnał 
Każdy przez trawniki i asfalty gnał

Mamo! Rzuć mi picie! 
Tato! Lizaka mi się chcę! 
Mamo! O której obiad? 

Tato! A mogę tam?

Teraz już puste boiska 
Owszem, bramki są dwie 

Ale na łączeniach zardzewiałe 
Już energia z nich nie tryska 

Teraz tamte drzewa spróchniałe 
Nikt już po nich nie biega 

Wszystek krajobraz się zmienił 
Nic nie jest jak dawniej 

Inny trawnik, chodnik, asfalt 
Inna ławka, szkoła, klasa

Mamo, wręczyć ci picie? 
Tato, do łazienki nie chce ci się? 

Mamo, podać już obiad? 
Tato, nie możesz tam. 



EWELINA ZDANCEWICZ-PĘKALA

Pierwsza próba
Wystąpić to może pani z szeregu
albo z petycją do pro zwierzęcych organizacji
my
takich szarlataństw nie uznajemy
to jest brak poszanowania dla świętego sakramentu

brak wiary nie jest żadną wymówką
może gdyby spróbowała pani
bardziej uczestniczyć w życiu wspólnoty
albo zastanowić się nad sobą
to doszłaby pani do innych wniosków
albo chociaż była rozsądniejsza
a tak to zapewne
chodzi o buddyzm
albo inne szarlataństwa
przecież tylko w sektach potrzebują takich potwierdzeń
tych wszystkich dowodów
że człowiek wyrzekł się własnego Boga
tym bardziej ma pani szczęście
że nasza wspólnota otwarta jest na odmieńców 

teraz każdy chciałby tylko
utrzeć nam nosa
posądzić nas o pedofilię i obżarstwo
ta cała medialna nagonka
miesza ludziom w głowach
ale my rozumiemy 
że wierni potrzebują wsparcia
w tych trudnych czasach
będziemy opoką
dla wątpiących
i tych, co oglądają Sekielskiego
dlatego też

nie przyjmiemy od pani papierka

Próba druga, kolejna
Czy pani naprawdę obraziła się na Boga
pyta mnie
i patrzy osądzająco
nie możemy zakazać pani postępowania
ale proszę wiedzieć
że tego wszystkiego nie da się cofnąć
teraz ma pani z nami nierozerwalne więzi
cały pani upór
to dla nas akt okrucieństwa

słucham go w milczeniu
ściskając w rękach trzy egzemplarze dokumentów
z zaznaczonymi klauzulami i powodem nieprzyjęcia
i nie mogę się oprzeć wrażeniu
że tak naprawdę
ma na myśli więzy

z tego całego stresu zapominam go zapytać
kiedy w końcu mogę się spodziewać proboszcza
ostatnio powiedział mi
że nie widział go od miesiąca

a przecież nie dalej jak wczoraj
ksiądz Andrzej odprawiał mszę
na której potępiał odchylenia 
gdzieś w oddali potem mignęła mi jego sutanna

chciałam porozmawiać z nim o wystąpieniu
ale on
nie chciał

Po raz trzeci
Gdyby przestała pani być taka uparta
to nam wszystkim byłoby prościej
a tak 
całe to chodzenie czekanie telefony
to wszystko jest bez sensu
proszę pomyśleć
czy nie szkoda pani czasu
przecież w sercu trzeba mieć Boga

poza tym 
wszystko jest w gestii proboszcza
a on nie ma czasu na takie fanaberie
chrzest
jest niezmazywalny

nieważne co stwierdzimy na papierku
czy pani
nie rozumie tej zależności

ostatecznie
jeśli pani chce
może się pani obrazić na mnie
czy na księdza proboszcza
ale nie może się pani obrazić na pana Boga
przecież widzi pani
że on sam nie chce pani odejścia
my tylko działamy w jego imieniu
tak więc
po raz trzeci pytam panią

po co ta cała histeria?



rys. Wiktor Paluch

rys. Anna Lewandowska

Czwarte podejście
Może pani zostawić swój numer telefonu
oddzwonimy do pani 
jeśli ksiądz Andrzej znajdzie trochę czasu
na takie fanaberie
w innym wypadku
może pani przyjść na mszę
być może po nabożeństwie

uda się pani z nim porozmawiać
jednak przede wszystkim
zalecamy wsłuchać się w jego słowa
może chociaż on panią przekona
że ta cała apostazja

to jakieś szaleństwo



Niebo było pogodne. Nie lazurowe, nie bezchmurne, zwłaszcza 
że niebo rzadko takie bywa. Tatiana była przekonana, że zwłaszcza 
tu. Piździca – z jednej strony Niegocin, z drugiej Suwałki, polski 
biegun zimna. Gdzieniegdzie po niebie goniły drobne chmury. 
Wiatr wiał, ale w sposób nieuciążliwy, to znaczy na głowie nie ro-
biły się frywolne przedziałki, które znienacka ukazują łysiny. Cho-
dziła bez celu po ogrodzie i patrzyła jak Grzegorz (w myślach na-
zywała go imbecylem) zamyka metalową bramę, która prowadziła 
na wysypany jasnymi kamieniami podjazd, po czym wskakuje do 
samochodu. Tatiana znów miała kaca.

