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10 poetyckich premier Stacji Literatura 23



Z okazji świąt Bożego Narodzenia dużo spokoju, ciepła 

oraz książek, które sprawiają czytelniczą frajdę, 

życzy Redakcja Biura Literackiego, 

zapraszając do lektury świątecznych wierszy 

z dziesięciu książek już wydanych 

(Agata JABŁOŃSKA Raport wojenny, Jerzy JARNIEWICZ Puste noce, 

Łukasz JAROSZ Stopień pokrewieństwa, Grzegorz KWIATKOWSKI Sową, 

Joanna MUELLER Piraci dobrej roboty) 

i przygotowywanych 

(Grzegorz CIECHOWSKI Obcy astronom, Michał DOMAGALSKI 

Poza sezonem, Joanna ROSZAK Przyszli niedokonani, 
Robert RYBICKI Podręcznik naukowy dla onironautów, 

Bohdan ZADURA Po szkodzie). 

Wszystkie tomy są poetyckimi premierami Stacji Literatura 23 

zaplanowanej między 13 a 15 września 2018 roku 

w Stroniu Śląskim i Siennej.  



Grzegorz CIECHOWSKI

Betlejem jest wszędzie 

to tu kiedy pada śnieg 

ciepłą kołdrą jest 

to tu sanie cicho mkną 

reniferów sto 

to tu prawie każdy sen 

pod choinką spełnia się 

(czy chcesz czy nie) 

tak dziś w naszym domu jest 

karp zajął naszą wannę 

ma na imię Jan 

to my go karmimy 

nie on nas (sobą) 

a tam 

tam śnieg pada po to by 

boso stąpać w nim (do krwi) 

tam nagi Jezus rodzi się 

i nikt nie wie że 

Betlejem nie jest nazwą dla

oddalonych miast (nie, nie) 

Betlejem wszędzie wokół nas

pijani kolędnicy 

gubią szopki swe 

w otwarty pysk osiołka 

pada śnieg 



a Betlejem 

Betlejem może być wszędzie 

Jezusów pełno dokoła 

dzieciaki nagie wciąż w swych żłobkach 

a pasterzy wciąż nie ma by przybieżeli 

a w sercach naszych anielich 

Trzech Króli nie ma się gdzie spotkać

pijani kolędnicy 

gubią szopki swe

przy wigilijnym stole 

nie ma miejsc

a Betlejem

(Betlejem w nas)

Betlejem może być wszędzie 

Jezusów pełno dokoła

(Betlejem w nas)

dzieciaki nagie wciąż w swych żłobkach

a pasterzy wciąż nie ma by przybieżeli

(Betlejem w nas)

a w sercach naszych anielich

Trzech Króli nie ma się gdzie spotkać

(Betlejem w nas)

w Betlejem pada śnieg 

Wiersz z książki Obcy astronom, która ukaże się nakładem Biura Literackiego 2 lipca w 35. rocznicę 
wydania płyty Nowe sytuacje.   



Michał DOMAGALSKI

Rozmnożenie 

To dziecko jest pozamałżeńskie,

ale ono o tym nie wie.

To dziecko jest pozamałżeńskie;

mówią: Podobny do taty.

Na szyi główka kapusty.

I ślad po dziobie bociana.

To dziecko jest pozamałżeńskie.

Niedaleko pada jabłko.

To dziecko jest pozamałżeńskie.

Bóg strzela, wilk wodę nosi.

To zdarzyło się tylko raz.

Z poprzednich nie było dzieci.

Wiersz z książki Poza sezonem, która ukaże się nakładem Biura Literackiego 23 lipca.



Agata JABŁOŃSKA

Zamieć

I.

wilczy głód w naszych czasach ma dwa wyjścia: jedno 

prowadzi w kosmos, drugie we wrzące lochy. oba wypełnią

to miejsce, w którym rosła nam wojna – ognisty ogon,

szpony, strzelby, haki. wódka ma posmak żaru, kosmos 

ma posmak smoły. biorę śnieg w dłonie i gryzę go do krwi.

