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︙ SŁOWO OD REDAKCJI ︙

PIĘKNY STYCZEŃ

w

styczniu słowo wstępu ma Zbigniew Herbert, który w Różowym uchu
zawarł dokładnie to piękno, o które nam chodzi.
Miłego czytania, Piękni ludzie!

Zbigniew Herbert

Różowe ucho
Myślałem
znam ją przecież dobrze
tyle lat żyjemy razem
Znam
ptasią głowę
białe ramiona
i brzuch
aż pewnego razu
w zimowy wieczór
usiadła przy mnie

Ula Mierzwa

i w świetle lampy
padającym z tyłu
ujrzałem różowe ucho
śmieszny płatek skóry
muszla z żyjącą krwią
w środku
nic wtedy nie powiedziałem dobrze byłoby napisać
wiersz o różowym uchu
ale nie taki żeby powiedzieli
też sobie temat wybrał
pozuje na oryginała

żeby nawet nikt się nie
uśmiechnął
żeby zrozumieli że ogłaszam
tajemnicę
nic wtedy nie powiedziałem
ale nocą kiedy leżeliśmy razem
delikatnie próbowałem
egzotyczny smak
różowego ucha
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„PIEKŁO TO INNI”. GDZIE SZUKAĆ SIEBIE?
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︙ AKTUALNOŚCI ︙

PORADY CIOCI ALISKI
Pytanie #3 Chciałabym zacząć brać udział w kulturalnych wydarzeniach w Warszawie, ale nie
wiem, w czym warto brać udział i gdzie ich szukać. Może to brzmi głupio, ale gdzie warto chodzić, gdzie znajdować nowinki o wydarzeniach kulturalnych? Teatrach, wystawach, koncertach?
To wcale nie jest głupie pytanie, ja też nie raz się nad tym zastanawiałam. Najczęściej uczestniczyłam w
polecanych przez moich znajomych czy przez nauczycieli wydarzeniach kulturalnych. Wtedy byłam pewna, że nie zmarnuję czasu. Jeśli jednak nie masz takich doradców, to mogę Ci polecić parę źródeł informacji, dzięki którym będziesz bardziej zaznajomiona z warszawskimi eventami. Najbliższe źródła znajdują się w już w Czackim: we wnęce wisi tajemnicza tablica, a w Czadku znajduje się rubryka z informacjami na temat polecanych wydarzeń kulturalnych. Jeśli chodzi o teatry, koncerty i wystawy to niezawodnymi szkolnymi doradcami są: Pani Profesor Ewa Juszczak oraz Pani Profesor Anna Bogdańska. Nie zabłądzi ten, który podąży ich krokami!

Pytanie #4 Dlaczego, gdy Tymoteusz Ogłaza był redaktorem naczelnym, były lepsze artykuły?
Co było pierwsze, kura czy jajko? Tak samo można zastanawiać się nad jednym, jak i nad drugim pytaniem, a odpowiedź tak czy siak nie zadowoli wszystkich. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
Więc zamiast siedzieć i krytykować, proszę nadesłać własny artykuł na ten temat – myślę , że wielu czytelników z chęcią go przeczyta. Zapraszamy również do redakcyjnego grona – od tego czasu będzie się pojawiał choć jeden porządny artykuł w Czadku – Twój.

Pozdrawiam,
Ciocia Alice
Masz pytanie do cioci Alice? Wystarczy, że wrzucisz je do Czadek Box, w bibliotece. Żadne
pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi!

︙ CZACKIE ANONSE︙
Masz w sobie ukryty talent, którym chcesz się
podzielić? Śpiewasz, tańczysz, grasz i pragniesz
zaprezentować się przed czacką społecznością?
A może malujesz, szyjesz lub tworzysz rękodzieło,
które chętnie przedstawisz innym? K.A.W.A czeka właśnie na ciebie! To wyjątkowe wydarzenie
daje szansę zaprezentowania najróżniejszych pasji, zarówno dla artystów scenicznych, jak i dla
tych, którzy swoje dzieła tworzą w domowym zaciszu. Nie czekaj więc i zgłoś się na stronie Kawiarni Amatorów Wydarzeń Artystycznych już
teraz!
~K.A.W.O.M.A.N.I.

