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HISTORIA SENTYMENTALNA 
Z GRECKIEGO MUZEUM

kamienne stopy
pod ciężarem fałdów
zarys kolan
biodra
powietrze
w miejscu piersi ramion twarzy

wygładzona
blizna po oddzieleniu
ciała od marmuru
życia od wieczności

w gablotce nieopodal
brązowe lusterko
zarośnięte pejzażem
z malachitu

może ją znało
zanim stała się
posągiem
może na rączce
został ślad
dawno nieobecnej dłoni
może pod zieloną śniedzią
kryją się jej wilgotne oczy

nieruchome milczenie rzeczy
mur wieków
między być i trwać

  

 

Joachimowi, z którym wędruję
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AKROPOL

smutne posągi
z uśmiechem wieczności
biedne kamienie
z po raniony mi
ciałami
wszystkie takie same

podobno to nie ludzie
a nieśmiertelne piękno

przy ścianie 
kamienne nogi w sandałach
pod peplos z kamienia
wrośnięte w kamienne krzesło
więcej nic

pół kobiety
bogini
pół ideału

trwając przez wieki
w połowie
znaczą raczej
wieczną śmiertelność
niż wieczność

nogi posągu
moje nogi
w sandałach
uchwycone na nieudanej fotografi i
w gaju oliwnym
rzece zapomnienia

deLete

PIREUS W LUTYM

nad Pireusem zachodzi słońce
kwaśne jak zimowa pomarańcza
spadła z wyziębłego drzewa
stacza się
między kamienicami
stromym
zaułkiem
po 
     sto
          pniach
zawiniętych
w stare gazety

rozpryskuje się
na wzburzonym dachu
umarłej willi
wśród dachówek pierzchających
w pogoni
za zbiegłymi
fi gurkami z terakoty
przepływa przez łyse skrzydła żaluzji
wdziera się do wnętrza 
rozdartym prostokątem framugi
zalewa ściany
kałużami blasku

zmarznięte od wiatru
osuwa się
z dyskretnym stukotem
jak szklane komboloi
paciorki ze światła
spadające w wodę
by odpłynąć
na archipelag
czasu przeszłego
 



6 7

ŚMIERĆ W PIREUSIE

znaleźliśmy go w uliczce nad portem
upadł 
wypchnięty za balustradę 
chwiał się
w posadach
obity
do gołej cegły
pokryty zzieleniałymi sińcami
liszaju
na obrzękłej skórze tynku
z ranami okien
zrudziałymi od rdzy

jeszcze dyszał
otwartą jamą tarasu
nierówno
unosił się naderwany dach

nabrzmiałe żyły rur
pootwierały się gdzieniegdzie
tryskając wybroczynami
wydarta wiązka dendrytów
nad drzwiami
ogłuszyła dzwonek

tylko antena
wciąż wisiała nieruchomo
na drutach miasta
zmartwiała

znikąd ratunku
śmierć śmierć
na ulicy
bezwład osuwania się
gruch – 
 ruch gołębich skrzydeł
gruchanie
w obolałych murach
opatrunek z ptasiego puchu
na zaschnięty ból

VENUS Z PIREUSU

od wczesnego zmierzchu
zwilgotniała skóra powietrza
i ta kobieta
w siwej sukni
wyblakła
na skraju pochyłego zaułka
ujęta przed lustrem 
atelier
z glinianą maską
świeżo ostygłą
w dłoniach

szlifuje ściernym papierem
pusty grymas ust
wgłębienia oczu
miejsca do wypełnienia
przez odwieczny mit
mnożony w nieskończoność
na sprzedaż

ślepy kurz
osuwa się z wolna
wsiąka w szczeliny
kamienia
sztywne twarze
zalegają parapety pracowni

wezbrana kotka
ociera się o kostki pani
iskrząc
wybiega za próg
pełna wyższości
kochanka księżyca

od zachodu
zapalają się światła miasta
sztuczne ognie
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oderwane od murów
czarne
zawodzenie płyty
obijając się o ściany
kuśtyka
do portu
w kolebkę morza
 

