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Polemiki: Fryckowski atakuje Prisiñskiego

POETA Z KUL¥
BILARDOW¥
ZAMIAST MÓZGU

Polemizowanie z Zygmuntem Prusiñskim nie
ma wiêkszego sensu, jednak nie znoszê k³am-
stwa i tak modnego obecnie matactwa, wiêc
uzna³em, ¿e kilka spraw nale¿y czytelnikom
wyja�niæ.

Chcia³bym odnie�æ siê do artyku³u �intelek-
tualisty�, jak sam siebie nazwa³ Prusiñski w �G³o-

sie Pomorza� z dnia 6 marca, a który to artyku³ ukaza³ siê te¿ we
�Wsi Tworz¹cej� nr 2. Otó¿ intelektualista Prusiñski nazywa ama-
torami pisarzy zgromadzonych w s³upskim ZLP. Mieæ takie zdanie
o Zygmuncie Flisie, Janie Ryszardzie Kurylczyku czy Bartoszu Mu-
szyñskim jest dowodem (�) najzwyczajniejszego nieuctwa i braku
oczytania. (�)

Prusiñski nie rozumie wiersza Czes³awa Mi³osza �Poeta pa-
miêta�. To jeszcze rozumiem, bo omawia siê ten wiersz w gimna-
zjum. Dlaczego jednak nasza Gwiazda Pomorza i okolic tytu³uje
mnie sekretarzem, na Boga nie rozumiem? (�) Domaga siê, abym
podziêkowa³ mu publicznie za napisan¹ recenzjê z moich Trenów.
Znam kolego te uk³ady, sam siê tym chwalisz. (�) Je¿eli wyda³em
jaki� tomik, to ¿yje on swoim ¿yciem i ka¿dy odbiorca ma prawo
pisaæ o tym, jak chce. O nic nie zabiegam, nikogo o recenzje nie
proszê, za negatywne siê nie obra¿am.

Intelektualista Prusiñski, pozuj¹cy na poetê (�) udaje, ¿e
nie rozumie metafory �pod batut¹�. A jak nazwaæ 40 stron wstêpu
do pozycji licz¹cej 210 stron? Prawie 20 procent. I tu nasz inte-
lektualista nie ma racji. Antologia gra. I to miejscami na wysokim
poziomie, ale dziêki wierszom m³odych poetek (�).

Prusiñski ma racjê tylko w jednym miejscu: �Fryckowski (...)
sam siê obna¿a.

�Tak, zawsze robiê to sam. (�) Dlaczego mieszkaj¹c tyle lat
na wsi, nie zabra³em siê za podobn¹ inicjatywê? Z dwóch powodów.
Po pierwsze powiaty istniej¹ dopiero pi¹ty rok, o czym mój kolega
raczy nie wiedzieæ, po drugie w przeciwieñstwie do niego nie krad-
nê pomys³ów innym, a s³ysza³em o inicjatywie starostwa wcze�niej.

A ¿al, ¿e taki intelektualista nie czyta lokalnej prasy i nie
wie, ¿e w³a�nie w Dêbnicy Kaszubskiej, dziêki mojej inicjatywie,
odbywa siê Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poetów Pomorza. Kiedy
piszê te s³owa ju¿ wiem, ¿e na tegorocznej imprezie bêd¹ recyto-
wane wiersze Iwony Wróblewskiej i Emilii Zimnickiej - pewnie
dziêki almanachowi �Wiejscy Poeci�. Tylko, komu za to dziêkowaæ
jak nie nauczycielom, którzy przygotowuj¹ dzieci do konkursu.

Wracaj¹c do tytu³u antologii, tu¿ przed jej ukazaniem siê spo-
tkali�my siê z intelektualist¹ Prisiñskim. Na ulicy Sienkiewicza w
S³upsku. Zgodzi³ siê ze mn¹, ¿e tytu³ jest niezrêczny, na si³ê nas
przypisuj¹cy do ziemi, i prosi³, abym zadzwoni³ do Zbyszka Babia-
rza-Zycha i zaproponowa³ kilka tytu³ów. Czy tak nie by³o kolego?

