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przyjdź Nieuczesana

przyjd�
nieuczesana

nie potrzebujê blasku �wiec
przy stoliku
gdzie wszyscy na mnie patrz¹
potrzebujê
Ciebie

przyjd�
Nieuczesana
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supermarket

pó³ki pe³ne �wiñstw
koszyki pe³ne k³amstw
kolejki bzdur
w portfelach nienawi�æ
w kasach broñ
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dorośli

dajmy doros³ym place zabaw
tak bardzo chc¹ byæ dzieæmi

dajmy dzieciom broñ do r¹k
tak bardzo chc¹ byæ doro�li
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dzieci

dzieci p³acz¹
s¹ g³odne s¹ chore
nieszczê�liwe
umieraj¹ w samotno�ci

nie maj¹ rodziców
nie mog¹ siê bawiæ
nie maj¹ gdzie
i �wiat im zabrania

chodz¹ po ulicach
obdarte z marzeñ
z dzieciñstwa
zabrano im ulubione zabawki
ale przede wszystkim
szczê�cie
niewinno�æ
¿ycie

dzieci
wyd³ubuj¹ lalkom oczy
wyrywaj¹ im rêce i nogi
strzelaj¹ do siebie
zamiast siê bawiæ w piaskownicy
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musz¹ byæ doros³e
za wcze�nie
patrzeæ
jak ojciec bije matkê
jak matka bije ojca
jak zabijaj¹ starszego brata
jak starsza siostra zarabia na ulicy

w k¹cie pokoju piæ gorzkie ³zy

dlaczego?
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krzyż

krzy¿
ci¹¿y
ale tylko w godzinach pracy

zrzucany
gdy inni nie patrz¹

zakurzony
czeka
na nastêpn¹ paradê

zapróchnia³y
powoli umiera

zapominamy
¿e jest nam niezbêdny

¿e ¿ycie
nie jest prostsze
bez niego
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drzewa

Drzewa
nie rosn¹
jak grzyby po deszczu

trzeba je szanowaæ

Drzew
jest coraz mniej

ju¿ prawie ¿adnego

ludzie �cinaj¹ ostatnie
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powietrza coraz mniej

k³êbek my�li
w rogu pokoju

zbitek
samozwañczych idei

zlepek
bezperspektywistycznej gmatwaniny

bez kropki nad i

a
powietrza
coraz mniej
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tak dobrze

nie mów ¿e
nie ma ju¿ mnie
¿e w oknach
nie ma ju¿ szyb
na niebie gwiazd
i �wiate³ miast
tak dobrze
nie wiedzieæ nic
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1 6 minut

tym, którym tych szesnastu minut zabrak³o

przychodzisz naga
z³ot¹ wstêg¹ kryszta³owych chwil
w jedwabnym dotyku promieni s³oñca
siadasz przy mnie
twarz¹ w twarz
na skrzyd³ach gwiazd
mówisz: chod�

oto jestem
na wyci¹gniêcie b³êkitnej d³oni
otulony w tobie �wietl ist¹
smug¹ tytanowej mg³y
chowasz mnie w swojej piersi
oddychasz we mnie
zastyg³ym w ruchu szeptem dni

w bieli chmur
twój �piew porywa nas
wiêc tañczmy w pomarañczowych
mrugniêciach naszych powiek
ten ostatni raz
zanim zasnê przy tobie
odkrywszy dom
w swój gwiezdny sen
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na kawie

usi¹d�my przy oknie

kelner
dwie kawy proszê

popatrz
na te piêkne bia³e serwetki
na porcelanowe fil i¿anki
nowy czysty obrus

pijesz zadumana nad losem

muchy na suficie
jaka dobra kawa

wiêc twierdzisz

nie, nie twierdzê
wiem

chod�my popluskaæ siê w ka³u¿ach

s¹ takie brudne
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umyjesz w³osy w deszczu

