„IN ABSTRACTO …” - „w oderwaniu…”
Grudzień 2020

Ilustracja Joanny Smętkowskiej

Spokojnych, pełnych radości,
życzliwości i ciepła Świąt
Bożego Narodzenia
życzy wszystkim czytelnikom
Redakcja In Abstracto

Ilustracja Urodzonej w złej epoce

Zatrzymać czas
Na własną rękę
Zapalić światło w sobie
Poszukać kolejności zdarzeń
Pogubionej w chaosie codziennego biegu
Od nowa ją ustalić
Ważne oddzielić od błahe
Zobaczyć więcej…
Zrozumieć szerzej…
Uśmiechnąć się do siebie i innych!

Gazetę redagują uczniowie I LO im. Oskara Kolberga
Redaktor naczelny: Julia Wróblewska, Stanisław Świdziński
Redakcja techniczna: Julia Wróblewska, Magda Jankiewicz, Stanisław Świdziński
Współtwórcy numeru: Maja Prajs, Oliwia Sokół, Magda Jankiewicz, Dominika Nowak,
Maja Włodarczak, Julia Klimaszyk, Aleksandra Waszak, Oliwia Brzozowska,
Marta Brygier, Wiktoria Reczek, Joanna Smętkowska, Patrycja Szymańska,
Martyna Wąsik, Dominika Zaborska, Jadwiga Budzińska, Beata Mruk,
Julia Wróblewska, Hubert Baranowski, Bruno Galas, Alan Szmatuła, Tomasz Jąder,
Opiekun grupy: prof. Karolina Różczka
Redakcja zaprasza do odwiedzenia:
Facebook.com/inabstracto.lo1koscian
Instagarm.com/in_abstracto_cooltural_01
Adres mailowy: inabstracto.redakcja@gmail.com

in abstracto...

Maja Prajs
,,Poezja”
Czasem zapominam jaką moc ma poezja,
ale gdy w końcu siadam i zabieram się do pisania,
słowa po prostu płyną i płyną
swoim własnym, wartkim potokiem
nie do zatrzymania
Pozwalam im biec tym niespokojnym nurtem
Niemożność kontroli, niemożność sterowania
Na tym właśnie polega poetycka magia
Ona rządzi się… własnymi prawami stwarzania

Ilustracja Oliwii Sokół

Ilustracja Shiroi
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Maja Włodarczak
Prezent Serdeczności
Rozdzieleni sytuacją
musimy wspierać się nawzajem
bądźmy pieśnią dla zmartwionych
złammy wszystkie wątpliwości
zapalmy światło radości
Mimo ponurej samotności
poślijmy prezent
Prezent Serdeczności

Ilustracja Huberta Baranowskiego

Ilustracja Oliwii Brzozowskiej
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Aleksandra Waszak
Zimowa opowieść
Kiedyś pisałam o zimie, o śniegu i pustce. O tym co było, gdy byłeś tu obok sercem.
I znowu jest zima, kolejna w naszych życiach bez siebie.
Ruszam na spacer w zimowy wieczór, dzieje się niespodziewane.
Po latach wpadasz na mnie, patrzysz, uśmiechasz się i witasz, a ja zapamiętuje każdą tę chwilę,
licząc że nie odejdziesz.
Lecz wtedy mały chłopiec podbiega do ciebie i nazywając tatą, pyta kim jestem i co tu robię,
a ty odpowiadasz tak czule.
Nie mogąc dłużej znieść tego widoku, odchodzę do swego świata.
W nim czeka już ból i tęsknota do czasów wspaniałych, gdy byłeś tu sercem i ciałem.
Znów piszę o zimie, o śniegu i pustce, a miałam już tego nie robić.
Wiem też, że błądzę, lecz nic nie poradzę, że serce chce wracać do ciebie.
Bo ty jesteś inny, ja jestem inna, a zima jest wciąż taka sama.

