
�

   

                                                 

	 	 	 	 	

Edward  Berbeć

Jestem  blisko

Wiersze
i
opowiadania

Wybór 	i	opracowanie
Janina Weretka – Piechowiak

Dzierżoniów 2010



Książka sfinansowana przez Miasto Dzierżoniów

Redakcja:
Janina Weretka – Piechowiak 

Zdjęcia:
Bartosz Kopczyński

Fotografia autora i jego rodziców 	
z	albumu	Edwarda	Berbecia

Projekt okładki:
jan	&	ga

Koordynator projektu:
Maria Zarzycka - Chołody

Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna 	
im. K. K. Baczyńskiego w Dzierżoniowie

Opracowanie graficzne, skład:
Aneta Białek 

Wydawca:

58-200 Dzierżoniów, Ząbkowicka 52
www.edytor-studio.pl

Współwydawca:
Urząd Miasta Dzierżoniów

Druk i oprawa:
„EDYTOR” Drukarnia - Wydawnictwo

e-mail:	biuro@edytor-studio.pl

ISBN: 978-83-89818-33-1



Regionalizm, lokalizm, albo, mówiąc metaforycznie, „świat pierw-
szy” jako składnik literatury pięknej stał się kulturowym i socjolo-
gicznym faktem wiele dziesiątek lat temu. 
 Kiedyś – przywilej głównie pisarzy emigracyjnych, potem – sta-
ły element tzw. literatury małych ojczyzn, inspirowanej znanymi 
autorom przestrzeniami (często miejscami utraconymi) lub związ-
kami	rodzinnymi.	
 Źródeł zainteresowania się terytorium własnym we współczesnej 
twórczości należałoby szukać jednak nie tylko w obecnej od kil-
kudziesięciu lat tendencji i w biografiach twórców, ale także w in-
dywidualnych powodach, dla których wskrzeszają oni swój mi-
kroświat: w sentymencie, potrzebie przynależności, fascynacji lub 
chęci powrotu. Czasem wyzwala tę potrzebę horacjańskie (i bardzo 
ludzkie) pragnienie przetrwania w pieśniach… 
 „Jestem blisko” to zbiór wierszy i prozy mocno związanych z Zie-
mią Dzierżoniowską. To w jej krajobrazach, ludziach i zdarzeniach 
poeta szuka miejsca dla historii własnego życia. W losie bohatera, 
jaki wyłania się z książki, mieszają się arkadia z codziennością, 
zwyczajność epizodów z dramatycznością przeżyć, urzeczenie 
miejscem z refleksją o niedoskonałości człowieka i jego egzysten-
cji.	
 Pewnie dlatego podczas lektury utworów Edwarda Berbecia wzru-
szamy się i irytujemy, dajemy się oczarować i sprowadzić na zie-
mię, ale też uczymy się sztuki pamiętania i trudu przywoływania 
przeszłości.
	
 Bo nade wszystko jest to opowieść o człowieku i jego miejscu na 
ziemi.

Słowo wstępne



Podziękowania

Dziękuję za pomoc w wydaniu książki 
Pani Marzennie Lasocie – Darowskiej z Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, 
Pani Marii Zarzyckiej – Chołody z Miejsko - Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Dzierżoniowie, 
Paniom Bibliotekarkom z czytelni w/w Biblioteki,
Pani Janinie Weretce – Piechowiak, która podjęła się jej redakcji 
oraz
mojej rodzinie za wsparcie duchowe, a mieszkańcom Dzierżoniowa, 
przyjaciołom i znajomym za wsparcie moralne.

	Edward Berbeć



               Zapach ziemi

  Bez lęku, strachu przemyka dawny czas...
  popędzi gościńcem pod ratusz
  rozpalić iskrę nadziei.
     (Osobliwe czasy)
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Troska i sen

Jest podpłomyk, kubek studziennej wody,
posil się, mój kumie,
zgłodniałeś, bo prócz ziarna z kłosem
i	rosy	
nic w ustach nie miałeś.
Opowiadaj,
ciekawy jestem nowin ze świata.
Niech się rozgości nowina po izbach. 
Spocznij, wędrowcze, w mych progach,
z	serca	zapraszam.

A w sercu śnione w wędrówce pod niebem 
biblijne jabłonie i grusze.

Milczysz, boś strudzony
i gardło wyschnięte pyłem dnia i nocy.
Pij wodę, proszę.
Brzuch pusty 
podpłomyk rozraduje.

Tak czekając razem,
jeden chciał słuchać,
drugi jeść kończył.
Usnęli na progu.

Co im się śni,
opowiedz.
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Wiem od niedawna,
że wszędzie jednakowo jesteś, ziemio, ładna, 
pogodna, życzliwa, miła. 
Bajeczne przeźrocza wód,
powietrze wilgotne, to suche,
podobne nieba i chmury,
podobne zwierzęta i ptaki,
podobni	ludzi.
Podobne chaty ze strzechą,
podobne pola i lasy, w nich mchy.
Podobne chwasty i zioła,
podobnie żółkną liście,
podobnie wieją wiatry
i podobne wszędzie mgły.
Podobne mamy bajki, śpiew,
podobny kurz na drogach,
podobna mąka ze zbóż.
Podobne mamy wizje i tęsknoty,
podobne tajemnice mowy,
podobne pory roku,
burze granatowe i śnieżne kurzawy.
Podobne klony, buki i lipy,
podobne mamy pszczoły i motyle,
słoneczniki, malwy, tulipany, 
podobne mamy trawy,
sine	dymy	z	ognisk;	
i krzyże, i cmentarze też mamy podobne,
i serca szukające bratnich serc te same…
Podobne listopady i maje 
i podobne mamy kraje,
to samo – „Ojcze nasz”.
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Tkacze Dzierżoniowa 

Tamte dni przetrwały, choć są splecione siecią pajęczą,
i, niespokojne, rwą rdzawą tęsknotę, 
nieprzygasłą, 
wciąż płonącą, 
mimo klęsk poniesionych. 
Przyniósł je wiatr.

Jeszcze wiążą tamte czasy słowa żywe na papierze pożółkłym, 
lecz wypełniają pamiętniki wiadomościami
dostępnymi tylko wyobraźni, 
z której, 
jak duch wypełzną
w architekturze słów i zdań. 

– Przemysł bawełniany, tkaczka, tkacz, przędzalnia, tkalnia…

Tkaczki z trudem unosiły nad krosnem swe głowy w chustach;
tkacze mężczyźni, jak cienie,
ze zrozumieniem patrzą
na nie – tkaczki.
Zawsze pierwsi, gorejący, z naręczem polnych kwiatów. 
Tkają tkaniny w łoskocie krosien, grają warsztaty:
trach – trach! trach – trach! trach – bach! bach – bach!

Przy takiej pracy pryskają troski; staranność rąk
rozwieszonym nitkom spływać pozwala 
w zbite niczym papier szpule z materiałem.

Gną się karki, pieką oczy, twarze liżą strumienie 
złudnego odpoczynku.
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Rumieńce wzruszenia, a serce skupione jak do modlitwy 
wykonuje pracę sumiennie – – –
– O, nitka zerwana: zatrzymuje tkaczka krosna, wybiera, wiąże,
przytrzymuje się kurczowo szpuli z surówką, 
chwilę stoi nieruchomo, 
próbuje skleić rozbity na chwilę obraz w oczach zielonych.

Niedziela przerywa tkaczek skupione myśli
modlitwą o nowe siły, ocalenie syna z choroby, 
za męża, by nie pił i za dotychczasowe znośne życie. 

Zakaszlała tkaczka, pomyślała:
– Chryste, wytrwam!

Zaszeleściła spódnicą o krosno; 
na białe, tkane płótno
spadły przepiękne, 
pełne śpiewu łzy. 
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Jak pocięte wstążki są uliczki przedmieść

Jak pocięte wstążki są uliczki przedmieść 
w moim mieście Dzierżoniowie.
Dla mnie są piękne te z obrazu lat dawnych, 
bo wieńczą urokiem mej młodości oczy.
Ciasne, niektóre niczym w polu miedza,
bez drzew, klombów, bez latarń.
Ciut szersze uliczki, wąskie chodniczki
– sławią opowieścią do dziś echem ze zmartwiałych kominów – 
przeszłość.
Przy uliczkach kamienice i kamieniczki wrosłe w przedmieść 
ziemię 
topolami, lipami – 
ich wiew napędza gwiazdy. 
W otwarte okna przenika chorałowy śpiew świerszczy.
– A kiedy cień słodkiej nocy na ten obraz spada,
to obraz ten – inny. 
– Kurz osiadły na dachach rozmarzony czeka,
kiedy się zacznie modry śpiew słowika.
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Jaskółki 

Ziemio, dajesz schronienie zwierzętom i ptakom
w lasach, na łąkach, wodach, moczarach.
U mnie w miasteczku, na ulicy Brzegowej,
gdzie stoją zabudowania gospodarcze,
wyrosło miasteczko jaskółek:
nad progami stodół, w sieniach, w oborach.
Drobniutkie budowle ulepiane z błota, trawy i gliny, 
z małym otworem, podwieszane u gzymsów, u pował.
W skrojonych na miarę czarno – białych kostiumach,
jedne z pierwszych na ptasim dworze – 
mistrzynie w szybkich, zwrotnych lotach
– tancerki podniebnych rumb i mazurków,
symbole wyważonych tanecznych kroków: jaskółki. 

Gdy tylko opadnie szara mgła, a z mieszkań oknami wycieka 
jasne światło z lamp, 
już wylatują ze swoich gniazd na pierwszy przelot, 
na	pierwszy	zwiad.
Jeszcze ziemia śpi, jeszcze się nie ugina pod ludzkimi stopami,
jeszcze księżyc blady i firana z gwiazd na niebie,
a już sfruwają ze swych miejsc ku ziemi,
by wziąć kąpiel w rannej rosie, w falujących trawach.

Przed południem, z jedwabnych brzóz i wierzb 
płaczących, zebrały zielone, kosmate owady
i zaniosły w głąb gniazd prosto w dziobki piskląt.

Równolegle z południem nadciągnęły niskie chmury
ciemnoszare. W powietrzu zawrzało.
Wszystkie jaskółki –
jak na hasło –
duszne powietrze przecięły.
Zlatywały się do gniazd, w których niecierpliwiły się pisklaki.
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W niebie wrze, przelewa się przez nie szarość i czerń.
Wymieszane kolory kłębią się i rwą,
pieni się kurzawą spadający deszcz, który
całe podwórze zamienił w błotnisty szlam.

Stanąłem na ganku, wychyliłem głowę i spojrzałem na horyzont: 
przebijała się poświata żółtego światła.
Wzdycham.
Jest pięknie, gdy z nieba srebrną ścianą woda spływa
i przyjemnie jest posłuchać,
jak krople rozbijają się o ziemię w fantastycznej narracji.

A jaskółki – a jaskółki wyjrzały, zaszczebiotały, 
wyfrunęły z gniazd i usiadły na przewodach.
220 volt… 
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Ziemia. Dawne dni

Istnieje magia piękna,
dlatego ziemia wymyśliła sobie tajemne nuty, tajemne słowa.
Była naczyniem kryształowej czystości,
była hieroglifem kosmosu,
była światłem,
była znakiem,
była wszystkim dla wszystkich, 
była muzyką Debussy’ego, Mozarta, 
była tajemnicza i hojna.
Była barwnie promienista w przejrzystych wodach,
wiecznie brzmiała w pastelowych kolorach,
mimo że z jej otchłani
wyrywał się pożar wulkanów.

Dzisiaj jesteś bezradna,
jak galernik przykuty do łodzi,
wiedz jedno, ziemio, jesteś materią:
nie zostawią cię taką
siostry	i	bracia	z	kosmosu.
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Kim jestem

W swojej wędrówce doświadczony srodze
– pomostem jestem między marszczącą brwi przeszłością,
a idącą w wielkim trudzie przyszłością, 
gdy przechodząc placyk, 
zatrzymuję się w cieniu,
by popatrzeć na ładne moje miasto.

Zatrzymują się również inni i pytają:
– Kim jesteś?
Odpowiadam:
jestem zakurzoną ulicą,
jestem gromadką wróbli 
ćwierkającą na parkanie.
Jestem zielonym polem z wzeszłym młodym zbożem,
ukwieconą łąką.
Jestem w idącym wąską ścieżką żebraku
i nad nim białą chmurą,
i wesołym promieniem słońca.
Jestem w płaczącym za upragnionym lizakiem 
dziecku.
Jestem w idącym pogrzebie…
Jestem	w	smutku
i radości mieszkańców.
Jestem w białym dniu
i	w	ciemnej	nocy.
Jestem w podwórzach, parkach,
wśród zakochanych.
Jestem	plakatem
na słupie ogłoszeń,
jestem w bijących godzinach,
jestem szpitalem,
strażą pożarną,
policją, 
Jestem w ciszy i wrzasku,



Zapach ziemi

�5

w ciasnych uliczkach,
w sklepach,
w idących, 
pochylonych ludziach,
w złodziejach owoców i kwiatów.

– Jestem twoją gałęzią jeszcze nie odciętą,
mój Dzierżoniowie, 
– odpowiadam tym,
którzy o to proszą.
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Podobni doświadczeniami

Zegarze ratuszowy,
wybijając pieśni 
przez te wszystkie lata,
nie zgorzkniałeś do reszty.
Jesteś miniaturą,
atrakcją festiwalu nieba,
echem rozbawionych epok,
mistrzem w tkanych
zieleniach, srebrach, złocie.
Jesteś we wspierających cię ludziach
i trudach. 
Jesteś nieśmiertelną metaforą
wśród wypaczeń i dramatów.
Jesteś rzeźbiarzem prostych dni 
na wskazówkach,
triumfatorem	tutejszej	cywilizacji.
Jesteś, 
dzierżoniowski zegarze,
natchnieniem dla poetów,
bo jesteś ekspresją,
sytuacyjną liryką
i dałeś polot emocjom.
Dziękuję ci 
za formę, kierunek i treść.

   – Prostolinijny twój słuchacz.
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Gdybym mógł zmienić
to, co bym zmienić chciał, 
zmieniłbym, gdybym mógł zmienić,
nie dla dwojga, ale dla tysięcy.
Zmieniłbym bicie zegara ratuszowego –
biłby w ciszy i mówił szeptem, ciepło:
kocham, kocham.
Idyllicznie zrobiłoby się w mieście.
Słowa mieszkańców byłyby łagodne,
brzmiałyby jak echo w tulipanie. 
Wkoło rajskie ogrody,
bramy na rogatkach w różach, 
a chodniki i ulice w srebrze i złocie z kosmicznych świateł.
Byłyby piękne pod lasami szkoły, pełne wesołego gwaru,
klasy w dźwiękach wiedzy
i miłe piosenki prowadzące w dorosłość.
Obdarowałbym wszystkich mieszkańców
wyjętą z rękawa przyjaźnią.
Z cylindra, zamiast królika, 
w swojej słusznej porze, wyszłaby mądra, biała zima
i sfruwałyby skrzące płatki z szarych obłoków. 
Dzieci lepiłyby bałwany przedziwne
– księżycowych, srebrnych ludzi.
Na domy z dużymi oknami 
rzuciłbym szeroką gamę kolorów.
Mieszkańcy, uśmiechnięci, ubrani byliby 
w	podarowane	przez	pory	roku	stroje.
Chciałbym jeszcze przed zmierzchem,
w zawrotach głowy od kolorów i gwaru,
jak zwykły, szary człowiek, 
podziękować Panu za piękną rolę,
jaką przyszło mi odegrać.
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Wspomnienie

Wiatr	swawolnik
zalotnik jakich mało
dopiero dziś
wyrzucił   
z mojej dalekiej pamięci
Dzierżoniów

grające marsza gałęzie
strząsają zeszłoroczne liście
i kapią miodem
tajemnicze miłości
w resztkach słońca

pajęczyną mota chwile
jesień malowana
rzuca cień już niski
i plącze nogi
w liściach żałobnikach
a nić babiego lata
splątała dziób gawronowi
żeby żalem nie krakał
idącym parkiem drzewom

siedzi	zdziwiony
wpatrzony w przywiały wiatr jesienny

w Dzierżoniowie
miłosną pieśnią zaśpiewa
z	mej	pozostawionej	dla	mnie	
pamięci. 
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Wiosna w Dzierżoniowie

Jesteś schowany pod ciemną chmurą, 
wyhaftowaną jagódkami deszczu, 
mój Dzierżoniowie.
Pod ciemną chmurą, 
spod ciemnego lasu, 
deszcz	drobny.	
Z gór Sowich
wiatr cicho poniesie,
powieje, szczodrym deszczem poleje…
Wiosna wita moje miasto Dzierżoniów. 
Wita	moje	miasto:	
na dzień dobry dniowi, 
na	dobranoc	wieczorowi.	
Nie	uwije	dzisiaj	gniazda	ptak.	
Nocą nie zaśpiewa kos. 
Nie uplecie wianka dziewczę z maków płomiennych 
w słocie. 
Pióropuszem srebrnym noc deszczowa 
przysłoniła Dzierżoniów. 
Lecz zaprasza deszcz do tańca w wiosennym korowodzie
 – Dzierżoniów i dziewczynę ze zroszonym wiankiem na czole,
tańczącą w przepasce zielonej. 
Brzęczy kluczem wczesna wiosna, 
otwierając bramy życia. 

– Dajże, Boże, w Dzierżoniowie
po majowym deszczu, 
by było śpiewnie, złociusieńko,
jak przystało gospodyni – Wiośnie!
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Odzyskana myśl

W małym pokoiku na piętrze
zasnąłem z książką w ręce.
To wielkie szczęście we śnie śnić, 
że myśl się wymknęła przez otwarte okno.
Zostawiła za sobą biel firanki i w mojej głowie zdanie: 
– Śpij i śnij słodko, ja wrócę,
bardziej aromatyczna, bardziej kolorowa.

Pomknęła nad podwórzem,
nad lipy pachnące, strzeliste topole.
Drzewka morw, bzy białe i fioletowe.
Minęła Piławkę z ulicą Brzegową
i wzdłuż torowiska, na promieniu słońca, 
pokłoniła się nisko chłopskim progom.
Nad wonnymi łąkami kwiatem obsypanymi
przystanęła, aby być motylem choć chwilę, 
popatrzeć na bociany, co stąpają dumnie 
na podmokłej krawędzi pola 
piołunem porosłego.

Znad łanów zbóż młodych umajonych niebem,
znad łęcin kartoflisk ze stadkiem kuropatw
– z wiatrem się zabrała.
Falowała jak wstęga z napisem „Dzierżoniów”
 - z radością niemałą - 
nad czupryną bloków Osiedli Tęczowego, Różanego, 
wrośniętych w tę ziemię kościołem na skałkach.
Za ścianami bloków i Osiedlem Młodych,
z półkola grusz dzikich
myśl –
z pąsowym od wrażeń rumieńcem,
przez sady jabłoniowe, brzoskwiniowe, wiśniowe
– pobiegła wonna, jasna.
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Jak	tancerka
– w miękkim locie trzmiela – 
wizytuje ogródki działkowe, obsiane grządki,
krzewy porzeczek, aronii,
białymi beretami okryte czarne bzy.
Przy rowach – głóg, dzikie róże,
wierzby	jak	parasole	w	wiosennej	modzie.
Z radości krajobrazów – listowia i śpiewu ptaków – 
przemknęła ulicą Wrocławską.
Znajduje się teraz w pobliżu cmentarza,
gdzie boleść łzy przybiła do ziemi.
Chce przejść wolno, bez pośpiechu.
– Uśpione brązy i mosiądze 
nie mącą czuwającej ciszy.
Ręce złożyła nad kawałkiem ziemi z prochami
żon, synów, dziadków i umiłowanych poetów.
Pozostawiła za sobą jedyne w Dzierżoniowie miejsce, 
gdzie z tą ziemią najbliżsi wieńcami związani.
Zostały za nią skwierczące świec płomienie.

Półcieniem poszybowała w chór miasta.
Nad szpitalem miejskim przy ulicy Cichej
– niebiesko i różowo.
W uchylonym oknie – rąbek odsłoniętej tajemnicy: 
radosne zmęczenie matki, 
przy sercu śpi nowo narodzone dziecko.

Oprószona tym szczęściem wstrzymuje oddech
– będzie przechodzić ulicę Ząbkowicką, po zebrze.
Pierwsza idzie pani w czerwonych szpilkach,
z kotem perskim na rękach.
Za nią wysoki pan z czarną teczką.
Za panem gromada dzieci,
które się uczą mądrości i uczuć.
Za gromadką dzieci 
starsza pani, podpiera się laską.
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Spod chustki wystają gdzieniegdzie posrebrzone włosy.
Przeszliśmy wszyscy po zebrze gęsiego.

Z dala zbliżająca się noc 
o fioletowych oczach, z welonem z gwiazd,
rozwarła przed sobą okiennice na rozcież.

Zebrawszy wszystkie swoje siły
– myśl
spojrzała raz jeszcze w zachodzące słońce.
Oświecona blaskiem ostatnich promieni
chyżo gna ulicą Staszica.
W szarej już postaci, przy ulicy Sienkiewicza, 
vis a vis ulicy Kolejowej, 
pojawia się nad dworcem PKP.
Nie drżą już perony.
Nie wzdychają szyny
za widokiem tłustej od oliwy i smarów,
napędzanej parą lokomotywy.
Rozwiały się dymy z sadzą
kominem wypchnięte.
Zaległy jak wrony w Sowi Las.
Tylko semafory te same.
Wytrwałe.
Nad dworcem PKP zostało coś jeszcze
– obłok szarej pary i wciąż żywy czas.
Zerwał się wiatr, napędzając jak czarodziej chmury.

Przyśpieszyła, by zasłona nocy nie przywiodła jej do zguby 
w	drodze	powrotu.

Dzień gasł.
Księżyc jeszcze blady 
w sączącym się promieniu.

Rzuciła się zrywem jak tracony oddech.
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Dopada piętra,
firanki wydętej jak żagiel.
Myśl przepłynęła pod nią firaną rozwianą
– zwyciężczyni, 
dumna	z	czynu.

Ta myśl, co wraz ze mną 
– pachnąca, kolorowa –
zapadła ponownie w piękną chwilę.
W	sen.
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Pocztówka z piosenką

Od północy zapach morskiej wody
– Bałtyk słonawy, niebiesko – zielony.
Kutry na fali, mewy szumiące jak chór.

Od południa góry 
– Tatry, w szczytach dosięgają chmur.
Orły złoto – szare rzucają na hale cień. 

Od wschodu – Bug,
rzeka	ametystowa	w	cieniu	osikowym.
Po brzegach wierzby, w trawach dziki szczaw.

Od zachodu sekretami nasycona
– Odra, aureola bliższa niebu.
Na jej dnie kalendarze wszystkich czasów.

Wśród tych czterech cudów, 
z ciągle obracającą się ziemią,
moja ojczyzna, Polska.

A w mojej Polsce – cztery pory roku:
wiosna, która jawi się miłością,
lato w dojrzałych malinach,
jesień melancholijna w pożółkłych liściach,
zima biała, mroźna, lecz miła.

– W mojej Polsce jeszcze –
wsie, miasteczka, miasta.
Toruń z piernikami.
Kraków z Wawelem.
Opole z piosenką na ustach.
Katowice z hutą.
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Wszystkich miast i wsi
wymienić nie sposób.
Swoje miasto – muszę.
Dzierżoniów.
To gród godny, przyjmuje tułaczy.
Jest obrońcą zagubionych dusz.

Jest w nim pod dostatkiem mleka i chleba.
Wysłuchuje wspomnień starszych wiekiem.
Odmawia z wiernymi pacierze.

– Teraz słucham pieśni 
z opowieści, historii i legend –
która łączy akordy w dźwięki.
– Ojczyzna Polska.

