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                                                                      OJCIEC
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HISTORIA

tak jak chciałeś
dopisuję daty
do zdarzeń
zderzeń słów

szukam ich w ciemności
starych notatników
wśród urywanych zdań
przeczuć wersów
niedopełnionych strof

podpisuję obecne
nieobecnym skończone
nieskończonym

piszę kronikę
ars moriendi
tragedię
walki i męczeństwa
w zastygłych odsłonach
z nieuchronnym finałem

tak jak chciałeś
dopisuję epilog
byś mógł się zadomowić
w czasie
przeszłym
zająć jakiś przedział
z widokiem
na wieczność

byś mógł przetrwać
w zawierusze mijających dni
wśród dat przypisanych
do zdarzeń
niewidocznych dla historii

bez cyfr pamięć
szybko się męczy
utyka gubi krok
i błądzi

znaczę drogę twojego odejścia
by trafić do ciebie
po śladach

             (29.02. - 6.03.2012)
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DIAGNOZA

nagła zmiana perspektywy
życie
jak obraz pozbawiony głębi
z ramą na pierwszym planie

rzeczy skończone
rzeczy zaczęte
rzeczy nieskończone
nabierają nowych znaczeń

obcy smak słów
zaklinanie teraźniejszości

przede wszystkim
skupić uwagę
na tym by żyć
jak zawsze się żyło

planować wesele
przed pogrzebem
myśleć
że jutro za miesiąc w styczniu
jeszcze się będzie
tu i ówdzie

nareszcie
przestać liczyć
że zawsze
może być
jak zawsze

( 20.07.2003)
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ZACHÓD PAMIĘCI

mój ojciec chyli się
ku zachodowi
brunatnieje od plam
wątrobowych
staje się
coraz bardziej nie z tej
strony ziemi

uchodzi z krajobrazu
wąską strużką światła
zacieniając
kolejne połacie pamięci

on jeden
widzi jeszcze dawno
nieobecnych
zna ich domy
rozebrane od lat
ciała zanurzone
w nocy
żywe obrazy
majaczące w mroku

kiedy zniknie
z wierzchołków drzew
nie znajdziemy
do nich drogi

( 16.08.2003 – 22.07.2004)
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MOTYW Z AUGUSTYNA

siedzę w drzwiach
na granicy
światła i cienia

nade mną stoi
rozpęknięta na dwoje
lipa

mocuje się 
z wiatrem

(17.08.2006)
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LIST

piszę do ciebie
zaschniętym piórem
rozdrapując słowa
gdy ty powoli i mozolnie
żegnasz się z widokiem
oparty o krawędź 
ganku

tylko tak mogę ci towarzyszyć
gdy odchodzisz
w bezsenne noce
na brzeg kosmosu

wyprowadzasz się stąd
zostawiasz
meble sprzęty książki
te wszystkie niezbędne
do życia rzeczy
wyrastasz z ubrań
za ciasnych na duszę

zabierasz z sobą
pejzaż
z uroczyskiem w dąbrowie
z figurą na rozstajach
z błękitną chatą w śliwkowym sadzie
tam chowasz klucze
do historii

niewiele mogę
dla ciebie zrobić
zachować list
bo może już ostatni
znaleźć miejsce
dla filiżanki
która po tobie zostanie
nie zapomnieć
że lubiłeś ten stary beret
las ziemię mapę nieba
że moi synowie
są twoimi wnukami
że skrajem krajobrazu
wiedzie wspólna droga

razem
nasłuchiwać kroków zegara

( sierpień 2003 – lipiec 2004)
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SADZENIE MALIN

czas jakby jest
bardzo wczesny
światło drzemie
w ustałej przestrzeni
nie ma już 
tego miejsca
gdzie siadało
na pniach starych drzew

zarósł ogród dzieciństwa
niepostrzeżenie
trawy odlatują
z dmuchawcami
krzyżyki altany
skrzypią
przy każdym ruchu
powietrza

schody domu uginają się
w uśmiechach
twoje buty
w rozkroku
nad progiem

niesiesz krzaki malin
z ziemią tamtego ogrodu
sadzicie je z wnukiem
w nową ziemię

