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Adam Kawa

Andrzej Sikorowski
OKNO NA PLANTY (77)

XXVII
Nasz pamiętnik
Kiedy na jesień nie ma rady
nic tylko usiąść i zatęsknić
wtedy wyjmuję z dna szuflady
najstarszy szkolny swój pamiętnik
Dotykam rogów z sekretami
których nie wolno za nic ruszyć
i łączę twarze z imionami
zapisanymi w kącie duszy
Gdzie ich po świecie wszystkich rozwiało
ilu do dzisiaj ma byczą minę
czy się udało czy się udało
szczęście wydusić niby cytrynę
Co z tych dzieciaków dzisiaj zostało
i co tam robią w najdalszej dali
czy się udało czy się udało
pamiętać zawsze jak obiecali
A kiedy jesień dookoła
zapala drzewa pańskim gestem
to mam ochotę głośno wołać
że tutaj czekam że tu jestem
Że jeśli też potrafią tęsknić
za czasem który już we mgle
to niech popatrzą w swój pamiętnik
jak jeden Andrzej z drugiej B
Gdzie ich po świecie...

Trochę alchemii do snu we śnie dodaj,
sen wilka klucząc chyłkiem do snu przemknie
i wilkołakiem snu wybiegnie ze mnie
po wilczych tropach.
W lustrze szaleństwa, w mroku się przeglądam,
gdy apollińskie z dionizyjskim we mnie
łączy dwa brzegi Amazonki sennej
o mrocznych wodach.

fot: B. Zimowski

Za chwilę początek roku szkolnego.
Który z wyposażonych w iPhony maluchów, wie coś na temat pamiętników,
do których ich dziadkowie wpisywali banalne wierszyki swoim koleżankom
i kolegom?
Wydawca: Andrzej Dyga, andrzej.dyga@ma.krakow.pl
Kontakt: Półeczka Vis á Vis,
Bogusław Kucharek, bogus.kucharek@gmail.com
www.zvis.pl
www.visavis.altervista.org
Skład i współpraca: Bogdan Zimowski
Korekta: Zbigniew Bajka
Vis-á-vis
Sekretarz redakcji: Magda Konopska

fot. B. Kucharek

Przy Sokratesie przysiadł snu wilkołak,
toczy się dialog o duszy i pięknie,
przy panta rhei znów pół litra pęknie,
bo filozofia...
Szczyptą alchemii czas sonet przyprawić.
Szczyptą szaleństwa od Adama Kawy.

XXVIII
A sonet swoją powędrował drogą,
raz w szatach króla, to znów w błazna szatach,
nie będzie z byle wierszykiem się bratać
jaśnie pan obłok.
Bo sonet swoją powędrował drogą.
...........................................................
...........................................................
.......................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
.......................................
...........................................................
...........................................................

Adam Kawa ALCHEMIA Wydawnictwo Antykwa Kraków 2011 druk za zgodą Autora
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Ladislav Volko
Liścik z Bratysławy nr: 48
Analizy, wspomnienia, rozmowy, książki, filmy
dokumentalne i filmy pełnometrażowe, wystawy karykatur
z tych czasów. 21-ego sierpnia, bo o tym historycznym dniu
mówimy, w premierze telewizyjnej film Dubček – krótka
fot: N. Pazdej
wiosna, długa zima, reżyseria Laco Halama. 50 lat od
okupacji Czechosłowacji w 1968 roku już prawie nikogo nie obchodzi. Młodzież, nawet
uniwersytecka, nieraz nie wie o co chodzi. Zresztą, nie tylko o 1968 roku nie mają pojȩcia.
Znajomość korzeni, historii własnej i europejskiej nie mówiąc o światowej – bardzo słaba.
Budujemy przyszłość bez znajomości przeszłości – wspaniałe pole do mystyfikacji i
manipulacji.
Tatranský dvojtýždenník nr. 15-16 z 9. sierpnia 2018 przyniosł informacjȩ, że kozic
w Tatrach jest mniej. Dopóki w tamtym roku ich było 1042, w tym roku tylko 989 po obu
stronach Tatr. Po stronie słowackiej jest 691 kozic a po stronie polskiej 298. Zoolog
Państwowych Lasów TANAPu Jozef Hybler poinformował, że przyczynȩ zmniejszania
liczby kozic widzi głównie w surowej zimie, i ten stan nie jest aż tak niepokojący, dopóki siȩ
taka sytucja nie powtórzy kilka sezonów po sobie. W tamtym roku naliczono 1263 sztuk i
maksymalną liczbȩ przyniósł rok 2014 kiedy w jesieni zapisano 1389 sztuk. Natura da sobie
rade, jeżeli ludzie jej nie bȩdą przeszkadzać.
Lato tym razem w Tatrach dopisuje nie tylko pogodą ale również różnymi festynami,
festiwalami, wystawami, koncertami, wystȩpami znanych i mniej znanych artystów,
profesionalistów i tych drugich. Miasteczka i wioski pod Tatrami też robią swoje.
Kežmarok, Levoča, Spišské Pohradie, Spišský hrad - odwiedza dużo turystów i to nie tylko
z krajów Wyszegradu, ale równieżz Japonii, Chin, Korei Południowej, Ameryki Lacińskiej,
Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Wielkiej Brytanii, USA. Wracają Niemcy i to nie tylko ci,
których przodkowie żyli na tych ziemiach. Wracają Rosjanie, Ukraińcy a nawet Białorusini,
turyści z Litwy... Kilka kilometrów za Levoczą i przed Spišskym Pohradím, w Spišskim
Hrhovie już po raz 16-ty odbywa siȩ festyn Harhovské čuda i zabaviska. Wioska słynie z
bezproblemowego współżycia Cyganów i Gadżów, przepiȩknej zabudowy i czystości,
wczesnogotyckiego kościoła św. Szymona i św. Judy i niesamowitego neobarokowego
kasztela, z wielkim ale trochȩ zaniedbanym parkiem, który zbudował hrabia Csaky i
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kamiennym mostem z pierwszej połowy 19-tego wieku. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą
z 1243 roku i pierwsza szkoła na tych terenach powstała w 1580 roku Starosta PhDr.
Vladimír Ledecký, który jest twórcą przemiany zaniedbanej wioski w wywiadzie dla New
York Times z 9.9.2017 powiedział, że za odbudowanie wioski dziękuje Romom, bo oni to
głównie się przyczynili swoją aktywnością do odbudowania dróg, chodników, budynków
społecznego użytku a nawet własnych domów, które nie mają nic wspólnego z barakami
w których mieszkali przedtem. Droga do wzajemnego poszanowania nie była ani łatwa ani
prosta...wyniki pokazują, że się udało. W przyszłym roku będzie 20 lat od czasu gdy młody
absolwent socjologii został starostą, czyli po polsku wójtem wioski, z której młodzi
wyjeżdżali, a antagonizm białych i Romów narastał. W chwili obecnej jest odwrotnie.
Spišský Hrhov ma 1800 obywateli z tego koło 350 Romów i wioska się rozrasta,
zamieszkują tu nawet ludzie z zagranicy. Przepiękny budynek szkoły podstawowej wraz z
przedszkolem, korzystający z różnych fundacji Unii Europejskiej, dorównuje miejskim
standartom najwwyższej jakości. Jednym z takich programów jest „Poznaj słowacko –
polskie pogranicze“ w ramach którego współpracują ze szkołą podstawową w Poroninie.
Odznaczeń wiosce nie brakuje. Nie tylko tych oficjalnych, ale również zapisów w księdze
Guinessa. Jeszcze długo by można pisać o ludziach, którzy chcą być ... szcześliwymi...i
chyba sen staje się rzeczwistością...

