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Broniê siê przed prowincj¹

W WIECIE
WEWNÊTRZNYM

Prowincja ma swój urok, je¿eli mówimy o krajobrazie, o
przyrodzie wokó³ nas. Ale mnie chodzi o inn¹ prowincjê;
nie bêdê wyolbrzymia³, jest w nas, wystarczy byæ sprytnym
obserwatorem.
Oto którego dnia wkraczam do redakcji jednej z miejscowych
gazet. Mam przy sobie artyku³, by grzecznie zaproponowaæ do druku. Z grzecznoci ukrytej bierze mój tekst do rêki szefowa redakcji, czyta po swojemu, nie wiem czy od pocz¹tku, czy ze rodka, bo
po chwili odpowiada mi, nawet nie staraj¹c siê upiêkszyæ: Drogi
panie, my jestemy lokaln¹ gazet¹ i tego rodzaju teksty nie s¹
po¿¹dane przez naszych czytelników". Spojrza³em na ni¹ jak na
go³êbicê koloru szarego, zdziwiony i naprawdê zmartwiony. Nie
dlatego, ¿e by³em bez szansy na druk przygotowanego tematu, ale
przepraszam, zapachnia³o mi prowincj¹.
Nastêpnym razem, a to ju¿ panowie dziennikarze, wiadomie
opuszczam ich nazwiska, choæ pogl¹dy maj¹ podobne, jeden z nich
mówi do mnie, ¿e jego gazeta jest proamerykañska. Dziwnie jako
zabrzmia³a z jego ust ta proamerykañska mi³oæ, bo tak naprawdê
Amerykanów i amerykañskiej polityki pewnie nie zna, albo zna ma³o.
Akurat ten m³odzieniec mia³ najmniej do czynienia ze starym systemem, kiedy tak jak dzisiaj mówi siê per pan, wtedy mówi³o siê:
towarzyszu.
To ja mia³bym wiêksze powody szybko siê staæ proamerykañski, a jednak hamujê siê od tego dzisiejszego wzoru. Nie muszê
uciekaæ od przesz³oci. Nikt przeze mnie nie cierpia³, nie p³aka³.
Od przesz³oci uciekaj¹ winni, szczególnie przestêpcy ideologiczni, zbrodniarze polityczni i zdrajcy narodu! A ja do takich siebie
nie zaliczam.
I jeszcze jedna wie¿a ciekawostka, zwi¹zana z t¹ sam¹ lokaln¹ redakcj¹. W rodê, 21 maja jestem u nich i s³yszê: Chcemy daæ
pana fotkê z pikiety z ostatniego pi¹tku, w zwi¹zku z wizyt¹ w
S³upsku prezydenta Kwaniewskiego. Zainteresowa³a nas pana pikieta z has³em, tylko pod jednym warunkiem, ¿e jest pan za Uni¹
Europejsk¹". Poczu³em siê nieswojo, choæ by³em pewny, ¿e jestem
we w³asnym kraju, ¿e to Polska w³anie, ¿e od urodzenia mam
obywatelstwo polskie, ¿e bêd¹c trzynacie lat w Austrii, nie zdradzi³em tego obywatelstwa, choæ po dziesiêciu latach administracja
w Wiedniu naciera³a, czêsto i gêsto.
Mia³em wtedy azyl polityczny, konwencjonalny paszport zwany
kapralem ". By³ to paszport z umów miêdzynarodowych, genewski,
a jak wiadomo dwóch obywatelstw wtedy nie mo¿na by³o mieæ. Jako siê wybroni³em.
Ale wracam do prowincji i chcia³bym podaæ jeszcze dwa przyk³ady. Sandwich-man " jak wyjania s³ownik wyrazów obcych jest
to cz³owiek pikietuj¹cy przez publiczne obnoszenie plakatów na
dwóch arkuszach tektury, dykty, wisz¹cych z przodu i z ty³u, po³¹czonych krótkimi szelkami". I takim sandwich-manem" by³em, z
obowi¹zku obywatelskiego. I oto w takim cichym zamanifestowaniu, s³yszê od starszej kobiety, siedz¹cej na dole na trybunie te
s³owa: Wstawi³by pan sobie lepiej zêby"! W innym miejscu: Stary

ch³op, a g³ubi, nosi jakie kartony! I w jednym i w drugim przypadku g³êboko zakorzeniona prowincjonalnoæ!
Lata i brak uzêbienia nic tu nie maj¹ do rzeczy, bo jeden jest
zbudowany z gliny, a taki jak ja, z cia³a i duszy! To jest moja wola,
moja wolnoæ, moja decyzja. Ja akurat broniê siê od prowincji.