bêd¹ na nas patrzeæ
ludzie przy stolikach

niech patrz¹

kelner
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pacyfka

kiedy �piewaj¹ o mi³o�ci twierdz¹ ¿e
t¹ mi³o�ci¹ zmieni¹ ca³y �wiat

kiedy �piewaj¹ o pokoju twierdz¹ ¿e
tym pokojem obdarz¹ ka¿dego z nas

kiedy �piewaj¹ o równo�ci twierdz¹ ¿e
na ulicy podadz¹ ka¿demu d³oñ

jedn¹ d³oni¹ maluj¹c siedem têczowych barw
drug¹ ³aduj¹ broñ

powiedzieli TAK dla wojny
powiedzieli NIE dla pokoju

kiedy �piewaj¹ o wolno�ci twierdz¹ ¿e
dadz¹ wolno�æ ka¿demu kto bêdzie chcia³

choæ na twarzach siedem têczowych barw
serca maj¹ jak siedem zatrutych miast

powiedzieli TAK dla wojny
powiedzieli NIE dla pokoju
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w imię Ojca

stoisz przed o³tarzem
w �wietle zapalonej �wiecy
pokazuj¹c �wiatu sw¹ pokojow¹ d³oñ
pomiêdzy roz�piewanymi ³awkami skamienia³ych oczu
na mglistej czerwieni dywanu wiary
przeklinasz mnie w imiê Ojca
gwa³cisz w imiê Syna
mordujesz w imiê Ducha �wiêtego
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zdjęcia

dostajê od ciebie zdjêcia ludzi
którym w ostatniej chwil i ¿ycia
dano skrzyd³a
za s³abe
bo zamiast wzlatywaæ do nieba
spadali

chowam je do szuflady w biurku
du¿o mam ju¿ takich zdjêæ

wiesz
mo¿esz przynie�æ mi nastêpne
chocia¿ nie wiem czy je obejrzê
po co?
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tak teraz

tak teraz
siedzimy w nowych klasach
przy komputerach
przy nowych czystych ³awkach
w wygodnych fotelach

tak teraz
uczymy siê o wypchanych portfelach
papierowych marzeniach
przyja�niach w kieszeniach
trzymamy broñ
strza³em w skroñ
zbawiamy �wiat

tak teraz
nie ma nas jeste�my nieraz
przysypani propozycjami
zagrania g³ównych ról
w telenowelach
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tak teraz
telewizja beton �mieci
to nasze dzieci
bawi¹ siê zapa³kami
podpalaj¹ dom
strza³em w skroñ
zbawiaj¹ �wiat

tak teraz
wierzymy w technokracjê
wyznajemy automatyzacjê
naszych ¿yciowych ról

na oczach widzów
rzutem na ta�mê
w telewizorach
z broni¹ w d³oniach
zbawiamy �wiat

w telewizorach
z broni¹ w d³oniach
zbawiony �wiat
zbawiony �wiat
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szukam ciebie

C G d a
tak prosto powiedzieæ tak trudn¹ rzecz
prosto jest kochaæ � wystarczy chcieæ
tak prosto wierzyæ w te s³owa, lecz
to proste mówiæ � a trudniej biec

F G
w�ród bieli chmur i gwiazd na niebie
a G
w zieleni drzew ja szukam wci¹¿ ciebie
F G
gdzie s¹ te �lady po twoim �piewie?
d a
hej! nie chowaj siê ju¿

to proste powiedzieæ te parê s³ów
to proste pobiec utart¹ z dróg
tak prosto wierzyæ gdy nie ma burz
ufaæ jest ³atwo gdy bezpieczna ³ód�
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w�ród szarych �cian, na miejskim wietrze
bêdê ciê szuka³ bo jeste� powietrzem
za twoim �piewem, po stóp twoich szepcie
chwil i nie spocznê, do ciebie pobiegnê
w�ród bieli chmur i gwiazd na niebie
w zieleni drzew odnajdê ciebie
po twoich �ladach, po twoim �piewie
hej! nie schowasz siê ju¿

F
w�ród bieli chmur
a
w zieleni drzew
F
na niebie gwiazd
a
odnajdê ciê
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alz I

wiêc
jestem
oto
nie ma mnie

snujê siê
po wyblak³ych kartach
chwil

próbujê pytaæ
nie wiem
jak

szukam
pod wyschniêt¹ ³z¹
twoich wspomnieñ

ty?
� tak to ja
kto?

wiêc
jestem
oto
nie ma mnie
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przebacz nam