pewnie przecierpią przeprowadzkę
nie będą rodzić
w tym roku

ale przecież obudzą się
któregoś lata

nawet jeśli nie wierzysz

 (18.08.2006-19.07.2007)
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WIELKANOC

dni twojej bliskości
są coraz krótsze
nie przybywa im godzin
z wiosną
nawet minuty
nie chcą pączkować

więc jeszcze
zasiejmy razem
rzeżuchę
w fajansowym sercu

na zmartwychwstanie

( 7.04.2006 - 7.08.2008)
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ZIEMIA OBIECANA

mówisz szczęście mówisz raj

bo wasz ogród śpiewa
kos ukrył gniazdko
przed kotem
w kolczastym krzewie jałowca

możecie spać spokojnie
na zielonych krzesłach
pod parasolem z chmur

a w moim ogrodzie
skrzeczą sroki
gniazdo na chorym drzewie
wisi
i coraz częściej
zagląda tam niebo
kot wspina się po pniu
kalecząc korę
słychać wypływające soki

i nie ma dokąd
uciec od czuwania

tylko ziemia
jest obiecana

( 28.05. 2006 – 30.07.2007)
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Z DESZCZEM

lato schowało się w szafie
ze sztywnym pająkiem
dogorywają klony
niebo kracze na deszcz

jeszcze jestem
mówisz

za oknem stukanie
zamarza

moja twarz spływa
po szybie
przetapia się 
w widok ulicy

wąską szczeliną
wsiąkamy w ziemię

( 25.08.2006 )
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ARCHI-TEKTURA

przybiegasz na krótko
z całym światem pod pachą
z piramidami zdarzeń
wieżowcami problemów
blokami projektów

wypadki
przygody
historie
piętrzą się w wielkie gmachy
gdy rozrzucasz je
nad stołem

plany rozrastają się 
w wielkie aglomeracje

a to wszystko
domki z kart
wystarczy jeden podmuch
stamtąd

znów biegniesz
w swój bezczas

a ja chwytam się
parapetu
jak brzytwy
by przeżyć
jeszcze kilka godzin

( 29/30.07.2007)
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WYPROWADZKA

meblujesz świat na swoje odejście

przenosisz dni do dziennika
przekładasz pamięć na pamiętniki

porządkujesz szafy złudzeń
z jednej strony wieszasz
znoszone projekty
z drugiej nieużywane zamiary

na półkach starannie układasz w stosiki
czasy przeszłe
dokonane i niedokonane
zapięte na guziczki
niepewną teraźniejszość
w kilku wariantach
ze ściągaczami
nieobecną przyszłość
z jedwabnym węzłem
u szyi

nierozważne kroki
zawiązane czarną sznurówką
utykasz w przedpokoju

zatrzaśnięte na metalowe zamki
miłości odstawiasz kolejno na pawlacz
chowasz drabinkę

skłębione myśli
upychasz w kartonowych okładkach
za szybą
zaoszczędzone słowa
ulokowałeś w banku milczenia
z nadzieją
na wysoki procent

po wszystkich zabiegach
zostaje pusty dom
gdy się przenosisz
Bóg wie gdzie
nie zostawiając adresu

(sierpień 2003 – sierpień 2008)
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BEZPOWROTNIE

czekam na ciebie
śnieg chodzi
po dachu
ślizga się
po słonecznej stronie
cierpka grudka
grudnia milczeniem
wpada mi do ust

z wolna obraca się
szklana bańka dnia
pęka

szukam cię
wędrowne latarnie
podpierają mrok
prósząc odłamkami szkła

połamane domki przedmieścia
toną w niepokoju
śniegu

szukam cię
po piwnicach
koci zaduch
łasi się do nóg
miękko skacze
do gardła

szukam cię
po strychach
pajęczych mieszkaniach
z czarnymi szybami
rozgarniam ściany
szczelnie zamknięte
sufity