Wzruszaj¹ serce, ciesz¹ i raduj¹ oczy

Krzysztof Galla

NASZE KWIATY

Bo piêkno na to jest, aby zachwyca³o". Tymi
s³owami wielkiego C. K. Norwida chcê zaprosiæ do rozmowy na temat Kwiatów z naszej ziemi s³upskiej".
Ziemi - pe³nej nieuchwytnego piêkna i trochê smêtnego uroku, gdzie nocami zawodzi wiatr
i t³ucze siê po bagnistych przestworzach, szepcze
tajemniczo borami sosnowymi, huczy falami Ba³tyku, które rozbijaj¹ siê o brzeg.
Ziemia s³upska to nie pustynia, pe³na piasku i kamienia, ziemia urodzajna, na której ronie ¿ywnoæ, chleb i wszystko co cz³owiekowi jest potrzebne do ¿ycia. Okryta stubarwnym p³aszczem
utkanym rêk¹ Natury, zdobionym przepychem kwiatów, które wzruszaj¹ serce, ciesz¹ i raduj¹ oczy.
Wystarczy wejæ wczesn¹ wiosn¹ do lasu, a ju¿ pod nogami
niczym bia³e dywany ciel¹ siê kwiaty, szczawika zajêczego, konwalii, zawilców. Wydaje siê, ¿e to nieg le¿y jeszcze wród zielonych drzew, kwitnie kuliste bia³e bagno, a jesieni¹ w tych samych
lasach zachwycaj¹ fiolety wrzosów, których zapach przyprawia o
zawrót g³owy.
I ³¹ki rozz³ocone mleczem, przetykane jak gdyby gwiazdami,
bia³ymi stokrotkami strojne w kêpy z³ocieni. £¹ki - bogactwo odcieni, barw, kszta³tów wszelkich kwiatów, które sporód traw unosz¹ swe g³ówki ku s³oñcu, jak gdyby w niemej probie Ziemi, aby
Stwórca nie zapomina³ o niej. Rzeki - p³yn¹ce w kierunku morza a
ca³e brzegi poroniête niezapominajkami, w których Niebo odbi³o
siê kolorem i kaczeñce, którym s³oñce nie posk¹pi³o swojej ciep³ej
barwy. Jeziora - cudowne, w których lustrach odbijaj¹ siê okalaj¹ce je lasy. Tu swe królestwo w posiadanie objê³y jak¿e przepiêkne
grzybienie, kosaæse. Wracaj¹c na pola oczy ciesz¹ siê b³êkitem
chabrów. A bukiet czerwonych maków i bia³ych rumianków to przecie¿ nasze barwy narodowe, to Polska!
Ale s¹ te¿ na naszej Ziemi i inne kwiaty. Kwiaty naszej historii, to kwiaty wieczne. Dawne budowle, stare kocio³y zdobione
ornamentami, girlandami, liæmi akantów, kamiennymi ró¿ami, to
tak¿e kwiaty na dawnych krzy¿ach cmentarnych. Szanujmy tu kunszt
rzemielnika, myl w nich zawart¹ i serce, które kto zostawi³ w
wytworze swej pracy. Nie mo¿na zapomnieæ i pomin¹æ te¿ kwiatów
w przepiêknym hafcie s³upskim, na motywach odnalezionych na resztkach starej ceramiki i pieczo³owicie odtworzonych przez wspania³ych etnografów. Te kwiaty ciesz¹ oczy wszelkim odcieniami b³êkitu, kolorem morza, rzek, jezior. Zieleñ lasów i pól, z³oto pla¿ i
wydm to kwiaty przypominaj¹ce nam barwy ziemi s³upskiej.
Tylko tu, na naszej Ziemi mo¿emy byæ wiadkami tego Cudu
Natury.
Henryka Jura³owicz
Cz³uchy
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Henryka Jura³owicz

Moja £¹ka
Gdy tak bardzo dokuczy ¿ycie
kiedy i przyjaciel zawiedzie
z kim kochanym nast¹pi
roz³¹ka.

