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WSTÊP

Krystyna Wanda Jackiewicz urodzi³a siê 4 grudnia 1920 roku
we Lwowie jako pierwsze dziecko Fryderyki z domu Barnasz
i Karola Kernbergów. Jej matka by³a nauczycielk¹, ojciec –
zawodowym wojskowym1, a jednoczeœnie postaci¹ ogólnie znan¹
w mieœcie.

Ubóstwia³ teatr i aktorów, sztuki piêkne, malarzy,
pisarzy, poetów, cyganeriê, kobiety i m³odzie¿. [...]
mia³ charakterystyczn¹ g³owê i postaæ, i karykatury
jego robione przez Zdzis³awa Czermañskiego [...]
i innych wisia³y u Atlasa2.

S³u¿y³ miêdzy innymi jako doradca techniczny przy re¿yserii
Ga³¹zki rozmarynu Zygmunta Nowakowskiego w Teatrze
Wielkim. Sztuka grana by³a piêædziesi¹t cztery razy w sezonie
teatralnym 1938/39, a obejrza³o j¹ oko³o czterdziestu tysiê-
cy widzów. Krystyna biega³a z ojcem na wszystkie mo¿liwe pró-
by. We wrzeœniu 1939 roku dosta³ siê do niewoli rosyjskiej i zos-
ta³ wywieziony do obozu jeñców w Kozielsku. W kwietniu 1940
zgin¹³ w Katyniu3.

Przez wiele lat Kernbergowie mieszkali w domu Artura Hau-
sera, radnego miejskiego, u którego bywali m.in. senator Boles³aw
Limanowski, Karol Irzykowski, Wiktor Budzyñski, Henryk
Zbierzchowski oraz m³ody i bardzo utalentowany poeta Tadeusz
¯akiej4.

1 Karol Kernberg – ur. w 1896 r. we Lwowie. ¯o³nierz 1 pp Leg. „Ziarski”.
W listopadzie 1918 uczestniczy³ w rozbrajaniu Niemców w Warszawie, póŸ-
niej w walkach z Ukraiñcami o Lwów. S³u¿y³ w 19 pal. Zob. Katyñ. Ksiêga
cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, Warszawa 2000, s. 259.
2 K. Jackiewicz, Ojciec [w:] „Kurier Polski” (Sydney) 1970, nr 3, s. 5.
3 Zob. Lista Katyñska. Jeñcy obozów Kozielsk – Ostaszków – Starobielsk zaginieni
w Rosji Sowieckiej, opr. A. Moszyñski, Londyn 1949, s. 76.
4 Tadeusz ¯akiej (1915-1994) wyda³ we Lwowie w 1938 r. [naprawdê w 1937]
nak³adem Lwowa Literackiego P³omienie i ko³ysanki. PóŸniej u¿ywa³ pseudonimu
Tadeusz Marek. Napisa³ ksi¹¿ki: Franciszek Szubert (1952, 1955), Poematy
symfoniczne Mieczys³awa Kar³owicza.
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Subtelny, wiotki i romantycznie blady jak Lord
Byron. Kocha³y siê w nim wszystkie podlotki.
Przychodzi³ do nas czêsto, a mój ojciec nawet
wystara³ siê mu o urz¹dzenie wieczoru autorskie-
go w klubie literacko-naukowym. Dla mnie by³ on
niedoœcignionym wzorem, bo¿yszczem na piedes-
tale poezji i w ogóle sennym marzeniem. A¿ nagle
rymnê³o wszystko – spad³ bo¿ek z piedesta³u.
I zdruzgota³ moje sny. Powód? Dosta³ powo³anie
do wojska – i ten oto poeta, który dopiero co
otrzyma³ nagrodê (pieniê¿n¹!) za wiersz „Pochwa-
³a ¿o³nierza” – spowodowa³, ¿e napisa³am pierwsz¹
w ¿yciu satyrê.

By³a to satyra na próbê „wykrêcenia siê od s³u¿by wojskowej”
przez jej „mistrza”. Zatytu³owa³a j¹ „Pochwa³a pewnego poety”
(wrzesieñ 1936). Czêstym goœciem w domu Kernbergów by³
Mieczys³aw Pruszyñski5, którego ojciec Krystyny zna³ od
podchor¹¿ackich czasów (zna³ równie¿ jego brata Ksawerego),
a który z dobroci serca czyta³ jej wiersze6.

Ukoñczy³a Szko³ê Powszechn¹  im. Stanis³awa Konarskie-
go i Gimnazjum Pañstwowe im. Królowej Jadwigi. Rozmi³owa-
nie w jêzyku zawdziêcza³a polonistce Janinie Lehnartowej7 i...
Kazimierzowi Wierzyñskiemu, który j¹ „do S³owa, do Piêkna
obudzi³”. Swoje piêtno na jej twórczoœci odcisnê³o równie¿ gro-
no przyjació³, z którymi dzieli³a wspólne zainteresowania.

Zadebiutowa³a w listopadzie 1937 roku wierszem „Fontanna”
w „Pokoleniu. Piœmie M³odzie¿y Szkó³ Œrednich” we Lwowie.
O genezie swojego debiutu napisa³a:

Z paczk¹ kole¿anek i kolegów przechodzi³am przez
Rynek we Lwowie. Szliœmy weseli, z rêkami w kie-

5 Mieczys³aw Pruszyñski (1910-2005) – mecenas polskiej kultury, pisarz
i publicysta.
6 Zob. K. Jackiewicz, Ojciec...
7 Dr J. Lehnart prowadzi³a równie¿ lektorat jêzyka francuskiego na Politechnice
Lwowskiej.
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szeniach p³aszczy, bo by³ mróz. I nagle, zupe³nie
wyraŸnie zobaczy³am fontanny na Rynku. To znaczy:
widzieæ to je widzia³am setki razy, ale teraz na-
prawdê ZOBACZY£AM je, a w³aœciwie tê jedn¹,
z Dian¹. Mo¿e dlatego, ¿e Rynek by³ pusty ze wzglê-
du na póŸne popo³udnie; mo¿e dlatego, ¿e w szarym,
wilgotnym powietrzu kontury fontanny rysowa³y siê
tak ostro, a mo¿e dlatego tylko, ¿e Edek Csató8 by³
z nami. Obecnoœæ Edka na ogó³ wystarcza³a, abym
widzia³a i czu³a wyraziœcie. Mimo tego, ¿e nie
kocha³am siê w nim – dzia³a³ na mnie jak natchnie-
nie – twórczo. Po powrocie do domu napisa³am
wiersz, który [...] Edek umieœci³ w piœmie literac-
kim „Pokolenie”9. Mój pierwszy wiersz w druku
[...]. By³am najkompletniej, najzupe³niej szczêœ-
liwa10.

Od jesieni 1939 roku we Lwowie byli ju¿ bolszewicy. Dziw-
ne jakieœ otêpienie i zniechêcenie ogarnê³o do niedawna weso³¹
grupê kole¿eñsk¹. Spotykali siê za zamkniêtymi drzwiami, przy
zapuszczonych roletach. Podczas jednego z takich wieczorów, kie-
dy Jerzy Broszkiewicz11 gra³ „Etiudê Rewolucyjn¹”, Krystyna (od
d³u¿szego czasu nazywano ich Chopinem i George Sand) zaczê-
³a pisaæ na wieku fortepianu: „Patrzy³am na Twoje palce....”. Dwa
dni potem powsta³ utwór dedykowany „Jerzemu za muzykê....”,
a w miesi¹c póŸniej „Na krawêdzi œwiata”.

By³a w drugiej klasie licealnej, gdy wybuch³a wojna.
Trzynastego kwietnia 1940 roku, na miesi¹c przed matur¹, do któ-

8 Edward Csató (1920-1968) – historyk teatru, krytyk teatralny i literacki,
w latach 1952-1968 redaktor naczelny „Teatru”.
9 Wiersz ten ukaza³ siê w drugim numerze „Pokolenia” na stronie 6.
10 Zapiski z archiwum poetki.
11 Jerzy Broszkiewicz (1922-1993) – prozaik, dramatopisarz, red. „Ruchu
Muzycznego”, „Muzyki”, „Przegl¹du Kulturalnego”; autor m.in. powieœci
Kszta³t mi³oœci, Dziesiêæ rozdzia³ów, Doktor Twardowski, Wielka,
wiêksza, najwiêksza.
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rej „wkuwaæ musia³a równie¿ konstytucjê ZSRR”, zosta³a wraz
z matk¹ i bratem wywieziona do Kazachstanu. Ponad rok spê-
dzi³a w sowchozie Krasnyj Sko³owod (Semipa³atyñska ob³ast).
Dwudziestego szóstego kwietnia w poci¹gu towarowym, w dro-
dze do Kazachstanu, kiedy mijali Ural, napisa³a wiersz pt.
„Na wygnañczym szlaku”.

Klucze ¿urawi lec¹
na zachód w s³oñce czerwone –
na skrzyd³ach unios¹ œmig³ych
têsknoty gdzieœ w nasze strony.

Mia³a swoje miejsce na górnej pó³ce wagonu, przy ma³ym
okienku, w którym tkwi³a przez dwa tygodnie podró¿y. Widzia³a
przez nie po raz ostatni okaleczone wie¿e koœcio³a œw. El¿biety...
i swojego ch³opca, Henryka – ze ³zami w oczach – na pero-
nie. W wagonie by³o oko³o trzydziestu osób, wœród nich s¹siad
z ulicy Kopernika, osiemdziesiêcioletni hrabia Bielski i piêkna
Ormianka z dwoma synkami, którzy weszli do poci¹gu z tornis-
trami na plecach.

W kajeciku ze Lwowa zosta³o niewiele wolnych kartek,
zapisywa³a w nim tylko, jej zdaniem, wiersze „wa¿ne”. Kiedy
w lutym 1941 roku uda³o jej siê zdobyæ rosyjski szkolny zeszyt
w kratkê, zapisywa³a w nim chemicznym o³ówkiem wiersze...
lekkie, niekiedy frywolne. Od czasu do czasu zjawia³ siê w nich
okrzyk bólu, têsknoty. Pozbawione by³y jednak nienawiœci. By-
³a z matk¹ i bratem, nie czu³a prawdziwego lêku. Mia³a na-
dziejê i wspó³czu³a serdecznie ¿yj¹cym w nêdzy Kazachom, tej
nadziei pozbawionym.

W sierpniu nadszed³ kres dni ch³odu i g³odu.

Ktoœ przyniós³ gazetê z tekstem umowy polsko-
sowieckiej. W naszym niziutkim, d³ugim baraku
tzw. Szanghaju powsta³ nieopisany gwar, krzyk,
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ca³owanie siê i œciskanie. Naprzód le¿a³am sama
w swojej izbie i p³aka³am. A potem wysz³am do
wszystkich, bo w takiej chwili chcia³am i musia-
³am byæ ze wszystkimi12.

Siedz¹c na tobo³ku w resztkach szkolnej spódnicy na sta-
cji kolejowej Zangiz-Tobe – w oczekiwaniu na poci¹g do
po³udniowego Uzbekistanu – napisa³a wiersz „Spokój?”.

Jestem , jak ³uk – nieu¿ytek – o zwolnionej ciêciwie
jak skrzypce, których struny nie dŸwiêcz¹, a jêcz¹.

W Maszkencie zachorowa³a na tyfus plamisty i przez dwa
tygodnie by³a nieprzytomna. Kiedy wydobrza³a, podjê³¹ pracê
w placówce Polskiej Delegatury jako kierowniczka ochronki (jej
matka pracowa³a jako nauczycielka w polskiej szkole, która
„mieœci³a siê”... w ko³chozowym sadzie). Z tego okresu pochodzi
wiersz „Polskie dzieci w ZSRR”, jeden z ostatnich napisanych
przez Krystynê na „nieludzkiej ziemi”.

Z pomoc¹ ¿o³nierzy genera³a Andersa uda³o im siê dostaæ na
ostatni statek, który zabiera³ ludnoœæ cywiln¹ z Krasnowodzka do
Persji. Podró¿ by³a makabryczna. Przydzielono im miejsce obok
ustêpu, do którego sta³a d³uga kolejka pasa¿erów cierpi¹cych na
chorobê morsk¹. Sztorm pogorszy³ sytuacjê. W Pahlevi w Iranie
zesz³y na l¹d brudne, odarte i wymêczone do ostatecznoœci.

W Teheranie Krystyna ukoñczy³a kurs pielêgniarski zorga-
nizowany przez Delegaturê Ministerstwa Pracy i Opieki Spo³ecz-
nej i Delegaturê PCK przy szpitalu cywilnym i Obozie UchodŸ-
ców Polskich Nr 1 w Awhazie, gdzie odby³a praktykê zawodow¹.

Mieszka³o nas na jednej sali kilkadziesi¹t sióstr,
niektóre mia³y ze sob¹ dzieci. Ka¿da z nas mia³a
tylko ³ó¿ko z moskitier¹ i jak¹œ tam walizkê lub
skrzynkê, któr¹ okrywa³o siê serwet¹ i reprezen-

12 Zapiski z archiwum poetki.
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towa³a stolik. [...] pracowa³yœmy na zmiany nocne
i dzienne, po 12 godzin ka¿da13.

