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WSTE P

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Bieruniu dziaęa od trzech lat klasa autorska o profilu
teatralno-dziennikarskim. Powstaęa ona dzieki inicjatywie pani Barbary Nowak szkolnej
polonistki, kto ra z niesęabna ca  energia  i zapaęem przygotowuje uczniow do szerszego niz to
powszechnie przyjete uczestnictwa w zyciu kulturalnym. Gęowna  idea  klasy autorskiej jest
uksztaętowanie męodziezy wrazliwej na piekno literatury, teatru i sztuki, męodziezy, kto ra
potrafi wyrazic i przekazac innym swoje uczucia ś  nie tylko fascynacje ale i obawy. Ktos
powiedziaę, ze sukces przychodzi, gdy dajemy z siebie wszystko. Oni dali z siebie wszystko.
Wystarczy przeczytac te czterdziesci wierszy napisanych przez kilkunastoletnich autorow. Te
drobne utwory sa  zaskakuja co dojrzaęym znakiem ś  efektem pracy, sa  namacalnym
dowodem sukcesu. Prezentowane wiersze mozna by podzielic na cztery grupy ro znia ce sie
tematycznie. Męodziez porusza w nich sprawy niebęache i niebanalne, problemy nieobce
rowniez dorosęym.

Męodzi ludzie mowia  o Ziemi. Naszej ale czy jestesmy wystarczaja co swiadomi, aby byc
partnerami w jej gwiezdnym zyciu? Pieknej ś  lecz czy zauwazamy jej efemerycznosc
i niepowtarzalnosc? Czystej ś  ale czy potrafimy zmobilizowac kazdego dnia nasze sięy do
opieki nad nia ? Pytan jest wiele. Moze znajdzie sie ktos, kto we„mie na siebie ryzyko
odpowiedzi?

Matka ś  kolejny temat. Jakze bliski kazdemu częowiekowi ś  temu maęemu i duzemu.
Tylko, ze ci, kto rzy nie nauczyli sie jeszcze surowosci i anonimowosci naszego istnienia,
mowia  o swoich Mamach bardzo delikatnie i tkliwie. Czasami rozrabiaja , nie zawsze sa
posęuszni, ale to przeciez bliskosc Mamy gwarantuje bezpieczenstwo i szczescie. I oni o tym
dobrze wiedza .

Zdarza sie tak, ze dorosli nie pamietaja  o tym co dzieje sie z niewinnymi lud„mi tuz za
miedza . Usprawiedliwiaja  sie albo monotonia  zycia, albo problemami na kazdym kroku. Lecz
męodziez nie ulega stereotypom swiata dorosęych. Oni dyskutuja , pisza  i dra za  bolesne
tematy. Wojna porusza ich swoja  namacalnoscia . To juz nie opowiadania dziadkow. To
tragedie jednostek, rodzin i narodow przekazywane na bieza co w serwisach informacyjnych.

Ostatni cykl utworow dotyka tego swiata, kto ry jest na wycia gniecie dęoni. Przyja„ n,
pierwsza mięosc, zwa tpienie, strach, nadzieja i radosc. Kazdy moment ich zycia wypeęnia sie
kolejno tymi elementami. Otwartosc i ufnosc męodych ludzi pozwala nam wierzyc, iz
wszystko jest mozliwe. Męodosc i marzenia sa  ich sięa . A takiej potedze nie oprze sie nic
i nikt.

Tomasz Cichon



BARBARA NOWAK

Moje tesknoty

Tesknie do miejsc, kto rych częowiek
nie zdoęaę poprawic,
Gdzie drzewa, wznosza c dumnie swoje czoęa,
przegla daja  sie w gęebinie przejrzystej,
Do przestrzeni nieobjetej,
gdzie w majestacie odwiecznych praw,
zyja  sprawiedliwe -  zwierzeta...

Pewnemu panu!

Szczescie...
Smakuje jego ksztaęt
Wymyka sie...
Truja ca tesknota
Nie wiadomo za czym!
Podro ze?
Nieznane krainy,
kto rych oko moje
nigdy nie zobaczy...
Kroki na schodach,
Wracasz...
Cien zmeczenia na twarzy.
Zamykam oczy
Zapadam w gęa b twoich ramion
Odpęywam do krainy,
Kto rej na imie
Szczescie.