Lecz ta moja wiosna minê³a
Skoñczy³o siê te¿ moje lato
Jesieñ ju¿ mg³y snuje po niebie
A wierna ³¹ka wci¹¿ istnieje
i ci¹gle zaprasza do siebie.

Pamiêtam ¿e zawsze mnie czeka
zielona najwierniejsza ³¹ka
Tam dzieckiem bêd¹c, biega³am
szczêliwa, bosa i radosna
wierzy³am ¿e na wiecie zawsze
bêd¹ kwiaty s³oñce i wiosna.

A ja wtulam twarz w trawê
cichutko opowiadam jej smutki i ¿ale
A ona nadziejê i wiarê mi wraca
kolorem kwiatów i zieleni
i s³oñce mnie tam otula
ciep³ym blaskiem swoich promieni.

DZIKA NAMIÊTNOÆ
ORCHIDEI

Mam chyba prawo przypomnieæ czytelnikom naszej wk³adki literackiej Wie Tworz¹ca" o rocznicy tragicznej mierci poety, Grzegorza Przemyka.
Nie zna³em go osobicie, ale pozna³em jego
matkê, te¿ poetkê, Barbarê Sadowsk¹ na jednym z krajowych spotkañ literackich w Poznaniu w roku 1980. Jej wiersze nie by³y weso³e.
14 maja br. akurat przypad³a dwudziesta rocznica mierci Grzegorza. Dzisiaj, gdyby ¿y³, starszy by³by o dwadziecia lat. Mia³by na pewno swoj¹ rodzinê, ¿onê i dzieci. Zapewne i jego matka te¿ do¿y³aby wolnej Polski.
Nie wiem, jak¹ by mia³a opiniê o naszym narodowym ¿yciu
spo³eczno-politycznym, ale - co by by³o najwa¿niejsze - te dwie
dusze twórcze pisa³yby dla nas wiersze. M³ody nastolatek zostawi³
po sobie dopiero, co tomik - debiut o tytule Syn a mo¿e sen". Nie
mam tej ksi¹¿eczki, nawet nie wiem, jak¹ poetykê wprowadza³ w
swoich wierszach. Mam ¿al do publicznej telewizji TVP 2 o to, i¿
w dniu 15 maja dopiero o godzinie 0.15 nada³a film dokumentalny
Egzamin dojrza³oci", przypominaj¹cy o tragicznej mierci poety.
Dlaczego? Dlaczego tak póno, w nocy, a nie po Panoramie",
kiedy ogl¹dalnoæ jest wiêksza?
A przecie¿ ten film powinien byæ dla m³odej generacji, bo my,
starsi wiemy i pamiêtamy, co zdarzy³o siê w Warszawie w dniu 14
maja 1983 roku. Chcia³bym siê zapytaæ, gdzie jest ten wolny system, otwarty dla przedstawiania tragicznych wydarzeñ czarnego okresu Polski? Có¿, jak widaæ, nie tylko demokracja jest kulawa...
Na dodatek czytam w charakterystyce filmu, i¿ W maju 1983
roku zmar³ warszawski licealista, Grzegorz Przemyk, na skutek
urazów zadanych przez policjantów. Pretekstem do przypomnienia
tamtych wydarzeñ by³o wmurowanie tablicy upamiêtniaj¹cej mieræ
Przemyka w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Frycza Modzelewskiego".
Po pierwsze, wtedy by³a milicja, a szukanie powodów dlaczego
ten film powsta³, jest wrêcz nieeleganckie. Nie w ten sposób  w
dzikiej namiêtnoci orchidei  powinno oczyszczaæ siê historiê
systemu. Epoka minê³a, ale zadra zosta³a w ciele polskiego narodu. We mnie, na pewno, bo w³anie tak siê z³o¿y³o, ¿e te¿ jestem
literatem i wiem, co nale¿y zrobiæ, aby zbrodni politycznej nie
odk³adaæ na pó³kê zapomnienia.