M³odszy od niej o cztery lata brat Tadeusz, przedwojenny elew
Korpusu Kadetów nr 1 we Lwowie, by³ ju¿ wtedy w wojsku
polskim sformowanym w Rosji. Spotka³a siê z nim, gdy przyje-
cha³ do Teheranu na urlop. Zadedykowa³a mu wiersz, który uka-
za³ siê w antologii Na wêdrownym szlaku, wydanej przez
Wydawnictwo „Polak w Iranie” – nak³adem Delegatury MPiOS
w Teheranie – w 1943 roku. W licz¹cej 63 strony ksi¹¿ce zawar-
te zosta³o ponadto jej „Lato we wrzeœniu 1939” (fragmenty)
i wspomniane wczeœniej „Polskie dzieci w ZSRR”. Obok Krysty-
ny Kernberg znalaz³y siê w tym tomie równie¿ wiersze W³adys-
³awa Broniewskiego, Jadwigi Czechowicz, Krystyny Eichlerów-
ny, Krystyny Godowskiej, E.L. Holdanowicza, Alicji Kisielnic-
kiej i Ludmi³y Kregiel-Bojanowskiej.

Na nocnych dy¿urach, przy lampie karbidowej pisa³a nowe
wiersze, wœród nich refleksyjny „Cmentarz w Teheranie”.

Dlaczego tu, na tym cmentarzu
œpi¹ cicho w kamiennych grobowcach
z dalekich W³och przygnani

kobiety, mê¿czyŸni i ciemnoocy ch³opcy?

Jaki los tu przygna³
Francuzów, Niemców i Czechów?
Jakich to dziejów ludzkich,
jakich tragedii echa?

Bia³e krzy¿e ze wst¹¿k¹
bia³o-czerwon¹.

Jaki Bóg kaza³ Polakom
umieraæ w obcych stronach?

W dzieñ rozpiera³a j¹ m³odoœæ.

13 Tam¿e.
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Pracowa³am i po raz pierwszy zarabia³am w³asne
pieni¹dze. Oprócz pensji spad³o mi z nieba równie¿
honorarium autorskie za wiersze umieszczone
w antologii [...]. Kupi³am sobie zegarek –
nieod³¹czny w pracy pielêgniarskiej, da³am sobie
zrobiæ wspania³¹ „wieczn¹ ondulacjê” we
francuskim salonie, kupi³am ró¿ow¹ jedwabn¹
sukienkê, ³adne sanda³ki i zabójcze perfumy. [...]
by³am kobiet¹14.

Z Awhazu do Karaczi przyp³ynê³a „Batorym”. Od grudnia 1943
roku do wrzeœnia 1945 roku pracowa³a w szpitalu obozu tran-
zytowego w Karaczi. Ktoœ nazwa³ ten obóz „Country Club”.
Czasami przebywa³o w nim trzy tysi¹ce ludzi, przewa¿nie
kobiety i dzieci. St¹d w miarê mo¿liwoœci odchodzi³y transporty
do  Afryki i Meksyku. Mia³a z matk¹ jechaæ do Meksyku, ale po-
niewa¿ zna³a ju¿ angielski, lekarz naczelny szpitala zatrzyma³ j¹ ja-
ko t³umacza. PóŸniej zosta³a sekretark¹ maharad¿y Kolhapur,
s³ynnego hodowcy koni wyœcigowych.

Ostatecznie wyemigrowa³a z matk¹ do Australii. Przyjecha-
³y w dziesiêcioosobowej grupie pielêgniarek sponsorowa-
nej przez Catholic Episcopal Migration & Welfare Association
w Perth15  do pracy w szpitalnictwie. HMAS „Manoora”, na któ-
rym p³ynê³y z Indii, zawin¹³ do portu we Fremantle 15 sierpnia
1947 roku. Zosta³y zatrudnione w St. John of God Hospital
w Subiaco.

Na pocz¹tku paŸdziernika Krystyna Kernberg pozna³a Maria-
na Jackiewicza, który kilkanaœcie dni wczeœniej przyby³ z Anglii
na SS „Asturias” z pierwszym transportem ¿o³nierzy Samodziel-

14 Tam¿e.
15 Przez tê sam¹ organizacjê próbowa³a œci¹gn¹æ brata do Australii, co jej
siê jednak nie uda³o. Tadeusz Kernberg-Ziarski osiedli³ siê w Szkocji.
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nej Brygady Strzelców Karpackich (SBSK) do pracy w ra-
mach kontraktu z Komisj¹ Wodno-Elektryfikacyjn¹ (Hydro-
Electric Commision) na Tasmanii. ¯o³nierze SBSK, którzy
w latach 1941-42 walczyli wraz z Australijczykami w Tobru-
ku, utorowali drogê powojennej polskiej emigracji na antypody.
Na Tasmanii karczowali dziewicze lasy eukaliptusowe, budo-
wali drogi, mosty, tamy.

Marian Jackiewicz po krótkim pobycie w obozie wojsko-
wym w Karrakatta wyjecha³ do Tarraleah, gdzie po okresie
próbnym zosta³ zatrudniony przez HEC jako engineering
assistant. Przed wyjazdem zarêczy³ siê z Krystyn¹, z któr¹
nastêpnie przez kilka miesiêcy prowadzi³ o¿ywion¹
korespondencjê. W marcu 1948 roku Krystyna równie¿ zosta³a
zatrudniona przez HEC jako nursing assistant w szpitalu osiedla
robotniczego w Butlers Gorge.

Ich œlub by³ pierwszym polskim œlubem na Tasmanii. Odby³ siê
24 kwietnia 1948 roku w St. Joseph’s Church w Hobart, a udzie-
li³ go proboszcz parafii ks. Peter Hanson. Krystyna wspomnia³a
o tym fakcie w jednym ze swoich z artyku³ów, bo myœla³a, ¿e by-
³o „do œmichu”: polska para, australijski ksi¹dz, ceremonia po
angielsku.

[...] tak te¿ to os¹dzili Polacy na Tasmanii, we Fran-
cji, w Kanadzie – wszêdzie, gdzie ten artyku³
przedrukowano z „Tygodnika Katolickiego” –
z wyj¹tkiem Polski. Tam te¿ przedrukowali
w „Przyjació³ce”, ale nie ca³oœæ, tylko wyrwa-
ne z tekstu zdania, które „przet³umaczono” czytel-
niczkom jako przestrogê przed wyjazdem do Aust-
ralii w celu zam¹¿pójœcia – bo tam zostan¹ na lodzie,
jako ¿e ksiê¿a odmawiaj¹ Polakom œlubu... Moja
biedna ciocia w £odzi ma³o siê nie rozchorowa³a
ze zmartwienia, ¿e jej  bogobojna siostrzenica mo¿e
¿yje w grzechu....16

16 Zapiski z archiwum poetki.



13

W tasmañskim buszu, osiemdziesi¹t kilometrów od Hobart,
Jackiewiczowie mieszkali jedenaœcie lat. Ich dom najpierw
w Tarraleah, potem w Wayatinah „sta³ siê ¿ywotnym oœrodkiem
polskoœci, miejscem licznych zebrañ i wieczorków towarzyskich
Karpatczyków i czêstym przytu³kiem wêdruj¹cego po Tasmanii
w poszukiwaniu zgubionych dusz polskiego ksiêdza”17.

W 1951 roku Krystyna Jackiewicz podjê³a d³ugoletni¹
wspó³pracê z tasmañskim miesiêcznikiem katolickim „The
Standard”. Wczeœniej pisa³a do katolickiego tygodnika
„The Record” w Perth, a póŸniej do tasmañskigo dziennika „The
Mercury”. Uczy³a emigrantów angielskiego.

W 1952 roku nawi¹za³a kontakt z Melchiorem Wañko-
wiczem. Sama do niego napisa³a do Stanów Zjednoczonych, aby
podzieliæ siê swoimi wra¿eniami po przeczytaniu powieœci
Ziele na kraterze. Wañkowicz siê bardzo ucieszy³, bo w³aœ-
nie ukaza³ siê na ³amach londyñskiego „Dziennika Polskiego
i Dziennika ¯o³nierza” krytyczny tekst Wac³awa Grubiñskie-
go. Krystynê natomiast Ziele zachwyci³o, o czym nie omieszka-
³a poinformowaæ redakcjê. „Bêdê wraca³a do tej ksi¹¿ki... mi-
mo recenzji  W. Grubiñskiego”18. Do samego Wañkowicz zaœ
napisa³a:

Dziêkujê Panu za Pana ksi¹¿kê, za to, ¿e Pan nam
odda³ nasz¹ Polskê, tak¹ w³aœnie jaka ona by³a dla
nas i w nas, i trochê pewnie przez nas. Gdy by³am
jeszcze w gimnazjum we Lwowie, wydawaliœmy
pismo naszego „Kasyna Pod Rozigran¹ Komet¹” –
grupa siedmiu dziewczynek z gim. Królowej Jadwigi
i siedmiu ch³opców z IV klasycznego gimnazjum
mêskiego. Naszym pierwszym redaktorem by³

17 TWO, „Krystyna Jackiewicz” [w:] „Tygodnik Polski” (Melbourne) 1977,
nr 48, s. 7.
18 K. Jackiewicz, „Bêdê wraca³a do tej ksi¹¿ki... mimo recenzji W.
Grubiñskiego” , „Dziennik Polski i Dziennik ̄ o³nierza” 1952, nr 64, s. 2.
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Dyzio £empicki – syn profesora Uniwersytetu Ja-
na Kazimierza – podobno zosta³ ciê¿ko ranny jako
lotnik w Battle of Britain, spotka³am jego brata
w Teheranie; Edek Csató „spec” od filozofii i poe-
zji greckiej jest obecnie redaktorem jakiegoœ pisma
w £odzi, a nasz ówczesny krytyk muzyczny i re-
daktor dzia³u muzycznego, Jurek Broszkiewicz, któ-
ry zapowiada³ siê jako doskona³y pianista, wyda³ ju¿
obecnie drug¹ czy trzeci¹ ksi¹¿kê w Polsce –
ostatnia to powieœæ o Chopinie Kszta³t mi³oœci.
O innych nic nie wiem – mo¿e spotka³ ich ten sam
los, co tych, którzy tañczyli mazura na Krysi
urodzinach. Ale dla mnie oni wszyscy teraz ¿yj¹,
¿yj¹ na stronicach ksi¹¿ki Pana, ci wszyscy moi
koledzy i kole¿anki, za którymi tak mi têskno tutaj
na Tasmanii19.

W 1957 roku uczestniczy³a w warsztatach pisarskich (Writers
Workshops), które prowadzi³ w Hobart znany pisarz australij-
ski, Alan Marshall. W 1960 roku przenios³a siê wraz z mê¿em
i dziesiêcioletni¹ córk¹ Agnieszk¹ do Hobart na sta³e. Mianowa-
na zosta³a przez The Catholic Education Office nauczycielk¹ klas
pocz¹tkowych (Infant Class Teacher) w St. Cuthbert’s Convent
School w Lindisfarne. Podjê³a jednoczeœnie pracê w szkolnic-
twie polonijnym. Uleg³a namowie Bohdana Burbo: „Myœmy mieli
to szczêœcie, ¿e byliœmy jedynym pokoleniem urodzonym i wy-
chowanym w wolnej Polsce. Wiêc WINNI Jej jesteœmy oddaæ
choæ czêœciowo nasze wykszta³cenie i wiedzê polskim dzieciom
tutaj”20.

W 1973 roku zorganizowa³a i poprowadzi³a pierwszy kurs
maturalny z jêzyka polskiego w Polskim Gimnazjum im. Paw³a

19 Kopia listu K. Jackiewicz do M. Wañkowicza z 29 stycznia 1952 r.
/z archiwum autorki/.
20 TWO, „Krystyna Jackiewicz”.
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Edmunda Strzeleckiego w Hobart (by³a równie¿ pierwsz¹
kierowniczk¹ tej szko³y). Sta³o siê to mo¿liwe dziêki wprowa-
dzeniu polityki wielokulturowoœci w Australii, kiedy to powsta-
waæ zaczê³y w tym kraju szko³y etniczne. University of Tasma-
nia i Tasmanian Education Department dopuœci³y jêzyk pol-
ski do egzaminu maturalnego jako jeden z jêzyków obcych. Du-
¿y  udzia³ w osi¹gniêciu tego sukcesu mia³ pracuj¹cy na uczel-
ni dr Tadeusz Wojtowicz. Materia³y dydaktyczne przywioz³a
z podró¿y do Europy, jak¹ odby³a wraz z mê¿em rok wczeœniej,
odwiedzaj¹c miêdzy innymi brata w Edynburgu, dobrze znane-
go – jako Tadeusz Ziarski – czytelnikom prasy polonijnej w Wielkiej
Brytanii.

Napisa³a kilka jednoaktówek scenicznych, teksty do rewii
pt. „Turyœci”, któr¹ nastêpnie wyre¿yserowa³a, dokona³a przerób-
ki sztuki „Kominiarze” Franciszka Dominika, t³umaczy³a pol-
skie kolêdy na angielski, opublikowa³a dziesi¹tki artyku³ów w pra-
sie polonijnej i australijskiej. Jej wiersze ukazywa³y siê w takich
pismach jak: „Margines” (dodatek kulturalno-literacki „Tygodni-
ka Polskiego” wydawanego w Melbourne), sydnejskie: „Wia-
domoœci Polskie”, „Kurier Polski” i „Przegl¹d Katolicki”. Pias-
towa³a urz¹d australijskiego sêdziego pokoju, wystêpowa³a w roli
t³umacza przysiêg³ego. W 1969 roku prowadzi³a kurs jêzyka
polskiego dla Australijek – ¿on Polaków, którego wspó³-
organizatorami byli Adult Education Board i Zwi¹zek Polaków
w Hobart. By³a ogólnie znan¹ postaci¹ wœród australijskiej,
zw³aszcza tasmañskiej, Polonii.