W kolejnym akapicie Prusiñski u¿ala siê nad sob¹, ¿e ma tylko

cztery klasy szko³y podstawowej. By³em wczoraj w S³upsku. Nikt
nie zburzy³ szkó³. Stoj¹ nadal i mo¿na edukacjê uzupe³niæ. (�)
Mój tekst w biuletynie nie by³ akademickim wyk³adem, bo ponad
po³owa to by³y cytaty z Prusiñskiego. �Ty do mnie kamieniem, ja do
ciebie kwiatem�. Zygmunt, (�) w jakiej Biblii znalaz³e� tê �m¹-
dro�æ�, chyba w Biblii Badylarzy? (�) Jan Karski z Nowego Jor-
ku nie jest historykiem tylko publicyst¹. Cud nad Wis³¹ i zryw z
1980 roku. Reszta to �wojenki i powstania�. �miem tu postawiæ
pytanie: czy Zygmunt Jan Prusiñski jest POLAKIEM? Nie jest
Nim dla mnie ten, który wyniszczenie polskiej inteligencji, bez-
powrotny zabór naszych dóbr kultury nazywa wojenk¹, który nie
widzi czerwieni krwi w Powstaniu Warszawskim. (�)

Nigdy nie twierdzi³em, ¿e piszê dobre wiersze. (�) Je¿eli
�moje haiku by³o z³e�, jak pisze Prusiñski, to dlaczego powo³a³
mnie, bez mojej zgody, do prac w jury w konkursie na haiku, kon-
kursu którego nigdy nie rozstrzygn¹³, a ja je¿d¿¹c po Polsce muszê
siê z tego t³umaczyæ, bo gdzie� w prasie zamie�ci³ sk³ad jury?
(�) Czego mam zazdro�ciæ Prisuñskiemu? Jestem m³odszy, wy-
¿szy, mam wiêcej w³osów i zêbów, mam wyrozumia³¹ ¿onê, dwoje
cudownych dzieci, pracê, osiem wydanych ksi¹¿ek, kilkoro szcze-
rych przyjació³. Pozostaje zazdro�ciæ g³upich pomys³ów. (�)

 I refleksja ostatnia. Dla inteligentnych. Pamiêtamy jak ciê¿-
ko by³o wyjechaæ z kraju. Jak to siê sta³o, ¿e Prusiñski opu�ci³
Polskê tu¿ przed stanem wojennym? Jako� na paszport trzeba by³o
sobie zas³u¿yæ. Jak to siê robi³o? Wiemy. W cytowanym ju¿ nume-
rze �G³osu Pomorza� Prusiñski mówi o sobie �uchod�ca�. Tak ucho-
dzi³ od rachunków za zniszczony hotel w Bytowie, po pijackiej
poetyckiej imprezie. (�)

 Jerzy Fryckowski
Dêbnica Kaszubska

Gdybym uwierzy³, ¿e Jerzy Fryckowski jest
�hub¹�, by³by to zaszczyt w przyrodzie, bo
huba jest trwa³a w swojej naturalnej ¿ywot-
no�ci. Ale trafnie s¹dzê, ¿e Fryckowski jest
pijawk¹ z czarnym charakterem, a na pewno,
li tylko sobie znanym masochist¹.

 To, co wyprawia �biedny" poeta z Dêbnicy
Kaszubskiej jest szczytem szatañskich instynktów. (�) Mojemu
adresatowi dedykujê cytat z Kutza: �Gatunek ludzki u nas jest
skarla³y. Bardziej rozwinê³a siê u nas demoralizacja ni¿ demokra-
cja. W Polsce byæ cz³owiekiem przyzwoitym jest bardzo trudno.
Wychodzi obecnie (...) ca³e gówno odziedziczone z przesz³o�ci�.
(�) Jerzy Fryckowski przylepi³ siê do mojego cienia i gra m¹dra-
linê z mandarynk¹ w buzi. (�) Chce zrobiæ ze mnie �zetemesia-
ka", niech tak bêdzie, ale przypominam, i¿ w tamtym zaborczym
systemie 80 procent gwiazd m³odego pisarstwa by³o pod ochron¹
Jana Sieñki; dzi� wielu ucieka od przesz³o�ci, a ja nie uciekam,
bo, nie mam powodów, tym bardziej politycznych. Fryckowski pod-
biera mnie, jak wyjecha³em z Polski tu¿ przed stanem wojennym.
Zwyczajnie(�), dlaczego nie mog³em wreszcie wyjechaæ i odpo-
cz¹æ od Polski? Zgad³. Moje korzenie podobno s¹ ¿ydowskie. Dzia-

Prusiñski odpowiada Fryckowskiemu

POETA...
MASOCHISTA!
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dek Stanis³aw by³ szklarzem w ̄ ychlinie, ojciec Lucjan by³ poborc¹
w Otwocku, a ja, bez szko³y i zawodu �motylkujê" przez ca³e ¿ycie.

Mój kolega po piórze próbuje zmusiæ mnie do szko³y, to szla-
chetny gest. Ale lubianemu przeze mnie pisarzowi Stefanowi ¯e-
romskiemu, te¿ nie chcia³o siê uczyæ. Oczywi�cie nie chcê siê
równaæ do mistrza prozy. Ale � jak zapewne wielu pamiêta, bo taki
wiersz kiedy� napisa³em � �Moj¹ matka by³a ulica�.