Rozpiera Cię wena twórcza? Dołącz do naszej
redakcji! Napisz na
czadek.redakcja@gmail.com albo
w wiadomości na facebooku :)
Jako że zbliżają się ferie, życzymy Wam mile
spędzonego czasu, dużo wypoczynku,
mnóstwo śniegu i pamiętajcie, żeby nie grać
w piłkę blisko ulicy!
~Redakcja
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︙ CO NA MYŚL PRZYCHODZI ︙

ROZMOWY SURREALISTYCZNE
hej!
chodź, Piękna
potańczymy w słońcu
popatrzymy na nasze piękne twarze
przecież jesteśmy tacy młodzi
zdrowi, jędrni, rumiani, sprężyści
odbijamy się od ziemi jak piłeczki
z kapryśnym skrzywieniem na twarzy
oby nam tak nie zostało, bo przecież jak z nas się zsypie zaprawa
gdy opadną ostatnie płatki
i zostanie tylko korzeń, rdzeń, łodyga
będziemy mogli już się tylko uśmiechać
wypełniać zmarszczki opuszkami palców
tak, jakby były wąwozami po suszy
nasza skóra będzie zasuszona
jak liście, które wczoraj włożyłaś do książki
chodź, potańczymy w promieniach, dajmy się pokołysać
ich ciepłu na policzkach i kręgosłupie
tak błogiemu, że nikomu nie przeszkadza perspektywa ślepoty
wiatr nas popchnie, bo on zna kroki
do walca.
chodź, Piękna.
trzeba się ukazywać światu po troszeczku
dawkując nasze spojrzenia i chuchnięcia na mrozie
żeby jak najlepiej nas zapamiętał
jako jeszcze takich, jacyśmy byli od zawsze.

Proszę
nie mów mi o przyszłości
dosyć już widziałam, choć żyję dopiero minutę i czterdzieści dwie sekundy
ale to wystarczy by zobaczyć za dużo
proszę, nie mów o tym
nie nazywaj tego
bo z każdą literą
i z każdą głoską
wyrywasz liście
zdmuchujesz świece
ryjesz w mojej twarzy
te zmarszczki, których boisz się dotknąć swoim własnym palcem
a ja
chcę tylko patrzeć przez okno
i chłonąć oczami
przecież i tak zatańczę walca
tylko proszę
nie mów mi o tym Człowieku.
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︙ CO NA MYŚL PRZYCHODZI ︙