Zmar³a po d³ugiej chorobie 10 paŸdziernika 1977 roku21.
Pochowana zosta³a na Cornelian Bay Cemetary w Hobart.
Poœmiertnie zosta³a odznaczona przez Rz¹d Polski w Londynie
Orderem Polonia Restituta.

21 „Tygodnik Polski” (Melbourne) 1977, nr 42, s. 2.
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***

Z poezj¹ Krystyny Wandy Jackiewicz zetknê³am siê kilkanaœ-
cie lat temu na ³amach australijskiej prasy polonijnej. Niewiel-
kie wiersze mia³y zachêcaj¹ce tytu³y: „Z Tob¹ siê rozmawia jak
z ksi¹¿k¹”, „Gdybym mia³a ró¿owy parasol”, „Tasmañski
kalendarz”. W melbourneñskim „Tygodniku Polskim” natrafi-
³am równie¿ na artyku³ poœwiêcony samej autorce i na jej fotogra-
fiê z koñca lat czterdziestych.

Kilka lat temu pozna³am Mariana Jackiewicza. Autorka
„Tasmañskiego kalendarza” nie ¿y³a ju¿ od dawna. W ubieg-
³ym roku przejrza³am zawartoœæ niebieskiej emigranckiej waliz-
ki, w której M. Jackiewicz „zamkn¹³” spuœciznê zmar³ej przed-
wczeœnie ¿ony. Znalaz³am w tej walizce zeszyty z wierszami sprzed
siedemdziesiêciu lat. Najwczeœniejszy z nich, z lutego 1936 roku,
otwiera niniejszy tom poezji. Poezji, która odzwierciedla miê-
dzy innymi dziewczêc¹ wra¿liwoœæ i kobiec¹ têsknotê, mi³oœæ
do Lwowa, ale tak¿e zauroczenie Tasmani¹ i wiele innych jesz-
cze tematów.

Od pewnego czasu noszê siê z zamiarem wyda-
nia tomiku moich poezji. Zdajê sobie sprawê,
¿e ten dzia³ literatury jest ma³o poczytny i niez-
byt popularny. Mimo tego „korci” mnie niezmier-
nie, aby moje wiersze, dotychczas rozrzucone
w ró¿nych wydawnictwach – od lwowskiego
„Pokolenia” [...] poprzez antologiê Na wêdrownym
szlaku, wydan¹ w Teheranie w 1943 roku, a¿ po
tutejsz¹ prasê polsk¹ oraz te, które spoczywaj¹
w szufladzie biurka – ujrza³y œwiat³o dzienne
w formie ksi¹¿kowej

– pisa³a Krystyna Jackiewicz w liœcie z 16 maja 1965 roku do
Mariana Furtaka, wydawcy „Naszej Drogi” w Adelajdzie. • le
trafi³a. „Nasza Droga” nie zajmowa³a siê dzia³alnoœci¹ wydawnicz¹.
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Zniechêcona krytyczn¹ ocen¹ swojej poezji przez pu³kownika
Andrzeja Raciêskiego22 zw¹tpi³a w jej wartoœæ i odst¹pi³a od
zamiaru wydania. Tom niniejszy – swoista kronika liryczna – dobrze
obrazuj¹cy drogê rozwojow¹ od pensjonarskich zwierzeñ autorki23

po dojrza³e przemyœlenia, ukazuje siê dopiero w trzydzieœci lat po
jej œmierci.

Bogumi³a ¯ongo³³owicz

22 P³k Raciêski by³ autorytetem moralnym dla osiad³ych na Tasmanii  ¿o³nierzy
SBSK. By³ te¿ ogólnie szanowany jako prezes Rady Naczelnej Polskich
Organizacji w Autralii. Funkcjê tê pe³ni³ w latach 1958-60 i 1971-72.
23 Wiêkszoœæ z nich zosta³a tu pominiêta, co t³umaczy jednoczeœnie tytu³
ksi¹¿ki.

Melbourne, maj 2006
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FONTANNA

Z szarego kamienia wyrzeŸbiona panna,
nieos³oniêta fa³dzist¹ szat¹ –
na œrodku rynku tryska fontanna
z basenem rzeŸbionym bogato.

A dzban kamienny – nowe dziwa
W¹skoszyi, posrebrzany
têtni szumi wod¹ ¿yw¹ –
chocia¿ z martwej fontanny.

Perli siê woda roztañczona,
ruchliwa – szumniejsza od wina –
przez balustradê wpó³ przechylon¹
czerpie wodê – ¿ywa dziewczyna.

Patrz¹ na ni¹ szare oczy panny
nieos³oniêtej kamienn¹ szat¹ –
lecz jest piêkniejsza dziewczyna u fontanny
i pachn¹ce, upojne lato.

luty 1936
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NA  ANIO£ PAÑSKI

Na Anio³ Pañski dzwoni¹ lilii wonne kielichy
pe³ne wieczornej rosy
i ogniste kwiaty ró¿y pe³ne sztywnej pychy
i dzwoni polny ludek bosy.
Fioletowa têsknota wype³za w przeczuciu zmroku,
sp³ywaj¹ ¿aglowe ob³oki,
a pieœñ kwiatów pachn¹c¹ i pe³n¹ uroku
powtarzaj¹ traw zielone loki.
Buñczuczne trzmiele w trzcinie zagra³y od ucha!
I bucz¹ z³ote pszczo³y,
wszak wieczornych mod³ów Kwietny Bóg wys³ucha,
gdy milkn¹ Jego anio³y.
I siedzi Bóg na chmurze wydêtej, poz³ocistej
w koronie z polnych kwiatów
i s³ucha jak Mu graj¹ kwiatowi fletniœci,
i s³ucha bumkania owadów – skrzatów.
A kiedy Bóg skinie ber³em z lipowego drzewa
ruchem góralskiego gazdy
i w wielkiej ciszy sam jeden zaœpiewa
– widz¹ poeci jak lec¹ gwiazdy.
Gwiazdy spadaj¹ce dŸwiêcz¹ jak korale
szumi¹ jak œwierki gonne –
po drodze wyp³akuj¹ swe kosmiczne ¿ale,
jak na Anio³ Pañski podzwonne.

czerwiec 1936
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Tadzinkowi

GWIAZDY

Gdy by³am ca³kiem ma³a
– brzd¹c wszystkiego ciekawy –

¿¹da³am,
by mi dano gwiazdki z nieba do zabawy.

D³ugonogi podlotek
– romantyczny, naiwny i s³odki –

wiersze piszê o sercu, gwiazdach i o poecie...

A gdy dorosnê... Mo¿e ju¿ wiecie...
Ochota w sercu ogromna wzbiera...
Podziwiaæ gwiazdki

– ale oficera!

listopad 1936
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SEN

Podasz mi rêkê z gwiazdy na gwiazdê
poprzez œwiaty niebieski i bia³y
zbudzimy s³owiki œpi¹ce w gniazdach,
a¿eby nam zaœpiewa³y.

Bêdziemy tañczyæ na b³êkitnym parkiecie
w sukniach rozwianych na wietrze,
z d³oni sypaæ bêdziemy per³y po œwiecie
dopóki s³oñce snu z oczu nie zetrze.

sierpieñ 1937
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NIEBIESKIE RÓ¯E

Przysz³a mi na myœl znienacka
czyjaœ twarz i s³owa
nieistotne jak b³êkitne ró¿e
pn¹ce siê na œcianach mojego domu.

Czyjaœ czupryna po ch³opiêcu chwacka
za niebiesk¹ szyb¹ jasna g³owa,
potr¹caj¹ca gwiazdy w czasie tej podró¿y,
o której oprócz nocy nie powiem nikomu.

Stojê u okna jak w prostok¹cie wiatru
œpiewam wysokim g³osem dla ciemnego nieba
wraz z kwiatami p³aczê jesiennymi ³zami.

Mam w sercu rozpalone mi³uj¹ce wiatry,
nieugaszone, nieutulone – widaæ tak trzeba –
têsknoty nie zmyjesz z serca pacierzami
b³êkitna  ró¿o...

                                             wrzesieñ 1937
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DZIWNE, JAK W POWIETRZU...

Dziwne, jak w powietrzu
Twoj¹ obecnoœæ wyczuwam –
jak kot, który w futerku
czuje przedsmak burzy.

Przez skórê, paznokcie, w³osy
czujê ten pr¹d elektryczny –
przenika przeze mnie ca³¹
jak w seansie metafizycznym.

Czuje siê jak piorunochron –
jak antena ze stali:
odbieraj¹ca Twoj¹ obecnoœæ
na ka¿dej radiowej fali.

I dr¿ê ca³a jak kot,
gdy iskry mu trzeszcz¹ w futerku,
lecz nie chroniê siê przed burz¹,
tylko szukam Twojej rêki.
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KABA£A

PrzyjdŸ ju¿ nareszcie
i rozplataj ten wêze³,
w który sama siebie wpl¹ta³am.
Zagmatwa³o mi siê,
popl¹ta³o mi siê
i wysz³a z tego kaba³a.

Wyobra¿am sobie Bóg wie co
œwiat widzê do góry nogami
Emocjonalne kozio³ki
przeœmieszne fiko³ki
a nic nie ma miêdzy nami.
Przywidzia³o mi siê
i przyœni³o mi siê
i wpl¹ta³am siê w jakieœ majaki
Wybzdura³am coœ sobie
napisa³am o tobie
a ty wcale nie jesteœ taki.

Nie jesteœ taki
nie jesteœ inny
po prostu mówi¹c
Bogu ducha winny
i nie masz pojêcia wcale,
¿e siê zapl¹ta³am
zgubi³am i zagmatwa³am
w czarnej jakiejœ kabale.
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NIE POWINNAM...

Nie powinnam wiêcej piæ wina.
Nie powinnam spraszaæ goœci.
Bo gdy Ciebie wœród goœci nie ma
To mnie wino i towarzystwo z³oœci.

Nie powinnam s³uchaæ muzyki.
Nie powinnam pisaæ wierszy.
Bo ka¿dy wiersz czy melodiê
Chcê, ¿ebyœ Ty s³ysza³ pierwszy.

Nie bêdê wiêcej stroiæ siê w suknie
Ani we w³osy wpinaæ kwiaty.
Bo gdy Ty tego nie widzisz, to tylko
wynikaj¹ z tego dramaty.

Nie bêdê patrzeæ na gwiazdy,
Ani czekaæ na wschód ksiê¿yca.
Nie mogê sama znieœæ Piêkna
Gdy nie mogê siê z Tob¹ zachwycaæ.

Nie powinnam wiêcej piæ wina:
Nie uderza mi do g³owy – lecz w serce.
A sercu lepiej ju¿ nie biæ
Bo Ty nie przyjdziesz wiêcej.
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DESZCZ

Wywietrza³o ju¿ ze mnie szaleñstwo;
Wiatr czysty wywia³ mi oczad z g³owy.
Gor¹czka ju¿ minê³a
i mogê odetchn¹æ na nowo.

Upa³ ju¿ min¹³. I zaraz
rozpêta siê nad nami burza –
Wyjdê w pole i bêdê
naga w deszczu siê nurzaæ.

Wypluskam siê i wychlapiê,
wiatr ciep³y mnie owieje –
a¿ z w³asnego szaleñstwa
sama siê rozeœmiejê.

– Deszcz sp³ywa mi po piersiach,
krople we w³osach szeleszcz¹...
i twarz mam mokr¹ ca³¹ –
ale...czy od deszczu...?
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ZMYS£ HUMORU POWRACA

Skoñczy³ siê okres romantyczny –
znów budzi siê we mnie z³e licho
i do starych kawa³ów
namawia mnie po cichu.

I œmieje siê mój chochlik
w³asnym myœlom do wtóru:
– Strasznie œmieszna jest z ciebie
i paca³yszna figura!

– Zostaw ju¿ te westchnienia
i ksiê¿ycowe têsknoty,
marzenia dziewczyñsko-durne
i inne takie ci¹goty!

I kpi ze mnie mój chochlik
i cynicznie rechocze:
– Nie dla ciebie ju¿, g³upia,
te romantyczne noce!

I ³askocze mój zmys³ humoru,
wybija z g³owy fanaberie –
a¿ wreszcie pokonana
sama ze siebie siê œmiejê...
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S¥ MOMENTY...

S¹ momenty prawdy
i momenty zw¹tpienia
i momenty s³odkiego z³udzenia.

S¹ momenty gor¹cej pasji
i momenty tkliwoœci
i momenty s³odko-gorzkiego kochania.

Jest czas na wspó³czucie
i czas na myœlenie
i czas na go³êbie gruchania.