Jurek charakteryzuje swój wygl¹d. A ja na to mu odpowiem, ¿e
co do uzêbienia, to mam dok³adnie sze�æ zêbów. Nied³ugo stracê u
dentysty jednego, bêdê mia³ ich piêæ. W moim tomiku �W krainie
¿ebraków s³yszê bluesa", w wierszu pt. �Koszula, zêby i inne do-
datki do wiersza" napisa³em: �Po ka¿dej nocy / wyp³ukujê z rana
sny z zêbów,/których mam coraz mniej. /Mogê na pamiêæ podaæ
liczbê; /jest ich dos³ownie - na d³oni zliczyæ./Poeci w Rzeczypo-
spolitej, /nie wiecie o tym, ¿e jestem/ Królem Szczerbatych Po-
etów!/ Jest mi z tym do twarzy./Czasami mam problem z dykcj¹ /
kiedy czytam wiersz. /Lecz nie mam ¿adnych,/nie czujê zaczepnych
kompleksów/ przymocowanych niczym huba./W moim kraju/nie tyl-
ko poeci s¹ szczerbaci".

Do tego osobliwego arsena³u dodam, ¿e mam troje dzieci:
Ameliê, Marcina i Konrada. Za sob¹ cztery ¿ony - szykuje siê
piêta. (�) Do tego dziêkujê Bogu, ¿e jestem ze znaku �Wagi",
mam, wiêc wrodzony humor i poczucie ducha. Mam wnuka Mate-
usza. (�) Ksi¹¿ek autorskich tylu nie mam, choæ tyle mam do
wydania. Czekam na propozycje sponsorów. Zjecha³em za to ca³¹
Europê, mia³em wieczory autorskie w Monachium, Hamburgu, Bar-
celonie, Londynie, Wiedniu, Pary¿u, Stutgardzie i kilkakrotnie w
obozie dla uchod�ców w Traiskirchen.(�)

Je¿eli J. Fryckowskiego tytu³ujê �sekretarzem", to pewnie nim
jest w ZLP. Co do recenzji �Z³odzieje czere�ni", któr¹ debiutowa-
³em w lubelskim �Akcencie" /Nr l, rok 1992/ i jednocze�nie w
�Kresach", jako krytyk, to w³a�nie �dziêki niemu",  Adamowi Liza-
kowskinnu, ¿e napisa³ piêkny dokument poezji na emigracji, i¿
zdopingowa³ mnie do napisania. Autor ten pó�niej sam postara³
siê, by wydruk by³ te¿ w �Dzienniku Zwi¹zkowym" w Chicago. Jan
Karski dawno nie ¿yje, je�li napisa³ o historii Polski, to nie musia³
akurat ostaæ siê akademickim historykiem - wyk³adowc¹. Ten, cho-
cia¿ nie k³ama³, a ¿e pisa³ jako publicysta, to mu to nie ujmowa³o
wcale. (�)

Jurek wypomina mi pijackie burdy w zamkowym hotelu w Byto-
wie. Tam akurat zajmowa³em siê poetk¹ - wewnêtrznie - i nie ob-
chodzi³o mnie wcale to, ¿e poeci w roli krzy¿ackich rycerzy sta-
czali boje z martwymi przedmiotami. Ja wola³em ¿ywy podmiot,
cia³o kobiety, z któr¹ uprawia³em erotyki, nie tylko w wierszu. A
co do ZSMP: organizacja ta by³a na tyle praktyczna, ¿e choæ mia-
³em w 1980 roku 33 lata, to �starego konia" nikt by nie chcia³,
zreszt¹ do dzi� nie mam legitymacji cz³onkowskiej, bo archiwum
przed zmian¹ systemu zosta³o zniszczone i spalone w Lasku Pó³-
nocnym. Chocia¿ z tej organizacji i KKMP wyp³ynê³o wielu uzna-
nych poetów i pisarzy. (�)

Zygmunt Jan Prusiñski
Ustka

Teksty J. Fryckowskiego i J. Z. Prisuñskiego publikujemy
ze znacznymi skrótami. (z)

Zawsze martwiê siê o swój kraj

WIECZÓR AUTORSKI
Czym jest dla mnie poezja? Lekarstwem na ¿y-
cie. Mam, dok¹d uciec, w kryzysie psychicz-
nym, od samotno�ci. Kiedy piszê wiersze, mam
przed sob¹ ca³y �wiat. Nie muszê wychodziæ z
domu. Nie muszê obje¿d¿aæ �wiata. Budujê go
po swojemu, w mi³o�ci i w przyja�ni.

