
Drodzy czytelnicy 
  

 Oto przed wami ósmy numer 

Sigilijskiej Śpiewki. Numer specjalny 

i niepowtarzalny – po raz pierwszy 

od wstępniaka do stopki wypchany 

wiadomościami kulturalnymi przez 

duże KUL. Zaczynamy od zaprosze-

nia do cyrku z programem tak intere-

sującym, że widzów wciąga bez resz-

ty, niektórych nawet bez śladu. Potem 

nasz przewodnik oprowadzi Was 

po Sigilijskiej Dzielnicy Handlowej, 

kulturowym tyglu, w którym kupisz 

wszystko: od karaluchowych kolanek  

do w pełni funkcjonalnego nadmuchi- 

 

 

wanego półboga. Następnie dwa kul-

turalne wywiady z zakutymi w stal 

jegomościami, którzy zaprezentują 

nam dwa odrębne podejścia do prac 

porządkowych, a których cieciami 

nazwać nikt się nie odważy. Na ko-

niec zaś, wypchane Kulturą niczym 

bariaur rzeżuchą recenzje nowości 

wydawniczych i jeszcze pachnąca 

inkaustem ballada naszego etatowego 

barda.  

 

Życzymy przyjemnej lektury! 

Redakcja  

CYRK 
Uzależnieni od Soku z Wiśni 

 

Wprost z tournee po odległych planach grozy 

ma zaszczyt zaprosić  

na spektakularną sztukę 

Dziwne acz Ciekawe Losy Rowana Montragora  
 

Najbliższy spektakl już w czwartek 

 W gościnnych halach Wielkiego Gimnazjonu 

 

W programie również: 

Niesamowite akrobacje, sztuki wszelakie acz magiczne a minstrele i poeci a śpiewacy 

sławni i w swem kunszcie sławieni.  

A także moc innych atrakcji 

R e d a k c j i  s ł o w  k i l k a  
W A Ż N E  

T E M A T Y  

* * *  

Trupa cyrkowa z Półpla-

nu Grozy w Sigil!  

* 
Mechanizm Wieloświata 

- wywiad z Kuztosem, 

sigilijskim Kwadronem. 

* 
Przewodnik po Dzielnicy 

Handlowej. 

* 
Recenzje 

„Dyliżans Jowar – Abis” 

oraz „Na boską modłę”  

* 
Wywiad z Izamem 

Karim, przedstawicie-

lem Służb Porządko-

wych Synów Łaski 

W  T Y M  

N U M E R Z E :  

Trupa Cyrkowa z Pół-

planu Grozy w Sigil 2 

Przewodnik po Dzielni-

cy Handlowej. 
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Mechanizm Wieloświa-

ta - wywiad 3 

Między sztuką a higieną 

– wywiad 5 

Kącik z poezją 6 

Atul Mivel z Acheronu 

– „Dyliżans Jowar – 

Abis” – recenzja 
7 

Antologia – „Na boską 

modłę” – recenzja 7 

Ogłoszenie płatne 

E X E C U T O R * B I A N I L  G R A X * F E I T H Y N N * C . * C E R V I X  U T T E R O  

Numer 8, Cena 7 miedziaków  

Sigilijska  

Śpiewka 



 Już na pierwszym występie obdarzonej niezwy-

kłymi talentami grupy akrobatów, aktorów, grajków, 

poetów i śpiewaków po-

chodzących z Ravenloftu 

było prawie siedemset 

osób. Efektowne akrobacje 

wykonywane nad brukowa-

nymi ulicami w Ulu, nie-

zwykle skoczna i zarazem 

mroczna muzyka i hipnoty-

zujący głębokim basem 

śpiew sprawiły, że szybko 

zostali dostrzeżeni przez 

widownię i z dnia na dzień 

trafili na salony. Nie dziwią 

artystyczny zapał i skrajne 

wykorzystywanie ciele-

snych możliwości, wszak 

sami artyści podkreślają, że 

każdy ich występ może być 

ostatnim.  