Lecz – gdy wszystkie te emocje,
uczucia i ró¿ne tere-fere
zdarzaj¹ siê
komuœ
jednej doby –
no – to wtedy
powiadam
to ju¿ tego za wiele!
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SPOD ZNAKU £UCZNIKA

bez kompasu
bez busoli
tych dwoje
od portu do portu
w ³odzi srebrnej, niepewnej
miêdzy teatrem i teatrem
od kurtyny do kurtyny
bez jutra i bez wczoraj
radoœnie bezmyœlnie
p³yn¹
urodzeni pod jedn¹ gwiazd¹
z niczym siê nie licz¹
dotykiem d³oni i biodra
ona – ma³a niem¹dra
on – lekkomyœlny i du¿y
– nie chroni¹ siê przed burz¹
tylko tañcz¹:
dwie muszki zielone
na globusie
z³otej pomarañczy –
bez wczoraj i bez jutra
po omacku na oœlep
i w s³oñcu
drogê znajduj¹ gdy d³oñ
d³oni dotyka
z wiatrem p³yn¹ jak srebrna
muzyka –
tych dwoje tych dwoje tych dwoje
urodzonych
pod znakiem £ucznika
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EROTYK

Moim w³osom:
ciemnoœæ jedwabn¹,
swobodê liœci na wietrze,
dotyk Twojej rêki,
co smutek z nich zetrze –

Oczom moim:
bystroœæ,
spojrzenie czu³e, go³êbie
i obraz Twojej twarzy
zatopiony w g³êbi –

D³oniom moim:
g³adkoœæ smag³¹
i chwytliw¹ giêtkoœæ palców,
gdy spoczn¹ w Twojej d³oni –

A myœlom moim i sercu,
pe³nym krwi – jak kochania –
aby by³y Twoimi, Twoimi,
Twoimi
byœ mnie wzi¹³ w posiadanie...
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CZEKANIE

Nie pamiêtam, czy czarownice
przychodz¹ o dwunastej – czy o pierwszej ?
Ale moja zaczarowana godzina
podp³ywa nagle – wierszem.

Jest to godzina czuwania,
czuwania i czekania,
miêdzy jedenast¹ a dwunast¹,
gdy ludzie bogobojni,
w ma³¿eñskich ³ó¿kach œpi¹ spokojnie
i sen ich od czuwania –
wyzwala.

A moja zaczarowana godzina –
czasem przynosi kwiat paproci –
gdy ju¿ nie czekam na nic.
Przychodzi sama – po dobroci –
Przychodzi – puka w okno –
A za oknem kwiaty mokn¹,
œwiat³a gasn¹ u s¹siadów,
gdy czarownice na narady
zaje¿d¿aj¹ do mnie

samochodem.
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ZAZDROŒÆ

Powiedzia³: Czekaj. Mo¿e dzisiaj bêdê.
I ju¿ godziny usiad³y grzeczniutko rzêdem.

A ja ca³a – czekaniem, a ja ca³a – s³uchem.

Noc jesienna z trawy podnosi siê zapachem,
Ksiê¿yc mi przeszkadza, ¿e tak wisi nad dachem.

Ksiê¿yc mi przeszkadza, puls w d³oniach mi studzi,
¯e ON nie œpieszy tutaj, lecz do innych ludzi,

¯e ON gdzieœ na mieœcie – a tam kolorowe sukienki,
A tam ró¿ne dziewczêta poznaj¹ kszta³t JEGO rêki –

A tam sprawy s¹ gor¹ce, spocone
I ON w nich zaton¹³. Wieczór ju¿ stracony.

ON siê rozmieni³ na drobne w sklepiku ze s³odkoœciami,
Obdziela sob¹ ludzi jak jarmarczny kramik,

Po troszkê siebie ka¿demu w kieszenie powtyka³,
Dziewczêtom wpi¹³ uœmiechy, jak kwiaty, do stanika –

Hojn¹ garœci¹ rozdzieli³ – rozrzutny i niepamiêtny
Swój czas – mia³ki jak piasek – i swoje talenty –

Jak kuglarz stoi na rynku, jak klown z lunaparku...
A ode mnie noc odp³ywa – zapóŸniona barka...

A ON poœrodku œwiata! Na po¿arcie – jak na arenie –
Chrzeœcijanie lwa zjedz¹! I czas siê odmieni.
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Mnie przez w³osy czas p³ynie, ksiê¿yc je czesze grzebieniem
Ludzie wyszli z cyrku – ju¿ lwem nasyceni...

Nagle telefon!!! Ach, dŸwiêki jak flety...
– Przykro mi, ¿e czeka³aœ. Nie mog³em przyjœæ, niestety.
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                                           Najdro¿szej Mamie

OPUŒÆ NA SUKNIÊ D£ONIE

Opuœæ na sukniê d³onie
zmêczone i szare prac¹ –
przesyp przez chwilê miêdzy palcami
kamyki b³yszcz¹ce jak radoœæ,
jak sama radoœæ,
co w sercu p³onie –
popieœæ je spojrzeniem niebieskim,
b³yszcz¹cym srebrnymi skrami
jak sen dziewczêcy.

Mo¿e kiedyœ bladej, ró¿owej jab³once
przyœni³a siê chwila jej owocobrania –
mo¿e dziewczynie jasnow³osej
marzy³o siê szczêœcie wielkie i gorej¹ce –
– szczêœcie tak szumne jak ¿ytnie k³osy –

Gdy bêdzie Ci smutno,
a na powiekach ¿al Ci zaci¹¿y –
pomyœl o chwili uœmiechniêtej
i o tym, co siê ze szczêœciem wi¹¿e:
o nas –
o w³asnym domu –
– o kwiatach
– mo¿e o przysz³oœci –
prêdko rozeœmiej siê i tak bêdzie najproœciej.

styczeñ 1938
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SPOJRZENIE

Rzêsom dr¿¹cym od œwiat³a
spokój nakazujê kamienny
i usta zwieram ciasno
w oporze bezimiennym.

I w twarz patrzê s³oñcu
odwa¿nie i rycernie,
a z³ote strza³y w oczy
k³uj¹ jak ostre ciernie.

A tobie krzyczê w pop³ochu
ustami spiek³ymi rozpacz¹,
boœ nigdy, nigdy mi³y
s³oñcu w twarz nie popatrzy³.

luty 1938
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W EMPIROWYM SALONIE

W empirowym salonie pachn¹ herbaciane ró¿e.

Na porêczach fotelu oprzyj wygodnie rêce.
Przy fortepianie usi¹dzie dziewczyna
i powie ci o wszystkim w romantycznej piosence.
Dziewczyna ma bia³¹ sukniê i wst¹¿ki
i zdaje ci siê skowronkiem zawis³ym w chmurze.
Porównanie banalne! Wierz jednak mój drogi,
¿e i pieœñ dziewczyny i salon wœród ró¿
s¹ równie banalne jak ga³¹Ÿ jab³oni.
Przymykasz oczy ?
Ach ty przez rzêsy patrzysz!
– Lepiej uœnij: dziewczyna opowie ci bajkê.
– A mo¿e oczu stêsknionych nie mru¿ –
W salonie jest szaro, wiêc prawie, jak we œnie...
bia³e palce dziewczyny pachn¹ czymœ odleg³ym –
mo¿e – poezj¹, a mo¿e wymarzonym zapachem bzu.
Drga ³zami fortepian, a u twojej skroni,
jak ró¿a z³oto-czerwona najniespodziewaniej
lok twój, ostatnim promieniem siê p³oni.

Na miêkkim fotelu haftowanym w gryfy
siedzisz mi³y ch³opaku i s³uchasz piosenki,
lecz wola³byœ, by dziewczyna w bia³ej sukience
delikatnie po³o¿y³a ci na ramionach rêce.

   marzec 1938
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LWÓW WE WRZEŒNIU 1939

Na barykady! I wal!
¯elazo, p³ynny ogieñ i stal.
I nóg ludzkich zdyszany bieg
I krew rannego, który têdy bieg³.
Szybciej i szybciej! Za kamieñ i bruk!
Ach – serc i kamieni jednaki dziœ stuk.
Czy s³yszysz?
Wróg wali i czo³gi ju¿ gromi¹
– Zwyciê¿ysz wytrwaniem i si³¹ – nie ³z¹.
Ach szybciej i szybciej!

Paznokcie wbij w bruk!
Krew masz na d³oni?

Nie czujesz ju¿ nóg?
– To nic, byle prêdzej!

– Benzyny i szmat,
– A ty pod czo³gi ogieñ bêdziesz k³ad³.
Armatki na balkon, amunicja –

Czy doœæ?
Patrz, czy nie idzie nieproszony tu goœæ –
I bierz go na muszkê –

I seria – no ju¿!
-----------------------------------------
Wsi¹k³a salwa w górê, w dziwny srebrny

kwiat.
I jak ranny go³¹b samolot tu spad³.
-----------------------------------------

Za oknami bez szyb.
W ciemnym pokoju.
Przed Chrystusem w cierniach...
– Stañ siê wola Twoja...
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-------------------------------------------

Ratunku!
O Jezu, Jezu mój us³ysz!
– Ktoœ pêdzi z noszami – Czerwony Krzy¿.
– Ktoœ ¿yje?
– Dziewczyna...
– Na nosze j¹ braæ!
– A inni? – Zostali...

Tu bêd¹ ju¿ spaæ...
--------------------------------------------

Noc spad³a jak gdyby firankê ktoœ da³.
Gdzieœ daleko

Pad³ jeszcze
Ostatni

Strza³...
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Jerzemu [Broszkiewiczowi]

ZA MUZYKÊ W DNIU 2 STYCZNIA 1940

Bóg zakl¹³ duszê anielsk¹ – opêtan¹
w harce palców i oczy w wiecznoœci niedoznane.
-------------------------------------------------
Czy nie lepiej abyœ rosn¹³ dziko i kwitn¹co
na bujnej wszechm³odoœci rozkwieconej ³¹ce?
¯y³byœ w s³onecznej boskiej harmonii
sam nie czuj¹c tego, nic nie wiedz¹c o niej.
Có¿ z tego, ¿e znasz j¹, wiesz o niej tak wiele –
ob³êdnie jej szukasz, wœród ludzi, w koœciele,
w rytmie pieœni modlitwie i tañcu –
gdy wszêdzie znajdujesz ostry zgrzyt dysonansu.
-------------------------------------------------
Chciwymi d³oñmi zgarn¹³eœ dŸwiêki z klawiszy –
boleœnie rozerwa³eœ nieruchom¹ ciszê –
w przestrzeñ rzuci³eœ moje wielkie „Chwa³a”!
Twarz Ci jak na mrozie boleœnie stê¿a³a,
oczy pociemnia³y jak z doznanej rozkoszy.
Wybieg³y krótkie tony, by o coœ nas prosiæ.
A¿ w basie zagrzmia³y, wspiê³y siê, zawis³y...
i w wiolinie jasnoœci¹ stali rozb³ys³y.
Ten huk potê¿ny wype³ni³ mnie ca³¹ –
a¿ zrozumienie we mnie jak owoc dojrza³o
i wœród krwawej barwy i Twego cierpienia
znalaz³am Rewolucyjn¹ Etiudê Chopina.
-------------------------------------------------
Patrzy³am na Twoje palce:
niepojête dla mnie – a ¿ywe,
uduchowione i napiête jak ma³e ciêciwy.
Myœla³am: czy kiedyœ do Ciebie dorosnê
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i czy bêdê mog³a patrz¹c Ci prosto w oczy
Twoj¹ muzykê moim wierszem jak ramieniem otoczyæ.
-------------------------------------------------------
Nagle spad³o na mnie, bolesne, bez³zawe skronie –
-------------------------------------------------------

Jur – !
Na mym sercu grasz –

czy na fortepianie?

4 stycznia 1940
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MARZENIA

Na krawêdzi œwiata
Rozpostrzec skrzyd³a

i run¹æ w dó³!
Wytê¿yæ wolê
i s³oñce spojrzeniem

przeci¹æ na pó³!
Wbrew prawom fizycznym
i logiki prawom

przeinaczyæ los.
I przestaæ myœleæ
i przestaæ istnieæ

Zmieniæ siê w g³os.
W milion lat œwietlnych
run¹æ ekspresem

gdzieœ w inny œwiat.
Nie truæ siê smutkiem
szarym bezsensem

tych dziewiêtnastu lat.

22 lutego 1940



44

WIECZÓR W MIEŒCIE

Ciê¿kie krople œwiat³a,
jak chore tulipany rozkwit³e w mgle
– nierównym œciegiem przyszyte do ulic,
zaspane, szklane latarnie ¿ó³tomg³e.
Nierówny, koœlawy bruk,
depcz¹ kroki ciê¿kie, zmêczone, byle jakie.
Na niebie popielatoniebieskim
wrony haftuj¹ czarne, aksamitne znaki.
Od jakiegoœ okna
oderwa³ siê dŸwiêczny frazes muzyczny
i jak po klawiszach bia³okoœcianych
przebieg³ po krzywych p³ytkach ulicznych.
Sentymentalny podlotek
w oknie najwy¿szego piêtra kamienicy
jak smêtna, smutna kolombina,
zakocha³ siê w bladym pierrocie-ksiê¿ycu.
Pod chorowit¹ akacj¹
na twarz jaskrawo umalowanej dziewczyny
padaj¹ miêkkie, czerwone poca³unki
jak wielkie, s³odkie krople wina.
Z bramy wyp³yn¹³ cieñ –
jak sprê¿yna rzuci³ siê w zakrêt ulicy –
b³ysk no¿a...
zaklaska³y przera¿one stopy o bruk...
Z daleka szed³ patrol policji...