Do spotkania w Bibliotece Miejskiej w
Ustce przygotowywa³em siê starannie, by nie
zgubiæ ¿adnej m¹drej my�li, nie tylko zapisanej

w poezji, w moich wierszach, ale i by byæ przygotowanym na ewen-
tualne pytania. Oczywi�cie, uwielbiam prowokuj¹ce pytania, za-
skakuj¹ce z intelektualnego pod³o¿a, ale i te, dlaczego piszê wier-
sze. Szanuj¹c odbiorców w starszym wieku, po¿¹da³em m³odszej

publiczno�ci, w szczególno�ci tej z nauk humanistycznych, która
interesuje siê literatur¹, poezj¹.

I tak zapuka³ dzieñ 4 kwietnia 2003 roku. Zajrza³em do pra-
sy. �G³os Pomorza" napisa³, ¿e �autor zaprezentuje wiersze z naj-
nowszego tomiku �W krainie ¿ebraków s³yszê bluesa". �Dziennik
Ba³tycki" notatkê zatytu³owa³ do�æ prowokuj¹co: �Wiersze i poli-
tyka", dodaj¹c, ¿e �Prusiñski bêdzie prezentowa³ swoje najnowsze
utwory literackie�. Oczywi�cie spotkanie odby³o siê dziêki pomocy
kierownictwa usteckiej biblioteki. (�) Autora zawsze ciekawi,
ile osób przybêdzie. Wiem dobrze, i¿ biedniejszych w naszym re-
gionie i w Ustce jest wiêcej, a chleb z ¿yta jest wa¿niejszy od tego
rodzaju pokarmu, jakim jest wiersz. Na oko, by³o dwadzie�cia osób.
Jeden mê¿czyzna, nikt z m³odzie¿y, tylko nie zawiod³y kobiety.
Ale, gdyby odliczyæ personel biblioteki, to czyta³bym wiersze i
mówi³bym o literaturze do kilkunastu osób, a mo¿e i do kilku...

Pociesza³em siê, bo onegdaj w Wiedniu, w �rodowisku arty-
stycznym poetka z Krakowa Ewa Lipska mia³a do dyspozycji tylko
osiem osób. By³em, wiêc i tak w komfortowej sytuacji. W dzisiej-
szych czasach poezjê kochaj¹ wszyscy... To jest dowód, jak daleko
odeszli�my od cywilizacji. Najpierw gospodarz placówki kultural-
nej, w osobie sympatycznej kierowniczki biblioteki, wprowadzi³
publiczno�æ w arkana mojej artystycznej bibliografii. Wieczór au-
torski zacz¹³em od odczytania autorskiego manifestu. O sobie pi-
saæ, to jakby wystartowaæ na stadionie samemu, nie maj¹c ko³o
siebie konkurentów. Ze wzglêdu, i¿ moja poetyka wi¹¿e siê z pro-
blemami spo³eczno-politycznymi, ceniê sobie tych twórców, którzy
s¹ odwa¿ni i wierni, i pamiêtaj¹ o w³asnej ojczy�nie. Jestem z krwi
i ko�ci Polakiem i zawsze martwiê siê o mój kraj, by zszed³ z drogi
nadziei, bo s³yszê o niej od roku 1948 roku, a osi¹gn¹³ normalny
standard - jak w innych cywilizacjach to siê dzieje. Normalno�æ
jest po¿¹dana. Mo¿na podejmowaæ bezpieczne tematy, ale to my,
poeci wskazujemy niczym drogowskazy, kierunek, co siê zwie: kul-
tura. Ta w pojêciu bycia g³osem narodu.

