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HARCE SŁOWNE
WARSZTATY KREATYWNEGO PISANIA
Tu znajdziesz
pisarskie wyzwania!

W NUMERZE:
Życzenia z okazji Dnia Kobiet
Życzę Ci, żebyś promowała rozum, a nie ciało.
Żebyś wykazała się głębią, a nie pozorem
mądrości.
Życzę Ci, żebyś powodowała pokój, a nie chaos.
Żeby Twoje czyny wzbudzały zachwyt, a nie
odrazę.
Magdalena Otulak

Niecodzienne życzenia dla
wszystkich kobiet
Nowe wieści o Kopciuszku
Kiedy świnki pragną
pantofelków
Jak jedno zdanie nas zmienia
Teksty prezentowane powstały
w trakcie warsztatów kreatywnego
pisania, prowadzonych przez Kingę
Willim.
Autorki tekstów:
Magdalena Otulak
Agnieszka Ben Dakhil

Słowo się rzekło
Agnieszka Ben Dakhil
Stary człowiek, w sinozielonym fraku, zasiadł, jak każdego ranka, na przykościelnej ławce.
Zesztywniałym ruchem ręki wymacał w kieszeni tabakę, po czym zaczął zwijać ją z wysiłkiem
w podbrudzony papierosiany papier, kiedy na ramieniu przysiadł mu kruk. Zatrzepotał swojsko
skrzydłami i otarł czarno-rudy dziób w rękaw starego.
- Znowu ty, Kuksańcu! Eh, miałem już dziś grać w karty z Francuzami. Co za życie, oj to życie.
W jednym kraju króli ścinają na gilotynie, a w drugim złoto znajdują. Niech mnie kto z badyla strzeli
i flaszeczką poczęstuje. W karczmie mieli rację, a mieli, żeby na razie nosa z Polski nie wytykać…
Kruk przestąpił z nogi na nogę.
- Widziałem ją wczoraj - zmienił wartko temat ptak. - Śpi w klasztorze wraz z innymi sierotami.
Modliła się przed snem, a kiedy do sali wkroczyła przełożona, schowała coś w pośpiechu pod
poduszkę.
- Co za babsztyl. Takie to chude, jakby smalcu nigdy nie jadło. A nos jak u orła, tyle, że do tego
garbaty. No… Co stroszysz pióra? – zmęczone oczy starca spotkały się z kruczymi. - Znam ją nie od
dziś. Chodzą na niedzielne msze i nawet grosza do kieski nie wrzucą. Odwracają się plecami, że
w moje czary diabelskie nie wierzą, świętoszki. A ja przecie najznakomitsze odwary sprzedaję.
Prędzej bym od nich wyżebrał. Wolą od wichłaczy zagranicznych, napary z szafranu pobierać, kiedy
ja swojską meliskę z miętą…
- Ja nie o tym…
- No przecież wiem, niech ci tam, dałbyś mi wreszcie spokój, ptaszysko jedno. Piękne to dziewczę, oj
urodziwe, gdyby te brudne łachmany zmieniła na przyzwoitą tunikę… Ale nawet tak nie chce się
z niej spuścić oka. O jest…
Po drugiej stronie zapełniającej się powoli porannym gwarem ulicy, pojawiła się młoda dziewczyna
z wiaderkiem wody i kilkoma wysłużonymi kawałkami płótna. Ubrana w czarną, luźną suknię
z krótkimi po łokcie rękawami, postawiła z trzaskiem drewniane, ciężkie wiaderko wypełnione wodą
po brzegi. Uklękła na klasztornej kamienistej podłodze i rozpoczęła swój poranny rytuał. Skupiona,
pewnymi ruchami doszorowywała zamiecione wczorajszego wieczora szare kamienne płyty.
Spieniona woda zmieszana z błotem wąską stróżką utorowała sobie drogę do rynsztoka i popłynęła
w dół ulicy, aż do rozstawiających się właśnie straganiarzy.
- Myślę, że to dobry moment – zakrakał ptak.
- Daj spokój, czarny, ona nigdy na to nie przystanie. Czy ja wyglądam na wybawcę wdów i sierot?
Zapraszamy na kolejne warsztaty
Cały jestem zarośnięty, młodością nie grzeszę, daleko mi do szykownego dziedzica.
Kinga
Willim nie zmarnujmy jej. Ona zaraz wyjdzie po mąkę i jaja.
- Mieliśmy umowę, trzeci raz nadarza
się okazja,
Zresztą słychać już nawoływania mleczarza, to i gospodyni z jajami zacznie wydzielać zamówione
Abyi zaczął
wziąć przechadzać
udział w zajęciach
kosze. Mam przeczucie, że się uda – kruk sfrunął na uliczny krawężnik
się w tę
i z powrotem nie dając za wygraną.
skontaktuj się drogą
- Co też mnie pokusiło, żeby w tamten wieczór tak się spić… Gdyby nie
dane wtedy
słowo...
e-mailową
z prowadzącą:
- Gdyby nie ja, leżałbyś wtedy pod kołami dorożki - przerwał narzekającemu czarny.
- Ano leżałbym, a tak, mało coś mi oka nie wydziobał – starzec podniósł
się z trudem i i ruszył
kinga.willim@gmail.com
w stronę ulicznej latarni. - Słowo się rzekło, ale później będziemy kwita – dorzucił zza pleców.