Refren pieśni?
– Kochać po polsku,
to tylko w Dzierżoniowie.
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Korowód

Bramy	tego	miasta
otworzyłem magicznym kluczem –
„masz moje serce”.
W każdej pełniącej straż
wieży kościelnej –
„Broń, Panie Boże, tę ziemię.
Broń, Panie Boże, to miasto Dzierżoniów,
(gdzieś w Polsce – stolicą Warszawa),
w tym mieście żyje myśl twórcza,
utkana przez robotnika,
nauczyciela,
złotych aniołów czasu.
Na progach miasta stają przekupki
z porannym rumieńcem na twarzach,
w plecionych koszach słodkie owoce.
Kwiaciarki	z	kwiatowym	kobiercem	barw
– w wiankach, donicach, dzbankach.
W	korowodzie:
– oracz, który pola rzeźbi pługiem,
– siewca, co ziarno w ziemię sieje
w diamentowym pocie,
– pszczelarz z pasiekami uli, 
z których pszczoły miodem
częstują złocistym,
– szewc siedzący na zydlu,
który pochylony nad cholewką
szydłem zszywa stare wierne boty,
– krawiec w śnieżnobiałej koszuli, 
który z metrem krawieckim na szyi
spodnie uszyte na miarę prasuje żelazkiem, 
stalową i gorącą duszą.
– malarka w pastelach na bluzce, która
pędzlem na płótno nakłada
rozłożysty kasztan z kiściami białych kwiatów,
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– chłopcy niefrasobliwi, piękni, których serce 
czas z czasem, srebro z miłości złotem
w dojrzałą winorośl wykuje,
– dziewczęta w plecionych warkoczach,
z radosnymi, roześmianymi oczami szczęścia.
Korowodu tanecznym kręgiem 
otoczyli ratusz dzierżoniowski
mieszczanie, dzieci, radni i pan burmistrz,
kuglarze, 
pieśniarze z kapelą;
pieśń śpiewana stopy w pląsy wprawia.
Wszyscy w pląsach podskakują.
Wszyscy są teraz szczęśliwi.
Wszyscy	w	tym	korowodzie	naprzeciw	siebie	
– uśmiechnięci, kolorowi.
Nad	nimi	i	ratuszem	
– takt pieśni: 
„Wszyscy razem”.
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Dzierżoniów w balladę jesienną zasłuchany

Gdy przychodzisz, jesieni, ze swą magią,
czy jest smutno w moim mieście?
Przychodzisz jak zwykle, bez pośpiechu,
w	niezmienionej	modzie:
– w kapeluszu, że hej, ho!
– w sukience, że ho, ho! 
Złocisty szal na szyi, na nogach czerwone kalosze,
w ręce parasolka z błękitu nieba,
żółcienie z krzewów,
zielenie z drzew,
biele z wysokich obłoków.
W kolorze pomarańczy błyszczy radosny promień słońca.

Wieczór związał kolory w pasemka nad horyzontem,
Zmieniło swą barwę niebo, krajobraz zmienił się 
jak pod zaklęciem: w paśmie szaro – błękitnym 
widać sady w nagich drzewkach;
pola, z których wszystko zebrano, 
ziemia	w	uroczystym	odpoczynku;
gdzieniegdzie, 
jak przystało na dobry obraz jesieni,
dymy wędrują w szarościach z dopalających się ognisk,
zasłaniając strażniczkę gwiazd –
Gwiazdę Północy.

Przyszłaś nocą, czarodziejko,
gdy wszyscy śpią i śnią.
Idąc, trącasz dzwon,
basem dzwoni: dim – dim, dom – dom;
mżawką łkasz, na skrzypkach grasz,
na	boki	wiatrem	miotasz	drzewa.



Zapach ziemi

2�

Niekoniecznie musisz popłakiwać
i gasić łzami powstałe w drzewach 
pastelowe pożary.

Niekoniecznie tłumić dźwięki 
we	mgle	zbierane	
ze zboczy Sudetów.

Niekoniecznie musisz rozścielać
marmurowe chmury w listopadzie,
na wszystko kłaść lepką, szarą nić
swoich humorów.

Niekoniecznie	
z północy zapraszać do mojego miasta
będące na wolności sfory
chłodu, rudobrode wiatry
i ławice srebrnego deszczu.

Czy jest smutno z jesienią,
gdy pada deszcz i jest mokro?
Czy jest smutno z jesienią,
gdy przechodzień w podmuchach wiatru
drży skulony, a ręka przytrzymuje kapelusz?
Czy jest smutno z jesienią, 
gdy para zakochanych
zgubiła się w parku,
a ty, złocista pani, znużeniem wygwizdujesz
w nagich drzewach? 

Czy jest smutno z jesienią,
gdy Dzierżoniów zaścielony w dywany 
z opadłych liści, a one kołysane, zawiewane, 
to tu, to tam przenoszone
szeleszczą?
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Czy smutno z jesienią,
gdy nie ma już w sadach, parkach, polach
ptasich kłótni o trele, świergoty?
Czy jest smutno z jesienią, gdy nie ma kwiatów
na klombach, łąkach, w ogrodach,
a zachwyt nad ich urodą pozostał westchnieniem?

Czy jest smutno z jesienią…?
Powołana przez Boga pora jesienna
pastelowe stroje przywdziewa, serce porywa,
zmysły nęci toczonym zewsząd zapachem 
zebranych w kosze warzyw i owoców.

Jesteś moją przyjaciółką.
Stoimy pod jemiołą.
Ja, w płaszczu z kapturem i butach traperskich.
Ty, moja pani,
w jedwabiach fioletowo – złota, 
w koralach z kasztanów,
bransoletach z żołędzi
i w kolczykach wypełnionych jaśminem. 
Trzymam ciebie przyjaźnie za rękę,
szarooka.
Pójdziemy razem, 
oświetlając lampą naftową
moje	zamglone	miasto.
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Pozdrawiam ciebie, ziemio,
która obracasz się w zwierciadle kosmosu,
w nie umarłym jeszcze słońcu
i bladym ze starości księżycu.
Każdego ranka lub w wieczorze
oglądasz swoją niebiesko – zieloną twarz.
Każdego ranka lub w wieczorze
w jej obrotach
jesteś, 
mój Dzierżoniowie,
raz na dole ziemi, 
gdzieś na boku,
to kroplą u góry.
Idąc poza twoje granice 
polami i polnymi drogami,
zawsze garść ziemi podnoszę,
każdy pył rozdzielam
na pramatki, na praojców,
którzy od ośmiu wieków sklecali miasto.
Idę i widzę z daleka
nad	miastem	dymy.
Widzę kopuły ratusza i kościołów;
brzozy, topole, lipy, które liśćmi szukają obłoków.
Mijam na ścieżce grajka, który gra na flecie,
przechodzę strumień; 
odpocznę po drugiej stronie.

Rozstaję się z dniem, 
wieczór zaraz będzie…
Dzierżoniów z boku ziemi
lub pod spodem będzie.
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Wiosenny śpiew skowronka

Ile lat, jesieni, zim upłynęło, 
tyleż wiosen minęło w wyczekiwaniu, 
z utęsknieniem,
bo w wiośnie śpiewałeś najmilej, 
skowronku, 
mojemu miastu,
które kroczy dumnie
wśród wieńców i hymnów 
poetów z Dolnego Śląska.
Najmilej śpiewałeś dzierżoniowskim
poletkom z pachnącą koniczyną, 
polom wschodzącym zbożem,
zagonom młodej kapusty
z młodymi dokazującymi szarakami; 
opasanej słońcem błękitnej miedzy, 
stadkom	kuropatw	
w ostach. 
Najmilej śpiewałeś w krzątaninie
miejskiej, gdzie serdeczna radość
budziła w człowieku nowe życie, 
nadzieję dając wiosenną,
dodając sił.
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Zapach ziemi

W głęboki świt dzień już spięty.
Na widnokręgu kremowym 
październik. 
W	wielkiej	dyplomacji	dzwoni	stalowymi	podkowami
zaprzęg w szóstkę koni;
stukają podkowy po liliowym moście.
Uderzyło powietrze i zapachniało na twarzach
miazgą żwiru i lessu.
Otwarłem popękane usta: sączy się w płuca
październik, słodkością wypełnia mozaikową przestrzeń.
Głęboko w oczy zagląda,
wiąże najskrytsze myśli 
– słowem wyorane z żywota mojego, 
które utkwiły gdzieś na dnie mojej głowy.
I w tym łomocie, który przeszedł, dzwoniąc po ziemi,
wychluśnie deszczową chmurą wieczne szczęście.
Spadnie na wszystko, co się wokół dzieje:
na kościół marmurowy, na świecącą tęczę,
na rosnący len, na przestrzeń wymiarów,
na zgrzebną mądrość, na teraz i później.
Sprawi październik – bo spadnie na mnie nagle –
że zrozumiem lepiej, mocniej, że ja, człowiek,
jestem darem od Boga, 
złożonym dostojnej 
ziemi.





Jestem

– jak gałązka, która kołysana powietrzem 
przecina gąszcz słów różnych epok.
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Jestem

Zachwyt  

Stałem na szczycie Wielkiej Sowy.
Na wprost mnie, 
od szlaku, którym przyszedłem,
rozpostarł swój wdzięk urokliwy krajobraz
dolin, kotlin i wzniesień.

Widok był piękny,
a	do	tego	
rześkie, pachnące igliwiem powietrze,
które wdychałem w siebie pazernie.

Wszedłem w doliny, gdzie polany, 
łąki i pola żyzne…
Tu, za zboczem porosłym świerkiem,
w kotlinie, czarowna woń ucieleśniała
swą obecność w lśniącym kręgu dnia.
Stałem pośród wspaniałości natury
w rozścielonych barwnych dywanach trawy,
w różnorodnych kolorowych kwiatach.

I wpadłem w zachwyt niebywały.

Nie sposób znaleźć słów w języku na to,
co	graniczy	z	cudem.
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Jestem

Wierzba

Liczę wierzby, które rzędem stały
przy rzece Piławce na ulicy Botwina.
Pięć.
Ta, którą lubiłem najbardziej
nie rosła ani na początku,
ani w środku, ani na końcu.
Wyglądała na wędrowca,
który przechodził 
i został.
Wydawała mi się zawsze bliska,
dworna, majestatyczna.
Pień szorstki, rosnące do góry gałęzie,
pośrodku pnia wgłębienie.
Jesienią przypominała
– gdyby nie strzeliste gałęzie –
gniazdo	bocianie.
Zimą 
– ze śnieżną czapą –
otyłego, zawsze z rumieńcami na twarzy 
gospodarza, który zabierał nas po szkole 
saniami	na	kulig.
W dzień rozścielała pod sobą cień,
a nocą na jej listkach siadał pył księżycowy,
który skrząc srebrzyście, przeglądał się w rzece.
W niej zawsze był gwar, zawsze był śpiew.
W niej wylęgały się młode ptaki.
Dorastały, odlatywały.

Ja zostawałem.
I ciągle ten sam.



3�
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Jestem blisko

Przytul mnie mocno. 
Kochaj mnie,
tato, mamo.

Pada.
Z	przytulonym	noskiem	do	szyby
patrzę w dżdżysty dzień.
Krople deszczu sennie pukają do okna,
zrobiło się smutno.

Przytul mnie mocno.
Kochaj mnie,
tato, mamo.

Morze.
Stoję w nim,
jest niespokojne, spienione.
Wygląda groźnie.

Ufam	wam.
Chcę być radosna.
Zanurzmy się w szafirowej wodzie.
Przytul mnie mocno.
Kochaj mnie, 
tato, mamo.

Łąka.
Zielona trawa po kostki,
w	pobliskim	stawie	bocian	brodzi.
Z zerwanych stokrotek uwiję wianek,
do stokrotek wplotę swój uśmiech,
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Jestem

śpiew skowronka, kumkanie żabek,
trzepot skrzydełek motyli,
i promyk słońca.

Przytul mnie mocno.
Kochaj mnie,
tato, mamo.

Lunapark,
w nim huśtawki, karuzela,
pan stojący z kolorowymi balonikami,
z watą cukrową na patyku.
Wiruję wolno na karuzeli,
siedzę na kucyku.
Tata z mamą machają wiatrakami.
Świat się wolno obraca.
Rozmazuje przedmioty, barwy, ludzi.

Przytul mnie mocno.
Kochaj mnie, 
tato, mamo.

Liść
gnany	porywistym	wiatrem
przylgnął do mokrej szyby.
Odwracam głowę.
Na dywanie rozłożone rysunki.
Ja, tata, mama i morze.
Drugą kartkę wypełnia zapach kwiatów.
Na wierzchołkach traw przysiadły motyle.
Karuzela	z	kucykiem	na	rysunku	ostatnim.
Mama w spojrzeniu jak święta
i tata z płomiennym sercem.
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Szybko	przytulcie	mnie	mocno.
Kochajcie mnie, 
tato, mamo.

Nic zaplanowanego

Dzień wyznaczył mi spotkanie
w poradni chorób nowotworowych.
Wynik	jednoznaczny.
Rak.

Zastanawiam się
– jak przed wyborem sukni ślubnej
i na jaki kolor ufarbować włosy– 
nad decyzją, jaką podjęto
za	pana	Boga.

Ile czasu mi zostało
do podzielenia pozostałego życia?
Pewnie kupię nową sukienkę,
pantofle,
ufarbuję włosy na rudo,
dzieciom powiem „kocham”,
wsiądę do pociągu Wrocław – Warszawa,
z chustką na głowie.

Jadę na pogrzeb.
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Ja 

Sosna	strzelista	
o	ciemnozielonym	igliwiu;
rozpasła wierzba z jedną wysychająca gałęzią.

Na jawie śnić

W nocy śnią mi się rzeczy,
które mrowią me ciało, obezwładniają nogi,
a czaszkę chce rozsadzić nadmiar myśli.

Kto otworzy drzwi
przed	czasem

poda	kubek	wody
o	czasie

da chleb
nie przekleństwo

podczas	spoczynku
nie	wykopie	kamienia
spod głowy
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Jestem

Spłoszyłem myśl
uchwyciła się suchego
pustynnego	wiatru
i toczy się samotnie
choć z ziarnkami piasku
tworząc płochliwe wizerunki wydm

niepokój powstał w głowie poety
odkąd gna postrzępiona
nieposłuszna
nieskładna

gdzie	przystanie
umykająca spod pióra
gdzie pędzi

potrąciła w tym pędzie cierpliwość leciutko
i spadła myśl ziarnkiem twórczym na papier

Potrąciłem życie 
mimochodem 
rozlało się jak zupa
pikanterii trochę 
na	dodatek
że wszedłem w nie 
w butach
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Neurotyczna miłość 
balans między troską a swobodą
szczypta surrealistycznego szaleństwa
dorzucam uczuciową pustkę
gonitwę własnych myśli
rumieńce różnokolorowych kredek

powiewa grozą i niebezpieczeństwem

dosypuję gram bujania w obłokach
mieszam

znowu życie mi nie wyszło

Przed nim
jak przed samym sobą
pochylić się z pokorą
móc spojrzeć
sobie	w	oczy
bez	winy
otrzeć twarz z trudów
powiedzieć

pokój z tobą bracie
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Kołysanka
			
A w nocy, 
gdy miasto śpi,
przystaję na rogu
i patrzę w okno, 
gdzie pali się lampka,

i myślę 
o śmierci.

Wiem tylko,
że będzie samotna,
chłodna
i że przyjdzie
jak	gdyby	nigdy	nic.
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Smutne są oczy…

Smutne są oczy 
które patrzą tylko w jedną stronę
z przybladłą twarzą wyglądającą jak
bez woni pień brzozy

Smutne są oczy 
w których brak jest pierzastych 
obłoków nieba
wschodów i zachodów słońca

Smutne są oczy 
gdy w nich
zupełna cisza zalega
nie ma przypływów i odpływów wody

Smutne są oczy 
bez	gwiazd

jedna w tym smutku zgasła
spadając nie iskrzy – wygląda jak zmarła

Smutne są oczy 
gdy nie rodzą jasnego światła 
nie ma ruchu wody i zerwanych ręką kwiatów

choć okruchu melancholijnych pieśni
w mijającym życiu 
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Matulu moja…

Wszechświat bezkresnym mrokiem wypełniony.
Światło w nim jak tułacz stary, srebrny
– roznosi galaktyki w boleści.
Powstają nowe wiosny.
Kipi serce, gdy słucha dźwięku fal
i śpiewu wichrów kosmicznych,
posyłanych w błękitną garść –
Ziemię.
W tych poruszających się związkach kosmosu
krasi ziemia, matulu moja, twoje zawsze w trosce serce 
niebem.
Ogniem świecy oświetlałaś drogę wędrowcowi,
który drżał pod szemraniem wiatru.  

Matulu moja, Twoje dłonie
pachniały brzoskwinią.
Raz się spotkały: załamane,
złożone w amen,
w obronie przed zdradą.
– Winę ponosi życie wleczone przemocą.

Matulu moja, bławatkami
przystrojone Twoje oczy –

nie płoszyły spokoju
po złowrogiej burzy.
Spojrzeniem dawałaś otuchę memu sercu,
które niespokojne było
echem niesionego grzmotu. 
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Matulu moja, to szczęście
być przytulanym do twego serca.
Teraz, gdy łza cicha spada
a życie jak skała –
przypominam	sobie
tamte przy Tobie lata.

Matulu moja kochana,
będziesz dla mnie zawsze
tą samą, niezmienną.
A w sercu –
nową, otwartą raną.

Gniazdo

Byłem w miejscu nie należącym do mnie.
W miejscu obcym, podporządkowanym.
Obowiązywały umowne hasła.
Otaczała mnie zewsząd
pajęczyna lepkiej bezradności.
Bezsilność życia za kreską.
Od świtu do zmierzchu ruch w tę i we w tę.
Gniazdo	robotnic	i	trutni.
Matka stojąca na skrzyżowaniu
bezdźwięcznie sterowała 
okiem	ludomonitoringu.
Owijam się swoim wyobrażeniem jutra.
Wytrwać. 
W gnieździe 
wymoszczonym	
ograniczeniem wolności.
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Roztargnienie

Przez otwarte okno w przeszłość patrzę
wyszukuję białego pominiętego dnia
przekłuty szydłem złotym ze słońca

Słoneczny promień
odciśnięty ciepłym rumieńcem na twarzy

Jasny promień drżał i się żarzył
w tamtym białym dniu
na	wystawionej	mojej	twarzy

Tamten dzień wyśliznął się z mojej pamięci
i zamknął się zadowolony na mojej twarzy

Widzisz – otworzyłem okno
i wyszukany oczami dzień 
powrócił w kolorach
które wtedy zgubił 

roztargniony
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Nie wiedziałem
że ziemia jest tak twarda 
dowiedziałem się o tym
dopiero	niedawno		
kiedy upadłem
i się potłukłem

czułem jak ze mnie
z człowieka
wycieka złość 
jak ciekną łzy

leżałem przyprószony 
liśćmi i ziemią
i prosiłem Boga
żebym nie zgorzał tu
leżąc jak oderwany konar

nie mogę ulec
nie złożę przysięgi
ziemi	

chcę by strzegła
potłuczonego przytuliła
wypieściła
i w młodym wieku
schowała moje kości
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Czy chcę, by moje życie
upływało z połową uśmiechu, z połową radości?

Czy chcę własnymi pazurami
rozdzierać kurtynę wizji w sztuce?

Czy chcę, by strumienie toczyły kamienie
– słucham szeptu strumieni wielu…

Czy chcę, by łąki porastały zielonym kobiercem
– przykładam ucho w milczeniu do ziemi.

Czy chcę, by śpiewały ptaki
– słucham i podskakuję jak ślepy tancerz.

Czy chcę, by gwiazdy przemówiły
– otwarłem usta w wieczornej ciszy, bo myśl mówi.

Czy chcę, by starość mnie dogoniła
– nikt nie odpowiedział. 

Rozdzielono je jak snopek słomy.
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Naiwność – pokora

Poigrać z żywiołem!

Wyzwał, wyzwanie przyjąłem.
Zacząłem od góry,
co ją mgła owiała,
tej masy szaro – grafitowo – burej,
z lodowcem, 
niby nieśmiałej,
broniącej dostępu
jak	tarcza.
Odwaga moja 
leciutko przez nią prześwieca,
gdy fantazji wciąż wystarcza.

Wspiąć się, ze szczytu zobaczyć słońce!
Czy dokonam?
 – Głowa już starcza,
choć tu na łące już cień wyszedł z chmury.
Po nogach liżą promienie mrące
i choćbym wyskoczył ze skóry,

kamyczek	uwiera	w	bucie.	
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Dlaczego

Któregoś dnia
wnuczka Małgorzata
zapytała:
– Dziadziu,
dlaczego Małgosia
musi jeść marchewkę?
Dlaczego	
zupa	szczawiowa
jest zielona,
a	barszcz	czerwony
jest czerwony?
Dlaczego	
przy tarciu chrzanu 
oczy płaczą?
Dlaczego wschodzi 
i zachodzi słońce,
skąd się biorą chmury,
dlaczego pada deszcz?
Czy nocą 
można zabłądzić,
a gdy nie jest się z mamą,
czy w świecie można się zagubić?
Czy można 
kogoś zadziwić,
komuś współczuć
i dlaczego można
kogoś słowem obrazić?
Dlaczego uczuć nie widać,
a radość trwa chwilę?
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Dlaczego
ból boli
i ma się dobrą
lub niedobrą pamięć?
Dokąd czas zmierza
i dlaczego się mówi,
że on upływa?
Dlaczego ziemia się obraca
i są tylko cztery pory roku?
Powiedz mi jeszcze, dziadziu:
jak byłam z tobą w kościele…
Pan Jezus jest zawieszony na krzyżu,
są zapalone świece
i grają organy. 
Modlący się wierni 
są spokojni i cisi…
Tu, w świątyni panuje pokój,
i gniew nie kipi,
choć serc jest wiele 
i różne są charaktery.
Są dla siebie jak bracia i siostry,
a za tym murem już nie…

– Nie jest łatwo dziecku
świat wytłumaczyć,
musiałem odpowiedzi
poprzeć przykładami.
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Przystań

Wietrze, hulaszczy chwacie.
Wiejesz i hukasz.
W kominy zaglądasz.
W polach zboża huśtasz.
Świszczysz w lasach
– czego szukasz?

Żeś prędki w porywach,
swawolny, nadęty,
drzewa pokłonem
przytłaczasz do ziemi.
Moc	twoja	ci	wierna
– czego szukasz?

Gorliwością swoją
siejesz deszcz i burzę.
Zakręcasz, okręcasz,
małe fale w fale duże zmieniasz
– czego szukasz?

Niekiedy radość niesiesz,
płacz, rozgoryczenie też 
i	smutek.
Być musisz, wiem,
drwisz, jest tego skutek
– czego szukasz?

W	cyklonowym	oku
w	okamgnieniu	niszczysz	
– czy w swoim, czy w obcym imieniu?
Pyszny, nieczuły na wszelkie boleści
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– czego szukasz?
Wpadłeś do zatoki
przypadkiem.
Byłeś poraniony.
Oniemiałeś, spokojnie przysiadłeś.
Ujrzałeś złoty piasek,
cień pod urwiskiem.
Pomyślałeś – wpadłem. 

Zostałeś zefirkiem. 

Manowce

Jest	w	tej	muzyce
powab, piękno, ogień,
podskok, obrót, przytup.

Obertas
zakręcony,
ludowy	
zawirować, opleść,
opasać potrafi,
chce oddech odebrać,
urzec, oczarować,
sprowadzić do piekła.  
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Kolaż

Od rana do godzin wieczornych
dokazująca niczym brzdąc 
muzyka.
Na zmierzch się zbiera.
Pary tańczą,
kołyszą się na boki
w takt bębenka i fletu.
Wydaje im się, że słońce biegnie bez końca.
Tu – wieczór w bawialni, 
noc już szczera.
Tylko promień prześwieca.
Im więcej – trącanych przez pary – promieni,
tym więcej światłości płonie.
Podnoszą obie swoje dłonie
nad powieki, 
niby przed nadmiarem blasku oczy chronią.
Jakby	na	wodzie
lub	w	lustrzanej	szybie	
w oczach się mieni
– od promienia załamanego –
tańczącym, pląsającym. 
Naraz milknie melodia bębenka i fletu.
Jak – oślepieni – 
mają ukryć oczy i gdzie się podziać?

Trwa jeszcze w przestrzeni
czar muzyki,
z którą się boryka mrok już.
Jeśli gani pary, 
mądra to krytyka.
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Mówimy – kocham,
nie patrząc w oczy.

Licytujemy sie w słowach,
nie dotykając wyobraźni.

Mówimy – poczekaj,
prędko odchodzimy.

Nie znamy swoich dzieci,
jeśli już je mamy.

Nieuważni. Ważni. Egocentryczni.
Rościmy sobie wszelkie prawa.