Zygmunt Jan Prusiñski

lepe i g³uche s¹dy
Dedykujê Zofii Rutkiewicz,
nauczycielce G. Przemyka
Matka Barbara nie ¿yje,
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Zygmunt Jan Prusiñski
Ustka

poharatana ¿yciem poetka
napisa³a ostatni wiersz,
tym wierszem bez tytu³u
by³a jej mieræ.
S¹dy lepe i g³uche,
och s¹dy tak mi te s¹dy

brzmi¹ dwiêkiem inwalidy
na bruku bo i ladu
nie zostawia. (...)
I to jest w³anie pomnik
pamiêæ narodu w nim
nie zarasta nigdy szat¹
pajêczyny - nigdy!
Nie wolno zapominaæ
o zbrodniach.

W czarnej sukni ¿ycia
Barbara Sadowska 
poetka w czarnej sukni ¿ycia
los swój odda³a wierszom i synowi.
Barbara 
poetka w czarnej sukni
tañczy ze mn¹ na brzegu historii
gdzie i komarów nie uwiadczysz,
jakby sam Pan Bóg stworzy³ nam
wiat³o z w³asnych r¹k,
by pisaæ wiersze m¹dre

dla ¿yciodajnej huby
czy pisklêcia w szuwarach...
Przyfrunê³a twoja myl
(w imiê syna):
wiadectwo na ile umar³am
i na ile ¿yjê 
bo wiersz ten
to rana do koñca horyzontu.
- Tuli³a ten ogieñ,
a wiece p³on¹ce
na wszystkich cmentarzach
ze wstydu gas³y,
nie wiem dlaczego.
Przyspieszy³a tê wêdrówkê
na drug¹ stronê 
moe syn czeka na ciebie z trenami
a mnie przypisany jest
jeden tren o tobie
w trzynast¹ rocznicê odejcia
poetki,
w czarnej sukni Polski!

Spotkanie z A. Turczyñskim

DWAJ PRZYJACIELE

Wracam do pi¹tkowego popo³udnia, 17 maja 2003 roku na placu
Zwyciêstwa w S³upsku. Dla mnie najciekawszym w tym ca³ym zagubieniu spo³ecznym by³o spotkanie z cz³owiekiem inteligentnym wielkiego formatu, pisarzem Andrzejem Turczyñskim.
Gdybym mia³ go scharakteryzowaæ, to bym powiedzia³: cz³owiek nie z tej epoki. Mylê, ¿e i on sam ma wiadomoæ, ¿e nie
nadaje siê na te czasy. Andrzej Turczyñski by³ kwiatem, niczym
nowalijkê na placu Zwyciêstwa. To niesamowita osobowoæ i postaæ. Elegancki, czysty, w dobrym stylu ubrany, dok³adnie w³osy
uczesane, broda te¿ i ta fajeczka, niczym fajeczka pokoju. Jedyna
tajemnica, to oczy, bo nosi okulary przyciemnione. Nawet nie wiem
jakiego s¹ koloru. Chyba mu powiedzia³em jaki komplement. To
dziwne, bo nikomu komplementów nie sk³adam, nawet p³ci piêknej.
Nie mam na to czasu. By³ tym zdziwiony i ja te¿ by³em zdziwiony,
¿e mi z jêzyka co wylecia³o. Mo¿e to przez to napiêcie na placu?
Ale Andrzej te¿ mnie zaskoczy³, bo rzek³:'
- Dziwi³em siê, ¿e jeste w Zwi¹zku Literatów Polskich. Ty,
taki aktywny cz³owiek!
- Ju¿ nie jestem, odechcia³o mi siê. Sztywne towarzystwo.
- Chyba dobrze zrobi³e, ¿e odszed³e!
Nawi¹zuj¹c do przemówieñ na placu, mówiê do Andrzeja:
- Prowadz¹ nas do Eldorado, co siê równa Eurodorado! Czy
czyta³e ksi¹¿kê Jana Gerharda Nie ma Eldorado?
- Jan Gerhard by³ przecie¿ moim szefem w Forum"
- Czy to by³ zacny cz³owiek?
- By³ ambitny i dok³adny w tym, co robi³.
- Znasz jego tragiczne zakoñczenie? Podobno do dzisiaj nie
ujawniono jego mierci z podró¿y prywatnym autem?
Andrzej nie chcia³ o tym mówiæ...
Pochwali³em siê, ¿e chyba niechc¹co sta³em siê autorem nowego s³owa Eurodorado". Tak mi jako samo przysz³o do g³owy,
kiedy uk³ada³em has³o na spotkanie z prezydentem Kwaniewskim.
Andrzej umiechn¹³ siê tylko, tajemniczo.
- Teraz koñczê tom szkiców i wierszy pod tytu³em Diab³v te¿
majê rozum". Wzi¹³em myli z twórczoci Antoniego S³onimskiego
i wstawi³em jako motto swojej ksi¹¿ki. Jest to moje spojrzenie na
wojnê w Traku.
- Có¿, tyle jest nieporozumieñ i wiat siê nam wali...
- Ostatnio telewizja pokazywa³a cele tortur w Basrze, a ja
znam lepsze, nawet niedaleko st¹d, tylko z innych czasów.
¯egnaj¹c siê, wprosi³em siê do Andrzeja na herbatkê. Zgodzi³
siê. Ucisnêlimy sobie d³onie jak przyjaciele i siê rozeszlimy.
Patrzy³em jak siê oddala³, wielki cz³owiek intelektu.
Zygmunt Jan Prusiñski
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Ka¿dy czyta³ swoje wiersze