OKIEM GABRIELKI
Księżniczka Leia w obronie kobiecego piękna
„Proszę, przestańcie analizować, czy zestarzałam się dobrze (...). Młodość i piękno to nie są
żadne osiągnięcia. To coś pobocznego, skutek uboczny upływu czasu i kodu genetycznego.
Nie dajcie się im zwieść.”
To odpowiedź aktorki Carrie Fisher, znanej z roli księżniczki Lei z oryginalnych części „Gwiezdnych Wojen”, na niekończące się debaty na temat jej wyglądu w najnowszym filmie serii. Uwagi i komentarze takie jak „wiek walnął ją w twarz” czy „wygląda tam staro i niezdrowo” zalewały jej media społecznościowe,
nie pozostawiając suchej nitki na jej ogólnym wyglądzie, wadze czy
oznakach starości. Carrie Fisher poruszyła bardzo ważny temat, często też omawiany w Hollywood przez aktorki takie jak Meryl Streep,
Kristin Scott Thomas, Julie Walters czy Hellen Mirren. W bezwzględnym świecie filmu nie ma miejsca na kobiety, które przekroczyły pięćdziesiątkę. Ich najlepszą opcją jest granie wiedźm i staruszek, choć
często nawet i to nie – ponoć widzowie w ogóle nie są zainteresowani
kobietami w średnim wieku na dużym ekranie. Tak zwany „ageizm”
jest jednym ze skutków ubocznych wszystkich standardów piękna,
które nakładane są na kobiety od wczesnego dzieciństwa. Niestety,
nie jedynym. Założenie, że kobieta, która jest umalowana, jest bardziej profesjonalna (wyobrażacie sobie nieumalowaną bizneswoman?),
a kiedy nie zrobi makijażu, że wygląda na chorą, a przynajmniej niewyspaną. Założenie, że kiedy jest mocno pomalowana, jest wyzywająca. Założenie, że zawsze musi być gotowa na to, że ktoś oceni jej piękno według nałożonych na nią standardów – w domu, w pracy, na spacerze z psem. Założenie, że kobieta jest lesbijką, jeżeli nie spełnia stereotypowo „kobiecych” wymagań dotyczących wyglądu.
Wyniszczające, niesłuszne, niepotrzebne. Po co w ogóle sprowadzać
piękno wyglądu zewnętrznego (a już szczególnie tak niesprawiedliwe
wymagania co do niego) do rangi czegoś, co jest niezbędnym aspektem
naszego istnienia?
To nie był jedyny epizod, kiedy Carrie Fisher wypowiedziała się na temat postrzegania kobiecego piękna.
Konsekwentnie wyśmiewa pytania zadawane przez dziennikarzy o jej dietę przed powrotem na plan filmu i odmawia na nie odpowiedzi. Pytania, które nigdy nie padają w kierunku Marka Hamill’a (odtwórcy
roli Luke’a), na którym także wywarto konieczność drastycznego schudnięcia na potrzeby nowych
„Gwiezdnych Wojen”. „Moje ciało to taki worek dla mózgu. Przenosi mnie do tych miejsc, które warto zobaczyć, do tych ludzi, z którymi warto rozmawiać.” – mówi. Oprócz wyzwolenia się z oczekiwań na temat
kobiecego ciała i piękna, ukazuje absurdalność koncepcji, którą sami sobie, jako społeczeństwo, zarówno
kobiet i mężczyzn, stworzyliśmy, że ogólnie przyjęte piękno jest tak ogromną wartością w życiu każdej
kobiety.
Czyż nie żyłoby się nam łatwiej, a przede wszystkim lepiej, bez nakładania na kobiety tych krzywdzących
standardów? Jak to osiągnąć? Prosto. Następnym razem nie podchodź do swojej koleżanki, kiedy przyszła
do szkoły nieumalowana, i nie pytaj się: „Boże, kochana, czy nie masz przypadkiem gorączki? Niezbyt
dobrze dziś wyglądasz!”

Gabriela Janiec
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W FELIETONACH TONĘ
Brzydkoocy
︙MARYSIA ŁOMIAK︙
Zielone. Przekrwione. Zapuchnięte. Oczy, które paradoksalnie sprawiają, że każdy z nas ma własną wizję
otaczającego nas świata. W czarnej głębi źrenicy tworzy się obraz – niezniekształcony jeszcze przez
manipulowane myśli. Nieprzetworzony, krystalicznie czysty w swojej postaci.
Tylko milisekundy dzielą nas od deformacji.
KLIK, PSTRYK.
To, co widzimy, natychmiast podlega naszej automatycznej ocenie. Nie sposób się pohamować, by nie
stwierdzić, że pani w metrze to zdecydowanie przesadziła z burgundową szminką, nie pomyśleć, że
chłopak w cienkiej, rozpiętej kurtce mógłby się cieplej ubrać przy temperaturze -12°C. Ah, te osądy…
Choć i tak, lepiej zachować przemyślenia dla siebie, niż każdą swoją opinię na głos wypowiadać.
Zarzucamy się nawzajem poglądami, groźbami, przekonaniami. I nie sposób odnaleźć się w tym
labiryncie. Ze wszystkich stron słyszymy: „to jest szkodliwe”, „tak nie można”, „nadszedł kryzys”... – tak
właśnie szerzy się propaganda brzydoty świata w społeczeństwie.
Trudno odróżnić już wartościowe słowa, które zlewają się z całym tym stekiem bzdur. Więc trzeba starać
się samemu patrzeć i widzieć. Bez zniekształceń. By przejrzeć na oczy i nie ulegać opiniom. Wyrobić sobie
piękne oko.