Przyznać się do błędu to zdrada.
Egoiści.
Naiwni.
My – dorośli.
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Trzeźwienie

Z ćmą zamieszkałem w jednym pokoju.
W szarym pokoju uczyłem się poruszać.
Poruszając się, ćwiczyłem pamięć.
Poruszałem się dosyć dobrze,
przestałem obijać się o graty.

Cieszyłem się, że jestem z ćmą.
By do końca nie przewrócić życia,
poddawałem się wyobraźni.
Ćma spędzała ze mną noce,
za dnia chowała się gdzieś w kącie.
Fajna jest ta ćma. Szaro – brązowa. 
A co najważniejsze, nie gada,
tylko patrzy i słucha
i	patrzy	mi	w	oczy.

Podchodzę do świecznika
zawieszonego na ścianie,
zapalam świecę,
ona leci do niej,
knot skwierczy,
płomień faluje.

Siadłem na fotelu i patrzę. 
Teraz oboje podlatujemy do płomienia.
Moja wyobraźnia staje przed wyborem
bez lęku:
ja, 
czy ćma?
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Z zamkniętymi oczami podchodzę do ściany.
Jesteśmy zagubieni, zagrożeni.
Jednak	
znowu podlatujemy do płomienia, 
złotego wybawienia dla nas dwojga.

Ćmo, dlaczego dotknęłaś płomienia 
i płonąca spadasz?

Moja wyobraźnia mnie zamyka.
Wystarczyło rozsunąć zasłony
	
– perspektywę na wytrzeźwienie.
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Życie burzą na drodze

Co to jest szczęście
czy „kocham” radość w serce wlewa

Czym są sny spokojne bo te są przystrojone
gromem	jak	uderzenie	dzwonu
nie ma na drodze przymierza między szczęściem 
a miłością

Nie mieści myśl w głowie tych słów 
szkarłatnych bo krzyk z duszy
to krzyk ceglanego lęku 
w	milczeniu	serca

Poległe słowa
próchnem na dnie studni
„kocham”
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Co jest tworzone w pięknie i trudzie

– Ktoś zapytał mnie, skąd biorę te wszystkie słowa…
– Mówię: 
to dobry Bóg działa w moim sercu, 
to z Jego niezmierzonej dobroci ogrodów.

1.
W	poczekalni	nocy	
ktoś przystanął obok mnie,
przy skraju chodnika, zapytał:
– Co jest tworzone w pięknie i trudzie?
Patrzę na tego kogoś obok mnie,
z ukosa, 
komu srebrzą się włosy migotliwie, 
jakby	odbite	w	szybie	wilgotne	diamenty.	
Patrzę zdziwiony, zaskoczony. 
Ten ktoś patrzy na mnie.
Nam	obu	
cząstka nocy i świecącej latarni 
trochę kształtnie, trochę niekształtnie 
jednakowo	w	oczy	patrzy.	
Kręcę głową przecząco, wzruszam ramionami, 
mówię – nie wiem, 
a on mówi – życie 
i dodaje – wschód i zachód słońca, 
kwitnienie	drzewa	
i kiedy liście rosną. 
Płynąca w człowieku siła. 
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2. 
Żeby chleb leżał na stole,
wysiłek naszych żon, 
tkaczek przy krosnach. 
Kształtowanie się i przyjście 
na świat dziecka. 
Przetaczane przez nasze życie 
w naszym mieście Dzierżoniowie 
panoszące się uroki świata. 
Ocalałe od zapomnienia nasze 
dążenia, krzyk we wspólnych 
zmartwieniach. 
Nasze rozstania, pocałunki, 
tworzenia, upory, drogi 
wiodące do celu.
– Trzeba nam iść każdego
dnia w codzienność, 
by być przed dniem. 
Jak trzeba, to biec, 
by noc nie wyprzedziła… 
–Twórzmy. 
Trud i piękno, 
piękno i trud. 
Bo wtedy i nas, 
i ten błysk odbity w szybie 
zamkną poeci w poematach, 
muzycy w symfoniach, 
tomy książek zabłysną 
w zaciemnionych bibliotekach. 
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Borykanie się z dorosłością

Z rozbawionym wdziękiem dziecka
i z naszą dorosłością, nie patrząc za siebie,
pobiec boso w wietrzny dzień za latawcem,
pomalowanym gamą marzeń.

Umieć cieszyć się jak dziecko
nielukrowaną babką z piasku,
wygrzebanego spod korzeni wierzby,
która swoje wnętrze oddała starej sowie.

Mimo naszych zawirowań,
które jak bąk krążą wokół jednego świata,
żeglując w wyobraźni jak morzem,
chwycić w jej żagle szczerość, oddanie, miłość.

Wejść w labirynt codzienności,
w kryształową grotę, w świat baśni 
z gwiazdami złotymi na ścianach –
nad nami dorosłymi.

Niech nie będzie zabawą umykające szczęście,
nie wzdychaniem, lecz pieszczotą piękną,
zapisaną melodią na pięciolinii na pociechę dziecku, 
przeciwko	naszym	smutkom.

Zapewniam: zaszumią liście 
tęczowym kolorem piosenkę miłości,
bo w naszych dorosłych sercach
błyska latarni światełko, miłość do wszystkich.
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Odnaleźć ciebie pastelowym motylem,
odnaleźć ciebie zapachem łąk,
w rankach, wieczorach,
w muszelkach, 
gorącym piasku mórz.

Odnaleźć ciebie 
po	drugiej	stronie
ośnieżonych Tatr.

Odnaleźć ciebie 
w chopinowskich
melancholijnych nutach.

Odnaleźć ciebie 
w	maciejce
z Lubelskiej Czechówki.

Dochowam tobie wierności, 
muzo,
w cieniu snującym się snami –

obok, 
za mną, 
przed tobą.



Odnaleźć miłość
     
Romeo i Julia kochają się trwale.
Ja kochać tak nie chcę.
Nie kochałbym wcale.
                                     (miłość)
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Przesyłka

Masz klucz na życie
uśmiech

Twój uśmiech wyraża się 
szczególną barwą 
barwą storczyka

Swój uśmiech umieściłaś w gazecie 
w	rubryce	
„uśmiech na co dzień”

Oferujesz
uśmiech dziecka – ciepły i beztroski
uśmiech Mony Lisy – spokojny i tajemniczy

Ja rzadko kupuję gazetę
tę kupiłem

Czytam:	
oferuję uśmiech jak twoje oczy
– są jak kolor nieba 
uśmiech chabrowy wyrosły z pól
– dzisiaj pachnący wieczorną maciejką

List roześmiany piszesz
wkładasz do koperty
naklejasz	znaczek
nie piszesz – adresat
– adresat uśmiechnięty
nie piszesz – nadawca
– nadawca uśmiechnięta
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List wrzucasz do skrzynki pocztowej
skrzynka	czerwona	czerwienieje	bardziej
i z ironią mówi
długo tu stoję

i	gniewnie	dorzuca

takiego	listu	nikt	nie	dostaje
wszyscy dostają listy
na których widnieją adresat i nadawca

Zależy ci jedynie 
by doszedł na czas
od skrzynki odchodzisz 
uśmiechnięta
trzymając gazetę w ręce

W gazecie piszą jeszcze 
pod grubą kreską
– gabinet uśmiechu
– order uśmiechu

Życie warte śmiechu



��

Odnaleźć miłość

Spotkanie

Otworzyłem drzwi stojące samotnie, 
bez pukania wchodzę.
Na	drodze	znajome	drzewa
i kwiaty na znajomej łące wzdychają 
znajomą barwą i aromatem.
I ty, gdy pukałem do drzwi zamkniętych,
ty je otworzyłaś. Stałaś w nich jak w wieczności,
jak w otchłani nieba, wątła, z mokrymi włosami.
Stałaś jak anioł w złocie letniego dnia,
w zielonej sukni utkanej z szumiących traw,
a wiatr ci suszył i rozwiewał włosy miedziane
na półnagich plecach.
Patrzyłaś na mnie bez zdziwienia,
znajomym skądś spojrzeniem, lśniącym błękitem
wielkich oczu, w półcieniu drzew ogrodu. 
W twym spojrzeniu, jak w dwóch stawach, odbite cienie lip
i pszczoły robotnice w żmudnej pracy na kwiatach.
Ręce splecione – sennie zwisają, wołają zazdrośnie:
nie płyńcie w morskie cienie, nieruchome fiolety na wodzie.
Mityczny próg w drzwiach rozdziela.
Te drzwi – zegary czasu –
otwierają i zamykają twoje białe dłonie…
Usta w zapachu jodły,
słowa spływają czerwienią z dojrzałej jarzębiny,
serce twoje i moje Goethe’go blaskiem zmieniają się
w ogród pachnący
wieczorem, 
który jest za progiem już zamkniętych drzwi. 
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Wyznanie z pamiętnika

Z zachwytu otworzyłem usta.
Twoja postać gibka jak trzcina,
wysmukła jak palma.
Głowa kształtna
na wysmukłej szyi
wystaje nad krągłe ramiona.
Włosy niby dżungla przedstawiająca nieład,
ale huczą kolory, promienieją w blasku.
Jesteś piękna, wdzięczna,
pełna rozkoszy.
Piersi twoje jak dwie morele brzemienne.
Tchnienie twoje jak kwietniowe fiołki.
Usta zapewne smakują jak wyborne wino,
które zwilża, przenika zęby i przełyk.
Jestem oczarowany twoim widokiem,
budzi się we mnie chytre pożądanie.
Pójdźmy, miła, zapraszam,
powędrujmy w pola,
wejdźmy w dziki sad zobaczyć, jak kwitnie.
Tam pod kwiatem jabłoni dam ci swoją miłość.
Urok, czar swój wyssałaś z mlekiem matki.

Wiem, że noc szybko przemija
i ze świtem się budzi, lecz ty zostaniesz
w mym sercu jak małe kłamstewko
– w pożółkłym pamiętniku.
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Tryptyk

1.
Los się do ciebie uśmiechnął
i przemówił zrozumiałym słowem: dzień dobry.
Leżeliśmy akurat w łóżku, nadzy
jak	odkryta	prawda.
Za oknem świt jak rozlane mleko.
Sen już odszedł, zaszył się 
w bieliźniarce, śpi.
Oczy piaskowe, twoja podświadomość płacze,
gardła gorące od przepływu powietrza, piekące.
Wypełniał ciebie krzyk strachu przed nowym.
Powstało w tobie nowe, małe życie,
– w muzyce słowika i śpiewie żeńców
w żniwa.
O, dumny los ci sprzyja,
zżęty kłos omłócony, zmielony,  
upieczony, 
piekarnia świeży bochen chleba
wyda	
i cieniem w przyszłości, 
i ostoją będzie.
	
2.
Robisz koszyczek z dłoni 
i jak gniazdem jaskółki 
z cembrowanej studni pijesz wodę;
resztki spływają ci po brodzie.
Potem ocierasz wierzchem dłoni usta, 
a oczy zaglądają w głąb 
cembrowiny, szukając pocieszenia.
Pochylona jak w pokłonie 
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oczekiwać będziesz cudu;
tego, co z pewnością przyjdzie – 
jutra.
Chmury jak welon rozwiane.
We włosach twoich motyle 
pachnące piwem.
Na brzuchu wydatnym, 
fartuszek w serduszka, 
na nim splotłaś ręce w precelka.
Nogi obrzmiałe z nitkami żylaków.
Stopy wsunięte w kapcie z wisienkami.
Co dzień bliżej 
do	narodzin.

3.
Wszystko	co	umiera	przyodziewa	ziemia.
Prochem będzie odzienie i ciało.
W oczach wizerunek pól i sadu zostanie.
Usta	zasznurowane	nie	wypowiedzianym	marzeniem.	
,,Człowiek jak niespokojny cień w cień odchodzi”.
Krzyk	gromadzony	przez	lata
westchnieniem zawieszony jest w krtani.
Na twojej szyi czyjś dotyk nieostygły.
A w ceglanej już krwi odrobina miłości zostaje. 
To by wyglądało na sen nie z tej ziemi.
Niestety: śmierć jeszcze siedzi gościnnie na miedzy.   
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Piosnka III (Niewinność bieli nić)

1.
Los jak żywioł wartki, pracowity
napisał scenariusz – przyniesie zaszczyty,
w szaleństwo miłość wykołysze
rozkochaniem, jej potęgę w sercach zapisze!

Ref.  
Łzy szczęścia spłyną po licach –
słowa uwodzą, oczy kuszą;
skosztujmy tej słodyczy –
serce przyrzeka poślubić –
miłości szalonej życzy!
W tym szaleństwie bądźmy szczęśliwi –
oczarujmy słońce i padający deszcz,
nie bądźmy tylko zachłanni, chciwi!
Jeśli tego chcesz, jeśli chcesz.

2.
Nie będziemy przed nią się bronić,
kusić zmysłów czymś innym, wystarczy nakłonić
potęgę miłości, a i świat może odmienić
w szaloną jak my piosenkę – niewinność bieli nić!

Ref.
Łzy szczęścia spłyną po licach –
Słowa uwodzą, oczy kuszą;
skosztujmy tej słodyczy –
serce przyrzeka poślubić –
miłości szalonej życzy!
W tym szaleństwie bądźmy szczęśliwi –
oczarujmy słońce i padający deszcz,
nie bądźmy tylko zachłanni, chciwi. 
Jeśli tego chcesz, jeśli chcesz.
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Zerwana gałązka jabłoni

1.
Posadzić cały świat na dłoni,
jak ten liść spadły z jabłoni,
pod którą stoimy cali obieleni
jej kwiatu cząstką – szczęśliwi. 
Świat w bieli, z sercami w zieleni,
z latawcami pod niebem z marmuru,
z różami niezgasłymi żywego, ocalałego koloru. 

Ref.
Z miłością, bo jej jest tak mało,
tyle	co
wiatru w zaułku, mgły białej w dłoni,
tyle	co
oddechu w śpiewie; wyśpiewane serce koi.
Więc razem
chwyćmy zerwaną gałązkę jabłoni,
i z nią w ten świat, w ten czas,
w saniach popędzimy, kochana, pod niebo 
z gwiazd,
skąd pada deszcz, gdzie w śniegu
toni
grzęzną skrzące końskie podkowy 
i	koni
pęd, i dzwonków szklanych brzęk.
W wichrze
zamieci – roziskrzoną miłością rozniecą
cały świat.
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Odnajdziemy wyśniony dom, paproci kwiat.
Pędzimy więc przez kurzawy puch
w wymarzony świat – zakochani.
Duch radości spotkany na drodze wyklaszcze nam

ten czas,
ten czas…!

2.
Świat westchnął – opadł kwiat z jabłoni;
młodość minęła; głowy z siwymi pasmami,
serca czyste, ujmujące, rosnące, tworzące
potrzebę miłości, przyjazne ludziom, światu
– w wyrosłym jabłku tajemnice pachnące
z miłością; kwiat biały, nadobny,
ofiarnie wydał jabłko koloru czerwonego.

Ref.
Z miłością, bo jej jest tak mało,
tyle	co
wiatru w zaułku, mgły białej w dłoni,
tyle	co
oddechu w śpiewie; wyśpiewane serce koi.
Więc razem
chwyćmy zerwaną gałązkę jabłoni,
i z nią w ten świat, w ten czas,
w saniach popędzimy, kochana, pod niebo 
z gwiazd,
skąd pada deszcz, gdzie w śniegu
toni
grzęzną skrzące końskie podkowy 
i	koni
pęd, i dzwonków szklanych brzęk.
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W wichrze
zamieci – roziskrzoną miłością rozniecą
cały świat.
Odnajdziemy wyśniony dom, paproci kwiat.
Pędzimy więc przez kurzawy puch
w wymarzony świat – zakochani.
Duch radości spotkany na drodze wyklaszcze nam

ten czas,
ten czas…!
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Odnaleźć miłość

Twoją młodość
pnącze dzikich winogron oplotło.
Twoją marność,
małą radość z rzeczy małych.
Boje	z	niczym.
Twoje narodzenie i bycie.
Oplotło twoje milczenie.
Wwiło się pędem tęsknoty za kochaniem 
w niespokojne młode życie,
wszlochane w rękaw koszuli.
Popiołem by się stało tamto młode życie,
gdyby	nie	mocniejsze	pragnienie
twe serce złapało.

Tęsknota.
Jak ogień ogników przywarła do ciała
słońcem i księżycem.
Została i stara komoda
w	twojej	starczej	brodzie.
Z szufladami i brązowym blatem.
Kładziona na nim nadzieja
w skręcie z trawki,
by lepsze jutro było lepsze.
Pogodę ducha na blacie zaznaczała
szklanka	z	winem	owocowym.
Świecznik też nie stał na blacie
bez	znaczenia.
W rozświetlonych płomieniach
wabił ćmy i marzenia.

Komoda.
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Ona jedna słuchała twoich zwierzeń,
rozdwojonych bólem.
Dzisiaj, w jednej z szuflad, otworzyła się bezszelestnie
krucha brama niewymuszonych decyzji. 
Delikatność cichego uczucia dla czynów. 
– Stała się ułamkiem czasu.
Namiastką wiecznego kosmosu.
Klęczącym przeznaczeniem,
trąconym bożym łokciem.
Porą na oczekiwania,
na marzenia o zapachu róż.
Tęsknotą do odrodzenia się w miłość,
bez wykrzykników i znaków zapytania.
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Mówią

mówią kocham
całym sercem
całą duszą

wychodzę poza to
mówię kocham
całym sobą

czy to coś zmieniło?



Rekolekcje poety 

Nie upokarzaj bezbronnego –  
z twarzą anioła i sercem poety.

(Odszukać piękno jedynej drogi)
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Targ z cieniem

Snuję się aleją w parku,
niedaleko
kina „Zbyszek”.
Jest po deszczu, 
wyszło słońce.
Idąc, trzymam ręce w kieszeniach,
tkwią w ich wnętrzach
jak skrzydła zwiędłe.
Są przygnębione jak ja
i lamentują jak ja.
Idąc, rozpamiętuję 
swoje załamanie,
załamane są i ręce.
Odczuwam zmęczenie.
Przez wrota z lęku wrócę do nowego życia.
Przyzywa mnie bicie dzwonu
z kościoła Maryi Matki Kościoła –
i ten cień,
który obok mnie podąża, śledzący
z przodu, z tyłu,
idący wraz ze mną,
co	ani	na	moment	nie	zastyga.
Mówię:
– Po co się wleczesz
przede mną, obok, za mną,
odczep się ode mnie.
Cień drwi ze mnie, chichocze…
– O nie, mój kochany,
tak łatwo się mnie nie pozbędziesz.
Będę podążał za tobą
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– i się uśmiecha.
Śmieje się do rozpuku…
– Idziesz jak starzec,
przygarbiony, samotny, zawstydzony, z bólem,
z towarzyszem ślepej rozpaczy.
– He, He – śmieje się cień
i biegnie przodem,
mówiąc dalej:
– Powłóczysz nogami jak paralityk,
życie wymalowało to bólem na twarzy,
wyćwiczyło grzbiet żałobną szarfą.
Myśli masz ponure,
serce milczące,
duszę bez dźwięku,
nie uśmiechasz się,
nie kochasz.
Co z tobą?
Mówię:
– Zmarła mi żona
jakiś czas temu,
nie mam ochoty do dalszego życia…
Cień na to:
– Przytul się do mnie, twoje przygnębienie
pryśnie jak bańka mydlana;
patrz, tęcza,
tęcza to nadzieja.
– Patrz, śmierć już daleko.
I uważaj, chłopie, do cholery!
Nie przydepcz swojego życia!
W cień nie wciągaj
swojego życia.
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Przyśniła mi się właśnie
ta jedna strona z tysięcy pragnień 
kochać
kochać ciebie człowiecze
kochać w miłości
kochać w boleści
kochać w udręce
kochać w męce
i kochać jeszcze ciągle 
gdy odchodzisz w dal 
ku śmierci

Gubię się na drodze 
którą idę
– proszę mój miły aniele
chcę się odnaleźć
– daj choć naparstek
otuchy
nie żądam wiele

jest	mi	smutno
pociągnąłeś mnie aniele
nową drogą
nie idę
lecę
– unoszę z sobą nową myśl
– jestem znowu na drodze z poezją
– to cud
– światłem spadłem z nieba
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Kres

Starcem byłeś, kiedy wyszedłeś.
Zabrałeś w drogę błogosławieństwo
i kostur, na którym opierałeś swoje lata.

W	swojej	drodze	
zatrzymywałeś się przy studniach,
by zaczerpnąć ochłody.

Przy łanach zbóż, gdzie w rozleniwieniu trzeszczały kłosy, 
a ty wśród czerwonych maków
posilałeś się ziarnem wyrosłym ze skib czarnych.

Przed kapliczkami na miedzach, gdzie
modliłeś się za świat cały, 
a w modlitwie uspakajałeś spłoszone myśli.

Droga przed tobą nieznana.
Chciałeś się pospieszyć, pójść na skróty.
Umarłeś przed końcem marszruty.

Zagapił się, który prowadził
– anioł. 
Choć był bosy, a ty – obuty.
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Moje miasto Dzierżoniów 

We wnętrzu twym o mur
rozpalonym czołem przylgnąć chcę,
by gorączka, która trawi me ciało
rozgrzała kamienie.

Czy nie będę dla ciebie, moje miasto, 
jeszcze jednym zbytecznym, zapomnianym kamieniem,
który ci pierś przygniata?
Wiele w tobie twarzy przegląda się co dnia,
ja nie muszę, bo ty
mnie	dobrze	znasz.

Stoję sam przed tobą 
w ukochanym moim mieście,
smutny	wzrok	mam	wbity	
w znajomą ziemię – zawstydzony.

Nie jestem pierwszy, którego wysłuchujesz z wewnętrznej 
tortury, po stracie
ojca, matki, brata.
Nie ja pierwszy snuję się jak duch
po twoich korytarzach
w przeciągach, cieniach, proszący:
wesprzyj, nie chcę być z kamienia.

Nie chcę aż tak stwardnieć
i kryć się jak przestępca; proszę, 
niech to cierpienie, które niosę,
nie będzie w tobie mym więzieniem.
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Życiowa huśtawka

Utrzymując równowagę
stąpam po nierównej
kapryśnej ziemi
w dziurawych butach
z dziurawą pamięcią
Idę przez miasto
rdzawy dzień
prowadzi mnie na łąkę

Leżę na trawie
drapię się po głowie
patrzę w niebo
chce mi się pić
motyl usiadł
na	moim	nosie

Patrzymy sobie w oczy
mówię 
witaj	kolego
jestem	przegrany
Motyl	barwny	delikatny
z trzeźwą wrażliwością oceniania
mówi 
poradzimy coś na to
polecę do nieba
porozmawiam	z	Bogiem
Odleciał
Pomyślałem z trudem
piękny ten motyl i dobry



��

Rekolekcje poety

Nie wrócił
pewnie został w niebie

Leżę sobie dalej na trawie
niepotrzebna mi równowaga
przede mną stopy w dziurawych butach
oczami patrzy dziurawa pamięć
coraz bardziej chce mi się pić

Chyba zostanę tak leżąc na łące
z obracającym się niebem.

Szukam prawdy, dobra, piękna,
szukam półmroku w świątyni
i świętych relikwiach nasiąkniętych 
łzami.
Szukam białych śladów na traktach,
szukam swoich snów wśród nocy,
szukam rodzinnego progu w drodze,
szukam mleka matki, kiedy głód 
doskwiera.
Odnaleźć i uchwycić się drogi,
której pragną nogi zdrożone.
Na niej zaufanie, jasność, czystość, 
pogoda ducha.
Wierzę, choć nie wiem,
czym zasłużyłem sobie i drodze.

Wiem jedno,
chcę być wolny od grzechu.
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Egoizm  

Czy znamy się na tyle,
by nie być dla siebie obcymi?
Czy zostawimy coś, co przetrwa
bez samotności i bólu?
W maskach na twarzach
wychodzimy z mgły jak zjawy.
Obojętnie mijamy żebraka,
nie oglądając się za siebie.
Nie rozpoznajemy miłości płynącej,
bo za tysiącem „kocham” zagubiona 
– nas goryczą pali.  

Nie we własnych sumieniach
szukamy	usprawiedliwienia.

Mówimy we własnych domach,
że się nic nie stało,
kiedy	stajemy	przed	lustrem
i nie widzimy własnych twarzy.
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W bruzdach ziemi

Czy trzeba przejść przez piekło, 
by poczętej ziemi zakwitł 
krajobraz miłości 
w kredowo – niebieskim nieba odblasku?
Nie zgubić się na ziemi, 
na której płynie życie?