niebo
stygnie mi w rękach

(28.07.2007)
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LUSTRO

przeglądam się w lustrze
z którego niedawno wyszedłeś

na zdjęciu widać cię jeszcze
z błyskiem flesza nad głową

pada śnieg

zimowe fotografie ziębią palce

(22.08.2009)
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ZIMA 2007

matka coraz mniejsza
od tęsknoty
bezradnieje

przeszła z nim przecież
całą przeszłość
aż po czarny styczeń

a teraz stoi
przed progiem
jakby nie znała drogi
do domu

nie ma domu
mówi nawet
okna wychodzą
na ulicę

w opuszczonym wnętrzu
woskowa zima
nie daje się
ogrzać
żadnym światłem

( 19.02. - 30.07.2007)
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OBJAŚNIANIE ŚWIATA

mieszkaliśmy nad wszystkimi morzami
w zagłębieniu ulicy
falowało śródziemne
północne na tyłach domu
bałtyk oblewał krawężnik

z góry
ojciec objaśniał świat
odmierzał stopami skrawki ziemi
przekraczał oceany
prowadził mnie za rękę wybrzeżami wód

nosił księżyc
w starym berecie
czasem
wieszał go
na firmamencie

powoził wielkim wozem
z krańca na kraniec
nieba

gwiazdy spadały
w wody
jak kamienie
z pluskiem
znikały meteory zdarzeń
mgławice dni
obłoki
z postrzępionymi brzegami
przesłaniały drogę
mleczną
wśród zagasłych kałuż
wsiąkających w ziemię

( 19.07.2007)
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KRAJOBRAZ Z PAWIEM

na fotografii zatrzymana
huśtawka
promyki traw
śliskie od upału
paw zastygły
w pół kroku

wszystko odbite
w półotwartych drzwiach
na balkonie
zostawione krzesło
jakby zaraz ktoś
miał wrócić

przykładam kadr
do widoku

słońce zsuwa się
po pniach starych dębów
brodzi w cienistych stawach

huśtawka
wisi
znieruchomiała

przy żywopłocie
dogorywają osty

parkiem biegnie
krzyk pawia
rozbija się
o zamknięte drzwi
z ciemnymi szybami

w ciszy płynących obłoków
z wolna zbiera się
mrok

( 23.07.2007)
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PAMIĄTKA

przy porządkach
odkrywam na parapecie
koszyk ze stadkiem
woskowych serduszek

wyglądają jak świeżo wyklute
wyciągają dzióbki
po ogień

przybyły z ostatnią
pierwszą gwiazdką
kiedy jeszcze byłeś

nakarmione światłem
odlecą
a w pobliskim sklepie
można teraz kupić
tylko woskowe kamienie
łudząco podobne do prawdziwych

( 23.07.2010)

20



                                                                                                            Marzena Dąbrowa Szatko

W NAWIASIE

w tej książce
jeszcze był
napisano
ur.19...

jeszcze można było
coś dodać
ująć
coś zmienić

wznowienie wyszło
z dwiema datami
nawias zamknął
dopływ krwi

całe życie
zamknięte w nawiasie
(ur. zm.)
całe życie
w skrócie
razem  cztery litery
osiem cyfr z pauzą
dwie kropki

i już
po
za 
nim

( 16.05.2003 – 30.07.2007)
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                                                        NIETUTEJSI
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SMUGA CIENIA

cienie coraz cieńsze
prawie przezroczyste

spadają kwiaty oleandrów
od dni
niepostrzeżenie odrywają się
drzazgi minut

spadła połowa księżyca
dźwięcznie rozpuszcza się
w złotym winie
do dna

cienie coraz cieńsze
prawie przezroczyste

cień krzesła
to tylko cztery
nierówne kreski
z góry na dół
piąta na krzyż

cztery drzazgi
nicości
oderwane od przedmiotu

cień kobiety
z resztką światła
w kieliszku
osuwa się po ścianie
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AFRODYTA

               na motywach rzeźby Katarzyny Urbaniak

wynurza się
z migotliwych łusek
piany
kalejdoskopu
szklanego morza
falującej mozaiki lustra

bezręki i bezgłowy 
manekin

zapada się
w rozbite odbicie
z pociętych luster

z kamiennym
motylem u szyi
idzie na dno

powietrza
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ANIOŁ STRÓŻ

               Ani Wojnarskiej-Maińskiej

w rogu skulone krzesło
na wykrzywionych nóżkach
podchodzą smutki
drapią
w gardle 
tęsknoty
chyłkiem
skrada się
chuderlawe szczęście