Dziêkujê Bogu, i¿ da³ mi tê szansê i wybra³ mnie spo�ród
milionów byæ tym a nie innym metafizycznym twórc¹. Od 1974,
kiedy to przyjecha³em do Ustki z Otwocka, dopiero tego wieczora,
w dniu 4 kwietnia 2003 roku, mia³em w tym mie�cie pierwszy raz
spotkanie autorskie. Potrzeba by³o a¿ 29 lat czekaæ no tê komuni-
kacjê. To dobre �wiadectwo, jakie to ¿ycie nasze jest zak³amane,
albo sami siê oszukujemy, ¿e nam nic nie jest potrzebne. A w³a�nie
na prowincji, ta ma³a spo³eczno�æ powinna do siebie lgn¹æ, przy-
bli¿aæ siê, dyskutowaæ. Objecha³em i widzia³em prowincje Europy.
Takie Gahen pod Klegenfurtem w Austrii, mniejsze o po³owê od
Ustki miasteczko. W jednym miejscu kilkaset ludzi: jedz¹, pij¹
alkohole, dyskutuj¹, tañcz¹ do �witu, orkiestra wieloosobowa gra
folklorystyczn¹ muzykê i piosenki, i nie ma ekscesów. Dontca�ter,
w Pó³nocnej Anglii, miasto jak Ustka. Po mszy ludzie zbieraj¹ siê
w dzielnicowym klubie, na instrumencie klawiszowym gra kobieta
puszysta, ksi¹dz wraz z wiernymi pije piwo, ludzie tañcz¹, �piewa-
j¹. Widaæ rado�æ naturaln¹, bez ¿adnego snobizmu. Przypominaj¹
mi siê �Dzienniki" Witolda Gombrowicza. Gdzie�, w której� czê�ci
�wiata jest bankiet. Miêdzynarodowa spo³eczno�æ. I taki obrazek.
Kilku Polaków pragn¹c zaimponowaæ mówi do cudzoziemców, ¿e
mamy Kopernika, Sk³odowsk¹, Chopina, Mickiewicza. Tu¿, obok
stoj¹cy Gombrowicz, podszed³ do nich i rzek³: �Panowie, uspokuj-
cie siê, ka¿dy naród ma swoich bohaterów, to nie przystoi w towa-
rzystwie".

                                            Zygmunt Jan Prusiñski
Ustka

Koniecznie przeczytajcie

BAJKA
Jan obudzi³ siê w �rodku nocy. Siad³ na ³awie, naprzeciw okna.
Widaæ by³o z dala, osnute mg³¹ jezioro. Wierzby i olchy, w tle
trzcin, przybra³y widmowe postacie.

Czu³ siê wypoczêty i odprê¿ony jakby spa³ ca³¹ noc, a nie kilka
godzin. Chyba za wcze�nie wsta³em - pomy�la³. Trudno, pójdê na
³¹kê zobaczyæ, czy wiatr nie zniszczy³ siana w kopkach.

Chcia³ obudziæ ¿onê Elfridê, ale machn¹³ rêk¹, podszed³ do
szafy, ukroi³ kawa³ wêdzonej s³oniny, pajdê chleba, zawin¹³ wszystko
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LEGENDA
O PANU Z IZBICY
PILNUJ¥CYM
SWYCH W£O�CI

Nikt nie zna imienia syna dziedzica z Izbi-
cy, który zgin¹³ tragicznie. Wiele tajemnic
kryj¹ poro�niête bluszczem fundamenty i
ruiny pa³acu von Rosse w parku izbickim,
zburzonego w czasie zawieruchy wojennej.

Wiatr tylko jesienny, stado kruków i
sowa puchacz, znaj¹ ból rodziców po stracie
jedynego syna. Ten jednak nawet po �mierci
pamiêta³ o swych w³o�ciach. Po latach uka-

zywa³ siê mieszkañcom Izbicy. Widzia³ go nie¿yj¹cy ju¿ w³a�ciciel
sklepu, pan Stefan Jaskólski.

Ksiê¿yc jasnym �wiat³em, srebrzy³ bagna i pola, gdy wraca³
konnym wozem z towarem. Czasy by³y powojenne i niebezpieczne
Pan Stefan mia³ przy sobie broñ. Podró¿ przebiega³a spokojnie, a¿
do momentu, gdy dojecha³ do cmentarza. Nagle konie, stanê³y dêba,
strzyg¹c uszami. Nie pomóg³ bat, ani ponaglanie. W �wietle ksiê-
¿yca z g³êbi lasu, schodzi³ wysoki, postawny mê¿czyzna, ubrany w
czarny p³aszcz z peleryn¹ i � wysoki kapelusz.

Pan Stefan s¹dzi³, ¿e ma do czynienia z bandyt¹. Nacisn¹³ na
spust karabinu, ten ani drgn¹³. Spocony ze strachu, zrozumia³, ¿e
zjawa to duch syna dziedzica von Rosse. Kiedy postaæ skrêci³a na
drogê w kierunku parku, konie ruszy³y galopem do samego ko�cio-
³a.

Cienisty las, rosiste ³¹ki, przydro¿ne lipy znaj¹ prawdê o przy-
wi¹zaniu m³odego pana von Rosse do piêknej izbickiej, jeziornej
ziemi.

                                            Emilia Zimnicka
Izbica

w lniany rêcznik i wyszed³ z domu. Szed³ poln¹ drog¹, omijaj¹c
dêby. Rosa skrzy³a siê na trawie, a on szed³ ra�no pod�piewuj¹c.
Ani siê spostrzeg³, gdy wszed³ do lasu, za którym by³a jego ³¹ka.
Tuzin dorodnych kop siana przysiad³o na wykoszonej ³¹ce jak gro-
madka kobiet. Wiatr nie naruszy³ ¿adnej. Postawi³ ko³o siebie gra-
bie, zmêczony przysiad³ pod krzakiem g³ogu, wyj¹³ zawini¹tko i
zacz¹³ je�æ.