W załomach wzniesień, w jarach,
w szumiących drzewach, we wnętrzu zieleni
słychać śpiew ptaków.
A ja, idąc w bruzdach ziemi,
stawiam chwiejne kroki.
Z wierzchołków odległych wzgórz
na rydwanie ognistym wynurza się niewidzialny duch
walki o wiarę, w imię Boże, także – z zabobonem.
Nieśmiało stąpam po łąkach,
Wielbione przeze mnie anioły 
przychodzą niezauważenie z rana, 
gdy trawy wilgocią wzdychają,
i przychodzą z wieczora: 
wtedy już w rdzawych trawach siedząc,
zadzierają głowy do góry,
wpatrują się w daleki zbiór gwiazd
– naszyjnik pulsujący zimnem klejnotów
ułożonych na sukni nocy.
	
Witam	
dzień owiany marzeniem,
dzień, który nie stoi w miejscu,
który nie usycha, goniąc za zdziwieniem;
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zapatrzony w przelot ptaków, które zapomniały
oznajmić zazdrosnej nocy, że nie jest obca dla dnia, 
a dnia, który nadchodził, 
nie śmiały spytać,
co	w	nocy	wytycza	im	
dalekiej	drogi	szlak.

Nuta wyrzucona z progu ust 

Na progu dnia usiadłem, przede mną maj się otworzył
w cichym trzasku dnia; słońce rozścieliło 
złotymi grzywami rosę na pstrych trawach 
– w śpiew jutrznią wyrzucany z progu ust obecnych.
Pochylone głowy zakonnic klęczących w kościele,
z witraży rozbłyska bezszelestny błękit,
purpura miażdżona sączącą się bladością.
Żółcienie sennie spływają na habity modlących się
i znaczą je złotolitymi plamami.
Zieleń wyrzucona z góry, z rąbka witraża,
spadając, rozbija się o zimnoszarą posadzkę.
Z pewnej odległości rozbłyski kolorów
przypominają pomost między dniem a nocą.
Tu, w kościelnym półmroku,
świat dotknięty melodią barw z witrażowych okienek,
policzki i usta poruszane śpiewem; wydobyte oddechem
z głębin piersi melodie osaczają płonące czerwienią lampy.
Chroni wnętrze kościoła przed złem śpiew modlących się.
Bure już postaci, czarno – czerwone cienie 
na zamykanych powiekach.
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W krzyżu, z krzyżem

W krzyżu prostym i drewnianym, 
którego dotykałem, rodziła się miłość,
rodziło się życie, matczyna troska,
braterstwo między niebem a ziemią.

Wszechobecna tęcza rodziła wybaczenie,
nieskażone cierpienie i ból,
krzyż, który niosę obecnie na grzbiecie
z drżeniem, z bojaźnią w dotyku.

Szukam w nim zagubionej miłości,
przebaczenia minionego życia.

W mogile mojej mamy,
między niebem a ziemią,
wypatruję upragnionego przymierza. 

W zatemperowanych kredkach tęczy
dopatruję się pragnień i marzeń.

Nierozerwalnie z niesionym krzyżem
trwa we mnie cierpienie i ból.
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Zegar błędów

W chłodnym marmurze
farb olejnych na płótnach,
w pośpiechu,
wirtualnych przepychankach,
śniadaniu z mikrofalówki,
w dniu kodów i kresek,
w dziejach in vitro,
komputerach, komórkach –
ja.
We wszystkim, 
jak kropla w degradacji środowiska,
trybik w mechanizmie czasu,
palec na przycisku czerwonym –
wybuch jądrowy!

Na początku było słowo,
a słowo było od Pana.
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Imię Twoje – Życie 

Życzę tobie światła, miodu, śpiewu
Gdy byłem młodym człowiekiem 
(trzech imion: Edward, Zygmunt, Paweł;
syn ojca Zygmunta, matki Czesławy,
z ich krwi i kości),
otrzymałem od ojca twardą i surową,
a od matki obsadzoną po bokach jaśminem 
drogę do miłości.

I przyszła noc, 
i przyszedł dzień,
że dom mój się odmienił.
Uśmiech zgasł, 
a	smutek
jarzmem obezwładnił me ciało.
Strach!
Ktoś zapyta:
skąd się wziął, skąd przyszedł
nie zatrzymany?

Przyszedł z moim ojcem,
ojciec jak gościa go przyprowadził.
Przyprowadził z szynku
we flaszce z wódką,
której miał resztki w kieszeni.
Ojciec, choć zdrowy, był chory.
Od tej pory mój dom
był dzielony chlebem i pięścią…
	
Nie wiedziałem, co zrobić, co począć,
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gdy strach zza pleców ojca
szczerzył swe zęby,
zawodził, dygotał jak zjawa
i krążył w miejscu, 
zgrzytem wypluwając słowa.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Wybiegałem wtedy z domu 
i aby strach mnie nie dogonił,
biegłem tylko sobie znanymi ścieżkami.
Zdyszany, 
uchodziłem,
dławiłem się wstydem,
wiedząc, że za mną podąża czarny, 
lepki jak smoła 
lęk.
Czy niedojrzałemu, młodemu
człowiekowi udawało się
ujść w pogoni przed lękiem?
Choć na chwilę, 
jak szczenięciu,
schronić się w otaczającej go przestrzeni,
znaleźć azyl w krzewie dzikiej róży,
w kępie szorstkiej trawy,
w kubłach ze śmieciami, 
w cieniu bibułowej, wieczornej zieleni,
na moście, 
na który wbiegałem,
oddzielającym miasto od wałów?

Stojąc na nim, 
mogłem ukryć się w kłębach dymu i pary,
puszczanej	z	komina
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przemykającej pode mną lokomotywy.
Pędząc, pocieszająco stukała po szynach:
Dzień – dobry – chłopcze –
– stuk – stuk – puk – puk
– nie – płacz – łzy – otrzyj.
Powiedziała zdyszana:
Kochaj – matkę – swoją –
Ojca – czcij!

Biegłem też na skałki ulicą Złotą,
by tam, w jarze wymoszczonym słońcem,
wśród brzóz liści, młodych polnych kwiatów
przeczekać 
ten poza mną czas,
napięty, drżący.
Tutaj, gdy byłem już spokojny,
układały się litery w mojej głowie:
z ziół, trawy i kwiatów,
a niedaleki las, nadchodzący z góry
w mozaice czerwonych dachów stodół,
wieżą kościelną kojąc, dzwonił
bijącym w dzwonie sercem.
Powstawała cudowność słów we mnie,
coś dziwnego, nieznanego...

Została odtrącona sprawiedliwość. 
Miłość wdarła się rozbojem: 
zapłata, werdykt,
Winien, czy nie winien.
 – Ręka ojca pijana, 
losem za lub przeciw,
karty rozdawała w oczka 
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sideł zastawionych przez diabła,
który próg mego domu przekroczył.

– Gdy trzeźwa, mówi, że niewinna,
winne jest życie sprzed wojny i po niej.
Wódki kielich, w który usta wtapia.
Szarość dni, które nie koją,
ranią myśli i duszę rozdzielają 
czerwonym	murem	szynku.
Ojciec, choć pełen mądrości w głowie,
z innego niż ja światła –
szukał wybawienia w księgach mądrości
świętych; 
robił krok w ich kierunku,
wokoło nich dreptał.
Zaprzestał,
w noc hulaszczą się rzucił,
a noc zabierała czyny i myśli w głębinę,
bo  d l a  n i e j  pił  
i pomału umierał.
Diabli brali trzeźwość 
i plany na przyszłość.
Tylko w sobie znanej radości
ciskały się zjawy diabelskie
ze swoją szlachetnością,
krzycząc i dzwoniąc łańcuchami trwogi.
Nie czas na cuda,
na rzepakowe słońce,
zwinięty w rogal księżyc –
nasza sława i śmierć,
rzucone słowa przez nagie zęby
na skłócone dnie i noce.
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Gdy trzeźwość w serce kłuła, 
ojciec tracił pewność siebie,
mrużył oczy, brwi stroszył
i mówił:
– Troski, ciepło
dla	was	i	matki
(odgłos dzwonka śpiewającego w sercu).
– Kochaniem was przepraszam
(gdzieś się zawieruszył,
gdzieś zapodział w sumieniu,
jęknął, nie zapłakał).

Matka, bogobojna, dostojna, piękna,
z oczami jasnymi jak błękit…
Tkaczka. Stała przy krosnach,
stąd też utkane miała serce
modrym chabrem, słońcem,
kształtnym księżycem, ciepłym 
ruchem wiatru, śpiewem ptaków.
Matka, istota krucha,
w naniesionych jak błoto
w	dom	
przykrościach.
W	rozpacz	rzucona
radość 
– zagasła.
Ubrane w atłasy oczy matczyne
nie cieszą, nie migocą.
Nie tłoczy w nie miłość żaru…

Ona zawsze wieczorem
ze skromną pociechą przychodziła
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po skończonym przez nas pacierzu
i kładła swoimi ciepłymi ustami
na czołach skończone amen.
Gasiła światło i wychodziła
cicho jak dobra wróżka.

Ja śniłem, pół śpiąc, pół czuwając,
by ojciec się odrodził na nowo.

Jak wyczulić współczucie,
jak żałość wysubtelnić,
by ból nie grzebał serca
czarnym plugawym malowidłem
i by wyrok choroby ojca
nie był przesądzony,
i nie był ważony w gardzieli ognia?
Błagałem Najświętszą Panienkę
w	pacierzu	
o rozpędzenie ciemnej chmury,
dzień następny, by nie drżał
jak żałobnik w nędzy,
by rozkwitł jak róża
i wreszcie – odnalazł anioła,
którego odtrącił.
On sprawi:
zamieni grozę
przypisaną piekłu 
w skarb największy -
miłość…
Wypłucze z serca kłamstwa,
przyozdobi miękkim dźwiękiem radość, 
naniesie świeżych wieści,
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które falą spłyną
i zaleją strach i lęk, co jęczy
i parska w pianie diabelskiej…

Potężny jak anioł w czynach,
gdy się go za rękę trzyma,
pomoże ojca dźwignąć, postawić
na	udeptanej	ziemi.
W martwym sercu ogień wznieci,
posadzi przy stole,
przy żonie – matce 
i jej czwórce dzieci.
Pod pięścią opadła głowa,
a z oczu łzy diamentami
na stół się toczą.

I przyszedł dzień,
i przyszła noc
jak	ziemia.

U mnie wszystko się zmieniło.

 
 



��

Rekolekcje poety

Charakterystyka

Niekompletny umysł
wychodzi z mojej głowy,
gubi wątek trzymania swego.
Jestem	manipulatorem.	
Systemem	iluzji	i	zapomnienia.
Zakrapiany niekiedy łzami.
Trudne oczekiwania, od czego i do czego.
Nieuporządkowany – świat realny.
Przeżywanie siebie – optymalny rozwój.
Nieporządek w myśleniu, wartościach.
Pozoranctwo.
Satysfakcja z własnego egoizmu.
Obok świat faktów i determinizmów,
w świecie znaczeń, wartości i sensu.
Wygrać życie 
od lęku, 
rozgoryczenia,
samotności.
Od bólu.
Chcę być bezinteresownym darem.
Wyjść z życia zbyt małego, zbyt ciasnego.
Z mechanizmu zniekształcenia.
Z podwójnego ja.
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Przeistoczenie

Przy złamanej ręce
radziłem sobie z bólem.
Kiedy bolący ząb dokuczał,
wyrwałem!
Przy bólach krzyża
leżałem plackiem na podłodze.
Wódką leczyłem pęknięte serce.
Duszę bolącą 
– milczeniem.
Nie płakałem,
nie mogłem.
Ból mnie osaczył!
Wydłubał mi zaschnięte oczy.
Zawiązał język w supeł,
bym nie wył, a jęczał.
Ból płonął!
Ból myśli.
Wyschło me ciało
już puste.
Zawisło
między snem a jawą.
Jeden tylko w ręku
ratunek:	

telefon	z	numerem	do	nieba.
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Czysta wyobraźnia

Dostałeś bogate i syte życie od Boga,
a ty – skleciłeś je po swojemu.
Nie myślałeś, co On dla ciebie przeznaczył.
Bywało, że brałeś je we własne ręce
w skutkach i przyczynach.
Nie zastanawiałeś się zbytnio,
bo i po co? Mówiłeś: 
– i tak wszystko wraca do Niego.
A ja tobie mówię: 
– życie nie jest magią,
lecz tajemnicą.
Daje	znamiona	prawdy	
wśród żyjących demonów dni i nocy,
skraca niekiedy naszą wyobraźnię,
krzesze życie w naszych życiach.
Czarne plamy – 
na biel zostaje tak mało.
Pragnąłeś tak wiele 
– nie wyszło.

Boisz się iść na własny pogrzeb,
bo	nie	lubisz	cmentarzy.
Życie to nie magia – mówię –
postawią nad tobą 
cmentarny	nagrobek.
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Zawieszeni na krawędzi 

Swoją duszę 
ukryłem w pęknięciu kryształowego lustra,
w jasnym płomieniu na dnie.

Utonęła w jasności,
niby w świętym ogniu zapomnienia,
moja dusza jak gwiazda ciemności.

Rozmazało się życie
odbite w pękniętym lustrze,
moim oczom odebrało odbicie obrazu.

Powstała zygzakowata rysa,
która przebodła moje ciało
jak miecz anioła śmierci.

Jestem w połowie martwy.
Zaciera ręce szatan,
święci płaczą w niebie.

Jestem we własnej poniewierce,
ukryta dusza gdzieś się zapodziała,
szamocę się jak ćma
w tlącej nadziei.

Obejmuję za szyję tego,
co być może wie
– żebraka.
.................................
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Jezu Chryste,
życie ze mnie ucieka, 
bez strażnika nadziei będę martwy.
Wynieść z cienia odrobinę tęsknoty
do	szukania	siebie.
Z moim przyjacielem żebrakiem,
który to głodnymi ustami szuka prawdy,
dzielę się tym, co mam.

Mówimy sobie: 
– mamy jeszcze swoje cienie,
które podtrzymują nasze ciała,
odziane w przeklęte łachmany.

Mówimy:
– czy wszystko stracone do końca?

Mówimy:
– co to za życie, 
jeżeli nie ma w nas życia.

Mówimy,
mamy tęsknoty,
mamy	swoje	cienie.

Czy to jest wszystko,
co w jasnym płomieniu
bez rozkwitłych skrzydeł anioła powrotu
mieć możemy?



�04

Rekolekcje poety

Krąg zamknięty I   

Za zasłoną zboczy, 
przez szczelinę w skale 
przechodzę jak zjawa 
tajną ścieżką cieni. 
Czy mam wierzyć oczom,
co mi ukazały ciemności piekielne,
tym oczom, co je miałem
prawie za przyjaciół?

Przełykam ze strachu ślinę,
z nią pigułkę czarną – 
w mej godzinie ostatniej, 
czarnej, pochmurnej. 
	
W gardzielach skalnych 
ciemności piekielne
od łuczyw blasku 
w szarości się kłębią.
	
Idąc w głąb pieczary, widzę 
na ścianach odbicie zjaw białych,
snują się jak wizje zbłąkane,
szarpią się jak zwierzę w pułapce.
			
W kręgu chodzą, omijają jedynie 
delikatne światło z góry, 
co sącząc się, fałszywie 
mami i wprowadza w drżenie. 
			
Pochylone głowy, zgarbione plecy. 
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To ich się czepia, to po nich spływa 
czarny, gęsty, mokry opar;
pozbawia sił, wprowadza w kalectwo
kroki.	
Czarna	godzina	idzie	ku	mnie
drwiąca, zataczając coraz 
mniejsze koła.
Mój strach
dławi moją krtań, czyha,
by dokonać kremacji serca.

Stoję pod skałą, zagryzam usta, 
by nie krzyczeć i usta zasłaniam
jak z gumy ręką, a oczy –
a oczy pod zwisającymi powiekami   
   – w bezgłośnej rozpaczy.
		
Ten widok wdeptuje mnie 
w kamienną posadzkę.
Panuje tu obłędny smutek,
rozpacz, a szarość, która pod sufitem
zwisa, chce choć na moment
    zabłysnąć diamentem.

Poza pierwszym, drugim, trzecim kręgiem,
na wysuniętych ze skał półkach
stoją czarty, które ukradkiem patrzą 
na twarze i grzbiety nieszczęśników 
    przed sobą.
		
Co teraz? Co dla mar 
nieszczęsnych przeznaczyli,
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bo jeżeli tu są, to zawiniły.
Teraz w kręgu – krokami
 przemierzają drogę wydeptaną 
 w samotność, w lęk.
Struchlałem, bo wszyscy czterej 
po kolei wydymając policzki 
– dmuchnęli; powiało stęchlizną:
i mór, zaraza zaraz do nędznych
twarzy przylgnęła.
Nim świadomość odzyskałem,
usłyszałem lamenty i westchnienia 
i twarze ujrzałem mar zmienione, spopielone 
w cierpieniu, udręce;
chcą kryć
swe	twarze	w	szczeliny	
i skalne krawędzie.
Ja struchlały, jakbym topniał,
zawołałem:
– Panie Jezu, ufam Tobie,
proszę w swoim i mar imieniu, 
ulżyj w męce, bo brak tu 
pieśni i szeptu różańca. 
Jest tu tylko płomień
i promień w rozsypce.   
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Próba 

Owijam się życiem, jestem jak 
       z jedwabiu,
ale życie jest mieczem bez pochwy –
       ostre i nagie,
bywa, że i zapłatą jest
     smutną. 
I wtedy – życie zmienia się 
       z jedwabiu w płótno.
Idzie się, niekiedy biegnie, 
			 	 	 jak	trzeba.
Niekiedy się pracuje,
      lecz bywa też,
że proszę powszedniego
      chleba.

W uczeniu się życia i w smutnych próbach –
   Pan doświadcza nas w ten sposób.
			
Liczy się nieraz na łut szczęścia, uda się życie
				 	 	 	 lub	nie	uda.
Przychylić sobie chcę skrawek nieba,
				 	 bo	w	nim	jest	suto	i	bogato.
Za moje nędzne życie na ziemi
nieba	skrawek	
będzie zapłatą.
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Odszukać piękno jedynej drogi

Przechodzi obok ciebie nieznajomy,
na jego twarzy wyhaftowany smutek – 
podaruj mu serdeczny uśmiech.

Alkoholika obejmij jak przyjaciela,
wiedząc, że w jego wnętrzu nie ma nic stałego.

Twarzą w twarz stań naprzeciw tego,
który dokonał przeciw tobie czynu niegodnego.
Ze szczerością serca powiedz – wybaczam.

Odwiedzanych uwięzionych
pokrzep życzliwym słowem.
Podaj rękę jak bratu.

W dniach niedostatku ubogiemu daj chleb.
Podaruj ciepłe palto.
Nie licz na własne korzyści.

Przytul bez odrazy trędowatego.
Pochyl się nad chorym na raka.
Wynędzniałego z AIDS obmyj z troską.

Ze współczuciem pociechę daj wdowie 
z siedmiorgiem dzieci,
a jałmużnę żebrakowi,
bez chciwości o własne grosze.

Nie wyśmiewaj nieudacznika,
któremu los nie sprzyja.
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Nie upokarzaj bezbronnego –
z twarzą anioła i sercem poety.

Jak nazwiesz, ty, do którego piszę,
pragnienie anioła prawdy,
by twą niechęć odmienić
do pociechy, szczęścia, poświęcenia? 

Ja uznaję teraz słuszne lepsze jutro.

Ukrywam to słowo płochliwe z treści,
choć wiem, że podąży śladem właściwej drogi. 
	

Modlitwa 

Co robić?
Czego oczekiwać w martwym na wpół 
oczekiwaniu?
Pragnąłem tylko fragmentu
Przeznaczenia Najwyższego.

Spadło na mnie Pocieszenie
niepojęte memu rozumowi,
ułamek czyjejś decyzji.

– Otwórz bramy serc bijących.
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Perspektywa

Ważne, żeś bez klątw 
i młody, 
i masz w sobie ducha.
Z kroplą chwiejnej wiary 
i światłem przed sobą 
w świat wnet wyruszasz.
Droga sprawiedliwa rozprasza ciemności;
tylko pamiętaj 
– pychą nie szastaj.
Chcą cię zgnębić, 
pogrążyć w biedzie, 
cały dorobek świadomie roztrwonić.
Ty w miłowaniu nie szczędź się; 
mówię –
kto nie ma światła, 
ten jest ciężarem, 
ten	stary.
Ten, co gromadzi miłość i chwałę,
ten	jest	syty	
i z szacunkiem odchodzi od stołu.
I	sprawiedliwy	tylko	dni	odpoczynku	
bezustannie czeka, 
ze śmiercią nie walczy. 

I tak śmierć wygrać zdoła.
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Czyściec 

biała mewa przede mną zawisła
krucha wiatrem i wilgocią pachnąca
skulona nieco gwałtownością szumu 
panna	w	deszczu
walcząca 
z	wiatrem	paradnym

pachniesz biała mewo morzem
i cieniem swoim jesteś
na gorącym białym piasku 
nie	pytam	gdzie	mieszkasz
bo	wiem	
w rozbitej łodzi 
i co dzień 
by rozprostować skrzydła 
uciekasz w błękit nieba   

otwieram dłonie by ją pochwycić
i dłonie zacisnąć i nieść jak skarb 
największy 
tę kruchość niby wodne zdroje 

jest już po burzy 
przemknął po niebie 
grzmotu błysk gdzieś daleko 
jest	po	burzy	
wiatr ułożył piasek na nowo 
a ja stoję i z brody kapią mi krople 
na dłonie pod którymi kryje się mewa 
źrenice moje jeszcze w błysku grzmotu
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w szeroko otwartych powiekach 
powiadają 
wszystko jest marnością
nad marnościami 
dłonie zaciśnięte drżą 
odrywam dłoń od dłoni 
wtedy	
ucieka woda między palcami 
odsłania kryształ przedziwnej urody
to	prezent	od	mewy	
bo	sama
bez	szeptu	
bez słowa 
samotnie
z wiatrem i deszczem się zabrała i odeszła 

zrozumiałem swą niepewność
ślepotę 
otrzymałem przemienienie 
……………......  
																																					

Dodatek

Podajemy rękę, mówiąc 
– witam.
Udajemy	tym	gestem	przyjaciela.
Dodatkiem czarna rękawiczka
pod postacią wilka.
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Litania samotności

Twoje samotne ślady prowadzą do domu,
ukrytego wśród drzew w tańczącej łące.
Siadłeś przed stołem 
białym obrusem zaścielonym.
Siedzisz i patrzysz w okno wiernymi oczami,
a stare myśli gnają w twojej głowie z pytaniem,
na jakiej drodze objęła cię samotność i owinęła 
korą z drzewa?
Pięść cieniem leży na stole.
Pukają wierzbowe gałązki w mętne szyby
na pocieszenie smutkowi, który trzepoce się w ciele
jak biały motyl.
Anioł siedzi martwo. 
Chciałby pomóc,
lecz część piór pogubił w apostolskim pośpiechu.
Siedzicie naprzeciw jak krewni, przyjaciele,
przed stołem, 
który jest drewnianym korzeniem 
prawdy papierowej, 

śladem 
samotnej	modlitwy	
na	niebie.	





