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Z o fia P o m ia n P ię tk a

ZOFIA POMIAN PIĘTKA
Urodzona w 1928 roku w Bonkowie Kościelnym koło
Mławy na Mazowszu.
Od 1952 roku mieszka i pracuje w Siemiatyczach na
Podlasiu. Absolwentka Studium Teatralnego w Gdańsku,
Studium Kultury w Łodzi i CPARA w Krakowie. Od czasów
gimnazjalnych „zarażona” teatrem; laureatka konkursów
recytatorskich. Pracowała w Amatorskim Ruchu Teatral
nym w Olsztynie, Augustowie i od ponad 50 lat w Siemia
tyczach.
Jej wiersze prezentowane były na łamach różnych cza
sopism i w radio. Oprócz poezji pisze opowiadania i scena
riusze teatralne.
Opublikowała zbiory poezji: „Nostalgia” (1993), „Dotyk
pam ięci” (1996), „Zauroczenie” (2000), Jaskółki i inne
wiersze” (2000), „Zamyślenia” (2003).

Moim bliskim Astrydzie i Włodkowi Komorowskim
- dedykuję

Dziękuję za pomoc w wydaniu tomiku:
Panu Burmistrzowi Zbigniewowi Radomskiemu
Panom: Wiesławowi Gumieniakowi, Januszowi Marciniakowi,
Mieczysławowi Szwajdzie
Pani Ewie Wiśniewskiej
Państwu: Małgosi i Mariuszowi Gocałom,
Ani i Jaśkowi Kalinowskim,
Iwonie i Stanisławowi Sobolewskim.

SŁOWO WSTĘPNE
Poezja to uskrzydlone słowo, a słowo jest czynu testamen
tem - Norwid oświadczył kiedyś, że spogląda na każdy utwór
literacki jakby na tajemnicę, której klucz powinien odnaleźć
czytelnik.
Powyższa refleksja nasunęła mi się w związku z poezją
Zofii Pomian Piętki. Jej wiersze są tak bardzo osobiste, tyle
w nich prywatności, tyle zwierzeń, tyle wspomnień. Świadczą
o tym już same tytuły: O sobie, Moje Mazowsze, Moje wiersze,
O mnie. Są też utwory poświęcone najbliższym sercu osobom:
córce, wnukom. Poetka sięga do głębi swego serca i bardzo
otwarcie mówi o tym, co przeżyła, czego doświadczyła.
Ja nie potrafię pisać o tym, czego nie przeżyłam - wyznaje
bardzo szczerze w wierszu Odpowiedź. Ale mimo tej prywat
ności, utwory mają głębokie przesłanie ogólne, którego klucz
powinien odnaleźć czytelnik. Wnoszą element ponadczaso
wy, ponadosobowy, bo dotykają spraw bliskich każdemu
człowiekowi.
Poezja powinna
Wzbogacać życie ludzi
Pięknem i dobrem...
Nie można ominąć
Cierni ni ostów,
Ale trzeba je
Wskazać innym... - mówi autorka w wierszu O poezji. Te
poetyckie miniaturki dają odpowiedź, jak w labiryncie wielu
dróg, na rozdrożach życia, które karmi nas pięknem, dobrem,
ale i doświadcza cierpieniem, odnaleźć drogę najwłaściwszą,
prowadzącą ku Bogu i człowiekowi.
Z wierszy tych tchnie głęboki szacunek dla człowieka i jego
pracy. Afirmacja życia jest największym żywiołem tej poezji
i to życia bytującego nawet w najprostszych swych przeja
wach. Stąd też wielkie zafascynowanie światem przyrody,

pełno tu drzew, kwiatów, ptaków, obdarzonych sensem ist
nienia. Wiersze te są głęboko wrośnięte w krajobraz i kulturę
Podlasia, a także Mazowsza, gdzie poetka spędziła swoje dzie
ciństwo, a do którego nieustannie powraca wspomnieniami;
potwierdza się znana prawda, że wrażliwość człowieka zosta
je w pełni ukształtowana w okresie dzieciństwa.
Pani Zofia z nostalgią wspomina świat dzieciństwa pach
nący tatarakiem, zapach macierzanki pławiącej się w słońcu
wokół rodzinnego domu, gościniec znaczony wierzbami, na
ręcze dziko rosnących roślin, które ku zdziwieniu rodzeństwa
przynosiła do domu, młodzieńczą miłość... Potem to, co było
pasją Jej życia - teatr, którym zafascynowała wielu młodych
ludzi, zdołała uwrażliwić ich na piękno poezji.
Nie brakuje w tych wierszach także echa historii - Wilno,
Powstanie Styczniowe, które wpisało się na trwałe w dzieje
Siemiatycz. Pamiątką tamtych bolesnych, krwawych dni jest
przywołany w jednym z utworów krzyż, który trwa w prawie
Mocnym - przez Boga pisanym. Historia, ta najbliższa sercu
i ta związana z dziejami narodu, jest w poezji Pani Zofii Po
mian Piętki siłą pobudzającą do życia, skłaniającą do zadumy,
refleksji nad losem.
W tomiku Rozdroża są też utwory będące wyznaniem mi
łości wobec Boga. Są wiersze, z których tchnie głębokie za
wierzenie Tej, która Jasnej broni Częstochowy i w Ostrej świeci
Bramie. Pani Zofia z wiarą wyznaje, iż:

Na wszystkich trudnych
Zakrętach mojego życia,
Opatrzność Boska podaivała mi swoją
Opiekuńczą dłoń
(Opatrzność Boska)
Tym, który szczególnie zaufał Maryi, powierzył Jej całego
siebie jest Ojciec Święty - Jan Paweł II.
Pani Zofia w swojej poezji upamiętniła wydarzenie, któ
re na trwałe zapisało się w historii Podlasia, jako wyjątkowe

- pielgrzymkę Ojca Świętego na ziemię podlaską, ziemię
drohiczyńską zieloną od łąk i lasów, rozśpiewaną odgłosami
ptaków, ziemię skrwawioną, gdzie

lemiesz wyoruje
Dziadów ju ż zetlałe kości,
Co oddali życie broniąc
Wiary, mowy i wolności
(Iprzyszedł dzień)
Wiersze te przynoszą bogactwo tematów, przeżyć, dostar
czają wielu wzruszeń i skłaniają do osobistych przemyśleń,
do zatrzymania się w biegu życia, do wniknięcia w siebie,
zauważenia, że obok żyje drugi człowiek, że pięknie śpiewają
ptaki, kwiaty mają przeróżne barwy i wspaniałą woń. Poezja
ta przynosi ukojenie, uspokojenie, uwrażliwia na drugiego
człowieka i piękno otaczającego świata... skłania do zadumy
nad losem, przemijaniem, historią... zbliża do Boga.
Wiersze urzekają prostotą formy a jednocześnie głębią.
Z tej poezji tak jednoznacznie wyłania się obraz autorki
- człowieka wrażliwego, pełnego dobroci, serca, wyrozu
miałości, szczerości i prostoty, mającego za sobą przeróżne
doświadczenia życiowe, pogodzonego z losem, ufnie patrzą
cego na świat i ze spokojem przyjmującego to, co przyniesie
następny dzień.
Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział: Człowiek jest wielki
nie przez to, co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to, czym
dzieli się z innymi.
Pani Zofia dzieli się z czytelnikami swoimi doświadczeniami,
okruchami życia, kolejnym tomikiem poezji pt. Rozdroża.
Jolanta Łopuska

OPATRZNOŚĆ BOSKA

Panienko Skępska, spraw,
By urodziło się szczęśliwie.
Zanosiła modły Babka Marianna
Idąc w pielgrzymce do Skępego.
W domu, Babka Zofia
Paląc lampkę oliwną
Przed obrazem Częstochowskiej,
Odmawiała różaniec
W tej samej intencji.
A moja biedna Matka
W przerwie między bólami
Prosiła Boga o łaskę.
I oto w dzień Zwiastowania
Mała kruszyna
Oznajmiła krzykiem
Zaistnienie.
Chwalcie łąki umajone...
Śpiewała Marianna
Dochodząc do Skępego.
A nowonarodzona wnuczka
Ciekawie rozglądała się
I tuliła do umęczonej a
Szczęśliwej Matki,
Która myślała:
Pewnie będzie szczęśliwa,
Bo przyszła na świat
W takim dniu... Oby Matka
Najświętsza wzięła ją pod
Swoją świętą opiekę.
Prośba została
Wysłuchana Na wszystkich trudnych
Zakrętach mojego życia
Opatrzność Boska podawała mi swoją
Opiekuńczą dłoń.

O POEZJI

Poezja powinna
Wzbogacać życie ludzi
Pięknem i dobrem,
Zło winno omijać
Jej strofy.
Nie można ominąć
Cierni ni ostów,
Ale trzeba je
Wskazać innym,
By nie poranili stóp.
Własne rany prędzej
Czy później przestaną boleć.

WIERSZ BEZ TYTUŁU

Przez te lata
Teatrowi oddane,
Tyle wierszy
Się gdzieś
Zagubiło...
Odnajdują się
W zamkniętych
Szufladach pamięci,
Odgrzebują z popiołów
Przeszłości Przenoszę je na papier
Jak kogoś bliskiego.
Przecież one
Były ze mną od zawsze,
Zgubiłam się wprawdzie
W tym zawirowaniu
Teatralnym,
Ale staram się odnaleźć.