 

Na wczorajszym bankiecie w Wielkim Gimnazjonie 

ponownie zaszokowali publiczność. Zaprezentowali nie 

jak dnia poprzedniego akrobacje, lecz długą sztukę dra-

matyczną. Zapierające dech w piersiach pojedynki, ro-

mantyczne dialogi oraz zaskakujące intrygi zachwyciły 

wszystkich. Akcja toczyła 

się wokół syna Hrabiego 

Montragora, Rowana: 

wampira, najbogatszej 

i najbardziej wpływowej 

osoby w mieście. Na ko-

niec spektaklu aktorzy 

poprosili jedną z piękniej-

szych dam na Sali, 

aby weszła na scenę, gdzie 

świetnie odegrali ceremo-

nię wypicia krwi.  

 

Chyba nie ma w całym 

Sigil osoby, która nie sły-

s z a ł a b y  j e s z c z e 

o „Uzależnionych od soku 

z wiśni”. Ta ośmioosobo-

wa trupa zdobywa sławę 

w  błyskawicznym tempie. Mogę się założyć, że niedłu-

go będą gościć na najważniejszych dworach całego wie-

loświata.  

Egzekutor  

Trupa cyrkowa z Półplanu Grozy w Sigil!  

Dwa dni temu trupa cyrkowa „Uzależnieni od soku z wiśni” zawitała do Miasta Drzwi. Artyści zapraszają tym goręcej, 

iż „Mgły mogą ich pochłonąć lada dzień”.  

S t r .  I I  S i ó d m y  R o k  E d y k t u  P a n i  

 

Wykład Odwołany! 

 

Profesor Sardo, znany również jako Doktor Jerzy od 
wąpierzy. 

Przybytek Rozkoszy Intelektualnych z żalem 

zmuszony jest odwołać wykład słynnego bada-

cza istot pasożytniczych i niedżwieżuków, pro-

fesora Tatiora Sardo, zatytułowany 

"Niebezpieczne pijawki, czyli jak wąpierza 

rozpoznać i ustrzec się przed wpływem jego".  
 

Osoby posiadające rezerwacje na wykład mogą od dyrek-

cji otrzymać zwrot pieniędzy lub – dzięki uprzejmości 

trupy – bilet na następny występ „Uzależnionych od soku 

z wiśni”. 

  
Jednocześnie obiecujemy naszą wdzięczność za każdą informację na 

temat miejsca pobytu profesora Sardo 

 
 

Przepraszamy, 

Dyrekcja Przybytku Rozkoszy Intelektualnych 



S t r .  l l l  
 

  Ostatnio natknąłem się na budynek otoczony przez 

gromadę mieszkańców Mechanusa – modronów. 

Na pytania odnośnie ich obecności usłyszałem, że nie 

jestem „obiektem uprawnionym do otrzymywania 

raportów z Projektu 592671C”. Ze względu na ich 

napięty harmonogram, ciężko było nakłonić któregoś 

do kłapnięcia trumną. Udało się to z kwadronem, 

modronem o graniastosłupowym pudle w miejscu 

tułowia, oczach przykrytych kilkoma warstwami 

soczewek oraz czterech mechanicznych ramionach 

dzierżących dziwaczne narzędzia. Przedstawił mi się 

jako Kuztos.  

F: Witaj, Kuztosie. Czy zechcesz poświęcić trochę 

czasu, by odpowiedzieć na kilka pytań?  

K: Zezwalam. 1318 sekund licząc od chwili obecnej 

– przeznaczone na przeprowadzenie wywiadu 

z obiektem „Feithynn”. 

F: Zacznijmy. Na imię ci Kuztos. A modrony nie 

mają imion. 

K: <robi pełen obrót wokół własnej osi> Wartość 

logiczna zero. Modron jest uprawniony do posiada-

nia konsygnacyjnego miana w ścisłej rozciągłości 

temporalnej. 

F: Macie tymczasowo przyznawane imiona? Dlacze-

go? 