Mój Dzierżoniów

Wracałem do Dzierżoniowa przelotem, 
jak klucz dzikich gęsi w wiosennych 
roztopach…
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Gospodarstwo

Nie wiem, czy każdy szuka początku swojej drogi. Nie py-
tałem. 
Może dlatego, że za dużo przyczyn, za dużo detali, ukołysa-
nych, schowanych w zasadzkach pamięci. 
Wyjdę z niej na chwilę. 
Nie od razu płomiennym obrazem, bo nie chcę mieć na kartce 
pożaru, ale małym promyczkiem czerwonookim, który mnie 
dzisiaj do szkoły odprowadzi. 
Jesień złotem zaścieliła się wokół. 
Snują się w powstałym dniu kolory i błyszczą w światłach 
słońca.
Idę do szkoły w tym płomieniu, w tej jasności jesieni. Jest 
przed ósmą, a ja stoję przed wrotami gospodarstwa. Żeby 
pójść skrótem, trzeba przejść przez furtkę, podwórze, obok 
psa na łańcuchu, wyglądającego jak burzowa chmura, poko-
nać prześwit rozdzielający dwie stodoły; za nimi – prosta pol-
na droga, skręt w lewo, ulica Złota, szkoła nr 7.
Chwytam za dużą klamkę u furtki, otwieram, zawiasy skrzy-
pią, mącąc zawieszoną ciszę. Słyszę szczekanie wyrwanego 
z	drzemki	psa.	Mijam	budynek	mieszkalny.	Z	sieni	dolatuje	
brzęk kanek na mleko. 
Na podwórzu, za gnojownikiem z siedliskiem much, sprzęt 
rolniczy. Kalendarz prac ma odpracowany. Pod ścianą stodo-
ły leżą pnie drzew i gałęzie jeszcze nie pocięte. Koło chlewi-
ka, skąd pokwikiwania i chrumkania dochodzą, stoi parnik, 
stąd i zapach z parowanych kartofli całe podwórze przecho-
dzi.	
Teraz pies się podniósł, przeciągnął, ziewnął, a zobaczywszy 
mnie, zaczął szczekać i łańcuch rwać, jak przystało na stró-
ża. 
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Ze stodoły, jak z czeluści ze słomy, wyszedł gospodarz, Żyd 
Jakub.	
Utykał na nogę, od upadku go chroniła i dla poprawienia kro-
ku służyła mu laska. 
Ładnie rzeźbiona, wystrugana z konara laga była legendą 
w rękach Jakuba. Tej lagi doświadczały niejedne plecy za 
kradzież gruszek z małego sadu. Ciarki przemaszerowały po 
moich plecach. Mimo wszystko ukłoniłem się i chociaż język 
zdębiał mi za zębami, wymamrotałem:
– Dzień dobry… 
Mijając mnie, spojrzał w moim kierunku i powiedział:
– Do szkoły?
Odpowiedziałem, że tak.
– To pospiesz się, już ósma.
Pokonałem przejście między dwiema stodołami. 
Szedłem z bijącym sercem obok pięknych, starych i dużych 
sań oraz młocarni do młócenia zbóż. 
Wyglądała przepięknie! 
Pomalowana na czerwono, w kurzu i w rozwieszonej paję-
czynie, była jak smok w zachodzie słońca. Obmacywałem 
nieruchome kółka, koła z pasami napędowymi, zaglądałem 
z ciekawością w ciemne wnętrze, skąd dolatywał stęchły za-
pach ziarna.
Oderwał mnie od młocarni, usłyszany z daleka, dzwonek 
– brzęczący w uszach jak pszczoły, długo i natrętnie.
Mówi się trudno. 
Cały zakurzony pobiegłem do szkoły. 
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Droga do piekarni. Chleb 
			
Gdy wracałem ze szkoły do domu, często czekała na mnie na 
kuchennym stole kartka. 
Treść jej pisana była matczyną ręką – Edek kup chleb. Leżała 
też na niej zawsze wyliczona kwota pieniędzy. Naprędce od-
rabiałem szkolne zadania.
U mych nóg, jak zawsze, leżał mój wierny przyjaciel pies. 
Wabił się Mucha. Czujnie unosił co jakiś czas swoją łepety-
nę, by przyjrzeć się, co robię. Gdy nie dostrzegł nic ciekawe-
go, kładł ponownie mordkę na łapkach. Czekał cierpliwie.
Wiedział, że gdy skończę odrabianie lekcji, będzie wypad 
z	domu.	
Ciekawy był to pies. Lubił wszystkich, byle byli trzeźwi. 
Nietrzeźwych wyczuwał na kilometr.
Tak było z moim ojcem. Kiedyś wrócił do domu pijany. Mu-
cha tylko czekał na tę chwilę. Ostro ruszył do nogawek go-
spodarza. Ratunek był jeden – bezruch. Ojciec stał na bacz-
ność, Mucha czekał tylko na ruch przeciwnika. Jego zęby 
bieliły się spod podniesionych warg. 
Ruch ojca, a będzie szarpał spodnie jak lew. Jedynie bezruch 
ofiary nie powodował reakcji psa. 
I tu się gęba ojca ruszyła:
– Ratunku!
Szukał go u żony…
I tak moja mama Czesława uratowała mojego ojca. Nie po raz 
pierwszy zresztą.

Gdy odrobiłem lekcje, schowałem przybory szkolne. Byłem 
wolny.	
Przed wyjściem z domu zaopatrzyłem się na drogę w kromkę 
chleba: posypaną cukrem i polaną esencją z herbaty. Obok 
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mnie dreptał mój psi przyjaciel Mucha.
Idąc do piekarni, myślałem o matce. 
Wiedziałem, że pracuje jako tkaczka w zakładzie bawełnia-
nym „Silesiana”. Pracę miała ciężką i wracała z niej do domu 
zmęczona. 
Ojciec pracował w tym samym zakładzie. Jego praca polega-
ła na usuwaniu awarii w urządzeniach elektrycznych. Wiado-
mo, elektryk. 
Mucha podskakiwał obok, dopraszając się kawałka chle-
ba. Uwielbiał smak pocukrzonego pieczywa. Najbardziej 
w świecie uwielbiał chleb posmarowany smalcem. Musiał 
być, wiadomo, ze skwarkami. 
Taki smalec robiła moja mama. Palce lizać! 
Smak wysubtelniały szare renety, dodawane pod koniec to-
pienia słoniny,  i naturalnie aromatyczny czosnek i cebula, 
które dodawały wonności. 

Idę. Po mojej lewej stronie – krzyż z Jezusem. Nieco dalej, po 
prawej stronie, kościół pod wezwaniem Serca Jezusowego. 
Tuż za nim, po lewej – piekarnia. Już wiele metrów od niej 
czuło się napływający zapach pieczonego chleba. 
Miałem dla niego wielki szacunek. Nauczyli mnie tego moi 
rodzice, zwłaszcza mama, oboje byli katolikami, my rów-
nież. W moim domu dziękowało się Panu Bogu za spożywa-
ny chleb. Dar nieba i ziemi. 
Przed piekarnią był tłok, jak zawsze. 
W kolejce, jak to w kolejce, toczyły się rozmowy, ktoś nucił 
jakąś nieznaną mi melodię, niektórzy patrzyli w niebo, śle-
dząc przelatujące trzy dwupłatowe samoloty.
Byłem dwudziesty któryś. Jak tu wystać tyle czasu?! 
Z opresji wybawiła mnie starsza pani. 
Z nią ustaliłem swoje miejsce w kolejce. 
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Mój plan był prosty. Miejsce w kolejce pewne, to i można 
gdzieś się wyrwać. 
Pomyślałem – i już mnie nie było! Pognałem z Muchą na roz-
ległe podwórze, znajdujące się tuż przy piekarni. Wzrokiem 
ogarnąłem teren. Wiele na nim leżało: a to wielka pryzma 
węgla, a to drwa, był też brykiet. Pewnie wszystko potrzebne 
do pieczenia chleba. 
Po pokonaniu podwórza dotarłem do tylnych drzwi piekarni, 
były otwarte. Z ciekawością zajrzałem do środka. Ruchliwy 
Mucha skakał tuż za mną. Machnąłem na niego ręką, by się 
uspokoił. On, jak słusznie przypuszczałem, także był cieka-
wy widoku, jaki kryło wnętrze piekarni. 
Postąpiłem krok do przodu, wsunąłem głowę głębiej do po-
mieszczenia, które mnie tak intrygowało. 
Na wprost mnie, w wykafelkowanym pomieszczeniu, stały 
trzy obracające się kadzie, mieszało się w nich ciasto na chleb 
i bułki. 
Znowu zrobiłem krok do przodu, ciekawość zwyciężała. Tuż 
pod oknem stał długi stół. Przy nim pracowało trzech obielo-
nych mąką piekarzy. 
Ze znajdującego się na stole ciasta, oderwanego i uprzed-
nio zważonego, formowali, posypując mąką, owalne i okrą-
głe kształty. Podczas tych czynności unosił się pył z mąki. 
Ukształtowane chleby chwilę spoczywały na drewnianych 
blatach. 
Po ułożeniu ciasta w formy jeden z piekarzy gęsim piórem 
maczanym w białku smarował wierzchy ciast, na koniec 
przykładał papierowy znaczek, na którym widniała nazwa 
piekarni oraz nazwa chleba. Wózki z ułożonymi formami 
podjeżdżały pod piec. 
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Jeden z piekarzy zsuwał z foremek ciasto na łopatę, którą 
trzymał drugi piekarz, ten z kolei wsuwał łopatę w głąb pie-
ca.	
Rozpoczął się wypiek chleba. 
Nie mogłem czekać do jego wyjęcia. Musiałem wracać do 
kolejki. Pognałem w te pędy. Trafiłem na wnoszenie upie-
czonego chleba do sklepiku przy piekarni. Przyszła moja ko-
lej, zapłaciłem, włożyłem chleb do siatki, powiedziałem:
– Do widzenia! – i z moim przyjacielem Muchą wróciłem do 
domu, odłamując kawałek jeszcze gorącego chleba. 
Pamiętam do dziś jego zapach i smak. 
Niosłem go z zadowoleniem i dumą: na brąz wypieczony, 
chrupiący, pszenno – żytni. 
W chlebie tym była miara miłości rolnika do ziemi, wysiłek 
dzierżoniowskiego młyna i sprawne ręce piekarzy. 
Wydawałoby się – chleb zwyczajny! 
Ale dla mnie zawsze będzie chlebem nadzwyczajnym!  
	

Burza

Cisza i bezruch zapanowały w drzewach. Ptaki przestały 
śpiewać. 
Tam, gdzie słońca był krąg, ciemna chmura płynie. 
Pobudzone zostały fiolety, szarości. 
Wszystko	wyczekuje	i	jest	niepewne.	
W niebie, w czerni, w głębi, w prześwicie błękitu śmiertelny 
otworzył się ogień.
Powietrze zadrżało, zafalowało.
Po niebie rozniosło się echo wystrzelonego grzmotu.
Powiał wiatr leciutki, po chwili się wzmógł, przygonił płach-
tę mroku.
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Ktoś na trzecim piętrze nie zamknął okna. 
Wywiana na zewnątrz firanka drży przestraszona. 
W odbitych od nieba szarościach wygląda jak zjawa.
Zaczyna gorzeć na niebie, błysk za błyskiem rozświetla nie-
bo, niesie się nawała grzmotów.
Zaczyna padać ulewny deszcz, słychać szum spadających 
kropli.	
Kiedy minął ostatni błysk i ustał deszcz, wybiegłem na po-
dwórko. 
Pod jeszcze szarym niebem podwijałem nogawki spodni 	
i z wielką radością, na boso, chodziłem po ciepłych kałużach, 
a błoto rozdeptywane bosymi stopami wychodziło spomię-
dzy palców.
Była to niesamowita, niezapomniana frajda.
Raz jest się młodym.
A burza nie zdarzała się często…

Fryzjer

Mały zakład fryzjerski mieścił się na rogu Mostowej i Bo-
twina.	
Zajmował parter niewielkiego, ale piętrowego, i to z podda-
szem, budynku. 
Wchodziło się do fryzjera z chodnika, po wąskich – trzech 
lub czterech – stopniach. 
Po lewej stronie od zakładu była zajezdnia, warsztaty na-
prawcze i ciąg garażowy PKS. To stamtąd ubogie w komfort 
autobusy marki Ikarus, czeskie Skody i pierwsze polskie Jel-
cze wyruszały z Dzierżoniowa w nieliczne jeszcze trasy. 
Po prawej stronie, w wąskiej uliczce, był mały mostek rzu-
cony na wprost przez Piławkę, zaś na Kilińskiego znajdował 
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się dworzec PKS. 
Gdy szło się dalej, można było dotrzeć do dworca kolejowe-
go: uroczej małej stacyjki z dwoma peronami, na które wta-
czała się każdego dnia ogromna, sycząca i dysząca, ziejąca 
iskrami i dymem z komina czarna i tłusta lokomotywa. 
Wystarczyło kupić bilet i wsiąść do jednego z siedmiu lub 
niekiedy dziewięciu wagonów i pojechać do Świdnicy, Wroc-
ławia, Lublina, a nawet – do Pieszyc lub Bielawy.

Należałem do nielicznej grupy klientów, którzy odwiedzali 
zakład fryzjerski pana Janka.
Pan Janek, mistrz fryzjerstwa, którego dyplom wisiał na ścia-
nie między dwoma lustrami, był z Pieszyc. Był to pan w śred-
nim wieku, przeciętnej budowy ciała, szatyn, z włosami za-
czesanymi do góry i ładnie wyprowadzonymi wąsikami. 
Śniada cera kontrastowała z białym fartuchem. Łagodne 
spojrzenie piwnych oczu zapewniało o dobroduszności i ser-
deczności fryzjera.
Kiedy zachodziła konieczność lub potrzeba, przychodziłem 
z ojcem do strzyżenia. 
Była to dla mnie tortura! 
Cierpła mi skóra, kiedy słyszałem ciche pojękiwania i posy-
kiwania delikwenta wciśniętego w fotel, gdy mu głowę pie-
czołowicie i bez pośpiechu skubał maszynką pan Janek.
Nie cierpiałem strzyżenia, jak nie cierpiałem trzymania za 
rękę przez moją mamę, kiedy szliśmy na targ lub do rynku na 
zakupy. Bywało, że podczas wizyty pan Janek prosił mnie, 
bym skoczył na jednej nodze po ćwiartkę czystej. Zawsze 
mnie bawiło i bawi do dziś to skakanie szybkie i sprawne na 
jednej nodze w tę i z powrotem. Pamiętam, że kiedyś tak do-
słownie zrobiłem: od fryzjera do monopolowego. Myślałem, 
że ducha wyzionę!
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Pan Janek odlał sobie do kieliszka trochę wódki i zaprosił 
mnie na fotel. Zrobiłem się blady jak duch, a on popatrzył na 
mnie i zauważył niedbale:
– Trza było nie kozakować, to byś nie oklapł. 
Wyjmował już zagłówek, a ja biedny siadałem na desce, op-
artej na poręczach fotela, opatulony białym prześcieradeł-
kiem i – zaczynało się! 
Siedziałem sztywny jak badyl, więc z trudem odchylał mi 
głowę do przodu, by zacząć strzyc tył. 
Ręczną maszynkę przykładał do karku i słyszałem jak ter-
kocze: tyk, tyk, tyk, jak tnie moje włosy z dołu do góry, a ja 
z głową za nią, raz w dół, raz do góry. W tamtych czasach 
nie było takiego sprzętu, jaki fryzjerzy mają dzisiaj. Oprócz 
dwóch luster przed dwoma fotelami stały dwie szafki z szu-
fladami, połączone brązowym blatem, na którym poukłada-
ne były w rządki: maszynki do strzyżenia, różnego rodzaju 
i wielkości nożyczki, brzytwy, pędzle do robienia piany, my-
dełka do golenia, miseczki, słoiczki z kremami, pudrem, tal-
kiem, buteleczki z wodami kolońskimi i kwiatowymi, spry-
skiwacze, miotełki do omiatania resztek włosów z karku.
Po mojej prawej stronie wisiały dwa pasy do brzytew, a za 
mną, koło okna pod ścianą, stała dwudrzwiowa zwykła sza-
fa.	
Po wystrzyżeniu mojej głowy na okrętkę została grzywka.
Teraz pan Janek robił krótką przerwę na powtórne nalanie 
kolejnego kieliszka wódki. 
Ja w tym czasie łapałem któryś tam z kolei oddech i udając, 
że się poprawiam, spoglądałem wzrokiem młodego byczka 
w lustro, widząc tylko wystraszone, rozszerzone własne oczy 
i nie wyprowadzoną kępkę włosów, która miała być grzyw-
ką. Gdy się prostowałem, pan Janek brał do ręki ząbkowane 
nożyczki, tak zwane degażówki, i zajmował się nią, trzyma-
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jąc przy tym w ustach papierosa mazura, z którego unosiła się 
sina	smuga	dymu.
Pociągając papierosa, cieniował moją grzywkę, z której zo-
stawały trzy włosy na krzyż. Jeszcze z tyłu kancik, po znajo-
mości, i byłem gotowy do zdjęcia prześcieradełka, omiecenia 
pędzelkiem resztek włosów i spryskania wodą kolońską. Pła-
ciłem pięć złotych i już mnie nie było. Szedłem naburmuszo-
ny, ale zadowolony (choć gryzły mnie drobniutkie włoski, 
które wpadły za koszulkę i od których piekła szyja), że mam 
na jakiś czas spokój.
Lubiłem pana Janka i podziwiałem za sztukę fryzjerską, re-
spektującą ówczesną modę:
– Na jeżyka – proszę bardzo.
– Po męsku, z kancikiem lub bez – proszę bardzo.
– Zebrać trochę z tyłu, po bokach – proszę bardzo.
– Na pazia, na szlachcica – proszę bardzo.
– Po młodzieżowemu, na bikiniarza, na jaskółkę – proszę 
bardzo! 
– Do góry, na gładko, na łyso lub z grzywką – proszę bar-
dzo.	
– Przystrzyc baki, brodę, wąsy, golenie – proszę bardzo.
… I za fryzjerską fantazję w opowiadaniu żartów czy kawa-
łów, w której nie miał sobie równych.
Nie lubiłem, wprost nie cierpiałem strzyżenia.
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Wygon

W szkole podstawowej niczym się specjalnie nie wyróżnia-
łem.
Ze wszystkich przedmiotów miałem oceny średnie. Zna-
czy to, że byłem uczniem średnio się uczącym. Z ostatnim 
dzwonkiem żegnałem się z szóstą klasą. Zdałem do klasy 
siódmej. Na tablicy dużymi literami nauczyciel wypisał: 	
WAKACJE !
Moim rówieśnikiem z klasy był Mietek. Był kompanem 
i był moim przyjacielem. Bujna czupryna, na twarzy zawsze 
szczery uśmiech. Cieszyłem się, bo część wakacji spędzali-
śmy razem  i beztrosko. Za zgodą rodziców pierwszy dzień 
wakacji zaczynaliśmy od pasienia krów. 
Rodzice Mietka wyprowadzanie krów na łąkę zwali wygo-
nem.
Skoro świt byłem już na nogach. Błyskawiczne śniadanie. 
Dwie pajdy chleba posmarowane smalcem. Kawa zbożowa 
z cykorią. Wychodząc z domu, oznajmiłem mamie, że będę 
wieczorem. Usta miałem wypełnione chlebem. Nie wiem, 
czy mnie zrozumiała. 
Zbiegłem po schodach. Wypadając z bramy, trafiłem w ob-
jęcia ciepłego, pogodnego poranka. Brzęczały już obudzone 
pszczoły; przed nimi pracowity dzień. Na podwórzu rosły 
dorodne lipy, ich kwiaty wabiły gromady pszczół. Przebie-
głem przez podwórze i ulicę Botwina. Dalej – przez przejście 
między ogrodnikiem i sklepem spożywczym. Na całej dłu-
gości przejścia była siatka, którą porastał powój. Miał kwiaty 
w kształcie dzwonków w kolorach białym  i niebieskim; swo-
im nektarem wabiły żółto – czarne trzmiele.
Rosła tu także pachnąca mięta oraz w wielu miejscach, kępa-
mi, wysoka trawa i pokrzywa. Nad tym wszystkim wybijały 
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się fioletowe czupryny ostów. 
Przystanąłem na mostku, pod którym płynęła leniwie rzeczka 
Piławka. Spojrzałem w dół, by ocenić dzisiejszy kolor wody. 
Miała barwę brudnej czerwieni. Ruszyłem dalej, przecinając 
ulicę Brzegową. Moment i już byłem na podwórzu gospodar-
stwa.	
Dom, w którym mieszkał Mietek i jego rodzina, był dwupię-
trowy.	
Drewniany ganek z ławeczkami prowadził do chłodnej sie-
ni.
Na progu czekał już na mnie Mietek z bratem Kazimierzem. 
Byli zaopatrzeni w przedpołudniową wałówkę. Z obory sły-
chać było muczenie. 
Mietek poszedł wypiąć krowy ze stanowisk. 
Posłusznie opuszczały oborę.
Wiedziały dokąd idą i ustawiały się same, jedna za drugą. 
Prowadziła Baśka. Szła wolno, majestatycznie się kołysząc, 
za nią cała reszta. Chwyciliśmy za kije oparte o ścianę obory. 
Mimo wieku, zachowywaliśmy się jak wytrawni pasterze. 
Ruszyliśmy za krowami przez bramę gospodarstwa.
Droga polna rozdzielała kartoflane i buraczane pola. Przeszli-
śmy tor kolejowy biegnący do Świdnicy. 
Letni wiaterek buszował wśród łanów zbóż. Jęczmień poru-
szył się gwałtownie. Żyto, sztywniejsze, stało spokojniej, sta-
wiając wiatrowi większy opór. Gdy wiatr pieścił kłosy psze-
nicy, wychylały się spomiędzy nich czerwone głowy polnych 
maków. Niebieskie chabry przebijały się ku niebu, falując. 
Od nieba dolatywał donośny śpiew skowronka. Słońce, śpiew 
ptaków, barwy roślin i kwiatów to balsam dla mego serca.
Krowy przystawały przy rowach, wyskubując co smaczniej-
sze rośliny. Zagarniały je do pyska swoimi różowymi jęzora-
mi. Zapamiętale omiatały się ogonami od much i bąków. 
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Doszliśmy do pastwiska. Każda krowa wybrała sobie inny 
skrawek łąki. 
Posilały się soczystą trawą. 
Rozsiedliśmy się na skraju przyległego do pastwiska zagaj-
nika. W tym miejscu rzucała cień leszczyna. Mieliśmy stąd 
dobry widok na pasące się krowy.
Mietek wyjął z kieszeni składany scyzoryk. Rozpoczęliśmy 
grę w pikuta. 
Czas do południa upłynął nam szybko. Pora była wracać na 
obiad i napoić bydło. Zagoniliśmy krowy do obory i napełni-
liśmy poidła chłodną, nadzwyczaj smaczną wodą. Krowy za-
spakajały pragnienie, a my już szliśmy przez ganek i chłodną 
sień. Czuć było w niej dolatujący z kuchni zapach smażonej 
słoniny. Rozsiedliśmy się przy kuchennym stole.
Mama Mietka przed każdym z nas postawiła kopiastą michę 
kartofli. Były gęsto posypane skwarkami z boczku i polane 
smakowitym tłuszczem. Do kubków nalała zsiadłego mleka. 
Dostawiła też talerz z kwaszonymi ogórkami. Każdy z nas 
zjadł to wszystko z apetytem. Z napełnionymi brzuchami 
wstaliśmy od stołu. Wychodząc z kuchni, nabraliśmy do 
torby surowych kartofli. Zaplanowaliśmy, że upieczemy je 
w ognisku. Wróciliśmy z krowami na pastwisko. Wypas miał 
trwać do wieczora. 
Ułożyliśmy się na trawie w cieniu leszczyny. Leżąc, leniwie 
trawiliśmy spożyty obiad.
Spoglądało na nas czyste, błękitne niebo. Krowy, leżąc 
lub stojąc, przeżuwały zjedzoną trawę. Wsłuchiwałem się 
w śpiew skowronka. Przy moim uchu rozpoczął koncert za-
kochany pasikonik. 
W zagajniku nawoływały siewki. Wokół nas, w trawach 
ukryte owadzie orkiestry grały niestrudzenie. 
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Nie przeszkadzał im nawet skwar słoneczny. Zbliżał się wie-
czór.
– Dosyć tego leniuchowania! Trzeba rozpalić ognisko. Bę-
dziemy	piec	kartofle.
Rozpoczęliśmy zbiórkę chrustu i grubszych gałęzi w młodym 
zagajniku. Każdy z nas znosił drwa w dawne palenisko. Po 
krótkim czasie stos był gotowy. Mietek za pomocą wiechcia 
trawy rozniecił ogień. Dym powoli zaczął unosić się proś-
ciutko ku niebu. Od dymu łzawiły oczy. 
Buchnęło płomieniem. Języki ognia lizały nasze twarze cie-
płem. Dorzuciliśmy grubszych gałązek. Ognisko buzowało, 
strzelając iskrami. Potrzeba nam było dużo żaru. 
Kartofle najlepiej piekły się w gorącym popiele. 
Suche drewno paliło się szybko, żaru przybywało. Podniece-
ni widokiem ognia zaczęliśmy zabawę w zbójników. Biega-
liśmy wokół ogniska. Skakaliśmy przez płomienie przy peł-
nym aplauzie krowiego „muuuu!” Bawiliśmy się doskonale. 
Ogień zaczął przygasać. Kazio przygotował kartofle. Wrzu-
ciliśmy je w żar. 
Za pomocą patyka wyrównałem żarzące się cząsteczki drew. 
Czekaliśmy cierpliwie, kiedy żar je upiecze. 
Będą miały wtedy twardą, lecz łupliwą skórkę, jak skorupki 
jajek.	
Siedzimy przy dogasającym ognisku… Wyjmuję pierwszego 
kartofla, sprawdzam, czy jest upieczony. Chwilę musi pole-
żeć, przestygnąć. 
Liczę do dziesięciu, już! Rozłupuję na pół, mówię z aproba-
tą:
 – Dobry.
Teraz Mietek i Kazek szturmują palenisko. Pierwszymi kę-
sami powstrzymujemy cieknącą ślinkę. Które gorące – pod-
rzucamy w dłoniach. Wyjąłem z kieszeni zawiniątko z solą, 
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posypuję nią uprzednio przełamanego kartofla. Wbijam się 
zębami w żółty miąższ.
– Co za aromat! Pycha!
Po zjedzeniu wszystkich kartofli popędziliśmy krowy do 
domu. Zagoniliśmy bydło do obory. Spragnione, ponownie 
napoiliśmy. Mama Mietka przyszła je wydoić. 

