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Spotkania z kulturą 
w Poema Cafe 

 
Przy ulicy Wodnej, nieopodal Starego 

Rynku, w Poznaniu  znajdujemy niepozorne, 
choć oryginalne, wejście do Poema Cafe – 
kawiarni i klubu literackiego zarazem. Ta 
placówka kulturalna funkcjonuje od września 
2005 roku za przyczyną dwóch pasjonatek: 
Agaty Amelii Wawrzyniak i jej mamy, Teresy. 
Zdążyła już znaleźć sobie miejsce w panoramie 
kulturalnej miasta. 

W Poema Cafe odbywają się spotkania au-
torskie poetów i pisarzy, wernisaże malarstwa, 
rzeźby i fotografii, kameralne koncerty mu-
zyczne. Lokal otwarty jest dla sztuk wszelkich, 
w czym utwierdza wielu bywalców jego unika-
towe wnętrze wypełnione popiersiami wiesz-
czów, książkami poetyckimi, artystycznymi 
wyrobami z porcelany. Latem można posie-
dzieć w tajemniczym ogrodzie z baldachimem, 
który tworzą pnącza dzikiego wina, z urokli-
wym okienkiem i oczkiem wodnym. 

Trudno wymienić wszystkich artystów, 
którzy gościli i występowali w Poema Cafe. 
Czytali tutaj swoje teksty między innymi 
Wincenty Różański, Maria Magdalena Pocgaj, 
Lech Konopiński, Ryszard Danecki, Zygmunt 
Dekiert, Agnieszka Mąkinia oraz irlandzi poeta 
Michael Famning. 

Maja Rausz zaprezentowała swoją debiu-
tancką książkę z baśniami pt. „Bajęczynki” z 
oryginalnymi rysunkami i rzeźbami potwier-
dzającymi kunszt artystyczny tej, wszech-
stronnie utalentowanej, autorki. Dotychcza-
sową działalność literacką utrwaliła antologia, 
w której pomieszczone zostały teksty 28 auto-
rów, którzy mieli spotkania autorskie w pięcio-
leciu 2005-2010. Z muzyków warto wymienić 
Witka Łukaszewskiego, jednego z najlepszych 
polskich gitarzystów flamenco, pianistów 
Wojciecha Hoffmanna i Macieja Markiewicza 
czy rosyjskiego barda Evgena Malinovskiy’ego. 

Sztukę obrazu prezentowali Włodzimierz 
Bludnik (malarz nawiązujący do Chagalla) 
oraz znani fotograficy Maciej Mańkowski i 
Krzysztof Styszyński. Pełną galerię artystów, 
którzy przewinęli się przez Poema Cafe, pre-
zentuje ilustrowana wieloma fotografiami i 
dowcipnymi opisami kronika prowadzona 
przez Teresę Wawrzyniak. 

W jubileuszowym roku patronka różnora-
kich przedsięwzięć artystycznych Agata Ame-
lia Wawrzyniak opublikowała w zasłużonym 
wydawnictwie Kontekst debiutancki tomik 
wierszy „Czekaniem jestem”. Tytuł mogę 
przyjąć jako czekanie na dalsze znaczące rezul-
taty dokonań tej artystki i animatorki. Przyjdą 
zapewne.  

W tomiku spotykamy drugą niekonse-
kwencję, jakże sympatyczną, młodej autorki: 
panuje w tekstach czas przeszły, a nie jakby 
spodziewać się należało – po tytule – czas 
przyszły. Oczywistym tego potwierdzeniem 
jest koda dwóch wierszy: pamięć krzyczy oraz 
obraz czekania kobiety w przestrzeni dłoni i 
dopala czas minionej jesieni. 

Zdumiewać może brak czasu teraźniejsze-
go w książce poetyckiej trzydziestoletniej 
autorki. Czasu, w którym dokonania, czyny 

potwierdzają realną wartość człowieka, społe-
czeństwa, narodu. Oryginalny jest obraz sa-
motności: wybieliła zęby ścianom. Agata A. 
Wawrzyniak tęskni za piękną, delikatną sztuką 
epistolograficzną; kto dziś jeszcze pisze listy i 
to czerwonym atramentem. 

Przeszłość doskwiera autorce, pragnie jed-
nak trwać w posiadanych wartościach: poprosi-
łam czas o rozejm – objawi z prostotą, choć dziś 
/ stojąc na bakier z przeszłością / odstrzeliłam 
jutro / złamanym obcasem. Pojawiają się wąt-
pliwości, będące nieodłącznym atrybutem 
wrażliwego / myślącego człowieka: jarzy się 
świt / na ścianie zawisł wzrok; spotykamy się z 
odwróceniem piękna: gdzieś w oddali motyl / 
przemienia się w poczwarkę.  