Teraz tu ma swój kąt, Iwona Siwek - Front:
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Leszek Długosz
W kwestii ostatecznej
( fragment z książki „ Pod Baranami ten szczęsny czas..” )

Jestem pewny, że Piotr brał pod uwagę jakiś Punkt Ostatecznego Odniesienia, a więc
Uporządkowania, z wszystkimi tego konsekwencjami. Pytania o zło, niepojęte jego źródło.
Praprzyczynę jego i moc. Historia Zagłady, wojny… Celowe i ślepe irracjonalne
okrucieństwa, cierpienie niewinnych? To oczywiste pytania, które mu ciążyły. Jak bardzo,
nie umiem powiedzieć.
Do jakiej czuł się przypisany tradycji? Na pewno do pewnych zewnętrznych znaków
był przywiązany. Do „waloru historyczności”, do symboliki także. A tak w praktyce? Do
ufności i do „uroku” ludowej pobożności, ale i do glorii rzymskiego blasku. Do archaicznej
surowej wzniosłości synagogi, do mądrości i świętości Tory. Do kamyka na macewie i do
opłatka wigilijnego. Do ascezy eremitów, żarliwości mędrców pustyni, do blasku i
klarowności benedyktyńskiej, do płomiennej strzelistości gotyku. Do głębi i piękna
symboliki liturgii Wielkiego Tygodnia. Do polskiej wieczerzy wigilijnej i do
„wielkanocnego jajeczka”, a szczególnie do obrzędowości Emaus na Zwierzyńcu. Słowem
do wszystkiego, co jest wyrazem nadziei, oznaką przygarnięcia. Miłości więc? Otrzymywał
od ludzi różne rzeczy, dostał i różaniec. Katolicki pogrzeb odbył się zapewne bez jego
wiedzy. Nie sądzę jednak, by był przeciwny temu obrządkowi, takiemu sposobowi
pożegnania Ziemi, rozstania się z doczesnością.
A poza tym? Trudne do wykasowania pozostaje wciąż we mnie to
przeświadczenie: Nie sadzę, żeby w planach Piotra, w jakimś konkretnym terminie,
uwzględnione było rzeczywiste umieranie? Widziałem się z nim kilka dni przed śmiercią.
Dla wszystkich z najbliższego kręgu nadchodzący koniec wydawał się oczywistością.
Chyba nie dla Piotra? Jak gdyby wciąż miał obowiązywać gwarantowany tryb warunkowy:
tak, ale… Tak oczywiście, ale nie teraz.
Nie byłem na pogrzebie Piotra. I wcale nie dlatego, że
naśladując żelazną jego w tym względzie zasadę – Piotr nigdy
nie chodził na pogrzeby – i ja nie wybrałem się na cmentarz.
Zdarzyło się inaczej. Tego dnia miałem koncert w Atenach.
Zresztą zdążyłem jeszcze pogadać z Piotrem o tych Atenach.
Opowiadałem mu, jak do tego zaproszenia doszło. NASI Grecy,
którzy grali przez parę lat w Piwnicy, zwłaszcza ze mną, kiedy
właśnie przygotowywano pierwsze „Dni Krakowa” w Atenach
(mając widocznie wpływ na organizatorów) postawili warunek:
musi być Leszek Długosz ! My tu teraz znów razem przed grecką
widownią zagramy. Tak też się stało. Podczas uroczystego
koncertu (pod patronatem greckiego prezydenta) zebraliśmy się
w jednym z ateńskich teatrów. Skrzyknęli jeszcze swoich
nowych, tamtejszych kumpli i razem zagraliśmy nasze dawne
piosenki z Piwnicy.
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W dniu pogrzebu Piotra w Krakowie i o tej samej
godzinie, to znaczy o piętnastej, postanowiliśmy wraz z
całą zebraną teraz w Atenach gromadką uczcić tę chwilę.
Zakupiliśmy dzwonek i świeczkę, to zresztą pomysł
Barbary, i poszliśmy na Akropol. Stanęliśmy w milczeniu.
Zapaliliśmy świecę, postawiliśmy ją na schodach i
zadzwoniliśmy. Jak to w Piwnicy… Po chwili spada na
moje ramię łapa policjanta. Jest ich dwóch. I już nas
zgarniają. Jak to wszędzie z policją. Już prawie pakują
nas do samochodu. Zdumienie! Oczywiście mówią
wyłącznie po grecku. Na szczęście są pośród nas Grecy.
O co chodzi?
Z najwyższym trudem udało nam się wytłumaczyć, że
nie jesteśmy żadną sektą, która, dzwoniąc i paląc świece
na stopniach Akropolu, swoimi tajemniczymi gusłami bezcześci Zabytek Ludzkości!
Świątynię dawną, jak by nie było... Po nieprostych wyjaśnieniach, jaka to intencja nas tu
zgromadziła, coś pojęli. Odzyskaliśmy wolność. Myślę, że gdybym tę najprawdziwszą pod
słońcem „dykteryjkę z pogrzebu Piotra na Akropolu” opowiedział Piotrowi, nieźle by się
uśmiał. Już to słyszę. Podobałoby się, oj podobało.
( Str. 170/ 171 ) Leszek Długosz : „ Pod Baranami ten szczęsny czas” Wyd. ZYSK i Ska

Patrycja Krauze
Rynek - największy tego typu w Europie i
jeden z najpiękniejszych z unikalną
zabudową skomponowaną z budowli
romańskich, gotyckich, renesansowych,
klasycystycznych i modernistycznych
(dzieje architektury europejskiej w
pigułce!) notorycznie zamieniany jest w
fot: W. Morek
prymitywne targowisko - jak nie
Cepeliada, to namioty, budy, dziesiątki śmierdzących toalet w niekończących się rzędach,
stragany, grillowane kiełbachy i kapusta, w kółko składane i rozkładane sceny, płotki i taśmy
uniemożliwiające jakąkolwiek komunikację, maratony, półmaratony, ćwierćmaratony,
biegi, wyścigi, kolarstwo, przaśne koncerty marnej jakości... Gdyby tych imprez było kilka
w roku - starannie wyselekcjonowanych ze względu na jakość, gdyby dbano o porządek i
estetyczne zagospodarowanie przestrzeni - to pewnie nie byłoby kłopotu. Ale notoryczny
zalew tandety jest nieznośny. Może lepiej wyburzyć Sukiennice i machnąć DisneyLand z
mega sceną i kramami - przynajmniej unikniemy wiecznej, prowizorycznej przebudowy.
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Marek Michalak
Droga do raju cz. 15