21 marca 1940
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NA WYGNAÑCZYM SZLAKU

Klucze ¿urawi lec¹
na zachód w s³oñce czerwone –
na skrzyd³ach unios¹ œmig³ych
têsknoty gdzieœ w nasze strony.

Wczesne wstaj¹ œwity
i ksiê¿ycowe wieczory
– wci¹¿ smutniej i boleœniej,
¿e „jutro” jest jak „wczoraj”.

Noc¹ ch³odn¹ i jasn¹
lampion ksiê¿yca wyrasta
i dziwi siê Samarze
nad Wo³g¹ bia³emu miastu.

Mg³y fioletowe wstaj¹
w gwieŸdzistych górach Uralu,
patrz¹ oczy w step siwy
i brzozom bia³ym siê ¿al¹.

I niebo b³êkitne Azji,
jednako jak u nas chmurzyste
i tutaj wiosna oprósza
drzewa m³odymi liœæmi.

26 kwietnia 1940
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Z CHRYSTUSEM W OGRÓJCU

Modlitw¹ siê odziaæ jak biednym p³aszczem prostym,
twarz nocnym wiatrom poddaæ jak ch³odnej wodzie.
I czekaæ w sobie na jasny b³ysk gotowoœci
do dalekiego, ciemnego lotu ku swobodzie.
Cierpienie swe w g³¹b przenikn¹æ jak we œnie,
swoj¹ ¿yw¹ dumê do pokory zmusiæ,
chcieæ umrzeæ milcz¹co i tragicznie boleœnie –
dla mi³oœci spalaj¹cej cia³o i duszê.
P³aczem unosiæ ramiona oczekuj¹ce cierpienia –
w zapachu drzew wiosennych, namiêtnie upojnym
czuæ siê boleœnie Bogiem z trwogami stworzenia.
Pragn¹æ przyjació³, ich s³ów i drobnych gestów,
¿arliwie pragn¹æ i nie mieæ ukojenia.
Do koñca samotnie siê spalaæ bez reszty
– noc¹, w Ogrójcu, w ksiê¿ycowych cieniach.

Wielki Pi¹tek, 11 kwietnia 1941
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POWRÓT

Wiem wszystko dok³adnie.
Wci¹¿ po tyle razy przechodzi³am tê drogê –
Jak p¹tnik Drogê Krzy¿ow¹.
Mog³abym moj¹ têsknot¹
krok po kroku dok³adnie
ulice jak kamieniem wybrukowaæ.
Znów idê:
Spod hali szklanej, ³omocz¹cej poci¹gami,
Spod kopu³y pysznej jak na bazylice –
Wyp³ywam œpiesz¹cymi krokami
w znajome, bliskie ulice.

Jasna, s³oneczna aleja
– emeryci
– kasztany szerokopalczaste
i na niebie mglisto wyrysowany
kontur ca³ego miasta.

Spoza zakrêtu – maleñka uliczka:
g³êboka, ciemnawa, nie³adna,

a jednak tu w³aœnie,
nie gdzie indziej, sercu memu mieszkaæ wypad³o.

I zaraz ju¿ gwar.
Nat³ok sklepów, wywieszki, wystawy,
stare, znane od dzieciñstwa nazwiska –
i wytrysk gotyku koœcio³a,
co nag³ym wzruszeniem jak ³zami

gard³o zaciska.
Wewn¹trz ch³ód nawet w lecie –
Od œcian nagich, nieprzytulnych filarów –
Ale w k¹tach i nad o³tarzem zawis³y

wszystkie moje modlitwy stare.
A w bocznym o³tarzu Madonna----
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----------------------------------------
---- p³acz, krzy¿em le¿¹cej na kamieniu
----------------------------------------

I znów na s³oñce, mru¿¹c oczy
po koœcielnym cieniu.

Szeroka ulica – corso studenckiej ³obuzerii,
Kino, cukiernia, trafika, szko³a –
I tylko czekaæ, gdy g³os znany

z bliska po imieniu zawo³a.
Od rzêdów szarych kamienic,
szerokich, st³oczonych ciasno
i od ich okien b³yszcz¹cych, têczowych
sp³ywa s³oñce, prawdziwe, moje s³oñce w³asne.

Zadzieram g³owê do góry.
Uœmiecham siê do nieba

z pomiêdzy dachów, drzew i drutów
i myœlê, ¿e dziœ ju¿ ¿aden dym,
czad i opar miasta –

nie bêdzie dla mnie zatruty.
I tak chodzê uœmiechniêta,
najpewniej, cudownie szczêœliwa

i nie chcê ¿adnym s³owem niebacznym
tej pe³ni szczêœcia przerywaæ.
----------------------------------------------------
Idê z dusz¹ odnowion¹ i odœwiêtn¹
przez parki, ulice, aleje
i mi³oœci¹ têskn¹ ca³ujê kamieñ ka¿dy

tego miasta mojej Nadziei.

23 sierpnia 1941
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SPOKÓJ?

Spokój, który zagoœci³ we mnie
i rozkwita jak polip – stulistn¹ koron¹ –
tak ju¿ mêczy, tak nudzi bezdennie
i ca³¹ mnie bez reszty zach³annie poch³on¹³.
Utopi³ moje chcenia i zabi³ ruch ¿ywy,
i czucie moje uœpi³ przêdz¹ pajêcz¹.
Jestem  jak ³uk – nieu¿ytek – o zwolnionej ciêciwie,
jak skrzypce, których struny nie dŸwiêcz¹, a jêcz¹.
I twarz tak pusta i taka nieczu³a
w nudzie, jak w lepkiej, gêstej masie,
a dooko³a mnie mg³a siê bia³a wysnu³a
I ka¿e zapomnieæ o czasie.

Zangiz-Tobe, 19 wrzeœnia 1941
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TRZEJ KRÓLOWIE

W moim mieœcie bia³ym
i przycich³ym od œniegu,
wêdrowa³o co rok o tej porze
Trzech królewskich kolegów.
Korony mieli z³ociste
i p³aszcze fa³dziste z purpury
i bardzo g³oœno œpiewali
fa³szywym trochê chórem:
„Mêdrcy œwiata Trzej Królowie,
Gdzie œpiesznie d¹¿ycie...”
I tak wêdrowali weso³o
Przez ciche, œwi¹teczne ulice.

A ka¿dy z nas, w swoim mieszkaniu,
ciep³ym, pachn¹cym schronieniu,
s³ucha³ trzejkrólowego

za oknami œpiewania.
I wszystkim perkatym Kacprom,

Melchiorom i Baltazarom
Dostawa³ siê kawa³ek piernika

i po groszy parê.

Kiedyœ, szczêœliwego roku
z ojcem o fantazji kolorowej

poszliœmy sami z gwiadk¹ –
„Mêdrcy œwiata, Monarchowie”.

Tyle by³o radoœci i œpiewu
w œnie¿ystym, cudnym Lwowie.

Czy dziœ tam chodz¹ ulicami
œpiewaj¹cy Trzej Królowie?

4 stycznia 1942
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BRATU – NAJM£ODSZEMU ̄ O£NIERZOWI RP

Pamiêtam Ciê w domu, ze Lwowa
ze s³oñcem kadeckim
na czapce rogatej.

– Pêka³y w powietrzu szrapnele
i g³ucho gra³y armaty.

Tyle mêskiej powagi by³o
w Twych oczach dzieciêcych
gdyœ na po¿egnanie

przed Matk¹
w ciemnym pokoju klêcza³.
A potem –

pamiêtam mój ma³y,
jak w trudzie,

ze zmarszczk¹ na czole,
jecha³eœ najmniejszy ze wszystkich

oraæ traktorem na pole.
Widzia³am Twe ch³opiêce rêce

zniszczone tward¹ prac¹.

Jeszcze teraz widzê,
jak g³owê odwracasz,

bym nie widzia³a, ¿e p³aczesz...

Dziœ jesteœ polskim ¿o³nierzem,
Ty, mój maleñki braciszek.

I wiem, ¿e gdziekolwiek jesteœ,
g³os mój zawsze us³yszysz.

Pahlewi, 14 wrzeœnia 1942
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CMENTARZ W TEHERANIE

Niebo jest przezroczyste
o b³êkicie bladym.

Oœnie¿ony szczyt je rani –
jak szpad¹.

W grudniu Iran jest cichy.
Cyprysy – modlitw¹ wspiête,
niby kolumny przybytku œwiêtego – Œwiêtych –
Cmentarz.
Koi cisz¹ i nasyca barw¹ chryzantem
i ró¿ ostatnich bladych.
Niebo tutaj

w objêciu zieleni ³agodniejsze
– z³otawe pasma po nim siê k³ad¹.
Tyle krzy¿y, krzy¿y...
Bia³y las: rapsod milcz¹cy

tragiczny.
Krzy¿om rozpiêtym zaufaæ sen.
„Strzelec – lat osiemnaœcie”
„Kobieta – nieznanego nazwiska”
„Jêdruœ – lat piêæ i pó³”

¯al ich, jak swoich, jak bliskich.
-------------------------------------------------
Zanurzam  rêce w suchoœæ

umar³ych kwiatów.
Modlitwa siê wspina za tamtymi:

do lepszych zaœwiatów.
-------------------------------------------------
Dlaczego tu, na tym cmentarzu
œpi¹ cicho w kamiennych grobowcach
z dalekich W³och przygnani

kobiety, mê¿czyŸni i ciemnoocy ch³opcy?
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Jaki los tu przygna³
Francuzów, Niemców i Czechów?
Jakich to dziejów ludzkich,
jakich tragedii echa?
----------------------------------------------------
Bia³e krzy¿e ze wst¹¿k¹

bia³o-czerwon¹.
Jaki Bóg kaza³ Polakom
umieraæ w obcych stronach?

Schylam ciê¿ko g³owê,
modlê siê na kolanach:
Umar³ym Braciom

Wszystkim –
odpocznienie daj Panie.

Teheran, 21 grudnia 1942
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Lidce

***

Wrócê strudzony pielgrzym
i wêdrowiec stêskniony
Do Ciebie – Miasto moje
do was – rodzinne strony

Powita mnie tragizm strzaskanych
koœcielnych wie¿ gotyckich
i w kasztanach ró¿owo rozkwit³e
znane, kochane ulice.

Rozrzewni mnie ka¿dy kamieñ
bruku znanego od dziecka,
który splugawi³ dotkniêciem
nienawistny but sowiecki.

I ka¿dy dom po dawnemu
„sztajerem” siê uœmiechnie
a Stryjski Park zapachnie
wspomnieniem wiosennych westchnieñ.

– Odwiedzê lwy przed ratuszem
katedrê, kaplicê Boimów –
i cmentarz – naturalnie – Orl¹t –
tych lwowskich, najlepszych synów.

Pójdê przez w¹skie zau³ki
i wielkie, jasne ulice –
by znowu Ciê Lwowie poznawaæ,
by znowu siê Tob¹ zachwycaæ.
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Pójdê przed stare domy
mój drogi Rynku Lwowski
i pytaæ bêdê wszêdzie
czy ¿yje Twój piewca – Zbierzchowski.

I bêdê jeŸdziæ tramwajem
czerwonym skrzypi¹cym na zakrêtach.
– Mój Bo¿e! Jak dobrze
tê melodiê skrzypienia pamiêtam!

Naprzeciw pójdê zaraz
do ma³ej cukierni Bachmanki
by wypiæ czarn¹ kawê
w maleñkich fili¿ankach.

– Ulica S³owackiego... Kopernika...
i wkrótce bêdê przechodziæ
obok Ossolineum i Cytadeli
w akacjowej, wiosennej powodzi.

Za zakrêtem by³ dom:
dobry dom – rodzicielski...
Czy ocala³ ten nasz dom
od wrogich si³ niszczycielskich?

Ale nawet i to nie bêdzie wa¿ne
wobec wielkiego s³owa:
Jestem u siebie, w domu–
w murach najmilszego Lwowa!

A gdy bêdziecie ze mn¹,
moi drodzy przyjaciele – tu³acze –
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bêdziecie siê pewnie dziwiæ
dlaczego uœmiecham siê – a p³aczê...

Pisane w Teheranie w szpitalu cywilnym
29 listopada 1942
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CZY ODWA¯YSZ SIÊ DUSZO...

Czy odwa¿ysz siê Duszo
wyjœæ ze mn¹ naprzeciw nieznanym stronom,
aby nareszcie znaleŸæ odpowiedŸ
w szerokiej, p³ynnej melodii –
Wtedy rozkwitniemy, uniesiemy siê
w Czasie i Przestrzeni.

Czy odwa¿ysz siê teraz Duszo
wyjœæ ze mn¹ naprzeciw nieznanym stronom,
gdzie – ani gruntu pod stopy,

ani œcie¿ki nie ma?
Ani mapy tam, ani przewodnika,
Ani g³osu brzmienia, ani dotyku ludzkiej rêki –
Ani twarzy kwitn¹cej zdrowiem,
Ani ust czy oczu nie ma w tym kraju.

Ja tego nie znam, Duszo,
ani ty tego nie znasz jeszcze –
wszystko jest œlepe przed nami,
wszystko czeka niewyjaœnione w tej stronie,
w tym niedostêpnym kraju.