J.R.
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RUBRYKA PRETENSJONALNA.
Ja i Pies Mój 2

Krzyczymy do siebie z odległości. Nasze głosy przeciskają się przez otulającą zewsząd próżnię, która rozszczepia je niczym pryzmat smugi światła. Nieartykułowane dźwięki nieopisywalnego stanu odbijają się od ścian
uszu, moich i Jego. Szybkim lotem zmierzamy ku powierzchni tafli pustego bezmiaru, aby zaczerpnąć powietrza. Coraz bliżej nam do samouświadomienia prowadzącego do wdechu. Ogarniające wirowanie w końcu doprowadza nas na senną granicę, którą przekraczamy nagle i brutalnie, jakby ktoś chwycił nas i jednym ruchem, lekko już podtopionych, wynurzył z wody. Odklejamy od siebie powieki. Jesteśmy obudzeni.
Godzina 21. Dlaczego wcześniej odbywaliśmy oniryczny spacer – nie wiadomo. Widocznie zostaliśmy nieopatrznie pochwyceni przez sen, zamiast pochwycić go z własnej woli i samodzielnie. Leżymy jeszcze chwilę
w bezruchu i w milczeniu, udając, że do wynurzenia wcale nie doszło. Nasze małe zadania aktorskie.
„Udawaj, że coś, co się dzieje, wcale się nie dzieje.” „Dobrze. Etiudka o tym, że tak naprawdę nas nie ma”.
Niebycie, złebycie. W teatrze świata przypadły nam role tła, pech chciał.
Pies Mój rzuca mi błagalne spojrzenie. Łapię je i dokonuję szybkiej analizy wraz z interpretacją – musimy iść
po raz kolejny pooglądać mniej udane niż my elementy tła, martwą, zduszoną miejską naturę.
Cierpkie skrzypnięcie sygnalizuje moment zetknięcia moich stóp i Jego łap z zewnętrzem. Napadało. Nie
ukrywamy zaskoczenia. Chyba jesteśmy zbyt powierzchowni w odbiorze otaczającej nas przestrzeni, gdyż ona
urażona usiłuje dotknąć nas, wniknąć głębiej wraz z każdym rześkim i przeszywającym haustem jej skrawka.
Owe bolesne odczucia w płucach dają nam do myślenia. Kładę Mojemu Psu dłoń na pysku i w jednym momencie unosimy spojrzenia, odpowiadając nimi wprost na wezwanie wszystkich wymiarów.
Moje oczy, jak i oczy Psa Mojego zaczynają łzawić. Nie wiem, czy za sprawą mrozu, czy wzruszenia estetycznym zmysłem świata. Wszystko wszystko wszystko się mieni. Jakby każda obecna tu cząstka przeglądała się
teraz w swoim małym lustrze, mającym odbić ku innym jej wyjątkowość. W milisekundowych rozbłyskach
każdy elemencik komunikuje „Wybierz mnie. To moja chwila w strukturze ideału.” Ozdobny minimalizm,
białość. Delikatny obraz, jego miękkość. Zanurzamy kończyny. Pies Mój wzdycha, a jego zaszyfrowana w ten
sposób wiadomość z gratulacjami, unosi się smugami pary do nieba. Ja nie mam słów.
Wracamy do domu. Jak po każdym spacerze wracamy do domu. Otwieramy drzwi. Zniżam się przed Moim
Psem do poziomu kolan, żeby nie wzniósł ze sobą do środka roztopionych resztek niedawnej cudowności.
W nagłym przypływie zmęczenia siadam na podłodze i mimowolnie na moment mrużę oczy. Czuję, że Pies
Mój trąca łapą moją dłoń, świadomy konieczności dokończenia procederu wycierania. Pozawerbalnie odpowiadam mu „Wiem, tak wiem.” Wiem teraz, że nie chcę patrzeć i nie chcę też widzieć, bo nawet oczy nie są koniecznością, aby dostrzec…Wielkie Piękno.

Cyga Gwiezdna
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DZIEJE SIĘ W WARSZAWIE
︙#Nowe_wiersze_sławnych_poetów_na_żywo!
Kiedy? 27 stycznia, godz. 19
Gdzie? Klub Komediowy, ul. Nowowiejska 1
Wstęp? 20 zł
O co chodzi? Poeta Grzegorz Uzdański, zamiast pisać do szuflady, założył fanpage „Nowe wiersze sławnych poetów” na Facebooku i sam stał się sławny. Jego pastisze Tadeusza Różewicza, Wisławy Szymborskiej i Juliana Tuwima lubi już ponad 25 tysięcy fanów. A Grzesiek, gdy nie wymyśla wierszy, uczy etyki i filozofii w gimnazjum, śpiewa w zespole Ryby i współtworzy cykl komediowy Wszystko Będzie Dobrze. Długi wieczór z czytaniem wierszy przy mikrofonie (zwłaszcza
takich wierszy) brzmi dosyć interesująco. Odsyłamy do fanpage’a i zachęcamy do wpadnięcia również na Nowowiejską.