Zasłyszane lewym uchem,
czyli kronika towarzyska:

Droga do Raju …. przez Czchów
Dwadzieścia lat temu wracamy (Jazz Band Ball Orchestra) z
Francji. Świeżo w pamięci mamy koncerty na wspaniałym
Jazzowym Festiwalu w Marciac. Senne , małe miasteczko
koło Tuluzy. Trochę ponad 1000 mieszkańców.
Nagle w połowie sierpnia już od wielu lat senność pryska za
sprawą kilku lokalnych fanów jazzu na okres dziesięciu dni i
nocy. Pojawia się na miejskiej łące ogromny namiot na ponad
5 tysięcy miejsc. Zaanektowana jest również trybuna
miejscowej corridy. Pobliskie miasteczka też oddają swoje
agory dla zespołów festiwalowych. Nazwiska wykonawców
fot. B. Kucharek
z najwyższej półki z całego świata. Dyrektorem artystycznym festiwalu jest Wynton
Marsalis.
Dzieje się! Podłechtani sukcesem, wspominając na świeżo aurę festiwalu ciągniemy
rozmowę, że nie ma takich możliwości w Polsce. Owszem, są festiwale z wieloletnią
tradycją ale raczej w dużych miastach. Bo na przykład wyobraźmy sobie taki festiwal w
Słomnikach – rzuca „na rybkę” nasz perkusista. Cisza. I tu , po tej chwili ciszy odzywa się
Jacek Mazur. – Może nie w Słomnikach, ale w Czchowie. Może nie na taką skalę, ale stworzę
festiwal jazzowy. Macie moje słowo!
„Ziarno” padło na dobrą glebę. Jacek zaczął szukać
sponsorów na gaże dla artystów. Chciał, by to był festiwal
dostępny dla wszystkich. Fanów jazzu jak i dla przyszłych
fanów. Bez biletów wstępu. Idea Jacka nabrała rozpędu i
już po paru chudych latach zaczęła nabierać kolorów.
Zyskała rangę międzynarodowego festiwalu z udziałem
gości z USA i wielu krajów Europy.
Zeszłoroczne rozpoznanie u Jacka glejaka i operacja nie
wyhamowały Jego zapału i zaangażowania. Mimo
ciężkiego stanu psychicznego i fizycznego zdążył
przygotować wspaniały program na 19-tą edycję Jazz
Baszta Festiwal w Czchowie. Niestety, noc 11 lipca 2018
zatrzymała bicie jego serca.
Dwa dni przed rozpoczęciem Festiwalu, którego od
początku był dyrektorem artystycznym, odszedł od nas
wspaniały muzyk, ale przede wszystkim wspaniały
człowiek. Kto choć raz go słyszał podczas koncertów lub
poznał osobiście, wie o czym pisze Jego najbliższy
fot. B. Kucharek
przyjaciel: Marek Michalak.
Ani się obejrzeliśmy, jak minęły wakacje. Piotr już przygotował
gustowny plecak ze szkolną wyprawką. Bywalcy też przestali gromadnie
nawiedzać ZVIS. Pewno tuż się przygotowują do nowych wyzwań
zleconych przez MEN.
B. K.
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Wieści ze Zwisu i okolic zasłyszane przez
Nadredaktora B. K.
Ostatni występ tzw. ”nocnej zmiany” w Zvisie
przeciągnął się do późnych godzin popołudniowych
dnia następnego. Biorą nadgodziny?

fot: B. Zimowski

Od sierpnia bistro Zvis proponuje bywalcom i gościom
śniadanka. Specjalność zakładu: kaszka na winiaku lub
płatki owsiane z whisky.

Ma Wałbrzych swój niewidzialny „ złoty pociąg”, ma i Kraków swój złoty stolik.
W wyniku wykonywania licznych zdjęć z Piotrem została starta wierzchnia warstwa
patyny stolika przy, którym siedzi Piotr Skrzynecki i odsłonięta znajdująca się pod nią
warstwa złota.
Jeden z bywalców naszej kawiarenki skarżył się, że bardzo trudno wydać mu książkę ze
względu na przeciętne nazwisko, które nosi. A jak się nazywasz? – padło pytanie.
Kowalski. Zmień na Preisner - poradzono.
Po „posiadach” w Zvisie część z bywalców ma problem logistyczny z dotarciem do
domu tzw. „suchą stopą”. Jedyna nadzieja w „TENA MEN” bo na toalety w
tramwajach i autobusach nie ma co liczyć.
Objawiła się nam w bistro „nowa zmiana. Pytanie czy dobra bo nie dopatrzyliśmy się
żadnego znaku jakości.
Po dłuższej nieobecności w lipcu odwiedziła Zvis Ika B.
Odnotowujemy też odwiedziny pani Janeczki, kultowej pani Zosi, Polonusów z
Australii , Jana Ptaszyna –Wróblewskiego, Jacka Wójcickiego, piwnicznego skrzypka
Zbyszka Palety, Zbigniewa Preisnera, gwiazdy krakowskiej telewizji i estrady Janusza
Cichalewskiego, braci Andrzeja i Jacka Zielińskich. Oczekujemy zaś odwiedzin Ewy
Demarczyk i paru innych znakomitości ale psssyt! To tajemnica!
Poza tym uprzejmie donosimy, że powracają w okolice Zvisu stęsknieni za nami
policjanci. Nie tak dawnymi czasy każdy klub i każda restauracja w tym mieście miała
swoich opiekunów. My będziemy mieć cały posterunek.
W lipcu skradziono ze słupa ogłoszeniowego symbol Letniego Festiwalu Jazzowego
w Krakowie – sympatycznego baranka grającego na klarnecie. Smętne resztki barana
odnalazł w okolicach teatru „Bagatela” sympatyk festiwalu, bywalec zvisu Michał P.
Kto tak nie lubi jazzu??!
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Andrzej Warchał
KATAKLIZMY

fot. B. Kucharek

- Panowie - powiedział admirał drżącym głosem. Sytuacja jest wyjątkowa. Ktoś nam w nocy spuścił wodę
z morza.
Zebrani przesunęli się w południowy kąt sali.
- Niemożliwe - wydusił minister obrony. - Naokoło sami
sojusznicy, a ci z południa to nawet bracia.
- A jednak wody nie ma - powiedział admirał. - Nasza