AMARYLIS

Zakwitł amarylis,
Biały jak niewinność,
W urodzie swojej
Marzeniu podobny.
Rozchylił płatki
Niczym skrzydła,
Zaklęty w swym pięknie,
W którym jest coś
Zniewalającego,
Coś niepowtarzalnie
Ulotnego.
A on swym czarem
Zdziwiony trwa
I zdaje się mówić Jestem zapowiedzią
Wiosennych oczekiwań,
Spełnieniem.
Żywot mój krótki
Jak westchnienie.
Cieszcie się moim pięknem,
Jestem kwiatem miłości,
To mnie czciły
Księżniczki Saraju.
W kielichu moim
Bije serce kwiatu,
Ocalcie moje piękno
Pamięcią...

POGUBIONE MARZENIA

Znasz moją poezję,
Ale czy znasz moją
Prozę życia?
Urodziłam się po to,
By przejść przez wiele
Dróg...
Często kamiennych,
Wyboistych
I stanąć na rozdrożu
Marzeń, z których
Wiele pogubiłam,
Wielu wyrzekłam się,
Z niektórych wyleczył
Mnie czas...
A podobno urodziłam się
Pod szczęśliwą gwiazdą...

MÓJ DOM

Mój dom - cichy,
Pełen starych przedmiotów Ma coś z muszli ślimaka.
Można się w nim schować,
Gdy świat dokuczy.
I ogrzać, gdy na dworze
Plucha i szarość.
Dużo było zawirowań
W moim życiu i nieraz
Stałam na rozdrożu,
Ale po każdym zawirowaniu
Stawałam się odważniejsza
I coraz bardziej wyrozumiała.
Potrafię śmiać się i
Wylewać łzy Typowy baran, co wszystko
Potrafi zaczynać od początku.
Nie potrafi tylko rozstać się
Z tym, co było bliskie.
I pewnie dlatego z każdego
Kąta mojego domu
Wychylają się cienie przeszłości.
Jestem wdzięczna losowi,
Że mój dom
Przeszłością się spowiada.

ŚWIAT JEST PIĘKNY

Świat jest piękny,
Szczególnie dla tych,
Którzy stoją na krawędzi
Życia.
Każdy dzień
Darowany przez Boga
Jest radością.
Tego, czego przez życie
Nie dostrzegali,
Zalśniło
Nowym blaskiem.
Nawet deszczowe dni
Wydają się mniej szare.
Cały świat tonie
W pięknych barwach Życie ma
Wielką wartość.

ZDZIWIENIE

Patrzył i patrzył,
I uwierzyć nie mógł,
Że nie zostało nic
Z tamtej dziewczyny Z błękitnych oczu,
Z długich blond warkoczy,
Z czerwieni ust, którym
Skradł pierwszy pocałunek.
Patrzył i patrzył,
I uwierzyć nie mógł,
Że owa pani
Jest tamtą jedyną,
Którą błagał
O jedną, małą
Iskierkę miłości:
„Baśnią i szczęściem
Chciał osnuć
Jej życie.”
Patrzył i patrzył,
I uwierzyć nie mógł,
Że tę powiewną,
Lekką tanecznicę
Czas przeistoczył
W tę dostojną damę.
Lecz gdy zwróciła
Oczy w jego stronę,
Ujrzał to samo
Cudowne zdziwienie,
Które go kiedyś
Tak zauroczyło...

WYSPY SZCZĘŚLIWE

Gdzie są te wyspy szczęśliwe,
O których piszą poeci,
Do których szłam
Splątanymi drogami...
Nie było róż,
Raczej ciernie i głogi Zapodziały się gdzieś
Drogowskazy...
Wybierałam bezdroża...
Gdzieś na którymś tam
Kilometrze
Czekało zwykłe ludzkie
Szczęście.
Po latach pytam siebie:
Czy nie pomyliłam dróg?

SZUKAM PRZYJACIÓŁ

Szukam przyjaciół
W echu wczorajszego dnia,
W nie napisanych listach,
W czytanych horoskopach,
W nocnych snach,
W promieniach słońca,
W ćwierkaniu wróbli,
W galaktyce tłumu,
W miarowych kroplach deszczu,
W labiryncie obojętności.
Chodzę z kagankiem serca,
Znajduję pustkę milczenia...
Myśli błądzą meandrami
Przebytego życia...

POZOSTAŁA

Pozostała na oknie
Pelargonia czerwona.
Pozostała samotność
Starością zgarbiona.
Dni smutne
Jak przydrożne świątki,
Pożółkłe listy,
Wyblakłe pamiątki...
Ogród porosły chwastami,
Ludzie obojętni Nie ci sami.
Skurcz serca,
Nierówne bicie...
I myśli skaleczone
Życiem...

GŁODOMORY

Z wróblami wiąże się
Wspomnienie z dzieciństwa:
Dom stał w wiśniowym
Sadzie.
Jesienią rojno w nim
Było od wróbli i szpaków Wypijały sok z dojrzałych
Owoców.
Kazano je wypędzać!
Cierpiałam nad ich głodem,
Serce widocznie się
Nie zmienia...
Codziennie otwieram
Lufcik, by sypnąć
Głodomorom okruszyny.
Na moim parapecie
Od rana słyszę
Ćwierkanie...

TO SIĘ TYLKO TAK WYDAJE

Zdaje się, tak niedawno
Biegałam ledwie
Dotykając ziemi.
Dziś powoli
Stawiam stopy
W obawie przed
Upadkiem.
Moje złote pantofelki
Od lat stoją
W szafie na obuwie.
Biorę je do ręki
I dziwię się wysokim
Obcasom.
Moja koronkowa,
Balowa suknia,
Wypłowiała na
Starej fotografii.
Wydaje się, że
Nosiłam ją
Tak niedawno.
Ale to tylko
Tak się wydaje.

MOGŁO BYĆ INACZEJ

Pisze Pan, że wysyła mi
Wiersze, w których mówi
Odważnie i szczerze,
Co kiedyś pragnął,
Aby się spełniło.
Pan wybaczy... gdy to czytam
Dzisiaj, śmiech mnie bierze,
Bo jak można milczeć
Przez lat tyle.
Co w nich było, pamiętam
Dokładnie, a najbardziej
Jeden wiersz: Zwątpienia
I te słowa, co brzmiały
Tak ładnie:
Tak było, będzie i jest
W moim życiu.
Jak czegoś'pragnę
Wielkiego, wzniosłego Nie chcę być śmieszny
I milczę w ukryciu.
Chowam złudzenia
Dla siebie samego.
To niedobrze, że Pan
Wtedy milczał.
Jest czas, kiedy słowa
Bardzo dużo znaczą.
A tak wszystko przeszło,
Przeminęło...
A naprawdę mogło być
Inaczej...

WRONY

Na starym drzewie topoli
Siedzą wrony i kraczą.
Czego one tak płaczą?
Czego biją skrzydłami?
Tak się żalą przed nami,
Zrzucono im gniazdo
I małe pisklęta.
Czy ktoś o tym pamiętał,
Że ptaki mają nie tylko
Skrzydła i pióra?
Mają także małe, wrażliwe
Ptasie serce...

SMUTNA WIADOMOŚĆ

Są wieści, które głoszą radość
I wieści, które bólem
Przeszywają serce.
Myśli nasze biegną
Ku osobie bliskiej,
Która jest już
Poza progiem wieczności.
Jakże bezsilni
Stajemy się wobec
Woli losu...
Janka odeszła...
Słowa w telefonie
Brzmiały zbyt okrutnie.
A jeszcze tak niedawno
Siedziałyśmy na tarasie
Letniego domku
Nad Bugiem...
Była radosna, ciepła,
Troskliwa...
Boże, jak trudno
Uwierzyć w tę śmierć Wiosną, kiedy przyroda
Budzi świat do życia,
Odchodzi ktoś...
Janko, nie potrafię
Znaleźć słów, by
Powiedzieć, jaką
Zostawiłaś pustkę...
Zostaniesz w naszej pamięci
Wiecznie żywa Wpisałaś się w serca dobrem.
Choć trudno pogodzić się
Z wyrokiem nieba,
Wierzę, że zostaniesz
Duchem opiekuńczym
Tym, których kochałaś.
Jance Piętkowej - poświęcam

PROWINCJONALNE MIASTO

Czy wiesz, co znaczy życie
W prowincjonalnym,
Małym mieście?
Wszystko tu bywa
Bardzo proste,
Bez żadnych wzlotów,
Żadnych zdarzeń.
Czy wiesz, jak trudno
Żyć w tej codzienności
Bez marzeń?
Te same drogi,
Ci sami ludzie,
Te same ukłony,
Te same słowa
I włócząca się uliczkami
Nuda małomiasteczkowa.
Najpierw się szarpiesz
I buntujesz Wszystko cię męczy,
Gniewa, złości.
Potem ci życie złamie skrzydła,
Przywykniesz do tej
Codzienności...
I wierz mi, nic cię
Nie ocali:
Żaden stąd wyjazd,
Żadna ucieczka,
Bo będziesz tęsknił
Z każdego miejsca
Do małego,
Prowincjonalnego
Miasteczka.

