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Na polance
pod rozsłonecznioną brzozą
zerwałem stokrotkę
Bóg jest
Boga nie ma
Bóg jest
Boga nie ma
Bóg jest
W palcach
została łodyżka
i okwiat ogołocony
Erudycja Andrzeja Buszy to Biblia, filozofia, literaturoznawstwo. Jego twó
rczość łączy się dla mnie w jakiejś części z Miłoszem i Bogdanem Czaykowskim.
Siedzę więc w parku pod drzewem,
z chłodnym piwem ukrytym w torbie (albo butelką czerwonego wina),
i czytam moje ulubione „Podwórko”
Romana Sabo. Pojawia się myśl taka
sama, jaka od iluś tam lat pojawia się

przy lekturze Bułhakowa, którego prawie znam na pamięć. Ilekroć czytam
rosyjskiego pisarza zastanawiam się,
na ile pokolenie, które nie otarło się o
komunę zdolne jest dostrzec i zrozumieć te wszystkie niuanse kpiny z radzieckiej rzeczywistości. Tych hydraulików na przykład, majstrujących przy
harmonijce kaloryfera w domu 302-A
na Sadowej.
Taka myśl się pojawia przy czytaniu
„Podwórka” – na ile pokolenie smartfonów i ajfonów zdolne jest zobaczyć
w tych wierszach obraz, który ja widzę; zrozumieć to, że o tamtym świecie nie można opowiedzieć bez alkoholu.
I teraz łapię się na tym, że sam wpuszczam się w maliny uznając realizm
tych wierszy. Czego powodem na przykład „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 krzywdzili
życia które przeżyli raz na zawsze
zawsze w chmurze pijacko śniąc o kolejnej dziejowej burzy

Roman Sabo
No bo jak mogłem nie dostrzec realizmu, skoro natychmiast staje mi przy
„Podwórku” przed oczami obraz tamtych dni – tych wydmuszek w jesionkach, zdobywających szczyty w restauracji „Pod kominkiem” i nas – walczących, grających na podwórkach,
dla których normalnością były te „żuki
na grzbiet przewrócone”. Przecież tak
było.
I teraz więc łapię się na tym, że pokolenie nie znające tamtych czasów doskonale może dać sobie radę z „Podwórkiem”, a nawet jeszcze lepiej; odrzucając ten nadany przeze mnie realizm. Te wiersze to coś jak fruwający
w jednym z opowiadań Borgesa obraz
Szekspira w ramach, który po chwili

przeistacza się w postać. Jest w nich
egzystencjalna ponadczasowość i –
powiedziałbym – jakby pewna baśniowość. Tego lata znów będę je czytał…

³o się to tylko do monologu. Patrzyłam
w jego smutne oczy i szuka³am b³ysku, który mia³ kiedyś w oczach. Niestety, na próżno.
Ojciec opowiada³ mi wcześniej, że
kiedy ktoś z rodziny opuszcza³ ten
padó³, to on za każdym razem jakby
to przeczuwa³, pojawia³y się jakieś
znaki – pukanie lub dzwonek do drzwi,

za którymi nikt nie sta³. I chcia³am się
z nim umówić na jakiś znak stamt¹d,
żebym mog³a mieć chociaż nadzieję,
że kiedyś i ja wrócę do „domu”. Ale
nie umówiliśmy się na żaden znak.
Nie potrafi³am rozmawiać o śmierci
w obliczu śmierci.
Któregoś wieczoru zadzwoni³ telefon, którego nie chce się odbierać. Sta-

W zorganizowanym przez Grupę
Epizod wieczorze poetyckim uczestniczyła bardzo dobra ilościowo i jakościowo grupa ludzi. Dobrym miejscem na to spotkanie była też Zgodowska kawiarenka, lekko przyciemniona, co poetyckości przydawało
poetyczności. Naprawdę warto poczytać „Atol” Andrzeja Buszy…
[...] mamy powietrze klimatyzowane
wirtualne kwiaty i drzewa
i bezchmurne niebo cyfrowe

wirtualne są nasze zwierzęta domowe
i nasi partnerzy
najlepsze umysły
pracują nad stworzeniem
wirtualnego boga
już nie ruszymy się stąd
bo skoro jesteśmy
wszędzie i nigdzie
nie ma potrzeby
/Obrazy z życia Laquedema (Babilon)/
zdjęcia Tomasz Przystupa