Nagle w�ród kop siana, w tle gasn¹cej zorzy ujrza³ postaæ
dziewczyny ubranej w modr¹ spódnicê i wyszywan¹ w fioletowe kwiaty
bluzkê. Skinê³a na niego rêk¹, mówi¹c prosz¹co: - Daj kawa³ek
chleba, gdy¿ jestem g³odna, a zdradzê ci pewn¹ tajemnicê. Johan
podzieli³ siê z ni¹ �niadaniem. - Duch jeziora mnie prze�laduje,
rzek³a dziewczyna - lecz nim zniknê, powiedz s¹siadowi Horstowi,
by nie jecha³ jutro na targ do G³ówczyc, bo zginie.

Zdumiony ch³op chcia³ spytaæ, w jaki sposób i dlaczego, ale
nieznajomej ju¿ przy nim nie by³o. Zosta³ tylko zapach wodnej
miêty i czerwony koralik. Zamy�lony wraca³ do domu - nie dowie-
rzaj¹c - sen to czy jawa. Historiê tê powtórzy³ ¿onie. Naradzili siê
wspólnie, ¿e nie powtórz¹ tego s¹siadowi. - Po co straszyæ Horsta
- powiedzia³a Elfrida.

Horst pojecha³ na targ konno z we³n¹, lnian¹ przêdz¹ i dro-
biem. Zadowolony z zarobionych pieniêdzy wraca³ pod�piewuj¹c.
Nagle na drodze blisko wsi wypad³o stado dzików z loch¹. Konie
ponios³y, wóz siê rozlecia³, Horst zmar³ od uderzenia g³ow¹ o ka-
mieñ. Na miejscu wypadku, znaleziono pêk miêty i czerwony kora-
lik panny wodnej.

Johan i Elfrida, ka¿dego wieczoru wspominali to tragiczne
wydarzenie, uwa¿aj¹c siê za winnych �mierci Horsta.

                                            Emilia Zimnicka
Izbica

Odbudowa pa³acu
w Poganicach

Sta³ siê cud�
Z marzeñ i pracy
Pani Lucyny Dziecielskiej
             o¿y³ dwór w Poganicach
Dzi� dach i �ciany�
L�ni¹ w jesiennym �wietle
              s³oñca i ksiê¿yca
Li�cie z³ote, czerwone motyle
Przypominaj¹ szczê�liwe chwile
             dawnych mieszkañców
dworu
Ciemn¹ noc¹ snuj¹ siê duchy
               Przesz³o�ci
Ptaki w parku nuc¹ pie�ñ
              podziêkowania i
rado�ci
za odbudowanie nadziei
w czasach�
gdy wiatr ³amie stuletnie drzewo
bieda za�
sprawia, ¿e w proch rozpadaj¹
siê ludzie, marzenia i gniazda

Emilia Zimnicka

Fraszki - Matka

£zy, serce i ciê¿kie spracowane rêce
To jest ca³a Matka i pewnie nic wiêcej.

***
Wiem, ¿e moja s³awa nie porusz¹ nieba,

I Matki te¿ nie wzrusz¹, bo tego nie trzeba,
Gdy¿ Matki serce w mi³o�æ jest tak przebogate,

¯e tego nie wyra¿¹ wszystkie mowy �wiata,
Ale jakby tak dziecka sumienie ruszy³o,
To bym siê cieszy³, to by dobrze by³o.

***
Matka dziecku ¿ycie daje

Z  czasem to dziecko matka siê staje,
I tak od pocz¹tku ¿ycie siê przeplata,

I tak pewnie bêdzie a¿ do koñca �wiata.
***

Na pocz¹tku by³o s³owo � tak by³o na �wiecie
Ja rzeknê, jakie s³owo: �Mamo - rzek³o

dzieciê�.
***

Nic tu po mnie, co Tobie Matko napisa³em,
To wszystko ju¿ jako dziecko z Twych piersi

wyssa³em.

Jan Wanago, Wrze�nica

Ruch zegara

Nie mo¿na na zawsze z³o¿yæ
westchnieñ
w celi bez okien.
Masz blad¹ twarz,
za drzwiami zima
a z ciebie li�cie spadaj¹...
Ostatni raz wychodzisz�
- zapach cygar
francuskich perfum,
W rytm ruletki
idziesz na przeciw sali
lustrzanej
w której ty to tylko
szelest li�ci,
drewna pod³ogi,
a ¿ycie to
ruch zegara...