NOTATKA Z GRECKICH WAKACJI

miasta posągów
miazga kamieni
odgrzebana codzienność
dawno nieobecnych

odłupane nogi bogini
na kamiennym krześle
same

niebo dyszące błękitem
blade od upału

moje nogi rozpięte
na nieboskłonie
twojego oddechu
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 CMENTARZ

Całe lata - ciepłe lata mojego dzieciństwa 
nad Popradem - byli obecni w mojej świadomości 
jako przewrócone kamienie z inskrypcją za-
mazaną błyskawicą pierzchającej w popłochu 
żmii. To jest cmentarz żydowski - mówiła bab-
cia i ostrożnie, brodząc po kostki w trawie, 
szukałyśmy poziomek i malin, wygrzewających 
się w słońcu na obrzeżach polany. Na tę polankę, 
ulubioną przez żmije, jak mówiła babcia, szło się 
stromo pod górę, wzdłuż marnego strumyczka, 
po kamykach, które wyślizgiwały się spod nóg 
i pryskały na boki z ledwo słyszalnym, krągłym 
stukotem.
Wiele lat później zrozumiałam, że skoro jest 
cmentarz, to musieli być ludzie, żywi ludzie 
z krwi i kości. Kupowało się u nich w niedzielę 
po szabacie, smarowało się im klamkę łajnem, 
śmiało się z ich lisich kapeluszy i białych poń-
czoch. Ale to było dawno, jeszcze przed wojną 
-  mówiła babcia. Nie pytałam, gdzie są teraz 
ci nieznani nieobecni, gdzie zniknęły ich dzie-
ci i wnuki. Nie liczyłam przewróconych kamieni. 
Byli – nie ma. To wszystko. Zrywałyśmy inten-
sywnie czerwone jagody na obrzeżach słonecznej 
polany, krwawiąc palce ich sokiem.

 



12 13

KRAJOBRAZ PO WYJŚCIU

Nie masz już, nie masz w Polsce żydowskich 
miasteczek
W Hrubieszowie, Karczewie, Brodach, Falenicy
/…/
Znikły resztki ostatnie /…/
A. Słonimski – Elegia miasteczek żydowskich

przybyłam furmanką o świcie
Ałun bielił ściany
nieba od Syji bruk płynął
jak rybia łuska oblepiał koła

na rozwieranych oknach brzask
pękał od światła rozsypał się
chałat szklarza
wsiąkł w mury
razem z drewnianą skrzynką
na szkło 

Rynek milczał
chórem waszych głosów
wydęte brzuchy ulic
kryły obcą obecność
wasze zaprószone twarze
odpadały od ubrań Elego
wiecznie niespłaconych
znikały w jesionowych szafach
ze stolarni Abrama
zabitych kryjówkach
ścian

przybyłam po was
po wielokroć
ocalona by odejść
z wami
z tego świata

idę za stukotem obcasów
przez Warszawską i dalej dalej

prowadzą mnie śpiewająco
zelówki od Antyferysia
koło domu rabina
Widok przechodzi w pamięć
sypie się
mąka Arona rozprute worki
rozprute chleby glina strach
rozpruty strych Mojsiego
potłuczone szklanki na tarasie
za balustradą
Dawid
całkiem przezroczysty
jak woda

jeszcze parę kropel
jeszcze parę kroków
wbite w piach
padają przetrącone macewy
cisza zasypuje wgłębienia
po butach

nawet tutaj was nie ma
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POD MUZEUM W T.

Idzie pochylony, drobnym krokiem,  w słom-
kowym kapeluszu, w przetartym ubraniu, 
z laską podobną do węża. On to może 
jeszcze pamięta, ten rynek, gdzie siedzimy 
i sączymy drinki wśród nieobecnych głosów 
handlujących starzyzną i jabłkami, jarzyną 
i perkalem, szczotkami i mydłem. On to 
może jeszcze pamięta -  rejwach dzieci 
i marchewki w błocie, babiny  z koszami 
na plecach, owiązanymi kraciastą chustą, 
chałaty straganiarzy, ludzi z czarno-białych 
fotografi i. A my sączymy drinki pod muzeum. 
W podziemiach pęknięta bożnica z płótna 
jaśnieje od światła projektora, przed nią -  
dwie postaci w jarmułkach -  nieruchome. 
W podcieniach zbierają się chmury 
piór z gniazd przelotnych ptaków, białe 
od odchodów. Piórka pierzchają z każdym 
naszym krokiem.
 

