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  Nauczyłem się czytać w wieku pię-
ciu lat. Nikt nigdy nie powiedział mi 
w jaki sposób. Po prostu w którymś 
momencie uznano, że skoro umiem 
czytać, to zamiast malować kolejny 
obrazek, mogę posiedzieć nad książ-
ką. Jeszcze zanim zacząłem chodzić 
do szkoły, zapisano mnie do bibliote-
ki, gdzie pożyczałem cienkie książecz-
ki z obrazkami, choć – pamiętam to 
bardzo dobrze – już wtedy marzyłem 
o tym, żeby pożyczyć jakąś prawdzi-
wą dorosłą wielką książkę. 
  Pewnie dlatego poszedłem do szko-
ły w wieku sześciu lat. Rodzice uzna-
li, że skoro umiem czytać, to pewnie 
reszta też pójdzie mi tak samo dobrze. 
Nie poszło. Mało że szybko okazało 
się, że mam poważne kłopoty z tab-
liczką mnożenia, to w dodatku pisa-
łem jak kura pazurem i popełniałem 
niezliczoną liczbę błędów ortograficz-
nych. Rzadko też udawało mi się sie-
dzieć spokojnie na lekcji. Dziś być
może sklasyfikowano by mnie jako 
dyslektyka z nadpobudliwością psy-
choruchową, ale w tamtych czasach
żadna z tych rzeczy nie została jeszcze 
wynaleziona. Łatwo było mnie nato-
miast sklasyfikować jako nieuka i roz-
rabiakę (błędy ortograficzne, kłopoty 
z arytmetyką, no i ta nieokiełzana nad-
aktywność – wyrok gotowy). 
 I być może szybko i z brakiem suk-
cesów skończyłbym szkolną eduka-
cję, gdyby nie… książki. Pierwszy 
sukces związany z czytaniem odnio-
słem podczas rozmowy z groźnym 
nauczycielem matematyki, jednocześ-
nie dyrektorem szkoły, który zapytał 
nas czy może ktoś przeczytał podczas 
wakacji choćby jedną książkę. Byłem
już w czwartej klasie. Miałem dzie-
więć lat. Powiedziałem, że latem prze-
czytałem wszystkie trzy tomy Win-
netou Karola Maja, Hrabiego Monte 
Christo Dumasa i Szatana z siódmej 
klasy Makuszyńskiego. Dyrektor mi 
oczywiście nie uwierzył, no bo niby 
jak ktoś, kto nie wie ile jest siedem ra-
zy osiem (zawsze mi się myliło) mógł 
przeczytać tyle książek?! Od niechce-
nia zapytał mnie, co było w tych książ-
kach (wykazując przy tam zupełny
brak rozwagi, bo ja nie tylko czytałem 
namiętnie, ale równie chętnie opowia-
dałem poznane historie). Najpierw słu-
chał zdziwiony. Po kilkunastu minu-
tach mi przerwał. Powiedział innym, 
żeby też spróbowali czytać tak jak ja 
i... od tego czasu już mogłem się my-
lić na matematyce. Kto wie, czy nie 
z tego właśnie powodu do końca edu-
kacji miałem z tym przedmiotem sa-
me problemy?  