︙#Mistrzowie_pastelu
Kiedy? Już tylko do końca stycznia!
Gdzie? Muzeum Narodowe
Wstęp? W cenie biletu
O co chodzi? Wystawa wybitnych pastelistów (m.in. prace S. Wyspiańskiego, O. Boznańskiej,
S. I. Witkiewicza, T. Axentowicza), na którą wstyd nie pójść mieszkając w stolicy. Na ekspozycji
zobaczyć można ok. 250 dzieł w porządku chronologicznym i tematycznym. Pastele ze względu na
swoją delikatność wystawiane są raz na wiele lat - taka okazja może się długo nie powtórzyć!

︙#Obciach_party
Kiedy? Pierwsza z cyklu: 22 stycznia, godz. 21
Gdzie? Klub Regeneracja, ul. Puławska 61
Wstęp? Wolny!
O co chodzi? Klub Regeneracja po 10 latach wznawia cykl obciach imprez. Wstęp wolny, warunek udziału: obciachowe przebranie. Dozwolone (nakazane!) białe skarpetki z sandałami, dużo (za
dużo) cekinów i białe kozaczki. Organizatorzy obiecują Crazy Frog, Samanthę Fox, polskie hity
disco polo i niezapomniane przeżycia.

S. Wyspiański „Autoportret” (1902)

Żródło: modnykuba.blox.pl
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RECENZJA TEATRALNA
„Bez wyjścia”
„Kto wierzy w obecność dobra w drugim człowieku,
rozbudza je w nim”
Jean Paul Sartre
Światła już zgasły. Słychać odgłosy
pewnych, ale niespiesznych kroków. Mimo nieustannego przesuwania granic normalności w przestrzeni teatralnej, przez co twórcy muszą
uciekać się do coraz to silniejszych
środków, aby poruszyć widza, owe
proste dźwięki wywołują dogłębny
niepokój. Wydobywają się one z
dziwnej przestrzeni, jakby poza scenicznej, co kreuje wyobrażenie, że
znajdujemy się w znaczenie większym pomieszczeniu, a może nawet
w miejscu ograniczonym jedynie
roboczymi ściankami z kruchej
sklejki, za którymi nie kryją się
grube mury oddzielające nas od
świata zewnętrznego. Jednak coś
zderza nas z rzeczywistością, że
tutaj musi się dokonać pewien rytuał, zanim będziemy wolni i faktycznie wrócimy do realiów spoza tej
powierzchni. Owym uświadamiającym „czymś” jest znamienny tytuł:
„Bez wyjścia”.

Spektakl powstał na podstawie
sztuki Jean-Paul’ a Sartre’ a, który
stworzył na papierze obszar na podobieństwo więzienia i umieścił w
nim trójkę ludzi. Okazuje się, że to
niezbyt przytulne, ale też nie szczególnie wrogie miejsce to PIEKŁO, a
widziane postaci odzwierciedlają to,
co z człowieka zostaje, gdy ciało
umrze. W inscenizacji Barbary Sass
nieoczywistym od razu jest, że znajdujemy się w piekle; z kolei pewnym, że w zaświatach, ale czy to oby
na pewno piekło…? Odpowiedź na to
pytanie początkowo jest bardzo odległa, dopiero z czasem zaczyna przyjmować konkretniejszą postać, by
ostatecznie bezkompromisowo postawić widza przed faktem: „tak, to
właśnie piekło”. Dzieje się tak, ponieważ faktycznie to bohaterowie
tworzą inferno dla siebie nawzajem
przez to, że pełnią rolę Boga dla pozostałych. Poznają siebie nie jak
ludzi, ale jak twory, które zniknęły z
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ziemi i nad którymi wisi sprawiedliwość w najbardziej prymitywnej
postaci – „źle żyłeś, za karę jesteś
tu”. Jednak cały spektakl dementuje
to zdanie stawiając w miejscu „tu”
frazę „z nami”. Stąd przychodzi
porażający wniosek, że piekło to nie
obszar do którego można trafić bądź
ominąć, jeśli czynisz wystarczająco
dobrze, lecz to właśnie inni ludzie.
Idąc głębiej w tę myśl (co nie zostaje
wypowiedziane w spektaklu, ale
stanowi naturalną kontynuację
usłyszanego zdania) inferno to my
sami, bo owi „inni” to przecież nieuchronnie właśnie my w ustach pozostałych jednostek, z którymi dzielimy życie, a może jedynie się w nim
mijamy.
Odpychająca, niemal brutalna konkluzja kontrastuje z wizją zaświatów, którą każdy człowiek nosi w
mniejszym lub większym stopniu w
podświadomości.