K: Cel zadania lub denotacja projektu implikuje za-

stosowania temporalnego kryptonimu sytuacyjnego. 

F: Rozumiem. Ale dlaczego „Kuztos”? 

K: Kuztos, Custos, Qstoz. Mnogość alternatyw, zna-

czenie jedno. Dozorca. 

F: Ty jesteś dozorcą? 

K: Potwierdzam. 

F: Czego pilnujesz? 

K: Moim celem jest trzymanie pieczy nad yugo-

lothem, który burzy aksjomaty Mechanusa. Obiekt 

„yugoloth” nie może opuścić obszaru tego magazy-

nu.  

 Sigil, jak każde szanujące się miasto, 

nie mogłoby sprawnie prosperować bez wymiany 

towarów, handlu oraz prężnie rozwijającej się gospo-

darki i ekonomii. Dzielnica Handlowa stanowi cen-

trum kupiectwa i handlu w Mieście Drzwi. Chociaż 

jest to najmniejsza dzielnica w Sigil, to właśnie 

ona jest najbardziej zróżnicowana pod względem 

przebywających tu istot, sklepów, straganów i egzo-

tycznych towarów. Jeśli zatem masz coś do opchnię-

cia i  chcesz zdobyć trochę brzdęku – lepszego miej-

sca nie znajdziesz. Oprócz rozmaitych center handlo-

wych, miejsce to odwiedzają również kupcy cyklicz-

ni, którzy pojawiają się raz na jakiś czas oferując 

rzeczy, na które natrafili podczas swoich wędrówek 

przez Plany. Do tego na ulicach roi się wręcz od mer-

kantów – międzyplanarnych handlarzy. 

 W centrum dzielnicy znajduje się Wielki 

Bazar, najważniejszy obiekt handlowy. Jest to ma-

sywny, pozbawiony dachu kompleks wypełniony 

kramami, straganami i namiotami w niezwykle cha-

otycznej mieszance. Na każdym rogu stoi kupiec 

zachwalający swoje towary, a różnorodność handla-

rzy oraz produktów, jakie oferują jest wręcz oszała-

miająca. Można kupić praktycznie wszystko; fiolkę 

wody ze Srebrnego Morza, cudowne wino rozlewane 

przez bachantów czy skrystalizowaną chciwość 

z Gehenny. Należy jednak mieć się na baczności. 

Władze miasta nie nadążają z kontrolowaniem niele-

galnych czy niebezpiecznych towarów, które mogą 

wpaść w niepowołane ręce. Sporo też hochsztaple-

rów, wciskających ludziom fałszywe, podrobione 

półprodukty lub zdzierających niebotyczne sumy 

od klientów. Poza tym, za swój raj i „miejsce co-

dziennego zarobku” uważają to miejsce również zło-

dzieje. Nim się obejrzysz, twoja sakiewka może już 

mieć nowego właściciela. Bądź czujny i nie daj się 

omamić wspaniałościom oferowanym przez Wielki 

Bazar. 

 Pomimo swoich nieimponujących rozmia-

rów, Dzielnica Handlowa posiada Dystrykt Składo-

wy. Znajduje się na obniżeniu obok Wielkiego Baza-

ru i zawiera dwadzieścia murowanych magazynów. 

Kiedyś przechowywały one dobra z najdalszych za-

kątków sfer, jednak po wielkiej Nawałnicy Drzwi 

i chaotycznej zmianie położenia portali najczęściej 

składy te zieją pustką lub są ledwo co wypełnione 

do połowy. Sporo budynków opustoszało, niektóre 

nawet zaczęły się walić i po dziś dzień można oglą-

dać kawałki ścian zamienione w gruz. Od czasu 

do czasu przybywa tutaj jakiś kupiec, jednak rzadko 

kiedy handlarze przebywają tu długo. Kiedyś stacjo-

nowali tu członkowie Wolnej Ligii, obecnie raczej 

kręcący się po całej dzielnicy. Cień głosi, że stoi 

za tym coś większego i niebezpieczniejszego, niż się 

wydaje. Niewyjaśnionym jest, czemu tak rzadko 

przebywają w tych magazynach rozmaici kupcy. 