— Co masz taką głupią minę? Pewnie się wczoraj znów na-
jebałaś — stwierdził mąż zamiast przywitania. Nie odpowie-
działa. Jej milczenie jeszcze bardziej wytrącało go z równowagi.

— Kurwa, nawet nie odpowiesz?
Nie spojrzała nawet na niego i poszła na tyły ogrodu. Simba 

poszedł z nią. Nienawidziła tego żwirku i sposobu jego wjeż-
dżania. Pewnie sobie wyobrażał, że jest na jakimś torze, a pięt-
nastoletnia Toyota Avensis to Subaru Impreza. Gdy się pie-
klił, dostawał na tłustej twarzy obrzydliwych plam i zaczynał 
świstać, gdy próbował złapać oddech. Tatiana podejrzewała, że 
zamiłowanie Grzegorza do karkówki z grilla i zimnej wódki 
to tylko jeden z powodów jego złego samopoczucia. Zaczerp-
nęła świeżego powietrza i patrzyła na czerwcową zieleń. Mąż 
wyszedł za nią, stanął w odpowiednej odległości i wyciągnął 
papierosy. Popatrzył na nią spod byka i zapalił jednego. Zaczął 
kaszleć. Odeszła, żeby go nie widzieć i nie słyszeć. Próbowała 
sobie przypomnieć, co nią kierowało, gdy z entuzjazmem prze-
prowadziła się tu z dużego miasta. Zostawiła pracę w teatrze, 
wernisaże z winem. A tak naprawdę, brała wtedy dużo antyde-
presantów, które zapijała alkoholem. Wtedy Grzegorz, na któ-
rego jeszcze patrzyła bez wstrętu, zdecydował, że dla zmniej-
szenia kosztów i podreperowania jej zdrowia, wyprowadzą się 
na wieś. Miał pracę wyjazdową, montował ludziom piece, więc 
było mu wszystko jedno, gdzie będzie mieszkał. Tak mówił, 

a Tatiana podejrzewała, że wreszcie poczuł się jak 
u siebie. Mógł chodzić całe dnie w przybrudzo-
nym podkoszulku i portkach, w których było mu 

widać rowek od tyłka. Gdy nie pracował, całe dnie 
grzebał w Toyocie. Natychmiast też zaroiło się wo-
kół niego od kolegów, z którymi wychodził: pił wód-

kę i palił zielsko. Prawdopodobnie posuwał też jakieś 
małolaty, ale to Tatiany kompletnie nie interesowało. 

I tak spali w dwóch krańcach domu. Ona zarabiała 
wtedy pięć razy mniej od niego, więc to on zde-
cydował o przeprowadzce. Zresztą w tym czasie 
gdy się przeprowadzali, nie byłaby zdolna do 

podjęcia żadnej decyzji. Umycie tyłka 
było dla niej tytanicznym wysiłkiem.

— Marchewo, zobaczysz, będzie 
jak w bajce.

W rzeczywistości było jak w  koszmar-
nym serialu telewizyjnym.

— Zapal jeszcze jednego, to na pewno dobrze ci 
zrobi — plunęła w trawę i poszła do domu. Simba pobiegł 

za nią jak cień. Na parterze znajdowała się nora Grzegorza. Wa-
lały się tam ciuchy, niezliczone ilości butelek po wódce. Śmier-