Sylwia Mackus

Zimne noce

Przykro mi,
ale nic wiêcej nie mogê powiedzieæ.
To za bardzo boli,nie wiem czy ciebie
ale na pewno...
Bo wiesz,
te d³ugie zimne noce,
to one sprawiaj¹, ¿e wszystko
wydaje siê bardziej zmêczone
i ¿e
biel przypomina jedynie �lady na �niegu
i czeki bankowe...
Nie mogê nic wiêcej powiedzieæ
bo przecie¿ wiesz jak trudno znale�æ
s³owa
miêdzy jednym a drugim z³amanym
prze�cierad³em,
gdy rozmazanany, kontur ust wo³a
o �wit
a noc jeszcze nie nadesz³a...

Teresa Opacka, Ustka
METAMORFOZY

Najpierw on pragn¹³ chciwie ona za� mu sk¹pi³a,
lecz gdy skosztowaæ da³a hojno�ci¹ go ol�ni³a.
Od tej chwili ochoczo i czule do siê lgnêli,
gdy na ten sam smako³yk wielk¹ oskomê mieli.

I by³o im pogodnie,rado�nie i rozkosznie,
a¿ tu ni st¹d ni zow¹d,gdy sad za�piewa³ wio�nie,
jemu siê smako³yka kompletnie odechcia³o
natomiast jej siê czê�ciej i coraz bardziej chcia³o.
Niebawem z tych relacji wy³oni³ siê ambaras.
On i ona stali siê ch³odni i gnu�ni naraz.
Patrz¹ na siebie bykiem,jedno na drugie gdera.
Rozkosze diabli wziêli.¯ar sercom nie doskwiera.
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CZY MAM TALENT?
Szanowna Redakcjo!

Nazywam siê Dorota Krawiec, mam 24 lata. Uro-
dzi³am siê w roku 1978 w S³upsku. Mieszkam na ulicy
Krasiñskiego. Jestem po szkole zawodowej, mam wy-
uczony zawód sprzedawcy. Mieszkam z rodzicami i

braæmi. Kiedy ukoñczy³am dwana�cie lat zaczê³am pisaæ opowiada-
nia, potem ksi¹¿ki, ale krótkie. Uwielbiam pisaæ, ale czy mam
talent, to nie wiem, choæ rodzice i bracia uwa¿aj¹, ¿e mam. Inte-
resujê siê tañcem, uwielbiam zwierzêta, sama mam dwa psy i jed-
nego kota. Jestem osob¹ bardzo wra¿liw¹ na z³o tego �wiata, ale
potrafiê siê �miaæ i lubiê ¿artowaæ. Wydaje mi siê, ¿e to wszystko,
co mogê w tej chwili napisaæ o sobie.

Dorota Krawiec
S³upsk

Cztery pory roku

Popatrz w okno wiosna
Wtedy najpiêkniej
To Matka Natura

Popatrz w okno latem
Wtedy s³oneczko rzuca promienie
Przyozdabia w z³ociste odcienie

Dorota Krawiec

Pierwszy raz na ³amach �Wsi Tworz¹cej�
Marcin Greczuk, Widzino

Autor jest wiejskim nauczycielem. Debiutowa³ w miesiêczniku
�Radar� na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych. Publikowa³ m.in. w �Ziemi
Gorzowskiej�, �Wielkopolskim Zag³êbiu� i �G³osie Kobylnicy�.

Mój wuj

nie boi siê duchów
psa nie boi siê ¿adnego
�byle merda³ choæ trochê ogonem�
ju¿ rêkê wyci¹ga do niego

nie ma auta i innych rzeczy
zbêdnych
ma g³owê pe³n¹ m¹drych rad
które
komu powiedzieæ
kiedy nie chce s³uchaæ
zapêdzony �wiat

tak stu³ê na krzy¿u powiesi³
koronkami obszyt¹
¿e jego Chrystus
skrzydlaty
do nieba wzbija siê jak ptak
ale nie ulata � zostaje z nami

nad ko�ció³kiem
gwiazda, która go niepokoi
na wieczornych spacerach
nadziwiæ siê nie mo¿e:

�czemu ta gwiazda rogata
mój Bo¿e�

zim¹
nie wietrzy plebani bez potrzeby
bo skurczy³ siê i on
i �wiat jego � malutki
ciasny pejza¿

droga od narodzin do �wi¹tyni do cmentarza
do �mierci
wci¹¿
na oczach naszych
siê powtarza

a ksi¹dz Wac³aw Poranny
oczy przemywa
by na pewno
dobrze dojrzeæ
do hostii Chrystusa
by przejrzeæ rankiem na �wiat Bo¿y:
ogarn¹æ ogromny spraw horyzont
wszystkiego co On stworzy³

Popatrz w okno jesieni¹
Spadaj¹ce li�cie
A kasztany � jest ich tak du¿o

Popatrz w okno zim¹
To w³a�nie wtedy Dziadek Mróz
Daje znaki ¿ycia

Cztery pory roku

Poczta redakcji

NASTROJOWE
WIERSZE
Do pani Emilii Zimnickiej napisa³ red. Andrzej Zalewski z EKO-
RADIA. Pani Emilia wys³a³a mu nasz¹ antologiê �Wiejscy poeci�.