Wszechświat
BOŻENA BRZESKA-KOMINEK

Mieszkam w Polsce, w Europie, na
Ziemi, w galaktyce zwanej Mleczn¹
Drog¹, która jest jedn¹ z miliardów, a
może nawet setek miliardów galaktyk
zawieszonych na tej ogromnej arenie
kosmosu. Nawet w tym momencie, w
tej chwili, Kosmos pędzi przed siebie.
Dok¹d? Nie wiem oczywiście, i nikt
tego nie wie. Co znajduje się tam, gdzie
jeszcze Wszechświat nie dotar³? Nic?
Próbuję sobie wyobrazić to nic i nie
udaje mi się, bo czym jest nicość, jeżeli
nie ma planet, gwiazd, nieba, a nawet
powietrza.
Siedz¹c na ³awce w letni wieczór
spogl¹dam na rozgwieżdżone niebo,
a te cudowne migaj¹ce punkciki wydaj¹ się być tak niedaleko. Gdybym
chcia³a na mapie Kosmosu zaznaczyć
Ziemię, by³aby tylko mikroskopijn¹
b³ękitn¹ kropk¹. Nie ogarniam tego
rozumem; nie potrafię sobie wyobrazić kosmicznych odleg³ości liczonych
w latach świetlnych. Przecież najbliższa galaktyka podobna do naszej jest
oddalona od nas o dwa miliony lat
świetlnych. I wiem, że nikt nigdy tam
nie dotrze; i nie dowiemy się, czy tak
olbrzymi¹ przestrzeń ktoś jeszcze,
oprócz tych kilku miliardów ludzi, zamieszkuje.
Wówczas myślę o Nim, o Bogu, ale
nie jako o sędziwym staruszku siedz¹cym w chmurach na tronie. W³aściwie

nie ma twarzy, nie ma postaci. Jest
świat³em, energi¹, mi³ości¹. Autorem
tego kosmicznego planu. On zna odpowiedź na wszystkie moje pytania
– kim jestem, jaki jest sens mojego
życia. Dla Niego chyba jestem kimś
ważnym, pewnie chcia³, żebym tu by³a, coś osi¹gnę³a. Uczę się nie patrzeć
wstecz, ani do przodu, bo efekt zawsze
jest taki sam – marnuję teraźniejszość.
Liczy się tylko tu i teraz, wczoraj jest
już przesz³ości¹, a jutra może przecież
nie być. Ludzie, których spotykam na
swojej drodze, różne zdarzenia maj¹ce
miejsce w moim życiu – czy to tylko
przypadek, że to ten w³aśnie cz³owiek,
akurat ta sytuacja? Czy przysz³am na
Ziemię z jakimś gotowym scenariuszem i odgrywam swoj¹ rolę, czy też
maj¹c woln¹ wolę mogę o wszystkim
decydować, bo życie to nieustanne
wybory? Pytania te mnoż¹ się, rodz¹
kolejne i można się zagubić.
Parę lat temu odchodzi³ z tego świata mój ojciec. W³aśnie odchodzi³, bo
trwa³o to kilka miesięcy. Wiedzia³am,
że pozosta³o mu niewiele czasu, on też
zdawa³ sobie z tego sprawę. Gdy by³
jeszcze zdrowy, potrafiliśmy rozmawiać o śmierci; jednak kiedy zachorowa³, w ogóle nie poruszaliśmy tego
tematu. Codziennie po pracy pędzi³am
do Hospicjum, żeby być przy nim. porozmawiać, chociaż często sprowadza-

³am, p³aka³am, dotykaj¹c jeszcze ciep³ej ręki. Pyta³am w myślach, dok¹d
poszed³eś.
Potem przyszed³ mi do g³owy William Blake: „¯eby świat ujrzeć w ziarenku piasku/ I niebo w dzikiej roślinie,/ Zamknij w swej d³oni nieskończoność,/ A wieczność w jednej godzinie”.

Pogrążeni w smutku i bólu zawiadamiamy, że odszedł od nas ukochany brat, tata i wujek

KAROL STAWORZYŃSKI, lat 57

         

Msza żałobna odprawiona zostanie 10 kwietnia o godz. 19.00
w kościele Our Lady of Good Counsel
10460 139 Street, Surrey BC
Siostra z rodziną