Trudno uwierzyć wrażliwej poetce, gdy pi-
sze: kiedyś / zgubiłam w sobie dziecko, by 
następnie trafić na poetycki obraz: za oknem 
sierpem dopalał się/księżyc / przez dziurkę od 
klucza / modliły się słowa. Chyba pragnie jak 
prawdziwy poeta czuć, uwalniać się od fałszu – 
co tylko dziecko potrafi. 

Nieustannie zmieniający się, zaskakujący a 
nawet groźny świat wymaga przymierzania się 
do niego z bronią w ręku / oddechem Boga w 
kieszeni... anioł stróż / znowu przegrał w karty / 
z losem... upadły świt / zagrał dysonansem. 

Na wrażliwego i zarazem mądrego czło-
wieka czeka zadanie, podjęte przez autorkę: 
chciałabym odnaleźć siebie / raz jeszcze / roz-
ognioną wśród traw / otuloną skrzydłem moty-
la. 

Tęsknota za miłością (która odeszła) przy-
nosi smutną refleksję: oddycham / lecz już nie 
tobą... wyniosłam się wczoraj / nie było łatwo. 
Pozostaje smutek / przyjaciel od biedy / podpie-
ra zmierzch / mrużąc powieki.   

Niewielu potrafi pisać o szczęściu, co uda-
ło się Władysławowi Tatarkiewiczowi. Jednak 
trzeba wytrwale szukać szczęścia, szczególnie 
gdy doskwiera nieprzychylny los. 

Agata Amelia Wawrzyniak prowadzi w 
swej książce niekończący się dyskurs o wielu 
ważnych sprawach interesujących współcze-
snego człowieka. 
 

PAWEŁ  KUSZCZYŃSKI 
 
 
 

Kazimierz Ivosse 
 
* * * 
 
                                              Bardzo się boję tej cywilizacji.  
                                              Takiej twardej. Takiej silnej 
                                              Takiej zimnej. 
 

Langston Hughes 
 
Tamtej nocy wrona przeleciała  
nad głową Michiko Tsukady  
poetki z Tokio i skrzecząc głośno  
jeszcze czarniejsza w sadzy nieba  
zniknęła nad północną wyspą Hokkaido  
gdzie kwitnące bzy bywają tak rzadko  
jak śpiewające ptaki lub otarcie łez  
po Hiroszimie i Nagasaki 
 
O świcie czarna wrona wróciła  
i Michiko nigdy nie słyszała  

takiego strasznego wrzasku  
więc w wierszu pytała  
co to może znaczyć  
może powódź może tajfun  
a może trzęsienie ziemi 
 
Zapamiętałem jej oczy 
miały wszystkie odcienie morza 
uwięzionego jakby w muszli 
daleko od Tokio skąd 
pragnęła wyjechać 
prosto do starożytnej Grecji 
by tam zaczekać na światło rozumu 
dla bezmyślnych ludzi z epoki 
w której wypadło jej żyć 
a przecież jako poetka 
czuła w sercu, że to właśnie oni 
niosą w sobie ten blask 
 
A w Tokio ledwie zakwitną kwiaty  
a już więdną tak jak krzewy  
oblepiające ściany jej małego domku  
do którego chciałbym wnieść  
mój smutek kiedy na wrzask wrony  
i we mnie tamtej nocy zamarło serce  
a łzom moim ból przydał ciężaru 
 
Jej domu zapewne nie zobaczę  
nie zdejmę adidasów na progu  
i nie usiądę na macie  
z podciągniętymi pod siebie nogami  
zwyczajnie jak przyjaciel  
w śmiertelnej ciszy szeleści  
wielka klapsydra śmierci  
dłużąca się od brzegu morza  
które oszalało jakby pękła śluza 
i nowe wstrząsy prężą się do skoku 
budząc olbrzymią falę tsunami 
płonie gęstwina atomowych kołpaków 
z nich biały dym w słonecznych ognikach 
tuli się do pokracznej chmury 
ludzie niosą w sobie ten blask 
na który Michiko chciała czekać 
w starożytnej Grecji 
 
Pewnie teraz widzi ten blask 
jak kret na progu dnia ślepy 
i zasłuchany w tykanie złego czasu 
na cyferblatach światowych zegarów 
oczekujących żywiołu wody  
dymu i płomieni w żagwiach 
złych wiatrów od wschodu 
 
Raz jeszcze zamiera we mnie krew  
kiedy w śmiertelnej ciszy głos  
jen słyszę głuszony przez polityków  
mających usta pełne cukrowej waty 
 
Pędząca w zawrót głowy chmura  
zabije wzejście ich słów  
i im wybuchnie głowa od wrzasku  
czarnej wrony 
 
A ziemia ciągle podnosi drży 
czy dom jej w gruzach 
jak tysiące innych domów  
odezwij się Michiko Tsukada  
napisz wiersz na larum klęski 
 
Będę jutrem gdzie nie zgaśnie wczoraj  
ze słowem otuchy drżącym w krtani 
 