Wiem, co zrobiłaś (fragment)
KATARZYNA GUZEWICZ

rys. Grażyna Szymelfenig



działo papierosami. Gdyby leżała też jakaś totalnie nawalona 
lub martwa nastolatka, Tatiany w ogóle by to nie zaskoczyło. 
Kiedyś zapomniał zamknąć drzwi na klucz. Na swoje nieszczę-
ście, bo tego dnia wpuściła trochę trucizny w każdy z jego pa-
pierosów. Do jej zrobienia posłużył jej granulat na gryzonie. 
Zawsze pasjonowała się chemią i to zainteresowanie w końcu 
się jej na coś przydało. Potem zostawił otwartą paczkę na gó-
rze, innym razem w kieszeni kurtki… Tatiana była trucicielką 
cichą i uważną, nawet gdy akurat wypiła całą butelkę Flying 
Solo Rose. Próbowała uspokoić oddech i pokonać falę mdłości. 
W połowie schodów uderzyło ją, że pijaństwo w końcu sprawi, 
że utknie tu na zawsze, a jej największą atrakcją będzie pójście 
po zakupy i usłyszenie komplementu od stojących pod skle-
pem procentowych Ziutków, szarych i wymiętych, podobnych 
do siebie, jakby z taśmy. Skierowała się w stronę staroświeckiej 
kuchni. Pod sufitem wisiały suszone rośliny, w rogu stał beżo-
wy piec kaflowy, a na ścianie wisiały miedziane rondle. Pew-
nie mogłoby tam być nawet ładnie, gdyby nie to, że wszystko 
pokrywała warstwa tłustego kurzu. Tatiana sprzątała tylko na 
tym fragmencie blatu, na którym zamierzała przygotowywać 
sobie jedzenie. Resztę porastał stary brud i pajęczyny. Simba 
wskoczył na stół, zrzucając przy okazji kilka plastikowych 
doniczek i wywracając worek z ziemią. Tatiana pokręci-
ła głową. Czy Grzegorz znowu zamierzał coś sadzić? 
Oprócz tego na stole stała 15-kilogramowa pacz-
ka kociego jedzenia i popielniczka pełna niedo-
pałków. Ten dom należał do dziadka Grzegorza. 
Józef od kilku lat mieszkał w domu seniora, który to 
pobyt nazywał niekończącymi się wczasami. Mimo skoń-
czonych 98 lat miał jasny umysł. Grał w karty, próbował 
dotykać w pośladki co ładniejsze pracownice, bo uwa-
żał, że jego rówieśnice są stare i brzydkie (albo nie 
żyją), i pił whisky w toalecie. Nie miał zamiaru robić 
prezentu jedynemu wnuczkowi. Dom wynajmował 
mu za symboliczne 500 złotych i opłacenie rachun-
ków. W ten sposób wszyscy byli zadowoleni. Józef raz 
na kilka miesięcy kupował sobie drogą whisky, czym 
mógł zaimponować pozostałym rezyden-
tom – bezzębnym dziadkom odciętym od 
kasy przez rodzinę. Czasem świecił też zu-
pełnie nowym zegarkiem (je też lubił). dTatiana 
sprawdziła kiedyś markę w internecie i w ten sposób 
dowiedziała się, że dziadek nosi zegarek za kilka tysięcy. 
Całkiem stylowo jak na kogoś, kto ma prawie 100 lat. Często 
odwiedzali Józefa. Grzegorz wtedy pił whisky, a gdy miał pustą 

szklankę, dziadek znikał gdzieś, po czym pojawiał się z nową 
porcją. Nie rozmawiał za dużo z Grzegorzem. Sprawiał nawet 
wrażenie, jakby go nie lubił. Tatiana piła sok malinowy, bo ktoś 
musiał dojechać do miejscowości odległej o 40 kilometrów. Jó-
zef śmiał się, dotykając jej w ramię.

— Co ty, jakaś ne-nekrofilka jesteś? A może liczysz na to, 
że ci dom zostawi i dlatego tak się do niego szszczerzysz?  —  
Grzegorz siedział na siedzeniu pasażera Toyoty i walczył z pi-
jacką czkawką. Właśnie wracali z „Zakątka Pięknej Jesieni”. 
Tatiana starała się wjechać w każdą dziurę, bo wiedziała, że to 
wyprowadza męża z równowagi. Wtedy zaczynał jeszcze bar-
dziej się jąkać.

— No, trochę u-uwagi! Jak, kurwa jedziesz?



***

zatrzymuję się przed przejściem dla pieszych
światło kieruje porządkiem

między nami odległość
czarno-biały dystans, połysk karoserii, żywopłot

córka przeprowadza matkę
dojrzałe dłonie wrastają w młodość

obok stoją drzewa
jezdnia przykrywa korzenie

ruszam

WOJCIECH MATERA

mostek
dzisiaj, w lesie, patrzymy na prąd
na mostku, na rzeczce, jak gałąź niesie
mówisz: tato, podaj mi dłoń
dzisiaj na mostku, w lesie

nurtuje nas nurt, niepodległy - od źródła
tamy omija, bo droga jest jego istotą
dzisiaj w lesie trzymam twą dłoń
byś czuła ciepło pod stopą

a rzeczka... spokojnie płynie
szemrze między brzegami
rzucamy w nią cicho słowa
aby wezbrały - na fali; przez czas

w moich-twoich oczach
odbija się las



niezwykła atmosfera
nie zwykła tworzyć się w trybie awaryjnym
przeczącym jednostkom w wyniku równości

ona wynika z działań
na rzecz wyniku
podania dłoni

otwiera się i zamyka
powieka źrenica
orbita

lot międzyplanetarny trwa
jesteśmy załogą w trakcie misji
ratunkowej

potrzebujemy powietrza
potrzebujemy oddychać bez skafandrów
w przestrzeni ramion

czuć się bezpiecznie
niezwykle bezpiecznie - to sfera naszych eksploracji - 
atmosfera domu

synchronizacja kursu na kurs synchronizacji
wyniki w ponownym podejściu do lądowania

lecimy na oparach w kierunku źródła
energii odnawialnej

odnaleźć siebie... ponownie
poczuć 
dom
-jesteś? 
-jestem

rys. Grażyna Szymelfenig



Jestem małym gnojkiem. Mieszkam w pająku. Dołowiec 
tak go nazywa. Zadziera głowę i mówi: „O! Pająk!” Ja chodzę, 
snuję. Żyję życiami innych. On nie. On wisi. Odnóżami w dół. 
Ja raczej do góry. Dołowiec zadziera głowę, patrzy na mnie 
i mówi: „O, znowu ten mały gnojek wylazł”. I omiata rozpięte 
wokół niego sieci. Moje sieci. W nim. Mały gnojek w pająku...

