
TYLKO / MARIUSZ SŁONINA

bo przecie¿ nie umiemy inaczej

potrafimy jedynie rozmijaæ siê o minutê lub dwie
w rozk³adzie

to takie proste powiesiæ fotografiê
na pustej �cianie

na pustej �cianie
pomruk lampki

tylko

SUROGAT? / MATEUSZ ŁAPIŃSKI

zamiast konfrontacji
kooperacja
zamiast kohabitacji
korelacja
zamiast parytetów
paralelno�æ
zamiast kopulacji

kochanie

nie tylko siê
ale i wzajem

Kobieto,
mê¿czyzno

� warto postawiæ na nie?

SZEŚĆ ŁEZ / JAKUB WOLSKI

Sze�æ ³ez, po trzy na oko, to wszystko na co mnie staæ.
Liczê pojedynczo, bo parami wysz³o by tylko trzy. Trzy to
ma³o by, po kropelce na g³owê, ugasiæ gniew Trójcy. Ja
powinienem mieæ najmniej dziesiêæ za wszystkie z³amane
przykazania
i kolejnych sto za wszystkie z³amane serca...
Ju¿ nie lec¹, sumienie mi schnie tak szybko na wieczór.
Widocznie jestem odwodniony po dniu. Nic to, ¿e spi³em
trochê krwi z Matki, Ojca i psa Marco, rodzima krew zawsze
krzepnie mi w gardle. Spi³bym mo¿e z jakiej� dziewczyny.
U�miecha³a siê dzi� do mnie taka m³oda na osiedlu widz¹c,
jak siê s³aniam od s³oñca...
Zazdroszczê gargulcom na ko�cio³ach, oswojonym
demonom, co siedz¹ w najczarniejszym cieniu sacrum jak
pies w przy budzie. Gdzie zimne �ciany �wi¹tyñ t³umi¹ brzask
�wiêtego Alleluja, s³oñce nie wyciska ³ez z oczu a ksiê¿yc nie
zalewa ich krwi¹.
Ukochana nocy, co otwierasz szeroko oczy �lepe, czuje jak
przychodzisz.. .

Z HERBERTA / MARIUSZ SŁONINA

i dzbanek rozbity
i �witanie tapet
popatrz �

uginam siê pod ciê¿arem
tanich klawiatur

my�la³em �
p³acz kochanków mo¿e byæ piêkny
nawet w przypadkowej kombinacji
klawiszy

a tymczasem
przegrywam dwa � zero
jak niejeden Wojaczek
w brudnym hotelu Sieci

CZOŁO JAK REWOLWER / JAKUB WOLSKI

dla Zuzi

Przy³ó¿ mi do skroni
czo³o zimne jak rewolwer
i trzymaj jêzyk na spu�cie
tak by zamar³y my�li

Obwi¹¿ mnie sob¹
jak drutem kolczastym
i pora�
paznokci pr¹dem
wzd³u¿ labiryntu ¿y³

A gdybym jednak spróbowa³ zbiec
Przysuñ mi do ucha
ust ¿elaznych pier�cieñ
i szeptem...
rozwal mi ³eb

NA DESKACH TEATRU / KATARZYNA WIŚNIEWSKA

ku Tobie wysz³am
zza ciemnej, ciê¿ko opadaj¹cej na deski
naszego teatru kurtyny
sz³am ku Tobie
ze zgaszonej, mrocznej sceny
prowadzi³o mnie tylko
ma³e �wiate³ko
� promyk nadziei �
i wiara
w to, ¿e czekasz
� jak po ka¿dym przedstawieniu �
przed garderob¹
z kwiatami
by przywitaæ mnie
poca³unkiem topi¹cym moje maski

wiesz dobrze
znów ciê zdradzê

PROGRES WIOSNY / MAGDALENA JÓŹWIAK

punkty zieleni
plamy zieleni
pola zieleni



ŻE CO? / MATEUSZ ŁAPIŃSKI

My�lisz, ¿e warto pisaæ. My�l.
Warto pisaæ, ¿e my�lisz. Pisz.
Piszesz, ¿e warto my�leæ. Warto.
Warto my�leæ, ¿e piszesz.
¯e co?

