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Kasiu, 
dziękuję



przedmowa

Historia tego tomiku jest równie niezwykła jak jego zawar-
tość. Składa się na nią duża doza determinacji, ale i niejed-
no szczęśliwe zrządzenie losu. Determinacja odnosi się do 
czytelników bloga, na którym autorka publikowała swoje 
wiersze (www.poukladanaglowa.blox.pl). Teksty zapadły 
czytelnikom w serce, czemu wielokrotnie dawali wyraz 
w komentarzach. A co do zrządzeń losu, nie mogło być dzie-
łem przypadku, że wśród czytelników znalazła się malarka, 
że wiersze zainspirowały ją do stworzenia barwnych mono-
typii, że stała się najgorętszym orędownikiem wydania tomi-
ku i wreszcie, że autorka (osoba nad wyraz skromna, która 
nie miała tego w planach) dała się przekonać do tej inicjaty-
wy. Dalej wszystko potoczyło się już niejako samo, a w efek-
cie powstała książka pisana nie tylko słowem, ale i obrazem.

Na tomik złożyły się różne wiersze. Jedne nostalgiczne, 
stylizowane, pobrzmiewające śpiewnym echem dawne-
go świata – zarówno w jego pięknie, jak i okrucieństwie. 
Inne klasyczne, rytmiczne i uporządkowane, gdzie każde 
słowo trafia na swoje miejsce. A jeszcze inne – i tych jest 
większość – niespokojne, wydyszane, w których porządek 
zdań kłóci się z porządkiem wersów, jakby słowa wymykały 
się ustom tuż przed oddechem albo przychodziły o jeden 
oddech za późno. Są tu słowa jasne, przejrzyste, starannie 
dobierane, są słowa-pomosty otwierające nieznane drogi, 
są słowa-zgrzyty bezradne wobec złożoności świata. Takie, 
które mówią, ile rzeczy ponad samo znaczenie słów słowa-
mi wyrazić można, ale i takie, które pokazują, ilu rzeczy 
słowa wyrazić nie są w stanie.
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Jednak ten tomik tworzą nie tylko słowa, lecz także 
obrazy, choć słowa są jego dominantą. Towarzyszące wier-
szom barwne monotypie dopełniają materię słów, wyraża-
jąc zawarte w nich treści innym językiem – kreską, plamą, 
barwą, fakturą. Będąc całkowicie odrębnym dziełem, jed-
nocześnie budują dla wierszy swoistą przestrzeń, która 
niczym myśl przewodnia wydobywa i uwypukla wyrażone 
w nich wątki i emocje, rozpisując je na szereg pojedynczych 
historii składających się na jedną opowieść o człowieku.

Bo bohaterem tych wierszy i obrazów jest bez wątpie-
nia człowiek – w swojej sile i słabości, w chwilach radości 
i załamania, który raz zbiera się na odwagę, a innym razem 
odwraca się ze wstydem w swej bezradności. Beztroski 
i zgnębiony, pewny siebie i zahukany, oczarowany światem 
i nim rozczarowany, pełen pretensji i zżerany poczuciem 
winy. Zapętlony w pytaniach i błądzący w labiryncie odpo-
wiedzi. Burzyciel czarno-białych porządków, poszukiwacz 
utraconych nadziei i obrońca prawd ukrytych w zaku-
rzonych szufladach. Z jedną nogą w przeszłości, drugą 
ostrożnie badający przed sobą grunt dnia dzisiejszego, by 
po chwili rzucić się na oślep w jutro. A potem żałować – 
albo i nie. Człowiek poszukujący. Skomplikowany. Pełen 
sprzeczności, lecz dziwnie w tych sprzecznościach harmo-
nijny. Dzisiejszy i niedzisiejszy. Zwyczajny i nadzwyczajny. 
Każdemu inny.

Paulina Kielan
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chłód w szyby wejrzał  
wydłubanym kwieciem,

ćmi z komina wypalona bliskość 



opuszka zimowej wiosny

Spójrz, nasza łąka – biała kartka śniegu –
rozkwiećmy ją, topiąc zaniechania lody.

Chłód w szyby wejrzał wydłubanym kwieciem,
ćmi z komina wypalona bliskość –
oczy roziskrzone, płomień tli się jeszcze,
kry ostrych słów odpływają w przeszłość,
sople mroźnych spojrzeń w cieple dłoni nikną,
zamróz ust kruszy się i pęka, owocuje z nagła 
tkliwością dotyku, rumieńcem muśnięcia.

Spójrz, przed nami biała kartka śniegu –
opuszkami wiosny zapiszemy życie. 

10 stycznia 2017
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na horyzoncie skrzy się los

Przekładam przeszłość z albumu do szuflady,
z szuflady gdzieś, gdzie myśl nie dobiegnie – 
zmęczona pędem przycupnie 
pod drzewem starej mądrości.
Siwiejąc, będzie szeptać jasnym wiatrem
i skrzącym lśnieniem, którego wciąż na lekarstwo.
Uśmiecham się do nieistniejących rzeczy
i spraw, które staną się rozwiązywalne,
nim swym ciężarem sprawią, że moje stopy
odmówią posłuszeństwa, a moja twarz – wątła
pajęcza sieć – jak babie lato rozpłynie się i muśnie
czyjąś skroń, by poczuć ciepło ludzkich rąk. 

18 czerwca 2017
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bez słów

W anonsie zapisałam:
„Szukam kogoś do wspólnego milczenia” –
tak bardzo chciałabym nie mówić nic,
patrząc komuś prosto w oczy, w ten pejzaż,
gdzie dziecięca huśtawka może stać obok łóżka, 
nie dzieląc pokoju na żadną część, 
gdzie kubek chłodnego mleka paruje 
porannym dotykiem źrenic 
przymkniętych w skórze pościeli 
tak głęboko podnieconej, że aż bladej 
dreszczem zbudzenia wszystkich przymiotników 
zakazanych w szkolnych toaletach… 

Nie zgłosił się nikt.

Może to dziwne sprostać tak życiu 
bez zbędnych słów, mówić wzrokiem
wpatrzonym w hipnotyczny ruch rzęs
i otwierać dłonie jak mapę dnia
dla zagubionych w codziennym kursie. 
Może to dziwne… szukać kogoś,
kto potrafi kochać bez słów…

27 października 2015
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