SPOTKANIE W SZKOLE

Irena Peszkin, Mielno

U dróg rozstaju,
pomiêdzy lasami,
malownicze pagórki
wyzywaj¹co
prê¿¹ siê ku górze.

Wiejscy poeci z grupy Wtorkowe spotkania literackie recytuj¹
regularnie swoje wiersze nie tylko w s³upskim starostwie. 13 maja
br. zostali zaproszeni do Zespo³u Szkó³ Agrotechnicznych w S³upsku.
Powietrze dr¿y pod wra¿eniem
zniewalaj¹cej
opónionej wiosny.
Przyby³a w szatach
z seledynowych koronek.
Rozciela je na ³¹kach.
Upina na drzewach
wdziêczne pióropusze.

Szkolna biblioteka z ledwoci¹ pomieci³a wszystkich zainteresowanych poezj¹. Tak¿e samych poetów tego dnia przyjecha³o
wielu. Byli: Anna Maria Ró¿añska, Przemys³aw Gac, Zygmunt Jan
Prusiñski, Jan Wanago, Henryka Jura³owicz, Teresa Opacka, Iwona
Wróblewska, Irena Peszkin, Emilia Zimnicka. Krótkiego wstêpu
oraz prezentacji poetów dokona³ ni¿ej podpisany. Ka¿dy przeczyta³
po kilka swoich wierszy, za Jan Wanago da³ prawdziwy popis swego talentu. Jego wiersze satyryczne i fraszki bardzo spodoba³y siê
m³odzie¿y, wród której  jak siê okazuje - nie brakuje prawdziwych mi³oniczek (dominowa³y dziewczêta) piêknego s³owa. M³odzie¿ bardzo ¿ywo reagowa³a na prezentowane teksty. Zafascynowana by³a przywi¹zaniem wiejskich poetów do ziemi, na której ¿yj¹.
Bardzo podoba³y siê te¿ teksty m³odego pokolenia - Anny Marii
Ró¿añskiej i Przemka Gaca. Ten ostatni pochwali³ siê swoim debiutanckim tomikiem S³owo niby-mi³osne, wydanym w ub. roku.
Jeden egzemplarz z w³asn¹ dedykacj¹ przekaza³ zaraz szkolnej bibliotece, a ca³a grupa przyby³ych i wspólnie prezentuj¹cych siê
poetów sprezentowa³a szkole swój najnowszy almanach pt. Wiejscy poeci, wydany te¿ w ub. roku.
Podobne spotkania bêd¹ organizowane w innych rodowiskach.
Temu przygl¹da³a siê pracownica Pomorskiej Akademii Pedagogicznej
w S³upsku, która pracuje nad ksi¹¿k¹ na temat wiejskich autorów.
Jan Wanago, Wrzenica