marynarka wróciła na piechotę.
- Może były jakieś przecieki? - rzucił premier.
- Kiedy wszyscy trzymali język za zębami.
- Trzeba coś będzie marynarzom powiedzieć - wydusił premier. -Wcześniej czy później
zorientują się i przestaną chodzić na rozstawionych nogach.
- Z tym to nie jest problem. Zawsze będzie można im powiedzieć, że zmieniamy wodę.
- Ja bym tam nie żałował - rzucił doradca. - W końcu i tak, było ono mało słone.
- Można je było dopieprzyć.
- Jak jest, tak jest - powiedział premier - no, ale teraz przynajmniej nie będziemy musieli
wykańczać starannie statków.
- Moglibyśmy je na hotele przerobić.
- A któż ci tu teraz przyjedzie? - rzucił admirał. - Toż od razu będzie można po molach
poznać, że wody nie ma.
- Kiedy bałwanów u nas nie brakuje. Sprowadzi się kilku i niech sobie biegają po plaży.
Wszyscy zebrani spojrzeli po sobie.
- Boję się tylko - powiedział prezydent - żeby tego kościół nie wykorzystał. Rozgłoszą
jeszcze, że się morze przed uciekinierami rozstąpiło.
- To jeszcze nie wszystko - powiedział cicho minister spraw wewnętrznych.
- Od dzisiaj nie zgadza nam się powierzchnia kraju. Ktoś nam w nocy poprzesuwał
granice.
Zebrani ścisnęli się w środku sali.
- To niemożliwe - wydusił po chwili minister obrony. - mogły to być przesunięcia
tektoniczne. Nawet jakieś wstrząsy w nocy odczułem.
- Pewnie był u was pod łóżkiem zamachowiec.
- Kiedy było we wtorek sprzątane.
- A może to ktoś zrobił w dobrej wierze - powiedział premier. - Im będziemy mniejsi, tym
trudniej będzie w nas trafić.
- Żeby tylko nie przesadzić! Przecież trzeba to będzie ludziom ogłosić.
- Tym bym się nie przejmował. Napiszemy w prasie, i nikt nie uwierzy. Zresztą, możemy
podać powierzchnię w milimetrach i komu tam się będzie chciało przeliczać.
- Jest jeszcze trzecia sprawa - oznajmił marszałek ciężko dysząc. - Od wczoraj zaczyna
nam powietrze z atmosfery uciekać.
Kraków 1969
Zebrani rzucili się w kierunku zamkniętych od zewnątrz drzwi.
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Jacek Lubart - Krzysica

Adam „Bobs” Marczek
19. 09. 2018 - ósma rocznica śmierci

Z sercem
Przez życie serce nas prowadzi
Serdecznym rytmem
Krok za krokiem
My wymyślamy się w pragnieniach
A serce bywa tylko tłokiem...
Pilnie dążący ku wolności
Wytrwale powiększamy wiedzę
Wierzymy w mit nieomylności
Czasem rozumem Czasem szczerze...
Ale to wszystko jest do czasu
A czasu nigdy nie ma dosyć
Gdy zamiast rytmu łomot w piersiach
I ... całe życie wpada w oczy!
W galopie serca
Galop zdarzeń
Co dreszczem prawdy nas przejmują
A my galopem wprost po galop Kiedy kopyta nas stratują?
Jedynie wtedy można liczyć
Że ktoś o drugim nie zapomniał
I testamentem oddał serce
By trwało W nowym życiu doznań
11 grudnia 1992

Dedykowane
P. Skrzyneckiemu

fot: B. Zimowski

Owocna jesień
Owocna jesień
spiżarnia doświadczeń
dojrzałych doznań
drżeń babiego lata
dżdżystości wiatrów
mgłą dymiących lasów
zmysłowej pełni
zapachów i smaków
owocna jesień
w przebarwionych słowach
tła zwyczajności
nowy obraz wzruszeń
wędrówka wzrokiem
przez zmienność pejzażu
zamiast podróży
zamiast wielkich wrażeń
owocna jesień
nostalgia pewności
że to co ważne
umyka nam z oczu
więc trzeba przysiąść
i przestać się spieszyć
by dojrzeć życie
nasze małe-wokół
Berest, 25. 08. 1997

Ktoś zmarł
A ile właściwie Miał lat
Powiedziałem to
A potem pogoda zmieniła się
I zapłakały drzewa

fot: archiwum

Szalony tańczy
A ile właściwie Ma lat
Pomyślałem tak
A potem uniosłem się ponad te drzewa jak ptak
Poczułem każdą cząstkę mego wątłego ciała
I Duszę
Się...
Ktoś zmarł
Ktoś zmarł
Ile właściwie Miał lat
Ile właściwie Ma lat
Szalony który tańczy
Tak
Czasem z kilku lat nie złoży się dnia
A czasem kilka dni to wiek
Powiedziałem to
A potem pogoda zmieniła się
I zapłakały wzruszone drzewa...
Szalony tańczy...
Szalony tańczy...
Szalony tańczy...
Tańczy jak szalony...

...dialog...
Piękne zasłony..
Na oknach?
Nie!
Na oczach...

...dane aktualne..11.49..
..ile mil..ile mil..
stąd do Ciebie jest
..do Ciebie jest..
Do Ciebie!

... refleksja...
Smutek...
Najbardziej polubiłem w nim to
Że jednak i on
Czasem odchodzi...

