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Koło Młodych Twórców
w Liceum im. Władysława Jagiełły w Płocku

Jacek Cholewiński

Urodziłem się w Bożym Psychiatryku

Numer 101. „Zeszytów Jagiellońskich” poświęcamy
twórczości poetyckiej Jacka Cholewińskiego, ucznia klasy IIA.

Panu Markowi Grali
z wdzięcznością za mieszanie w wierszach Jacka

Marek Grala
Siedem serc
Pierwsze serce z miłości
Złamali bez litości
Drugie serce z nadziei
Zgubili w zawiei
Trzecie serce z wiary
Okłamali, sprzedali
Czwarte serce z krwi
Wydrwili w szare dni
W piąte wpięli papierowe skrzydła
pofrunęło i spadło jak ptak w sidła
Szóste chcieli przerobić na sztuczne
ale się nie dało
Siódme serce dłużej nie czekało
skamieniało

Z tomu: Niepotrzebne nikomu do szczęścia, 1998.
Na okładce: Cyprian Norwid, Chrystus wśród faryzeuszy.
Zeszyty Jagiellońskie. Pismo Uczniów, Nauczycieli i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego
im. Króla Władysława Jagiełły w Płocku
Redakcja: ul. 3 Maja 4, 09 – 402 Płock; http://www.j agiellonka.plock.pl ; (024) 364-59-20
lwjszkola@jagiellonka.plock.pl;
Opiekun zespołu: Wiesław Kopeć (wkopec1@wp.pl)
Zespół redakcyjny: członkowie Koła Młodych Twórców w LO im. Wł. Jagiełły.
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DOM

Urodziłem się w BOŻYM PSYCHIATRYKU
gdzie rozpacz i ból przychodzą pod koniec
jesieni
Schowałem się na strychu
gdzie według legendy
wszystko było nowe
Szukałem
Nie znalazłem
Wróciłem
i tonę
Podobno kiedyś
byłem aniołem

X-2014
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„...i wszystko było dobre”
---------------------------

mózg upadł na podłogę
wysypały się kolorowe dźwięki
szuka w nich Bóg ziemskości
podobno coś znalazł
oddalił czerń od światłości

2014
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Wiersz
--------

Wiersz tylko
wtedy, gdy...
Podyktowany od Boga
daje świadectwo o życiu
robaka
Bo wiersz to słowo…
o życiu, o ptakach.
A ty płaczesz nad Polską
nad śmiercią i troską
Obarczasz winą
Matę Boską
Więc weź ziarno piasku
jak Bóg w ręce glinę
i postaw – i zrób z tego trawę – roślinę
Tyle daje wiersz

X-2014

5

Rysunki
---------

Potrafię
rysować na szkle
i kijem pisać po
wodzie
maszynopisy
rękopisy
to
po nas zostanie
rysunek na szkle
po wodzie
pisanie

2014

6

Norwid
--------

Kraju tego
gdzie kruszynę chleba
podnosi się
przez uszanowanie
nie ma już – Panie...
Tęskno do miejsc
gdzie gniazdo bocianie
Do pól które miedzą
jak wstęgą opasane
Smutno mi, Boże –
bo widzę kamień
w który duszę przegrałem
Smutno mi, Boże
że nikt prócz nas samych
nam nie pomoże, że jestem chory
na Polskę

2014
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Bierki
--------

Ulubiona gra
szach mat
(powiedziało życie)
Ciało będące w ruchu
chce w ruchu pozostać
(powiedział człowiek)

2014
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Anielskie pióro
------------------

Wyrwałem
aniołowi pióro
nie gniewał się
kazał nim pisać
więc piszę
Słowami
zakłócam ciszę
2014

Kartka
--------jest dla poety
piekłem i niebem
idioty
2014
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Któryś cierpiał
---------------------

O Gospodin
któryś cierpiał na Golgocie
o Panie
co cierpiałeś od ran
Daj Boże mądrość
głupocie
i pomiłuj
Jahwe nam
Jest jakieś niebo
gdzieś Boże
gdzie zabierzesz nas
Oddzielisz grzeszników
od swych pociech
Zagościsz Panie
wśród nas

2014
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Gęba
---------------

przyprawili mi
g e m b ę
powiedzieli
g ł u p e k
I co z tego?
grzeszę ciałem
rozumem nie grzeszę
przecież się nie
powieszę

Brudzeń Duży, 2014
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Ars poetica
----------------------------------

lubię
kiedy wiersz
zabija
rozdrapuje
blizny
lubię
kiedy wiersz
strzela w świat
senny
obojętny
lubię
kiedy wiersz
wypowiada Bogu
i światu
wojnę

Brudzeń Duży, 2014
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Ars poetica (II)
--------------------------------------

Za krótkie
te moje wiersze
za proste, za ostre
ani słowa o Polsce
Nigdy nie napisałem
o brzęczącym kamieniu
polnym koniku
o Tobie i o nas
milczących
przy czerwonym stoliku

Brudzeń Duży, 2014
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Życie jak w Madrycie
------------------------------------

Za długie lata
zimy, wiosny, jesienie
za długie dni
i godziny
Za krótkie sny
myśli i miłości
w których się gubimy
Jeśli
ta droga prowadzi do Boga
idę
Jeśli Boga nie ma
To strach
nóż, sznurek, woda
i piach