PRZED SNEM / MAGDALENA JÓŹWIAK

Dedykujê wszystkim przepracowanym

Zwolnij. Zjed� na wolniejsze pasmo. Dobrze. Teraz na jeszcze
wolniejsze. Na to najwolniejsze. Dobrze. Na pobocze. Wy³¹cz
silnik. I odpocznij.
Czujê siê, jakbym by³a kierowc¹ na ruchliwej autostradzie
i pêdzi³a przez ¿ycie w tempie zawrotnym, mistrzowsko
wymijaj¹c, wyprzedzaj¹c, to znów mkn¹c tylko dalej przed
siebie. Odnoszê czasem wra¿enie, jakby obok siedzia³ kto�,
pasa¿er, nie wiem, czy mê¿czyzna, czy te¿ kobieta.
Spokojnym, ale stanowczym g³osem, nie wywo³uj¹c cienia
protestu z mojej strony, nak³ania mnie do zwolnienia
nies³ychanego tempa, w jakim prowadzê samochód,
w jakim ¿yjê.
W koñcu dochodzi do wniosku, ¿e pobocze nie wystarczy.
Wiem, ¿e choæ nic nie mówi, mamy zjechaæ do lasu. Zjechaæ
z autostrady i za¿yæ ciszy. To towarzysz, który przypomina mi
moje drugie ja, moje rozs¹dne ja, które mnie pilnuje, gdy
zapêdzê siê za daleko w zaniedbaniu mi³o�ci do samej siebie.
G³os rozs¹dku, anio³, przyjaciel, towarzysz drogi. Niestrudzony,
opanowany i przekonuj¹cy.
Zje¿d¿amy do lasu, w cich¹ le�n¹ drogê, gdzie po bokach
korony drzew, trawa, mech, patyki. Nie szukaj
niebezpieczeñstwa � mówi znowu lub to ja sama siebie
przekonujê. Nie zamartwiaj siê, ¿e znowu znajdziesz
porzucone �mieci, szk³o, odpady, mo¿e nawet wyra�niejsze
�lady z³a, którego kto� siê tu dopu�ci³. To jest las terapeutyczny,
ca³kiem bezpieczny. Zabrano st¹d wszelkie niebezpieczne
rzeczy. Zosta³ przeszukany i nic nie grozi tu twojemu
spokojowi. Teren zosta³ sprawdzony. Nie trzeba tu ratowaæ
�wiata, chroniæ kogo� lub czego� przed niebezpieczeñstwem.
Nie oskar¿aj siê o nic i nie obwiniaj. Tu przysz³a� uratowaæ
siebie. Wlaæ w pêdy ¿ycia nowe si³y. Ws³uchaæ siê i odnale�æ
spokój zagubiony w�ród szumu autostrady.
Nie marnujesz czasu. Odnajdujesz siebie dla siebie i innych.

NIEDOSKONAŁA / MAGDALENA JÓŹWIAK

gdy stanê przed Tob¹
nie bêdê bez skazy
nie ulêknê siê jednak
�wiat³a Mi³o�ci
podejdê
niedoskona³a

NA PŁÓTNIE / KATARZYNA WIŚNIEWSKA

na alabastrowym p³ótnie mej skóry
mieszasz farby
odcienie naszych emocji
iskrz¹ce ogniem naszych uczuæ
starannie sprawdzasz grunt
a gdy podk³ad jest ju¿ gotowy
delikatnie muskaj¹c pêdzlem
nak³adasz pierwsz¹ warstwê farby
mierz¹c proporcje
³agodnie
wype³niasz puste pole
tak
by ca³a powierzchnia nabra³a odpowiedniego koloru
to wyj¹tkowe dzie³o
nie zapalasz papierosa
rozpalony namiêtno�ci¹ tworzenia
nie odczuwasz zmêczenia
w perspektywie
nieustaj¹cego aktu twórczego
tatuujesz mnie mu�niêciem wi�niowych warg
o poranku s³odko-gorzkich dni
na dobry ka¿dy pocz¹tek
naszego wspólnego ma³ego arcydzie³a
w którym zamiennie gramy role
mistrza i ucznia
artysty i muzy

AUTOPORTET —BEZ POPRAWEK / PAWEŁ LUBRAŃSKI

spowiadaæ siê?
z czego?