Ilustracja Julii Klimaszyk
Ilustracja Lordaerona
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Urodzona w złej epoce
Tęsknota
Bycie marny! Krótka chwilo! Niestała istoto!
Co gdzieś w podróż udajesz się wieczne,
Kochanka swego zostawiasz statecznie,
Cierpi on katusze, w szaleństwo wchodzi,
Z tęsknoty obraz twój wciąż na myśl przywodzi,
Który mu serce wewnętrzne rozrywa
, wszystko przysłania, świat rzeczy rozmywa,
Noc niespokojna, dzień pamiętliwy,
Bliźniacze dusze w tęsknocie rozdzielone,
Sprawiają, że Wertera działanie,
Wydaję się być bardziej usprawiedliwione.
Czemuż to? Ach, czemuż istoto,
Odchodzisz ode mnie?
Czy tak jak Marylę innego złoto,
bardziej ponętne, niż moje i Gustawa uczucie namiętne?
Wygląd jak anioł, śliczne obietnice,
Na nic są , na nic!
Na nic to życie, Gdy mnie opuszczasz,
Pistolet w oczach lepszy się staje,
Niż kolejne cierpienia, tęsknoty, rozstaje.
Zobacz, zobacz w jakim obłędzie,
Zawsze mnie zostawiasz!
Ukochany weekendzie!

Ilustracja Marty Brygier
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Maja Prajs
Jesienny cud

Dywanem z kolorowych liści zmierzam ku jesieni,
do czasu, w którym świat barwami się mieni.
Opadają dookoła mnie tak leniwie i spokojnie,
tą marzycielską beztroską wywołując melancholię.
Każdy z tych liści jest jak maleńka ludzka istota,
odmienna, wyjątkowa, mieniąca się barwami złota.
Każdy kiełkuje, dojrzewa i umiera,
zgodnie z naturalnym cyklem człowieczego życia.
Idę nieprzerwanie, słuchając szelestu pod nogami,
a słońce ogrzewa swymi ostatnimi promieniami.
Otula mnie powiew wiatru, czuję dziwny chłód,
powoduje pustkę i brak odpowiednich słów.
Wdycham świeże, lecz gęste,
słodkie powietrze jak miód
Dokąd idę? Czego szukam?
Czekam na jesienny, kolorowy cud.

Ilustracja Alana Szmatuły
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Wiktoria Reczek
Człowiek istota myśląca
Bo święta to czas miłości, krzyczy każdy baner,
bo święta to czas prezentów, krzyczy każda reklama,
A czy choć raz się zastanowiłeś, co teraz robi twoja mama?
Bo święta to czas radości, mówi kartek tak wiele,
Bo święta to czas dla Boga, mówią księża w kościele,
A czy choć raz w tym roku pomyślałeś o swoim Stróżu Aniele?
Myślimy o wszystkim wkoło, lecz nie o rzeczach naprawdę istotnych.
Myślimy by było wesoło, lecz nie jak prawdziwe szczęście nam odkryć.
Nie myślmy, więc wcale ten jeden raz cieszmy się sobą póki jest czas.

Ilustracja Wiktorii Reczek
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Tomasz Jąder
Dzwonki
Dźwięk dzwonków wydawał się być wszechobecny.
Finn i Jamie, dwaj najlepsi przyjaciele, obchodzili wspólnie święta Bożego Narodzenia,
rodzina Finna była mocno religijna, przez co ten wolał spędzać wigilię z Jamie’m. Jamie
przyszedł po Finna, żeby razem mogli pójść do jego domu. Mieszkali oni zaledwie dwie ulice
od siebie, więc rodzice nie bali się puścić dzieci samych - zresztą dzielnica zawsze była
spokojna.
Śnieg wyjątkowo w tym roku pokazał się, i to całkiem obficie - chłopcy musieli unosić wysoko
kolana, żeby przedrzeć się przez grube zaspy na chodniku, których nikt jeszcze nie
uprzątnął, ale obaj malcy robili to energicznie - to był ich ulubiony dzień w roku.
Domy po obu stronach ulicy przyozdobione były typową dla świąt mieszanką - lampki, liście,
malutkie choinki, bałwany i naklejki z wizerunkami mikołaja na oknach. Do tego dźwięk
dzwonków poruszanych przez wiatr - z jakiegoś powodu wszystkie drzwi miały takie same, a
rytm wybijany przez podmuchy był zaskakująco regularny, ale chłopcy, zajęci
przechodzeniem przez śnieg i rozmawianiem o nadchodzącym wieczorze raczej nie byli w
stanie tego zauważyć.
Czym twoi rodzice ozdobili dom? - zagadnął Finn, stękając ze zmęczenia.
Jamie zamyślił się przez chwilę, po czym odparł:
W tym roku tata bardzo chciał postawić drzewko na balkonie - wiesz, dla pokazu,
strasznie się przejmuje tym, żeby sąsiadom się podobało, ale mama wybiła mu ten
pomysł z głowy, mówiła o rodzinnej tradycji i tak dalej. Skończyło się na tym, że
choinka stoi w oknie, poza tym rodzice razem powiesili mnóstwo lampek na domu w
różnych kształtach, a ja z tatą zrobiliśmy bałwana z którego chyba można wejść na
dach!
Taaa, jasne, ściemniasz. - zaśmiał się Finn
No, może nie na sam dach, ale… - bąknął Jamie też się uśmiechając
Finn przetarł nos i powiedział:
Zazdroszczę wam takich dekoracji, u nas rodzice tylko postawili drzewko z kilkoma
bombkami, mama stwierdziła, że nie można marnować pieniędzy na tydzień
wywieszania dekoracji.