u sufitu anioł
w fioletowej sukience
zawisł na łzach
z własnej aureoli

łysa głowa
i nawet skrzydła płaczą
gdy tak wisi
bosonogi
a przed krzesłem
nagle kończy się
podłoga
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MEMENTO

w witrynie u starego fryzjera
od lat te same
kwiaty i twarz
wśród zetlałych firanek

zdjęcie zżółkło
i zmarszczyło się od słońca
staroświecką fryzurę
przyprószył siwy kurz
na szkle plamy
po muchach
i pęknięcie w kąciku
uśmiechu

sztuczny tulipan
w fałszywym krysztale
też stracił kolor
został mu szary rumieniec
i bezwładne liście

można się przejrzeć
w tej odwiecznej dekoracji
na wskroś

przejrzysty obrazek ciała
z tłem

czynne od do
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CORAZ MNIEJ

z mojego kalendarza
odchodzą 
imieniny urodziny 
bliskich
z roku na rok
coraz mniej znaczków
przy datach
coraz mniej pamięci

tylko moje rocznice
mnożą się wciąż
w skończoność
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MONOLOG PORANNY

                                          dla B.

odrywam sen od powiek
zaciśniętymi pięściami
ciemny i bezludny

koty schodzą z poduszek
i na miękkich łapkach
przebiegają korytarze pamięci

krajobraz ciągle jeszcze mi znajomy
choć wzrok
czasem trafia w pustkę
lub nagła jasność
rani oczy

wszyscy moi bliscy są tam
jak byli
na co dzień osobni
w swoich kątach i niszach
od święta schodzą się
do wspólnych stołów
z zakamarków widoku

ożywią się trochę pomartwią
ponarzekają pocieszą
chętnie zaproszą w gości
którąś z byłych moich
postaci

ale gdy wchodzę
nie chcą mojej obecności
zamknięci w swoich czasach
odwracają się plecami
nic mi nie mają do powiedzenia
jakbym wcale nie istniała
i nigdy mnie nie odwiedzają
nawet w snach

odrywam noc od powiek
obojętną i zimną

poranna czarna
w towarzystwie gwiazd
telewizor uśmiecha się 
nie udaje 
że mnie nie widzi

i z bankomatem
można się dogadać
wczoraj mu podziękowałam
za ludzki odruch
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DWADZIEŚCIA OSIEM KROKÓW

oddalają się ode mnie
rzeczy i zdarzenia
palce u nóg
palce u rąk
moje ciało
twoje ciało
w grobie
który nawet śni się inaczej

dni zrudziały od chłodu
i zanoszą się kaszlem
powietrze zastyga
blade jak znicz

czas jak rozległa rana
sączy się
przez palce
lepki i przezroczysty
pachnie śniegiem

dwadzieścia osiem kroków
od drzwi do furtki
mane thekel fares
ósemka skuwa nogi
puchnie
w osiemdziesiąt osiem
plus minus nieskończoność

wyszłam

w zamku kołysze się jeszcze
skórzany futerał
na klucze
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WSZYSCY ŚWIĘCI

moja matka
nad przyklękłym grobem
modli się do krzyża
swojej matki

wspina się
krok po kroku
na golgotę
wspomnień
rozpamiętuje
kolejne stacje
męki

suchoty
wojna
ta druga
oddzielone dziecko

a ja nic 
nie rozumiałam
z listów
z objęć
wyrywałam się
w świat
mówi

tak krótko

odgarnia z grobu
suche gałązki
i proch
gładzi imię
na tabliczce

z bezlistnego nieba
sypią się klonowe noski

córeczko
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TESTAMENT

kolczyki już zdjęte
mówi gdy wchodzę
od strony zimnej wiosny
i sukienka już wybrana
za życia
jestem gotowa
mówi

patrzy w okno
pełne sczerniałej cegły
podniebny mur zamyka
oczy

warczy i grzmi
coś w głowie
stuka i brzęczy

od strony klasztornego ogrodu
mur pęka i rozkwita

aniołowie w kaskach
kruszą cegłę
białą ramą otwierają okno

odlatują ze szczytu drabiny
ze swoimi mieczami
i resztą niebieskich sprzętów
zostawiając w skrzydłach firanki
rozchylony pokój

