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Portret
chłopaka z ulicy

Kantaka*
Paweł Kuzora zadebiutował we wrze-śniu 1979 roku w jednodniówce studentówPoznania pt. „Spojrzenia”. Po przeprowadzce-w stanie wojennym – do Krakowa wraz zMarzeną Brodą, Romanem Batką, AndrzejemJanuszem i Krzysztofem Szostakiem jakoczłonkowie Koła Młodych przy KrakowskimOddziale Związku literatów Polskich założyliGrupę Poetycką „Akwarium”, której istnieniew postaci kolumny wierszy zauważyło wkwietniu 1985 roku „Życie literackie”. Jakozjawisko grupa przestała wkrótce istnieć, a zjej członków oprócz Kuzory tylko MarzenaBroda nadal para się twórczością literacką.Autor był także założycielem i twórcąamatorskiego teatru „Endo”. Jest laureatemTurnieju Jednego Wiersza o „JaszczurowyLaur” i Ogólnopolskiego Konkursu „Daćświadectwo”. Jego debiut książkowy to „Ta-niec na niebie”. Ponadto opublikował tomikiwierszy: „Kotwica moich snów”, „W dłoniachwiatru”, „To To” wraz z płytą z piosenkamido jego tekstów i muzyką Mateusza Hryn-kiewicza, „Dotyk”, prozę „Viki i Beza”, „Chło-pak z Kantaka”, „Są” oraz „Pamiętnik znale-ziony pod poduszką” – opowieść prozą dedy-kowaną wnuczce Zuzannie. Od wielu latzwiązany jest z grupą poetów „Każdy” wy-wodzącą się z audycji Ryszarda Rodzika wnieistniejącym już Radiu „Alfa” – „Każdyrodzi się poetą”.

Paweł Kuzora to według Elżbiety Byzdry-Rafy „kolekcjoner widnokręgów”, „Poetazadziorny. Czas i przemijanie widzi z per-spektywy „kurzej stopki” w kącikach oczu –to Ignacy S. Fiut.
Język Pawła Kuzory nie zawsze jest deli-

katny i poetycki... Zwracając uwagę na to jak

człowiek marnuje, zaniedbuje a czasem wręcz
wypiera piękne wartości, jakimi są prawda,
miłość – używa dosadnych, ostrych, czasem
wręcz nieprzyjemnych porównań, które mogą
wydawać niektórym rażące, ale których nie
sposób zastąpić delikatnymi frazami.(Aneta Kielan-Pietrzyk)

Paweł Kuzora oddaje nam to co nasze.
Oddaje nasz zdeformowany ,świat, taki, który
stworzyliśmy, by w nim: żyć, rodzić się, kochać
i umierać. Taki, który nie pyta kim jesteś, ale
który wie, że jesteś trybem w maszynie.(Andrzej Walter)

Poeta nie eksperymentuje formalnie, nie
stosuje wyrafinowanych chwytów, nie wydzi-
wia aby zaszokować czytelnika. Jego utwory
są klarowne, zbudowane logicznie, czasem z
zaskakującymi pointami. Są nad wyraz czytel-
ne - co nie jest zarzutem - ale zmuszają od-
biorcę do własnych przemyśleń i do zastano-
wienia się czy podnoszone w nich problemy nie
są te z cząstką jego własnego ego.(Andrzej K. Torbus)„Goliard onieśmiela” – napisała jedna zwielbicielek poety. Nie byłbym tego na 100procent pewien.

Andrzej Krzysztof Torbus______________________* Kazimierz Kantak (1824-1886) poseł do SejmuPruskiego, zasłużony działacz narodowościowy wWielkopolsce.

Paweł Kuzora
Korzeniekiedy byłem chłopcemwspinałem się na drzewajak najwyżej do ostatniegogniazda dalej byłeś jużtylko ty i tak jak w rajudałeś mi kobietęona też jest drzewemkocham ją aż do korzeni
Chłopak z Kantakażaden ze mnie Ę czy też Ąjestem chłopakiem z Kantakakaleczyłem kolana na kamiennychpodwórkach biegając za gałądla hecy strzelaliśmy z procyw czerwony neon Moulin Rouge

drewniane schody kamienicybębniły od naszych gonitwniczym wojenne werblew piwnicach tak mrocznychjak brak nadzieipomagałem tacie przy rozkruszaniubrył węgla a płonące oczy szczurówzdradzały ich kryjówkidzisiaj z mojej ulicypozostały tylko numeryreszta przypomina człowiekaktóry stracił rozum z nadmiaru bogactwamoja ulica Kantaka przeistoczyła się w Ą i Ę
Lękbo widziszgitara na ścianieusycha jak krzyżuwierz mito tylko nocdrży jak strunaboi sięfałszywych dźwiękównaszych kłamstw
Wynalazcaprzyszedłem na światpod czujnym okiem cenzuryw ilości jednego egzemplarzamój stary ze szczęścia urżnął się w parkuja rozwrzeszczałem się zżółkłemw pierwsze urodzinysięgnąłem po kieliszekwujaszek powiedział że zostanę księdzemprzeżywając okres chłopięcych pieszczotmyślałem że jestem genialnym wynalazcąnie powiedziałem o tym nawet siostrzeo piersiach jak niedopieczone naleśnikito że jestem to przypadekwidocznie jako plemniklubiłem się dużo ruszać
To toU nas coś się dzieje zawszeJak nie to to co innegoI nic się nie kończyCo się nie zaczęłoW kamiennym świecieTrzeba być z kamieniaBy to zrozumiećDrzewa sięgają niebaI rozkwitają gwiazdamiA noc wisi tuż nad głowamiI trębacz co odleciał z gołębiami