BURZA

Lato. Słońce piekło niemiłosiernie.
Wszystko ogarniała
Senność.
Z zachodu szła burza:
Niebo zaczęło ciemnieć,
Zrobiło się posępnie, groźnie.
Jaskółki latały tuż
Przy ziemi, to znów
Wznosiły się w górę
W swych barokowych
Piruetach.
Koniki polne i żuki kryły się
W trawę.
A niebo ciemniało, ciemniało,
Aż zrobiło się granatowe.
Nadbiegł wiatr - szaleniec Zaczął szarpać trawy,
Giąć drzewa! Bogu ducha
Winnymi ptakami rzucał,
Miotał w powietrzu!
Błysk jeden! Drugi! I grzmot!
Piorun uderzył w
Najstarszą z wierzb
Rosnących przy drodze!
Błysnął płomień!
Zapaliła się!
Byłaby pewnie spłonęła,
Gdyby nie rzęsisty deszcz.
Tylko w środku
Tliła się przez
Cała noc.
Będzie rosła, wypalił się
Tylko środek Powiedzieli drugiego dnia ludzie.

Powiedzieli spokojnie,
Bo nie wiedzieli, że
Zginęło wiele istot:
Trzy małe wiewióreczki
Z matką, wiele gniazd
Ptasich, stary dzięcioł,
Co ogłuchł od pioruna.
Znów zaświeciło słońce.
Ludzie starzy wierzyli, że
W wierzbie, w którą
Uderzy piorun, zamieszka
„Złe”, które będzie wodziło
Na pokuszenie i myliło
Drogę spóźnionym
Przechodniom, szczególnie
Tym wracającym z
Karczmy.
Dziś nie ma karczmy,
Ale kto to wie?

DZEELŻANY

Jeszcze ciepło, jeszcze słońce
Lato przypomina,
A już mgły jesienne
Snują się po ziemi.
Wiatr babim latem
Oplata łodygi krzewów.
Z drzew na wyścigi
Lecą speszone liście.
A w głębi ogrodu tyle barw:
To dzielżany Od żółci, brązu
Do czerwieni,
W bladym, jesiennym
Słońcu się przeglądają.
Ni słota, ni chłód
Nie przeraża tej gamy
Barw.
Jakby chciały swoim
Pięknem ogarnąć
Cały ogród...
Dzielżany - jesienne piękno.

PRZYJACIELU
według Z.B.

Przyjacielu, dosiądź konia!
I nie czekaj ani chwili!
Pojedziemy młodość gonić,
Taką śliczną, romantyczną Co się płoni.
Wśród łąk wonnych tatarakiem,
Gdzie się wierzba wiekiem chyli,
Mazowieckim jedźmy szlakiem
Starą groblą,
Nad Wkry wodą,
Kędyś stała i śpiewała
Taka śliczna, romantyczna Nasza młodość.
W polonezie i w mazurze
Tyle wzlotów gdzieś ku górze,
Tyle pragnień, tyle marzeń
I poezji, i wydarzeń,
Tyle piękna, zauroczeń
Czas przez palce jej przetoczył.
Ktoś ją pędził, ktoś ją gonił
I w nieznane światy wodził.
Całe życie tak bez mała...
Aż się z nami zestarzała Już nie śliczna,
Ale zawsze romantyczna
Nasza młodość.
Co potrafi w czas pogody
Rwać konwalie miast jagody Taka śliczna, niepraktyczna,
Ale po kres romantyczna
Nasza młodość...
Ryszardouń Bacciarellemu

DWIE STARUSZKI

Na starej stylowej komodzie
Lampa naftowa swoje
Lata odlicza.
Jej śliczne majolikowe kwiaty
Zdają się wonią napełniać
Pokój - zamiast światła,
Do którego ją stworzono.
Nikt nie podkręca jej knota;
Stoi jako ozdoba,
Świadek minionej epoki,
Pospołu z komodą.
Dwie staruszki czasami
Rozmowy ze sobą wiodą:
O tym czasie, który
W zegarów wsłuchiwał
Się dźwięki,
O ogniu, który płonął
Na kominku,
Jego cieple i blasku,
O balach, sukniach, frakach
I woni lawendy czy rezedy.
Piękny i romantyczny
Był to świat.
Przeszło, minęło... ileż to lat?
Stoimy razem w tym
Mikrosalonie.
Salon - to puste słowo,
Niewiele znaczy,
Bo i cóż to za salon,
Gdzie nie odbywają się bale,
A jakaś pani z jakąś panią
O poezji prawi.
Aż dziw, że je to bawi.
Cóż, inne czasy, inne mody,

Inne obyczaje.
Tak się to wszystko
Plecie... baje...
A my trwamy po dawnemu
I nie wiedzieć czemu
Zachwycają się tobą i
Moją majolikową urodą,
A nie moim światłem
Jak za dawnych lat.
No cóż, zdziwaczał
Ten świat.
Dedykuję
Mojej Przyjaciółce
Danucie Wołk

TAK WOLNO

Noc jasna.
Księżyc
Wolno po niebie
Się toczy.
Za ścianą przestali
Śpiewać Cisza obejmuje pokój
I paraliżuje sen.
Plączą się pogubione
Myśli, zdarzenia...
Zjawiają się w nich
Postacie bliskich,
znajomych...
Przeszło życie,
Minęło...
Wszystko mija...
Tak wolno wloką
Się godziny,
Tak wolno...

BARWA I WOŃ

Jestem uczulona
Na barwę i woń.
Wzruszam się patrząc
Na kwitnącą łąkę
Czy gościniec złoty
Od mleczy.
Nie potrafię przejść
Obojętnie obok
Kwitnącej dziewanny.
A już zupełnie tracę głowę
Na widok kaczeńców
Pławiących się w wodzie.
Uciekam wtedy
Do wspomnień
Tamtych mazowieckich
Łąk mokrych od wody,
Złotych od kaczeńców.
Z nabożeństwem
Biorę do rąk
Maleńkie liliowe fiołki,
A łan żółtego łubinu
Kusi jak grzech.
Kiedy patrzę na krzew
Kwitnącego bzu czy
Jaśminu, na usta
Ciśnie się modlitwa
Dziękczynna do Stwórcy
Za to przeogromne
Bogactwo
Barw i woni.

NA LUDOWĄ NUTĘ

W warkocz spleć włosy,
Idź kłosy pozbierać.
Wrzesień się zaczął,
Już zakwitły wrzosy.
Fujarki grają,
Palą się ogniska,
Dymy się wloką
Nad kartofliskami.
Skiba za skibą
Odkłada się pole
A za oraczem wrony
Korowodem kroczą.
Skiba za skibą, bo
Siewna się zbliża.
Matko Częstochowska,
Skępska, Ostrobramska,
Rzucam to ziarno,
Ażeby wyrosło,
Ażeby plonowało.
Dymy się wznoszą
Nad kartofliskami,
W żarze ogniska
Pieczone ziemniaki...
W węzeł zwiąż włosy
I wrzosami przepleć...

ŚLIWA

Stara śliwa nie chce
Się zestarzeć
I co rok odnawia
Macierzyństwo.
Piękna, rozłożysta
Trwa w swoim
Majestacie urody.
Wiosna stroi ją w biel Uwielbiana przez pszczoły
Odwzajemnia się im:
Rodzi jak młódka.
Tylko nocą
Roni swoje
Żywiczne łzy.

TAMTA MELODIA

Na dnie szuflady znalezione,
Spłowiałe,
Ledwo czytelne...
Sentymentalną nutą osnute
Jawią się słowa
Nucone przez kogoś,
Może bliskiego:
Choć nas rozdzieli świat...
Prorocze słowa Rozdzielił...
A w dali się żali...
Nie, nikt się nie żalił.
Nigdy. Tylko ten
Kotylion w szufladzie
Przywołał na pamięć
Słowa tamtej smutnej
Proroczej melodii.

JESIEŃ

Gdy przychodzi jesień,
W sercu się budzą jakieś
Nieopisane tęsknoty.
Zjawiają się wspomnienia,
Uporczywe myśli
Biegną śladami
Przebytych dróg.
Sercem szukam
Znajomych twarzy,
Przypominam słowa,
Gesty, które dziś już
Nie mają znaczenia.
Zostawiły jednak
Ślad w jakimś zakamarku
Serca.
Błądzę po latach
Młodości...
Boże, ileż to już minęło lat?

DZIWAK
ballada

Po obu stronach gościńca
Rosły dziewanny,
Wokół których zwijały się
Pracowite pszczoły.
W powietrzu czuć było
Zapach zbliżającego się
Deszczu.
Przy przydrożnej kapliczce,
Ledwo widoczny,
Siedział ni to człowiek,
Ni świątek,
Ni jakieś wiejskie „Dydko”,
Którym straszy się dzieci.
Nie, on nie straszył
A małym kozikiem
Strugał Jezuski
Tak prawdziwe i smutne
Jak on sam i boleść
Chrystusowa.
Strugał je prostotą
Swojego serca.
Pieniędzy od nikogo
Nie brał, bo i po co?
Bułkę lub kawał chleba
Dostawał od dobrych ludzi,
Jako i odzienie.
Kiedy padał deszcz
To się do kapliczki przytulał,
By mniej zmoknąć.
I tak trwali
Bóg i człowiek pospołu
W swej bliskości.
Czasem wyrzeźbił ptaszka

Dla Jadwisi, co mu ciepłą
Strawę dawała.
Albo krzyżyk na grób
Matuli, co go zostawiła,
Albo coś dla chłopaków,
Żeby go nie bili
Za to, że był głupi...
Pięknie wystrugał Jezuska
Księdzu, aby się modlił
Za matulę...
I tak żył sam między
Ziemią a niebem
Przy kapliczce,
Wokół której kwitły
Dziewanny.
Którejś wiosny zabrakło
Wiejskiego „Dydka”.
Stara Jadwisia popłakała
A ludzie mówili:
Może i głupi był,
Ale pewnie będzie w niebie,
Bo ładne Jezusiki robił.

