


Wydawnictwo ASTRUM z okazji obchodów 20-lecia swego powstania 
(1990-2010), przygotowało dla swoich wiernych, a takie nowych Czytelni-
ków szereg ciekawych inicjatyw promujAcych jego markF. 

Najwainiejsza z nich nosi nazwF WYDAJ SIE W KSI@hCE. Jest to MOhLIWO¥Ć WYDANIA W NASZEJ OFI-
CYNIE WŁASNEJ, NAPISANEJ PRZEZ SIEBIE KSI@hKI, WIERSZY, OPOWIADAQ, POWIE¥CI, PŁYTY AUDIO 
Z WŁASNYMI TEKSTAMI CZY NAWET KOMPOZYCJAMI MUZYCZNYMI. DLA AUTORÓW POWIE¥CI, KRY-
MINAŁÓW, ROMANSÓW, BAJEK DLA DZIECI ISTNIEJE MOhLIWO¥Ć NAGRANIA SŁUCHOWISKA (NIE 
MYLIĆ Z CZYTANYM AUDIO-BOOKIEM), A NAWET FILMU ANIMOWANEGO!

Dla promocji tej inicjatywy oraz w celu ułatwienia bezpo]redniego kontaktu, powstał portal www.wydaj-sie.pl, 
dajAcy moiliwo]ć oceny ksiAiek – zarówno jui wydanych, jak i nowych propozycji. Twórczo]ć moie być róino-
rodna: od poezji, opowiadaR, esejów, powie]ci, ksiAiek dla dzieci i dorosłych, ai do prac popularnonaukowych, 
naukowych (magisterskich, doktoranckich, habilitacyjnych). Wiek autorów nie ma znaczenia, waine by poprzez 
swojA twórczo]ć mieli co] do powiedzenia Czytelnikowi. Tak wiFc tre]ć ksiAiki: jej warto]ć i jako]ć leiA po stro-
nie autora, natomiast wydawnictwo zapewnia przygotowanie ksiAiki redakcyjnie i edytorsko. KsiAiki wydawane 
w serii WYDAJ SIE W KSI@hCE przed ich publikacjA bFdA oceniane, kierowane do opracowania redakcyjnego 
i wydane z duiA staranno]ciA edytorskA. Po wydaniu zapewniamy handel w sieciach współpracujAcych z nami 
ksiFgarR i w innych popularnych punktach sprzedaiy. Jak jui do]wiadczyli]my, niektóre warto]ciowe ksiAiki sA
trudne w sprzedaiy ze wzglFdu na temat, stAd wybrane tytuły powinny mieć wsparcie inansowe. 
MogA je dotować osoby indywidualne, instytucje, inni beneicjenci, do których zwraca siF wydawni-
ctwo lub bezpo]rednio sami autorzy. Autorzy, którzy dotujA swoje prace sA pełnymi wła]cicielami nie 
tylko praw do wydanych ksiAiek, ale tei wydrukowanego nakładu, którego sprzedai mogA nam zle-
cić lub sprzedawać tytuł sami. Od sprzedanych egzemplarzy otrzymujA prowizjF wg ustalonej umo-
wA stawki, a niesprzedane w okre]lonym czasie egzemplarze ksiAiek wracajA do autora.
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SpiS wierSzy

AnIoł I człoWIeK 
Muza 7
do pracy droga 8 ズ ponad... 8 ズ pytania 9 ズ układam myWli 10 ズ miłoWć nieprzekupna 10 ズ rozjazdy 11 ズ wiara 
w nas 11 ズ smutny czas nieba 12 ズ spacer 14 ズ im dalej 14 ズ dajC siebie 15 ズ czasem pomagam 15 ズ anioły moje 16 ズ 
Anioły Roztropne 17 ズ Anioły z ludzk> twarz> 17 ズ Anioł Klucznik 18 ズ litania do Aniołów Stróców 20