Ojcze niewidomych o g³uchych oczach dusz
Ojcze g³uchoniemych o �lepych mgnieniach s³ów
Ojcze trêdowatych o wyblak³ych biciach serc
przebacz nam, ¿e nie chcemy widzieæ
przebacz nam, ¿e nie chcemy s³yszeæ
przebacz nam, ¿e nie chcemy kochaæ
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w chowanego

bawimy siê w chowanego

chowam siê w cieniu latarni
chowasz siê w �wietle ulicy

mam ciê
nie masz mnie
mam ciê
nie masz mnie

znalaz³em ciê
w witrynach neonowych luster
zapad³¹ w nagi betonowy sen

masz mnie
nie mam ciê

znalaz³a� mnie
rozlanego na murze �
farbê wsi¹kniêt¹ w ceg³y
ceg³y wsi¹kniête w farbê

masz mnie
nie mam ciê
masz mnie
nie mam ciê
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uciekam w miasto

spowity pajêczyn¹
�wiate³ miast

z codzienno�ci wyrwany
by Trwaæ

rzucam brukiem w mur

uciekam w Miasto
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jp2

chcia³em powiedzieæ

prosi³e� bym nie powiedzia³ ani s³owa
prosi³e� bym siê cieszy³
nie uroni³ ani jednej ³zy
nie pochyla³ g³owy
zgasi³ znicz

powiedzia³e� �
otwórz drzwi
id�
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ściana

a powiedzieli � nie ma po co
a powiedzieli � jeste� za s³aby
nie poradzisz sobie

wchodzê pierwszy raz

wszed³em pierwszy raz
nie powiedzieli nic
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szachy

gram z dziadkiem w szachy

w pierwszym uderzeniu
przegrywam na ca³ej l ini i . . .

postawiwszy wszystko na jednej karcie
prowadzê natarcie ostatkiem si³

w zamglonym spojrzeniu
niebieskich oczu dziadka
po raz pierwszy w bitwie zadajê cios

� co to jest SZACH?
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nie usnę

choæ przyjdzie noc ja nie usnê
i bêdê szed³ a choæby w deszczu
nie bêdê zbija³ siebie z luster
nie bêdê k³ad³ siê spaæ o zmierzchu

na skrzyd³ach wzbijê siê ponad to
co twarz m¹ razi stêch³ym gustem
do celu zaprowadzê Miasto
choæ przyjdzie noc ja nie usnê
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nie widziałem

nie widzia³em
czterolatka z karabinem w rêku
ale sze�ciolatka z fajk¹ w piaskownicy
mówi¹cego: pierdolê was chuje

nie widzia³em
zabitych w ataku bombowym
ani noworodków wyrzuconych na �mietnik
ale pijanego faceta katuj¹cego swoje dziecko

nie widzia³em
pustynnych ogni
nie s³ysza³em huku armat
ale szept umieraj¹cych w podrzêdnym szpitalu
gdzie na swoj¹ �mieræ czeka siê w kolejce

nie widzia³em
g³odnych dzieci Afryki
ale ¿ebraków na dworcu g³ównym
i nie maj¹cych na chleb dla swoich dzieci rodziców
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miasto

budzisz mnie dotykiem �cian
tulonym w oknie zgie³kiem dnia
w oddechu betonowych drzew
znów szumi wiatr
mówili mi: nie warto i�æ
ulic¹ asfaltowych dni
lecz mimo im jestem
(o) krok jeden do przodu

to moje miasto
oddycham nim
moje miasto

uciekam w miasto
w miejski deszcz
moje miasto
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budzisz siê, za oknem dzieñ
w t³umie rozlewa twarze twe
w osiedla �wiate³ miejski wiatr
zabiera ciê
choæ mówi¹ ci: nie warto biec
nie warto z t³umu wychylaæ siê
w spojrzeniach �cian otwierasz drzwi
nie s³uchasz ich

to twoje miasto
oddychasz nim
twoje miasto

uciekasz w miasto
w miejski deszcz
twoje miasto
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.47