ściany pełne widoków
dzban z pękiem ziół na stole
i półotwarte drzwi

nie będziemy płakać
będziemy się radować
mówi
i unosi się
z poduszek
na pożegnanie

bezlistne zimno skrzypi
za bramą
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NIEDZIELA

na co dzień rozmawia z telewizorem
czasem zagada do kasjerki
udając że odlicza drobne
ukłoni się sąsiadowi

ale dziś niedziela
z mamuśką się posiedzi
mówi 
kupuje bukiet nieśmiertelników
i z kulami u nóg
kuśtyka na umówioną ławkę

pod czarnym drzewem
na wilgotnym mrozie
rozmawia z żoną
o świeżo zacerowanym swetrze
o zupie ogórkowej
i o gdzieś pochowanych
rękawiczkach i szaliku

na zmarzniętej gałęzi
nieruchoma para gawronów

jeden
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TELEFON W SPRAWIE PEWNEJ ŚMIERCI

                                                      Gerhardowi

po niemiecku
Tante Nutka
nie pamięta
że ma siostrę

całe lata żyje
w tym języku
i nigdy nie było żadnej siostry

Ich habe keine Schwester
powtarza uparcie w słuchawkę
i nawet nie wie
jak bliska jest
świeżo objawionej prawdy

Was? W Kartuzach? W Polsce?
Dom przy drodze?
Tak to jeszcze przed wojną
Bliźniaczka mówisz
A ile ona ma lat?

cioci Nutce uciekają słowa
zapomnianego języka
ale właśnie odzyskała siostrę
w domu z różami
którego dawno już
nie ma
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ULICA M. J. BRODOWICZA

ścieżka którą chodził
nie jest z tego świata

nigdy by jej nie poznał
idąc tą ulicą
wąwozem kamienic
między kościołem a osiedlem

doklejana po kawałku
rzeczywistość zmienia
zieloną mapę okolicy
w zgubną sieć

Białucha też się ukryła
w labiryncie uliczek
nawet mgła zdradza ją
rzadko pośród świateł miasta

panta rhei panta rhei
profesorze

gdzie jest teraz
pana przystań?

(lipiec 2011)
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PRÓBA PAMIĘCI

             Annie Kajtochowej

słońce świeci
mówiła najpiękniej
przed zachodem

wlewa się
między drzewa
stare i młode
wsiąka w korę
spływa do korzeni

wydłuża cienie
zanim zginą

słońce świeci

(14. 04. 2011 r.)
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CHWILA

babcia w sukience
od pierwszej komunii
zabłąkała się 
w nasze czasy

czuje się chyba nieswojo
choć wprawiona w secesyjną ramkę

jest przecież niedużą dziewczynką
z białym motylem we włosach
zamkniętą w obcej scenografii

mamy się spotkać dopiero
za czterdzieści lat
i pożegnać za siedemdziesiąt

tymczasem babcia
już i jeszcze sobie
stoi w sepii
między aksamitną żardynierą
a moim błękitnym fotelem
i odbija się w jej twarzy
wielkanocna gałązka forsycji

wieczna wiosna
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PORTRETY SPRZED WOJNY

na portretach są
czarno-biali
ciemnobiali i jasnoczarni
żywe kolory zgasły
pod popiołem czasu

nienagannie upozowani
poprawnie zapięci
uśmiechają się odpowiednio
nieznacznie

trwają
sztywni ułożeni nieruchomi
jakby nigdy się nie wahali
jakby nie mieli cienia
wątpliwości

w tym stanie rzeczy
żyją i bohatersko umierają
przy okazji kolejnych rocznic

historia
zbiorowa niepamięć
ustawia ich w posągowych pozach
i dorzuca stosowną opowieść
o poświęceniu męstwie ofierze

podbarwia fotografie
landrynkową farbką
jakby chciała im dać
nowe używane twarze
z magazynu
legend i żywotów świętych

reszta jest milczeniem
nieobecnych
o nieobecnych

(lipiec 2011)
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SKWER W ŚRODKU MIASTA