przecie¿ tak daleko od ¿ycia
na marginesie
bez wspó³czucia
bez zadowolenia

nieujarzmiona Cisza,
a w niej

mój be³kot
wstrêt do swobody

poznajê ból
uformowania z gliny

rozpoznajê Twoje
dr¿¹ce d³onie
szukaj¹ce koj¹cej
pociechy

wypatrujê prawdy �
prawdy o sobie

wnoszê o poprawki

BEZ MANIFESTU / PAWEŁ LUBRAŃSKI

brzydziæ siê k³amstwem
eleganckim krokiem wej�æ na scenê
zapowiedzieæ nowe
m¹dro�æ tak wiele pragnie powiedzieæ
akt zgody na taki bieg wydarzeñ � bo warto,
nic to nie kosztuje
inaczej postrzegaæ siebie i �wiat
fantazje od³o¿yæ na margines
egzamin z ¿ycia zdaæ
swobodnie mówiæ do tak wielu
trud podjêtej walki � zmagania o Dobro
uwolniæ s³owa
bez manifestu



VEERMER DZIŚ / MATEUSZ ŁAPIŃSKI

jest taki obraz mistrza z Delft:
nalewaj¹ca mleko
jak s³oñce przez okno
tak mleko siê s¹czy do garnka

dziewczyna ani ³adna ani brzydka
w dawnym stroju holenderskim
robi to, co zwykle. Starannie.
wiadomo, ¿e Mona Liza doczeka³a siê
wielu wariacji , ma³o jej kaftanem nie skrêpowali
Kot Leonarda kr¹¿y pomiêdzy nogami uczniów,
zebranych wokó³ ostatniej wieczerzy i myszki
miki
dziewczyna ani ladna ani brzydka
w dawnym stroju holenderskim
robi to, co zwykle. Starannie.

z dzbanka leci. Zawsze kokakola

STRUMIEŃ / MAGDALENA JÓŹWIAK

Gdy zapytasz strumieñ czy akceptuje swoj¹ drogê
nie odpowie, ¿e nie ma wyj�cia
bêdzie p³yn¹æ dalej
biec ku drodze, która jest
której koñca na razie nie zna
ale któr¹ przebiega wytrwale
nie rozbije swej krystalicznej czysto�ci
o postrzêpione krawêdzie kamienia
nie pot³ucze niezm¹conej przezroczysto�ci
nie zatrzyma siê w zw¹tpieniu
nad sensem swego istnienia
p³ynnie nanosi w owalach wody
pasma i prze³êcze piasku
niezachwianie trwa
nie�wiadomie udowadniaj¹c sens przep³ywu i przej�cia
wierzy w metamorfozê, przemianê w trwaniu
wyrzeczenie siê siebie i spe³nienie
w rzece, morzu, oceanie, deszczu
ch³odzi w skwarze ska³y
bez rozg³osu i bezwiednie
poi przybrze¿n¹ ziemiê
nie ma co przypisywaæ mu tyle �wiadomego dobra
im mniej wie, tym jest lepszy
nie zd¹¿y³ wpa�æ na pomys³,
¿e mo¿na siê z kim� porównaæ
nie wie, ¿e s¹ lepsi od niego i gorsi
Czy s¹?

T JAK KOMAR / KATARZYNA WIŚNIEWSKA

wkomponowa³e� nas
w kolorystkê
nieba

wygrywaj¹c melodiê
na co drugiej strunie
dziurawej gitary
ozonowej

nie dziw siê
nie mo¿emy z³apaæ rytmu

porwani
tañczymy na krawêdzi kosmicznej przestrzeni

i tylko têsknota
dowodem na blisko�æ gwiazd

STEP BY STEP / KATARZYNA WIŚNIEWSKA

naucz mnie chodzenia
po ziemi

ale tak by g³owa wci¹¿ opiera³a siê
si le grawitacji

i zadziera³a do góry
próbuj¹c wedrzeæ siê przez otwarte
okno nieba
niczym przez dziurkê od klucza
podgl¹daj¹c
to, co
nie tak oczywiste
a
tak mo¿liwe

nie w nibylandii
a tu i teraz

PERŁA / JAKUB WOLSKI

Przyjació³ce

Zanurkowa³ w lagunê muzyki intymnej
któr¹ ukochanemu swemu da³a na drogê
ku pokrzepieniu