  Nie miałem natomiast problemów 
nigdzie tam, gdzie można było posłu-
giwać się wiedzą książkową. Na geo-
grafii i biologii szczególnie przydatne 
okazała się seria o Tomku Wilmow-
skim Szklarskiego, na historii Kra-
szewski i Sienkiewicz, których po-
wieści przeczytałem chyba w całości.
W ogólniaku pomagały mi książki 
biograficzne, które czytałem pasjami 
i zawsze udawało się jakąś historyjką 
o wielkim człowieku zainteresować 
różnych nauczycieli. Bardzo mi po-
magały bogate zbiory książek jakie 
znajdowały się w moim domu rodzin-
nym oraz w domu babci, gdzie regu-
larnie spędzałem wakacje. Ważne by-
ły także przykład i moje rozmowy 
z mamą, która kierowała trochę moim 
zestawem lektur. 
   Książki pomagały mi również na-
wiązywać przyjaźnie, a nawet prze-
wodzić innym. Nikt tak jak ja, nie po-
trafił w każdym momencie dnia i no-
cy opowiadać „prawdziwych” historii 
dotyczących istotnych kwestii naszych 
dziecięcych i młodzieńczych marzeń. 
Z czasem przydała się znajomość 
Małego księcia i sporej porcji wier-
szy Gałczyńskiego – choć powiedzmy 
prawdę – nieco później – Norwid, 
Słowacki, Tuwim i Kasprowicz też 
się przydali. Był czas, kiedy furorę 
robił cytowany w oryginale ulubiony 
przeze mnie francuski poeta Jacques 
Prévert. 
 Książkom zawdzięczam niezwykle  
dużo. Zacząłem pisać ten tekst poru-
szony artykułem Małgorzaty Rożyń-
skiej, bo przypominał mi jak czyta-
łem książki swoim dzieciom. W na-
szym domu była taka świecka trady-
cja, że to ja kładłem dzieci spać, bo 
dość szybko wytłumaczono mi, że mi 
to najlepiej wychodzi. Na początku 
wystarczyło siedzieć przy kołysce i 
głaskać dziecko delikatnie po brzuchu.
Z czasem zaczęło się czytanie bajek. 
To był dla mnie fantastyczny okres. 
Wreszcie mogłem nie tylko czytać, ale 
też odtwarzać to, co było w tekście. 
 Wszystkie moje dzieci czytają. Książ-
ka jest podstawowym prezentem ja-
kim się obdarowujemy. Nieustannie 
rozmawiamy o książkach i wymie-
niamy się tymi, które dostaliśmy lub 
które sobie kupiliśmy. W serii tek-
stów o czytaniu jest wypowiedź autor-
ki inicjatywy „Nie czytasz, nie pójdę 
z tobą do łóżka”. Śmiesznie, i ma to 
jakiś sens. Ja wolałbym to zamienić 
na hasło bardziej pozytywne: „Czy-
tasz, chętnie założę z tobą rodzinę”. 
Czytanie naprawdę łączy. 

JAROSŁAW KORDZIŃSKI

Książki uratowały mi życie
***

Stworzył Bóg Wieczność i atrybuty Wieczności: Drzewo Wieczne Wiecznego Adama i Wieczną Ewę
A wąż który wiedział czym jest początek czaił się i spiskował żeby spaskudzić Wieczność atrybutem czasu
Jabłkiem zerwanym z drzewa puścił w ruch wahadło zwolnił sprężynę i pojawiło się w raju
coś jak ukąszenie komara
coś jak swędząca niewygoda ciała
coś w rodzaju przeczucia że skoro waha się wahadło rozkręca sprężyna
jest czas nie ma trwania tylko przemijanie z początkiem i końcem
i że z czasem pojawi się gdzieś
podwórkowa gromada w cieniu nie ściętych drzew
niepomna na zakazy i pouczenia jak i powtarzalność
wszystkiego czyli trwanie czyli nieobecność czasu
czyli zastępowanie jasności dnia ciemnością nocy
przez cały bezkresny okres dzieciństwa
gdyż raj to trwanie trwanie w przestrzeni bez czasu
gdyż gdy nie ma czasu nie ma przemijania
nie ma upływu wody z wiecznie przechylonego dzbana
nie ma było będzie jest tylko jest
jak jest prostokąt dwóch podwórek w trzech ścianach kamienic
i rozbrykana chmara w ceglanej kieszeni

NASI OJCOWIE

żuki na grzbiet przewrócone
żółwie ze skorup wydłubane
granaty bez zawleczek
wydmuszki w nurcie alkoholu
nasi ojcowie