>

︙ KULTURA ︙
To niebo kojarzy się z obecnością,
możliwością jakiegokolwiek kontaktu, może nawet dialogu. Z kolei kraina zmarłych wywołuje wizję samotności, braku możliwości obcowania z
drugim człowiekiem i podejmowania
w jego kierunku dowolnych działań.
Okazuje się, że właśnie ta dowolność
powoduje, że człowiek ocenia innych,
traktuje przedmiotowo. Takie spojrzenie na istotę ludzką może wiązać
się z tym, że Sartre był ateistą, a
jeśli niebo nie jest równoznaczne z
przebywaniem z Bogiem, to pod wątpliwość można poddać czy w ogóle

jest, bo czym mogłoby być. Z kolei
przestrzeń piekła z łatwością można
wywołać poprzez dostępne nam w
każdej chwili zło, nienawiść, cierpienie, zawiść(…).
Momentem, który rozbraja nabudowane emocje, jednak wyłącznie po to,
aby wylać się natłokiem zupełnie
nowych, nie mniej dotkliwych, jest
scena, w której otwierają się nieotwieralne drzwi do „celi”. Wygląda
zza nich światło, a może nadzieja.
Jednak nadzieja już tak splugawiona
ludzką głupotą, ranami, które wzajemnie sobie zadajemy, że nie daje

żadnego ocalenia. Zamiast dawać
ciepło, parzy czerwienią; zamiast
przynosić upragniony oddech świeżego powietrza, przynosi swąd spalenizny. Próg można przekroczyć. Wszyscy jednak zamarli. Nikt się nie poruszył. Wielkie pragnienie o ucieczce
prysło, ale nie o wolności. Bo to piekło to ludzie sami. Oni je wymyślili i
stworzyli. Nagle śmieszne sklejone
ściany nie są już żadną barierą, bo i
wolności, i więzienia należy szukać w
istnieniu drugiego.

Karola Kosecka

︙ PIĘKNA RUBRYKA︙
PIĘKNO
Piękny jest ten twój koc
I twoja sylwetka
I ty cały
I twoje oczy
Twój uśmiech
Twoje żółte zęby
Zainteresowania
I uczucia
Twoje wstydy i niepochamowanie
Twoje nadzieje i pogoda ducha
Twoje rozczarowania i satysfakcje
A wiesz dlaczego?
Bo są twoje.
Każdy ma inny zestaw.
Każdy jedyny w swoim rodzaju.
Piękny.
Hania Wojtkowska

P i ę k n o – pozytywna właściwość estetyczna bytu
wynikająca z zachowania proporcji, harmonii barw,
dźwięków, stosowności, umiaru i użyteczności, odbierana przez zmysły..
Źródło: wikipedia

Medycyna, prawo, finanse czy technika to wspaniałe dziedziny, ale żyjemy dla poezji, piękna, miłości.
Stowarzyszenie Umarłych Poetów
Tyle stajesz się z dnia na dzień piękniejszy, o ile wzrasta w
tobie miłość. Bo miłość jest ozdobą duszy, jest jej pięknem.
Ks. Jan Twardowski

Nie wiesz, czy wzór napisany, wyprowadzony jest dobry? Zobacz, czy jest
piękny, bo o najważniejszych wzorach i
prawach można zawsze powiedzieć, że
są piękne w swojej formie, symetrii,
prostocie.
Andrzej Staruszkiewicz
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︙ POD RAJSKĄ JABŁONIĄ ︙