Redaktor. A. Zalewski dziêkuje jej za list i � jak napisa³ �
nastrojowe wiersze. Pochwali³ siê, ze okolice Izbicy, w której mieszka
nasza poetka, zna do�æ dobrze, bowiem zaraz po wojnie jako stu-
dent Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego pracowa³ w Cecce-
nowie k. Wicka. Bywa³ te¿ w Pob³ociu k. G³ówczyc. �Pamiêtam te
odleg³e czasy, kiedy jeszcze mieszkali tam wszêdzie Niemcy a Po-
lacy zasiedlali te ziemie � pisze w li�cie. - W Pob³ociu by³ kie-
rownikiem gospodarstwa p. Wojciech Krzymowski. Piêkna przyro-
da, rzeka £eba, te ³¹ki pe³ne gêsi dzikich, ryby� Wêdruj¹ce pia-
ski i zasypany piaskiem ko�ció³ chyba w³a�nie ko³o Izbicy�. Cie-
szê siê, ¿e Pani wiersze s¹ nie tylko do szuflady, ale tak¿e s¹
drukowane��

Panu A. Zlewskiemu dziêkujemy za to mi³e wspomnienie Zie-
mi S³upskiej. ¯yczymy du¿o, du¿o zdrowia i wielu jeszcze wspania-
³ych chwil w ¿yciu. (z)

Zawsze wierzy³am w obecno�æ kogo� niewidzialnego, kogo�, kto
bardzo mi pomaga. Na przyk³ad chroni¹c mnie przed nieszczê�liwy-
mi wypadkami. Nieraz wydaje mi siê, ¿e w ostatniej chwili, kto�

MÓJ ANIO£
STRÓ¯

Stokrotki

Popatrz co siê dzieje!
chyba dzisiaj do mnie
niebo zesz³o na ziemiê
bo tak gwiazdy na mojej

£¹ce zaja�nia³y
widaæ Bogu niechc¹co z r¹k
siê wysypa³y
i jak tu postawiæ nogê

By nie ukrzywdziæ gwiazdy
co bia³ymi ptakami l�ni
i z³otym okiem patrzy

Wezmê ich kilka na d³onie
a ju¿ p³atki ró¿owo stulone
pachn¹ ros¹ i letnim

wieczorem.

Henryka Jura³owicz

Erotyk

Gdy wiatr splata
Nagie ramiona drzew
Twoje usta ³¹cz¹ siê z moimi.

Koty na dachach b³agaj¹ o
mi³o�æ
Dotykasz mych nabrzmia³ych
piersi
Bia³ych lilii...

Gdy d³onie artysty
Ze strun piêkno dobywaj¹

Wtedy gwiazda rozkoszy
Spada z nieba!

poda³ mi rêkê, zawróci³ kroki od niebezpieczeñstwa, odgoni³ nie-
dobre my�li, które czasami cisnê³y siê do g³owy. Tak by³o i tym
razem. Mia³am do spe³nienia bardzo wa¿n¹ misjê, trzeba by³o wy-
st¹piæ publicznie, otworzyæ siê przed s³uchaczami. I wtedy, w naj-
bardziej kulminacyjnym momencie poczu³am, ¿e dzieje siê ze mn¹
co� bardzo niedobrego. Wydawa³o mi siê, ¿e wszystko wokó³ mnie
wiruje, ¿e zapomnê tego, co chcê powiedzieæ, ¿e za chwilê stracê
przytomno�æ. I wtedy zupe³nie �wiadomie poczu³am jak kto� pod-
trzymuje mnie pod ramiê, kto� bardzo silny. Zrozumia³am, ¿e nie-
bezpieczeñstwo minê³o, obejrza³am siê i stwierdzi³am, ¿e nie by³
to nikt z obecnych, nikt nawet nie podejrzewa³ mnie o mój z³y stan
w tej chwili. Uwierzy³am tak bardzo, ¿e i tym razem by³ przy mnie
mój opiekun � Anio³ Stró¿.

Henryka Jura³owicz
Cz³uchy