DE PROFUNDIS

Kazimierz zwiedzam
po niemiecku
z obcojęzycznym przewodnikiem
mam oczy pełne
martwych pamiątek
i uszy wciąż niewiedzące

dlatego mogę słyszeć
nieobecnych jak się nawołują
z Nowego Placu
po zaułkach
załomach odrapanych kamienic
mogę słyszeć
jak brzęczy
uczona jesziwa
i jak kadisz kołysze
Ścianę Płaczu

odkąd Gwiazda Dawida
przestała być słońcem i tarczą
i okazała się wyrokiem
odkąd pękające
jabłka granatów
zasypały im drogę
do Ziemi Obiecanej
już tu nie wracają
ciałem
jeszcze nie zmartwychwstali

(1994)
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CISZA Z GAŁĄZKĄ OLIWNĄ

pokazywali mi
Starą Bóżnicę na Kazimierzu
wrosła w ziemię
jak porzucony kufer
z pamiątkami
w każdym kącie inny
kawałek życia

pokazywali mi
ślad po mezuzie
na Szerokiej
pod trzydziestym ósmym
złagodniałe brzegi przykazań
wsiąkły w mur
koło drzwi

pokazywali mi Remuh
za cmentarnym murem
ją jedną nawiedza
Bóg ojców
i wybrani synowie narodu
jest ich siedemdziesięciu
z siedemdziesięciu tysięcy

pokazywali mi
martwe ptaki z kamienia
połamane drzewa kolumny świece
szczęśliwe znaki
oddzielnego smutku

i jednego gołębia
z gałązką oliwną
teraz
kiedy jest tylko cisza
po nich
żyjemy z nią
w pokoju 

(1994)

SKŁAD TOWARÓW RÓŻNYCH

przychodzą w gości
na wasze śmieci
rozsiadają się
przy waszych stołach
pod ocalonymi oczami
serwet 
lustrują
zakurzone suknie z koronek
i zleżałe fraki
powieszone na ramiączkach
od Wolffa
oblekają
wypchane popiersie
na nóżce
w zetlały mundur ofi cera
dawno rozgromionej armii
zapełniają puste ramy
po obrazach

przy winie
wyrywają ranne strzępki
waszych pieśni
z kalekiego akordeonu
rozciągnięty na ścianie jęk

liczą
sterty tekturowych walizek
spędzonych ze strychów
i głuche fi liżanki
ze szczerbatych serwisów

doklejają historie
do oniemiałych przedmiotów

dziwią się dziwią
że wciąż tyle
po was zostało
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na półkach
bawarska porcelana
pogodzona
z aromatem czulentu
sztywne fotografi e 
wyjęte spomiędzy wojen
i konik na biegunach
zapodziany gdzieś
w ostatniej chwili
o mame mame
przed transportem
ocalały cudem

tak dużo i tak mało
że starczy za scenografi ę
dramatu
przy małej czarnej
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FOTOGRAFIE Z JOSEFOVA (PRZED 1905)

NIEZNAJOMI Z ROTEGASSE

stoją odświętni 
każdy z osobna
na słonecznym placu
z hydrantem
i jest cicho
nawet ptak nie przeleci
zawisł
na nieruchomej chmurze
nie piśnie
dziecko wciśnięte
w kąt kadru
woda nie zaszeleści

a przecież są żywi
trzymają parasolki
laski kapelusze
mają
czarno-białe ubrania
ułożone przez wiatr
i cienie lekko
wydęte
od garbów udeptanej gliny

gdzieś obok
warstwami leżą
ich pokoje
łóżka krzesła stoły
zamknięte za murami
z popękanych okien
przykryte rozsypanką dachów

tak stoją 
mimochodem ocaleni 
jakby napełnieni wiecznością
bez imion
w nieprzemijającym świetle dnia
na zmartwiałym placu
przy Rotegasse
niedługo przed rozbiórką
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UBI SUNT?