MATKA

Cmentarną aleją
Idzie wolno,
Latami przygarbiona,
Z wiązką chryzantem Niesie znicze, płomyki pamięci.
Jest coraz bliżej
Brązowych krzyży.
Przyklęka i zziębniętymi
Palcami zapala
Lampkę po lampce.
Siąpi październikowa mżawka.
Otula ręką wątły płomyk
Ciepły, jak jej serce.
Łzy spływają razem
Z modlitwą.
Wiatr strząsa liście
Z pobliskich drzew.
Chwieje się mały płomyk.
Deszcz pada coraz gęstszy.
Przycupnięta przy grobie
Staruszka
Nie czuje chłodu.
Jest obok najbliższych.
Tylko czemu odpowiadają
Jej milczeniem...

ZADUSZKI

Płacze niebo
I ziemia płacze
W smutny listopadowy
Dzień, gdy wchodzimy
W bramę cmentarza.
Otuleni pokorą
Niesiemy białe chryzantemy
Jak listy do tych,
Od których nie nadejdzie
Odpowiedź.
Pochylamy się nad grobami
Otaczając dłońmi
Wątłe płomyki zniczy,
Które uparcie gasi
Wiatr.

CZARNE WDOWY

Czarne wdowy
Błądzą po cmentarzu:
To poprawią wieńce,
To podleją kwiaty.
Czarne wdowy
Zżyły się z samotnością,
Pobożnie przesuwają
Paciorki różańca.
Sen ich nie lubi,
Jeśli się zjawia,
To na krótko
Darząc je przeźroczem
Minionego szczęścia.
W skupieniu wysłuchują
Niedzielnych kazań...
Ludzie patrzą na nie
Z politowaniem Czerń odstrasza...
Kulą się więc w
Swych mieszkaniach
I chętnie krążą
Wśród grobów... oraz
Własnych wspomnień.
Coraz bardziej gorzknieją
I czekają starości Smutne żałobnice.

CZEGO SZUKAM

Mówił mi kiedyś
Jeden z poetów,
Że deszczem ceruje
Dziury w parasolach.
A ja, czego szukam w poezji?
Może tego chłopca,
Który wielokrotnie
Pisze list do Pana Boga,
By mu pomógł
Odnaleźć matkę.
Albo staram się
Znaczyć drogowskazy
Tym, co zgubili
Drogę do siebie.

WIGILIA

Wszystko jest jak
Przed rokiem:
Siano, biały obrus,
Płonąca choinka,
Szyby mróz pomalował
W śmieszne desenie.
My siadamy do stołu
I bierzemy do ręki
Ze wzruszeniem
Symbol Narodzenia,
Biały opłatek.
Dzielimy się pospołu,
A myśli lecą ku tym,
Których gdzieś daleko
Życie zatrzymało.
Jesteśmy jacyś odświętni,
Nie ci sami.
Z ust płyną życzenia,
Serca przepełnia radość,
A słowa kolędy płyną
Długo w wigilijną noc.
Jeśli nie masz w życiu
Nikogo, z kim mógłbyś
Się radością podzielić,
Życz szczęścia
Całemu światu.
Niech się wszystkie
Serca weselą.

Kolędo, która zjawiasz się
W noc wigilijną,
Znana mi i bliska
Jak betlejemska stajenka,
Jak żłobek oglądany
Oczyma dziecka.
Kolędo pachnąca sianem,
Białym opłatkiem,
Drzewkiem świerkowym
I śniegiem.
Roziskrzona gwiazdami,
Zwiastująca radość
Bezbrzeżną z narodzenia
Zbawiciela świata.

W domu pachnie igliwiem
I wielkim czekaniem
Na gwiazdkę, co rozświetli
Niebo promieniami,
Zwiastującą nowinę,
Że Bóg się narodził
I jest między nami
W biednej stajence.
Hej kolęda, kolęda Tak polska, tak bliska
Jak to siano na stole
I białe opłatki.
I jak roziskrzone niebo,
I jak betlejemska stajenka,
I żłóbek z Najświętszą Panną
Otulającą siankiem Boże
Zziębnięte nożyny.
Wokół pasterze, co pierwsi
Przybyli powitać Dziecinę.
Kolędo wielkiej miłości,
Wielkiej radości, w którą
Każdy z nas wierzy
Sercem dziecka.
Hej kolęda, kolęda Polska kolęda...

MOJEJ CÓRCE

Ja nie odejdę
Tak do ostatka,
Zostanę w wierszach.
Napisałam ich dużo,
Nie napisałam tylko
Najważniejszego Dla Ciebie.
A tak chciałam
W nim powiedzieć, że
Najważniejszym dniem
Była tamta styczniowa noc,
Gdy zjawiłaś się taka
Mała kruszyna.
Mróz był okrutny,
Okna zasłonił szron.
Prosiłam, by otulono
Cię kołderką.
Nie wiedziałam, że
Ta mała istota
Ma tak ogromne serce.
Życia nie usłałam
Ci różami, ale Ty
Potrafiłaś radzić sobie
W tym niełatwym świecie.
Kiedy życie w naszym domu
Zaczęło być trudne,
Stałaś się nie tylko podporą
A głównym filarem,
Wzięłaś na siebie
Ogrom trudności.
Czy byłaś aż tak silna?
Czy opatrzność Boska
Dodawała Ci sił?
Kiedy starość pochyliła

Mnie ku ziemi,
Ty podajesz mi ramię.
A drugą ręką tulisz do
Serca siostrzeńców,
Którym stałaś się matką,
I którym oddajesz
Całe swoje serce.
Ewie poświęcam

WIERSZE
ZE STARYCH KALENDARZY

Wiersze ze starych kalendarzy Ckliwe, naiwne a jednak
Czytamy je ze wzruszeniem.
Przenoszą nas w dobry
Czas naszych babek:
Czytały je wciśnięte
W miękkość pluszowych
Kanap, przy świetle
Naftowych lamp,
Roniąc wielokrotnie
Łzy wzruszenia.
Dziś karmimy się
Okruchami wspomnień
Tamtego czasu.
Oglądając stare fotografie
W kolorze sepii, zazdrościmy
Im, że miały czas na
Zamyślenie, marzenia,
Czekanie na miłość,
Żarliwe kochanie
Wielokrotnie, aż po grób.
Niewolniczo oddane
Wybrankom serc,
Umiały kochać, czekać
I wybaczać.
Cierpliwości i łagodności
Możemy się od nich uczyć.

PRZEMKOWI

Ja wiem, że najtrudniej
Wypowiadać najcieplejsze,
Najgorętsze ze słów.
To Ty wypełniłeś pustkę
W moim sercu,
Mój pierworodny wnuku.
Ty wniosłeś radość do
Mojego domu, kiedy maleńkie
Rączki wyciągnąłeś
W moją stronę, a potem
Pierwsze słowa, wspólne
Czytanie bajek,
Pierwsze spacery,
Poznawanie świata
Z tysiącem pytań i odpowiedzi.
Lata biegły. Jesteś
Już dorosły, ale została
Tamta więź.
Każda Twoja radość
Jest moją radością,
Każde potknięcie
Zostawia na sercu rysę.
Są miłości niewidoczne,
Ale silniejsze od tych,
Które się głośno wypowiada.
Serca nie oszukasz...

DO MARCINA

Trzepoczą się myśli
Jak ćmy,
Szukają słów do wiersza
O Tobie.
Kiedy człowiek chce
Powiedzieć dużo i ciepło,
Wtedy staje się
Oszczędny w słowach
Uczuć.
Nikt nigdy nie ofiarował
Mi tyle gorących,
Żarliwych oznak serca.
Może dlatego, że czujesz,
Że w moim sercu
Zajmujesz
Szczególne miejsce.
Wkradłeś się w nie przebojem,
Mój ukochany wnuku.

ALDONIE

Bociany przyleciały.
Co Ty na to?
Jesteśmy starsze
O jedną zimę,
Jesień i lato.
Nie warto liczyć lat,
Gdy znów śpiewają
Skowronki.
Przyniosę Ci kaczeńce
Z nadrzecznej łąki,
Zrobię Ci z mlecza korale
Przybrane stokrotkami,
A na swe urodziny
Dostaniesz tulipany.
Ze słów Ci splotę bukiet
Przybrany uczuciami,
W łóż go do dzbana pamięci
I niech już w nim
Zostanie.
Jak miłość do wnuczki,
Babcine kochanie.

TĘSKNICA

Czasem moja tęsknica
W snach wędruje przez pola,
„Z wiatrem gada w badylach”,
Szron zbiera na ugorach.
Idzie dalej i dalej,
Aż rozpłynie się w ciszy Tylko serce coś widzi,
Tylko sercem coś słyszy.
Budzi się zatroskana,
Łzy ociera w ukryciu...
Myśli o tym człowieku,
Co zagubił się w życiu.