Częowieczy los

Czarke goryczy musi wypic kazdy,
Ida c przez zycie, tak szczodrze dane.
Dni, miesia ce, lata... to niesęychane,
Z e jeszcze nie mam spalonych ust.

Czym mozna zabic gorycz?
Ż yzeczka  miodu, krysztaękiem cukru?
W lustrze widze twarz twoja  peęna  smutku
Czy to mnie szukaęes częowieku-bracie?

Piskleta

Ptaki ucza  swoje dzieci
Trudnej nauki latania:



”Odwaznie machajcie skrzydeękami
Dobre wiatry uniosa  was na wyzynyŚ
Męode serca paralizuje lek
A jednak...
Jedno po drugim poddaje sie
Ż agodnemu podmuchowi
I wznosi sie, wznosi, coraz wyzej.
Pierwszy samodzielny krok
W meandry dorosęego zycia.

Zadanie domowe

Marcinowi C.

Noc niesmiaęo puka w okno.
Smukęa  dęonia  przybliza
lichtarz ksiezyca.
Otwo rz mowi
Porozmawiamy...
Okno skrzypia c rozwiera ramiona.
Noc siada na parapecie.
Przeciera zmeczone oczy.
Na zapisanej niewyra„ nie karcie,
Wyrasta kolczasta ro za
Duzo tych ” kwiatkowŚ
w twoim zadaniu Marcinie!
Noc usmiecha sie...
Nie martw sie, powiada,
Kiedys na migoca cym ekranie
Informatyk namaluje dla ciebie
Ro ze.
I bedziesz z niej dumna.

Kropelka

Ktos, kiedys, gdzies
powiedziaę:
”Kropla dra zy skaęeŚ
Nie dziwi, ze
maęe kropelki mięosci
potrafia
skruszyc skamieniaęe
serce.
A jednak
tej ma drosci pokolen
ucze sie zycie caęe.



SABINA KOSTYRA

Wiersz do T...

Tra casz palcem szmaragdowe powieki
Klinkierowe usta
a ciaęo moje marmurowe mieni sie w kolorach teczy.
Unosze zagle rozpiete u ramion
prawej i lewej reki.
Gdy mysli moje i twoje
siegaja  lotem kormoranow
znikasz...
I dostrzegam zarys twej postaci
Przez okiennice, na tej węasnie ulicy.

Ludzie

Byęam na wsi,
A tam ś  duzo
Peęzaja cej zieleni

Zielone byęy korony
Drzew, listki zabęa kane
I wszystko coraz zielensze

Zielone d„wieki zadumane
I paja ki w cudzym futerku
Chaęupa na zielonej ęa ce

I ludzie prosci, soczyscie rozesmiani.

Mięosc

Ma w sobie majestat
i miekka  energie,
Kto ra buduje szklane labirynty.

Mozesz nadac jej
ksztaęt tak doskonaęy,
idealny.
Zamknij powieki...
poczekaj.
Moze dorosniesz.



Ewolucja

Stopniowo dokonuje sie ewolucja.
Szumia ce fale na scianie,
spadaja  farba  w nurt
krainy cieniow.
Odpycham maske
przymocowana  nieumiejetnie
do twojej twarzy.
Czekam na zmiane.
Od teraz!
Metamorfoza trwa.

Gdy wzorzyste kwiaty
okrywaęy moja  niewielka  materie,
oni smiali sie do mnie,
zapisywali dla mnie w testamencie
przyja„ n.
Teraz jest to bez znaczenia.

Obecnie nie dostrzegaja  mnie,
jestem dla nich jak
jarmarcza tandeta.
A to boli.
Dla nich jednak
teraz jest to bez znaczenia.

Kain i Abel

my
ty i ja
ro znimy sie
jestesmy tylko lud„mi

dla ciebie to przedmiot,
kto ry bęa dzi
dla mnie to zywa molekuęa,
caęy swiat

Sęowa Twoje amputuja
moje konczyny.

Czy to jest przyja„ n?



Wzruszenie

Pekę nade mna
lazurowy strop
i zabraę
niezrozumiana  mięosc,
kto ra  teraz
poja c daęa mi zazdrosc...
Nie bede walczyc!