dokąd poszli stąd
pchając na koślawym wózku
swoje życie do rozbiórki?
gdzie rosły ich dzieci
oderwane od ścian
przyziemnego domku
przy Rotegasse sto sześćdziesiąt sześć?

co po nich zostało?
może obtłuczony dzbanek
z rdzawą raną
koło ucha
może dziurawy kociołek
z osmalonym dnem
gałganek do garnków
wypłowiała makatka
kosz na warzywa
z rozdartym bokiem?
nie mieli wiele

może chytry handlarz starzyzną
wygrzebał z gruzu
te pamiątki
anonimowe resztki
za grosze
zachował od śmierci?

na fotografi i
kobiety z dziećmi
w bezruchu
pod łysym drzewem
w wielościanie ofi cyn
niecierpliwość murów
okna białe od słońca

w zbitym trójkącie szyby
czyha ciemność

POCZTÓWKA Z JOSEFOVSKIEJ

zeszły się na rogu
w cieniu murów
pod składem zbożowym
zbite w gromadkę
pytlują z ożywieniem
co która dokąd skąd
fi gurki
mniejsze niż pół paznokcia
lokatorki kamienic
wielkości kciuka
na tle ulicy 
wielkości dłoni

popatrują w blade niebo
powielone w kwadratach szyb
rozwartych okien
gdzie wiszą
znieruchomiałe popiersia
bez twarzy
mniejsze niż źrenica

mury
chmurzą się
warstwami odchodzącego tynku
przed wielką burzą
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WÓZEK HOTELOWY

znam dobrze te wózki
mówi grzebiąc 
w obrazkach
dwukółki z poranionym dnem
bardzo żywotne

kiedyś woziło się na nich węgiel
potem cały dobytek
gdy się uciekało
a na koniec trupy
gdy się nie uciekło

przy Jachymowej
znieruchomiały w sepii turkot
na kocich łbach
jeszcze daleko do wojen
można przestać spokojnie noc
pod hotelem
i nawet wiek
na fotografi i
z zadymionym niebem
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ODPOWIEDŹ ANNE FRANK

Jeżeli Bóg da mi żyć, osiągnę więcej niż mama 
kiedykolwiek uczyniła, nie pozostanę nic 
nie znaczącą osobą, będę pracować w świecie 
i dla ludzi. 

Anne Frank, 11 IV 1944

Droga Anne
to już tyle lat
a ja właśnie
przeczytałam Twoje listy
wszystkie na raz

naprawdę trzeba wreszcie
coś zrobić
z tą komunikacją
między światami

piszesz że wrócisz
we wrześniu
do szkoły
ale u nas
już znowu przedwiośnie
a Ciebie nie ma
na żadnej liście
w dzienniku

tym razem ukryłaś się skutecznie
nareszcie nie musisz się bać
oddychać
w oknie otwartym
na wszechświat
zapalać światło
stawiać pytania
nie nasłuchując kroków
historii

mam nadzieję
że znalazłaś już wszystkie
odpowiedzi

na pewno
wiele się nauczyłaś
przez te lata
choć tam u was
w ukryciu
czas może nie płynie
tak samo

chyba
nie wyrosłaś
na pisarkę
nie zdążyłaś
żyć
inaczej niż matka
i wszystkie te zwyczajne kobiety
ale nie przestałaś
być

więc może mogłybyśmy
spotkać się
w zawieszonym czasie
choć jestem trochę
starsza trochę młodsza
od Ciebie Anne

jakie to zresztą ma znaczenie
jakie to teraz ma znaczenie

   Twoja Kitty

(14.03.2004)
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ODEJŚCIE MARGOT FRANK

nic nie jest tak okropne, jak zostać odkrytym
Anne Frank, 25.05.1944

Margot to już niedaleko
jeszcze parę kroków
jeszcze parę dni
obetrę ci czoło

aż po ciemię

gdzie są twoje włosy

Margot wytrzymaj
ludzie szepczą
że to już niedługo
idą nas wyzwolić
zobaczysz
tatuś
będzie z nas
taki dumny