Władze odmawiają komentarzy. 

Feithynn 

Przewodnik po Dzielnicy Handlowej 
 

Mechanizm Wieloświata 
„Posłuszeństwo. Precyzja. Porządek i harmonogram.” – wywiad z Kuztosem, obecnym w Sigil modronem. 

 

Cd na stronie IV... 



S t r .  l V  S i ó d m y  R o k  E d y k t u  P a n i  

Wszelkie skrypty spisane przez oktonów muszą zostać 

odzyskane. Zlecone i uchwalone przez Primusa trzy 

obroty zębatki T698 temu. 

F: A co, jeśli modron nie rozstanie się z przyznanym 

imieniem? 

K: <dziwacznie macha mechanicznymi ramionami> 

Ewenement. Skaza w systemie. Zalecana procedura – 

neutralizacja. Alternatywa –  l ikwidacja.  

F: A co każdy trep powinien wiedzieć o modronach 

i Mechanusie? 

K: <chwila 

milczenia prze-

rywana cichym 

tykaniem do-

c h o d z ą c e g o 

z wnętrza jego 

tułowia> Nie-

znane pojęcie – 

„trep”. Czy 

obiekt miał na 

myśli – „trup”? 

Trup, niebosz-

czyk – istota 

z b u d o w a n a 

z materii orga-

nicznej, nie 

w y k a z u j ą c a 

s y m p t o m ó w 

a k t y w n o ś c i 

narządów orga-

n i c z n y c h , 

co jest równo-

znaczne z dez-

aktywacją fi-

z y c z n o -

naturalną.  

F: Inaczej – 

opowiedz mi 

o Mechanusie 

i modronach. 

K: Mechanus – 

M e c h a n i c z n a 

Nirwana, Zegar 

Wieloświata. Dyscyplina. Posłuszeństwo. Precyzja. 

Porządek i harmonogram. Mechanusa zaludniają mod-

rony, formici, mykonidzi, nieuchronni i inne. Mecha-

nus – świat syntezy.Wszechświat na obrotowej zębat-

ce.  

Modrony – ściśle synergiczna z Mechaniczną Nirwa-

ną Mechanusa siła konstrukcyjno-robocza w formie 

manifestacji prawa. Zsynchronizowani w procesach 

wypełniania zadań, ze ściśle uporządkowanym przy-

działem pracy w zależności od pozycji w hierarchii. 

Monodron – duodron – tridron – kwadron – pentadron 

– dekaton – nonaton – okton – septon – hekston – 

kwinton – kwarton – tercjan – sekundus – Primus. 

Zakłócenie cyklu Mechanusa – dezoptymalizacja 

działania mechanizmu. Zalecana natychmiastowa neu-

tralizacja sprawcy. Alternatywa – likwidacja. Dozwo-

lone wsparcie w postaci nieuchronnych. 

F: Opowiedz mi o nieuchronnych. 

K: Brak zezwolenia. 

F: Kim jest Primus? 

K: Instancja najwyższa. Kreator praw i pielęgniarz 

porządku. Inicjator zadań modronów. Obejmuje zbio-

rową świado-

mość modronów 

i istnienie każde-

go osobnika. 

Skrajnie rudy-

mentarny i new-

ralgiczny obiekt 

na Planie Ojczy-

stym – Mechanu-

sie. 

F: Czy modrony 

stać na patrio-

tyzm? 

K: <groteskowo 

przewraca ocza-

mi> Patriotyzm – 

oddanie ojczyź-

nie. Pojęcie abs-

trakcyjne, wcho-

dzące w zakres 

zagadnień doty-

czących emocji. 

Wartość logiczna 

zero. Modron 

dodać uczucia – 

n i e p r a w i d ł o -

wość. 

Eksplikacja: mo-

drony są esencją 

Mechanusa.  

F: Rozumiem. 