jak siedzieli tak siedzą
wiecznie tacy sami
na tych samych ławkach
krajem pijaczkowie
bezdomni prostytutki
bliżej środka matki
z dziećmi i samotne
dziewczyny chłopcy
przy młodym winie
w krzakach z drugiej
strony

a których nie ma
zginęli w ogólnym rozrachunku
nawet ich nieobecność
jest niewidoczna

nie wiadomo
jak długo tak siedzą
bo zawsze siedzieli
i znikali kolejni
a wszyscy tacy sami
rok za rokiem
niezmiennie obecni
choć lata od lat
przechodzą obok
w jesienie

na brzegach trawników
kłębią się w czarnych workach
obcięte gałązki żywopłotu
jeszcze zielone choć martwe

rozsadzają folię
jakby rosły
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PRZENOSINY

przeprowadzam się wyżej i wyżej
od wczoraj mieszkam
na poddaszu
coraz bliżej nieba

gonię wzrokiem 
łąki uciekające pod las
z wierzbówką w lotnej aureoli
wniebobraną
jak Matka Boska od Ziół

oczy mam pełne
nasiennego puchu
który łatwo zmienia się
w gwiazdy

coraz mi trudniej
dostrzec
drogę pajęczą wśród wykrotów łopucha
przycupnięte przy płotach
stada psiego rumianku
świeżo wykluty dmuchawiec

w półotwartym oknie
kołysze się krajobraz
firanka odrywa go
po kawałku

wiatr rozwiewa wiersz
strąca z kolan koślawi
litery

gont za gontem
odlatuje dach

z uchylonej przestrzeni
sączy się 
niebieskie światło
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MARZENA DĄBROWA SZATKO
Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (1986)
Debiut w 1977 r. na łamach prasy młodzieżowej („Świat Młodych”)
Autorka pięciu książek poetyckich:
„Pory przelotne”, Kraków, 1995
„Odejście mitu”, Kraków, 2000
„Próba zbliżenia”, Starachowice-Kraków, 2005
„Powrót na Ogrodową”, Kraków, 2007
„Próba rekonstrukcji”, Kraków, 2008

Wiersze zamieszczone w pierwszej części tomu „Krajobraz z pawiem” powstawały od lata 
2003 r. do zimy 2012 r. Był to czas choroby i odchodzenia mojego Ojca, czas godzenia się z 
Jego śmiercią, czas wspomnień i odnajdywania pamiątek.

MARIAN DĄBROWA
( ur. 18.01.1932 r. w Bęczarce – zm.5.01.2007 r. w Krakowie ), z powołania i zamiłowania  
pan od historii i profesor w szkołach podstawowych i średnich oraz naukowiec i nauczyciel 
akademicki(Uniwersytet Jagielloński), autor wielu publikacji, niespełniony pisarz i poeta.
To On całe lata zachęcał mnie do tworzenia, cieszył się każdym tomikiem, każdym wydanym 
wierszem, a jeszcze kilkanaście godzin przed ostatecznym odejściem dopytywał się o długo – 
zbyt długo - wyczekiwany „Powrót na Ogrodową”. Jestem Mu winna tę książkę – choć 
krajobraz przeszywa krzyk pawia – odgłos śmierci, to pozostaje on krajobrazem oswojonym i 
wciąż bliskim, bo nierozerwalnie związanym z dzieciństwem, przycichłym po latach, ale 
zawsze obecnym.  

Druga część tomu to opowieść o tych, którzy przekraczają niewidzialną granicę ciszy i stają 
się Nietutejsi, i o nas samych, którzy także przygotowujemy się do drogi. Wszyscy żyjemy na 
skraju teraźniejszości, jeszcze „tu” i już trochę „tam”. Granica naszej „nietutejszości” jest 
mało uchwytna – oto próbujemy się przyjaźnić z dawno nieobecnymi albo sami siebie 
rozpoznajemy jako prawie nieobecnych w świecie, do którego wciąż należymy. Śledzimy 
powidoki przestrzeni i własne oddalanie się stąd, wychodzenie z krajobrazu, nad którym 
nieuchronnie unosi się pawi krzyk. 
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