Z. Babiarz-Zych

Spór o kulturê
Przekonywa³
ludek ludka
¯e kultura
dla niego to
co wiêcej
Ni¿ tylko
wierszyk, landszafcik czy metka.
Z kultury ma siê zaszczyty,
pochwa³y, uznania,
To nie wszystko  Moci Drogi
Panie,
Z kultury ma siê pensje,
stanowisko w³adzy,
Miêkki sto³ek, szerokie plecy i
inne uk³ady,
A ró¿ne premie, rycza³ty,
przeró¿ne nagrody,
Nie licz¹c te drobniejsze  jak
te¿ dochody.
A powa¿ania na ró¿nych
zebraniach,
Sesjach, sejmikach i innych
spotkaniach,
A jeszcze odznaczenia, ordery,

z³ote wstêgi, sznury,
- No i proszê: ile wart jestem, co mam
od kultury.
A na to ten drugi jeszcze rzecze tak:
Widzisz kochany  a ja mam tylko tyle,
czego Tobie brak.

Fraszki na Dzieñ
Dziecka
Tym dziecko dla wiata  czym
jest owoc dla kwiata.
***
Ró¿a nad ró¿e, kwiat nad kwiatki
To ka¿de dziecko dla swojej
matki.
***
Dziecko chciane lub niechciane
Wszystkie wspólnie s¹ kochane.
***
Czym jest dziecko? Istota
dzieciêca?
To g³ona reklama  cichego
poczêcia.

Wyprawa za miasto

Przydro¿ne wioski kwiatami
umajone
w zapraszaj¹cych umiechach
pozdrawiaj¹ i prowokuj¹
do wzruszeñ.
Mo¿e warto siê tam zatrzymaæ
tam niekiedy odnajdziesz
patyn¹ czasu przymglone
jak cenne ukryte skarby
stare prawdziwe przyjanie

Poznaj¹ nas sercem z daleka
I po³ykaj¹c ³zy wzruszenia
padamy sobie w ramiona.
Pytaniom nie ma koñca.
Czy to naprawdê jeste ty?
Czy to ty, kochana?
Potem - zwyczajnie, jak w domu
przy gocinnym stole rozmowy, rozmowy, pytania.
Wspomienia wydobywamy
z pamiêci przykurzonej
prze¿ywaj¹c przygody od nowa.
Trwa³aby ta biesiada do rana,
gdyby nie szara codziennoæ
i bezlitosny czas, co ludzi ogranicza
i zniewala.

Emilia Zimnicka, Izbica

¯ycie....
Czas nasz przemija...
Wiêc ¯yæ tak potrzeba...
By ludziom wokó³...
Nieæ dobr¹ latarniê...
Bo tyle po tobie zostanie...
Ile swym ¿yciem...
Dobroci ogarniesz.
Dobroæ oznaczaæ mo¿e kromka
chleba...
Dana g³odnemu...
W rozpaczy godzinie...
To kubek wody...
Ten s³odki dar nieba
Nios¹cy ulgê...
Choremu w cierpieniu.
Dobroæ to leki...
W³aciwie podane...
Chorej wstrz¹sanej dr¿¹czk¹
Parkinsona.
To blask grornnicy...
Przy ³ó¿ku zapalonej...
Samotnemu...
Gdy w ciszy kona.

Na imiê jej
Terasa
Dok¹d idzie ta
kobieta
z pustymi bañkami...
Na imiê jej Teresa.
Potyka siê o nierównoæ chodnika
i idzie dalej.
Idzie po wodê potrzebn¹ do ¿yda,
Teresa - taka ³adna kobieta,
a ¿ycie
wci¹¿ mci siê na niej.
Pogodzona z beznadziej¹ losu.
Wygód egzystencji dawno
zapomia³a.
Teresa - dobra kobieta
Wodê nosi z daleka
Dwiga ten ciê¿ar latami
Teresa - niem³oda i schorowana
Przysz³o jej ¿yæ gdzie na skraju
z zagubionym sercem
i kilkoma wiernymi psami.

Ziarno...
piew wiatru...
Ciep³y... przyjazny
... pieci ziemiê
przeoran¹ ostrzem lemiesza...
Ta czeka....
uleg³a i cierliwa...
na ziernko...
rzucane rêk¹ siewcy...
jesieni¹, lub wiosn¹...

