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Świat mądrym sercem widziany

i

Joanna Kłaczyńska wydała pierwszy tomik wierszy ledwie 
przed dwoma laty, drugi — przed rokiem, i już doczekała się 
przychylnych komentarzy od aż trzech krytyków literackich, co 
jest dziś — w okresie słabego zainteresowania recenzentów 
bieżąco publikowaną poezją — absolutną rzadkością. Musiało 
to wyniknąć przecież nie tylko z zaciekawienia, co pisze żona 
znanego prozaika, Włodzimierza Kłaczyńskiego, ale raczej 
i przede wszystkim z samej wartości jej obydwu książek. Ja, 
znający Włodka od lat, mogę dodać, że jej twórczość poetycka 
wybuchła z dużą siłą rzeczywiście niedawno, co dla niego sa
mego było na tyle dużą niespodzianką, że mówił o tym, ujaw
niając niektóre liryki, podczas naszych literackich spotkań z ra
dością i satysfakcją odkrywcy talentu zapracowanej na co dzień 
Joanny, z zawodu lekarki.

Któż więc o poezji Joanny pisał? Najsampierw Janusz 
Termer, przyjaciel Włodka, który jak raz prowadził z nim długi 
wywiad rzekę, utrwalony w księdze Zobaczyć rzeczywistość... 
7. podtytułem Włodzimierz Kiaczyński w rozmowie z Januszem 
Termerem, wydanej (2013) w serii „Portrety Literackie” Oficy
ny Wydawniczej „STON 2” pod moją redakcją. Czytający i ko
mentujący wiersze Joanny Janusz Termer opatrzył jej debiu
tancki zbiorek Przed zmierzchem (2014, w rzeszowskim wyda
wnictwie Andrzeja Żmudy „Sowello”, serii „Poezja Współczes
na”) wnikliwym posłowiem. Poruszony dojrzałością widzenia 
złożonej problematyki człowieczego bytowania w świecie 
i swoiście „naturalną” poetyką, docenił „warsztatową autoświa- 
domość oraz wypływającą stąd prawdziwie bezpretensjonalną 
prostotę ekspresji i zarazem różnorodną tematycznie prze
strzenność horyzontów widzenia rozmaitych atrybutów ist
nienia”. Dostrzegł w refleksjach poetki „potrzebę poszukiwania 
sensu i trwałych punktów oparcia w tym zagmatwanym i pro
blematycznym świecie drastycznie sprzecznych idei”. Wskazał 
na bliskość sposobów artykulacji z poezją Jana Twardowskiego,
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na nawiązania do tradycji „horacjańsko-czarnoleskich” i do 
„partytur wielogłosowej melodyki poezji polskiej”, wyczulonej 
bardziej na nutę romantyczną, niż sentymentalną, a przy tym 
podkreślił „rzadki dziś prosty i <naturalny>, czysty lirycznie 
głos”.

Do kolejnego zbiorku Joanny Melancholia — elegancka 
siostra Smutku (2015, wyd. i seria jw.) wstęp napisał krytyk 
i poeta Leszek Żuliński, który ujawnił, że autorka miała 
sprzyjający doping, bo oprócz inspirującej atmosfery literackich 
dyskusji, „interesowała się m.in. malarstwem”. Uświadomił, iż 
„bagaż życia, doznań i obserwacji” okazał się „wart pokazania” 
i „spełnił ważny sens”. Że ponadto Joannę Kłaczyńską „być mo
że [...] formatuje w sporej mierze wiara?”, do której odniesień tu 
wiele, „choć nie nachalnych, nie ortodoksyjnych. [...] Subtel
ność wynika z <religijności uniwersalnej>,a więc z tych snów 
o transcendencji, jakie hodujemy w sobie wszyscy w naszych 
pozaracjonalnych nadziejach”. Że również „mitologia jest tu 
piękną kanwą odniesień. W niej przecież jeszcze pulsuje 
przedbiblijna matryca naszej nadziei na z góry ustalony porzą
dek świata i przeznaczenia”, a Kłaczyńska „z dojmującą pros
totą umie te wszystkie wątki wpleść w swoje wiersze, nie 
unikające rzeczywistości namacalnej. Doceniam ich szlachetną 
prostotę i komunikatywność. Wszystko, co jest za <murem 
wieczności>, splata się tu w jakąś osobliwą jedność ze zwy
czajnością, codziennością, z naszym behawiorem”.

Wreszcie inny jeszcze, podobnie jak Leszek Żuliński, 
krytyk i poeta Jan Adam Borzęcki w recenzyjnej refleksji Me
lancholia dobrej poezji na łamach „Świętokrzyskiego Kwar
talnika Literackiego” (2015, nr 3-4) zwierzył się, że poezja 
Joanny przywróciła mu „wiarę w moc dobrego słowa”, egzys
tującego „poza targowiskiem poetyckiej próżności”. Zwrócił u- 
wagę na „lakoniczność, bezpretensjonalność, mądrość życio
wego doświadczenia”, zaletę „słownej wstrzemięźliwości”. Dla 
niego „Lektura tej poezji jest cichą rozmową z kimś, kto 
zrozumiał najważniejsze i potrafi to przekonująco wyjaśnić; kto 
poznał sens i zdolny jest do życiowej syntezy. To nie jest 
tworzenie wizji świata — to wręcz rozwiewanie iluzji i pod
porządkowanie się logicznemu działaniu Losu. Nie ma agresji, 
zawiści, wrogości. Nie ma wielkiego świata, lecz intymnie
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traktowany skrawek własnego miejsca. Nie ma nawet ostrej 
obserwacji samej siebie, a raczej kontemplacja własnego cienia. 
[...] Poetce udało się znaleźć swój własny sposób, by o ważnych 
sprawach mówić słowami chodzącymi po ziemi, oddalić się od 
metafory i metafizyki. [...] W poezji tej pełno Heraklita, ale 
rzeki, w których brodzimy, płyną cicho i spokojnie. Dzieciń
stwo, piękna młodość, przemijanie to wszak nie tragedia, lecz 
powszechne przeznaczenie, spod którego ponoć wyjęty jest 
jedynie Bóg, chociaż i to nie jest pewne. Pozornie wielkie słowa 
przepadają w zgiełku im podobnych, a przecież wiadomo, że 
filozofią może być banalny ruch gałązki, nieśmiertelną ideą 
myśl poczęta na bujanym fotelu”.