e-ro.ty-k

a tam � ty
o twarzy twej na ³amach pisz¹
czo³a pot i go³¹b serca
na zdjêciach

a w nich � ty
w twoich rêkach bil lboardy wisz¹
jak ¿ycie twe
do wynajêcia

w tobie � ja
powa¿ny pan
w sztruksach i trampkach
do wziêcia
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nieuczesany

tak piêknie mówisz
o wielkich czynach
z d³ugopisem w d³oni
� te salwy braw

obna¿asz mnie
w swym wielkich s³owach
zabierasz s³oñce
i deszcz

wiesz
mam swoje drzwi
swoje lustro
i dom

wiesz
idzie noc
a gwiazdy spadaj¹
noc¹
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dedykowane

a E
choæby mówili
ej, nie warto staraæ siê
choæby wy�miali
jednym s³owem skazali ciê
Ep3

choæby przyszli
po ostatni¹ twoj¹ rzecz
choæby przyszli
odebraæ ci ¿ycia sens

F E F
przed siebie id�!
a E

chocia¿ nie wierz¹
w ¿adne z twoich s³ów
chocia¿ siê �miej¹
z marzeñ twoich znów

przed siebie id�!

Ep3
1 |------
2|---x--
3|-xx---
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ulicę stąd

F1 3sus2 FmM1 3
widzia³em dzi�, ul icê st¹d,

C7+
g³odne serca g³odnych r¹k
C C7+ C

widzia³em dzi�, ul icê st¹d
karmi³ je mi³o�ci¹ sw¹

mówili mi: przychodzi sam
w �rodku nocy, w �rodku dnia

przyszed³ dzi�, zapuka³ i
zatrzasn¹³em przed nim drzwi

teraz tylko puste sny
puste s³owa, puste dni

mimo wszystkich przykrych chwil
nie zamykaj proszê drzwi
wrócê do ciebie
wrócê do ciebie

F1 3sus2 FmM1 3 C7+
1 |x----- 1 |xxxxxx 1 |------
2|--x--- 2|--x--- 2|--x---
3|-x--x- 3|-x--x- 3|-x----
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samoświadomość

noc¹,
gdy wszyscy �pi¹
rozpalamy g³odne ogniska
wspomnieñ jutra
tañcz¹c z ch³odem �cian
zastygli w bezruchu samo�wiadomo�ci
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alz IV

jeste�
choæ nie znam ciê
ka¿dego dnia
przynosisz kubek ciep³ej herbaty
rozmawiasz
choæ nie rozumiem s³ów
nie pamiêtam

to wiatr � popatrz �
tañcz¹ li�cie na drzewach
w u�miechu letniego s³oñca
coraz szybciej robi siê ciemno
za chwilê spadnie �nieg
ju¿ pada

te cienie to ludzie
pamiêtasz? � cieñ to tak jak
otula nas �wiat³o gdy pada na �ciany

...�wiat³o?

siadasz przy stole w kuchni
czytasz
po twej twarzy cicho p³yn¹ ³zy
dlaczego p³aczesz?
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próba dźwięku

próba d�wiêku zanim wypuszczê to na g³o�nik
zanim laser wypali to na no�nik
nim mikrofon pochwyci moje s³owa
jeszcze jedna tej nocy z d�wiêkami rozmowa
mo¿e ten tañcz¹cy li�æ na wietrze
mo¿e to stêch³e miejskie powietrze
mo¿e �piewaj¹cy ptak mo¿e pizzy smak
wejdzie dobrym wavem na wolny track
zanim miasto pójdzie spaæ zrobiê z miasta �lad
szklana harfa � ja � stopa werbel bas
têcz¹ d�wiêku w twarz, puszczam to jeszcze raz
jest ich pe³na gar�æ, chocia¿ krótki sta¿
ma³ej czarnej stra¿, nuty z czarnych strun
jeszcze tylko dograæ ulicy szum
to nie jest oda, to nie sonata nowa
to próba d�wiêku, to próba s³owa

to próba d�wiêku, to próba s³owa
te parê s³ów zanim zasnê...