Czasami

Zachodza ce sęonce pęonie
na bęekicie nieba,
kto re powoli szarzeje.
Jesienny wiatr szarpie,
za struny węos
z gęebi pęyna  akordy,
koncza cego sie dnia.
Ksiezyc zagoscię
na szarosciach niebios.
Migoca  lampy nieba,
spadaja c z szata ,
niespeęnionych marzen.
Ktos patrzy...
Zamykam oczy u progu nowego dnia.

Samotnosc

Sta pam po soczewce
jak mrowka niosa ca gaęa zke
kucam w dziurce od nosa.
Zapominam o innych,
kęade sie w ustach
krzyzuja c rece z zimna
jestem w szoku...

Struga ciepęa... znow nic
jestem jak niezywa
oddycham palcem.
Nagle gwaętowny szum
to wczorajszy sen
lecz wcia z jak lisc
kto ry wiruje to w go re, to w do ę.



Powro t

Znuzony swym rejsem
przez zycie tracisz
wszystko co masz.
Myslisz, ze to
koniec... Nie!
zaczynasz start.

Popęyniesz z pra dem
radosci
a tam bede ja.
Czas odpęywa w mrok,
wiec ruszaj, bo juz czas!

Piesn o Ziemi

Wstajesz rano
Jesz sniadanie
Patrzysz
na ten przedziwny swiat.
Skowronek
nad uchem
spiewa trele swe
o Ziemi-Matce
Pochwalny spiewa hymn.

Sęonce zachodzi
Spac sie kęadziesz
Sęyszysz
nad uchem
swierszcza bzykanie
On chwali Matke-Ziemie
i dla niej
spiewa
swa
pochwalna  piesn.

Ziemio

Caękiem przegrana
z faluja cymi gaęa zkami
we węosach
idziesz... w zielonej sukience
A za Toba  droga ś
bez koloru, czysta, ęagodna...



Faluje sukienka zielona
a za nia  rozproszone
cienie kolorowe...
U sto p oceany bezdomne
Ty w szponach istot na
ksztaęt ludzi.

Wiersz ęamie, ogien wskrzesza
woda koęysze, Ziemia ginie

Prostota dziwi

Martwy powiew przewina ę sie
przez palce nagiej wierzby.
Dęugie zgrabne konczyny
miotaęy sie po powierzchni
przenosza c tysia ce pyękow
zostawiaja c prawie niewidoczne
slady na spierzchęej ziemi,
jakby ukoęysaęy siebie,
po czym zasneęy.

Nieruchomo zawiaęy
uginaja c sie bez powodu.
Tworza c siedlisko
dla niespokojnego cienia,
kilka wdziecznych ruchow,
spoko j, ujmuja ca cisza,
Dla wierzby chwila koncentracji,
absencji,
czemu tak dziwi?
Przyroda, drzewo...

Rzecz najmniejsza

Mozliwosci jest wiele, pragnien jeszcze wiecej.
Sa  one w pudeęku, na miekkiej ęupinie,
pokryte plama  wiecznosci.
Koęysza  sie w barwach kwitna cej przestrzeni,
blado swieca c tworza  rzecz najmniejsza .
Chwytaja c sie zamykaja  dęonie uniesione
gęucho odchodza  jak samotny zwierz.



Wiej ile chcesz, a dmij
przez puszcze i pola
Wyrywaj to, co stare,
bo męode za swiadki w innym
swiecie bedzie.
Wiej jak huragan, lecz
za toba  ś  pustka.
Garsc wypeęniona  dobrem ś
rozwiej to po domach
i ludziach.
Da c nie przestaniesz,
nigdy, bo ja cie do tego
nie zmusze.
Wiec wiej i roznos piesn
O mojej skrytej duszy.

Pretensje

Kto zabraę sęowa
kto rymi przyozdabiam
moje uczucia?
Czy moze sama je
schowaęam przed drapiezcami
pod paznokciem

Czuje lek i obawe
popoęudniowe sęowa
usneęy
czas je obudzic

Odeszęam...
Zostaęes sam,
zatopiony w myslach,
spogla dasz do wnetrza
twojej osobowosci.
Wala c gęowa  o blat
przeęamujesz ciernista
bariere,
zadajesz pytania ś
znajdujesz odpowiedzi
jakze puste.
Rozchylaja c ciezko powieki
rzucasz wzrok na buty,
po kto rych rozlaęo sie
piwo ś  gesta, cierpka piana.