A na czym po-

leg… 

K: Czas procesu „wywiad” z obiektem „Feithynn” 

zakończony. Inicjuję dostosowanie się do dalszych 

partii harmonogramu. Rozpoczynam proces dezynfek-

cji kończyn transportowych. <schyla się i zaczyna 

przecierać sobie mechaniczne stopy szmatką> 

 

 

Feithynn 

Kuztos podczas udzielania wywiadu obiektowi „Feithynn”  

Cd ze strony III... 



 

S i ó d m y  R o k  E d y k t u  P a n i  
S t r .  V  

Wywiad z Izamem Karim, przedstawicielem służb porządkowych Synów Łaski. 

Między sztuką a higieną 

C.: „Cenzura”. Słowo nie schodzące z ust sigilijczyków 

od kilku tygodni. Kolejno rozpatrywane były cenzura 

portali, prasy, poezji, szyldów. Teraz przyszła kolej 

na graffiti. Czy strażnicy obawiają się natłoku nowych 

obowiązków? 

Izam Karim: Niezbyt cnotliwie jest koncentrować się 

na własnym jarz-

mie, lecz owszem. 

Gdyby wszystkie 

ustawy zostały 

wprowadzone, 

musielibyśmy 

zorganizować 

liczne zmiany 

kadrowe. Przede 

wszystkim: za-

trudnić masę pra-

cowników najem-

nych, absolutnie 

nie związanych 

z ideałami łaski. 

C: W jakim celu? 

IK: Skupmy się na 

graffiti. Jedynie Dzielnica Pani obroniła się przed arty-

stami, żartownisiami i ideowcami. Od wieków ściany 

pokrywają hasła, poezja, desperacka rozpacz, testamen-

ty, podpisy i ilustracje narządów rozrodczych. Podobno 

w Ulu kilka budynków miało już tyle warstw malun-

ków, że po porządkach uformowano farbę w cegły 

i zrobiono nieoficjalny areszt. Nie wyobrażam sobie 

patrolu, przy którym zamiast mieczy bralibyśmy ze so-

bą szpachelki. 

C: Czy to jedyny powód, dla którego jesteście przeciw-

ni walce z malunkami? 

IK: Zastanawiałeś się, jak bardzo ucierpiałby na tym 

handel? Musielibyśmy codziennie paraliżować mobil-

ność na kilku ulicach, by zdzierać farby. Absurd. 

C: Niemniej „cenzura” nie powinna bazować na nega-

cji. Dlaczego pomysłodawcy wymagają kompletnego 

przemalowania miasta? 

IK: Zacytuję. „Symbole skrzyżowały się; słowa zbez-

czeszczone; żaden gest nie ostał się pewny.” 

C: Brzmi szaleńczo. 

IK: To może przesadne określenie, ale z pewnością 

drastyczna nuta 

nie wzięła się 

znikąd: w two-

rzeniu tekstów 

specjalizują się 

osoby o podłożu 

ideologicznym, 

który zamierzają 

wykrzyczeć. 

Istnieją rysunki 

będące zwykłym 

objawem wanda-

lizmu lub wybit-

nej, wysublimo-

wanej sztuki. 

Ale prym wciąż 

wiodą Anarchiści 

i Chaosyci. Na Gimnazjonie jest napis „pokrzywa mu-

rowana zero jeden”, co oznacza „podpalamy Gimnazjon 

o osiemnastej w czwartek”. Ma co prawda ponad sto lat, 

lecz sam rozumiesz, że niebezpiecznie jest ignorować 

każdy bełkot. Czy możemy z tego powodu zniszczyć 

całe dziedzictwo graficzne? To pytanie otwarte. 

C: Alternatywy? 

IK: Są. Stowarzyszenie Porządku uważa za stosowne 

stworzyć w wymiarze 1:1 szczegółową kopię całego 

miasta i zarchiwizować w ich siedzibie na Mechanusie. 

Obiecują ukończenie projektu w ciągu czterdziestu pię-

ciu lat. Chaosyci grożą podpaleniem miasta. A i tak 

większość osób uważa, że to tylko dużo hałasu o nic 

i nie potrzeba żadnych zmian.  