próba s³owa zanim te rymy puszczê w obieg
zanim sen wieczny dotknie moich powiek
zanim us³yszysz ten rym na nowej p³ycie
opiszê w zeszycie w swoich s³owach ¿ycie
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make-up

malujesz usta szmink¹ szarych dni
pomieszanych z ró¿em nieba

twe w³osy
rozwiane w szept luster
n i e u c z e s a n e
tañcz¹ na wietrze zbudzonych ze snu �wiate³

bezszelestnie podkre�lasz b³êkit oczu
kryj¹c pod tuszem gor¹c nocy
nie�mia³y u�miech
przyspieszone bicie serca
nas

przed wyj�ciem w miasto
tulisz mnie jeszcze
nagim spojrzeniem brwi zapomnienia

wiem
nikt siê o nas nie dowie
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3m

to ja � miasto twoje
maszyna

to ja � ulica twoja
kombinat

mrugam � zerem � ci
mrugam � jeden � ci
to ja � Q-w.a.s-ZX

�wiat³o twoje � to ja
my�li twoje � to ja
droga twoja � to ja
woda twoja � to ja

mrugasz � zero � mi
mrugasz � jeden � mi
to ty � Q.werty-ZX
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za 1 0 dwunasta

przychodzisz w ciszy

po bia³ej dworcowej l ini i
w kropli jeziora rozbitej o mur

krêtymi uliczkami sumienia

Lozanna, 31.12.2007



.60

gc

1 .
nie pytaj sk¹d
lecz zobacz � wiem
w ramionach twych uk³adam �wit
i drog¹ t¹
wykrzyczê szept
a szeptem twym ugaszê znicz

i nie stój tak
dwulicem dni
na bruku cia³, dwurzêdem s³ów
to piasek w twarz �
bo gdyby� chcia³
zapisa³by� otwart¹ z dróg

2.
i ka¿dy z nas my�li , ¿e kiedy wschodzi
to wschodzi najja�niej, a przecie¿ � �
to ka¿dy z nas wiêdnie powoli
w zderzeniu my�li
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3.
tak, to ka¿dy z nas
jest jedn¹ czarn¹ z bia³ych
bia³¹ z czarnych flag
tak, to ka¿dy z nas
jest jedn¹ z bia³o-czarnych
czarno-bia³ych flag
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astronomowie

Astronomowie nie �pi¹ w nocy
kieruj¹ swoje teleskopy gdzie nie odkryte �
wprost na pajêczynê na poddaszu

ma³ym o³ówkiem dodaj¹ do siebie
nieomylne ruchy mrówek na posadzce

nastawiaj¹ radioodbiorniki ¿eby s³uchaæ
szelestu li�ci na podwórzu

i � w bladym pomruku porannego s³oñca
uparcie trzymaj¹ kurtynê nocy
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wrzesień

i l i�cie z drzew
na rozkaz

i znicz, co nim zga�nie
wywróc¹

i ch³ód w twoich ustach
jak rozpacz

i w �wit �cie¿ki �wiata
zawróc¹
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tylko

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
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z herberta

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
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próba słowa

�wiat³o!

i akcja �

poznajesz?
to krok twój szybki

na dnie szuflady
w próbie s³owa
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Przychodzi sama. Niespodziewanie. Kiedy czekasz na Ni¹,
nie przyjdzie. Widzisz J¹ w oczach ludzi, mijasz na ulicy,
czujesz Jej oddech w �wiat³ach miasta. Siada obok ciebie
na ³awce w parku, czêsto czeka tam, gdzie ciê nie ma,
s³yszysz Jej �piew w codziennym ¿yciu. Musisz byæ gotowy,
bo kiedy przyjdzie, nie bêdzie odwrotu. Gdy J¹ odrzucisz,
nigdy nie wróci.

Jest jak narkotyk, raz we�miesz i siê w Niej zatracasz bez
reszty. Zazdrosna o ka¿d¹ chwilê z tob¹, ka¿d¹ cz¹stkê
ciebie. Jest �wiatem, w który uciekasz, by nabraæ si³. Jest
twoj¹ walk¹ o to¿samo�æ, o siebie, o oddech. Jest twoim
poszukiwaniem odpowiedzi na drêcz¹ce pytania. Twoim
powietrzem. Twoj¹ nauk¹ latania, nauk¹ pychy i pokory,
twoim snem i budzikiem. Twoim zatraceniem i równowag¹.
Twoim osiedlem, ulic¹ i miastem. Twoim ¯yciem.