Mojej córce - Małgosi

KATEDRA W CHARTRES

Witraże i lazur,
Lazur i witraże.
Wzniosłość gotyku,
Ogrom podziwu
Uskrzydla to dzieło.
Katedra Panny Marii
W Chartres.
Światło w witrażach Pielgrzymi olśnieni
Wpatrują się w bogactwo
Pasteli; gotyk
W błękitnym wzlocie
Ku niebu.
Mistyczne światło witraży
Zdaje się wołać:
Bóg jest światłością,
Uwierzcie światłu...
Człowiek tu
Zespala się z Bogiem.
Myśli jaskółczym lotem
Lecą ku lazurom.
Modlitwa, głos dzwonów,
Chóralny śpiew,
Błękit witraży
Splatają się w jedną
Niebiańską całość Bóg jest światłością,
Uwierzcie światłu.

ZAMKI NAD LOARĄ

Zamki nad Loarą, jakby
Rzędem stanęły
Nad lazurową wodą.
W nich legenda z legendą
Się splata.
Objedź pół świata,
A nie zobaczysz razem tyle
Kamiennych budowli.
W legendę uwierzysz, jeśli
Zobaczysz te zamknięte
Dziedzińce, wieże, komnaty,
Zawiłość krużganków...
Zrozumiesz, że tu królowała
Miłość, intryga, zdrada,
Zemsta i śmierć.

WIADOMOŚĆ

Nie było nawet depeszy,
Tylko telefon...
Drżący głos w słuchawce:
Odeszła... i cisza,
Cisza przytłaczająca,
Okrutna cisza...
Kładzie na widełki słuchawkę
Powoli, bardzo powoli.
Zaczyna rozumieć
Bolesną prawdę Odeszła... a przecież
Była jeszcze młoda,
Mogła żyć... Czemu
Myśli kłębią się, krzyczą
Bólem? Dlaczego?
Nie miała życia
Usłanego różami, a
Taka była ładna
W góralskim kapelusiku.
Kobieta siedzi w fotelu
Z fotografią w ręku
I pytaniem na ustach:
Dlaczego?
Godziny mijają,
Myśli szybują w dzieciństwo Tyle ich było...
Kurczy się gromadka...
Ironia człowieczego losu.
Za oknem świergot Kobieta machinalnie
Otwiera lufcik, sypiąc
Wróblom okruszyny.
Mogła żyć - myśli
Wpatrzona w fotografię Niezbadane są wyroki
Boskie...

Mojej Siostrze Krystynie - poświęcam

DO KSIĘŻNEJ ANNY JABŁONOWSKIEJ

Tw ój duch, Księżno,
Wiódł mnie do tego
Miasteczka, które urzekło
Cię swoją urodą,
Które było Twoim
Ostatnim bastionem.
Chodzę alejami parku,
Tw ojego parku...
Kasztany kandelabrami
Rozbielają zieleń.
W najśmielszych marzeniach
Nie mogłam przypuszczać,
Że będę stąpać
Po Twych marmurowych schodach,
Oglądać cudowną panoramę
W ód z Tw ego tarasu.
Stałam w salonie, gdy
Wiatr poruszył firankę:
Może Tw ój duch,
Mądra Sapieżanko,
Czuwa nad pałacem.
Siedząc przy kominku
Zdawało mi się, że
Ciepło Tw ego serca
Ogrzewa salon,
Że za chwilę odsunie
Się kotara i wejdziesz
Dostojna w swym książęcym
Majestacie.
To na Tw oje spotkanie
Król wstawał,
Aby Cię powitać.
Jak to się stało, Księżno,
Że musiałaś z tego pałacu

Odejść na wieczne
„Wygnanie”?
Ty, która nie szczędziłaś
Ojczyźnie sił ani pieniędzy,
Nawet po śmierci złożyłaś
Ofiarę.
Tw ój pałac w Siemiatyczach
Rozświetlił się łuną
Na powstańczym niebie.
Spłonął w ostatniej bitwie,
Została tylko oranżeria,
Która wieloma oknami
Wspomina Twą wielką
Miłość do przyrody.
Takie to myśli snuły
Mi się po głowie, gdy
Siedziałam przed Twym
Portretem przez współczesnych,
Mniej lub wiernie,
Oddanym na płótnie.
Księżno, pałac w Kocku
Zwą Tw oim pałacem.
Zostałaś w historii,
Zwyciężyłaś czas...

S?

JASZUNY
ballada o Ludwice Sniadeckiej

Czytałam kiedyś piękny
Wiersz Balińskiego
O Ludwice Sniadeckiej,
Która tęskniąc
Nad Bosforem pisała
Do siostry
Prosząc o ziemi grudkę
Z Jaszun pachnących mgłami
I znad Mereczanki,
Która się wije meandrami,
Zasuszoną
Modrą niezabudkę.
Z ziemi, z której uciekła,
Bo uwierzyła w miłość.
Los jej nie oszczędzał,
Kiedy zrozumiała,
Że jej przyjdzie
W Azji złożyć swoje kości,
Nie w Jaszunach, gdzie
Na starym cmentarzu
Balińskich i Śniadeckich
Spoczęły już cztery pokolenia.
Niech choć odrobinę
Ziemi
Sercu bliskiej rzucą
Jej do grobu, z niezabudką,
Położą na serce - będzie
Śniła o tamtych kwiatach,
Które dla niej zrywał
Poeta Słowacki.
Nie spełniono jej prośby:
Okazji nie było,
Nikt na Wschód

Nie wybierał się
Tamtymi czasy,
Zapomniano już o tym.
Dwa wieki m inęły...
Tylko po cichu mówiono,
Że w parku coś straszy.
Ponoć często widziano
Przy świetle księżyca,
Jakąś białą postać,
Jak nad brzegiem
Mereczanki zrywała kwiaty,
Tuliła je do serca.
Czasem stawała zadumana
Patrząc w okna pałacu,
A potem szybko
Uciekała i ginęła
W głębi grabowej alei.
Ja wierzę, że w podaniach
Część prawdy się mieści:
Duch uwolniony z ciała
Młodzieńczej ułudy
Szukał marzeń pogubionych
Wśród jaszuńskich mgieł.
A może słów miłości
W ielkiego poety...
Pewnie je odnalazła,
Bo nie wraca więcej.
Teraz pałac Balińskich
Oczyma pustki straszy,
A brzegi rzeki
Każdej wiosny
Błękitnieją od
Niezapominajek.

NIESZCZĘSNA KRÓLOWA

O Twej piękności pisali poeci
I nie czarami, nadobna Litwinko,
Uwiodłaś króla a miłością.
On u nóg Twych złożył
Swoje serce razem ze
Sznurem pereł i koroną.
Diadem z nich zdobił Cię
Podczas koronacji.
Legendy o tej miłości
Snują się po
Krakowskich uliczkach
I wileńskich zaułkach.
Echem roznoszą się
Nad ruinami
Tykocińskiego zamczyska, które
Lubiłaś bardziej od Wawelu,
Gdzie tak niegościnnie
Zostałaś przyjęta.
Tęskniłaś do Wilna...
O tej tęsknocie szeptałaś
Zygmuntowi, który czuwał do końca
Przy Twym łożu.
Krótko trwało Twoje
Szczęście, Barbaro...
Życie Ci okrutny
Zgotowało los.
Król dotrzymał słowa,
Choć nie mógł
Uwierzyć w tę śmierć.
Wracałaś na Litwę,
A za Twą trumną
W orszaku żałobnym
Jechał zbolały Mąż i Król.
Spoczęłaś na wieki w katedralnej
Krypcie... duch Twój jednak
Pozostał przy Tym,
Któremu oddałaś serce.

MATKO OSTROBRAMSKA

Ilekroć przekraczam
Renesansową bramę,
Ogarnia mnie pokora
I wzruszenie:
Idę szlakiem pielgrzymów
Pnących się po wyżłobionych
Kamiennych schodach,
Przez które przeszły
Pokolenia.
Wiodła ich wiara
I głęboka miłość
Ku Tobie, Matko
Miłosierdzia.
Ich liczebność przetrwała
W kamieniu...
Szli z nadzieją
W T w o je miłosierdzie.
Klęczę przed Twym
Pięknym obliczem,
Po którym spływa
Łza renesansu.
Tyle spoko ju w skrzyżowaniu
Rąk...
Rozdzielasz ten spokój
Wszystkim, którzy
Garną się do Ciebie,
Szafarko łask,
Matko Ostrobramska.

KONWALIE

Na ulicy mała dziewczynka
Sprzedaje konwalie,
Z pokorą patrzy w oczy
Przechodniów...
Wzięłam z jej rąk
Mały, biały bukiecik...
Ogarnęło mnie wzruszenie
Pod wpływem ich woni,
Uroku czy swoich wspomnień Ktoś bliski przyniósł
Do mojego olsztyńskiego domu,
Wonią
Objęły cały pokój,
W blasku płonącej lampy
Ich małe dzwoneczki
Wyglądały niemal
Baśniowo...
Kiedyż to było? Tak dawno.
I oto znów niosę do domu
Baśniowe piękno Konwalie, zwiastuny wiosny.
Czytałam gdzieś,
Że w dzwonkach
Konwalii mieszkają elfy Zwiastuny miłości.
Jak więdną konwalie,
Elfy ulatują... jak miłość.