II.

mamy mnóstwo czasu, czas jest wolniejszy od nas, a zatem

nigdy nie będziemy wolni. będziemy mu służyć, bo czas to

pieniądz: bity odpowiada biciem. otwieram oczy, razi mnie 

świat-

ło.

Wiersz z książki Raport wojenny, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 20 listopada. 



Jerzy JARNIEWICZ

Ten świat jest czysta bajka 

                Zanim wymyślono

windę, wspinałem się do ciebie, jak w rosyjskiej 

bajce o miłości, po warkoczu. A że nie miałaś 

warkocza, biegłem do ciebie po powierzchni morza,

jak w bajce o miłości, ale starszej i w innym 

języku. A że nie było morza, ty byłaś mi 

morzem, po którym biegłem, a biegnąc, uciszałem 

wiatr. Już-już miałem ci pisać, że potem przyszedł Bóg i 

morze przedzielił od ciebie, jak w jeszcze starszej bajce 

o jeszcze starszej miłości, ale z Teksasu donieśli, że umarł 

Playboy. Wolność dla króliczków! Zrzucamy ubrania i 

nawzajem nadzy pływamy w srebrnym jeziorze.

Wiersz z książki Puste noce, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 4 grudnia.  



Łukasz JAROSZ

Rytuał

Wiatr krzyczy. Obudzony

płacze za moimi plecami. Idą święta.

Kiedyś wierzyłem w Boga, lecz się nie modliłem.

Dziś wątpię, a się modlę. Czekam na jednych,

inni czekają na mnie.

Idą święta. Dziś zrobię zakupy, ubierzemy choinkę.

Schowany przed rodziną zapakuję prezenty, z okna

zobaczę pijaczkę – koleżankę z podstawówki.

Wiele lat temu grała w jasełkach Maryję

i bosa tuliła opatuloną lalkę.

Wiersz z książki Stopień pokrewieństwa, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 9 października.



Grzegorz KWIATKOWSKI

sową

czemu nie wypychamy ciał zmarłych?

mój ojciec już zawsze wita mnie w salonie

matka trzyma na rękach zmarłego brata

i ja niestrofowany i wysłuchany

mający zawsze ostatnie słowo

decydujący o tym w co są ubrani

lecz jeśli pogniewam się

to ich w kominku spalę

i zastąpię lisem albo sową

Wiersz z książki Sową, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 6 listopada. 



Joanna MUELLER

Wierszowiązałki 

Po co są wiersze?

Po pierwsze:

by zapełniła się nami kanapa.

Choć bratu siostra oczy wydrapać

przed chwilą chciała – 

już spokorniała. 

A teraz zgodnie drą się tak samo:

„Czytaj nam, mamo!”.

Po drugie: 

bo bardzo lubię

te chwile rzadkie,

gdy można całus dać jak zakładkę

między kartkami.

Lub prosto z meczu wywołać tatkę:

„Poczytaj z nami!”. 

Po trzecie:

wie każde dziecię,

że po to służą okręty słowa,

by je od nudy dnia odcumować

i pożeglować w pełnym zachwycie,

zanim się zrzuci w dno snu kotwicę.



Po czwarte także:

nie ma problemu,

żeby wierszyki czytać samemu,

bo kiedy zaczniesz rymować głośno,

uczynisz znośną każdą samotność.

Wreszcie po piąte: 

wiersz to zakątek,

gdzie czas przez palce wolniej przecieka,

a człowiek siada bliżej człowieka

i nawet jeśli są pogniewani,

to tu się wiążą słów węzełkami. 

Po szóste, siódme,

setne i jeszcze…

Gdy stosów słówek w głowie nie zmieszczę

i mi wyskoczy jak guz spod grzywki

strasznie gadulski Wielkolud Myślny,

co pomysłami spruje mi czapkę – 

wtedy go rymem za fraki capnę,

na sofie strofek usadzę drania

i Wam zostawię… do poczytania! 