C. 

NAGRODA 
Za dzieło sztuki! 

 

W ostatnią sobotę zniknęło bezcenne malowidło pokrywające  

30% budynku piekarza z ulicy Kminnej (nr 30, Ul).  

Uczciwego znalazcę czeka nagroda. Naprawdę!  

Kontakt będzie czekał codziennie pod drzwiami  

Przybytku Rozkoszy Intelektualnych o 18.  

Dodatkowa premia za cegły dostarczone w zadowalającym sta-

nie. 

 

Nagroda sponsorowana z ramienia Synów Łaski. 

Mural na ścianie stajni handlarza koni Trota Hoofa z Bridle. 

Fragment poszukiwanego dzieła. Całość można 

 obejrzeć w periodyku „Kotki, Suczki i Klaczki” 

rozdawanego klientom Gmachu Rozrywki. 
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Kącik z Poezją  

Dobrzy ludkowie, bard i poeta Cervix Uttero ma zaszczyt przedstawić Pieśń Legionu z odległego Planu Pyłu, gdzie 

okrutny pseudożywiołak Alu Kahn Sang śni mroczny sen o upadku Miasta Tysiąca Portali... 

Pieśń Legionu 
 

Gdy bólem się wypełnią dni 

Żywiołu Pyłu usłysz zew 

Wezwania by jak wściekłe psy 

Trakty brukować łbami dev 

 

Taniec toporów, śmierć i łzy 

Marsz Legionu na Miasto Drzwi 

 

Legną przed nami Sigil bramy 

Pożogi żer - Domy Wysokie 

Wśród stosów o swe życie gramy 

Świat zadrży pod legionu krokiem 

 

Ścierwo szarpią bezdomne psy 

Marsz Legionu na Miasto Drzwi 

 

Czerwony kur zaprószy Ul 

Krwawym toporom ukłon śle Las 

Ludzie już wkrótce poznają Ból 

Nieludzi pozbyć się nadszedł czas 

 

Utoną w oceanie krwi 

Marsz Legionu na Miasto Drzwi 

 

Napchamy kabzy krwawym złotem 

Wśród rozpłatanych szczątków głupców 

Popiół i żółć zmieszana z błotem 

Płonący pył - Dzielnica Kupców 

 

Śpiew złota – o bogactwie sny 

Marsz Legionu na Miasto Drzwi 

 

Z Hal swych Gildie biją pokłony 

Na stryczkach urzędasów ciała 

Na rdzawych stosach drżą modrony 

 Lecz litość naszych dusz nie kala 

 

My rozgnieciemy ich jak gzy 

Marsz Legionu na Miasto Drzwi 

 

Pałac Błazna gdzie na posłaniu 

Z złamanych ostrzy, widm tysiąca 

Nad nieruchomym obliczem Pani 

Alu Kahn Sang –klinga płonąca 

 

Gdzie Pani Bólu w agonii drży 

Legion na zgliszczach Miasta Drzwi. 



Atul Mivel z Acheronu – „Dyliżans Jowar – Abis” – recenzja 
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Antologia – „Na boską modłę” – recenzja 

 Jeżeli wyraz „antologia” należy rozumieć jako 

„zbiór kwiatów”, to Na boską modłę składa się z dopiero 

dojrzewających lub już dawno przejrzałych pączków. 

Tomik ogłaszam jako jedno z mniej ciekawych zjawisk 

w świecie literackim ostatnich miesięcy. 

 Co zresztą dziwi przy jakże zgrabnym pomyśle 

selekcji autorów. Do czynienia mamy z całą gromadą 

planarnych, pomniejszych bóstw i – choć o wiele rza-

dziej – cieszącymi się autorytetem kapłanami. Dwustu 

czterdziestu autorów z całego Wielkiego Koła, nawet 

z Alternatywnego Planu Materialnego. Gdzie tkwią ich 

słabe punkty? 