ZMIENNOŚĆ

Biała ławeczka
W sadzie wśród bzów
I dużo łez,
I gorzkich słów.
Odszedł pan,
Została pani
I ostry ból,
Co serce rani.
Myśli się rwały:
Czemu? Dlaczego?
Przecież oboje...
Przecież mi...
A w okół sad,
Pachnące bzy.
♦
Za kilka lat
Siedzieli znów
Na białej ławce
Wśród lila bzów.
Nie było słów,
Nie było łez,
Pewnie miłości
Nie było też.
Patrzył w jej oczy,
Z pytaniem zwlekał.
Ona myślała Czemu powrócił?
Nikt go nie czekał...
Wstała, odeszła,
Skryły ją mgły.
Został samotny...
Pachniały b zy ...

DO CÓRKI

Nie pal tych listów Je pisała miłość,
W nich ukryły się
Wspomnienia...
Nie niszcz tych listów Małe, pożółkłe skrawki
Papieru pachną macierzanką,
Szumem olsztyńskich lasów.
Nie pal tych listów Choć zabrakło adresata,
One żyją znakiem
Tamtego czasu...
One są cząstką tego,
2 kim tak okrutnie
Rozprawił się los.
Nie pal tych listów...

UMKNĘŁA MI MYŚL

Umknęła mi myśl,
Gdzieś się zapodziała.
Siedzę nad zeszytem
Godzinę bez mała
I czekam ...
M oże się pojawi:
Ciekawa, bezbrzeżna,
Dalekosiężna i
Dalekobieżna.
Wesoła jak motyl
Czy smutna jak łza,
Wiotka niczym brzoza,
Gorąca jak skra,
Która parzy i boli.
Cudowna jak miłość,
Kusząca jak grzech,
Dobra jak modlitwa,
Radosna jak śmiech,
Który bawi.
Ciemna niczym chmura,
Czy jak słońce jasna,
Ale zawsze moja,
Ale zawsze własna.

PRZEZNACZENIE

W zielonej teczce leżą
Listy od Ciebie.
Moje przeznaczenie Pożółkłe skrawki papieru.
Czy kochałam? Nie wiem.
Było w nich tyle ciepła,
Zaklęć, błagań, próśb Nie oparłam się...
Uwierzyłam...
Zielona teczka nosi
W sobie czyjeś
Marzenia, pragnienia,
Których byłam
Adresatką.
Nie zawiodłam...
Z czystym sumieniem
Palę ognie ofiarne...

O MNIE

Pomyliły się moje drogi,
Często wyboiste.
W snach błądzę
Szukając
Roztrwonionych
Marzeń.
Potykam się o imiona bliskie,
Bardzo bliskie...
Czytam wyblakłe, pożółkłe
Listy i usiłuję przypomnieć
Adresatów Wspomnienia
Pomagają mi
Żyć.

TALIZMAN

Każdy ma w swej pamięci
Obraz trochę złudny,
Owiany pięknem wspomnień,
Wyłączny, własny, osobisty,
O którym można myśleć
A powiedzieć trudno.
Fragmenty zdarzeń,
Czyjeś ciepłe listy,
Jakiś strzęp ocalony
Niespełnionych marzeń...
W najtrudniejszych chwilach,
Na życia zakręcie
Dobywamy go z naszej
Szuflady pamięci.
Grzejemy przy nim serce
I wierzymy święcie,
Że pomaga nam żyć.

ODPOWIEDŹ

Czy pani nie boi się
Pisać o swojej prywatności?
Zadano mi pytanie,
Czy się nie boję?
Ja nie potrafię
Pisać o tym, czego
Nie przeżyłam.
Nie uciekam przed
Wspomnieniami.
One są silniejsze:
Stają przed oczyma
Upominając się o
Schedę pamięci.
Świat dzieciństwa
Pachnący tatarakiem...
Młodość, gdzie miłość
Wodziła mnie
Swoimi ścieżkami.
Wszystko wtedy
Wydawało się proste
I Bóg był bliżej...
A potem
Życie w teatr wpisane,
Piękne i trudne
Zarazem...
Nic nie żałuję Niczego - w moim ciekawym,
Choć trudnym życiu.

JESIENIĄ

Snuje się, snuje
Nić babiego lata
Po wrzosowiskach,
Łąkach, lesie.
Cienkie przędziwo
Wiatr niesie Zaczarowaną nić.
Jakież wrzeciono
Mogło ją wić?
Może jesienne tęsknoty,
Skrywane
Marzenia?
Siada gdzieś na
Skraju w srebrnej pozłocie.
Jest w niej coś
Niespełnionego.
Podobne naturze człowieka,
Co za czymś goni,
Ucieka...
Nim się gdzieś
Zakotwiczy,
Często zraniony
Przez życie,
Snuje swoje
Wspomnienia,
Niczym nić
Babiego lata...

NIE ZROZUMIE

Napisał Pan, Redaktorze,
Że nie wychylam się
Za opłotki miasteczka.
T o prawda... wrosłam w Podlasie
Korzeniami sosen i brzóz.
Tylko serce czasem w łóczy się
Po mazowieckich równinach,
Gdzie nie Bug a Wkra
Meandrami się wije wśród
Łąk pachnących tatarakiem
A torfowiska porastają pałki
Dostojnych rogoży.
Gdyby Pan uwierzył, ile czaru
Mają samotnie rosnące
Polne grusze,
Znaczące miedze modre
Chabrami, brzęczące od trzmieli,
Męki Pańskie na dróg rozstaju,
Wtulone w jarzębinę czy czeremchę,
Zwane przez lud „figurkami”.
Jak pachnie świeżo
Skoszone siano, a jak
Smakują ulęgałki Tego się nie da zapomnieć,
Tylko o tym mówić
Niepodobna, bo nikt
Nie zrozumie...

Janowi Leończukowi

MOJE MAZOWSZE

Równino mazowiecka
Niezrównana w uroku,
Modra od chabrów,
Złota od kaczeńców.
Ziemio mazurków
Chopinowskich,
Wierzbami znaczona...
Tęsknię do twoich
Dawnych strzech,
Chałup malwami zdobionych,
Co się ustawiły
Niczym do poloneza...
A wszystko spięte
Jak broszą Moją tęsknotą...

KIEDY ODCHODZIŁA

Kiedy odchodziła, zabrała w oczach
Pejzaż swojej wioski,
Pól mazowieckich faliste równiny,
Miedze znaczone polnymi
Gruszami,
Szum wiatru w liściach
W iśniowego sadu.
Kiedy odchodziła, zabrała ze sobą
Klekot bociani i jaskółek
Barokowe loty.
Poszła za nią purpura maków
I chabrów błękity.
To wszystko splotło się
W nostalgiczną siłę Bo gdzież zobaczyć można
Takie łąki złote od
Kaczeńców a srebrne od rosy,
Torfowiska w zieleni tataraku,
Który ma coś z magii
Czarodziejstwa.

POZOSTAŁ TYLKO

Gdy wyjdziesz
Na skraj wioski,
Ujrzysz biały dom.
Nie... nie ma domu,
On żyje tylko gdzieś
W twoim wspomnieniu.
Obce go zburzyły
Ręce Nie ma ścian
Bielonych wapnem.
W e wspomnieniu moim
Kwitną w ogrodzie
Bzy,
Dom wtulony
W rozłożysty,
Wiśniowy sad,
Gałęzie drzew
Pukają w okno
A nocą zamieniają
Się w strachy...
Zabrakło naszych
Dziecięcych kryjówek Zostały tylko miedze
Z purpurą maków,
Staw z kapelą żab
I krzyż ręką ojca
Postawiony.
Stoi samotny
Otulony rdzą
Jesiennych jarzębin,
Samotny na rozstaju...

WRZOSY

Niby banalny, zwykły temat:
Jesień, wiatr strząsa liście z drzewa.
A moje j duszy fioletowo,
A w moim sercu radość śpiewa.
Dostałam dziś bukiecik wrzosów
Wstążeczką trawy przewiązany.
Wrzos, to moja miłość z dzieciństwa
Jesiennym wiatrem mgieł owiany.
Gdzież jest ta jesień purpurowa,
Moja i twoja - ta „bońkowska”?
W jakich ją mam opisać słowach
W jakich ubarwić mam ją głoskach?
Tyle się w życiu wydarzyło,
Tyle minęło już jesieni.
A ja tak często myślą wracam
Do tamtych lat i tamtych cieni.
Pamiętasz, jak mi rwałeś wrzosy
Prześliczne, mokre jeszcze rosą?
Nie chciałam przyjąć, bo mówiłam,
Że wrzosy zdradę w sobie niosą.
Dzisiaj nie wierzę w żadne czary
I myślę o tym ze wzruszeniem,
A naszą przyjaźń „mazowiecką”
Innym nazwałabym imieniem.
Los nam wyznaczył różne drogi,
Inne kierunki, życia inne.
Nie można winić tu nikogo A najmniej temu wrzosy winne.