W zAKAMARKAch dUSzy
tak... 21
modlimy siC 22 ズ Panie nasz 22 ズ zmCczenie 24 ズ wariacje na temat wolnoWci 24 ズ zdumienie 28 ズ widzC go 29 ズ 
zachwyt 29 ズ wola 30 ズ dwudziesty pierwszy wiek 31 ズ wiCcej woli 32 ズ wbrew mnie 32 ズ w zakamarkach... 32 ズ 
rekolekcje 34 ズ niech rzuci... 34 ズ trzymam cycie 35 ズ dary 35 ズ gdy podrócujC... 35

nA podobIeLSTWo STWoRzony... nIeKonIecznIe
na wagC grzechu 37
stworzony na podobieMstwo... 38 ズ spowieda 39 ズ w>tpliwoWć 39 ズ droga do raju 40 ズ w przestrzeniach... 41 ズ 
dyskusje z Panem Aniołem Strócem – myWlC wiCc nie jestem 42 ズ wrócC z Aniołem 43 ズ siedem grzechów głów-
nych 44 ズ na now> wiosnC 48 ズ resztki 49 ズ podlizujC siC... 50 ズ mam marzenia 50 

AnIoł zAgUbIony
zapominam 53
w>tpiC 54 ズ ktoW mnie woła 54 ズ czy mocesz 55 ズ chciałbym aniołem 56 ズ Anioł Zagubiony 56 ズ rozmowa 
z Bogiem 58 ズ Wmierć Bartka 61 ズ prawda 62 ズ credo moje 63 ズ podziCkowanie 63 ズ proWba 64
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po TAMTej STRonIe TBczy
*** 67
pCkanie nieba 68 ズ poznaję cię po śladach... 69 ズ blicej 69 ズ wystarczy... 70 ズ potrzeba 71 ズ coraz blicej 71 ズ 
gdzie pójdzie Anioł Stróc 72 ズ Czarne Anioły 72 ズ rozkrzyczana Wmierć 75 ズ tec moce... 76 ズ na obrzecach 77 ズ 
ocieram siC 78 ズ gdy pora przyjdzie 78 ズ idC do nieba 80 ズ smutny czas nieba 81 ズ poznajC 81 ズ gdziekolwiek 82

gdzIe jeST AnIoł STRób
cienie 83
kiedy wypal> siC gwiazdy – to jest proza! 84 ズ to nie jest prawda... 85 ズ gdzie jest Anioł Stróc 86 ズ w twoim 
Wwiecie... 88 ズ Wlad na wietrze... 89 ズ a kiedy umiera poeta 90 ズ anioły poetów odchodz> 90 ズ w poWpiechu 91 ズ 
obietnice 91 ズ siódme niebo 92

bóg ojcIec co bycIA lUdzIoM nIe WybAczA – dedykujC Mojemu Tacie Józefowi
zapaliłem znicz 95
paw Wmierci 96 ズ juc siC nie skarcC... 96 ズ na wszystkich WwiCtych 98 ズ modlitwa przed... 100 ズ pamiCtam 100

WySpy SzczBVlIWe MIłoVcI=
zagl>dam 103
moje wyspy szczCWliwe 104 ズ zw>tpienie chwalebne 105 ズ cena miłoWci 105 ズ depozyt 107 ズ łut szczCWcia 108 
ズ to bierz 109 ズ czarujC 110 ズ zmieniam siC 110 ズ powiedz jedno 111



                                               Muza przyszła 

z Aniołem niejakim Stróżem 

jak ksiądz po kolędzie 

anioł i człowiek

pochwalony niech będzie 

 

moja muza

z ciała i ducha 

obiecała przemówić...

obiecała... słucham...

anioł i człowiek
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                            do pracy droga wł>czam mp3 Chandler w oryginale
radiowa Trójka trochC ekonomii 
gadaj>ce głowy za judaszowe srebrniki
smsy rozumiem kocham tCsknie 
kupiC załatwiC przepraszam zapomniałem 
znajdC muzyka komercja dzienniki
droga krzycem przydrocnym znaczona
anioły ze mn> zadumane uWmiecham siC
i cyczC... niech trwa...
... cycie... 