 Przede wszystkim wydanie. Rozumiem, że Ma-

rzenia Entropii są wydawnictwem młodym i nie mają 

dość funduszy, by zapełnić cały wieloświat tomikami 

dobrej jakości, jednak czytanie kilku tekstów na jednej 

stronie bardzo mnie męczyło. Brak żywej paginy i kilka 

niezgodności z planarnymi standardami wydawniczymi, 

do tego prace ilustratorów robione z wyraźnym założe-

niem „lepiej, by było cokolwiek” sumują się na wydanie 

wręcz fatalne. 

 Wydawać by się mogło, że możliwość – jakże 

rzadka – by każdy miał wgląd do intymnych myśli mocy, 

będzie stanowiła dużą pokusę. Jednak nieustannie towa-

rzyszyło mi uczucie, jakby każda potęga chciała ukazać 

siebie jako byt najpotężniejszy i najwspanialszy. Nudziła 

monotonia tekstów patronów wspólnych dziedzin. Wi-

dać, że nikt nie odważył się na obiektywną krytykę – 

w niektórych tekstach faktycznie dostrzec można zacząt-

ki talentu, jednak warsztat i przegadanie całkiem je przy-

ćmiewają. Podobnie teksty kapłanów nie wnoszą nic 

nowego do świętych ksiąg. Sztywne szablony formy, 

utarte zwroty, naiwne toposy. 

 Te wszystkie elementy zniechęcają do poszuki-

wań perełek w tłumie. Na boską modlę można sobie bez 

żalu odpuścić. 

C. 

 Nie da się ukryć, że Mivel ma możliwość zapi-

sać się w pikohistorii Limbo przynajmniej jako jeden 

z poetów głośniejszych, nawet, jeżeli jego talenty są wie-

lokrotnie źródłem dysput wśród szarobrodych. Do teraz 

jego literacki debiut – uważany za ostatnie, wartościowe 

dzieło z nurtu dojrzałego postmo-

dernizmu klasycznego niższego – 

Za pan brat z panem satyrem wal-

czy o pozycję w trzeciej dziesiątce 

najlepiej sprzedających się tomi-

ków. Choć od jego wydania minęło 

już czterdzieści lat i często mówiło 

się o „pierwszym i ostatnim popisie 

mistrza”, do rąk naszych dobrnęła 

w końcu nowa kompilacja – tym 

razem krótsza, gdyż ograniczająca 

się do nieco ponad pięćdziesięciu 

tekstów. Czy jednak nie mawia się 

na Pierwszej, że stawiać winno się 

jakość nad ilość? 

 Autor sumiennie trzyma 

się dawno postawionego założenia 

i nie objaśnia swoich tekstów, pozo-

stając zwolennikiem uległości tek-

stu przed interpretacją konsumenta. 

Niezbyt chwalebnymi drogami zdo-

byłem jedynie pogłoskę o odpowie-

dzi, jakiej udzielił wydawcy, zapytany o źródło tytułu 

zbioru. Czy Mivel faktycznie rzucił „Bo dalej nie by-

łem”, prawdopodobnie nigdy nie zostanie rozstrzygnięte. 

 Jeden ze sztandarowych grafików wydawnictwa 

Jeszcze zmienimy nazwę, S. L. H. Muret, nie zachwycił 

mnie okładką. Pomysł stanowczo przeważa nad akware-

lowym wykonaniem: deva z otwartą czaszką, w której 

widnieje dziurka od klucza, trzymający pęk kluczy o wy-

raźnie baatorskiej estetyce. Wieloznaczna symbolika za-

sługuje na uznanie, lecz stanowczo można było podejść 

do tematu zręczniej. Od strony redaktorskiej nie mam nic 

do zarzucenia, pozytywnie odbieram przede wszystkim 

obecność żywej paginy i trzy spisy treści: alfabetyczny, 

numerów stron oraz chronolo-

giczny, ukazujący trasę podróży 

podmiotu lirycznego. 