Był już późny wieczór. Wracałem do domu. Niosłem na sobie 
zapach gospodarczego obejścia. Żegnał mnie śpiew słowika 
dobiegający z bzu rosnącego u ogrodnika. Owiewała mnie 
woń maciejki rosnącej pod płotem przy ścieżce prowadzącej 
do	ulicy.	
Jeszcze skok przez ulicę Botwina i będę w domu. Nie będę 
się mył, od razu idę spać. 
Jutro czeka mnie nowy dzień.

Wuefemka

Nasze podwórko znajdowało się w podkowie między bloka-
mi Popławskiego, 22 Lipca i Botwina. 
Na tym właśnie podwórku byłem inicjatorem wielu zabaw. 
Po lekcjach, młodszym dziewczynom od sąsiadów rysowa-
łem klasy, robiłem ze starych dachówek szkiełka, trzymałem 
i kręciłem skakankę, a nawet grałem z nimi w dwa ognie.
W tym czasie, w latach sześćdziesiątych, w telewizji królował 
do południa „Znak Zorro”, a w niedzielę Kaczor Donald. 
Ja natomiast w zwykłe dni organizowałem wyścigi z obrę-
czami od kół rowerowych. 
Wystarczała obręcz i odpowiednio z drutu wygięte widełki 
z rączką. 
Trasa była nieistotna, ale im więcej podjazdów, zjazdów, za-
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krętów czy przeszkód, tym wyścig był ciekawszy, bardziej 
intrygujący. 
Podczas takiego wyścigu, kiedy toczyłem slalomem obręcz 
między lipami, dostrzegłem sąsiada prowadzącego motocykl: 
czerwoną wuefemkę. 
Jak się okazało, prosto ze sklepu. 
Kiedy postawił ja na nóżkach, przyszło kilku sąsiadów, by 
przyglądając się, rozważyć wszystkie za i przeciw. 
Muszę się pochwalić, że nasze podwórko nie było takie ubo-
gie, stały już na nim: warszawa, syrenka, mikrus, panonia 	
i należąca do krawca jawa 250.
No i teraz uświęcała podwórko nowiutka wuefemka…
Dodam, że w tamtym czasie widok takiego motocykla, sa-
mochodu czy nowa zabawa sprawiały wszystkim niebywałą 
radość. 
Nowym nabytkiem cieszyliśmy się wspólnie z właściciela-
mi.	
Tak było.

Targ

Nadeszły wakacje. Zdałem do piątej klasy.
Przede mną dwa miesiące beztroskiej zabawy.
Koc na ramię, herbata w butelkę po piwie, parę kromek chle-
ba i na skałki!
Do skałek prowadziła szutrowa droga, ulica Złota, dalej była 
wieś Włóki. 
Po drodze, gdy się odbiło w prawo, był cmentarz poniemiecki. 
Po lewej zostawiało się aleję czereśniową. 
Mur okalający cmentarz w kilku miejscach był nadszarpnięty 
wyłomami.
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Za nim już tylko ośla łączka i skałki. 
Było to płytkie wyrobisko. Przypuszczam, że wydobywano 
tu skałę na podmurówki i kostkę brukową. Podczas dużego 
deszczu zbierała się w nim woda. W dniach posuchy stawał 
się jarem. Porastały go krzewy dzikiej róży. Wysoka trawa 
otaczała jeszcze niewyschłą do reszty wodę. Nad niewielkim 
urwiskiem rosło kilka brzózek. Nieco dalej jarzębina. Kiedy 
był odpowiedni stan wody, mieliśmy kąpiel, a jeżeli wody 
nie było, pozostawało opalanie.
Tego dnia ojciec miał co do mnie inny plany. 
Zapisał mnie i brata Jurka na kolonie w Wiśniowej Górze. 
Była to dla mnie kara, bo nie lubiłem kolonii. Brak swobody, 
dyscyplina, chodzenie w grupach lub parami, do tego jeszcze 
śpiewanie... To mnie ograniczało. 
Koniec mojej skałkowej frajdy. Nie ma wyjścia, trzeba to 
przeboleć. Pocieszałem się tym, że jeden miesiąc swawoli to 
też dobrze, mogło być gorzej. 
Jutro sobota, pójdę z mamą na targ – pocieszałem się. 
Noc upłynęła szybko. Sobotę zacząłem od szybkiego śniada-
nia. Wkruszona do talerza bułka zalana mlekiem. Opróżni-
łem zawartość talerza błyskawicznie. 
Wychodzę z mamą w lipcowy rześki poranek. Moja mama 
niesie dwie torby. Ujęła mnie za rękę. Nie lubiłem tego gestu, 
trzymanie za rękę ograniczało mi swobodę. 
Podążaliśmy ulicą Świdnicką do Dubois, na jej końcu znaj-
dował się plac targowy. Tuż przed nim roznosił się gwar roz-
mów. 
Plac wypełniony był ludźmi, straganami, kramami i woza-
mi.
Rozglądałem się na boki z ciekawością.
Targ, jedno ze szczególnych dla mnie miejsc. Niezrozu-
miałe dla mnie rozmowy, sprzeczki, a nawet kłótnie. Żydzi, 	
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Cyganie, Niemcy i Rosjanie. 
Ale górowała polska gwara ludowa.
Mijałem z mamą rzędy kramów i straganów. 
Mieszaninę kolorów, zapachów i towarów.
Szeregiem stały wozy gospodarcze. Wszystkie tyłem do traktu. 
Większość koni była wyprzężona. Potrząsały łbami. Przeką-
szały aromatyczne siano. Jeszcze inne chrupały obrok z wor-
ków zawieszonych na ich łbach. 
Były też konie znużone, które sennie pospuszczały łby. 
Widać było, że miały długą drogę powrotną do przebycia. 
Przed każdym wozem stały skrzynki, worki i nie tylko, wy-
stawiono w nich wszystkie płody rolne:  
– wory wypełnione żytem, pszenicą, jęczmieniem, prosem,
– wory z różnymi kaszami,
– wory z grochem, fasolami i soczewicą.
Przy drobiu kupujący mógł sam ocenić jakość zakupu. Dmu-
chało się w kuper celem sprawdzenia tłustości, a wagę spraw-
dzało się po prostu w rękach. 
Na wozach w młyńskich worach była mąka, bielutka pszenna, 
ciemniejsza żytnia i kukurydziana na mamałygę lub placki. 
W wozach wymoszczonych słomą mieściły się różowe pro-
siaczki. Baraszkując, zadzierały do góry ryjki i zabawnie po-
chrząkiwały.
Były też indyki, gęsi, kaczki, piękne gołębie i duże świnie. 
Kosze z jajami!
W skrzynkach – wczesne jabłka, wśród nich aromatyczne pa-
pierówki, czereśnie, jagody i pierwsze grzyby. 
Za wozami z kartoflami - handlujący końmi, krowami, ow-
cami, kozami. 
Tam handlarze przy niesamowitym gwarze dokonywali kup-
na lub sprzedaży, plując przy tym w dłonie i poklepując się 
nawzajem.	
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Mama pociągnęła mnie w kierunku straganów z warzywami, 
gdzie były świeże marchwie, pietruszki, selery, cebule i na-
turalnie	koper.	
Głowy młodej kapusty uśmiechały się do mnie. 
Dalej kramy z wyrobami rzemieślniczymi. 
Ręcznie robione obuwie. 
A	potem:
– gliniane błyszczące dzbany, dzbanuszki, kubki, kubeczki, 
– misy, miseczki, talerze, makutry i dzieże, kamienne gary 
i	beczki.	
Dziewiarstwo:	
– piękne obrusy, serwety, wełniane skarpety, 
– przewieszone kolorowe chusty, błyszczące apaszki.
Kręciło mi się w głowie od wzorów i kolorów. Każdy z kupu-
jących znalazł i kupił to, co było niezbędne w gospodarstwie 
domowym.	
– Może nowy wałek do ciasta, może maszyna do szycia, 
a może apaszka lub garnuszek gliniany? 
Dalej – baby w chustach na głowach zachwalały świeżą śmie-
tanę, sery, mleko i masło. Zewsząd słychać było rozmowy 
w różnych językach, które zlewały się w jeden gwar. 
Zahaczyliśmy z mamą o stragany z wyrobami kaletniczymi:
– torebki, 
– rękawiczki, 
– pasy, 
– paseczki, 
– różnego rodzaju rzemienie, 
– teczki, 
– tornistry.
Kolorowo było na blatach z zabawkami.
– Piękne lalki, różnorodne klocki, ołowiane żołnierzyki, 	
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pajacyki, biedronki na kółkach, motyle z poruszającymi się 
skrzydełkami.
– Pierścionki, zegarki na gumce, wyroby z bursztynu.
Na końcu sprzedawca zapraszał do zakupu artykułów biu-
rowo – szkolnych: książek, piór i atramentów, zeszytów, 
brulionów, bloków szkolnych, kolorowego papieru, bibuły, 
ołówków, kredek, farb wodnych i plakatówek oraz pędzel-
ków.
W bramie wejściowej minąłem sprzedawcę kotów.
– Koty, koty do łapania myszy, kooooty! – wykrzykiwał do-
nośnie.
Przed bramą stał „Pan Ostrzysz”. 
Mama podała mu do naostrzenia noże i nożyczki. „Pan 
Ostrzysz” zakręcił kółkiem ostrzarki. Wprawiony w ruch 
okrągły kamień zgrzytnął o metal, poleciały srebrne skry. Po 
chwili nóż i nożyczki były gotowe.
Był tu też saturator z wodą sodową, a obok stał wózek do wy-
robu waty cukrowej. Kupione przez moją mamę obwarzanki 
zdobiły moją szyję. 
Na nic więcej mama nie wyrażała zgody.
– Wydałam i tak za dużo – powiedziała.
Kupiła główkę kapusty, papierówki, czereśnie i mąkę.
Za wytargowane przy kupnie kury pieniądze kupiła sobie 
śliczną apaszkę.
W jednej ręce dźwigała torbę z warzywami i owocami, 
a w drugiej kurę, przeznaczoną na niedzielny obiad. 
Ja niosłem ostrożnie siatkę z jajami. 
Wracając z targu do domu, szedłem obok mamy, nie trzymała 
mnie za rękę, bo ręce były zajęte. 
Targ żegnał nas piosenką Stachury, którą śpiewał, grający też 
na mandolinie, targowy pieśniarz.



�3�

Mój Dzierżoniów

U mnie na ulicy Botwina. Krawiec

Mój przyjaciel Heniek terminował u krawca M. Goldsztajna. 
Żyd, mistrz krawiectwa, człowiek o wielkim sercu, prowadził 
swój zakład „Krawiectwo Damsko – Męskie” w niewielkiej 
kamieniczce na ulicy Botwina. Heniek szył spodnie, robił 
różne przeróbki, poprawki, chodził do gospodarki nieopodal 
do Żyda Jakuba po mleko prosto od krowy dla trojga dzieci 
państwa Goldsztajnów. Zimą rąbał drwa, nosił węgiel, palił 
w piecach. Był to młody i wątły chłopak średniego wzrostu; 
od jego bladej twarzy odbijały się szklistym blaskiem mądre, 
niebieskie oczy. Często niedomagał, kaszlał, a był to kaszel 
chorego na płuca. Mimo choroby był posłuszny, pracowity, 
wesołego usposobienia. Choć w pracowni wciąż panowała 
krzątanina, zawsze znalazł chwilkę, by zaśpiewać jakąś pio-
senkę od serca. Śpiewał cichym, głębokim głosem. Wzruszał 
wszystkie serca. Uspokajał, usypiał rwetes i bieganinę dzieci 
krawca po pracowni. Kiedy Henio kończył śpiew, zaczyna-
ło się wszystko od nowa: krzątanina, rwetes, bieganina. Pan 
Goldsztajn załamywał ręce, w których powiewała krawiecka 
miara.
– Zdemolują! Oj, waj, Sara, zabierz swoje dzieci!
Tak mniej więcej przebiegał każdy dzień. 
Bardzo lubiłem spotykać się z Heniem. Miał bogatą osobo-
wość i był człowiekiem oczytanym. 
Przyszła jesień, zrobiło się chłodniej. 
Pewnego dnia Henio nie przyszedł do zakładu krawieckie-
go. Zaniemógł. Jakiś czas leżał w szpitalu na Słowiańskiej. 
Po szpitalu pojechał w góry. Nie pisał, bo jak mówił, szkoda 
bibuły. Po trzech miesiącach przyszła do krawca wiadomość: 
Henio umarł.
W tym dniu w zakładzie nikt nie pracował. Na górze, 	
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w swoim mieszkaniu, pan Goldsztajn zapalił świece dla 	
Henia.
Nawet dzieci nie były te same… 
Były smutne i zapłakane.

Dalej. Ulica Botwina

Mieszkałem na 22 Lipca 58, ulicy przylegającej do Botwina. 
Od swojego bloku do łączki należącej do gospodarstwa Jaku-
ba miałem ze sto metrów.
Na łączce rósł rzadki zagajnik z młodych brzóz, leszczyny, 
wysokiej trawy, jakichś badyli, różnych rodzajów chwastów 
i naturalnie – pokrzywy; zamykały ten zagajnik krzewy dzi-
kiej róży i drzewa morwowe. 
Pod zagajnikiem, na rozłożonym kocu, siedzieli starsi chłop-
cy, mieszkający w sąsiednich blokach, obok nich dziewczyny, 
zajęte wiciem wianków z rosnących tu kwiatów. Przeważały 
piękne stokrotki i kwiat koniczyny. Kiedy uplecione wianki 
znalazły się na głowach, śmiały się i radośnie śpiewały pio-
senki. Żal było: ja byłem chłopcem, one już dorosłe. Przery-
wając piosenki, zerkały na chłopaków, coś szeptały, śmiały 
się, znowu coś szeptały i śmiejąc się rozbrajająco, kończyły 
piosenkę. 
A chłopaki? A chłopaki grali w karty, w żyda, oczko lub po-
kera.	
Młodsi, jak ja, grali w pikuta lub trenowali piłkę nożną. Ja, 
Józek i Zdzichu obserwowaliśmy też mały sadzik Żyda Jaku-
ba. Za ogrodzeniem z siatki rosły drzewa owocowe.
Wśród nich była grusza o wyjątkowych owocach. Nie znam 
nikogo, kto by się tym gruszom oparł. Bacznie obserwo-
waliśmy przejście, które łączyło ogród z sadem, bo w tym 	
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przejściu najczęściej ukrywał się gospodarz Jakub ze swą 
sławną laską. 
Drzwi były zamknięte, odczekaliśmy chwilę i – przez płot po 
gruszki! Wszystko teraz zależało od szybkości i sprawności 
znajdujących się w sadku: szybko zatrząść drzewem, wyzbie-
rać spadłe gruszki i przejść przez płot, pod którym niejed-
nokrotnie czekał już zaczajony jak kot Jakub. Prał tą laską 
wszystko, co wisiało na płocie. Po takim plaśnięciu przez ple-
cy parę dni widniała sinawo – fioletowa pręga.
Dzisiaj	z	sentymentem	wspominam	ten	szturm	na	sadzik	go-
spodarza Żyda Jakuba oraz małą łączkę i zagajnik, w którym 
później powiesił się ojciec kolegi. Zagajnik odwiedzany po-
tem	z	rzadka.	
Bo, jak mówiono, w nim teraz straszy.

U kowala

Kuźnia znajdowała się tuż za mostem, przy zjeździe na ulicę 
Brzegową.
Był to parterowy murowany budynek, z szerokimi, dwu-
skrzydłowymi wrotami.
Ściany z obitym tynkiem odkrywały gołe cegły, które two-
rzyły rdzawe łaty. 
Na jednym ze skrzydeł wrót umocowano stalowe koła do 
wiązania koni.
Przy nich to ustawiano konia, a pomocnik kowala wiązał go 
za uzdę.
Wpatrywałem się w czarnego ogiera, który ogonem omiatał 
zad i parskał.
Uwiązany ogier uspakajał się z wolna. Tymczasem pomoc-
nik wszedł do kuźni po narzędzia. 
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W wejściu ukazał się postawny mężczyzna, którego znałem 
– to kowal.
Wolno podszedł do konia z zamiarem poklepania go po kar-
ku, by go uspokoić. Cmokał przy tym i mruczał znane tylko 
sobie i koniowi słowa. 
Końska skóra drżała, ale kowal uśmiechał się zadowolony ze 
swoich zaklęć. 
Z pewnością znał wiele końskich zaklęć, tak mocnych, jak 
i	on	sam.
Bo był to mężczyzna w średnim wieku, dużego wzrostu, zna-
ny w okolicy ze swej siły.
Siły tak ogromnej, że respekt przed nim czuły nie tylko ko-
nie, ale także ludzie.
Jego głowę zdobiła bujna blond czupryna z kręconymi wło-
sami.	
Nos prosty, pod nim długie sumiaste wąsy, rdzawe od palenia 
tytoniu.	
Ubrany zawsze w przybrudzoną flanelową koszulę, rozpiętą 
pod szyją.
Wysoko podwinięte rękawy odsłaniały owłosione przeguby 
rąk i ogromne bicepsy. 
Spięte szerokim pasem bufiaste spodnie okrywał skórzany 
fartuch. Spod niego wystawały czarne buty z cholewami. Wi-
zerunku dopełniała utkwiona między zębami fajka. Wydoby-
wała się z niej od czasu do czasu strużka błękitnego dymu.
Mogłem tak stać godzinami w wejściu do kuźni, wpatrując 
się w kowala i wykonywaną przez niego pracę.
Czas mijał… Dla mnie, małego chłopca, praca kowala była 
fascynująca.
Tego dnia kowal wchodząc bez pośpiechu do kuźni, spojrzał 
na mnie przez ramię. 
Ścierpła mi skóra, a serce podskoczyło do gardła. Znikając 
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w głębi kuźni, przypominał wierzchołek góry pokrytej bury-
mi chmurami.
W głębi, przy palenisku za miechem, stał drugi pomocnik. 
Trzymał uchwyt górnej części miecha i ściągał go ku do-
łowi. W drugiej ręce dzierżył szczypce, którymi poprawiał 
ogień w palenisku. Powietrze zassane miechem uchodziło 
dyszą pod palenisko. Rozniecało coraz bardziej znajdujący 
się w nim koks.
Płomienie ognia przybierały coraz to inne barwy.
Od fioletu poprzez niebieski, żółty, czerwony, różowy, aż po 
biel.
Twarz pomocnika błyszczała od potu.
Z rozpalonego metalu powstawała już kolejna podkowa.
Dobry krok od paleniska stały dwa pniaki bukowe, a na nich 
kowadła.
Obok stojak z narzędziami, a tuż przy nim koryta z wodą do 
hartowania. 
Na przydymionych ścianach tkwiły haki, z których zwisały 
łańcuchy i zwoje drutów.
Pod nimi – dziesiątki starych podków, ankr, lemieszy 
i	sztab.
O ścianę oparte były widły, grabie, szpadle i metalowe ob-
ręcze.
Dostrzegłem też wiele kół do wozów konnych, siekiery 
i łomy.
Bliżej paleniska, na stojakach, znajdowały się niezbędne na-
rzędzia, jak: przebijaki, kleszcze i młotki.
Obok nich równo poukładane pilniki, ryszple, babki i małe 
młoteczki.
Wśród tego ogromu metalu stała poczciwa miotła brzozowa 
– stróż czystości.
Jej kompanem była stara górnicza szufla, oparta tuż przy niej.
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Wszystkie te narzędzia czekały w kolejce, aby wziąć udział 
w	pracy	kowala.
Pomocnik spojrzał na swego mistrza stojącego obok kowad-
ła.
Ten skinieniem głowy dał znak do rozpoczęcia pracy. 
Stali naprzeciw siebie, a kowal szybkim ruchem wyjął klesz-
czami rozżarzoną stal.
Położył ją na kowadle.
Ujęli w dłonie młoty. Zaczęło się! 
Uderzali na przemian w obracaną sztabkę metalu.
Spod młotów tryskały snopami złociste iskry.
Brzmiało to jak uwertura na młoty i kowadło. 
Przeobrażanie zwykłego kawałka metalu w formę podkowy. 
Ściany kuźni odbijały dźwięki kowadła, nadając im brzmie-
nie dźwięcznych dudnięć. 
Pod uderzeniami młotów i za sprawą ognia kowal wstępnie 
wykuł czwartą podkowę.
Zanurzył ją w korycie z wodą, która trysnęła obłokiem białej 
pary.
Odstawił kleszcze i młot obok kowadła.
Ponownie wsunął podkowę w sam żar paleniska.
Pomocnik energicznie chwycił uchwyt miecha i ściągnął go 
w dół. 
Palenisko buchnęło żarem.
Podkowa nagrzewała się szybko.
Wyjęta przez kowala – obrabiana była już mniejszymi młot-
kami.	
Schłodzona i uformowana na podobieństwo trzech pozosta-
łych.
Kowal zapalił fajkę i wyszedł przed kuźnię. Z kieszeni wyjął 
ogromną chustkę i wytarł spoconą twarz, rozmazując osiad-
łą sadzę. Widok ten wzbudził mój uśmiech. Zasłoniłem usta 
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dłonią, by kowal nie myślał, że to z niego się śmieję. Kowal 
nie zwracał jednak na mnie uwagi, pykał wciąż swoją fajkę.
Ujął się przy tym pod boki i z zadowoloną minią spojrzał 
w	niebo.
Na niebie w kluczu przelatywało stado dzikich gęsi.
Pomocnik wyniósł stołek i skrzynkę z narzędziami, postawił 
je	blisko	konia.
Ponownie wrócił do kuźni, by powrócić z podkowami. Ko-
wal tymczasem wypykał fajkę, opukał o obcas buta i schował 
do kieszeni spodni. Wolnym krokiem podszedł do skrzynki 
z narzędziami. 
Usadowił się na stołku, by zabrać się do obkuwania końskich 
kopyt. Asystował mu pomocnik, trzymając zgiętą końską 
nogę. Po obkuciu czwartego kopyta kowal wstał, odstawił 
stołek. Stanął obok konia i poklepał kark zwierzęcia. Odwią-
zał ogiera, ujął jego uzdę, by oprowadzić go po placu kuźni. 
Sprawdzał swoją robotę, choć z pewnością wiedział, że do-
brze ją wykonał. Zadowolony pokiwał głową, splunął przed 
siebie.
Przyglądał się jednak stawianym przez konia krokom. Prze-
kazał uzdę pomocnikowi, który odprowadził konia do boksu. 
Kowal zniknął w wejściu do kuźni.
Musiałem wracać do domu z myślą o krzyku mojej matki:
– Gdzie ty byłeś tyle czasu, włóczykiju! 
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U szewca