2018

Lesław Pizło
O fotografii - 10
Każdy szanujący się cech rzemieślniczy od wieków ma
sztandar z wizerunkiem patrona, pod którym występuje
podczas różnych uroczystości. Najczęściej jest to jakiś
święty, który za życia wykonywał ten zawód lub miał dla
tegoż osobliwe zasługi. I tu kłopot. Nie sądzę by jakiś
fotograf wykazał się przymiotami znajdującymi uznanie
niebios, nie mówiąc już o świętości. No, może wspominany
tu Walery Rzewuski wiódł życie pracowite i bogobojne, ale
fot: B. Kańska - Bielak
świętym jakoś nie został. Pozostali, których znałem lub o
nich słyszałem to ludek wesoły, z fantazją i nie stroniący od uciech doczesnych.
Nie wiem kto to był, ale wpadł na genialny pomysł aby patronat nad nami powierzyć świętej
Weronice. Ona to bowiem, w drodze na Golgotę otarła swoją chustą twarz udręczonego
Chrystusa i na niej powstało wierne odbicie oblicza Zbawiciela. Tak przynajmniej mówią
święte księgi. Sceptycy podają w wątpliwość jej istnienie, ale w XVI wiecznej katedrze w
Jaen w Hiszpanii jest przechowywana relikwia owej chusty. Różne kościoły chrześcijańskie
pielęgnują kult owej świętej wywodząc brzmienie imienia od grecko-rzymskich słów vera
ikon, co się przekłada na „wierny wizerunek”.
Na marginesie; patronuje Ona jeszcze gospodyniom parafialnym, szwaczkom i tkaczom.
Zacne grono !
Jak by nie było, prawda czy legenda, historia jest piękna, a po drugie stworzyła wizerunek i
to techniką bezsrebrową. (co to jest i czemu tak istotne napiszę później).
I tak w 75 lecie powstania Cechu Fotografów Krakowskich postanowiliśmy zafundować
sobie sztandar. Powstała kwestia jak świętą patronkę na nim przedstawić. Większość
kościelnych malowideł jest dosyć niskich
lotów, a my chcieliśmy mieć coś na
dobrym poziomie. Wybór padł na wizję
Józefa Mehoffera, autora drogi krzyżowej
w krakowskim kościele OO.
Franciszkanów. Przypadła wszystkim do
gustu głównie z uwagi na nieco
impresjonistyczny młodopolski styl w
jakim jest utrzymany obraz. Projekty się
zmaterializowały i od tego czasu
corocznie w lipcu obchodzimy hucznie i
pod sztandarem z wizerunkiem patronki
swoje święto zawodowe.
Zaczynało się bardzo nobliwie mszą w
kościółku na Woli Justowskiej,
pamiątkowe zdjęcie uczestników,
poczym wszyscy fotografowie z rodzinami, pracownikami i uczniami rączo udawali się do
pobliskiej knajpy „Sielanka” na dalszą część świętowania. Przy stołach zastawionych
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jadłem i napitkiem toczyły się wspomnienia, żarty, anegdoty i opowieści o dziwnych
zdarzeniach, osobliwych klientach i niezwykłych sytuacjach, które każdego dnia nas
spotykają. W miarę opróżniania kolejnych karafek grono uczestników topniało, wreszcie
obsługa wypraszała najwytrwalszych. I tu inicjatywę przejmował nieoceniony p. Stasiu
Grodecki. Zapraszał do swojego ogrodu, gdzie, bywało, świt przypominał o czekających
obowiązkach.
Z upływem lat tradycja spotkań „weronikowych” zamierała, kurczyło się grono
uczestników, więzi zawodowo koleżeńskie się rozluźniały, aż wraz z upadkiem Cechu
zanikła.
Na pocieszenie jedna z zasłyszanych historyjek. Przytaczam In extenso za kolegą, któremu
się to przydarzyło. Za autentyczność ręczę. Oto ona:
„Kiedyś przyszedł do mnie pan i poprosił o zdjęcie z długopisem. Dziwny jakiś – myślę, ale
klient nasz pan, więc zrobiłem. Po kilku dniach wrócił i stwierdził, że nie o to mu chodziło, to
ma być prawdziwa sesja: On i Długopis. Zdębiałem, ale zrobiliśmy sesję. Po jakimś czasie
pojawia się z kartką pocztową i podobnym zleceniem. Następne sesje były z łańcuchem i
rowerem. Zadzwoniłem do kolegi, który go poprzednio obsługiwał z pytaniem o co chodzi ?
Odparł, że to supergość, płaci i jest wybitnym naukowcem. Miał ok. pięćdziesiątki i był nieco
zmęczony życiem przez kobiety. Gdy przyszedł kolejny raz robiliśmy zdjęcia do jakiegoś
uczelnianego folderu. Był przystojny, ale miał brzuszek. Powiedziałem, by nieco go
wciągnął, bo nie wygląda to najlepiej. Ponownie pojawił się po dwóch latach. Wszedł
podniósł koszulkę i zademonstrował „kaloryfer”. Stwierdził, że tak mu dopiekłem uwagą o
brzuchu, że zaczął regularnie ćwiczyć z widocznym efektem. Potem jego zdjęcia pojawiały
się nawet w magazynach poświęconych kulturystyce. Po kilku latach ktoś ze znajomych
znających tą historię poprosił żebym pokazał zdjęcia mojego ekscentrycznego naukowca.
Wszedłem do bazy danych szukam i nic. Ani śladu. Zniknęły. W końcu stwierdziłem, że
wejdziemy na stronę owego pana na FB, bo tu też zamieszczał swoje zdjęcia. A tam
informacja że wczoraj zmarł. Jego zdjęć w swojej bazie nie znalazłem do dzisiaj”.
Opowieść ładna, ale nie wiem czy ma dowodzić istnienia sił nadprzyrodzonych i dla nas
niezrozumiałych, czy też usprawiedliwiać bałagan towarzyszący ludziom obdarzonych
fot: H. T. Kaiser
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W nocy 10/11 lipca 2018r. zmarł
muzyk jazzowy