Dobrze, ze nigdy
nie staraęes sie
mnie zatrzymac.

ANNA  FABIAN

Natura

Widziaęam las
w kto rym wysokie drzewa
tulięy sie do mnie jak kotki.
Jagody jak wegielki tryskaęy męodoscia .

Dumne paprocie
tanczyęy na wietrze,
a dziecioę z czerwona  gęowka
mrugaę do mnie czarnym oczkiem.
Szęam po miekkiej scio ęce,
kto ra  ozdabiaę aksamitny mech.

Jak piekna jest natura...

Niepewnosc

Niepewnosc
Kiedy patrze na ruch
- w sercu mam smutek,
ogarnia mnie zal.

Nie moge ich powstrzymac.
Moge tylko sie bac.
Jestem sama na wielkim swiecie.

Boje sie o mo j los.
Ide pusta  ulica , woko ę peęno biaęych kosci,

Cuchna ce ciaęa zamordowanych ludzi.
Kamienne chodniki zalane krwia ,
rozszarpane ubrania.

Wchodza c w boczna  uliczke
- byc moze usęyszysz huk,
a ciezka kula przeszyje moje ciaęo.



Upadne na kolana
- i spytam
- DLACZEGO?

Matka

Matka - to promyk szczescia w niedoli
wyjasni, pocieszy,

Jest jak gwiazda swieca ca nad nami,
chodzi i czuwa....

Martwi sie, by ognisty meteoryt
nie przerwaę naszych snow

A ja spie -  nie wiedza c,
ze kazde drgnienie,

Kazde przerwanie mego rownego oddechu
niepokoi i budzi ja  ze snu.

Zima

Sniezno-biaęa koędra
przykrywa swiat.
Mro z wymalowaę
na szybie kwiat.
Sople lodow zwisaja
z dachow.
Sęonce iskry swe
zęote rozsiewa.
Częowiek wzdycha
na wspomnienie
o Kro lowej Sniegu

Mo j pies

Ludzie i psy
- ro zne ssaki
lecz ty byęes taki
taki ma dry!

Nie wiem gdzie jestes
nie wiem czy jeszcze zyjesz
lecz serduszkiem
zawsze przy mnie byęes
Czekamy na Ciebie
z nadzieja
- teskna  i szczera .



MICHAŻ   KUCZEK

Kto? �

Kto kaze zapomniec?
Kto kaze przebaczyc?
Uduszone dzieci
Pomordowane matki
Kto kaze zapomniec?
Zrozpaczonych ojcow
Rozdarte serca
Sio str, braci?
Kto kaze zapomniec
Kolczaste druty �
Stercza ce ęzy narodow?

Rachunek

Panie. Jestem smutny.
Tak wiele chce Ci dac:
Moje troski, sęabosci.
Moja  maęosc ś  ale tez
i radosc.
Panie. Daj mi silna  wole.
A poszukam prostej drogi.

Zima

Bęekit nieba i biel ziemi
Puszysty kozuch stula
szarosc dnia.
Kapia ce warkocze sopli.
Brylanty ęez.
Rzeka skuta lodem.

Pęyna cy czas zamarzę,
Zatrzymaę sie na chwile.
Wielkie zaspy sniegu
Jak olbrzymie pierzyny
Jest cicho i mro„ nie.
Przyroda spi.



Trzynastego w pia tek

Huk smierci rozdarę mglisty ranek.
Czarny dym popioęu opadę na las.
Pęacza  z brzekiem szyby.
Ż zy rozpaczy pęyna .
mamo ś  tato!
Czekam na Ciebie.

Spalony las

Czerwone jezyki ognia
wystrzelięy w niebo.
Rozpacz zalaęa serce,
poparzone konary drzew,
pecherze spalonej kory.
Deszcz ęez spęywa
do czarnej ziemi.

Pęacze las!
Nie spiewa ptak!
Rozpacz zalaęa me serce!
Pęacze las!