Gdy wszystkie wiêzy siê rozluŸni¹,
wszystkie wiêzy – oprócz tych odwiecznych:
Czasu i Przestrzeni,
wtedy ani ciemnoœæ, ani przyci¹ganie, ani zmys³y,
ani ¿adne granice nie bêd¹ nas wi¹zaæ.

Wtedy rozkwitniemy, uniesiemy siê
w Czasie i Przestrzeni –
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Duszo! Czyœ przygotowana na nie?
Czy jesteœ przygotowana nareszcie –
– O radoœci! Owocu wszystkiego!
Czy jesteœ gotowa
do urzeczywistnienia siê – Duszo?
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KR¥¯Ê I KR¥¯Ê WOKÓ£ MEGO MIASTA...

Kr¹¿ê i kr¹¿ê wokó³ mego miasta
skazana na bezœpiew têsknoty.
Têsknota wra¿liwa jak zmys³y:
jak wzrok, powonienie i dotyk.
Wyczuwam barwy i zapachy Lwowa,
drzew szorstkoœæ i g³adkoœæ kamieni
i ¿adna odleg³oœæ czasu
tych moich wra¿eñ nie zmieni
(Ocieram z gwiazd Wschodu oczy.
Kiedyœ nad Cytadel¹ tak œwieci³y
i nawet wojenn¹ przyæmiewa³y zgrozê.)
Œwierszcze graj¹ namiêtnym chórem.
Mo¿e us³yszê tamte, lwowskie, gdy ucho
do ziemi przy³o¿ê...

Tam – w pewnym punkcie mapy,
w jakimœ miejscu œwiata
spoczywa moje miasto
w objêciu wzgórz wiekuistych.
Mam w oczach te barwy:
ró¿ wschodów s³oñca,
b³êkit zachodu przyæmiony,
zieleñ, jakaœ delikatna poz³ota...
dalekie pasma œwietliste....

Kr¹¿ê i kr¹¿ê wokó³ mego miasta
w bezmiarze mojej têsknoty
I marzê sobie, i marzê sobie
o tych dawnych do Lwowa powrotach.

Wszystkich powrotów z niedalekich podró¿y
dziœ zazdroszczê sobie – gdy¿ powrót daleki.
Nie spocznê. Nie spocznê w swej têsknocie
a¿ grudka lwowskiej ziemi zamknie mi powieki.

Pisane w Teheranie, 23 maja 1943
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Marychowi

BO¯E NARODZENIE 1948

To takie pospolite szczêœcie –
taki staromodny temat –
dziecinnie – naiwnie s³odki
stary jak œwiat dylemat –

Dwa kochaj¹ce siê serca –
we dwoje ma³a chatka:
Noc wigilijna za progiem
tradycja, choinka i biel op³atka.

A jednak ile¿ to mocy,
ile potêgi prawdziwej
spoczywa w tej zwyczajnoœci,
w tej prawdzie zawsze ¿ywej.

¯e oto Bóg siê narodzi³!
¯e mi³oœæ siê objawi³a,
¿e weŸmiesz mnie mocno w ramiona
i powiesz: Kocham Ciê mi³a.

Bo oto tej Nocy Narodzenia
gdy Bóg sam do nas schodzi
– my w dr¿eniu serc ukojonych
czekamy syna naszego narodzin.
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U£ANI NA TASMANII

U³ani na Tasmanii, na co dzieñ, w cywilu,
To ¿adna egzotyka, chwa³a, ni sztandary.
– Domek na przedmieœciu, zapach mimozy.
Rano: biuro lub fabryka.
Nudy – jak koszary.

Codzienne ¿ycie, proza i zwyczajnoœæ.
Poezji ani glorii w takim ¿yciu nie ma.
– Nie dla nas poezja! A gloria zosta³a
W grobach poleg³ych.
Nieœmiertelny Poemat.

¯ona i dzieci. W³asny samochód.
Dom. Trawniki. Od ósmej do pi¹tej praca.
Do TAMTYCH dni, do TAMTYCH snów
Tylko serce, niezbrojne, wci¹¿ wraca.
By³y u³an pogrzeba³ srebrny sen o szpadzie
– Jak dzieciñstwo – jak m³odoœæ groŸn¹ i romantyczn¹.
Teraz siedzi spokojnie, je kotlety baranie
I nauczy³ siê, ¿e TUTAJ
lato jest w styczniu.

A¿ raz – spotyka u³an kolegê. Ju¿ siê oczyma zetknêli:
– Co s³ychaæ? – A no, nic – tak leci powoli.
S³owa sypkie jak piasek. Niewa¿ne s³owa.
Tylko w sercu coœ roœnie i – boli.
I ju¿ ten kolega, ju¿ ten drugi u³an
Nagle bli¿szy od ¿ony i dro¿szy od dzieci.
Bo tylko on rozumie. On tak¿e pamiêta,
Jak ksiê¿yc nad pustyni¹
ró¿owym blaskiem œwieci³.
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Tylko z nim podzielisz siê wspomnieniem,
Jak manierk¹ s³onej wody i twardym chlebem.
– On pamiêta natarcie czo³gów i noc,
Co rozdar³a ziemiê
i wstrz¹snê³a niebem.

Syn zna wojnê z telewizji.
A córeczka znowu,
Córeczka – jak Babcia w Polsce – ma warkocze œliczne.
– Eh, co tam, kolego! Czeœæ! Szulim!
Pamiêtasz...?

I wracaj¹, wracaj¹ – ach, w TAMTO –
w tamto S³owo Magiczne.
Z koleg¹ – s³owo wystarczy. Nie trzeba zdañ uk³adaæ.
Wystarczy oko zmru¿yæ – i ju¿ wiadomo o co chodzi.
Dobrze jest spotkaæ kolegê.
Z ¿on¹ tak¿e dobrze.
Lecz z koleg¹ wspominaæ, dawne dzieje
jest s³odziej.

Gdy wróci do domu wieczorem,
w cichoœæ lampy nad sto³em,
Do dzieci w pasiaste pi¿amki przebrane –
¯ona powie: Bój siê Boga! Tak póŸno!
Gdzie by³eœ...?
– Wiesz, moja droga – spotka³em siê z koleg¹.
Z u³anem.

Pamiêtasz? Mówi³em ci o Mietku?
By³ ze mn¹ w szwadronie. Nazywaliœmy go „Panna”...
I œmieje siê weso³o i patrzy gdzieœ daleko –
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Chocia¿ ¿onê ramieniem do siebie przygarn¹³.
¯ona patrzy uwa¿nym spojrzeniem:
– Jak on dziwnie chodzi... Jakby ¿o³nierskie buty
Znów czu³ na nogach... Patrzy –
I nie rozumie: Sk¹d w tym œmiechu mê¿a
Taki nag³y SMUTEK.
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DRUGA MI£OŒÆ

Gdy siê tak uœmiechasz
i tak pogodna jesteœ
s³onecznie –
kocham Ciê i myœlê,
¿e chcia³abym z Tob¹ ¿yæ
wiecznie.

I zapominam wówczas,
gdy Ciê widzê rozeœmian¹
promiennie,
¿e czêsto p³aczesz,
kapryœna jesteœ, pochmurna
i drwisz sobie ze mnie...

¯e muszê przeklinaæ czasem i piæ
i chcia³abym opuœciæ Ciê
z rozpaczy –
Lecz, gdy jesteœ tak bardzo piêkna –
to czujê
– zupe³nie inaczej.

Ca³a masz kszta³t serca.
Pamiêtam to z pierwszych lekcji geografii.
Ale, ¿e serce skradniesz mi kiedyœ –
nikt z nas przewidzieæ nie potrafi³.

Sk¹d mog³am przeczuæ,
¿e kiedyœ bêdê musia³a opuœciæ
moj¹ mi³oœæ
pierwsz¹ – z³ot¹...
i zakochaæ siê powtórnie
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od nowa opornie i bez ochoty...

Dziœ –
biorê niebo b³êkitne
i morze
i busz kêdzierzawy
w ramiona –
I kocham Ciebie najczulej:
Kochanko wtóra –
Tasmanio –
Ma³a wyspo zielona.
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JESIEÑ

W parku, który siê zrobi³ teraz
przewiewny,

Gdy puszystoœæ drzew
skoñczy³a siê wraz z latem,
Na ciemnych trawnikach
Kolorowe ptaki
Z powodzeniem zastêpuj¹ kwiaty.

Du¿o nieba teraz widaæ
wœród kolumn pni prostych
i oczy stawów ¿ó³tym zielskiem
jak wyp³owia³¹ rzês¹ zaros³y.

Suche banknoty zesch³ych liœci
Wiatr – rozrzutnik przelicza;
Na ³awkach, dziewczêta
okr¹g³e kolana
kryj¹
w obcis³ych spódniczkach.

Emeryci – d³ugonogie ibisy
o cienkich ptasich szyjach
bystre spojrzenia
starcze zachcenia
pod powiekami kryj¹.

Jeszcze kot na aksamitnych
³apkach,
z flag¹ ogona na wietrze
przejdzie przez trawê
i w oka mgnieniu
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plamê ptaków z niej zetrze.
Park pustoszeje.
Senna jest Jesieñ ciszy niebieskiej pe³na.
Ju¿ œcie¿ki mech obsiad³.
Œlady zatar³a
Brudnozielona we³na.

Hobart 1964
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                                                                 Z cyklu: Millenium

MODLITWA NA MAJ 1966

Maryjo
Matko wszystkich Polaków –
Korony Polskiej Pani
modlitwê nasz¹ spe³nij,
modlitwê wygnañców,
co na œmieræ w Polsce zakochani:

Daj sercom pokój
wytrzyma³oœæ
i prawoœæ –
I daj nam radoœæ dnia powszedniego...
Niech nam obce nieba
i s³oñce obce
podobne bêd¹ do naszego.

Us³ysz nas, Jasna Panno –
(– nieuczone to s³owa
ludu, co Tobie zawierzy³)
Wstaw siê za nami Gwiazdo Zaranna:
ochraniaj polskich dzieci g³owy
i daj niech siê w pokoju
ucz¹ polskich pacierzy.

Niech siê im mowa polska
i polskie œpiewanie
na zawsze w czu³ych sercach
i duszach zostanie.
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Pob³ogos³aw ziemiê tutejsz¹
jej lasy
kwiaty
i zio³a –

I pozwól polskim bocianom
jaskó³kom
i skowronkom
wróciæ do Kraju,
gdy je wiosna zawo³a.
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***

To Polska jest przyczyn¹,
¿e widzê œwiat tak – a nie inaczej –
¿e moje sympatie s¹ po stronie
tych, których los potraktowa³ opacznie:
po stronie s³abych,
po stronie dzieci,
po stronie ptaka,

który wypad³ z gniazda,
po stronie naiwnych i wiernych,

szukaj¹cych
Betlejemskiej Gwiazdy.

To Polska jest przyczyn¹,
¿e moja radoœæ wynika z rzeczy prostych:
z zapachu chleba i œwie¿o œciêtej trawy,
z muzyki wiolonczeli
g³êbokiej i mrocznej,
z rozmowy przyjació³
przy fili¿ance czarnej kawy,
ze s³ów poety,
z piêknoœci s³awy,
z m¹droœci czystej,

g³êbokiej wody,
z mêskiego uœcisku szorstkich koców
i ze smaku dojrza³ej jagody.

To Polska jest przyczyn¹,
¿e moje cierpienia i ból
s¹ spowodowane krzywd¹, niesprawiedliwoœci¹
i brakiem ludzkiej uprzejmoœci.
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I ¿e fizyczne cierpienie,
lêk i œmieræ witam

ludzkimi ³zami,
a nie stoickim milczeniem

rafinowanych ras.

Polska mnie stworzy³a.
To jej myœl, s³owo, dotyk i smak.
Jestem ulepiona z jej powietrza,
z gliny jej pól ¿ytnich

i ¿ywicznych lasów.

Powsta³am ze œmiechu mego Ojca
i jego pieszczoty;
ze s³oñcem spienionego mleka,
podawanego z wiejskiego gliniaka;

Z kochaj¹cej m¹droœci
jasnow³osych nauczycielek,
które literki wiedzy niza³y mi
w naszyjnik z korali, pere³ i bursztynu;
Ze starych kamienic i bruku
ukochanego miasta;
z pierwszej przyjaŸni i mi³oœci,
które jeszcze we œnie pachn¹ akacjami;
Ze œpiewu i cichych zadumañ
przy harcerskim ognisku;
Z ksi¹¿ek po³ykanych na gor¹co –
z entuzjazmu obejmuj¹cego
wszystko.
To by³a Polska, która mnie stworzy³a.
Bez tamtej przesz³oœci,
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bez tego, co – mi³e –
by³abym naga jak szkielet i pusta.
To – Polska da³a mi cia³o
i myœli
i s³owa w³o¿y³a w me usta.

11 listopada 1965
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DEO GRATIAS!