Jacek Mazur
przez lata związany z krakowskim
zespołem
Jazz Band Ball Orchestra.
Rodzinie zmarłego składamy szczere
wyrazy współczucia
Redakcja
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Jerzy Antkowiak
31 SIERPNIA,
jak zawsze GORĄCO...
Mimo upału, ale na zacienionej werandzie piję sobie
czerwone winko i wspominam. Czerwone wino dobre do
wspomnień, 31 sierpnia 1980 roku jedziemy autokarem z
ekipą modelek i modeli oraz z kolekcją jesień-zima 80/81
fot. B. Kucharek
MODY POLSKIEJ. Dokąd? Na Targi Lipskie, gdzie od lat
robimy za „szik parisien”, za „polnisze ot kutir”, zaś rosyjscy mistrzowie nożyc powiadają,
że robimy modę „kak w pariże”. 31 sierpnia przejeżdżamy jak zawsze przez Wrocław, tym
razem miasto wygląda jak by się całe ukwieciło na jakieś gigantyczne Święto Bożego Ciała,
zupełna abstrakcja. My, modopolski, ludek nieprzesadnie świętoszkowaty, a już na pewno
nie bigoci, jesteśmy tym widokiem, tymi świętymi obrazkami, tym kwieciem wzruszeni,
płoną lampiony, świece, znicze, każda brama domu czy fabryki wygląda jak ołtarz. Śpiewy
i modły, rozgrzane powietrze drży, po prostu MISTERIUM, ale i chyba zabobonne
wypędzanie szatana, ma się rozumieć wypędzanie władzy. My Polacy doskonale wiemy,
jakim szatanem potrafi być władza. W Zgorzelcu na granicy, gdzie nas znają doskonale i jak
zawsze jesteśmy po odprawie celnej w Warszawie, we Wzorcowni na Kubusia Puchatka,
panie celniczki wyżywają się na zwłaszcza damskich ubiorach, tną, szarpią, rozrywają,
szukają ulotek, my wredni Polacy jedziemy deprawować prawomyślnych politycznie
enerdowców. Za kilka miesięcy będziemy ich deprawować naprawdę wożąc im garściami
znaczki SOLIDARNOŚCI, które będą traktować jak świętość, zdeprawujemy też kilku
.
celników - my odważne, niebieskie ptaki od mody...
37 lat później, 31 sierpnia siedzę przy winku, trochę piszę i wspominam i pytam sam siebie gdzie ja jestem? Dzwonię do mojego modela, a wodził wtedy rej na wszystkich wybiegach Rafała Młodzikowskiego i pytam czy tak było naprawdę? Rafał i dziewczyny powiadają, że
tak, tak było i że znają dużo, więcej szczegółów niż ja, jakeśmy tam wariowali z tym
„kagankiem wolności”. Czy ci, którzy próbują rozpieprzyć w „drobiazgi” te ŚWIĘTE 31,
a są zapewne dużo młodsi ode mnie, coś naprawdę wiedzą? Gdzieś byli, coś pamiętają? Coś
przeżywali, coś rozumieją? Jak zawsze, kiedy coś piszę, grzebię w moich starych
,
szpargałach. Znajduję nagle piękne, niezwykłe cudo.
Stare (lata 60-te ub. w.), numery TY i JA, kiedyś trzeba będzie to powspominać, ale żeby się
otrząsnąć z tego „polskiego, jakoby postkomunistycznego tańca chochołów”, co to, co roku
31 sierpnia mnie nawiedza i kombinuje jak w moim starym łbie namieszać - odlatuję
w stronę mody, znajduję RYNEK MODY 1/12 czyli sprzed pięciu lat. Co ja tam wypisuję,
mądrzę się nieludzko, ba grzmię, ale kto uważnie przeczyta chyba przyzna mi rację. Jeśli
nie, to proszę mnie wygumkować. Wszystko w tym tekście jest już „de mode”", zwłaszcza
:
realia, ale tytuł 31 sierpnia jakby z nieba mi spadł:
.
Kto tu rządzi?
Próby poszukiwania autorytetów nadal trwają. Może będziemy bliżej tej wiedzy, ustaliwszy,
.
kto autorytetem nie jest.
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Takie mniej więcej pytanie zadaje mi Redaktor Naczelna tuż przed moim, potem okazuje się,
że naszym wspólnym, wyjazdem do Sosnowca, zadaje mi pytanie-temat, kto jest
autorytetem w tej naszej polskiej modowej operetce, czy może nawet w cyrku - przyznaję
porównanie jest głęboko obraźliwe dla tych znanych i wielce zasłużonych muz rozrywki.
Chodzę z tym pytaniem o autorytety, z tym tematem rządu, a zwłaszcza nierządu w modzie.
Wyjazd do Sosnowca wisi w powietrzu i w przeddzień tej ekskursji na skołataną łepetynę,
która już wygląda jak znak zapytania - spływa olśnienie. Przemiła pani od gazet z
baśniowego kiosku przy „wukadce" w Komorowie mówi: - może wreszcie z tej szkoły
przywiezie pan jakieś dobre wieści o modzie do noszenia, a nie do błyszczenia. Co takie
kobiety jak ja, co mamy nosić? Pani z kiosku mówi, że ci moi?, nasi? koledzy „od lansu”
chyba nigdy po ulicach nie chodzą i mówi to takim tonem, jakim niedawno mówiono o
ukwieconym ministrze, co to uzdrawiał koleje, a nigdy pociągiem nie jeździł. Jesteśmy już
w sosnowieckiej szkole Projektowania i Stylizacji Ubioru, gdzie szkolimy autorki
dyplomowych kreacji. Pani Hania - niech daruje mi tę familiarność Redaktor Naczelna
Hanna Gajos - opowiada o modzie globalnej, o ekscytacjach i zagrożeniach, ja jestem bliżej
dekoltów, godetów, proporcji, skosów i innej krawiecczyzny... Z Sosnowca wracam
uskrzydlony. Młodzież zadziorna, ale kiedy trzeba i pokorna. Dyplomy zapowiadają się
arcyciekawie, udaje się nam zapobiec zapędom, u młodych zupełnie naturalnych, w stronę
„Crazy Horse”. Szkoła świętuje, przecinamy wstęgi w pracowniach lingwistycznych
oglądamy i komentujemy pokaz mody przygotowany dla Szkoły przez studenta łódzkiej
ASP. Kamil Sobczyk nie projektuje „kapeluszy z
rękawami”, tylko wszystko to, co mogłaby nosić moja
pani z kiosku - suknie o linii princesse, małe kostiumy i
zupełnie takie, jak moje dawne - suknie płaszczowe.
Nad spotkaniami z uczennicami, a potem nad pokazem
czuwa promienna i dumna Dyrektorka Szkoły Elżbieta Czernik, ale też ma powody do dumy. Właśnie
odlatują do Bordeaux dwie młodziutkie pasjonatki
mody, które za własne pieniądze zafundowały sobie
miesięczny staż, gdzie? - w słynnej już we Francji
sosnowieckiej szkole. Francja, ta moja Francja od
Haute Couture, szkoli się teraz w Polsce?
W Sosnowcu? Samozwańczy lanserzy, rośnie wam
pokolenie młodych, zdolnych, ciekawych wszystkiego
pragmatyków od mody i oni zapewne nie będą się
lansować robieniem ludziom wody z mózgu.
Czy odpowiedziałem na pytanie, gdzie te autorytety?
Chyba nie, ale z tym pytaniem i jeszcze bardziej z
odpowiedzią jest trochę tak, jak z odpowiedzią na stare
jak świat pytanie, czy mężczyzna z mężczyzną może
mieć dziecko? Nie, nie może, tym niemniej próby
nadal trwają. Otóż próby poszukiwania autorytetów również nadal trwają. Może będziemy
odrobinę bliżej tej wiedzy, ustaliwszy, kto autorytetem nie jest. Bo też kawał niezłego kipiszu
modowego naprodukowali różni misyjni i nieemisyjni śniadaniowi gawędziarze, którzy
zapewne nie wiedzą, że francuski stylista i polski stylista to są dwa bardzo odległe od siebie
zawody. Może się dowiedzą? Nie, nie dowiedzą się - pycha im na to nie pozwoli.
P.S. Po napisaniu felietonu zajrzałem do najnowszego, mojego ulubionego od lat 60-tych ub.
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wieku, wrześniowego numeru Harper's BAZAAR. To Pani Jadwiga Grabowska moja
pierwsza i chyba jedyna prawdziwa szefowa, bo bywało, że później bywałem nieznośny,
mówiła do mnie, wtedy jeszcze nieopierzonego dziewica modowego: „Jureczku, tylko
Harper's BAZAAR i nic więcej, no może jeszcze VOGUE i proszę nic więcej - nie należy
być niżej gustu”. No cóż, wziąłem sobie to do serca i mam jeszcze do dzisiaj numery HARPER'SA z lat 60-tych. A dzisiaj? Otwieram wrześniowego 150-cio latka jest nadal młody i piękny, oglądam na wyrywki - dzieci kwiaty, było a jakże, dalej, Boże
kochany GUCCI - kwiaty i ogrody - samo piękno. Raport z wybiegów, „tys piknie” jak
mówią górale, niemalże moja kolekcja kożuchów z Kurowa a.d. 2000, dalej TRENDY piękny „rudy rydz”, czyli KIELISZEK KONIAKU - bardzo wspomnieniowe trendy, ERTÉ
- poezja grafiki przypominająca tańczący lancet, okładka Harper's BAZAAR z 1915 roku tańczą Balety Diagilewa i jeszcze FRIDA KAHLO, jeszcze i jeszcze - czy może być
piękniejsze modowe perpetua mobile, niż moda jako MODA... Brawo Harper'sie - jesteś
jak stare wino, wznoszę za to toast za ciebie BAZAARZE! Jesteś coraz piękniejszy, a ja
przy tobie coraz młodszy...