                                         ponad... ponad kamienne wodospady 
mróz zawieruchC wiatr Wnieg 
miłoWć blianiego...

ponad horyzont uczynków 
dobrych i złych zaklCć magicznych
ce siC uda 

ponad gwiazd tysi>ce mrugaj>cych 
grzech nieczystoWci kłamstwa 
i obłudy 

ponad granice zielone

s>dy niebieskie ostateczne 
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nierozstrzygniCte
jeszcze 

ponad Wmierć bliskich 
konieczn> a niepotrzebn> 
jestem...

                                         pytania z kierunku wiatru przed zachodem
lotu ptaków na wschód
dziobów bocianich czerwonych
blasku gwiazd spadaj>cych
błyskawic wiosennych w ekstazie
płatków Wniegu wiruj>cych 
listków koniczyny piCciu
łez wylanych w rozpaczy...

wrócymy...

do Wwiata duchowego z nadziej>
Stróców Praw Boskich na ratunek
Aniołów Codziennej Troski noc>
demonów elfów bocków dzieciMstwa
czarownic wszelakich zaklCtych

zwracamy siC...
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                            układam myśli nad Wwiatłem Wwiec płon> niczym ćmy
myWli Wlepe gubi>c marzenia 
i chcC i WniC i kuszC 

z namaszczeniem kładC je do łócka 
karmiC pojC chwytam w pułapkC 
chciejstw niekoniecznie m>drych 

noc> zbyt krótk> miejscem do spania 
pachn>cym rozsyłam uWmiechy
i tCskniC do... 

                miłość nieprzekupna miłoWci nie przekupiC groszem Judaszowym
ani piCknym słowem czy aktem strzelistym
zostawiam swe pióro kreWl>c krzyc na drogC
bo tam dok>d idC nie dochodz> listy

wiCc ci nie napiszC ce tCskniC za tob>
za iskr> w twych oczach za biel> poWcieli
za głosem rozs>dku i ce jesteW sob>
nawet gdy odszedłem bo diabli mnie wziCli
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                                       rozjazdy jeszcze wierzC w niebo wiatrem potargane
w aniołów rócaniec czas przeszły i przyszły
i w miłoWć prawdziw> co bywa niczyj>
w nadziejC co szczCWcie umie wydać za m>c

z diabłem dyskutujC o piekle i duszy
na spacer wychodz>c niczym pies na smyczy
„Polaków rozmowy” boskie ludzkie sprawy
pełne chceM i c>daM których nie policzC

anioły na Wwiadków wzywam nocn> por> 
jestem z krwi i koWci i łócko mnie nCci
na wołowej skórze spisujC marzenia
i barany liczC i zaciskam piCWci... 

                                wiara w nas jest jeszcze nadzieja w nas

barwiona na zielono 

ce mamy jeszcze czas
i po to nas uczono

nakazów i zakazów
zimnych jak lód paragrafów
ce nie da siC tak od razu 
zbudować miasta Kraków
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ce z miłoWci> ostrocnie trzeba
bo mocna siC skaleczyć
a kiedy serce krwawi 

to trudno je wyleczyć...

                     smutny czas nieba ziemi> niczyj> okazał siC skrawek nieba
do którego lgn> pozbawieni 
wyobraani głupcy

dla mCdrców których mijam codziennie
Bóg zarezerwował inny 
kawał wszechWwiata 

a ja zawieszony miCdzy ziemi> 
zmCczon> kr>ceniem a krawCdzi> nieba
spadam jak kot na cztery łapy 

tam gdzie nieraz zawieruszy siC Bóg
i bywa ce przechadzaj>c siC z nim
od kraMca do kraMca wszechWwiata

dotykam pocz>tku i koMca


