


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

JULIA FIEDORCZUK

część druga: Elegie
Płynie Wisła, płynie
po polskie krainie
eśli coś w nie ży e
to niedługo zginie

Coś
a więc opowiadamy ciągle te same historie
coś się kończy zaczyna coś płonie
coś nas ku sobie popycha każe śpiewać
kreślić znaki na skórze

coś, co na mnie patrzy z nie ednego płótna
dłonie te kobiety czemu taka czułość
kimkolwiek była umarła
a po nie malarz J. C. Dahl (–)
sto pięćǳiesiąt eden lat temu

albo to ǳiecko z Nieba nad Berlinem
nie znam płci
w czarno-białym beciku

malu ę rzęsy
zde mu ę ubranie
obe mu ę plecy mężczyzny
kolekc onu ę wizerunki aniołów
i linĳki z wierszy o miłości lub śmierci
szukam luǳi, którzy umie ą rozmawiać z eżami

nastąpił tu wielki wybuch
wszystko porozrzucane
nic tylko zbierać żywe owoce te wo ny
nic tylko zbierać martwe owoce te wo ny

a więc opowiadamy ciągle te same historie
coś się kończy zaczyna coś płonie
coś nas ku sobie popycha, każe śpiewać

coś zsyła nam błogosławieństwo łez
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Jamb, trochej, jamb
Jeśli choǳi o wo nę, to wiǳiałam tylko zd ęcia.
Trafiony ǳiennikarz,  ma , oooops,
potem się okazało, że to nie wypada,
lecz w pierwsze chwili gazeta sprzedała się dobrze.

Egzekuc ę Husa na można za darmo obe rzeć w Internecie.
Spróbu cie też wpisać World Trade Center na Youtubie
(po awia się wybór, „attacks, umpers, collapse”,
est oczywiście problem wyboru ścieżki dźwiękowe )

są też zwłoki drugoplanowe w wiadomościach
ich nie żału emy bo są ak statyści albo kaskaderzy
których się wymienia pod koniec kredytów kiedy nikt nie patrzy,
a żołnierze na szczęście nie są kobietami i ǳiećmi.

(attacks, umpers, collapse:
to ask am père to lapse
a lax ankers to pass
alarmed umpers amass)

Kołysanka
tuta , wewnątrz
ciepłe sny i ciało
doda e otuchy krew
cicho pulsu e
wypełnia ąc swo ą okrężną mis ę

tuta , wewnątrz
sen ǳiecka czy to możliwe
tamte uż pod ziemią
(Biesłan,  września )

zadanie dorosłych to
zapewnić ǳiecku poczucie bezpieczeństwa
UNICEF wyraża głębokie zaniepoko enie
„eskalac ą ǳiałań wo ennych na terenie Osetii Południowe ”
(Sierpień )
można kupić kartki z życzeniami „twórzmy lepszy świat”
wyprodukowane w ChRL

śmierć to est ak więdną liście
albo ak ktoś est stary
tak stary, że nie ma uż siły i nie chce mu się
bawić, czytać, ani nawet
eźǳić na hula noǳe
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Autobiographia Literaria¹
Chciałem powieǳieć to i to, i to.

Marcin Sendecki

przed tym dniem, kiedy ktoś zwinie ciemny ekran nieba
strząśnie gwiazdy ak okruszki żaru
chciałam napisać
o mrówkach eżach o grzybni

przed tym dniem, kiedy ktoś zwinie ciemny ekran nieba
strząśnie gwiazdy ak okruszki żaru
chcę ci zadedykować
(kimkolwiek esteś
gǳiekolwiek śnisz)
wszystkie nocne
wszystkie mie skie
światła

Wiersz
pogubione sny dotyczyły przyszłości ze szkła
bezwonne stali kolorowych świateł
w tym wariancie idę do ciebie przez las
przez świeżą zieleń doliny
wody wielkie nie zdoła ą ugasić miłości
w tym wariancie idę do ciebie przez śmietnik
och, gdyby to było na serio
reklamówki, plastikowe butelki, stare samochodowe fotele
drzewo figowe wydało zawiązki owoców
to oni by uż coś z tym zrobili
świeża zieleń doliny
pogubione sny dotyczyły prostych konturów zwycięstwa
to wszystko
żadnych niuansów
teraz tylko ży my potem się zobaczy
w te wers i idę do ciebie przez miasto
szarość pełna mokrych świateł a e tobie niosę
kuleczki ze srebra
pogubione sny dotyczyły znakomitych miast
mó miły est mó a a estem ego
mamy psa lodówkę plazmę oraz buddę
miłość est higieniczna dla zdrowia
i długowieczności
w te wers i idę do ciebie przez wodę i tonę
zanim się spotkamy

¹Autobiographia Literaria (łac.) — autobiografia literacka. [przypis edytorski]
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Autoportret z makiem
prze ść przez szczęście i nic o tym nie wieǳieć
człowiek nagle zbuǳony
pośród ładnych zgliszcz
znam tę twarz
ze zd ęć
to tata
patrzy ze mnie
w lustro
Sylwia Plath
nie ży e
od dwóch lat

Burze i przejaśnienia
gdy odsłania się niebo po tygodniach deszczu
czy wiǳisz tę radość w listowiu?
asne barwy śmierci: ksantofile, antocy any i karoten
podczas wyżu łatwie o mistyczne z ednoczenie ze światem natury i kultury
trzeba po prostu spo rzeć na wszystko z miłością
miłość wydłuża życie likwidu e wolne rodniki
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna
przecież nie ma dowodów, że tam naprawdę robią te eksperymenty
nasze tęczowe tiszerty rosną na polach Pakistanu

Wikipedia:
„Opadłe liście
nie przesta ą pełnić ważne roli
dla rośliny.
Podlega ą bowiem rozkładowi
przez bakterie i grzyby,
sta ąc się źródłem materii
organiczne
i pokarmów mineralnych dla roślin.
Chronią one także przed mrozem
korzenie
i nasiona
leżące na ziemi”

gdy odsłania się niebo po tygodniach deszczu
czy wiǳisz tę radość w listowiu?
złoty nalot zmierzchu
liczą się tylko podstawowe barwy
liczy się ogień
nie stać mnie eszcze na milczenie

córka pyta: mamusiu, a co to est nic?
nic takiego, kochanie, odpowiadam, śpĳ.

  część druga: Elegie 



Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fiedorczuk-tlen-czesc-druga-elegie
Tekst opracowany na podstawie: Julia Fiedorczuk, Tlen, Biuro Literackie, Wrocław .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez fundac ę Nowoczesna Polska z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów autora. Dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć, Jan Sze ko, Paulina Choromańska, Paweł Kozioł.
Okładka na podstawie: Niebo, John Singer Sargent (–), domena publiczna
Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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