S³oñce je z³oci...
Niebo niebieci...
Póki proste pêdy...
w górê nie wystrzel¹...
Rozdzwoni¹ pieñ skowronka...
terkotanie przepiórki...
og³osi ¿niwa...
odwieczn¹ mi³oæ cz³owieka
do chleba i ¿ycia.
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Pierwszy raz na ³amach Wsi Tworz¹cej

EMIL STANIS£AW
PAKULNICKI

- Urodzi³em siê 28 stycznia 1948 roku w
winoujciu. Nie wiem czy ucieczkê moj¹ stamt¹d mo¿na uwa¿aæ za sukces  mówi o osobie
poeta. - Mieszkam obecnie w Ustce. Ca³e moje
¿ycie up³ynê³o w Ustce. By³em ch³opcem zauwa¿aj¹cym istnienie lub nieistnienie wartoci. Wykonywa³em przedmioty mog¹ce siê zaleæ w muzeum prac dzieci. Sport zna³em, lecz
po wypadku, jaki przydarzy³ mi siê na poniemieckiej skoczni opuci³em siê w nauce, zachorowa³em, zamar³em, zmizernia³em, os³ab³em. Wszystkie zainteresowania sta³y siê dla mnie ciê¿arem i udrêk¹. Takiego w³anie
cz³owieka ponios³y: astronomia, zespó³ undergroundowy, poezja i
grafika, Mozart i inni, przyjañ z warszawiank¹ i... chód sportowy.
W poezji by³em fizylierem. Zachorowa³em ciê¿ko na schizofreniê.
Wiêziony ze dwadziecia razy w szpitalach psychiatrycznych, bity,
nie zwalniany w wypadkach ewidentnego odzyskiwania zdrowia.
Zygmunt Jan Prusiñski obieca³ zrobiæ ze mn¹ wywiad. Chêtnie
odpowiem na jego pytania. W ogóle dziêkujê mu, ¿e zainteresowa³
siê moj¹ twórczoci¹, ¿e nie unika mnie i na chodniku wiele razy
rozmawia ze mn¹, absolutnie nie szydz¹c z mojej choroby. Przyjemne jest, i¿ nazywa mnie poet¹. To jest zacne i szlachetne z jego
strony.

Emil Pakulnicki
***
Muszê zasn¹æ przed piewem
ptaków
Do snu to pora ostateczna
Latem, gdy noce krótkie
i czasem wzbiera nisko Ksiê¿yca
pe³nia.
Noce jak afrykañski brzask
choæ daleko do Kilimand¿aro
bêdziesz prze¿ywa³ ze mn¹
sawannê
I czeka³ na mieræ dnia.
Wilki, owce, kozy i wo³y

XXX
Rozdawaj powoli s³owa
aby rozp³ywa³y siê w ustach
ka¿dego podró¿nika
Po kwiatach mego ¿alu.
Niech czytaj¹.
Mo¿e w koñcu dotrze do nich
Jak jest le.
Niech czytaj¹
Mo¿e w koñcu zrozumiej¹ i pójd¹
sobie.
XXX
Mijanym twarzom lê umiech
znad paluszka s³onego
i tej brudnej szyby autobusu
miejskiego.
Lecz chyba tylko ta pani, co mi
umiech odwzajemni³a
nie wierzy, ¿e skoñczy³o siê lato.

ni¹ siê na kartach mojej opowieci
To tom prawdy, ¯elazny tom
Przyrody tam i tu.

XXX
Chcê pisaæ wiersze
tak piêkne jak Broniewskiego,

Przysi¹g³ zdradê czarownik bia³emu
Ofiarê ju¿ w puszczy z³o¿y³
Lecz co za dzieñ og³upia³y
Wchodz¹ do kraju plastikowi biali
i nijak ich st¹d wykurzyæ
A rz¹d mówi inaczej.

Ma³a Apokalipsa

Kto jest m¹drzejszy, cz³owiek czy lew
tygrys czy osio³, czy z tr¹b¹ brat
powiedz mój nocny przyjacielu
kiedy przyrody budzi siê brzask.