Ze szkoły do domu zawsze wracałem ulicą Botwina. 
W narożnym budynku przed mostem mieścił się zakład szew-
ski.	
Ilekroć tam się zatrzymywałem, z taką samą ciekawością za-
glądałem do środka. Witał mnie zawsze unoszący się ten sam 
zapach, zapach skór. Zwisały na drewnianych prętach. Skóry 
różnej barwy i różnej grubości. Skóra odpowiednio cienka do 
zrobienia cholewek, by stopa czuła komfort. Odpowiedniej 
grubości skóra na zelówki, by krok nie sprawiał trudności, 
a but dodawał uroku i szyku. 
Wewnątrz zakładu zapach skór mieszał się z zapachem past, 
emulsji, barwników, mazideł.
W pierwszym pomieszczeniu oprócz skór zalegało różne 
obuwie.	
Ustawione parami na ściennych regałach, od dziecięcych po 
męskie i damskie. Różne fasony i rozmiary.
Ja w tym dniu miałem na nogach tenisówki. 
Po drugiej stronie, na regale pod ścianą, naprawione obuwie 
czekało na swoich właścicieli. Obok regałów stały maszyny 
do obróbki obcasów czy też zelówek. Ścierały, zdzierały, wy-
równywały krawędzie, a nawet polerowały.
W drugim pomieszczeniu wisiały nisko opuszczone lampy.
Oświetlały długi i niski warsztat, a na nim ułożone to, co 
szewcom niezbędne do pracy.
– A to obcążki, klapcęgi, obcinaki, różnego rodzaju szyd-
ła, igły, drewniane ćwieki w korytkach, dalej pojemniki na 
gwózdki, gwoździki i gwoździe.
Dalej nici, dratwy na szpulkach, szewskie noże, koziki, młot-
ki, młoteczki.
Na końcu rząd kopyt o różnej wielkości, wykonanych 
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z drewna, ustawionych – od małych do dużych – na półce za 	
plecami rzemieślników.
Po środku na zydlu siedzi mistrz szewski, czyli majster. 
Trzyma w ręce drewniane kopyto, na którym naciągnięta jest 
cholewka na trzewik. Na sobie ma flanelową koszulę w nie-
biesko – brązowe kwiaty, a na głowie beret. 
Przytroczony w pasie fartuch z cienkiej skóry spoczywa na 
kolanach.
W drugiej ręce majster trzyma mały młotek. Między warga-
mi małe gwózdki, które wyjmuje po kolei z ust i jednym ru-
chem wbija w zelówkę, łącząc tak trzymane kopyto i zelówkę 
z cholewką. 
Jest	to	mozolna	i	trudna	praca.
Po jego lewej i prawej ręce siedzą czeladnicy. 
Są to młodzi chłopcy z bujnymi czuprynami. Rozpięte koszu-
le na piersiach, podwinięte rękawy. 
Pracę swoją wykonują w milczeniu i z wielką starannością. 
Mistrz szewstwa odkłada kopyto i młotek na warsztat, sięga 
po papierosy, zapałki. Częstuje jednego i drugiego czelad-
nika. Zapalają, zaciągając się dymem powoli i głęboko, wy-
puszczają dym papierosowy i puszczają kółka.
Do mnie, przycupniętego przy drzwiach – szarmanckie oko. 
Zaczyna się rozmowa, sypią dowcipy. Dopijają wystygłą 
herbatę i dopalają papierosy. Szewska robota rusza na nowo. 
Ponowne stukanie młotkami, ponowny świst dratwy, prze-
mykającej przez otwory w skórze. W rękach takich mistrzów 
reperowany but odzyskiwał dawną formę i blask. 
Naprawiony pantofel, kozak czy bucik dziecięcy mógł na 
nowo cieszyć każdą stopę. 
Odrywam wzrok od warsztatu. 
Podnoszę się z kucek. Najwyższa pora, bym wracał do 
domu.
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Wychodzę, zabierając ze sobą unoszący się zapach 	
szewskiego rzemiosła.  
– Do widzenia – mówię i grzecznie się kłaniam. 
Tym skromnym gestem pragnę zyskać ich zgodę na moją na-
stępną wizytę.
	

Idę w miasto. Niedziela

Okno, przez które wyjrzałem, znajdowało się na drugim pię-
trze.	
Z góry widziałem całe podwórko. 
Na wprost, za piaskownicą, rosły dwie biało – popielate topo-
le, zaś wzdłuż alei odchodzącej od ulicy Botwina rozłożyste, 
o szklistych liściach lipy.
Zaczynający się dzień zrodził złoty poranek, a niebo błękitne 
bez szarych chmurek i śpiew ptaków zebranych w chór – ser-
ce wyrywały z szarych codzienności.
Tylko w niedzielę i tylko wtedy można było dostać trochę 
czułości  i radości, gdy świat, jak przechodzień nieznany, da-
wał ci pięknie brzmiący, pachnący, drgający cichym wietrzy-
kiem	maj.	
Po śniadaniu mama piekła z soboty na niedzielę blachę ciasta 
drożdżowego.
Z kruszonką. 
Do ciasta był koniecznie kubek aromatycznej mięty. 
Z młodszym rodzeństwem skazany byłem na pójście do koś-
cioła, po kościele szliśmy do kina „Piast” na poranek. 
Potem, już po obiedzie, byłem panem swojego czasu. Szed-
łem na ulicę Popławskiego do swoich kolegów, ubrany w ko-
lorową koszulkę, spodnie biodrówki, krój – rury, w wąskie 
paski, buty bitelsówy z klamerką z boku. 
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Kiedy byliśmy już wszyscy: ja, Zdzichu, Staszek, Józek 	
i Jurek (ubrani jak ja), szliśmy do cukierni. Kupowaliśmy 
herbatniki i wina owocowe, tak zwane „patykiem pisane”. 
Stawaliśmy gdzieś w przejściu między ogródkami i popijając 
wina z butelki, puszczaliśmy wodze fantazji o dalekim i sze-
rokim świecie. 
Były to piękne i   n a s z e   lata sześćdziesiąte, moda na rocka, 
trawkę, przejawy modnego wtedy buntu na rzeczywisty świat 
i daleką wojnę w Wietnamie. 
Hippisi – kwiat Europy i reszty świata. 
Tego dnia po wypiciu i wypluciu połowy kwasu oraz wypa-
leniu papierosa wyszliśmy na Słowackiego. 
Kiedy byliśmy na Świdnickiej i zaczęliśmy iść do góry, 
w kierunku rynku, minęliśmy dziewczynę z wytapirowanymi 
blond włosami  i z mocno wymalowanymi czerwoną szminką 
ustami.	
Zachowaliśmy się jak sfora pogan. Jeden z nas powiedział:
– Dokąd to nóżki prowadzą, królowo moich snów?
Dziewczyna, cała w pąsach, szybko nas ominęła, za jej pleca-
mi unosił się nasz płomienny śmiech. Muszę jedno przyznać: 
w latach pięćdziesiątych, sześćdziesiątych i siedemdziesią-
tych zwłaszcza – były piękne dziewczyny. Pamiętam je do-
skonale. Chodziły po dwie. Kiedy mijały chłopaków, uśmie-
chały się, jakby śpiewały piosenkę, szczebiocząc przy tym 
jak para wróbelków w gniazdku. 
Jak szły same, to powoli, z gracją, pełne czaru i powabu, pięk-
nie się uśmiechały, jedne tajemniczo, inne zalotnie, a jeszcze 
inne po prostu szczerze, z rozbawieniem. 
Przyczyną były niedziela i maj. 
W rynku było zwyczajnie: dużo spacerujących par, wolne, 
więc do poznania dziewczyny; wszyscy korzystali z otwar-
tych „Delikatesów”, dwóch kawiarń, „Mocci” i „Magnolii”, 
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oraz restauracji, gdzie można było zjeść dobry obiad, napić 
się dobrego piwa. Najczęściej korzystaliśmy z „Mocci”, tu 
bowiem spotykało się dawno lub niedawno poznane dziew-
czyny, no i była to ulubiona kawiarnia dzierżoniowian. Przy-
chodziliśmy do niej także z powodu miłej atmosfery i po-
zytywnych fluidów. Rozmawialiśmy o sprawach bieżących, 
dotykających nas młodych, i ciekawostkach ze świata zasły-
szanych w radiu „Wolna Europa”, dzisiaj także o Niebiesko 
– Czarnych, mających u nas koncertować.
Kiedy wieczorem żegnaliśmy się z chłopakami, szyby oko-
licznych domów błyszczały od świateł, a w powietrzu pach-
niało maciejką.

Uliczka Pocztowa 

Każda uliczka ma swoją opowieść, swoje własne oblicze.
W latach sześćdziesiątych Pocztowa była ulicą szczególną, 
mimo że nie było na niej sklepów z szyldami: jeden bar, 
poczta z czerwonej cegły, ZMS, okazały budynek PZPR za 
śmiesznym ogrodzeniem, zza którego wypływał przecudny 
zapach rozkwitłych akacji, oraz parę kamieniczek, wśród 
których rosły w ogródku magnolie, i dwie cukierenki przy 
kinie.	
Po lewej stronie, gdy szło się w dół, trochę zieleni na traw-
niku.
Pocztowa była uliczką radosną, beztroską, bo było na niej 
kino.
Ot, cały dobytek! 
Może jeszcze to, że uliczka była wyłożona kostką, szła w górę, 
a po obu chodnikach, jakby aleją, przechodzili ludzie, uśmie-
chali się, przystawali, rozmawiali. 
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Zbliżał się wieczór, zaczynał się seans filmowy, pryskał 	
spokój i zaczynał się gwar. 
Na twarze przechodniów padało mdłe światło z niedalekich 
okien.	
Wieczornego nastroju uliczki Pocztowej dopełniał rozświet-
lony neon – „Kino Piast”. 
Księżyc też miał udział w umilaniu wieczoru, bowiem rozjaś-
niał drogę biegnącym w dół, sapiącym głośno spóźnialskim.
Potem wszystko cichło i wracało do normy. 
Ktoś czasem przechodził to w górę, to w dół, cichły rozmowy 
i kroki, słychać było teraz tylko szum drzew.
Zapadł głęboki wieczór. 
Uliczka Pocztowa niespodziewanie usnęła.

Magiel

Z magla wszyscy znają się doskonale, jakby z książki, jakby 
ze sceny, albo z działu kadr.
Tworzą załogę, która z czynszowych izb, pokoi w parkiety, 
poddaszy przybija do magla jak do zatoki, do której nie do-
cierają depesze ze słuchanego radia. 
Na zewnątrz minus 20 stopni, trzeszczy pod nogami rozdep-
tywany kruchy lód, a rzekę skuł białą lawą mróz.
Za oknem porozwieszane cienie na ławkach, a popołudnie 
skradające się chyłkiem od murów różowych zaprasza fio-
lety… 
Dogasające w różu słońce na ławkach czaruje szmaragdową 
ścieżką. 
Chrobotem miękkim padający śnieg brany w ręce rży maje-
statem dworskiej śnieżnej bieli.
– Parska od wiatru rozdęte, rozwieszone na sznurze, 	
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wykrochmalone, białe pranie.
– A tu w maglu ciepło, miło, pachnie ultramaryną.
Pranie, zebrane ze sznura, rozłożone pod wałki kręcone kor-
bą; a wałki wyciskają równiutko w konwulsjach ultrafiolety.
I trudno patrzeć, jak kurczowo trzyma się zmarszczka, odciś-
nięta na poszewce babci Jadzi, a słowa Toli, wypowiedziane 
w poduszkę, teraz obracane wałkiem magla, powtarzają krę-
cone korbą słowa, dławiące zacinającą się płytą:
– Smutno mi – kocham cię, Michale; smutno mi – kocham 
cię, Michale.
Tak w maglu, jak i na zewnątrz niosą się szeleszczące szepty, 
splatane w warkocze przedwieczerza ze sprzętem maglow-
nicy.
A za zamkniętym oknem, dobijającym się śniegiem i mrozem 
– krwisto płonące słońce.

Ballada o dzierżoniowskich łąkach i polach

Przyszła noc. Nad Dzierżoniowem swoim śpiewem dała znać 
śnieżna zawieja. Ostygła przestrzeń. Miasto skostniało mro-
zem. Wtoczył się księżyc w ciemne niebo. Nad Piławką unosi 
się mgła przezroczysta, woda szepcze chłodnym, zastygają-
cym	pluskiem.
– Wiem, ucichnie plusk wody, ogarnie ją są sopel lodu. 
Telepie się po drodze wóz konny z węglem, obok wozu – 
woźnica; skrzypią jadące po śniegu koła, skrzypią jego sta-
wiane po śniegu kroki, rozrywają panującą wokół mleczną 
ciszę. Krzyki woźnicy: 
– Hej, wio!... – rzucone gorączkowo słowa w mroźne akor-
dy dnia, w spadające lodowo – białe płatki śniegu. Raz jesz-
cze krzyk woźnicy płynie w srebrny eter Dzierżoniowa. Raz 
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jeszcze blade, zmarznięte ręce nachylają bat ku zadom koni. 
Krzykiem wabione echo: 
– Hej, hej, hej, wio! … Wio, Baśka! Wio, Kasztan!
Teraz też lecą płatki białe na drogę, lecz z ogrodów, sadów,   
z zielonych listków ułożonych – jabłoni, grusz, wiśni, cze-
reśni.
Maj pożarł szklano – mleczne lody, kłębiaste zamiecie śnież-
ne, suche, rodzone na północy wiatry… Szemrze swobodnie 
rzeka.	
Przymknął maj promieniami słońca powieki zimie. Pola 
i łąki budzą się z nieśmiałego milczenia. Poczynają śmiało 
końskie kopyta   w przeznaczonych dla nich koleinach i dziu-
rach polnych dróg. Przemykają obok siebie fury wyściełane 
pierwszym zebranym sianem. Pola rodne oddychają płucami 
majowej	pogody.
Z krwiobiegu ziemi wykiełkowały zielonymi łanami zboża. 
Na łąkach pasą się krowy, a w dali, za głogami i za płotami, 
wypasają się owce i kozy. Piękna woń z łąk i pól obsianych 
gromadzi w sercach pierwsze po zimie zakochania. Pierwsze 
bajeczne ptasie śpiewy, wychodzące z zimowych krótkich 
nocy.	
Brzęczą owady, a wśród nich grają inną nutę roje pszczół.
I jest niebiesko, i ogniście wśród wyrosłych w wiośnie ma-
ków.
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Wracałem do Dzierżoniowa przelotem, jak klucz dzikich gęsi  
w wiosennych roztopach. Zawierucha życiowa i młode nie-
posłuszne serce przyczyniało się do wyboru miejsc tak mało 
szczególnych, tak mało znaczących. 
I opuszczałem go.
Nie nazwałbym zdradą porzucanie mego miasta, ale złym 
wyborem, przymuszonym może abstrakcyjną myślą. Począt-
kiem alkoholizmu, problemami, których było tak wiele.
Gdziekolwiek byłem – pracując pod ziemią, w kamienioło-
mach, lesie, budując domy w obcych miejscach, dla obcych 
ludzi, serce moje z trudem dopraszało się pamięci o rodzinie 
i kolegach.
Ta moc żarząca się w moim sercu, nostalgiczna pamięć 
Dzierżoniowa.
W nikłych blaskach latarń gazowych, pod którymi przysia-
dały świerszcze, ćmy krążące i wróbel czyniący wieczorną 
toaletę.
Wpadam do Dzierżoniowa jak do własnego domu.
Pośpiech we wszystkim! Niczego nie chcę pominąć!
Cieszę oczy nawet drobinką kurzu na rękawie koszuli.
Wyszukuję widoku zaprzęgu konnego na ulicy. Zapachu 
dzierżoniowskiej rzeki. Wycia fabrycznych syren. Widoku 
motyli na dzierżoniowskich łąkach. Dużego parowozu na 
małej stacyjce PKP.
Chrzęstu chrabąszczy w majowych wieczorach. Zapachu ma-
ciejki	po	 letniej	burzy	 i	 lipcowego	kwiecia.	W	mojej	 tylko	
pamięci.
Wszystko	przemija.
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Rozsiadły się po dzierżoniowskich polach osiedla domków 
jednorodzinnych. Wystrzeliły punktowce i domy z wielkiej 
płyty.
I tylko stojąca wieża wodociągowa ta sama. Stoi dumna 
i trwała jak moje wspomnienia. Mój Boże, starzeję się przy 
wciąż odmładzającym się Dzierżoniowie.
Z pokutą za błądzenie – z tą ziemią zmieszam swoje kości.	
	
	
Spotkanie

Wyszedłem z psem na spacer. Przechodziłem jak co dzień 
przez park za kinem „Zbyszek”. Starszy pan, siedzący na jed-
nej z ławek, zwrócił się do mnie:
– Przepraszam, wyczytałem w gazecie, że pan pisze wiersze, 
a skoro tak, proszę mi powiedzieć, ze względu na to, że moja 
głowa już nie ta, a pańska, z tego, co przeczytałem, jest na 
miejscu i gotowa do myślenia… – przerwał na kilka sekund, 
patrząc na mnie dziwnym wzrokiem. 
Popatrzyłem na tego posiwiałego pana z przestrachem i zara-
zem odrobiną ciekawości. 
Starszy pan kontynuował:
– Dalej jak do tego parku nie wychodzę, żona sprawdza, czy 
wszystko mam na sobie jak trzeba, pisze mi na kartce, o któ-
rej mam wrócić, dlatego tak często spoglądam na zegarek. 
Stawiam wodę na kawę, po chwili nie pamiętam, do czego ta 
woda, nie wiem, czy żonę kocham i nie wiem, czy ona kocha 
mnie. Wiem, że mam dwoje dzieci i one od czasu do czasu 
patrzą na mnie, jakbym był idiotą. Lekarz powiedział, że to 
z czasem minie, czekam więc, przesiadując na tej ławce… 
Proszę mi powiedzieć, co pan o tym sądzi – tu spojrzał na 
mnie wyczekująco. 
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Chciałem już usta otworzyć, gdy powtórnie zapytał:
– Jak ma pan na imię? Bo ja Stanisław, albo Stefan – po chwi-
li odwrócił się, spuścił głowę, odszedł w zadumie.
W lekkim popłochu powiedziałem cichutko „do widzenia” 
i cmoknąwszy na psa, odszedłem. 
Zrobił mi się mętlik w głowie. 
Na spacerze miałem pomyśleć nad swoimi sprawami, a tu 
doszło to, o czym mówił ten biedny, siwy pan. Zderzyły się 
teraz w mojej głowie dwie sprawy i wymieszały.

Tragedia.

Wydarzenie naturalnego chaosu

Był wtorek. 
Zbudziłem się z bolącą głową, bo wczorajszy dzień, ponie-
działek, był dniem i szczęśliwym, i nieszczęśliwym. Nie 
przespana do końca noc nie była ot taka sobie banalna, bo 
mazała jakieś nieokreślone kształty. Ocalić coś – za; śmier-
telnie poważnego nowego dnia początek.
Żegnając poniedziałek, przypomnę: szczęśliwym był dniem, 
bo skończyłem wiersz (Dwa Orły). Wchłonęła mnie jakaś 
swoboda, jakaś obca moc, nie jakaś tam prymitywna, ale nie-
znana, mistyczna…
Tego nieszczęśliwego dnia, bo z pustą sytością, siedziałem 
na ławce – tak naprawdę – oficjalnie ciałem i żołądkiem. Mój 
głód można było dojrzeć w oczach, jak w oknie firankę. 
Kiedy więc wychodzisz z domu, nie jest łatwo powiedzieć:
– Witaj dniu dzisiejszy, wtorkowy, bądź dobry – i nie powo-
łać się na Boga. – Boże, pobłogosław, bo być może stoi dzień 
dzisiejszy, jak poniedziałkowy, o pustej gębie, spędzony za 
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drzewem lub za węglem którejś z kamienic – sypnie pod nogi 
kurzem, garścią niespełnionej modlitwy…
Gdy przechodzę Wrocławską ulicą, w głowie wrze jak woda 
w garze, i nagle staję jak wryty. 
Pomyślałem: – Boże! Zesłałeś anioła, bo albo słyszę głos 
anielski, albo ze mną się droczysz! 
Stoję jak słup, jak skuty w łańcuchy i myślę: – Boże, zwario-
wałem lub jestem obłąkany po nocy.
Mój obolały mózg pulsuje mi w głowie, aż dech odbiera. 
Klękać już chciałem i wznieść ręce ku niebu i mamrotać sło-
wa zacząłem modlitwy cmentarnej. 
I wtedy oczy moje dojrzały kobietę stojącą pod „Żabką”. 
Miała białą laskę w lewej ręce. Niewidoma, szatynka. Na 
krótko ostrzyżonych włosach przy skroni, z lewej strony – 
jasna plamka jak gwiazdka promieniejąca.
To nie anioł, ale kobieta, ta niewidoma, przy cichym podkła-
dzie melodii z radia śpiewała altem, śpiewała, widać było, 
w	niebo.	
Stała jak w świątyni lub gruzach świętego miasta, ręką pra-
wą i śpiewu wielkością zaznaczała ocalenie, prawdę i sens 
obecności dla siebie, w moim mieście Dzierżoniowie, na uli-
cy Wrocławskiej!
 Zrobiło mi się sucho i szorstko w ustach. Oderwany od miej-
sca, dźgnięty w plecy jeszcze trwającym niewidomej śpie-
wem, odchodzę – wychodzę, jak spomiędzy filarów niezwy-
kłości światła, deklaracji, rytuału, pięknego wzoru szczodrej 
ręki Dzierżoniowa. 
– Nie z konieczności, lecz zaabsorbowani tym niezwykłym 
zjawiskiem przechodnie napełniali grosikami puszkę, która 
stała przed niewidomą.
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Szlachetność

Nutka ubrana w piżamkę szykowała się do spania. Ciekawy 
księżyc zajrzał do środka przez otwarte okno. Trącił niechcą-
cy promieniem klawisz, zadrgała struna cicho, sennie. 
Wyleciała nutka z fortepianu, strącona ze struny, ubrana w pi-
żamkę jedwabną, ziewnęła rozkosznie i jak srebrna strzała 
pomknęła. 
Przez okno w noc wyjrzała. Popatrzyła, słowo daję, popatrzy-
ła jak zakochana w pofałdowany kwiatowy wieczór. 
Podparłszy małą główkę na małych piąstkach, nadstawiła 
uszka, usłyszała bowiem chlipanie pod oknem. Nie było żad-
nych słów, tylko serca ciężkie westchnienia, a po bladej twa-
rzy spływały łzy jak drobiny kryształu.

Dziewczę siedziało na ławeczce pod ścianą w mlecznym bla-
sku.	

Wątłe ciało przytulone było do pnącza dzikiego winogrona. 
Na sercu jej ciężko, bo ten, którego kochała, na wojnie zagi-
nął. 
Siedzi teraz i pochlipuje, z bladą twarzą, a spod powiek pa-
trzą zielone oczy na złoty pierścionek. 
Podniosła obie dłonie w noc, kręcąc głową i szepcząc „nie”. 
Teraz ta miłość ją gnębi, a smutek zabija.
Nutka patrząc, zabrzmiała z wolna, cichutko. 
Pieszczotliwie i tkliwie ująć chce rozdarte serce i dźwiękiem 
zaszyć. 
Zaszczebiotała muzyką i chlipanie ustało. 
Sprawił to sekretny dźwięk cichej radości, światło nocy i nie-
zgasłej miłości.
Księżyc zaszedł za puszystą chmurę. Nutka rozpromieniona 
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spełnioną szlachetną misją ułożyła się na strunie, nakryła koł-
derką w ćwiartki i usnęła.
W głęboki, o niskich tonach sen… 



Przywitali Smoleńsk
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Przywitali Smoleńsk ostatnim skurczem dłoni;
nie zabrali ze sobą menażki, noża i łyżki.

9 kwietnia 2010 roku.

Żegnali bliskich uściskiem dłoni
w nieruchomej ciszy błogosławionej.
Na twarze wylewał się smętnie budzący się dzień.
W niektórych pokojach
jeszcze sen drzemał.
Niczym klejnot na podłodze lśnił ów skrawek – 
ślad księżyca.
Przyspieszone słychać kroki, 
przedeptane w ścieżki
kuchnie, przedpokoje i łazienki.
Na lustrach ostatnie oddechy zostawione.
W	tej	symfonii	poranka	
– za oknami kwiecień – 
drzewa kwitną w listki powstałe z zieleni, 
a światło z latarń rozmazuje wspólne
– drepczących ludzi w domowych pokojach –
zmartwienia i dążenia.
Zostaje im upór – iść i dojść do celu.
Zostają rozdane pocałunki. 
Wychodzą, zostawiając za sobą wysłużone schody.
Jadą na lotnisko.
W sercach bliskich – ciężar rozstania.
Wszyscy odjeżdżający zatapiają w swoich myślach 
żale, pretensje, marzenia. 