OSOBIE

Nie lubiłam chodzić
Prostą drogą,
Ale zawsze tak jakoś
Na przełaj, gościńcem,
Po ugorach, łąkach,
Po kretowiskach...
Jakieś licho w odziło
Mnie tam, gdzie trzciny,
Burzany, dzikie chaszcze,
Niedostępne szuwary.
Tkwiło w e mnie
Coś dzikiego, zwariowanego,
Zachwycałam się tym,
Co ludzie mijali obojętnie.
Potrafiłam zauroczyć się
Czasem jakąś oszronioną
Gałązką. Przynosiłam do
Domu całe naręcze
Roślin dziko rosnących
Na torfowiskach.
Rodzeństwo patrzyło
Z politowaniem na
Moje dziwactwa, na
Które nie było rady.

Powiadasz, że wiersze mo je
Mają barwę chabrów
Rosnących na miedzy.
A mnie się wydaje, że
Są w nich także kolory maków,
Fiolet kąkoli, złoto kaczeńców
I pow iew płatków dziewanny,
Królowej ugorów...
Ale znajdziesz w nich jeszcze
Tęsknotę wierzb podlaskich
I mazowieckich,
I samotność grusz polnych
Tu i ów dzie znaczących granicę.
A między strofami
Odczytasz jeszcze cień smutku,
Którym obdarzyło mnie życie.

Powracam do miejsc bliskich,
Gdzie brzoza topoli się kłania,
Na miedzach w zadumie
Stoją polne grusze,
Przydrożne kapliczki
Kwiatami rumianku
Się stroją.
Za cmentarnym murem,
Snem wiecznym
Po trudach życia,
Spoczęli moi bliscy:
Pradziadowie, Dziadowie
I Ci najdrożsi Dawcy żywota, które
Również ma się ku końcowi.
Na rozstaju dróg,
Męka Pańska drogowskazy
Życia wytycza.
Dalej - wieś moja, która
Wyszła ze słomianych strzech,
Kościół z tłumem wiernych Pod wezwaniem Matki Boskiej
Siewnej —w sercu
Wioski niczym opoka trwa.
Klękam u stóp ołtarza i
Modlę się łzami powrotu...
W okół obce twarze
Patrzą ze zdziwieniem
Na nieznajomą.
Tylko Maria poznaje
Tamtą małą dziewczynkę,
Która maiła Jej ołtarze Staruszki lipy szumią
Jak dawniej „Ave Maria”.
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NASTURCJA

Nasturcja, patronka
Wiejskich ogródków,
Pali się barwami
Słońca i radości.
Wabi barwne motyle,
W jej parasolach liści
Grają kapele świerszczy Zieloni grajkowie.
Wsłuchują się w ich
Muzykę jaskółki
W gniazdkach
Uczepionych dachów
Wiejskich chałup Uczepione chałup gospodynie
Plotkują zawzięcie.
A wszystko to się dzieje
Za sprawą nasturcji,
Patronki wiejskich ogródków.

JEST TAKA KRAINA

Jest taka kraina,
Gdzie w szuwarach
Cisza się tuli do trzcin,
Gdzie jaskółki wróżą
Letnie deszcze,
Gdzie konwalie
Odurzają wonią
A wieczorem
Koncertują świerszcze.
Gdzie na miedzach
Rosną polne grusze,
Chaber z makiem,
Mak z rumiankiem
Gada,
Mlecz z jaskrami
Złoci wiosną łąki,
Bociek gniazdo
Na dachu zakłada.
W noc świętojańską
Ogień, płynące po w odzie
Wianki, złoci;
W lesie zakwita pięknie
Złudny kwiat paproci.
Mazowsze moje,
Tyloma barwami
Przybrała się Boska ręka.
Tu pochyla się
Po mały kłos żyta
I przed Bożą Męką
Się przyklęka.
I jak mówił Norwid,
Podnosi się do ust chleb
„Przez uszanowanie”,
Bo Ty go dałeś nam,
Panie.

Wiersze pisane przed przyjazdem
Papieża do Drohiczyna 10 czerwca 1999 r.

DO SŁOWACKIEGO
Sprawdziły się Tw oje proroctwa,
Juliuszu, że dla słowiańskiego
Papieża Bóg otworzy
Piotrowy tron:
„W sercach się zacznie siła,
światłość i Boży ożyw i duch”.
*
I przyszedł dzień:
Z wawelskiej w ieży
Ozwał się głos dzwonu Polak Papieżem!
I leciał ten głos
Z Krakowa, Wadowic,
Po Jasną Górę, G iew ont...
Ozwały się inne dzwony,
Obudziły serca w wierze Polak Papieżem!
Cieszyliśmy się
A z nami świat:
Na Piotrowym Tronie
Polak, nasz brat!
Lecieliśmy jak ptaki
Do W iecznego Miasta,
Niosąc Mu w dani
Naszą miłość, modlitwę,
Naszą wielką radość.
A On pokornie mówił, że
Już jako dziecko
Zawierzył Jasnogórskiej
Królowej...
Piotr naszych czasów wiedział,

Że swoją posługą apostolską
Winien objąć wszystkie
Narody.
I szedł Wielki Pielgrzym
Niosąc modlitwę, miłosierdzie,
Słowa wiary nawet tam,
Gdzie się jej wyrzeczono;
Przywracał ją i umacniał.
Ojcze Święty, umocnij i nas
W wierze Chrystusowej.
Bóg dał Ci łaskę miłości Bożej,
A Ty ją rozdajesz jak chleb
Z Piotrowej łodzi...
Każda Twoja pielgrzymka
Jest darem niebios.
*

Kim byłeś, Juliuszu?
Że Bóg powierzył Ci
To święte proroctwo.
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I PRZYSZEDŁ DZIEŃ..
papieski polonez

Spełniły się dziadów modły,
Ziściły się ich błagania,
Bóg przysyła znak widom y
Dla narodów pojednania.
Następca Piotra na ziemi,
Największy Polak wszechczasów,
Nawiedza nasze Podlasie
Zielone od łąk i lasów.
Wyciągamy nasze ręce,
Otwieramy serc swych bramy
I radością przepełnieni,
Ojcze Święty, Cię witamy.
Tu, gdzie lemiesz wyoruje
Dziadów już zetlałe kości,
Co oddali życie broniąc
Mowy, wiary i wolności.
Ta ziemia Cię dziś wita
Otwartymi ramionami:
Żyj nam długo i pozostań,
Ojcze Święty, sercem z nami.
Chylimy przed Tobą głowy,
Usłysz serc podlaskich bicie.
Ojcze Święty, pobłogosław
Nas na dalsze nasze życie.

RADOSNY DZIEŃ

Wiele kart zapisano
O tej pięknej ziemi,
Często krwawych...
Historia żłobiła tu
Swe trudne koleje.
I oto teraz,
Na skraju trzeciego
Tysiąclecia, Podlasie
Zapisze złotymi
Zgłoskami daty,
Które będą powtarzały
Dęby dębom,
Sosny sosnom,
Brzozy lipom, że
Po tej ziemi stąpał
Największy mocarz
Naszych czasów,
Któremu Bóg powierzył
Swoje królestwo
Na ziemi.
I pokłonił się stary
Drohiczyn,
Wszystkie świątynie
Otwarły swe bramy
W radosnym powitaniu
Piotra naszych czasów.
I ozwał się głos radości
Rzeszy wiernych:
Witamy Cię,
Ojcze Święty!
Witamy
Na naszej podlaskiej,
Umęczonej ziemi.
Witamy Cię pieśnią,

Modlitwą
I naszą głęboką wiarą.
Ty jesteś
Naszą nadzieją,
Naszą ostoją,
Ty jesteś opoką
Kościoła na ziemi.
A kroniki zapiszą
Najpiękniejszą
Z kart historii
Podlasia,
Roku pańskiego... 1999-

czerwiec

POSŁANIEC BOŻY
wiersz w stylu Stanisława Wyspiańskiego

Ozwał się dzwon,
Wawelski dzwon,
Że oto on,
Papieski tron
Jest Polakowi dany.
Wskazał Mu Bóg
Tak wiele dróg
Na naszej pięknej
Ziemi.
Z radością więc
Podąża On,
Nie straszne Mu
Kule ni grom.
Przecież On wie,
Że trzeba iść,
Bo jest Posłańcem
Chrystusa na tej
Ziemi.
I oto Jego
Miłości głos
I wiary głos
Rwie pęta i kajdany.
I kurczy się,
I kruszy się
Niewiary mur przeklęty.
Wyciąga się
Tysiące rąk,
Wołają w krąg,
Błagają w krąg:
Ratuj nas, Ojcze Święty!
I rusza w świat
On, Polak - brat,
Skąd słyszy te wołania,
Bo wierzy, że
Nadejdzie dzień
Narodów pojednania.
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MATKA BOSKA SIEWNA

Omodlona przez pokolenia,
Madonno Dziadów moich,
Matko Boska Siewna,
Od w ieków królujesz
W Bońkowskim kościele.
Mazowiecka Madonno Torfowisk,
Łąk rozmodlonych
W w oni tataraków.
Latem się łany zboża
Do stóp Twych kołyszą,
Gdy w niedzielę sygnaturka
Do modlitwy wzywa.
Mario mojego dzieciństwa,
Ileż to razy modliłam się
Wpatrzona w Tw e
Święte oblicze.
Ileż próśb zanosiłam,
Ileż podziękowań,
Tobie Matko, błogosławiącej
Za pługiem oraczy.
*

Dziś wielokrotnie w snach
W idzę Ciebie stąpającą
Boso po zoranej roli.
Z płachty przerzuconej przez
Ramiona, świętą ręką
Rzucasz w ziemię ziarno.
Masz w warkocz splecione
Włosy i oczy mojej Matki.
Mario Przenajświętsza,
Błogosław i wspieraj tych,
Co Ci zawierzyli i bądź
Orędowniczką tym,
Co legli w grobie.
Madonno, której dzieckiem
Splatałam z chabrów lazurowe
Wianki,
Matko Boska Siewna.