Malujesz J¹ kropl¹ deszczu i u�miech Jej chwytasz
w porannym s³oñcu. To Ona kieruje twoj¹ d³oni¹, gdy
w obiektywie aparatu próbujesz z³apaæ, lec¹ce ku niebu,
go³êbie. To Ona ciê zwodzi, gdy w po�piechu próbujesz
napisaæ wiersz. Bo nie ka¿de zdjêcie jest Ni¹. I nie ka¿dy
wiersz jest Ni¹. I nie ka¿dy ukoñczony bieg.
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Mówili ci kiedy�, ¿e trzeba siê �pieszyæ. Ale ty wiesz � tam,
w tych granitowych d³oniach, wzniesionych ku niebu,
mieszka Ona. Tam biegn¹ ci, w których jest Jej serce �
ostatkiem si³. Nie zniechêcaj¹ siê. Nie poddaj¹. Walcz¹ do
koñca. Tam ¿yj¹ ci, w których ¿yje Ona.

Pytali ciê nie raz, co znaczy byæ z Ni¹? Mówi³e�, ¿e to
znaczy ¿yæ, gdy inni nie daj¹ ci szans. To znaczy i�æ pod
wiatr, podczas gdy inni z wiatrem id¹ lub dawno ulegli . To
pisaæ swoim ¿yciem, byæ ksiêg¹, po któr¹ wszyscy siêgaj¹
i któr¹ czytaj¹ w skupieniu. To my�leæ za tych, którzy nie
maj¹ na to czasu. Mokn¹æ w deszczu za tych, którzy nie
chc¹ mokn¹æ. Mówiæ za tych, którzy nie mówi¹. S³yszeæ za
tych, którzy nie s³ysz¹. Widzieæ za tych, którzy nie widz¹. To
szukaæ za tych, którzy nie mog¹ znale�æ. Byæ drabin¹ dla
tych, którzy nie mog¹ poradziæ sobie z wej�ciem stopieñ
wy¿ej. Byæ �wiat³em dla tych, którzy chodz¹ w mroku. To
szukaæ siebie.

I kiedy bêdziesz ¿egna³ Miasto, przytulisz J¹ i u�miechniesz
siê. Bo oto nowy wstanie dzieñ i w pe³ni si³ ruszysz do
przodu. Nieuczesany.

�Podaj Dalej�, nr 28



.71

Próba słowa

Je�li czê�ci¹ artystycznego rozwoju jest poszukiwanie kie-
runków twórczo�ci, swojego miejsca w sztuce, to �Próba
s³owa� jest w³a�nie takim poszukiwaniem. Pierwsza my�l
o niej pojawi³a siê latem 2005 roku, kiedy po latach m³o-
dzieñczej, nierzadko przesadnie ekspresyjnej i wylewnej
twórczo�ci, zarysowa³ siê pewien obraz, artystyczny cel, po-
mys³ na to, jak ta twórczo�æ mog³aby wygl¹daæ. My�l ta doj-
rzewa³a nastêpne cztery lata, w czasie studiów i wszystko to,
co by³o z nimi zwi¹zane, by³o równie¿ zwi¹zane z �Prób¹
s³owa�. Z nieuczesaniem.

Poszukiwanie i odkrywanie w³asnego nieuczesania jest ci¹-
g³¹ nauk¹. Nauka ta nie jest mo¿liwa bez czerpania z bar-
dziej do�wiadczonej twórczo�ci. Na �Próbê s³owa� wp³ywa-
³y teksty Grzegorza Ciechowskiego, Zbigniewa Herberta,
ch³opaków z Grammatika, Fenomenu, Smolika czy Comy. In-
spiracje siêga³y te¿ nie tylko Nowej Fali , poetów wyklêtych
(Wojaczek, Bursa), ale i dwudziestowiecznych klasyków �
Przybosia, Tuwima, S³onimskiego, Staffa, miêdzywojennej
awangardy i futuryzmu. £¹czenie tak ró¿nych nurtów okaza-
³o siê w³a�ciwym wyborem w kszta³towaniu w³asnego s³owa,
w próbie wypracowania stylu, wpisa³o siê równie¿ jedno-
znacznie w idea³ Wolnej Kultury, the commons i poniek¹d
stanowi te¿ przyk³ad wykorzystania potencja³u cyber�wiata
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prze³omu wieków. Wa¿n¹ inspiracj¹ by³a twórczo�æ poetów
be³chatowskiej Grupy Literackiej �1 8:05�, na której spotka-
nia autor mia³ przyjemno�æ chodziæ. By³a to pierwsza i naj-
wa¿niejsza lekcja artystycznej pokory, pierwszy i najwa¿niej-
szy krok poszukiwañ.