AGNIESZKA  GABIGA

Zimowy sen

O sma rano, styczniowy poranek
A ja z Tata  wychodze na ganek
I mowie:
Jeszcze wczoraj tak szaro
i smutno tu byęo,
A w cia gu jednej nocy wszystko
sie zmienięo.
Wszystkie drzewa pieknie ustrojone
Jakby na bal wybieraęy sie nie ja
lecz one.
Gdy szęam ulica , mijaęy mnie sanie,
Zaprzezone w konie
pieknie przyodziane
Jedne z nich zatrzymaęy sie nagle,
I ujrzaęam w nich siebie, jak
w zwierciadle.
Lecz co z sanie znikęy, zostaęam
Tylko ja



Wiec nie pozostaęo mi nic innego
Tylko -  MARZENIA

Listopadowa ulewa

W pokoju nudno
Za oknem mokro
Deszcz uderza o szyby
Wystukuja c jednostajny rytm
To listopadowa ulewa
Kapie woda z dachu
Tworza c zasęone wodna
To listopadowa ulewa
Nie mam ochoty na nic
Siedze, patrze w dal
I marze...
Jak pieknie jest tam
Gdzie sęonce grzeje
Gdzie szafirowe wybrzeze
Gdzie woda bęekitna i czysta
Nic z tego
Otrza sam sie z marzen
Bo to wcia z listopad
I wcia z ” lejeŚ
Po prostu listopadowa ulewa

Ziemia nasza jedyna

Nasza najmilsza.
Ja kochac bedziemy
Jak węasna  matke
Ja chwalic, ja wielbic
Bo przeciez ona pozwala nam zyc.
Wiec nie niszczmy drzew
Abysmy mogli oddychac.
Nie zanieczyszczajmy
rzek i mo rz
Abysmy nie umarli z pragnienia

MONIKA  WILK

Ziemia

Ziemia
Pamietaj!
Ziemia to two j dom,
wspaniaęy dom.
Burze i wichry przez tysia ce lat
nie pokonaęy jej,



wiec i ty maęy częowiecze
szanuj sobie ja ,
bo ona to two j jedyny dom!

Za oknem

Za oknem biaęo
snieg z nieba pro szy.
Zaspy na drogach
i na chodnikach
ba ble od czapek
dzieci podskakuja
a węosy starszych
na wietrze szybuja .

Na szybach mro z
rysuje swe dzieęa.
Ktos sie przewraca
a ktos podnosi.
Za oknem biaęo i basta
drzewa pokryte sa szronem
z dachu sople bęyszcza ce
zwisaja .
Niebo bezchmurne
odziewa sie w tecze.

HANNA   CZARNYNOGA

Jak?

Jak daleko wzrok mo j siega?
Co jest za tym horyzontem?
Gdzie sie konczy otchęan, gęebia?
Co to znaczy ” umrzec godnieŚ
Postepowac tak jak trzeba
Z yc na pokaz i wygodnie
Jednak dostac sie do nieba?
Komu sęuzyc? Kogo kochac?
Kto ry z bogow jest prawdziwy?
Co mam najpierw wypro bowac?
Ktos powiedziaę ” Id„  za sercemŚ
Lecz jak trudno postepowac
Jak sumienie mi nakaze
Prosciej bęa dzic dla korzysci
Przyszęosc wszystko nam ukaze
Nasze winy, dni sęabosci.
Sa zakrety i wiraze
Sa  tez szersze, prostsze drogi.
Co uczynie? Kedy po jde?
Kto ja wskaze Boze drogi?



* * *
Z ycie to wieczna wedrowka
po bezdrozach i alejach
Jedna wielka niewiadoma
Dzika a czasem nudna
Monotonna i ciekawa
Nieodgadnieta a jednak piekna.

AGNIESZKA  GAWLIK

Kiedy patrze
przez brudna  szybe okna,
na deszcz padaja cy na nia ,
ęza wymyka sie z mojego oka,
przypomina nasze pozegnanie.
A ęza pęynie coraz wieksza
i staje sie deszczem
i nie moge rozro znic:
kto ra ęza moja
kto ra deszczu

Mamo!!!

Tyle ciepęa w Twoim gęosie
Tyle sięy w rekach Twych
Gdy w kochane patrze oczy
Nie straszny mi sztorm
Nie straszne mroczne dni.
Tak wiele szczescia zaznaęam
Tak dobrze przy boku Twym
I mięosc Twoja  tak szczera  poznaęam
I barwne dni i piekno Twych ra k
Najwazniejszy skarb w zyciu mym
To Ty Mamusiu ś tylko Ty!