Odkręciła kurek z gazem. Zawsze to robiła o tej samej po-
rze. Czasem za oknem było jeszcze ciemno, a czasem nie. Od-
kręciła więc kurek, gaz zasyczał, a potem elegancko zapłonął. 
Błękitny, piękny. Podkusiło go. Zjechał. Chciał zobaczyć. Po 
prostu był ciekawy. Zabrakło mu wątku i rąbnął w sam środek 
gładkiej emalii.  

– Auć! – krzyknął. 
–  A żeż ty mały gnojku, jeszcze mi się tu spalisz – powie-

działa Dołowiec.

Lubiła jesień. Szczególnie gdy padał deszcz i wiał wiatr. 
Ubierała się wtedy ciepło i chodziła po lesie. Uwielbiała ten za-
pach zgniłych liści, błotnistej, gęstej ziemi, a nocą zasypiać po 
lampce czerwonego wina, śnić i budzić się o świcie. Wstawa-
ła, szła do kuchni, włączała światło... W kuchni był żyrandol. 
Został po babci. Babcia była ekscentryczką. Kupiła żyrandol 
na jakimś odległym bazarze staroci i zawiesiła go w kuchni. 
Skomplikowany, z powykręcanymi ramionami. Babcia umarła, 
żyrandol został. 

– Pająk – mówiła Dołowiec, patrząc na żyrandol.
Tego dnia też wstała i zapaliła gaz. Wtedy znowu go zoba-

czyła. Tego gnojka małego. Ślizgał się po gładkiej powierzchni 
emaliowanej kuchenki.   

– A żeż ty mały gnojku, jeszcze mi się tu spalisz – powie-
działa. 

Jestem więc małym gnojkiem. Dobrze jest żyć, wiedząc, 
kim się jest. Ja jestem małym gnojkiem. Kuchenka jest kuchen-
ką. Białą, emaliowaną. Dołowiec bardzo o nią dba. O tę emalię 
znaczy. Myje ją i wyciera. Do sucha. I teraz to jest mój dramat. 
Nie mam o co łap zaczepić. Znaczy odnóży. Żeby choć jeden 
okruch czy kropla tłuszczu... Osnuć nie mam czego. Ślizgam 
się jak po lodzie. Po lodzie? Jakie to banalne! Ślizgam się jak 
skurwysyn, nie wiem po czym! I jestem coraz bliżej palnika. 
Zerkam na pająka. Nie zamierza nic zrobić. Wisi. Ja tu po od-
włok urobiony, a on sobie wisi! Gnojek jeden. Znaczy... tkwi. 
Że też zachciało mi się zwiedzać! 

– Czekaj, nie szarp się – powiedziała Dołowiec i rozejrzała 
się po kuchni. – Podłożę ci ściereczkę, bo się gapciu spalisz.

Zawsze ratowała. Już taka była. Podnosiła z chodnika ślima-
ki, dżdżownice i rzucała w trawę. Ale czy rzeczywiście ratowała? 
Nigdy tego nie wiedziała. Podnosiła i odrzucała jak najdalej od 
chodnika. Od  Dołowców jak najdalej. Bo Dołowcy zawsze 
rozdeptywali, rozjeżdżali, miażdżyli...

Powiedziała „gapciu”? – mały gnojek zamyślił się. – No tak! 
Powiedziała gapciu. Nachyliła się, zobaczyła mnie i powiedziała 
„gapciu”. To kim w końcu jestem?! Małym gnojkiem czy „gap-
ciem”?! Czuję, że się rozpadam! Kim jestem, skoro nie jestem 
już małym gnojkiem? Zaburzyłem się! Nie wiem, kim jestem...

Z tego rozchwiania zaczął do siebie gadać: „Jestem prze-
cież małym gnojkiem. No tak, czy nie? No tak. Jestem ma-łym 
gnoj-kiem! Nic tego nie zmieni! No, ale przecież... przed chwi-
lą... ona... Dołowiec... powiedziała „Bo się spalisz gapciu”. Tak 
właśnie powiedziała. To kim jestem? Nie wiem, kim jestem! 
A może... no tak, to jasne! Jestem małym gnojkiem gapciu! Ufff...

I kiedy się tak nurzał w rozpaczy wywołanej niewiedzą 
i  w  radości wywołanej nagłym olśnieniem, ona wzięła jakąś 
szmatę i wsunęła ją pod ruszt. Natychmiast chwycił. Wtedy 
ona tę szmatę wyszarpnęła. Rąbnął łbem, znaczy odwłokiem, 
w ruszt i wpadł w szczelinę między kuchenką a szafką. 

– No żesz ty! Nie wiem czy cię uratowałam – podsumowała 
i zagotowała mleko.