P³yn¹³ przez fale i barwy b³êkitu jej ³ona coraz g³êbiej
a¿ do bezdechu dna

Tam w s³odkozimnym cieniu odnalaz³
Per³ê jej skryt¹...

wyrwa³

Wyp³yn¹³ i leg³ per³¹
k³adziony
jak chorob¹ �mierteln¹
w pier�

Kraków, marzec 2009

ŁÓDŹ FABRYCZNA / MARIUSZ SŁONINA

przecie¿ zaczekam w po�piechu
wiêc przyjd� � �

dworcowy zegar odliczy milczenie

i kromkê chleba zmêczon¹ w kieszeni
i ³awki ich puste



WARSZTAT EP
GRUPA LITERACKA PIEKARY24

�Warszat� pojawi³ siê na ³amach �Podaj Dalej� wiosn¹
2005 roku. W za³o¿eniu mia³o to byæ miejsce literackich
prób i poszukiwañ. W ramach rubryki publikowana by³a
nie tylko poezja, pojawia³y siê równie¿ teksty piosenek,
proza poetycka i opowiadania. Z czasem sta³a siê ona za-
l¹¿kiem Grupy Literackiej Piekary24, powsta³ej z najbar-
dziej aktywnych warsztatowych autorów. Ten ma³y,
kieszonkowy tomik, poetycka epka, to próba podsumo-
wania rubryki. Ze wzglêdu na swój ma³y rozmiar jest to
próba niekompletna, ale starali�my siê zawrzeæ w niej naj-
wa¿niejsze teksty, które zosta³y opublikowane w ramach
�Warsztatu�, jak równie¿ w tomikach �Fabryka S³owa�
(GLP24, 2009) oraz �Próba S³owa� (M. S³onina, 2009).
Oprócz nich, znajdziecie tu równie¿ teksty nowe, jeszcze
nigdzie nie publikowane. Epka przygotowana jest do sa-
modzielnego z³o¿enia. W sam raz, ¿eby zabraæ wiersze
ze sob¹ w wakacyjn¹ podró¿ lub na d³ugie, refleksyjne je-
sienno-zimowe wieczory. Wiêcej warsztatowych tekstów
znajdziecie w internetowym archiwum PD i na stronie
www Grupy.

Dobrej lektury . . .bo warto!
GLP24

CISZA/MATEUSZŁAPIŃSKI

Ciszadooko³a
aw�rodkunie-pokój,
nie-kuchnianie-posprz¹tana
nie-wartotakczekaæ
mo¿ezrana
co�siêodmienisiê
tymczasem
zasypiamwnie-pokoju,
nie-sypalni
nie-wa¿ne
gdzie
byle

AIKOI/MARIUSZSŁONINA

Aikopotrafiju¿odró¿niaædobroodz³a

kiedypytamogrzech
poprawniewskazujenawadystworzenia

zrêkistwórcywynikaarytmetykagliny

todlatego��

HOMOPOETICUS.NET, FACEBOOK.COM/GRUPALITERACKAPIEKARY24
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KTOŚ/KATARZYNAWIŚNIEWSKA

musibyækto�
ktow³o¿yzak³adkênaostatni¹stronêizgasinocn¹lampkêpo
zmroku
posmarujechlebmas³em
wyjdzienadworzec
podabombkiwieszanenazielonym�wierkurazwroku
umyjeplecydelikatnieszoruj¹cniewra¿liw¹nakrucho�æskóry
g¹bk¹
kupigazetêiproszkinacorazkrótsz¹dobr¹pamiêæ
przesz³o�ci

musibyækto�
komuniespodobasiêwybieranyodtygodniprezent
zmêczonypopracyniezamienianis³owa
wszufladachgabinetuskrywaæbêdzieswojema³ewielkie
tajemnices³u¿bowe
zatrujedzieñboodpadnieopona
toczyæbêdzieniekoñcz¹cesiêrozmowywisz¹cnatelefonie
podczasmy�litylkoojednym
krzykiemwyznawarto�ætwoj¹

boniccobliskiesercuniepozostawiaobojêtnym

musibyækto�
ktow³a�niepotozechcebyæprzytobie

musibyækto�
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