Na �Próbê s³owa� sk³adaj¹ siê nie tylko wybrane w tomiku
teksty z lat 2003 � 2009. Istotn¹ jej czê�ci¹ s¹ fotografie
i grafiki dostêpne tu i ówdzie w Internecie, czy wystêpy
w studenckim Teatrze Wróbli , udzia³ w Radio Sfera i �Podaj
Dalej�. Studia na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika i zwi¹za-
na z nimi aktywno�æ studencka by³y jedynym i najw³a�ciw-
szym czasem artystycznego dorastania. St¹d tomik ten jest
dla autora literackim egzaminem dojrza³o�ci.

Byæ mo¿e odkryjesz, Czytelniku, w tych tekstach czê�æ sie-
bie. Byæ mo¿e odkryjesz w nich próbê minimalizmu i prosto-
ty, próbê koncepcji , odwagê poszukiwañ. Mnie. Mo¿e nie.
Mo¿e bêdziesz do nich wracaæ, a mo¿e odstawisz na pó³kê
i zapomnisz. Mimo wszystko jednak pamiêtaj, ¿e ¿ycie, ja-
kiekolwiek by ono nie by³o, bêdzie zawsze prób¹ s³owa. I to
od Ciebie zale¿y, jakie s³owa w niej zawrzesz. Dlatego, co-
kolwiek by siê nie dzia³o, szukaj s³ów pomiêdzy s³owami
i d�wiêków, których nie ma w�ród nut.

Toruñ, grudzieñ 2009
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mariusz słonina

Rocznik 84. Astronom. Maratoñczyk. D¹¿y do
minimalizmu, prostoty s³owa i formy, bez zbêdnych
ubarwieñ i ozdób. Czasem pogrywa na gitarze,
czasem na djembe. Lubi robiæ zdjêcia, wiêc ma ich
du¿o, ale na ma³o którym sam jest. W czasie
studiów zajmowa³ siê wieloma rzeczami, które
dawa³y mu twórcze spe³nienie i satysfakcjê.
Naj³atwiej odnale�æ go w Sieci:
www.mariusz-slonina.pl.
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Dotychczasowe publikacje wierszy

Wiersze opublikowane na łamach „Podaj Dalej” (pod pseudonimem mariusz es)
.1 1 1 6 minut, nieuczesany, alz IV .1 2 pacyfka, przebacz nam .13 drzewa
.14 nie widzia³em .15 zdjêcia .1 6 �ciana, jp2 .17 alz I , doro�li (***dajmy
doros³ym) .1 8 w imiê Ojca, samo�wiadomo�æ (***noc¹, gdy wszyscy �pi¹)
.20 supermarket .21 powietrza coraz mniej .22 na kawie .24 miasto
.29 za 1 0 dwunasta, 3m .31 tak teraz, z herberta .32 e.ro-ty.k

Archiwalne numery dostêpne s¹ w Sieci:
www.podaj-dalej. info/archiwum
www.scribd.com/podaj_dalej

Wiersze opublikowane w tomiku „Fabryka Słowa” Grupy Literackiej „Piekary24”
tylko, za 1 0 dwunasta, e-ro.ty-k, astronomowie, z herberta, nie widzia³em,
samo�wiadomo�æ (***noc¹ gdy wszyscy �pi¹), tak dobrze

www.homopoeticus.net/fabryka

Wiersze opublikowane na www.portal-pisarski.pl
tylko, 1 6 minut, z herberta, samo�wiadomo�æ, e.ro-ty.k

Wiersze opublikowane na www.poetrywithmeaning.com
from herbert, selfconsciousness
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