Zahaczył o coś odnóżem i zawisł. Bolało go całe ciało. Nie-
źle rąbnął. Ruszt był solidny. Żeliwny.  Ale to był spad! Tak 
czasem spadają dołowcy, gdy góra ich odrzuci. Widział to z pa-
jąka. Bo w kuchni był telewizor. I gadał. Ona nie oglądała, 
tylko słuchała. Spojrzał teraz w górę. U wylotu szpary tkwiło 
jej wielkie oko. 

– No żesz ty! Jezu, mam nadzieję, że żyjesz! Halo! – powie-
działo oko.

– Gdzie mi z tym widelcem? – wrzasnął, bo gmerała w szpa-
rze widelcem.

– Co ja z tym widelcem? Halo! Pająku! Chciałam ci pomóc, 
pająku. I w ogóle przestańcie mi tu przyłazić! Przyłazicie i przyła-
zicie, gnojki małe. Do lasu won! Tam są muchy! – zirytowała się.  

Powiedziała „pająku”? – znowu się zamyślił. – Nazwała 
mnie pająkiem? No tak, powiedziała „pająku” To w końcu, kim 
jestem? Małym gnojkiem? Gapciu? Małym gnojkiem gapciu 
czy pająkiem?! A jeśli jestem pająkiem, to kim jest... On? 

Zatęsknił za Nim. Ileż tam było do osnuwania! A tu? Ciasno, 
ciemno, nic. Na przemian ciepło i zimno. Jak piekło i niebo. 

BOŻENA KRACZKOWSKA

Pająk



Dołowcy bawią się w taką zabawę: piekło-niebo. Zabijają i ra-
tują. To nie jest wesoła zabawa. I właśnie teraz nie było mu do 
śmiechu. Znowu nie wiedział, kim jest. I jeszcze ta ciasnota...

– Umrę tu. Wyschnę. Umrę. I nawet nie będę wiedzieć, kim 
byłem. Jestem... – powiedział i zasmucił się. 

Nie miał jednak czasu na użale. Walczył o życie. Postanowił 
iść. Tłuszcz i okruszki pozwalały iść. Trochę do góry, trochę 
w bok. Znowu do góry. Złamane odnóże zwisało boleśnie... 
Byle do światła! Było z prawej. Więc od początku - trochę do 
góry, trochę w bok... Dowlókł odwłok do jasności. Ostatnie 
ruchy i… wylazł na ladę. Wielkie oko już tam było.

– Jezu. Myślałam, że zginąłeś! Zaraz ci pomogę – powie-
działo oko. 

– Nie pomagaj! Nie podchodź! 
– Albo nie. Radź sobie sam!

Dołowiec usiadła przy stole. Otworzyła laptopa i zaczęła pi-
sać: “Jestem małym gnojkiem. Mieszkam w pająku. Dołowiec 
tak go nazywa. Zadziera głowę i mówi: „O! Pająk!” Ja chodzę, 
snuję. Żyję życiami innych. On nie. On wisi odnóżami w dół. Ja 
raczej do góry. Dołowiec zadziera głowę, patrzy na mnie i mówi: 
„O, znowu ten mały gnojek wylazł”. I omiata rozpięte wokół 
niego sieci. Moje sie-
ci w nim. Mały gno-
jek w pająku...” 

Dokuśtykał do 
skraju lady. Wisiała tam 
ścierka. Więc po ścierce 
w górę. Teraz ściana. Po 
ścianie. Zegar. Po zegarze. 
Bliżej i bliżej... Niego. Za-
czął go nazywać On, Jego, 
Jemu, w Nim... Nie mogli 
przecież obaj być pająkami. 
A jeśli mogli...? 

– Nie, to niemożliwe! 
Raczej niemożliwe... Ja cho-
dzę, snuję. On nie. Może to 
jakiś inny gatunek? O, już 
czternasta! 

Po kwadransie był w Nim. 
Dołowiec wciąż pisała. 

„Albo nie. Radź sobie 
sam!” - wystukała na klawiatu-
rze. – Hm... co dalej? Może... 
jednak... zdechł?

Po chwili dopisała koniec: 
„Tym razem nie próbowała mu 
pomóc. Pająk w suchej szczeli-
nie zdechł.” Zamknęła laptopa, 
wstała, podeszła do ściany i włą-
czyła światło. Mały gnojek sie-
dział właśnie na obudowie ża-
rówki, gdy wszystkie zapłonęły. 

– Auć! Gorąco! – krzyknął. 

Odruchowo i gwałtownie podniósł odnóża i oparł odwłok 
o drugą żarówki. Usłyszał syk, poczuł  swąd i umarł.  

– Ech, znowu się przepaliła – westchnęła Dołowiec zagląda-
jąc w głąb żyrandola. – Ciągle się przepalają. Wszystko przez te 
małe gnojki! – powiedziała zirytowana. 

Weszła na taboret, wykręciła przepaloną żarówkę i spojrzała 
na nią pod światło.