Ilustracja Joanny Smętkowskiej
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Nie przejmuj się, w końcu święta spędzasz z nami. - pocieszył go przyjaciel
Chłopcy dalej brnęli przez śnieg, i kiedy przeszli już pierwszą ulicę, zrobili sobie chwilę
odpoczynku.
Wtedy dzwonki zaczęły dzwonić nieco głośniej.
To dziwne. - mruknął Jamie i zmarszczył brwi
Co? - zapytał Finn, wiążąc buta
Nie widziałem wcześniej tych wszystkich dzwonków, poza tym my na pewno ich nie
wieszaliśmy a widzę, że też są na drzwiach. - chłopiec wskazał dom na końcu ulicy
Teraz Finn też się rozejrzał i zauważył, że dzwonki na drzwiach pracują w dziwnie
podobnym tempie, a dźwięk przez nie wydawany jest coraz głośniejszy.
Nie wiem, może założyli je, ale nie zauważyłeś.
Jamie rozejrzał się z lekkim niepokojem, ale odparł:
Może, chodźmy już, to tylko dzwonki, a czekają na nas w domu.
Drugi chłopczyk przytaknął i ruszyli dalej, brnąc przez zaspy.
Jednakże obaj nie mogli pozbyć się dziwnego niepokoju, który potęgował fakt, iż od kiedy
wyszli z domu Finna nie widzieli ani jednego pojazdu, a ludzie przecież powinni zjeżdżać się
teraz do krewnych na wigilię.
Dźwięk dzwonków zaczynał być silnie dokuczliwy, kiedy Jamie powiedział, już lekko przestraszony:
Finn?
Tak?
Spójrz do przodu.
Pierwsze, co zauważył, to dom przyjaciela, który nie przybliżył się nawet o metr, pomimo
tego, że szli od dobrych dziesięciu minut, a droga za nimi wyglądała na dość długą.
Drugie, co zobaczył, to postać w długim, czerwonym płaszczu, przepasanym różnymi
białymi pasami i z długą brodą. I pewnie pierwsze, co powinien w takiej sytuacji pomyśleć
przesądny, mały chłopczyk, który wierzył jeszcze w wiele rzeczy, było: “Święty Mikołaj!”.
Ale Finn wcale tak nie pomyślał.
Bo postać przed nim wcale nie wyglądała, pomimo tych wszystkich cech na Świętego
Mikołaja.
Prawie każdy centymetr ciała osoby przed nimi obwieszony był dzwonkami, każdy z nich
śpiewał inną melodię, każda melodia brzmiała podobnie do zduszonego płaczu.
“Mikołaj” ponad białą brodą wydawał się nie mieć w pełni zarysowanej twarzy, a jedynie gołą
głowę, żadnego nosa, żadnych ust, jedynie wielkie, chorobliwie białe oczy, patrzące się
prosto w chłopca.
Każda kończyna chciała rwać się do ucieczki, ale chłopcy stali jak sparaliżowani, kiedy
postać wyciągnęła sękatą dłonią worek zza pleców.
Dzwonki dzwoniły coraz głośniej, śpiewając przerażającą pieśń, która coraz to mocniej
trzymała chłopców w miejscu, kiedy “Mikołaj” podchodził coraz bliżej i bliżej, patrząc na nich
wielkimi, martwymi oczami.
Śnieg padał w tym roku niezwykle obficie, na tyle obficie, że wkrótce przykrył ślady po
butach chłopców. Na żadnych drzwiach nie było już widać dzwonków.
Dźwięk powoli ucichł, a wraz z nim uspokoiła się śnieżyca.
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Maja Prajs
Literka za literką
Siedzę w milczeniu,
pogrążona w mroku
nocy i umysłu
Cichutko, delikatnie,
literka za literką…
Kasuję bolesne wspomnienia
A może jednak to te radosne?
Sama już nie wiem
literka za literką…
To, co było kiedyś ważne
Te słowa, tak łatwe do ułożenia
Okazały się zbyt trudne do wypowiedzenia
literka za literką…
Kasuję nieprzerwanie, ale ból pozostaje
Żeby w końcu zniknął,
muszę jeszcze wymazać siebie.
Ilustracja Martyny Wąsik
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Urodzona w złej epoce
Nieśmiertelność
Jeśli zdobędziesz artysty serce,
Wrażliwe, nie miej go w poniewierce,
Jeśli was miłość prawdziwa połączy,
Śmieć twego życia nie zakończy,
Nigdy nie umrzesz, to się nie stanie,
Będziesz jako muza jego,
W każdym dziele cząstka ciebie zostanie