Galeria Vis á Vis:
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Jan Wawszczyk
JANTOŚ
(fragment książki)
Bliźniacy (zwłaszcza jednojajowi)
stanowili i stanowią nadal ciekawy temat
dla genetyków, psychologów i biocybernetyków. Są przedmiotem wielu dociekań
naukowych i eksperymentów. Fakt, że
posiadają iden-tyczny garnitur chromosomowy, tę samą grupę krwi, DNA czy odciski
palców, nie mówiąc już o wyglądzie
zewnętrznym i charakterach osobowych,
budzi podziw wielu badaczy i zastanowienie nad wykorzystaniem tych cech, w jakie
fot: H. T. Kaiser
obdarzyła ich natura.
Ja, wraz ze swoim bliźniakiem Tosiem, nie znając tych właściwości genetycznych,
szedłem drogą życia, w której, z tego tytułu było wiele zabawnych zdarzeń. Były też
krótkie i smutne epizody, ale z perspektywy czasu stały się one wesołe i wzajemnie się
uzupełniają.
U schyłku (niestety) życia postanowiłem zebrać je, aby pozostały garstką wspomnień dla
wnuków.
Wszystkie te przypomniane wydarzenia są faktem, wydarzyły się naprawdę i to stanowi
ich największą, niepowtarzalna wartość.
Przyszliśmy na świat w dniu 12 maja 1941 roku.
III Rzesza Niemiecka była w największym rozkwicie, a Hitler szykował się do ataku na
Rosję w ramach kampanii Barbarossa.
Poród odbył się w Hotelu Kazimierz w Ojcowie i zaskoczył naszą Rodzicielkę, ukochaną
matkę Karolinę. Nie wiedziała biedna, że jest w ciąży mnogiej i że przyjdzie jej rodzić
jeden miesiąc przed terminem.
Miało się to odbyć w Krakowie, ale los chciał inaczej.
Hotel wraz z restauracją w Ojcowie, był w posiadaniu jej szwagra (późniejszego mego
chrzestnego) W. Hnatowa. Szczęściem od Boga, że przebywał w nim wówczas doktor
A. Gaszkowski, ginekolog położnik (późniejszy chrzestny) Tosia - bliźniaka.
Który z nas jest starszy? No właśnie? Tego nie wie nikt i nikt się już nie dowie.
Brak w pokoju wody, należytego posłania, nie mówiąc już o inkubatorze, sprawiał, że
panował w nim lekki rozgardiasz.
Wiadomym matce było tylko to, że pierwszy urodził się z położenia pośladkowego, a
drugi przy pomocy obrotu ręcznego.
Ale który jest który?
Zawinięci w białe szmatki (tetra była jeszcze nie znana), leżeliśmy obok siebie cicho
pochlipując. Pokazano nas matce a ta ułożyła swoje „skarby” obok siebie i nie było jej
w głowie dochodzić, który urodził się pierwszy, a który drugi.
Była za bardzo zmęczona i było jej to naprawdę obojętne.
c. d. n.
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Andrzej Matusiak
MÓJ DAWNY KRAKÓW
MIASTO, LUDZIE, WYDARZENIA
na starej pocztówce i fotografii
oraz wspomnieniach” (72)
Gdy w 1850 r. cesarz Franciszek Józef I utworzył z
Krakowa czołową twierdzę CK Austrii, miasto stało się
wielotysięcznym garnizonem wojskowym, wymagającym
oprócz budowy obiektów militarnych również nowych
koszar dla coraz większej ilości żołnierzy różnorodnych
jednostek wojskowych. Na początku dokonano adaptacji
fot: B. Zimowski na cele koszarowe niektórych istniejących w mieście
budynków i ulokowano na Wawelu wojskowe koszary, a w latach 1860-62 wybudowano
przy ul. Rajskiej (obecnie Wojewódzka Biblioteka Publiczna) duży budynek koszar im.
Cesarza Franciszka Józefa I. Szybko
jednak okazało się to niewystarczające,
gdyż liczba wojska wzrosła w mieście (bez
Podgórza) do około 6000 żołnierzy i w
1871 r. Austriacy podjęli decyzję o
budowie największego kompleksu
koszarowego Krakowa z założonymi
wewnątrz ozdobnymi ogrodami, jednego z
najnowocześniejszych w cesarstwie,
którego patronem został syn cesarza
Arcyksiążę Rudolf Habsburg Lotaryński.
To ten, który 30 stycznia 1889 r. wraz ze
swoją kochanką Marią Vetserą popełnił
samobójstwo lub według innych wersji, został zamordowany w zamku Mayerling,
stanowiącym też tytuł znanego filmu z 1968 r. o tej historii z Omarem Sharifem jako
.
arcyksięciem i Catherine Deneuve grającą jego kochankę.
Koszary zlokalizowano w pobliżu dworca kolejowego na terenie u zbiegu dzisiejszych ulic
Szlak i Warszawskiej, wówczas traktu w kierunku granicy z zaborem rosyjskim. Budowa
potrwała do 1878r. a prowadził ją
znany krakowski architekt i
budowniczy Antoni Łuszczkiewicz
(1838-1886). Wybudował on m.in.
pałacyk Tarnowskich przy ul. Szlak
71, szpitale św. Ludwika i św.
Łazarza, gmach Collegium Novum,
a dla siebie pałacyk-willę
„Zofiówka”, odremontowaną i stojącą do dzisiaj przy ul. Kopernika 30.
Na potrzeby koszar Arcyksięcia
Rudolfa,
przedstawionych na
starych pocztówkach, zbudowano
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główny budynek sztabowy, budynki koszarowe, wozownię, stajnie, rusznikarnię, a później
areszt, magazyny mobilizacyjne, kotłownię i inne budynki. W koszarach do I wojny
światowej stacjonował Cesarsko-Królewski 13 Galicyjski Pułk Piechoty, zwany potocznie
„Krakowskimi Dziećmi” lub po prostu „Staszkami”, gdyż ponad 80 % jego stanu
osobowego stanowili galicyjscy Polacy. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. koszary
służyły już wojsku polskiemu, zmieniając oczywiście patrona na Króla Jana III
Sobieskiego. W okresie międzywojennym stacjonowały tam oddziały 12 Pułku Piechoty
Ziemi Wadowickiej z 6 Krakowskiej Dywizji Piechoty. W 1939 r. miał tutaj siedzibę sztab