Pierwszy raz na ³amach Wsi Tworz¹cej

HUBERT
BIERNDGARSKI

Wiedzia³em tylko, ¿e Hubert Bierndgarski jest
inteligentnym cz³owiekiem. Ale do tej pory
zna³em go z dziennikarskiej strony. Gdy dowiedzia³em siê, ¿e pisze wiersze, od razu zaproponowa³em mu, by je przedstawi³, a ja przeka¿ê je do redakcji Wie Tworz¹ca".
Chêtnie na to przyst¹pi³. Przekaza³ mi w
redakcji Dziennika Ba³tyckiego" - tam pracuje, piêæ jakby cykli: Ma³a apokalipsa" (tytu³ niezrêczny, bo powsta³a ksi¹¿ka pod tym
tytu³em, wietnego prozaika Tadeusza Konwickiego), Nie wracaj,
nie masz, do kogo"; Ja - cia³o"; Karciane szczêcie" i ostatni
cykl Zgas³". S¹ to podtytu³y g³ówne, choæ ka¿dy wiersz o czym
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innym mówi. Poetyka Bierndgarskiego jest refleksyjna, aczkolwiek
nie brakuje jej g³êbi filozoficznej. Wiersze te, to jakby spotkanie
z ¿yciem innych ludzi, których poeta nie zna. Czuje siê, ¿e autorowi sprzyja lekkoæ zapisu, wystarczy minimalny gest. Jest sporo
wierszy osobistych, taka prywatna wyspa szczêcia ku mi³oci do
w³asnej ¿ony.
Czy mo¿na byæ pewnym swojej oceny, czy w ogóle mo¿na oceniæ czyje wiersze na podstawie, z kilkunastu przekazanych? Wiem
ju¿ dzisiaj, ¿e Hubert Bierndgarski sam wytyczy sobie drogê z
drogowskazem Poezja", i je¿eli nie zejdzie z niej, dojdzie ze
swoim fragmentem ¿ycia lub z ca³ym ¿yciem do przekonania, ¿e
warto te zapisy udokumentowaæ. Na razie wie, co to jest muza
poetycka i jestem pewny, ¿e wzmocni swój pancerz jako poeta. Ma
szansê nim byæ i pozostaæ. (Z.J.P.)

A miasta p³onê³y
A ludzie umierali w wielkim
strachu
A ci, co prze¿yli
nigdy nie ujrzeli ju¿ s³oñca,
gdy¿ s³once ich opuci³o.
A noc sta³a siê królem,
a ludzie jej s³ugami.
A ci, co prze¿yli
te¿ powoli umierali
gdy¿ wiara ich opuci³a.

aby opowiada³y o wszystkim, co czujê.
Nie musz¹ byæ piêkne.
Nikt ich nie musi czytaæ.
Niech s¹ tylko dla mnie,
Niech ¿yj¹ razem ze mn¹
i niech umr¹ gdy ja umrê
i ¿eby by³y niezauwa¿one.
Tak jak ja przez ca³¹ moj¹ m³odoæ.
XXX
Obola³e nogi ju¿ tylko szuraæ potrafi¹.
A rêce non stop tylko pomiewiskiem s¹.
Ale ju¿ niedaleko do koñca poduszki i oczu
zamkniêcia.
To dla mnie nadzieja.

Karciane szczêcie

Gra³em ze mierci¹ w karty.
Wygrywa³em ca³e ¿ycie, ale raz przegra³em
I wtedy ona zamia³a mi siê w twarz.
Bo wygra³a z moj¹ Mojr¹.
Do tej pory nie wiem, czemu ze mn¹ gra³a.
Przecie¿ moja stawka by³a tak ma³a 
Moje ma³e nêdzne ¿ycie.

A ci, co nie wierzyli
(niech ich piek³o poch³onie)
dobijali umar³ych.
A ci, co ju¿ umarli
umierali z umiechem na ustach,
bo spe³ni³a siê wola bo¿a.
A ci, co umarli
poszli do boga.
A ci, co s³u¿yli nocy
na wieki zostali potêpieni.

***
H. Bierndgarski urodzi³ siê 21 sierpnia 1978 roku w Miastku. Jest
absolwentem Wy¿szej Szko³y Morskiej w Szczecinie. Marynarz,
nawigator. Od maja 2000 roku dziennikarz Dziennika Ba³tyckiego. Pierwsze wiersze publikowa³ w m³odzie¿owym wydawnictwie
Cogito. Mia³ wieczory autorskie w M³odzie¿owym Centrum Kultury w S³upsku i Domu Kultury w Dar³owie. Autor dziêkuje Zygmuntowi Prusiñskiemu za poetycki gest zaanga¿owania siê, by jego
wiersze nie ¿y³y tylko w szufladzie. (z)
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