– No to se, gapciu, pomieszkałeś. W lesie było siedzieć, 
a nie mi tu do domu się pchać! –  powiedziała i koniuszkiem 
palca strzepnęła z żarówki spalone ciałko pająka.  

I tak umarłem. Umarłem nie wiedząc kim jestem. Jakie to 
straszne. Jakie okropne... Przed śmiercią trzeba wiedzieć kim 
się jest. Przynajmniej przed śmiercią... Dowiedziałem się jed-
nak, że On, tam na  górze, też żył życiami innych. A czyim 
życiem żyła Dołowiec?

Minęło kilka dni. Za oknem było jeszcze ciemno. Dołowiec 
wstała, włączyła światło. Wtedy go zobaczyła. Wisiał między 
ramionami żyrandola.  

– No nie... Znowu ten mały gnojek przylazł. Przylazł i wy-
lazł. Przyłażą tu i wyłażą! Gnojki małe!  

Odkręciła ku-
rek z gazem. Gaz 

zasyczał, a potem ele-
gancko zapłonął. Pięk-

ny, błękitny. Mały gno-
jek chciał to zobaczyć. 

Przyjrzeć się. Dołowiec 
natychmiast go wyczuła. 

– Tylko spróbuj, ty 
mały gnojku!

Wzięła ze stołu szklankę 
i złapała w nią gnojka. Otworzy-

ła okno i zamachnęła się. Gnojek 
zdążył wypuścić nić i – jak zdo-

bywca szczytu, asekurowany liną 
– rąbnął odwłokiem o ścianę.  

– Do lasu won! A nie mi tu 
do domu się pchać! Żarówek nie 
nastarczam!

Zamknęła okno. Mały gnojek 
nadal wisiał. Zwinął odnóża, po-
tem je wyprostował, a potem wło-
sek po włosku, oczyścił. Podciągnął 
się na swojej linie pod blaszany pa-
rapet i zwinął w szarą kuleczkę.  

– Jutro tam wrócę - powiedział. 
– Bo małe gnojki zawsze wracają...

Użale – oznacza użalanie się ale 
w tym przypadku jest płytsze, bar-
dziej rzecz niż czynność, połącze-
nie użalania się z żalami – użale. 

fot. Bożena Chrostowska
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Słońce i księżyc
Podają sobie dłonie
Dwa oblicza całości
Tak też i człowiek
Dobro i zło
Po równo nosi w sobie

lubię chodzić po mieście  
lubię gdy zimno i wieje  
lubię chodzić po miastach  
wtedy gdy nie ma w nich ludzi  

kałuże lampy i neony  
zaczynają właśnie  
swą misję  

światło w pokojach dziecięcych 
ogrzewa określa 
nam życie. 

zawsze interesowały mnie  
silne niezdecydowane kobiety  

skóra wyciąga się na napiętym karku bębna  
twarz zasłaniają oczy  
asfalt ludzie i samochody  
na miejscu spalonych synagog  

brud słońce 
i my. 
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fot. Adrianna Wyszyńska
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Xochimilco, to miejsce niezwykłe. Leży po 
południowej stronie miasta Meksyk. Miesz-
kańcy stolicy lubią tam spędzać z całymi ro-
dzinami sobotnie i niedzielne popołudnia. 
Główną atrakcją Xochimilco są kanały, pocho-
dzące jeszcze z okresu Azteków i Tolteków. Po 
kanałach pływają kolorowe łódki,  nazywane: 
trajineras. Długość tras wodnych, to około 
190 km, krążących wokół małych wysepek po-
krytych roślinnością, tzw. chinampas. Jest to 
dawny system rolniczy Mezoameryki, którego 
początki sięgają 900 lat wstecz. Chinampas, 
to działki żyznej ziemi na powierzchni wody, 
mocno przymocowane do podłoża korzeniami 
rosnących w wodzie drzew. Dawni Indianie, 
którzy zamieszkiwali tamte tereny, byli otocze-
ni wodami jeziora Texcoco, ale nie mieli ziemi 
pod uprawę owoców i warzyw, więc żeby móc 
wygospodarować sobie jej  trochę, sami budowali działki na 
wodzie. Korzenie drzew ahuejotes, stanowiły podwodną kon-
strukcję utrzymującą je na powierzchni. Pod wodą  znajdowały 
się (i nadal się znajdują) wielkie pnie drzew, związane ze sobą 
włóknami  agawy i stosy gałęzi, które stanowiły mocną podsta-
wę działek, żeby się nie kołysały na wodzie. A na powierzch-
nię  sypano żyzną  ziemię do uprawy. I do tej pory istnieją te 
miejsca, i nadal są tam uprawiane warzywa, owoce i kwiaty, 
których zapach unosi się w powietrzu. Dlatego właśnie temu 
miejscu nadano aztecką nazwę: Xochimilco – Miejsce, gdzie 
rośną kwiaty.