Takie maleñkie rzeczy,
¿e czasem zapominam
dziêkowaæ za nie Bogu,
albo nie mam ochoty.
A jednak – gdyby ich zabrak³o
w moim ¿yciu,
gdyby te wszystkie klejnoty
straci³y swój blask, na pewno
gorzka ciemnoœæ
zapiek³aby mi duszê –
i có¿ by mi pozosta³o,
aby mnie mog³o
wzruszyæ?
Wydaj¹ siê te rzeczy takie niewa¿ne –
ciep³o, które s³oñce budzi;
ukojenie gwiazd jednako
czuwaj¹cych nad królami
i najbiedniejszym z ludzi.
Jak¿e bezbarwna by³aby ziemia
bez drzew zieleni,
bez kwiatów Bo¿ych wszêdzie,
bez morza, co siê pieni
i o brzegi miêkko k³oni,
kierowane zawsze jak¹œ
niewidzialn¹ d³oni¹.
Takie ma³e rzeczy, codzienne –
fili¿anka herbaty,
kochaj¹ce s³owo,
otarte ³zy dziecinne –
ma³e rzeczy – ³atwo zapomnieæ,
¿e mi je Bóg
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podarowa³.
Ka¿dego dnia
cud poranka,
modlitewny œpiew ptaków –
mówi¹ mi o tych znakach,
w których Bóg pozostawia
œlady swojej rêki.
Jak d³ugo ¿yjê jeszcze,
Panie
sk³adam Ci swe dziêki.
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PANIE, B¥D•  MI£OŒCIW ̄ O£NIERZOM

Cokolwiek Historia o nich napisze,
Po czyjejkolwiek stronie,
za czyjekolwiek b³êdy,
za wiarê lub bez wiary
za sprawê, o któr¹ walczyli;
Za grzechy ojców, którzy
im taki w³aœnie œwiat zostawili;
Za ich m³odoœæ spalon¹,
jak proch na panewce,
za ich lêk st³umiony
i za tchórzostwo silniejsze od woli,
za ich krzycz¹ce rany,
za wargi pragnieniem spieczone,
za pot gryz¹cy oczy,
za to, ¿e zostawili
matki p³acz¹ce pod Krzy¿em,

¿ony i sieroty,
za ich synów nienarodzonych,
za to ¿e nie zaznali nigdy czu³ej mi³oœci kobiety,
Panie, b¹dŸ mi³oœciw ¿o³nierzom.

Daruj im winy ¿ycia.
Nie zd¹¿yli za nie odpokutowaæ.
Przebacz tym, którzy strzelali
w ty³ czaszki bezbronnym jeñcom.
Przebacz im, bo nie wiedzieli,

co czyni¹.

Panie, w mi³osierdziu Twoim,
wpuœæ choæ za próg nieba
Ojca mojego zamordowanego
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i jego katyñskiego kata –
Oby mogli wspólnie zasi¹œæ
na najni¿szym szczeblu
niebiañskiego szczêœcia,
aby – wybaczywszy sobie nawzajem –
znaleŸli spokój wiekuisty.
W tej godzinie wszystkie Ci modlitwy moje oddajê.
Panie, b¹dŸ mi³oœciw ¿o³nierzom
ze wszystkich pól bitewnych œwiata.
Amen.

listopad 1965
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NAUCZYCIELOM POLSKIM

Wam – wszystkim p³omiennym szaleñcom,
Wszêdzie na ca³ym bo¿ym œwiecie –
Dla których bólem najwiêkszym, mi³oœci¹ najwiêksz¹
S¹ zawsze polskie dzieci:

Od pierwszych kolonistów w Posados Misiones,
Co to szkó³kê budowali w brazylijskich lasach,
Aby  dzieci po polsku uczyæ siê mog³y
W tych Pana Balcerowych czasach –
Temu nauczycielowi w Urugwaju, który sam jeden
Uczy dzieci polskie w bohaterskim upojeniu.
Maj¹c w ca³ym maj¹tku dwa „Podrêczniki pisowni”
I „Dzieje Polski w skróceniu” –
Tym w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie,
Którzy walcz¹ o mi³oœæ dla ojczystej mowy,
Tym, co dzieci zazdroœnie strzeg¹
W Europie i Afryce Po³udniowej –
I Wam, naszym w³asnym nauczycielom
Na Tasmanii, wyspie zielonej,
Którzy d³ug honorowy Polsce sp³acacie,
D³ug po stokroæ ju¿ sp³acony –
Wam wszystkim Bo¿ym szaleñcom,
Ucz¹cym polskiego s³owa –
dziêki. Dziêki za to, ¿e Polskê
co dzieñ stwarzacie od nowa.
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Mojemu Jedynemu Bratu

NAIWNA PIOSENKA

„BYWAJ, SIOSTRO, ZDROWA
– OJCZYZNA MNIE WO£A,
IDÊ ZA KRAJ WALCZYÆ WSRÓD RODAKÓW KO£A –
I CHOÆ PRZYJDZIE PÊDZIÆ JAK NAJDALEJ WROGA –
NIGDY NIE ZAPOMNÊ JAK MI BY£AŒ DROGA!”

Naiwna piosenka! I dzieci niewinne,
Które s³ów proroczych œpiewaæ nie powinny,
Œpiewaæ tak beztrosko – z weso³ymi gestami,
Jak gdyby ziemia nie mog³a zadr¿eæ pod stopami,
Jak gdyby dzieciñstwo wieczne byæ mia³o w rogatkach Lwowa
I Brat zawsze mia³ byæ ma³y i Ojczyzna nie mog³a zawo³aæ...

Pamiêtam, gdy siê urodzi³eœ i Twoje powijaki niemowlêce –
I jak podczas chrztu Twego, chucha³am w zmarz³e rêce –
I to, ¿e Matka, na pocieszenie, da³a mi winogron kiœæ ca³¹,
Bo ja chcia³am du¿ego mieæ brata – a Ty by³eœ ma³y...
A gdy chorowa³eœ – trzylatek – z buzi¹ p³on¹c¹ gor¹czk¹,
Patrzy³eœ na Œwiêtego Miko³aja i koniecznie chcia³eœ

dotkn¹æ go r¹czk¹,
By siê przekonaæ, ¿e naprawdê stoi w nogach Twego ³ó¿ka
I przyniós³ Ci upragnione dary i w³o¿y³ je pod poduszkê...

Ojciec – to by³ kolor, œmiech, ruch, zabawa i ranek niedzielny –
„Jak to by³o w Legionach – opowiedz!”
Czekolada i lody, cyrk i krêgielnia.
A Matka – to pewnik, ostoja, dzieñ powszedni, szko³a,

elementarz,
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Tabliczka mno¿enia i mycie szyi
– czy Ty to wszystko pamiêtasz?

Karmiono nas – nie jak¹œ tam wodnist¹ papk¹,
Dulszczyzn¹ moralnoœci, ni s³u¿alcz¹ czapk¹ –
Lecz zdrowym komiœniakiem, rubasznym, jak trzeba,
I rubaszn¹ piosenk¹ ¿o³nierskiego chleba,
Kromk¹ Polski – nie archanielskiej, lecz tej z ¿o³nierskiej doli,
Co to borem i lasem w legionowej przysz³a aureoli.

Wyroœliœmy z zabaw pod sto³em, wycinanek z ¿urnalu:
Lalkê Stefciê i misie porzucaliœmy – nie bez ¿alu
I ukochanego pajaca Kazia, którego zwa³eœ „Tasiem” –
A¿ po relacje rzeczowe: „Co dziœ by³o w klasie...”
A¿ po lilijki harcerskie i po kadeckie s³oñce –
I wtedy w³aœnie nasz œwiat siê zatrz¹s³ nieprzewidzianym

koñcem.

Dla jednych – to by³ kataklizm dziejowy, który œwiatem
wstrz¹sn¹³
Dla nas – koniec dzieciñstwa –
Bo trzeba nam by³o dorosn¹æ.

Gdy œpiewa³eœ: Bywaj, siostro, zdrowa... przy wspólnej
zabawie,
Nie wiedzia³eœ: Miêdzy nami œwiat stanie –
Od bieguna do bieguna prawie...
¯e miêdzy Szkocj¹ a Tasmani¹ stanie prawie æwieræ wieku –
Wydaje siê – jak ¿ycie ca³e lub jak mgnienie powieki –
Lecz czas nigdy nie wraca i nigdy nie stanie...
Czy przywitamy siê kiedyœ?
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Tak dawno by³o po¿egnanie!
Czy s³yszysz kiedyœ echa z tamtej strony, ze Lwowa,
Jak ma³y brat beztrosko œpiewa:
„Bywaj, siostro, zdrowa...?”
Nie pozwól Twoim dzieciom, gdy s¹ ma³e i zanim dorosn¹ –

Nie pozwól Twoim synom tak siê bawiæ z siostr¹!

Hobart, 20 paŸdziernika 1966
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ZAKOPIAÑSKA KASETKA

Pod palcami g³adkoœæ drzewa
I wklês³oœæ rzeŸby wyciêtej kozikiem.

I nagle myœlê:
na tym drzewie ptak œpiewa³,
A sok w nim p³yn¹³ prawdziwym
jab³ecznikiem.

To drzewo mia³o korzenie
G³êboko w polsk¹ ziemiê wros³e.
To drzewo owoce rodzi³o w jesieni
I kwiatem wytryska³o na wiosnê.
Palcami g³adzê, w¹cham i dotykam,
Ustami wyszukujê s³oje jedwabiste.

I myœlê:
nad drzewem wiatr szumia³ jak muzyka,
nad drzewem p³ynê³o powietrze
jak dzieciñstwo czyste.

I mnie, której obca nostalgia i têsknota,
Nagle serce siê œciska nieznan¹ udrêk¹,
Nagle – ¿al wielki, serce jak przêdz¹ omota³ –
Gdy mi m¹¿ podarowa³ zakopiañskie pude³ko.
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GDYBYM MIA£A RÓ¯OWY PARASOL

Gdybym mia³a ró¿owy parasol
i ¿ó³t¹ sukienkê
i gdybyœ nad zielonym morzem
wzi¹³ mnie mocno za rêkê –

pod nagimi stopami
piasek iskrami by siê sypa³
w z³ot¹ siatkê uœmiechów
da³abym siê schwytaæ

W wielkiej muszli cichoœci
malowanej indygo
parasol ró¿owy otwarty
nad kolorow¹ intryg¹

w samym sercu muszli
per³ami wyœcielanej –
po³ó¿ mi rêkê na sercu:
– dobranoc, kochany.
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DZIWNA JAKAŒ LITANIA

Wszystkie boginki
i bogowie leœni,

w papilotach paproci
i w girlandach pleœni –
WiedŸmy, czarownice

i Dziwo¿ony
grzyby-muchomory
i sarny strwo¿one –
Wró¿ki,

krasnale
i czarodzieje,

które dzieñ p³oszy,
gdy kogutem zapieje –

Bo¿ki strzeg¹ce czterech k¹tów
i progu

wraz ze Œwiatowidem
wszechwidz¹cym bogiem –
I Lary i Penaty

i Lelum-Polelum
Zjawy w mg³ê owiniête

jak w popielaty welon –
Podziomki i skrzaty
mojej pilnuj¹cy chaty,
Fauny i Goplany

i Panny Œwitezianki
zielone w³osy czesz¹ce

przy wodzie, nad rankiem...
Wy –

ze wszystkich œwi¹tyñ
i z ka¿dego chromu –

PrzyprowadŸcie mi dzisiaj
Mi³ego do domu.
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PODZWONNE WIERZYÑSKIEMU

Otworzy³am mój zeszyt z wierszami, dziewczyñski,
Pe³en marzeñ i wiosny, i fio³ków, i ludzi –
Lecz z kart – zamiast w³asnych wierszy – spojrza³ na mnie –
                                                                      Wierzyñski,

Bo to On mnie do S³owa, do Piêkna obudzi³.

To Jemu uwierzy³am na kredyt, na s³owo,
Na s³ów rymowanych pachn¹ce szeregi,
¯e to co by³o dla mnie najczarniejsz¹ zmor¹ –
To tylko s³oñca poca³unki – a nie ¿adne piegi!

Wiedzia³am z pewnoœci¹, ¿e duszê mam b³êkitn¹,
Jak niebo jaœniej¹ce za oknem od wschodu,
¯e „zielono mam w g³owie i fio³ki w niej kwitn¹,
Na klombach mych myœli sadzone za m³odu”.

Pi³am tê Jego poezjê jak lubczyk upojny
I wierzy³am, jak wszystkie wtedy w Polsce dziewczêta –
¯e Wierzyñski – mówcie co chcecie – musi byæ przystojny
I na pewno w pierœcionku nosi ksiê¿yc od œwiêta.

Uczy³ nas Poeta, ¿e ka¿de boisko sportowe
Jest jak najwiêksze Colosseum œwiata –
Gdzie zwyciêzcê wieñcz¹ liœciem laurowym
I duma jak flaga nad stadionem ulata.

– Tylko Jego Wolnoœæ – dla mnie by³a Tragiczna.
Myœmy jeszcze nie widzieli chocho³ów, ni szkorbutu w malwach.
Dla nas, Polska – chleb powszedni i jak malowanka œliczna,
Tanecznica weso³a w rozpasanych barwach.
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Dla nas Polaka – to by³y defilady
W powodzi uœmiechów, w bukietach uniesieñ,
To akademie i œpiewy w marce i listopady...
– A¿ znienacka nas dopad³ i szarpn¹³ nami –
                                                              Wrzesieñ.