ILONA  GRABOWSKA

Woęanie

Serce częowieka bije
Serce ziemi sęabnie
Ziemia woęa o pomoc.
Kto ja sęyszy?
Kogo to obchodzi?
Jeszcze wiecej fabryk
Dymia cych kominow,
Wiecej sciekow i smierci



Ziemia ginie!
Częowieku usęysz woęanie
Pomo z naturze
Ratuj!
Inaczej zginiesz wraz ze mna !

ANNA  MAŻ YSIAK

Moja Matka

Ona, kiedy byęam maęa, ocieraęa mi ęzy.
Ona mnie tulięa do snu.
Ona mnie chwalięa, gdy stawiaęam
pierwsze kroki.
Byęa zawsze przy mnie.
Teraz ociera mi ęzy, pomaga w potrzebie
To matka. Kocham Cie

KATARZYNA  WILK

Ziemia to obęok po niebie pęyna cy,
to ziarno ze zęocistego kęosa,
to gwiazda swieca ca na nocnej pęachcie
to ruch na ulicy, ogro d i las.

Ziemia to tecza, bęyszcza ca planeta
kolorowych barw, to wa z peęzaja cy w zaroslach
Ziemia to cud, kto ry nas otacza
to drzewa, domy i obęoki.

Lecz gdy bezmyslnie bedziesz ja niszczyę
zmieniaja c w szare, ciemne chmurzyska
wkro tce zostana  po niej gruzy
i smutne, dalekie wspomnienia.

ELZ BIETA  PAPIERNIK

Mama

Mamo, mamo cos ci dam
jedno serce mam
Juz w obęokach widze Cie
I ty takze widzisz mnie.
Wiec posyęam liscik Ci,
a w lisciku mięe sęowa
Kocham Cie i chce Cie szanowac.



MAŻ GORZATA  PIEKORZ

Ziemio...

Ziemia i zielen ś kolor nadziei
szum wody, sęonce, czyste powietrze
To jest to, czego mi potrzeba
to jest to, o czym marzy moje maęe serce.

MARTYNA  WASIELEWSKA

Mamo

Znasz wszystkie moje sny,
marzenia, smutki, zale
... jak dobra wro zka
zamieniasz wszystkie
niepowodzenia i zęosci
w radosne i cudowne chwile
spedzone wraz z toba
... Two j ciepęy i zyczliwy usmiech
zawsze pomaga mi w trudnych chwilach.
Za to wszystko dziekuje Ci
moja kochana Mamo.

MARIA  WIECZOREK

Niemy krzyk przyrody

Przechodza c obok drzew
Sęyszysz lisci szum.
Ale czy zdoęasz usęyszec
Ich bęagaja cy niemy krzyk:
Ratuj, bo giniemy!

Ida c ęa kami czujesz
ęaskotanie traw
Ale czy zdoęasz usęyszec
Ich bęagaja cy niemy krzyk:
Ratuj, bo giniemy!

Przechodza c obok rzek
sęyszysz wody szmer
Ale czy zdoęasz usęyszec
Ich bęagaja cy niemy krzyk:
Ratuj, bo giniemy!



Ocknij sie po ki czas
By zmienic postepowanie.
Bo rzeczywiscie nie bedzie
Miaę kto usęyszec woęania
Gdy zginie przyroda i Ty.

HANNA  BLAUT

Kochana mamo!

Kiedy przychodzisz z pracy
jestes znuzona, zmeczona
jak kanarek, kto ry przebyę
kilka mil.

Przystawiam ci krzesęo.
Mowisz: Dziekuje...
To wszystko, lecz ja wiem
ile masz z tego radosci.

Dzis twoje swieto, mamo!
Usia d„  w fotelu.
Odpocznij.
Dzis pracuje Ja!

JUSTYNA  MACHURA

Statek

Statek,
jak chmura po
niebie pęyna ca.
Statek,
jak gwiazda ostro
blask sieja ca.
Statek,
jak ęuska orzecha
w morzu znikaja ca,
jak gdyby zawsze
ode mnie stronia ca.



KATARZYNA  WRO BEL

Przyroda

Zacznijmy od pocza tku
Naprawmy, co zepsute.
Obdarzmy ja  mięoscia ,
Otoczmy ja  uczuciem,
I ba d„my znowu razem
Razem do konca zycia.