Tam pod Smoleńskiem w załomach ziemi zostały
pleśnie z żołnierskiego sukna, w które żołnierz polski był 
odziany.
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Ten dukt leśny, ta ostatnia droga nie ku chwale, ale ku nę-
dzy powieść ich miała.

10 kwietnia 2010 roku.

Przed lecącymi rządowym samolotem TU 154 
dzień pełen przygotowań,
na szarfach – Katyń, słowo niczym złota płomień. 
Do Smoleńska z panem prezydentem Rzeczypospolitej 
Polskiej Lechem Kaczyńskim leciała jego ukochana żona 
– pierwsza dama, Maria Kaczyńska. 
Pozostałe 94 osoby to bliscy prezydentowi, przyjaciele.
Nieraz przy wspólnym stole zasiadali, 
nad czysto – białym pochyleni obrusem.
Cicho rozmawiali, splatały się wtedy myśli,
wykuwane były decyzje, jak ogniwa jednego łańcucha:
nie dla własnej korzyści, przyjemności, 
ale na chwałę krajowi.
Tym samolotem lecieli matki, córki, ojcowie, 	
wnuki	i	dziadkowie.	
Chcieli ocalić od zupełnej śmierci nieduży pas ziemi, 
którą kiedyś żołnierze ponieśli 	
w spojrzeniach swych ostatnich.
I marsza im zagrały przebudzone wtedy wszystkie listki na 
drzewach,
trawy i kwiaty, i gorzkie zioła: 
Ojczyzna. 
Wieńce, wiązanki kwiatów na kolanach wiezione
miały wyrażać świąteczny wizerunek pamięci, bólu, żałości;
rozważyć istotę życia i śmierci.
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10 kwietnia 2010, godzina 8. 40.
Samolot wypadł z mgły i jak ranna w skrzydło jaskółka,
przechylony na bok, 
ku drzewom i ziemi smoleńskiej podążał.
Nie zdołał ranny samolot wybronić się od bolesnego upad-
ku.
W świcie smoleńskim skłębił się z ziemią…
O zgrozo ponura!
Osnuł łuną czerwoną powietrze. 
W ułamku sekund zamilkł we wnętrzu wraka jęk serc,
łkanie dusz. 
I znowu w nieruchomej ciszy niebo nad Smoleńskiem
było błękitne. 
Tylko wiatr zapłakał i zawył śmiertelnie,
bo płótno biało – czerwone z orłem w koronie zabarwiło się 
krwią.
W kwietniowym chłodnym dniu wiosennym, 
w tej ciszy, 
w tej pustce,
tam pod smoleńskim lotniskiem 
zastygła nagle krew… 
W ułamkach sekund urwały się nagle 
wypowiadane słowa.
Huk i błysk wyrwały z zadumy myśli, a serca przestały bić.
Upadł kwiat na scenę w obrazie tragicznym.
Wszystkie łąki Polski obudzą raj 
dla oddanego przez nich życia… 

… Pójdziecie boso w gaje 
i życie nowe.
Wy, Piasty,
z orły w koronie.



Rozmowa z autorem
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Janina Weretka – Piechowiak: Powojenna biografia Pań-
skiej rodziny zrasta się na dobre i na złe z polskim życiory-
sem Dzierżoniowa…

Edward Berbe: Moi rodzice przyjechali tu wraz ze mną na 
rękach  w roku 1947. Byli bardzo młodą parą, z głowami peł-
nymi marzeń i pomysłów. 
Gdy dorosłem, mama powiedziała mi, że przyjechali do 
Dzierżoniowa nie tylko za pracą, ale by żyć w tym mieście 
w szczęściu i miłości.

JWP: Zabrakło jednak i szczęścia, i miłości – mówi Pana 
poezja.

Edward Berbeć: Powojenne dzieciństwo nie mogło należeć 
do łatwych. Szybciej dojrzewaliśmy, przyjmowaliśmy na sie-
bie poważne obowiązki. W moim domu panowała dyscypli-
na, więc nie miałem dla siebie czasu zbyt wiele. Kiedy jed-
nak nadarzała się sposobna chwila, zaszywałem się z książką 
gdzieś w spokojnym miejscu i oddawałem się płynącym 
w mojej głowie marzeniom.

JWP: Czym zajmowali się rodzice? Czym – Pan, gdy nie 
pisał wierszy?

Edward Berbeć: Mama pracowała na krosnach w „Sile-
sianie”, ojciec w tym samym zakładzie był elektrykiem. 
W Dzierżoniowie urodzili się bracia Jerzy i Zygmunt, siostra 
urodziła się w Lublinie, jak ja. 
Jeździłem i pracowałem: pod ziemią jako górnik, pływałem 
na kutrach rybackich i barkach, pracowałem w kamienioło-
mach przy obróbce granitu, byłem palaczem CO, kreślarzem, 



��3

Rozmowa z autorem

kucharzem, najdłużej chyba byłem murarzem. Znam Biesz-
czady, Mazury, Tatry, Morze Bałtyckie, byłem na Żuławach 
i w prawie wszystkich większych miastach Polski. 
Nie widziałem na własne oczy Warszawy i Łodzi…

JWP: Biografia outsidera, bezceremonialnie opowiadane 
życie swoje i znajomych, brak retuszu i jednocześnie wy-
łaniający się z pańskiej poezji mit Dzierżoniowa, rodziny, 
społeczności zamkniętej w miejscu i czasie. Dzierżoniów był 
w końcu azylem, do którego wciąż Pan wracał.
Nigdy nie marzył Pan o innym miejscu zameldowania, o ina-
czej ułożonym życiu?

Edward Berbeć: Oczywiście, że marzyłem o innym życiu, 
ale o innym miejscu – niespecjalnie. Miałem wiele pomysłów 
i planów, ale nic z nich nie wyszło. 
Widocznie tak jest mi pisane, taki mój los. Chociaż… Świat 
to Boże gospodarstwo, w którym człowiek jest na chwilę. 
Bóg nie ogranicza nas w niczym; mając wolną wolę, może-
my wybierać, żyć z Bogiem lub obok Niego, narzucać sobie 
ograniczenia lub być ślepym i głuchym. Bóg miał dla mnie 
wiele cierpliwości. Dał mi Dzierżoniów, stałe miejsce na zie-
mi, które w pewnym sensie pozwoliło mnie ocalić.

JWP: Co dało Panu opisywane z takim zapamiętaniem mia-
sto, ale też ludzie, życie tutaj?

Edward Berbeć: Dzierżoniów wniósł w moje życie potrze-
bę obserwacji, uczył zapamiętywania ruchu, pewności sie-
bie, bezdźwięcznej mowy miasta, pozwolił znaleźć miłość 
i „uwić gniazdo”. Nadal dodaje mi ostrości widzenia. Spra-
wił, że wszystkiego byłem ciekaw. Wszystkiego musiałem 
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dotknąć, wąchałem, a nawet smakowałem ziemię z pola za 
torami kolejowymi biegnącymi do Świdnicy. 
Dzierżoniów i okolice przyczyniły się, a właściwie zmusiły 
mnie do nauki słuchania. 
Teraz mogę powiedzieć, że świat to cała partytura dźwię-
ków.

JWP: A ludzie?

Edward Berbeć: A ludzie… Ludziom jestem wdzięczny, bo 
kiedy bywałem na krawędzi, na dnie rozpaczy, pochylony 
znużeniem, z umęczoną twarzą, z cichym okrzykiem: – Boże, 
ratuj! – nie pogrążali mnie jeszcze bardziej, lecz wyciągali 
ręce, by mnie wyciągnąć z marazmu, ruiny życiowej. Okazali 
zrozumienie.

JWP: O czym nie powiedział Pan jeszcze w swojej poezji?

Matka	(z rodzinnego albumu poety)
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Edward Berbeć: O miejscach nieznanych bliżej mieszkań-
com, ludziach, znajomych, przyjaciołach, którzy odeszli już 
do nieba…

JWP: Kocha Pan tamtą odległą przeszłość?

Edward Berbeć: Oczywiście, kocham tamtą przeszłość. 
Ta dawność była urocza. Dzisiaj porównuję tamten okres 
do rozsypanej w Polsce baśni, a Dzierżoniów – do miejsca, 
w którym wytworzone zostało dobrym zaklęciem orzeźwia-
jące powietrze, skrystalizowane na liściach drzew, źdźbłach 
traw. Piękne były wiosny, lata, jesienie, zimy. Latem można 
było paść krowy, chodzić na skałki, jeździć autostopem po 
Polsce (co roku poświęcałem temu zajęciu miesiąc wakacji), 
objadać się papierówkami, czereśniami, klapsami… Zimą 
sprawiały mi radość głosy dzwonków, przy saniach lub za-
wieszonych przy końskich chomątach. PTTK organizowało 
rajdy. Chodziło się w dużej grupie, z gitarami, w Góry Sowie. 
Były też rajdy dwudniowe, trzydniowe w okolice Kłodzka. 
Zimą jeździliśmy do Barda. Dzisiaj tego już nie ma. Inaczej 
pachną kwiaty i dziewczęta są mniej radosne.
Tak, kochałem i kocham tamtą przeszłość.

JWP: A przecież opisuje Pan świat, w którym rezydują 
– drzwi w drzwi – dobro i zło, wódka i abstynencja, piękno 
i tandeta, wrażliwość i obojętność…

Edward Berbeć: … bo wiem, co to samotność, bo część mo-
jego życia była żałobą zalewaną łzami. Bywałem na grani-
cy rozpaczy. Nieznana siła wyciągała mnie i podejmowałem 
walkę o lepsze życie na nowo. Temu ponuremu myśleniu to-
warzyszył wyrzut, że tak nie wolno, że nie zrobiłem jeszcze 
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tego, co należało. 

JWP: I wtedy…

Edward Berbeć: … jakaś wewnętrzna siła dodawała mi od-
wagi.

Ojciec (z rodzinnego albumu poety) 

Napisałem niedawno, że „chciałbym cały świat przytulić”, 
nawet jeśli „nogi doświadczone minionymi dniami / już tak 
nie niosą (…)”, a ja „uderzony promienną konsekwencją pej-
zażu miłości i śmierci / ciągnę pędzlem na płótnie malowany 
obraz dramatu,/przyjemny uśmiech nieprzyjaciół, /spekulacje 
sumień,/wzniosłe modlitwy do nie istniejącego już raju (…)/
Tylko poeta może zapisać słowa farbami,/ stworzyć obraz na 
płótnie natchnieniem bez fałszu (…)”.
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A i tak „malowanie kończę przedzieraniem się przez warto-
ści i znaczenia”. Tego znaczenia szukam także we własnym 
życiu.
JWP: Napisał Pan o sobie: „gałązka kołysana powietrzem”. 
Trudno o lepszą metaforę Pańskiego życia.

Edward Berbeć: Większość mojego życia upłynęła w bez-
nadziei, z poranionym sercem, pokaleczoną duszą. Tak, to ja 
jestem tą gałązką, nadłamaną trzciną…

JWP: Pisarze, jeśli już odbywają podróż w przeszłość, po-
szukują często utraconego raju, tworzą mit dzieciństwa. 
W Pańskiej poezji wszystkie powody upoważniające do po-
wrotu są rzeczowe, sensualne, pełne najzwyklejszych rzeczy: 
mogą to być nożyczki u fryzjera, magiel (udana mitologizacja 
mitu, który funkcjonuje w naszej świadomości jako antymit), 
chustka kupiona przez matkę na targu. Może więc scenariusz 
dzieciństwa „sielskiego, anielskiego” i romantycznej młodo-
ści nie był skrojony na tamte barwne, ale i trudne czasy…
………………………………………………………………

JWP: Nie ukrywa Pan, że związek obecnego w tej książce 
literackiego świata i świata realnego jest co najmniej bliski...

Edward Berbeć: Zwykłem mawiać, że nie ma wyjścia, musi 
być prawda. Fakt, swoje wiersze pisałem pod wpływem 
chwili, znalazły się nawet osoby, które radziły, bym się nie 
obnażał wewnętrznie. Jestem przekonany, że tego akurat nie 
da się uniknąć, obejść i zrobić wygodną zamianę.
.................................................................................................
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Edward Berbeć, lata 70.

JWP: A nie boi się Pan, że jakiś mieszkaniec Dzierżoniowa 
po przeczytaniu antologii „Jestem blisko” skoryguje fakty, 
zweryfikuje topografię miejsc, rozpozna w kimś inne imię, 
literaturę piękną myląc z dziennikiem, a wyobrażenie z rze-
czywistością?

Edward Berbeć: Ja sam miałem problem ze znalezieniem 
niektórych opisanych miejsc, zakładzików, domów, gospo-
darstw, adresów... Miasto bardzo się zmieniło w ciągu kilku-
dziesięciu lat. 
Naturalnie, życie rzucało mnie od czasu do czasu w różne 
strony Polski, ale po drodze, w okolicach, w których byłem, 
nie traciłem z oczu tego, co  t u t a j  się działo. 
Piszę o tym w utworze „Mój Dzierżoniów”. Dodaję żartobli-
wie, że tylko wieża wodociągowa wciąż stoi ta sama, „dumna 
i trwała jak moje wspomnienia”.
Właśnie:  m o j e  wspomnienia. Każdy je ma, ale każdy ma inne.
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Dzierżoniów to mój dom, do którego wracałem dosłownie 
i poprzez pisanie. Opisując miasto i jego peryferie, chciałem 
utrwalić rzeczy, które były, które się naprawdę wydarzyły. 
Szukałem też metody, by w sercach czytelników zbudować 
obrazy prawdziwego, a może raczej – zapamiętanego życia, 
dawnego	i	obecnego.
 ………………………………………………………………

JWP: Kilka Pańskich wierszy to swojego rodzaju poetyckie 
epitafia: nie pospieszył się Pan z próbą syntezy, podsumowa-
nia własnego i poetyckiego życia? Wciąż Pan pisze!

Edward Berbeć: Tak, pracuję nad materiałem do kolejne-
go tomu. Opisuję tam swoje uczestnictwo w życiu. Piszę 
też o śmierci, bo ona jest w naszym życiu ważna. Poezja to 
nie tylko wesoła melodia, muszę czasem zaśpiewać melo-
dię smutną i tragiczną. Wtedy dopiero nastąpi wypełnienie, 
zrównoważenie.

JWP: Kiedyś   p i s a n i e   się zaczęło. Kiedy powstał pierw-
szy świadomie literacki wiersz?

Edward Berbeć: W piątej klasie szkoły podstawowej pani 
od polskiego powiedziała: piszesz bardzo dobre wypracowa-
nia, myślę, że zostaniesz pisarzem. 
Tak zaczęła się moja przygoda. W szkole średniej pisałem 
krótkie wierszyki, przeważnie do laurek, na okoliczność 
imienin, urodzin, Dnia Kobiet. Pisałem dla znajomych, przy-
jaciół. Niektóre z nich recytowano w radiowęźle ZR Diora. 
Chowałem je do szuflady z zamiarem jakiejś drobnej publi-
kacji w późniejszym czasie. Parę wierszy wysłałem do istnie-
jących wtedy „Życia Literackiego” i „Kultury”.
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JWP: Co lub kto Pana inspiruje?

Edward Berbeć: Do pisania inspiruje mnie czas i miejsce, 
które dały się podejść. Wydarzenia, które w odpowiednim 
czasie rodziły się i umierały. W moim sercu powstają rysun-
ki, kopie zapisuję słowem na papierze. Wszystko ubarwiam 
szczególną barwą. Staram się, by moja poezja była zbiorem 
nadziei, dokumentem przeszłości. Bez przeszłości nie będzie 
przyszłości. Niech moja poezja będzie muzeum tysięcy słów 
więzionych i odbitych w moim sercu.
Dzięki poezji chciałbym być mniej samotny, mniej umęczo-
ny. Pragnę, by moja poezja, gdy przymknę oczy, nie szlocha-
ła.

JWP: Dlaczego więc ucieka Pan od humoru?! Bo jego śla-
dy, jeśli już są, to w najlepszym razie – dyskretne. Nie tyl-
ko rzadko udaje się uchwycić ślad ironii i żartu w Pańskich 
utworach, ale – pojawiają się w nieoczekiwanych miejscach, 
na przykład w miniaturze „Miłość” lub „Naiwność – poko-
ra”. No i w prozie.
Chciałam też spytać o szczęście… Bywa Pan szczęśliwy?

Edward Berbeć: Szczęście? Jeśli istnieje, to dlaczego ciągle 
czegoś szuka, jest i za chwilę go nie ma? Dlaczego określa 
się czymś… nieokreślonym? Szczęście to ulotne tchnienie 
realności, to, co porusza istotę uczucia, skłania do śpiewania, 
serce skłania do spełniania życzeń. To, w końcu, wydanie tej 
książki!

JWP: Jeśli miałby Pan dokonać pewnego podziału swojej 
twórczości, znaleźć etapy jej rozwoju, co by tę ewolucję wy-
znaczało?
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Edward Berbeć: Cała moja poezja jest podyktowana ser-
cem. Wyrasta z doli i niedoli mojego człowieczego życia. Na 
początku chciałem, by moja poezja była rozśpiewana, roz-
tańczona, głodna wyszukanego słowa. Z czasem okazało się, 
że idzie w innym niż chcę kierunku: że nie ma w niej duszy, 
jest za dużo iluzji. Teraz jest inna: są w niej opisy poczciwe, 
oczywiste, które miały swoje miejsce w prawdziwym cza-
sie i miejscu. Nie jest łatwo opisywać przeszłość. Ale skoro 
otrzymałem ten dar – daru tego nie przypisuję sobie, bo za-
wdzięczam go Bogu – będę się starał to robić jak najdokład-
niej.

JWP: Poezja nigdy nie będzie dokumentem rzeczywisto-
ści, raczej świadectwem sposobu myślenia, przetworzeniem 
świata. Tak ja Pańską i wszelką twórczość postrzegam. 
Dla kogo Pan pisze? Czy ma Pan swojego wymarzonego czy-
telnika?

Edward Berbeć: Będzie to każdy mieszkaniec Dzierżo-
niowa, który z utęsknieniem nasłuchuje śpiewu słowika lub 
tkliwego, kłującego w sercu tajemniczego grania za piecem 
– świerszcza. Będą to zapewne czytelnicy z niebywałą wyob-
raźnią, młodzi, ciekawi świata. Moja poezja to przecież tok 
życia, jakie upływało i wciąż upływa w moim mieście Dzier-
żoniowie. 
Mała część – z ciekawości.

JWP: Wyznacza Pan swojej twórczości bardzo osobiste cele. 
Czy ma Pan pewne wzory? Mistrzów?

Edward Berbeć: Nie wzoruję się na nikim. Każda twórczość, 
według mnie, reprezentuje konkretnego pisarza. Pragnę pisać 
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swoim stylem, używać słów odważnych lub nie, ale moich 
własnych.

JWP: Jakie lektury, pisarze kształtowali Pana w dzieciństwie    
i młodości?

Edward Berbeć: Czytam wszystko. Nie mam wygórowa-
nych wymagań. Nie wyróżniam nikogo z pisarzy czy poetów. 
Po prostu oni są, a ja się z tego cieszę. Gdy byłem młody, in-
teresował mnie cały świat, jego odległe kraje, czekające mnie 
tam – w marzeniach – przygody. Wraz z ojcem należałem do 
biblioteki zakładowej DZPB „Silesiana”. 
Ojciec czytał kryminały, ja natomiast – bajki, baśnie, powie-
ści przygodowe. Muszę powiedzieć, że przeczytałem wszyst-
kie znajdujące się w bibliotece. Z literatury klasycznej: Bal-
zaka, Tołstoja, Gorkiego (bo uwielbiam rosyjskich pisarzy), 
Kraszewskiego, Krasickiego, Sienkiewicza. Książką, którą 
stawiam na pierwszym miejscu jest Pismo Święte, czytam je 
codziennie.
Moim mistrzem byłaby Szymborska.

JWP: Jest wiosna, przebiśniegi i krokusy pędzą ku słońcu… 
Dokąd Pan biegnie na wiosnę 2010 roku?

Edward Berbeć: Z powodu choroby dopiero od niedawna 
wychodzę ku słońcu. Przez pewien czas szedłem jakby obok 
siebie, a toczące się obok mnie życie podążało nocą, ciemną 
nocą.
Przyduszona radość przy krzątającej się wiośnie przyniosła 
mi, prócz zmieniającego się szarpiącego bólu i strachu, słowa 
otuchy, a serce napełnia pieśń wiary, głos nie drży, a oczy 
patrzą z pewnym zachwytem, choć może jeszcze z malutkim 
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lękiem. Nabywam nowych sił do pracy, marzeń, tworzenia. 
Szukam nowego wyrazu dla przyszłości. Życzę sobie, by nie 
opuszczała mnie otucha i wiara…
 
JWP: … potrzebne każdemu i zawsze. To dlatego pomyśla-
łam, że na końcu książki powinna się znaleźć bardzo lirycz-
na i krzepiąca impresja o nutce pod tytułem „Szlachetność”. 
Chciałam, by zabrzmiała antypodycznie, a więc optymistycz-
nie wobec dużej części pomieszczonych tu tekstów. Bo, jak 
mniemam, ta mała bohaterka – nutka, pomocnica w sprawach 
beznadziejnych, jest kluczem do Pańskiej poezji.
………………………………………………………………

Życie wciąż weryfikuje naszą pracę, założenia, tak jest właś-
nie z tą książką. Uznałam, że nie da się przełożyć  na  po-
tem  publikacji najnowszego z wierszy Edwarda Berbecia – 
„Przywitali Smoleńsk”. Ten wiersz – tren dobitnie pokazuje, 
że poezja jest nie tylko membraną życia, ale także pochodną 
wrażliwości i umiejętności poetów.
………………………………………………………………

Napisałam kiedyś, że „antologie są zawsze na końcu”.
Dziś dodałabym, że czasem, gdy wchodzi w grę debiut spóź-
niony, to właśnie one pełnią rolę „przedśpiewu”. Tak stało 
się w tym przypadku.  Z bogatej, ale dotąd sporadycznie 
publikowanej twórczości Edwarda Berbecia wybrałam utwo-
ry według mnie znaczące, najlepsze, ale przede wszystkim 
charakterystyczne dla poetyki i podejmowanych przez autora 
tematów. Najobficiej reprezentowany jest w zbiorze motyw 
małej dzierżoniowskiej ojczyzny i wpleciona weń refleksja 
poety nad własnym życiem. 
Zachęcam zwłaszcza do lektury miniaturowych opowieści, 



��4

Rozmowa z autorem

mieszczących się gdzieś między liryką i epiką, wspomnie-
niem i reportażem, które kończą książkę. 
Tytuł tomiku to jednocześnie tytuł jednego z najbardziej 
wzruszających wierszy, jakie autor napisał. 
W wierszach i prozie Edwarda Berbecia uważny czytelnik 
znajdzie różne odcienie życia: smutek, radość, nostalgię, 
zwątpienie i wiarę, ale przede wszystkim kolejną przypo-
wieść o człowieku. 
 ………………………………………………………………

Rozmowy toczyły się wiosną 2010 roku, podczas przygoto-
wywania książki do druku. Ich opiekuńczym duchem, a jed-
nocześnie negocjatorem, dyskutantem, pośrednikiem oraz 
koordynatorem i gospodarzem spotkań była dyrektor Miej-
sko - Powiatowej Biblioteki Publicznej pani Maria Zarzycka 
- Chołody. 
………………………………………………………………

Pisząca te słowa nie aspirowała ani do roli krytyka literackie-
go, ani do roli powiernika, stąd wyimkowość tematów, wąt-
ków, napomknień. Powyższa rozmowa jest zaledwie przy-
czynkiem do próby szukania źródeł powstających wokół nas 
poezji regionalnych i – poznania dzierżoniowskiego twórcy. 

	 	 	 	 Janina Weretka – Piechowiak

Dzierżoniów, maj 2010



Okolice poety
w fotografii Bartosza Kopczyńskiego



���

Okolice poety

 Ulica 22 Lipca (obecna 11 Listopada)



���

Okolice poety

Brama przy ulicy Brzegowej   



���

Okolice poety

Most nad Piławką  



���

Okolice poety

Zmierzch na ulicy Świdnickiej   
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