Ilustracja Dominiki Zaborskiej
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Maja Prajs
Bez tytułu

Jadwiga Budzińska
Gwiazdy

Jak pisać o nadziei
płacząc z powodu jej braku
Jak pisać o radości
nie wiedząc czym jest uśmiech
Jak pisać o miłości
nie mogąc jej doświadczyć
Jak pisać o spełnieniu
nie potrafiąc niczego zakończyć
Jak pisać o marzeniach
gdy wszystko wokół się wali
Jak pisać o emocjach,
czując w sobie bezbarwną pustkę
Jak pisać o życiu,
będąc już… martwym?

Wchodzi na dach
I krzycząc
Patrzy w gwiazdy
Ze łzami w oczach
Szukając sobie miejsca
Na niebie
Wybrała
Ta najmniejsza
Najmniej znaczącą
Której nikt nigdy nie dostrzegł
Ciągle malejąca
Ktoś wszedł na dach
I szukając sobie miejsca na niebie
Wybrał tą co ona
Mówiąc że nie da jej zgasnąć
I tak Podtrzymuje jej blask
Nie dając jej zniknąć
Z tego świata
A Ona rozkwita
Stając się najpiękniejszą
I najjaśniejszą z gwiazd
Jej blask rozjaśnia mu noc
To dla niej żyje
Nie zdając sobie sprawy
Jak byłoby bez niej
Bo widzi ja codziennie
W nocy na niebie
Dniami znika
Gdy ciebie nie ma
Wchodzi na dach
Zachwycając się innymi
Gwiazdami które mógł wybrać

Ilustracja Julii Wróblewskiej
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Czym sobie zasłużyła?
Skoro całe życie była
Ale nigdy nie żyła
I Dopiero teraz zaczyna
Dostrzegać to co miała
I prawie wypadło jej z rąk
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Urodzona w złej epoce
Ostatnie słowa
Wszyscy mówią to samo,
Koniec przyszedł za wcześnie,
Więcej czasu im nie dano,
Odeszli stąd przedwcześnie,
Wszyscy mówią to samo,
Ich opowieści są identyczne,
Na emigracji, daleko pochowano,
Niebo nad nimi inne, nie nasze ojczyste.
Fortepian zakurzony, porzucone pióro, atrament rozlany,
Śmierć nie odejdzie, nigdy się nie znudzi,
Nasi byli, każdy odebrany,
Nasi geniusze, bogowie wśród ludzi.
Czy znasz jego ostatnie słowa?
Czy wiesz, że z ostatnim tchnieniem,
Samotnie płakał nad swoim stworzeniem,
Szlochał i widział błękitne spojrzenie,
Ściskając się w sercu, ostatnie wspomnienie.
Czy znasz innego ostanie słowa?
Płynące jak końcowe muzyki brzmienie,
Czy wiesz, że z ostatnim tchnieniem,
Wyznał swą miłość, ciche uwielbienie,
Prosił przez łzy, bardzo żałował,
Że przez długie wieloletnie milczenie,
Szansę na szczęście własne zmarnował.

Ilustracja Beaty Mruk

Czy znasz innego ostanie słowa?
To z ostatnim oddechem,
Błagał o przebaczenie, wszystko od nowa,
Wspomniał, rozliczał się z grzechem,
Choć uniósł się pychą za młodu, w potrzebie,
Znalazł ukojenie, wspomniał tego,
co wcześniej przed nim w niebie.
Wszyscy mówią to samo,
Śmierć przyszła po nich za wcześnie.
Męczy mnie jednak ten sam plan,
Najważniejsza iskra wybucha i gaśnie,
Przepisuje tragedię, każda bez zmian,
Więc kiedy okrutny wszechświat zaśnie,
Napiszę wszystko od nowa,
Zmieniając smutek, samotność w szczęście,
Odgonię śmierć i za wczesne ostanie słowa.
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