Kanały Xochimilco rozchodzą  się w róż-
nych kierunkach na spore odległości, ota-
czając te sztuczne wysepki. Jedna z wysepek 
nosi nazwę Wyspa Lalek. Jest to dość ponure 
miejsce nawet w ciągu dnia, a co dopiero, 
o zmroku. Dawniej było omijane przez lu-
dzi wielkim łukiem, dzisiaj należy do atrak-
cji tzw. „Czarnej Turystyki”. Wyspa ta ma 
swoją legendę, która opowiada, że dawniej 
mieszkał tam pewien człowiek, który wcze-
śniej opuścił swój dom i żonę, zaszywając 
się na odludziu. Nazywał się Don Julian 
Santana,. Pewnego dnia zauważył w wodzie 
utopioną małą dziewczynkę, zaplataną w li-
lie wodne. Wkrótce potem zaczął miewać 
dziwne odczucia. Czuł, że coś go obserwuje, 
słyszał głosy, miewał napady dreszczy.  I po-
nieważ nie mógł sobie tego wytłumaczyć, 

postanowił zabezpieczyć się przed złymi duchami, obwieszając 
całą wyspę starymi lalkami o okropnym wyglądzie, często ma-
kabrycznym, żeby złe duchy czuły strach i się tam nie zbliżały.  
Te lalki wiszą  do tej pory, wszędzie dookoła na całej  wyspie: na 
drzewach, płotach, ścianach, na dachu domu. Jest ich bardzo 
dużo. Wytrzeszczają swoje przerażające oczy w różne  strony, 
nadal odstraszając złe moce. Są różnej wielkości, ale wszystkie 
sprawiają niesamowite wrażenie.  

WODNE OPOWIESCI
JOANNA ROSTAŃSKA

fot. Joanna Rostańska

rys. Joanna Rostańska
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Trzecia część sagi. Doszliśmy do współczesności i czas koń-
czyć. Nie znaczy to, że zespoły, które za chwilę opiszę są naj-
mniej ważne! One są może najważniejsze, bo właśnie teraz udo-
wadniają, że specyfika southern żyje i ma się dobrze. Nie będę 
opisywał, skąd są, bo przecież w XXI wieku mogą być zewsząd 
(akurat tak się składa, że w ich przypadku to nadal rdzenne 
południe). Nawet w Polsce grają fantastyczny southern: grupa 
“Highway” czy “Makar and the Children of the Corn”… Ci 
drudzy teraz zmieniają nazwę na prostszą (ma to być „Rattle-
snake”), bo chcą wejść na szersze rynki. Lider tego drugiego 
zespołu, Makar jest Białorusinem żyjącym w Polsce. Ostatnio 
w dyskusji napisałem koledze: mamy coś wspólnego z USA – 
przestrzeń. Oni dziki zachód, my Kresy. Makar, dziecko post-
polskiej przestrzeni… Niech podbiją zachód!! Z kolei Highway 
to ślązacy z krwi i kości, czarni jak silesian sound ale korzenie 
mający na highwayach południa.

Napiszę o trzech zespołach. Od razu uprzedzam – wybór 
jest jak najbardziej subiektywny. Pewnie są inne, lepsze, może 
bardziej znane? Być może słyszałem, ale to poniższa trójka za-
padła mi w serce i w uszy. Mój esej, mój wybór!

„Honey Island Swamp Band”. Poprzedni rozdział zakoń-
czyłem anegdotą o huraganie Katrina, który przyczynił się do 
powstania fajnego zespołu. To było właśnie o nich. Muzycy po 
dewastacji Nowego Orleanu przenieśli się do San Francisco 
i  właśnie tam narodziła się grupa. Muzycznie Kalifornia nie 
wywarła jednak na nich żadnego wpływu – to ciągle południo-
wa „swamp music”. Cajuńsko rozbujana, jakby lekko niedbała, 
hipnotycznie wciągająca. Dziesięć lat od chwili powstania ze-
spół wydał płytę o groźnym tytule „Demolition Day”. I cho-
ciaż czuć w tej muzyce groźny oddech „Katriny” (piosenka 
„Head High Water Blues”) to całość jest zadziwiająco pogodna. 
W końcu w Nowym Orleanie nawet pogrzeby są na wesoło… 

RAFAŁ STRZELCZYK

Ojcowie i synowie

fot. Dariusz Górkiewicz



Do tego naprawdę dobre kompozycje dają chłopakom dużo 
miejsca do pokazania swojej muzycznej klasy.