NIELIRYCZNIE
Ty
i znowu patrzę na Ciebie
na ten obraz jaki malują
płomienie światła i linie Twoich rys
i nie wiem czy jesteś
prawdziwy

a Ty czym jesteś
bielą czy szarością
a może czernią całkowitą
przez którą już niczego nie widać
ale znalazłam kolejną chwilę
i dalej patrzę na Ciebie
niemo pytam gwiazd Twoich oczu
i beznadziejnie zadaje puste znaki zapytania
czy wypełnią je kreski
narysowane przez Twe palce

moje oczy chcą chłonąć Cię
jeszcze bardziej
pozwól mi ich nie odrywać
nie ruszaj się jeszcze przez
chwilę nic nie mów
lub znajdź cholerny sposób
żeby ta chwila płynęła i
płynęła w mojej głowie
żeby trwała żeby nie znikła po
mrugnięciu powieką
żebym nie musiała znowu
czekać na kolejną

ból mnie dręczy okropny
wszystko mnie pali
i rozpala od środka
z moich wnętrzności ciekną rzęsiste łzy
a pręgi zaczynają świecić w ciemnościach
ale nie chcę boję się pomocy
bo nie wiem jak mam Ci o sobie mówić
jakich słów używać
przecież wiesz mowa jest niedoskonała
tak bardzo tu nie pasuje
aż razi swoją szpetotą
i nie wiem jak do Ciebie trafi moja strzała
mój lęk krzyk płacz
czy przebije Cię całego
powyrywa Twoje tkanki
i pozwoli złotej mazi płynąć
a to co ofiarujesz mi w zamian będzie żrącym dotykiem
czy jego przeciwnym odbiciem

wydajesz się taki nierealny
oderwany od tej podłej ziemi
nieskalany nadmiarem
pierwiastków
bezwładnie swobodny lecz
zamazany
przekreślony
jakby ktoś postawił na Tobie
nieskończenie wiele kropek
i połączył je w dwie grube linie
ja stawiam jeszcze wykrzyknik
i jeden znak zapytania
tak dobrze mi się Ciebie
czuje delikatnie, miękko
i dobrze przy Tobie oddycha równo, spokojnie
i dobrze wymienia myśli
prosto, rzeczowo

i nic Ci nie powiem
ale ratuj się i ratuj bo chcę patrzeć dalej

ale nie wiem czym jest to co
z Twoich ust wycieka
czym są te słowa
przepełnione podobieństwem
nie ma pół prawdy
jest czysta prawda
i brudne kłamstwo jedynie

︙ STRONA 11 ︙

︙REDAKTORKI NACZELNE︙
Ula Mierzwa
Julia Rygielska (vice)

︙CHWILA RELAKSU︙
PRZY KAWIE ZBOŻOWEJ

︙REDAKTORZY︙
Alice Bajerska
Olga Ciężkowska
Marysia Dowbor-Baczyńska
Gabriela Janiec
Karola Kosecka
Marysia Łomiak
Zuzia Nikołajuk
Tymoteusz Ogłaza
Kasia Pachelska
Maja Ryszkowska
Andrzej Tietz
Hania Wojtkowska
︙ILUSTRACJE︙
︙ZDJĘCIA︙
Nikt Gwiezdny
︙GRAFIKA︙
Lusia Bondarenko
Ula Mierzwa
Julia Rafalska
Zocha Zatorska

︙Koszt wydrukowania ︙Wspierają nas:

egzemplarza: 5zł

Mamy nadzieję, że z przyjemnością przeczytasz CZADKA,
a płacąc za niego, przy okazji
pomożesz innym!

Rada Rodziców
XXVII LO
im. Tadeusza
Czackiego

www.dobrafabryka.pl

︙SKŁAD︙
Julia Rygielska
︙KOREKTA︙
Konstancja Krystosiak
Julia Pilecka

dla wspierającej nas fundacji
AVE!
KRS: 0000229157

︙OPIEKA NAD GABLOTĄ︙
Adam Czumaj

︙Poprzednie i aktualne wydania:
www.czacki.edu.pl/uczniowie/czadek
︙Nasz mail:
czadek.redakcja@gmail.com
Autorzy okładki:
Ula Mierzwa
Nikt Gwiezdny

XXVII Liceum im. T. Czackiego
ul. Polna 5 00-625 Warszawa

︙ STRONA 12 ︙

︙ Znajdź nas na fb!