Margot oddychaj
pamiętasz
kiedy odkryli nas
w ofi cynie
było nagle
tyle powietrza

powietrza
Margot

to
to jest samotność

 

OCALONA

jak wtedy
wieźli ją z dalekiego kraju
setki kilometrów 
przez cztery granice

żywy eksponat
postawili na chwilę
wśród historycznych dekoracji

są wzruszeni
gdy obejmuje
wątłymi dłońmi
kawałek pryczy
w baraku piętnastym

tak pamięta
bardzo dokładnie
c’était mon appartement
mówi
tu byłam w kwarantannie
miałam szesnaście lat
tyle co wy

teraz

jest inny czas
przyjechałam tu
z całym życiem
przypominam sobie
poznaję opowiadam
spotykam tyle twarzy
pochowanych warstwami
w mojej pamięci
mówi
jej dłoń wylatuje
z rękawa
jak półprzejrzysty dym
pachnący różanym pudrem



30 31

BERLIN - KRUMME LANKE 2005 

wśród drzew osiedla
gdzie mieszkał ten mały
syn ofi cera
gniazdują kolejne pokolenia
kosów

prawie nic się nie zmieniło
sosny może
nie te same
tak samo przecież
gubią szpilki
wsiąkające w piasek

domki stoją jak dawniej
w ordynku
z plecami schowanymi
w ogródkach

pod trzynastym przy żywopłocie
piaskownica pełna foremek

wszystko prawie jak było
widzisz
narożny pokój
wygląda przez okno

tam na serwantce
stał porcelanowy wilczur
ulubiona rasa Führera i babci

kiedyś zwabiłem psa
do zabawy na podłogę
ale nie był tak mocny
jak mówili

zamiast biegać
rozprysnął się na dywanie

zamiast aportować
sprowadził babcię z kijem

niemiecki chłopiec
posłusznie nie płacze

od tej pory nie lubię
porcelanowych fi gurek

spadają niespodzianie
przy próbie zbliżenia
siejąc ślepe odłamki
kruszą się w proch
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PANI JANECZKA OPOWIADA O 
BOŻYM NARODZENIU NA DRUGIEJ 
LINII FRONTU

pan nie ma żalu do Hitlera
za wszystko
co wam zrobił ?

ten chłopiec miał 
nie więcej
niż siedemnaście lat
jeszcze się nie golił
i ręce miał
takie jak dziewczyna
delikatne i białe
wyjął ryngraf
z kieszeni na piersi
pan wie
co to jest ryngraf
z Matką Boską 
żeby się go kule nie imały
patrzył i mówił
moja mama
myśli teraz o mnie
meine Mutti

jadł i pił z nami
milcząco
modlił się sam
przed obrazem
w izbie pełnej naszych 
nieobecnych głosów

opuściliśmy go
żeby się weselić
i pan wie
on płakał
poznaliśmy
po mokrej podłodze

kiedy już odszedł
ze swoimi
sześćdziesiąt lat temu
a ja pamiętam
jakby dziś
płakał
w czas naszej wesołości

widzi pan wojna
nie obchodziła nas wcale
bokiem
dlatego chcieliśmy ją przekupić
śpiewem oszukać tańcem
przecież byliśmy młodzi
jak on jak ci chłopcy
co wyruszyli w szyku
przed świtem
i śnieg pogrzebał ich kroki

żołnierzyki
ołowiane zabawki
ołowiane dzieci

czy pan
nie ma żalu
do Hitlera ?
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 PRZY 

siedzą przy wódce

każdy swoją

wyjątek za wyjątkiem

urodziłem się
niedługo przed wojną
na skraju Śląska
w trzydziestym dziewiątym
wypędzili nas z ojcowizny
Niemcy zajęli dom
i obejście
nigdy już dom nie był
domem

pamiętam park
w środku miasteczka
ogrodzony
niemieckim napisem
Nur für Deutsche

niemiecki ofi cer
dał mi na ulicy
czekoladę
pogłaskał po włosach
swojego syna
pan wie
że ja ją wyrzuciłem
nie zjadłem
czekolady od wroga