NASI OJCOWIE CIĄG DALSZY

o tamtym świecie nie można opowiedzieć bez alkoholu
szklanek alkoholu butelek alkoholu cystern alkoholu
mórz alkoholu oceanów alkoholu oparów alkoholu
ogromnych fal alkoholu po których chwiejnym krokiem
schodzili z wyżyn upojenia alkoholową swobodą
ojcowie którym przypadła rola
żuków na grzbiet przewróconych żółwi ze skorup wydłubanych
nietoperzy wrzuconych w piekło gorejącego słońcem dnia
zawsze nieswoich zawsze niepewnych swego
zawsze szukających rozwiązania na dnie kielonka
musztardówki butelki cysterny morza oceanu

uczuć których nie wyrazili marzeń których nie spełnili
planów które porzucili żon które skrzywdzili
życia które przeżyli raz na zawsze
zawsze w chmurze pijacko śniąc o kolejnej dziejowej burzy

***
 
w piątek 22 marca 2013 odbyłem podróż w czasie i przestrzeni
trafiając na podwórko o którym Bruegel opowiedział w 1560 roku
i niby nigdy nie przyłączyłem się do zabaw młodszych o 543 lata dzieci
zwisałem z trzepaka wskakiwałem na grzbiet kolegów grając w słonia
wspinałem się na drzewa fikałem koziołki kulałem obręcz
wiedząc że z czasem stare koło zastąpi zużyta opona furmanki
brałem udział w wyścigach koników fechtując patykiem jak szabelką
skakałem przez kozły szarżowałem niesiony przez kumpla na barana
grałem w ciuciubabkę chowanego berka zgaduj-zgadulę cymbergaja
łapałem ryby na wędkę bez haczyka wirowałem aż do zawrotu głowy
pstrykałem palcem w kapsle kolejnego wyścigu pokoju
w gronie kumpli oddawałem się emocjom hazardu rzucając monetami o ścianę
jednym haustem opróżniałem butelkę wracałem do domu chwiejnym krokiem
dostawało mi się od rodziny właziłem na ławę która wypływała na szerokie morze
będąc sobie sterem żeglarzem okrętem z cegłą na sznurku zastępującą kotwicę
bujając w obłokach marzyłem o podróżach w przestrzeni i czasie i o tym co by też było
gdybym w piątek 22 marca 2013 rzucił kotwicę dajmy na to w porcie miasta Vancouver

***

dzieciństwo i starość mają wspólną cechę – 
chcą po prostu być
na wszystkim zbędnym kladąc grubą krechę

***

każdy raj ma swoje drzewa
w raju zawsze rzeka płynie
mieszka Adam żyje Ewa
Bóg się nocą w chmurze kryje

każdy raj ma swoją bramę
o mur wsparty miecz ognisty
zakaz przymus żmiję radę – 
dalszy ciąg tak oczywisty:

gniew wygnanie poniewierka
ugór orka plon ubogi
brat na brata skrycie zerka
dym supłami pęta nogi

raj to sen a za osnowę
zwykle ma poczucie straty
wątek zagmatwany w słowie
mit po drugiej stronie kraty

ROMAN SABO

***

graliśmy w piłkę
wyzywaliśmy się
chodzili po górach
ale nic ale to nic o tobie nie pamiętam
z wyjątkiem nazwiska w którym byłeś 

[o mało lepszy

***

czas Marku czas najwyższy wyjść z tego strumienia czasu
przestać szperać po zakamarkach pamięci wzbijać tumany kurzu przerzucając
spękane wyblakłe starzejące się razem z nami fotografie
z wypłowiałymi imionami na odwrocie
Rysiek Zbyszek Witek Fredek Leszek Wojtek
Justyna Anka Krysia Celina Elwira Marysia
skąd wiemy że chcą być przywrócone teraźniejszości
może przeszłość stała się dla nich sanktuarium
może jak Leszek w swoim grobie chcą po prostu świętego spokoju
może im te nasze podwórkowe dziady komplikują byt
może nie należy prószyć prochem przeszłości w przestrzeniach podwórka
może nie należy wchodzić raz jeszcze w strugę minionego czasu
może śmierć ma swoje prawa nieznane nam żyjącym
jakby nigdy nie pozwalajacym sobie wtrącać się w jej sprawy
czego nie ma nie istnieje co odeszło przestało być stając się prochem
a prochom należy się szacunek cisza zapomnienierys. Alicja July