Wiersz z książki Piraci dobrej roboty, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 23 października.



Joanna ROSZAK

sezon 

podczas prasowania białych obrusów i pościeli

nie wiemy o wieczności

tyle obrusu

rozstępuje się jak morze i przez środek przechodzą

dokonani

rzuceni na sezonową wodę

obmywamy im stopy

obmywamy im ręce i twarze

owijamy ich w całuny 

gładzimy płachty

przy obiedzie na białym rozmawiamy o polityce

słychać szwy 

widać odciśnięty kształt z ziemi z morza

a przecież sezon na jagody

Wiersz z książki Przyszli niedokonani, która ukaże się nakładem Biura Literackiego 5 lutego.



Robert RYBICKI

Mat raju. 

     für Oswald Egger

Przez szprychę pajęczyny wygląda

ołowiany sen pękniętego embrionu,

z drugiej strony kokietuje młot

bezchmurnego nieba: w soczewce

zatli się podstarzałe klombisko

konwalijek pełne łez jak jo-jo.

Po kamiennym dukcie skaczą szpiedzy

meteorologii i podchmurne błyski

fosforu i nagłe konwulsje Bogga-

-epileptyka, który wnika do zalewu,

skąd wzlatują łakome pyszczki

tołpyg: dokąd popłynęły glony?

Trzaskające palce, szron na oku i

lodowate spojrzenie na kształt blasku

szpady oraz szramy po zimowych

marszrutach: chmura jest szpiegiem,

którego warto przytknąć do tarki,

poszatkować, przyprawić i chrup.



Ganja! Niech się pali, niech nas

zamkną w pudełkach, niech nas

skrócą o metr trenu sukni rodzącego

się dnia, oddechu i prawideł pożaru

na dnie zjazdu: bagietki z pieca

w palcach są jak cygaretki.

Ślimaczące się waginy w karminie

buraka i wargi kwiatów w cynamonie

snu i róż, róż pomadek w szklarni

z pomidorami, gdzie, gdy wejść

przez szkło, widzi się roziskrzone

oczy prawiogłowej bestii-widma.

Także sześciany i graniastosłupy

nieba posiekane ekierkami

architektów-geometrów: rytmika

kloców, a więc stąd patyki, piony

budowniczych, poziomice z kulką

powietrza i: skutki z przyczynami?

Wychodzące z wody snu kraby

z kroplą wody na szczypcu, porzucone,

nieprzytomne z żalu, mątwy pod

eskadrą mew, gdy na przeciwległym

brzegu, tysiąc kilometrów stąd, raj

parasoli, słomek w martini, mat.

Ale i żółte, frontowe prześcieradło,

piaskowy dywan i szmaragdowa

poduszka w zderzeniu z zaropiałym

okiem o sinej obwódce wokół i



włosami niczym roztrzaskana

kałamarnica o skalisty występ.

Sałatka złożona z grochu, fasoli,

kukurydzy, selera, gotowanego

jajka, ryżu, marchewki, szczypiorku,

koperku i majonezu – wszystko w

roztworze z oliwy – mniam, a obok,

na podłodze, pokręcona ścierka.

Widzu! Pomarszczone pomieszczenie!

Sarkofag! Nie kładź się tak łatwo

po przejściu z jednego pasma widm

na drugie! Czy stałeś się szpiegiem

w poszatkowanym przez monitor

towarzystwie bezustych, bladych

cieni?

Wiersz z książki Podręcznik naukowy dla onironautów (2000–2018), która ukaże się nakładem 
Biura Literackiego 30 kwietnia.



Bohdan ZADURA

Nadzieja

widziałem na ulicy

młodego mężczyznę

nie z kijem bejsbolowym

a z kijem do hokeja

Wiersz z książki Po szkodzie, która ukaże się nakładem Biura Literackiego 19 marca.