teraz siedzą

i opowiadają historię

tę samą

tę samą

STOLE

i opowiadają historie

biografi ę

urodziłem się w Zoppot
tuż przed wojną

w czterdziestym piątym
Rosjanie wygnali nas z mieszkania

potłukli okna na werandzie
zastrzelili babcię w ogrodzie

tułałem się
przez wsie i miasta

ciągle
daremnie

pamiętam park
w mieście wygnania

za szlabanem
stał żołnierz

na straży angielskiego napisu

Anglicy czasem
dawali dzieciom czekoladę

to było święto
odwijanie kruchego

sreberka
odkładaliśmy godzinami

aż topiła się
w palcach

przy wódce

każdy swoją

nie
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REKOLEKCJE DLA NIEWIERNYCH

Pani M. Ryś-Kolankowskiej

mówi do nich
nie uwierzycie
ale urodziliśmy się
w tym samym wieku
dwudziestym
wy pod koniec
drugiej ja pierwszej
połowy
pięćdziesiąt lat
to chwila dla historii
widziałam

mówi do nich
miałam dziesięć lat
wieźli nas 
bydlęcymi wagonami
dwa miesiące
ciągle na wschód
miejsca do spania było tyle
co ta ławka
na czworo
dojechaliśmy
w sierpniu
przed pierwszym mrozem

mówi do nich
w tajdze
jedliśmy
trawy liście dzikiego czosnku
i kwiaty
czarnego bzu
słodko-gorzkie
przypominały trochę cukier
ale lato
trwało tylko trzy miesiące

myśleliśmy w Kazachstanie
może być tylko lepiej

mówi do nich
moja siostrzyczka
umarła po pół roku
kopczyk rozwiał buran
a krzyż ukradli
na drugi dzień
na podpałkę
w Semipałatyńsku
drewno jest cenniejsze
niż wieczny odpoczynek

mówi do nich
mama
chorowała na nerki
w przemoczonych spodniach
przynosiła z piekarni
kradziony chleb
wysypywała na łóżko
był mokry
dobry
i było go bardzo mało

mówi do nich
mama już wtedy
nie chodziła
miałam
dwanaście lat
kradłam wełnę
żyliśmy
ze sprzedaży swetrów
nogi
miałam siwe
od mrozu

mówi do nich
jakby pozwalała palce wkładać
w swoje rany
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nie trzeba żadnej
metafory
wreszcie wierzą
choć przecież wiedzieli
od dawna

pochylają głowy
nad niemymi zeszytami
z których zaczyna się
sączyć światło
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PRZESTAŃCIE

przestańcie mnie uczyć
rozstrzelanych dłoni
rozprutych bruków
krwią przebijanej ziemi

przestańcie mnie uczyć
podwórek zadławionych trucizną
jęku ulic z bydłem
wiezionym
na śmierć

ugodzona w oczy
odłamkiem serca
łzawię

 

 

WIELKANOC 1999 - RESURRECTIO

zbieramy się
świeżo zmartwychwstali
z różnych stron
stołu
wokół baranka białego
nadzianego barwinkiem

wnosisz przystawki
święcone
jajka barwne obrazki
z wojny w Kosowie
jednym gestem
rozkładasz
przed naszymi oczami

mówisz oto
komunia ze światem
połączenie
żywsze niż Bach
pasje według
specjalnego wysłannika CNN

wypędzeni 
o twarzach z popiołu
grają przed nami
rolę swojego życia
na marginesie
świątecznego dnia

inni odgrywają śmierć
swoją w rozsypanych dekoracjach
nie umrą cali
choć milczy się o tym
ocaleni kamerą
będą powtarzać scenę
ślepo pomnożą rozdarte ciało
przez ilość widzów
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świeżo zmartwychwstali
siedzimy wokół stołu
pod otwartym oknem
na świat
z nieba
spadają gołębie
jak kamienie
z nieba spadają bomby

baranek zdrzemnął się
na białym obrusie
wśród różowego mięsa
i startego chrzanu
biały przebity barwinkiem

