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Grzegorz Wróblewski
h o l o g r a m y

� ur. 1962 w Gdañsku. Poeta
i dramatopisarz. W latach 1966-
1985 mieszka³ w Warszawie,
od 1985 roku w Kopenhadze.
Publikowa³ w wielu pismach
literackich i antologiach.
W jêzyku polskim wyda³ zbiory
wierszy Ciamkowato�æ ¿ycia,
Planety, Dolina królów,
Symbioza,  Prawo serii, Wybór,
Pomieszczenia i ogrody oraz
prozê poetyck¹ Kopenhaga.
W jêzyku duñskim ukaza³y siê
zbiory Siesta pa Norrebro, Hvis
hver fluevinge er talt, Kopenhaga.
W Bo�ni-Hercegowinie
opublikowa³ wybór wierszy
Pjesme. Jego wiersze by³y te¿
t³umaczone na czeski, s³oweñ-
ski, niemiecki i angielski.
W 2006 r. wyda³ wraz
z Maciejem Sinkowskim p³ytê
PROJEKT1 (Ars Mundi).

W kwartalniku �FA-art�
opublikowa³ sztuki Mandarynki
(2000), Przesilenie (2002)
oraz Obserwatorzy (2005),
które z³o¿y³y siê na prezento-
wany tu tom Hologramy.
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ROBERT Spodziewa³em siê kogo� starszego�
ANNA A ja kogo� o wiele m³odszego.
ROBERT Mówili, ¿eby siê przygotowaæ na

niejedn¹ niespodziankê.
ANNA To chyba nie ma wiêkszego znaczenia,

choæ, prawdê mówi¹c, te¿ jestem zaskoczona.
ROBERT Pierwiastek ¿eñski!
ANNA Czy¿by przypadkowe dzia³anie?

Przeoczenie?
ROBERT W¹tpiê.
ANNA Widocznie mieli w³asn¹ koncepcjê.
ROBERT Racja. Nie mieli�my na to ¿adnego

wp³ywu.
ANNA Có¿, wypada wiêc sobie pogratulowaæ.

Nie ka¿demu siê przecie¿ udaje, jakby nie
by³o, jest to olbrzymie wyró¿nienie.

ROBERT Nigdy w ten sposób nie my�la³em�
ANNA Damy jako� radê?
ROBERT Chyba musimy.
ANNA Mam odpowiednie przygotowanie.
ROBERT M³odo�æ i do�wiadczenie� Spróbujemy.
ANNA Gorzej, ¿e ró¿nica p³ci?
ROBERT Kobiety to zawsze niezbadany

kontynent.
ANNA Na takie historie nie bêdzie czasu.
ROBERT Na jakie historie?
ANNA Pewne sprawy trzeba sobie z miejsca

wyja�niæ.
ROBERT S³ucham.
ANNA Od wielu lat nie malujê sobie paznokci.
ROBERT Wspania³e, szczere wyznanie!
ANNA Spójrz na moje krótko obciête w³osy�
ROBERT Musimy byæ ze sob¹ szczerzy, to fakt.

Od tego zale¿y przecie¿ sukces ca³ego
przedsiêwziêcia.

ANNA Sukces?
ROBERT No dobrze, sens.

Obserwatorzy (fragment)
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