Zespół nie należy do tych najbardziej rozpoznawalnych ale 
naprawdę warto ich poznać. Na żywo widziałem ich w Olsz-
tynie w 2017 roku. Rozbujali amfiteatr. To był ten szczególny 
rodzaj południowego voodoo, który wciąga bez reszty i jakby 
trochę odrealnia postrzeganie rzeczywistości. Ach to hipnoty-
zujące współbrzmienie gitar! Od tego koncertu często wracam 
do „Demolition Day” a zespół zyskał stałe miejsce w moim 
młodym, southernowym panteonie. Mam nadzieję, że kiedyś 
w końcu będą mogli wrócić do swojego Nowego Orleanu, któ-
rego mentalnie tak naprawdę nigdy nie opuścili…

„Ten zespół to esencja południa” – ileż już razy pisałem te 
słowa? Teraz wypada je powtórzyć, bo będę pisał o Blackberry 
Smoke. Zespół z dwoma braćmi w składzie. Swoją drogą to 
ciekawe – strasznie dużo na południu tych „rodzinnych” ze-
społów. Od weteranów: Allman Brothers Band, przez Marshall 
Tucker Band aż po “juniorów”. Widać do razu, że te rodzinne 
więzi bardzo liczą się w konfederackich stanach… Z wyglą-
du trochę mi przypominają młodych Allmanów – długowłosi, 
wychudzeni, pociągłe twarze. No i też są z Georgii… Kapela 
powstała w 2004 roku i szybko zdobyła sobie uznanie w bran-
ży i wśród fanów. W swojej krótkiej historii zdążyli już zagrać 
trasy z takimi gwiazdami jak ZZ Top, Gov’t Mule czy Lynyrd 
Skynyrd. Dobry wybór starych mistrzów, wokalista Charlie 
Starr, gitarzysta Paul Jackson i bracia Turner potrafią rzetelnie 
rozgrzać publiczność. I znów muszę powtórzyć, to co pisałem 
tu już wielokrotnie – podstawowym atutem zespołu jest szcze-
rość i prawda, widoczne w muzyce, którą proponują. Ot, cały 
southern, czyli prosta odpowiedź na trudne pytanie: „dlaczego 
zachwyca”? Bo - umówmy się – grać to obecnie potrafi każdy, 
nie każdy potrafi być szczery w tym co robi. Słychać, że to XXI 
wiek, ale jeszcze bardziej słychać inspirację starą, dobrą mu-
zyką południa. To wszystko brzmi naturalnie, nic nie zgrzyta. 
Do tego jeszcze ta południowa, sce-
niczna charyzma. Ostatnio wrzuci-
łem sobie koncert „Live In North 
Carolina”, jak ta muzyka unosi. 
Blackberry Smoke. Zapamiętaj-
cie sobie tę nazwę, warto…

No to już mamy odpowiedź 
na zadane pod koniec drugiej 
części pytanie. Tak, southern 
rock ma się w naszych czasach 
zupełnie dobrze. Pojawiają się 
świetne, młode zespoły, jest 

publiczność… Trwa magia południa. Jaka szkoda, że nigdy nie 
odwiedziłem tych miejsc! Cóż, pozostaje muzyka. Ta prawdzi-
wa muzyka, kiedy grupka młodych muzyków nie wstydzi się 
oddać niesamowitego hołdu legendzie.

Nazwali się „Drive-By Truckers”. Zespół działał już wcześniej 
ale umówmy się, że prawdziwy początek to monumentalny al-
bum „Southern Rock Opera”. Hołd, ba modlitwa! do Lynyrd 
Skynyrd, ojców i bogów southern rocka. Dwupłytowy, sorry – 
dwuaktowy, tak to opisują - cd z masą świetnej muzyki ukazał 
się w 2001 roku. Jakieś metafizyczne wprowadzenie całego stylu 
w nowe stulecie. Cóż, nie ma przypadków, są znaki… 

„Southern Rock Opera” to opowieść (opera?) o pewnym ze-
spole. Wielkim zespole. O jego historii, wzlotach i upadkach. 
Chwilach chwały i tragediach. Usłyszymy historię dętego kon-
fliktu grupy z Neilem Youngiem, opowieść o Cassie Gaines, 
która poleciła do zespołu swojego brata… „Drive-By Truckers” 
to zespół słowa, taka poezja śpiewana z południa, muzyka tylko 
ilustruje obszerne, wzruszające teksty. Płytę drugą (akt drugi) 
kończy dramatyczna opowieść o lotniczej katastrofie zespołu. 
Ostatni utwór „Opery” to wyciszenie. Modlitwa za tych, któ-
rzy odeszli. Modlitwa do aniołów… Jeszcze tylko ostatnia stro-
na książeczki kompaktu a tam:

„The End
Dedicated to America’s Greatest
Rock and Roll Band
Lynyrd Skynyrd”

…i cisza. “Drive-By Truckers” wydali jeszcze wiele wspa-
niałych, poruszających płyt, ale “Southern Rock Opera” wy-
starczy. Z miłości można zrobić wiele rzeczy, od cudownych po 
głupoty. Z miłości (i tęsknoty) powstał ten album. Hołd zło-
żony ojcom przez następne pokolenie. Hołd złożony temu cze-
muś, co nazywamy Southern Rockiem. To nie tylko muzyka, 

to zjawisko, styl życia, filozofia. 
Wszystko kiedyś się skończy, 
tak jak kończy się ten esej. 
Dzięki Bogu southern wciąż 
ma się dobrze. Dzięki Bogu 
i młodym ludziom, takim 
jak ci z „Honey Island 
Swamp Band”, „Black-
berry Smoke” czy „Dri-
ve-By Truckers”. Lets get 
southern!
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