KRZYŻ

Styczeń
Wpisał się w historię
Mojego miasta
Krwawymi zgłoskami.
To tu powstańcy stoczyli
Ostatnią krwawą bitwę
Nie szczędząc ofiar.
Miasto moje, ciebie broniły
Nawet groby - barykady.
A później zostali tu
I ci, co się bronili,
I ci, co się wdarli Śpią pogodzeni.
Pałac Twój, Księżno,
Żywą pochodnią
Podpisywał klęskę.
Niemi świadkowie W iekowa kapliczka
I stare dęby, które
Umierają przy pomocy
Ludzi.
Na wzgórzu przy Górnej
Stanął krzyż.
Postawili go po to,
By serca podnosił,
Przynosili tam kwiaty
Wierni i niewierni.
A one się czepiały
Jezusowych cierni
Jak łzy...
Po tych, co odeszli
I których zabrano
W bezdroża Sybiru...
Minęły prawie dwa wieki Krzyż trwa, choć przez
Nieczułą rękę podk opany,
Krzyż trwa w prawie
Mocnym - przez
Boga pisanym.

MOJE WIERSZE

Moje wiersze w swej prostocie
Porównuję do rumianków,
Mają zieleń smętnej sosny
I zapachy macierzanki.
Sercem wrosłam w ptasi świergot
I zielony liść lipowy,
Wspomnieniami zabłądziłam
W mazowiecki pejzaż płowy.
Potem lotem roztęsknienia
Jak jaskółka fruwająca,
Wracam tutaj na Podlasie,
Gdzie się sosna pławi w słońcu.
Co mi bliższe? Nie odgadnę.
Co mi droższe? Nie zrozumiem.
Za Mazowszem w ciszy tęsknię,
Bez Podlasia żyć nie umiem.

DO BOGA

Panie mój, w drodze
Mojego życia wielokrotnie,
Świadomie czy nie,
Zbaczałam na bezdroża.
Moje życie powierzone
Marii sprawiało, że
Odnajdywałam się.
Dzięki Ci, Panie, za
Tę łaskę przetrwania
Najtrudniejszych chwil.
Jesteś nieskończony w
Swej dobroci, Boże.

ZBAW MNIE, PANIE

Za moją prostotę wiersza,
Za nie wyszukiwanie
Modnych form i metafor.
Za odwagę własnej drogi,
Za samotność z wyboru,
Za moją ucieczkę w poezję
- Zbaw mnie, Panie...

Zafascynował mnie tomik wierszy Zofii Pomian Piętki z Siemiatycz
pt. "Zamyślenia” wydany w 2003 roku przez białostockie wydawnic
two „Prymat”. Poetka nie urodziła się w Siemiatyczach, ale przebywa
w nich od 40 lat i jest tu powszechnie znana, bowiem prowadząc ama
torskie zespoły teatralne zdołała uwrażliwić na poezję i teatr zastępy
młodych ludzi. Niektórzy z nich sprawują obecnie władzę w mieście
i być może dlatego są bardziej skłonni wspierać regionalną kulturę. Z
wierszy pani Zofii przebija wielki szacunek do człowieka, jego pracy,
osobowości oraz do natury, jej bogactwa i piękna. Na takie refleksje
może zdobyć się tylko człowiek głęboko wrażliwy, mający za sobą
różne doświadczenia, pogodzony z życiem i dlatego ze spokojem
przyjmujący to, co mu ono przyniesie. Pani Zofii nie wciąga nerwowy
nurt życia codziennego, ona nigdzie się nie spieszy, nie skarży na ni
kogo i na nic. Jej poezja uspokaja i jest jak balsam, który koi rozdygo
tane serce. Jak wiele refleksji i pogodnych myśli może w yzw olić taki
skromny poetycki przekaz. Gdyby zechcieli sięgnąć po tomiki poezji
politycy może byliby mniej nerwowi, złośliwi i podejrzliwi, ale za to
bardziej skuteczni w swoich działaniach. Kochajmy zatem poezję.

Krystyna Marszałek Młyńczyk

Dla Zosi..
...Gwiazdy błękitne, kwiateczki czerwone
Będą ci całe poemata składać Ja bym to samo powiedział co one
Bo ja się od nich nauczyłem gadać...

J. Słowacki
Ludzie powiadają:
Ucieka tak szybko czas Poeci piszą:
...Kołem nie hamowanym
lotny czas uchodzi ...Czas nasz zgodzony
z ziemi zegarami ...Czas złym jest powiernikiem ...Czas ma coś gorzkiego w sobie ...Czas sam jest nieszczęśliwy ... A czas niewolny
jak bieży
tak bieży...
...Przeminął czas ...Przeminął czas młodości. Ty go Zosiu zatrzymujesz
pięknym słowem
Kolorowym obrazem ziół
Wrażliwością
w obcowaniu z przyrodą
Wspomnieniem bliskich Tobie
Zauroczenia
delikatne tęczowe
pachnące wiosną
upojone żarem lata
sytością jesieni
kwitnąć będą Twoją pamięcią na przekór
nieubłaganemu Czasowi.

Wiersze Zofii Pomian Piętki wyrastają z najtrwalszego materiału, ja
kim jest miłość. A uczucia miłości utulają darowany czas - przestrzeń
i tych, których los postawił na naszej drodze. Prowadzą te wiersze
ludzkimi drogami, na których nie brak bólu i radości. Nie towarzyszy
im bunt a jedynie nostalgia i zrozumienie życia. Wyrastają wszak z
miłości a ona przypomina frazy z listu św. Pawła do Koryntian: „Gdy
bym mówił językami ludzi i aniołów a miłości bym nie miał byłbym
jako miedź brzęcząca (. . . )”. Wiersze pełne uczuć poszerzają i nasze
zauroczenia, prowadzą ku zapomnianym wyrajom, jak ku utraconym
przestrzeniom Edenu, aby raz jeszcze zakosztować życia. A jeżeli
wiersz przestaje być egoistycznym prezentowaniem swoich stanów,
nie zawsze odczytywalnych tzw. śmiertelnikom, i potrafi dzielić się z
innymi wzruszeniami i ku wypowiedzeniu własnych wzruszeń prowa
dzić - najpełniej poszerza podarowaną przestrzeń. I za to przesłanie,
któremu Zofia Pomian Piętka w swoim poezjowaniu, pozostaje wier
na - w imieniu jej czytelników, dziękuję
t

Jan Leończuk

SPIS WIERSZY
Opatrzność Boska
11
O poezji
12
Wiersz bez tytułu
13
Amarylis
14
Pogubione marzenia
15
Mój dom
16
Świat jest piękny
17
Zdziwienie
18
Wyspy szczęśliwe
19
Szukam przyjaciół
20
Pozostała
21
Głodomory
22
To się tylko tak wydaje
23
Mogło być inaczej
24
Wrony
25
Smutna wiadomość
26
Prowincjonalne miasto
27
Burza
28
Dzielżany
39
Przyjacielu
31
Dwie staruszki
32
Tak w olno
34
Barwa i w oń
35
Na ludową nutę
36
Śliwa
37
Tamta melodia
38
Jesień
39
Dziwak
40
Matka
42
Zaduszki
43
Czarne w d ow y
44
Czego szukam
45
Wigilia
46
Kolęda
47
Hej kolęda, kolęda
48
Mojej córce
49
Wiersze ze starych kalendarzy

Przemkowi
52
Do Marcina
53
Aldonie
54
Tęsknica
55
Katedra w Chartres
56
Zamki nad Loarą
57
Wiadomość
58
Do Księżnej Anny Jabłonowskiej
Jaszuny
6l
Nieszczęsna królowa
63
Matko Ostrobramska
64
Konwalie
65
Zmienność
66
Do córki
67
Umknęła mi myśl
68
Przeznaczenie
69
O mnie
70
Talizman
71
Odpow iedź
72
Jesienią
73
Nie zrozumie
74
Moje Mazowsze
75
Kiedy odchodziła
76
Pozostał tylko
77
Wrzosy
78
O sobie
79
Powiadasz
80
Powroty
81
Nasturcja
82
Jest taka kraina
83
Do Słowackiego
84
I przyszedł dzień
86
Radosny dzień
87
Posłaniec Boży
89
Matka Boska Siewna
90
Krzyż
91
Moje wiersze
92
Do Boga
93
Zbaw mnie, Panie
94

Poplątały się moje drogi

Przyjacielu, dosiądź konia, pojedziemy
młodość g o n ić
W tulić się w kon ary drzew i uwierzyć, że św iat jest dobry

Na każdym rozstaju wita nas Męka Pańska

Nie m a dom u, nie m a wiśniowego s a d u ...
zo stał tylko krzyż n a dróg rozstaju wtulony
w g a łą z k i ja rz ę b in y

Pod wierzbami złoty cień się kłania

W parku Księżnej Anny Jabłonowskiej

K rzyż trw a w p ra w ie m ocnym, p rz e z Boga p isan y m