Otrzymasz link do wydarzenia
i wskazówki, jak się
przygotować.

Ponad ciałem
Magdalena Otulak
Dla wszystkich Zuzanna była zwyczajną dziewczynką. Wstawała rano i wykonywała swoje
obowiązki. Była spokojna i nie rzucała się w oczy.
Jedyne co odróżniało ją od innych dzieci, to fakt, iż lubiła codzienne czynności i nie marudziła ani nie
próbowała się od nich wymigać. To, co dla innych dzieci było nudne lub męczące, dla niej było
odskocznią, chwilą, w której mogła badać potęgę swojego umysłu. Z dala od biedy, w której
dorastała, od kłopotów dnia codziennego. Ta chwila była tylko jej.
Dzisiaj też zajęła się myciem podłogi, a równocześnie tworzyła światy i wymiary. Tworzyła ludzi
i maszyny. Toczyła bitwy i kochała. Ona jedna w miliardach miliardów odsłon. W niezliczonych
wcieleniach. Ponosząca porażki i odnosząca sukcesy. Twórca i tworzywo, artysta i dzieło, życie
i śmierć. To ona ustawiała pionki na szachownicy życia i kładła na szali los, nie tylko swój. I od nowa.
I jeszcze raz. I znów.
POST SCRIPTUM: Kto to widział, żeby myć podłogę z wyrazem zachwytu na twarzy?

Świnka w szpilkach
Magdalena Otulak
Pewna świnka o imieniu Wanda
bardzo
chciała
chodzić
w szpilkach. Uważała, że jej
raciczki będą się świetnie
prezentować w błękitnych
pantofelkach a goloneczki będą
wyglądały
na
smuklejsze
i szczuplejsze.
Oczywiście inne świnie, jak to
świnie, natrząsały się z niej co
niemiara.
No niestety, tak to już w życiu
jest. I nie ma znaczenia, czy
marzysz o pantofelkach, czy
o ptasim mleku, czy mieszkasz
w Penthousie czy w drewnianej
klatce, zawsze znajdziesz wokół
siebie kogoś, kto twoje
marzenia
chce
unurzać
w świńskim łajnie.

fot. Bill Brandt - inspiracja do tekstów o Helenie i Zuzannie.

Jedna chwila

Ciąg dalszy nastąpił

Kinga Willim

Magdalena Otulak

Lustro wody odbijało moją
zmartwioną twarz. Wydawała
się tak odległa i nie-moja. Nie
wiem, czy to przez ciemne,
kamienne ściany studni, czy
obraz beztroskiej, wiecznie
uśmiechniętej
dziewczyny,
którą byłam w oczach innych,
i w który to obraz najwidoczniej
zaczynałam wierzyć.
Wpatrywałam się tak w niesiebie. Co mogło mieć tak
wielką moc, żeby wytrącić mnie
z równowagi i wrzucić do
świata wątpliwości, paranoi
i wiecznego strachu o nic?
Jedno zdanie nie powinno siać
takiego
spustoszenia
w psychice ludzkiej, a jednak
z kobiety biznesu, rozważnej
i przebojowej w oka mgnieniu
zmieniłam się w przerażonego,
ryczącego
bez
powodu
kopciuszka.
"Jest pani w ciąży."

Nie wiem, dlaczego wszyscy uważają sprawę Kopciuszka za
zamkniętą. Odbył się ślub z księciem z bajki i koniec. A to wcale
nie żaden koniec jest. To jest dopiero początek.
Macocha tak łatwo się nie poddała. Próbowała podstępnie
wrzucić Kopciuszka do studni, podała jej zatrute jabłko i wiele,
wiele innych wymyślała pułapek po to, by uczynić księcia
wdowcem i idealną partią dla jednej ze swoich córek. Od tego
wszystkiego księcia strasznie bolała głowa. Nic więc dziwnego, że
stracił w końcu cierpliwość i kazał ją ściąć. Macochę, oczywiście.

Chłopak, dziewczyna i okruch lustra
Magdalena Otulak

Z tym okruchem z diabelskiego lustra, który wpadł
Kajowi do oka i zatruł serce to było tak. Kaj uratowany
przez Gerdę zabrał okruch ze sobą. Tak na wszelki
wypadek. Wystarał się o audiencję u królowej Wiktorii
i wręczył jej go w prezencie. Królowa w podziękowaniu za
prezent i w uznaniu faktu, iż uszedł z życiem z lodowych
łap Królowej Śniegu (jako jedyny w historii) pasowała
Kaja na rycerza. Tym sposobem Kaj został Ser Kajem.

Zapraszamy na kolejne warsztaty
Kinga Willim
Najbliższe spotkanie
odbędzie się na platformie
Zoom 15 marca 2021 roku
w godzinach 16.00 - 19.00.

Aby wziąć udział w zajęciach
skontaktuj się drogą
e-mailową z prowadzącą:
kinga.willim@gmail.com

Zajęcia odbywają się
pod patronatem Miejskiej
Biblioteki Publicznej
w Świeciu.
Zapraszamy.

Otrzymasz link do wydarzenia
i wskazówki, jak się
przygotować.