Brudzeń Duży, 2014
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Z cyklu – Rozmowy z Panem Bogiem

motto – „Jaka szkoda, że Bóg nie uśmiechał się,
Gdy tworzył świat”.
S.T.
Jestem jak karzeł
i jak człowiek
i jak Bóg
marna wersja
Ciebie
Jeśli
wszystkich nas
tak tworzyłeś
To strach
i w piekle
i w niebie
Bo każdy jest
częścią Ciebie
Hitler i Stalin
też dostali dusze
Twoją byli ręką
Zgotowali na ziemi piekło
Więc kiedy już umrę
- przysięgam stanę się ziemią
2014
15

„Zeszyty Jagiellońskie” z utworami uczniów naszej szkoły, w tym dwie
antologie opowiadań Jagiellończyków (w nr. 58. i 62.)
W numerze 23. „Zeszytów Jagiellońskich” opublikowaliśmy wiersze Adama Adamkiewicza
i Krzysztofa Pietrzaka, absolwentów liceum z roku 2008:
http://www.jagiellonka.plock.pl/gazetka/zj_04_08.pdf
W numerze 25. „Zeszytów Jagiellońskich” z grudnia 2008 roku opublikowaliśmy wiersze
i opowiadania Lidii Grodzickiej, Mai Chwedoruk, Emilii Turkowskiej i Tomasza Terebusa:
http://www.jagiellonka.plock.pl/gazetka/zj_12_08.pdf
W numerze 27. „Zeszytów Jagiellońskich” ze stycznia 2009 roku opublikowaliśmy wiersze
Mai Chwedoruk. Autorski numer autorki nosił tytuł „Jestem zielona. Wiersze wybrane”:
http://www.jagiellonka.plock.pl/gazetka/zj_nr27.pdf
W numerze 29. „Zeszytów Jagiellońskich” z kwietnia 2009 roku opublikowaliśmy wiersze
i opowiadania Lidii Grodzickiej. Autorski numer nosił tytuł „Opowiadania noworoczne”:
http://www.jagiellonka.plock.pl/gazetka/zj_nr29.pdf
W numerze 30. „Zeszytów Jagiellońskich” z kwietnia 2009 roku opublikowaliśmy
opowiadania Mariusza Sepioło. Autorski numer nosił tytuł „Biedak z Queens Street i inne
opowiadania”: http://www.jagiellonka.plock.pl/gazetka/zj_nr30.pdf
W numerze 39. „Zeszytów Jagiellońskich” z grudnia 2009 roku z okazji IV Dnia Humanisty
opublikowaliśmy wiersze i opowiadania Mai Chwedoruk, Bartosza Dobrzyńskiego, Kaliny
Maćkowskiej, Joanny Piotrowskiej, Wiktorii Przybyszewskiej, Agnieszki Tomaszewskiej,
Alberta Walczaka oraz naszej absolwentki Anny Dwojnych:
http://www.jagiellonka.plock.pl/gazetka/zj_nr39.pdf
W numerze 48. „Zeszytów Jagiellońskich” z grudnia 2010 roku opublikowaliśmy
opowiadanie Alberta Walczaka (oraz jego rozprawę z XXII Olimpiady Filozoficznej), wiersze
Kaliny Maćkowskiej, Aleksandry Bogusławskiej, Wiktorii Przybyszewskiej:
http://www.jagiellonka.plock.pl/gazetka/zj_nr48.pdf
W numerze 58. „Zeszytów Jagiellońskich” z czerwca 2011 roku ukazała się "Pierwsza
antologia opowiadań Jagiellończyków": http://www.jagiellonka.plock.pl/gazetka/zj_nr58.pdf
W nr. 62. „Zeszytów Jagiellońskich” z listopada 2012 r. ukazała się "Druga antologia
opowiadań Jagiellończyków": http://www.jagiellonka.plock.pl/gazetka/zj_nr62.pdf
W numerze 79. „Zeszytów Jagiellońskich” z grudnia 2012 roku ukazało się 5 opowiadań
(utwory Pauliny Boraczyńskiej, Magdaleny Olkowicz, Izabeli Rutkowskiej, Ewy Kostaneckiej
(Surreal), Ewy Tyburskiej) i jedna sztuka teatralna – utwór Martyny Kisio:
http://www.jagiellonka.plock.pl/gazetka/zj_nr79.pdf
W numerze 94. „Zeszytów Jagiellońskich” z maja 2014 roku zamieściliśmy tomik wierszy
Natalii Lewandowskiej „W poszukiwaniu siebie”:
http://www.jagiellonka.plock.pl/gazetka/zj_nr94.pdf
W numerze 95. „Zeszytów Jagiellońskich” z czerwca 2014 roku zamieściliśmy utwory
Jagiellończyków: Karoliny Michałowskiej, Piotr Kłobukowskiego, Jacka Cholewińskiego,
Dominiki Jankowskiej (esej interpretacyjny), Mateusza Domańskiego, Natalii Brzozowskiej
i Natalii Lewandowskiej: http://www.jagiellonka.plock.pl/pdf/zeszyty/zj_nr95.pdf
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