Armii Kraków. W czasie II wojny światowej w koszary zajęte były przez niemieckie
lotnictwo Luftwaffe, a po jej zakończeniu przez Ludowe Wojsko Polskie. W 1947 r.
przeprowadzono adaptacje pomieszczeń koszar, których 8 budynków przekazano za
symboliczną złotówkę w 1948 r. dla powołanych 1.04.1945 r. przy AGH samodzielnych
wydziałów politechnicznych przyszłej Politechniki. Potrzeba jej powstania była pośrednio
efektem postanowień konferencji jałtańskiej Wielkiej
Trójki w wyniku których Polska utraciła na rzecz
ZSRR, ziemie kresów wschodnich z Lwowem w
którym od 1844 r. istniała o wielkiej renomie
Politechnika Lwowska, najstarsza polska uczelnia
techniczna, a jej polska kadra naukowa repatriowała do
Polski. Formalnie Politechnika Krakowska została
utworzona uchwałą Rady Ministrów dnia 7.07.1954 r.
z Wydziałami: Architektury, Budownictwa Lądowego,
Budownictwa Wodnego i Komunikacji, a 30.09.1976 r.
otrzymała imię Tadeusza Kościuszki. Jego pomnik (na
zdjęciu), będący dziełem prof. Stefana Dousy z 2005 r.
stoi na dziedzińcu wewnętrznym uczelni. W 1959 r.
Politechnice przekazano zarządzany przez wojsko,
budynek obecnego Wydziału Inżynierii Środowiska, a
w 1985 r. budynek dawnego „Aresztu” w którym po
jego adaptacji, uruchomiono ustanowione 4.06.2004 r.
Muzeum Politechniki Krakowskiej. W latach 70.
fot: Autora rozbudowano gmach frontowy poprzez dodanie
niezbyt pięknej architektonicznie nadbudowy, pomiędzy narożnymi ryzalitami , dodając
później przeszkloną kondygnację, co zepsuło zewnętrzny wygląd dawnych austriackich
budynków i chwały Politechnice nie przyniosło, ale nowe pomieszczenia tak. Ostatnim
obiektem kompleksu koszarowego w
zarządzie wojskowym była „Działownia”,
zakupiona od Agencji Mienia Wojskowego
w 2010 r. przez uczelnię, gdzie po
remoncie utworzono obecny kompleks
dydaktyczno-badawczy. Tym samym
przez Politechnikę Krakowską została
ostatecznie przejęta całość zabudowy
dawnych c.k. koszar Arcyksięcia Rudolfa i
międzywojennych Króla Jana III
Sobieskiego.
fot: H. T. Kaiser
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fot: Autora
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Jan Nowicki
Początek i koniec
Czas. Myślę, że nawet starym drzewom przestało na nim
zależeć. W kolejną wiosnę obsypują się wprawdzie zielonymi liśćmi, tyle że dla zamydlenia oczu. Prawda o nich to
spróchniałe dziuple, zalewane plombami z cementu.
Wróbel po paru sezonach dogasa rozczochrany pod okapem
dachu. Z jednym okiem - otwartym. Czas temu winien. Jego
rozpad. Ględzenie, że mu się nie dajemy to tylko żałosna
minoderia. Walka z wiatrakami mielącymi ludzkie ziarno.
fot: B. Kucharek
Już nie zależy mi na tym, aby dokładnie określić, jakie to
były lata. Wiem, że zamierzchłe - tamtego wieku. Bliższe jego środka niż końca. Biały
statek żeglugi śródlądowej z ogromnym kołem napędu, zagarniającym Wisłę od
Włocławka do Torunia. Na statku dzieciaki z naszej podstawówki. Wśród nich ja.
Wyposażony - po bożemu - w słoiczek ze smalcem, bochenek chleba i kilka pomidorów.
Bilon na drogę, pobrzękujący w zapiętej na agrafkę kieszeni krótkich spodenek. Białe
podkolanówki. Wyczyszczone na glanc sandałki, łysa głowa z grzywką. Niebieski kajet
w plecaczku, bo pani od polskiego kazała spisywać wrażenia.
A potem gdzieś się zapętliliśmy w tym przepastnym Toruniu. Klasa odpłynęła. Strach,
postępujący z zapadaniem wieczoru. Wreszcie decyzja, podjęta z Jurkiem Maślanką, żeby
wracać do domu kolejowymi torami.
Stacja Stawki, potem Aleksandrów Kujawski. Duchy w lesie, wilkołaki w oknach
mijanych domów. Uczucie podniecającej przygody. W Aleksandrowie surowa twarz
pana milicjanta, ciepła pięść nieznajomego kolejarza, z której wysypał grosze na bilety
do Włocławka.
Kiedy to było? Co się z tym stało? Czy tamto nie było czasem ważniejsze od tego - co
teraz?
Po przebiegnięciu całego życia znowu wracam do Torunia, gdzie przychylny los pozwala
mi paradować jego ulicami w stroju... Mefistofelesa. Mówić w miejscowym więzieniu
tekstem Goethego:
Przeminęło, to znaczy bardzo mało.
Raczej w ogóle nie istniało.
Kręci się w kółko, byt udaje
Ja Wieczną Pustkę - pokochałem.
Pustki - jak dotąd - nie pokochałem. Od kochania pustki są poeci. Wybaczą mi i jeszcze
pochwalą. Zwykli ludzie - tacy jak Ty i ja - przypominają raczej tamte wróble, którym
stwórca zmierzwił pióra i zamknął po jednym oku.
Po to, aby czas - przedzielić na pół.
7 grudnia 2007
Jan Nowicki - „ Mężczyzna i One” wydawnictwo BELLONA - 2012- druk za zgodą Autora
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Matoły do szkoły – mawiała często moja babcia z początkiem września. Nigdy bym
nie pomyślał, że wezmą to dosłownie. Od kiedy wyższe wykształcenie stało się
normą i rozmawiam z ludźmi po wyższych studiach, z czego połowa kończyła
Wyższą Szkołę Czegokolwiek w Przasnyszu (przepraszam mieszkańców
Przasnysza, to tylko przykład), odnoszę wrażenie, że 90% z nich posłuchało mojej
babci. Mówiła też czasem - ucz się ucz, a garb ci sam wyrośnie. Czego jednak
nikomu nie życzę. AD
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