zakręcam oczy
łzami
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PORANEK 11 WRZEŚNIA – 
– PRÓBA REKONSTRUKCJI

jak co rano 
rozsypane włosy żony
na poduszce
ciepły zapach
tost i czarna kawa
z mlekiem
rozbielają noc
za oknem
autostrada
wędrowna muzyka
fotoplastikon
ostatnich godzin
nad nieruchomą
kierownicą

zjazd
w szachownicę bloków
w błyszczące tunele
ulic ze szkła i betonu
podziemna droga
do wind

zdążył
na ostatni moment
przed zatrzaśnięciem drzwi
na grom 
z jasnego nieba

jeszcze tylko
wycisnął z pamięci
telefonu
pierwszy ostatni
numer
powiedział jestem
na osiemdziesiątym dziewiątym
piętrze chyba

coś w nas uderzyło
jest dziwnie
gorąco kocham
powiedział

wokół płonął
chór głosów

potem rozsypały się
schody
ciała rzeczy wieże
pozbawione codzienności
imion i kształtów
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REQUIEM

Od nagłej a niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie!

rozbieramy się
rozbieramy
z płaszczy czapek szalików
bo ciepło cieplej marzec
rozbieramy się
z czasem
na części

tymczasem ona
chwyta ich znienacka
za gardło za rękę za brzuch za serce
w krawacie lub bez
rozbiera
do gołej skóry
do samego dna 
czeluści ciała
obnaża
po świeżo wypitą kawę
po krzepnący krwiobieg
po otwarte do szpiku
kości

chowa
w opakowaniu
z czarnej folii
z identyfi katorem w miejscu głowy
grzebie
w wulkanicznym pyle
z podwiniętą nogą
zaczepioną o sen
z odrzuconymi ramionami
w ucieczce
z innym ciałem splecionym
w uścisku

w worku z błyskawicznym zamkiem
w skamieniałym pyle
odsłania
kiełkujące ziarno niebytu

niekszałtna bryła 
przeradza się 
w formę
do wypełnienia
gipsem

(po zamachu w Madrycie, marzec 2004)

 



48 49

CAMPO DI FIORI - DOGASANIE

W Rzymie na Campo di Fiori

spalono Giordana Bruna

Czesław Miłosz

w Rzymie na Campo di Fiori
kamienny Giordano Bruno
stoi jak w słupie ognia
pod zaschniętym niebem

ostre cienie kamienic
rzucają się na stosy
połamanych skrzynek po jabłkach
rozsypane drzazgi kartonów
na zgniłe owoce południa
wdeptane w zgrzane kamienie

w Rzymie na Campo di Fiori
dogorywa fontanna
ciężka od zgasłych kwiatów
gołębie grzebią w resztkach
szukając pestek winogron
i nadgryzionych bułek
w stertach śmieci dogasa
porzucony papieros
przekupnie składają stragany
pod parasole stygnące

tłum obcych ludzi przepływa
obok posągu człowieka
nie pytając kim jest
ten dziwny mnich na pomniku
z kamienną tablicą w dłoniach

 

MUZEUM

strażnik w muzeum
przemierza sale
te same od lat
podgląda przedmioty
za szkłem

depcze po piętach
fi gurkom z neolitu
śledzi losy talizmanów
podpatruje brązowe lusterko
zbiera odciski palców z pierścionków
tropi drobiny potu
na naszyjnikach
podsłuchuje kolczyki
przewąchuje wśród porcelany

a my na wyścigi
od gablotki do gablotki
od epoki do epoki
ze słuchawkami na uszach
eksponat numer eksponat
z drzwi do drzwi
naszego czasu

co zostanie 
z naszych amuletów
bezosobowych przedmiotów osobistych

oślepłe monitory
głuchonieme telefony
mózgi elektronowe bez pamięci
rozpadną się w mig
na wielkie liczby
przycisków do kasacji
układów scalonych
nie do ocalenia
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konstrukcja dekonstrukcja destrukcja

od dzieciństwa
bawimy się 
klockami
w budowanie ruin
 

 