Wierzyñski pisa³: „Powstaje dramat ¿ywy. Okopcie kurhany
I ¿ywi na kurhanach, na okopach stañcie.”
Tak pisa³ Poeta. I œwiat rymowany
Dokona³ siê jak bicie zegara w kurancie.

Rozsta³y siê nasze z Poet¹ drogi. Moja do Kazchstanu,
Gdzie wiersz przez stepy szumia³, jak wysokie trawy –
Wierzyñskiego New York poch³on¹³, gdzie skamienia³y stan¹³
Samotny, najsamotniejszy poœród Wielkiej Sprawy.

Stamt¹d pisa³ „Bibliê Polsk¹”, „Litaniê”, „Strofê o Wolnoœci”,
Tam w katedrze siê modli³ za stolicê, co kona –
Tam czeka³ na ¿urawie, szuka³ gwiazd w ciemnoœci
I „prawdê wszystkich czasów, przez wszystkich zdradzon¹”.

W Ameryce mia³ Wierzyñski dom. Zwa³ go „drewnian¹ ruder¹”.
Tam pisa³ o ptakach, o lisach – o psie, co by³ przyb³êd¹...
Tam dopada³y Go wichry Jesieni – pe³ne z Europy szmerów
I tam cierpia³ – sam poetyck¹ okryty legend¹.

Tam pisa³! „Mi³oœci gorzka, niepocieszona, matko nasza
Europo...”

I myœla³, ¿e z Jego Long Island najbli¿ej do Polski –
Przebiega³ przestrzeñ sercem, jak niecierpliw¹ stop¹ –
„W mgle gêstej jak wodorosty, ruchomej, po kostki”.
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„Za czym ja kr¹¿ê?
Za ksiê¿ycem.
Czym on mnie wabi?
Drohobyczem.
Którêdy nosi mnie wieczorem?
Spójrz: ponad Stryjem i Samborem...”

Ale nawet Poecie nie ka¿dy sen siê ziszcza...
I za, ka¿demu wiadom¹, przyczyn¹,
Poeta do Europy wróci³ – lecz do Londyniszcza,
Nie do Stryja, nie do Warszawy, lecz do „polskiego Londynu”.

I tam zatrzepota³o Mu bólem serce – i ucich³o w niemym
proteœcie.

Przeszed³ pochód – „Czarny Polonez”... Co wyniknie z tej
herezji?

Pod zimowym niebem, w obcym, smutnym mieœcie
Zosta³ Wierzyñski – Piêkny Ksi¹¿ê Najprawdziwszej Poezji.

Dzisiaj, na Tasmanii, wyspie wyciêtej w kszta³t serca,
Gdzie wiosny i jesienie rzekami srebrnymi mi p³yn¹ –
Piszê ten wiersz Poecie – za moj¹ m³odoœæ w podziêce
I znowu siêgam po tomik radoœci – wracam po
                                                            Wiosnê i Wino...

[1969]
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POLACY  W HEC

Czemu nikt nie napisze eposu
o bohaterstwie woli ludzkiej,
o wysi³ku ramion i torsów,
o bohaterstwie pracy potê¿nej jak mi³oœæ,
która ¿ywio³y ujarzmia
i ska³y skruszy³a –
O mocy, która szczytów wytrwania dosiêg³a
i ziemie odleg³e dróg z³¹czy³a wstêg¹...

Nikt nie wie o tych,
co przez Tasmaniê
eukaliptusem pachn¹c¹,
drogi budowali przez d³ugie miesi¹ce.

Szumia³y im drzewa
i Polska œni³a siê w dali
gdy metr za metrem
podczas godzin twardych
drogê do Bronte,
mosty,
wiadukty
i zapory budowali.

Z gór szed³ wiatr lodowaty
gdy tworzyli pracowity dramat:
rêkami Polaków wzniesiona
w Butlers Gorge olbrzymia tama.
W Tarraleah, w barakach
k³adli do snu zmêczone g³owy –
w dzikim buszu wyros³y
dwie elektrownie nowe.
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I m³ody in¿ynier z Zachodniej Australii
i tasmañski forman siwy,
patrzyli na by³ych polskich ¿o³nierzy
z niek³amanym, szczerym podziwem.

Bo – tak jak kiedyœ w³adali broni¹
i na polach bitew
szafowali swym m³odym ¿yciem –
tak teraz
opanowali sprawnie
buldo¿ery,
kilofy
i aparaty miernicze.

Lecz nikt nie pisze eposu,
nikt nie cedzi mów
kadzidlanych s³ów –
gdy w Tasmanii
ruszaj¹ motory,
maszyny
i nad sto³em rodzinnym
rozb³yska
elektryczna
¿arówka.
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KALENDARZ TASMAÑSKI

MARZEC

WeŸ kwartê promieni
s³onecznych

i kieliszek s³oty,
Diamentowej rosy, koniecznie,
i wschód s³oñca z³oty.

Z jab³ek dojrza³ych w sadach
zrób placek albo jab³ecznik –
Niech kto co chce powiada –
Marzec jest bardzo stateczny.

Gruszek z³ocistych nazbieraj
pe³niutki, kopiaty garniec.
– Jesieñ na Tasmanii jest

œliczna,
i s³odki jest marzec.

CZERWIEC

W Czerwcu, tysi¹c lat temu,
Polska by³a pogañska.
W Polsce moc tajemn¹ ma

zawsze
Urocza Noc Œwiêtojañska.

Wszystkie uroki i czary,
Z³otego Rogu pobudka...
Proroctwa siê spe³niaj¹,
Gdy noc taka krótka.
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W Australii to noc wichrów,
Ponurej zimowej burzy –
W Australii Noc Œwiêtojañska
Bardzo siê ludziom d³u¿y.

Kwiat paproci nie kwitnie,
Z³ote koguty nie piej¹ –
I trudno nam siê nawet
Krzepiæ lepsz¹ nadziej¹...

WRZESIEÑ

W czuprynie rozwianej
Jak zielona grzywa,
Z pierwszym fio³kiem,

œnie¿yczk¹,
Przychodzi Wiosna Prawdziwa.

Œwie¿e firanki w oknach –
Dzieñ siê ju¿ zaczyna.
I na wszystkich zegarach
Siódma jest godzina.

Godzina czysta, bezchmurna,
Narcyzami radosna:
Wrzesieñ na Tasmanii –
Dzieñ dobry ci, Wiosno!

GRUDZIEÑ

Grudniu serdeczny,
Grudniu familijny!
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Œliczny, œwi¹teczny,
Grudniu wigilijny!

Gdy pod Krzy¿em Po³udnia,
Gdzie cykady œpiewaj¹,
Na stole k³adziesz op³atek
Ze starego Kraju.

Przy wigilijnym stole
Kolêduje Têsknota:
Niewa¿ne, ¿e Australia bogata,
Niewa¿ne, ¿e z³ota.

My teraz – jak nigdy –
Czujemy siê Polakami:
Przy kutii, przy rybie,
Przy barszczu z uszkami...

Polskie g³osy w Australii
Rozbrzmiewaj¹ wszêdy,
Gdy sprzeczaj¹ siê na jak¹ nutê
Dziœ œpiewaæ kolêdy...

Do Polski têskni Emigracja,
O Kraju œni i marzy,
Bo¿e Narodzenie spêdzaj¹c
Tradycyjnie – na pla¿y.
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NA BO¯E NARODZENIE

To ju¿ by³o tyle razy...
WyobraŸnia rysowa³a
pod powiekami obrazy
pagórków i pasterzy
wœród owiec uœpionych
i nag³¹, rozdzieraj¹c¹
jasnoœæ b³ysków czerwonych.

I wyuczone na pamiêæ,
zapad³e do g³êbi
s³owa pieœni anielskiej,
co Boga z cz³owiekiem równa³a,
pieœni, która pionem
z ziemi do nieba,
strzelista jak strza³a,
wysokopiennym dŸwiêkiem,
dzwonami wo³a³a:
Chwa³a na wysokoœci Bogu!
Chwa³a! Chwa³a! Chwa³a!

I obraz przytulny:
Stajenka lub grota,
a w niej siano i ¿³óbek,
czu³oœæ i pieszczota
i Józef z Matk¹-Dziewic¹,
pochyleni nad Cudem,
owiani Tajemnic¹,
Jezusa – jak Hostiê
Ukazuj¹ przed ludem.
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Tyle razy to ju¿ by³o...
I za ka¿dym razem,
to samo wzruszenie
w gardle œciska ³zawe,
ta sama radoœæ ramiona rozwiera,
ta sama – lecz wiêksza,
ta sama – lecz g³êbsza,
jeszcze bardziej szczera....

Bo gdy rok rocznie
na Krzy¿u umiera,
musi siê nasz¹ Têsknot¹
urodziæ na nowo,
znowu Cia³em staæ siê
Przeodwieczne S³owo
– Tak jak œwiat³o musi
przesyciæ powietrze.

Chcia³oby siê byæ dzieckiem.
Nie dociekaæ tajemnic Boskiej Reinkarnacji
i ucieleœnienia,
lecz patrzeæ z zachwytem,
widzieæ po raz pierwszy
i s³yszeæ g³osy anielskiego pienia...

Odczuwaæ
po dziecinnemu –
bez prze¿yæ poprzednich,
bez grzesznej œwiadomoœci
Dobra i Z³a
i Œmierci...
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Byæ dzieckiem tylko
co po raz pierwszy
widzi choinkê,
Stajenkê,
Najwiêksze Objawienie:
Dzieckiem byæ
przed ¿³óbkiem
Na Bo¿e Narodzenie.
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Z TOB¥ SIÊ ROZMAWIA JAK Z KSI¥¯K¥

Z Tob¹ siê rozmawia jak z ksi¹¿k¹.
Rz¹d liter, s³ów i czcionek;
Tyle paragrafów wypada na stronê,
Zwi¹zanych tematem, jak wst¹¿k¹.

Tyle tylko, co napisane – nic wiêcej.
Tylko tyle powiesz – co zechcesz.
Melodia s³ów jak piórkiem ³echce,
Czó³nem siê œlizga po rzece.

Od kropki do kropki siê wspinam;
Ze zdania w zdanie przeskoczê –
A tu – tajemnica siê droczy –
Dalek¹ podzwania mandolin¹.

A to skrzypce graj¹ – jak œwierszcze
I wiolonczela zanosi siê strug¹ –
– Mów dalej i jeszcze i jeszcze –
Bajkê opowiedz mi d³ug¹...

Ale Ty umilk³eœ. Pó³ zdania zamkn¹³eœ
nawiasem.

Na pustej stronicy – znaki zapytania.
Co dalej? Co dalej? Nieskoñczone zdania,
£zy nieobesch³e. Tak koñczy siê czasem.
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NIEODPOWIEDNIA CHWILA

To sta³o siê w nieodpowiedniej chwili,
Za drzwiami o zepsutym zatrzasku.
Kroki wchodzi³y i wychodzi³y,
Ciê¿kie buty na z³otym piasku.

G³osy siê obija³y po œcianach,
Saksofon siê upi³ na sali,
Wzrok nieprzyjazny obija³ siê o nas,
Jak o wyspê z ró¿owych korali.
A my – poœrodku morza!
A my – w papierowym morzu!
Sami poœrodku g³osów,
Odrêbni w prywatnym przestworzu.

Drzwi siê zamyka³y i otwiera³y,
G³osy miesza³y i zaplata³y.
A my – z³oty pantofelek
A my – kolano przy kolanie
W³osy opad³e na czo³o
Nad Twoim cierpliwym pisaniem.

G³osy i kroki
kroki i g³osy

Jak purpurowa zas³ona.
A Ty – poœrodku marzenia
A ja – z³oty p³aszcz na ramionach.
Nie wiem, czy by³ ksiê¿yc nad morzem.
Wiem, ¿e ramionami Ciê chcia³am

     otoczyæ
I ¿e w tej nieodpowiedniej chwili
Zmêczone mia³eœ oczy.
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MOJA OJCZYZNA

Moja Polska by³a bardzo m³oda
– prawie podlotek.
Granatowy nosi³a mundurek
i potargane warkocze.

Moja Polska chodzi³a do szko³y
z gêbul¹ rozeœmian¹,
gwizda³a przez zêby, ³azi³a po drzewach
i mia³a obdrapane kolana.

Moja Polska mówi³a po lwowsku
i ze Szczepciem by³a na „ty” –
Moja Polska œpiewa³a sztajerki
i œmia³a siê przez ³zy.

Moja Polska by³a bardzo m³oda
i ciasne mia³a granice:
jeŸdzi³a na kajaki i na miód w Janowie
i na majówki w Brzuchowicach.

Moja Polska jeŸdzi³a na wakacje
te¿ nie bardzo daleko –
do ma³ej wioski pachn¹cej jab³kami
i opala³a siê nad rzek¹.

Chodzi³a na majowe nabo¿eñstwa
pachn¹ce konwaliami,
a dni paŸdziernika liczy³a
ró¿añcowymi dziesi¹tkami.
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Moja Polska zim¹ jeŸdzi³a sankami
przy lampie czyta³a wiersze –
patrzy³a na ksiê¿yc za oknem
i kocha³a siê po raz pierwszy.

Moja Polska by³a taka m³oda
jak ta dziewczynka z fotografii –
Patrzê dziœ na ni¹ z tak¹ czu³oœci¹
i ledwie siê poznaæ potrafiê.
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