 Nie chcąc cytować sa-

mych tekstów, trudno oddać ich 

niebywały charakter. Tytuł tomi-

ku jest reprezentatywny: wielo-

krotnie ma się wrażenie uczestni-

czenia w podróży zarówno zmy-

słowej, jak i metafizycznej, która 

nawet w obrębie jednej uliczki 

zdaje się splatać lęk i harmonię. 

Motyw podróży jest eksploato-

wany do granic: zdarzył się roz-

budowany tekst opisujący przej-

ście przez drzwi gospody, obok 

którego zalega tanka zawierająca 

podróż przez dwa Plany Wyższe. 

Formy są dobierane swobodnie, 

choć przeważają wiersze wolne. 

Tomik z pewnością wart polece-

nia. Dopracowany od każdej stro-

ny, znacznie przeskakuje swego poprzednika. Krótki, 

ale pełny: żaden tekst nie znalazł się w nim przez przypa-

dek. Już jutro prześlę do Arkadii wniosek o dopisanie 

Dyliżansu do listy kandydatów do Rokrocznej Nagrody 

Poetyckiej im. Św. Cuthberta. Gdybym był żebrakiem 

i dostał trzy miedziaki, od razu poszedłbym do księgarni. 

C. 

Fragment okładki. Rzuca się w oczy miałkość 

wykonania. Całość obrazu sprawia wrażenie 

niedokończonego. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzekutor – Marcin „Corrick” Godzierz, odpowiedzialny za stworzenie cukierkowego obrazu wampirzej natury i ssanie 

od Anne Rice. I bycie jedynym człekiem z redakcji, który spędza wakacje w domu, non-stop poganiając wszystkich, sa-

memu mało co robiąc. Z reguły na ostatni moment. Próbował też być zabawny tworząc stopkę, ale zapomniał, że Aure 

poprawia również ją, więc wziął sobie wszystkie fajne opisy. 

 

Feithynn – Jakub „Cubuk” Łukasik, który po raz n-ty napisał wywiad - tym razem gadał z własnym komputerem, który 

na dodatek go wykiwał. Machnął też kolejny przewodnik. Ale Cuba tam nie było. Jakby był, całe życie by wzięło i znikło. 

Mars, dajmy na to. Spójrzcie na Marsa... 

 

C. – Maciej „Aureus” Gajzlerowicz, wybraniec bogów, który pobawił się w recenzenta, wynikiem czego są opisy nieist-

niejących wierszy, opróżnienie spiżarki wuja, spustoszenie winnic w południowej Luizjanie oraz Wojna Krwi. Aure poba-

wił się w Cubuka i również pogadał sam ze sobą. Pomijamy fakt, że wywiad w wersji pierwotnej był tak chaotyczny, 

że nawet nasz redakcyjny Kaosyta, pseudo-rednacz Corrick, miał problem z załapaniem. Ale dziękujemy za zaangażowa-

nie. Oraz za porwanie profesora Sardo, gdzieniegdzie znanego jako dj. Jerzy od wąpierzy, czy jakoś tak.  

 

Cervix Uttero – Przemysław „RatBlaster” Adamski, odpowiedzialny za te bazgroły w środku, myślniki i nietrafiony po-

mysł, jakim jest wydawanie Śpiewki w kolorze. Pomijamy oczywiście fakt, że ten "nakaz" przyszedł z góry (wielki Corr 

wydał wyrok), ale ktoś baty zbierać musi. Ponadto, RatBlaster wieczorami bawi się w rapera, czego efektem są poematy. 

Na szczęście nie musimy ich czytać. 

 

Michał „Freeeze” Krzyżanowski, tym razem odpowiedzialny był za obijanie się. Ale przynajmniej zrobił to fajnie. 

 

Fanzin tradycyjnie zrobiony został dla działu D&D serwisu Poltergeist. Dziękujemy zarządowi serwisu za pomoc i publi-

kację. 

 

Projekt i wykonanie logo: Joanna „Mindark” Chołda 

 

Skład i opracowanie graficzne: Przemysław „RatBlaster” Adamski 

Materiały zebrali i opracowali: 
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