EGZAMIN Z LITERATURY

dziękuję Maturzystom

dziesiąta dziesięć
na ścianie zegar
rozpościera wskazówki
jak biały orzeł
pod znieruchomiałym 
krzyżem

świat zza okna
wygląda
jak wielkie drgające akwarium
stamtąd wszystko przypływa
ojczyzny nasze i bogowie
dzwonki tramwajów i zgrzyty
historii
bohaterowie wiosna książki
domy sklepy samoloty
kosmonauci i kosmogonie

rozbijają się na szybach
świat napiera
przez wepchniętą tafl ę
wlewa się do sali

a my się wszyscy odbijamy
w szybie
orzeł biały
ze skrzydłami jak wskazówki
popiersia
po dwóch stronach
zielonego sukna
odbijamy świat
po kawałku
pięściami
jak piłkę
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czternasta czterdzieści siedem
zegar z rozkrzyżowanymi wskazówkami
wisi
nad wydzieranką z gardeł

-no o...?
-och!
-orze...?
-orz...ech!?
orzeł opuszcza skrzydła
-Mi...?
-mini...?
-Mic...?
-nic?
orzeł  osuwa się
za szkłem
pękniętym

powstańcy wysiadywali noc
w piwnicach
cmentarz porasta melancholia

szesnasta czterdzieści
opadły skrzydła czasu
nasze stopy zmieszane
trochę daktyliczne
noskami węszą spod obrusa

z kątów sali
zalatuje grzybem
 

Posłowie

 Ważna rola w tych wierszach przypada 
rekwizytom. To z nich odczytuje Autorka miniony 
czas. Jest zatrzymany na fotografi ach, mówią 
o nim eksponowane w muzeach przedmioty 
i ruiny zwiedzanego miasta. Trudno się dziwić 
„archeologicznej” pasji Poetki, sama tłumaczy 
się z niej poetyckim konceptem w wierszu 
Muzeum:

Od dzieciństwa
bawimy się
klockami
w budowanie ruin. 

 Szczególne miejsce w tomiku zajmują 
utwory poświęcone tym, dla których 

...Gwiazda Dawida
przestała być słońcem i tarczą
i okazała się wyrokiem.

 Cykl wierszy o tematyce żydowskiej 
wpisuje się w dyskusję o relacji do naszych uni-
cestwionych podczas wojny sąsiadów, starszych 
braci w wierze. 
 Barwne, przystosowane do wymogów 
nowoczesnej turystyki żydowskie dzielnice 
Krakowa czy Pragi, gdzie można wypić małą 
czarną w obecności przedmiotów pozostałych 
po dawnych mieszkańcach, w tej swoistej sce-
nografi i, przywołują pamięć o nieobecnych. 
Dawne żydowskie miasteczka pojawiają się 
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w utworach Marzeny Dąbrowy Szatko, połą-
czone ze wspomnieniami z dzieciństwa, 
jak choćby ów cmentarz żydowski, blisko Po-
pradu, zapewne w Muszynie, cały w kwiatach 
i poziomkach. 

 Autorka odnotowuje drastyczne fakty 
w naszej współczesności. Tomik bierze 
tytuł od wiersza poświęconego zamachom 
na wieże World Trade Center Poranek 
11 września – próba rekonstrukcji. Próba 
– jak i w innych utworach – prywatna, 
z punktu widzenia jednostki, nie mającej 
wpływu na swój los, ginącej w nieznanej 
sobie  sprawie. Jest też wiersz o zamachu 
terrorystycznym w Madrycie z marca 2004 r.

 Wiadomości ze świata dopadają nas 
przecież w różnych sytuacjach, nawet 
przy suto zastawionym świątecznym stole. 
Wchodzą do naszego życia, sączą się 
z radia i telewizora. Świat najeżony jest 
brutalnością, przed którą nie ma ucieczki. 
Jedynym pocieszeniem wydaje się obec-
ność kogoś bliskiego, ręka, która dotknie 
naszej dłoni. Stąd też dedykacja tyleż 
prosta, co symboliczna:
  Joachimowi, z którym wędruję.

Elżbieta Zechenter–Spławińska
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