2

Joanna Kłaczyńska w wierszu Zarażeni poezją, datowanym 
z kwietnia tego roku, mówi jakby formułowała lekarską diag
nozę:

Nieuleczalnie chorzy na poezję 
nosiciele wyobraźni 

chorują ciężko.
Ich umysł cierpi metaforami. 

Słowami mącą rytm serca.
Oczy widzą światy 

dla innych nieoglądalne, 
uszy słyszą muzykę wszechświata. 

Zarażeni poezją mają lęki. 
Boją się banału, 

nocy bez rymu i rytmu, 
dnia bez strofy lekarstwa. 

Modlą się wierszami, by umrzeć 
na nieśmiertelność.

Ten zapis to majstersztyk, potwierdzający sprawiedliwą 
miarodajność opinii wspomnianych krytyków. Właśnie doradzi
łem, by poetka koniecznie dołączyła go do już ułożonego no
wego tomu, który Państwo otrzymujecie. Są w nim upamięt
nione miejsca świętokrzyskie, jak Solec-Zdrój, Sandomierz, są
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poetyckie pejzaże z podróży do Katalonii, gdzie w rytm kas- 
tanietów „werble stóp / niecierpliwie wystukują / rytm tańca, 
wina, / miłości / w barwach morza, / plaży i lasów”. Otwierają 
się „szuflady wspomnień” w miejscu od dawna oswojonym, 
gdzie „święty spokój, / lokator główny, / na stałe zameldowany. 
// A miłość / — powiedziałeś kiedyś żartem [to mrugnięcie 
w stronę Włodzimierza — S.N.] — / przez zasiedzenie / mie
szka z nami”. Autorka, przejęta zachwytem chwili wzruszenia, 
znajduje środki wyrazu nawet dla obrony krajobrazowej pos
politości trącącej zwykłym kiczem. Oto wywołany z wyobraźni 
znany nam dobrze jesienny obraz: „Złoty dywan liści / pod 
stopami, / nade mną / drzew purpura / i lazur nieba / słońcem 
malowany...” i po chwili jakaż konstatacja: „Zrobię zdjęcie 
powiększone, / oprawię w złotą ramę / jak landszaft, i powieszę 
na ścianie / i podpiszę pod kiczem: / autor — Złota Jesień, / 
tytuł dzieła — Piękne Przemijanie". Która z poetek zdobyłaby 
się na taki dystansik?! Wszyscy się w duchu zachwycamy złotą 
polską jesienią, a każdy się tej swojej romantycznej melancholii 
wstydzi, zamiast oddać potocznemu pięknu i pogodnemu 
czasowi to, co im się należy... pomysłowym fortelem meto- 
nimicznego określenia. Pomysłowa łamigłówka liryczno-filo- 
zoficzna, jaką jest wiersz Pytania, rozpoczynająca się od słynnej 
formuły Leibniza: „Dlaczego istnieje raczej coś niż nic? i za
wierająca w środku astro no miczno-teistyczną zagwozdkę: „Jaki 
był zamysł Boga, / gdy osobliwość ruszył, / sprawiając wielki 
wybuch?”, w zakończeniu niespodziewanie —jak bywało u An
ny Kamieńskiej czy Wisławy Szymborskiej — wyostrzona jest 
żartobliwą kwestią: „A czy nas obchodzi, / o co pyta mrów
ka...?”. Świadczy to, że Joanna Kłaczyńska lubi i wyczuwa 
zalety sztuki paradoksu. Wie, że tak naprawdę nie ma co łamać 
sobie głowę, bo wszak można by równie dobrze zapytać: „Nic 
nie jest jednoznaczne, / a wszystko — niestałe? I trzeba z po
korą spuentować Moralitet'. „Przecież / po wąskiej plaży / nad 
oceanem niewiedzy / niepewnie stąpamy”. Niepewność filo
zofującej poetki w wierszu Po wykładzie ma swój niewątpliwy 
liryczny wdzięk. Niebłaha sprawa dotyczy możliwej pers
pektywy miłości, będącej dla zagubionego we wszechświecie 
i wszech czasie człowieka najważniejszą wartością. Bo cóż nam 
przyjdzie za korzyść po spełnieniu się samej mądrości, skoro
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„To przecież bez znaczenia, / czy nas, jak garść atomów, / myś
ląca próżnia rozsypie / lub w inne byty wplecie”. „Nie żartuj, / 
że wzór na wszystko wymyślisz” — strofiije pyszałka podmiot 
wiersza Mgła. „Bo jak mgła / tylko chwilę trwamy / i jak ona 
bez śladu / mijamy...”.

Okazuje się, że obok miłości ogromnie bliska jest naszej 
wrażliwości nadzieja, choćby ta złudna, pocieszająca chorych 
w utrapieniu. Nadzieja - dawniej mieszcząca się w miłosierdziu 
opiekuńczych „aniołów w czarnych i czerwonych aureolach”, 
co „wygładzały zmarszczki bólu / na pościeli”, w wierze w cud 
„ciepłego dotyku i dobrego słowa lekarza” — zawsze ważniej
sza była od chłodnej procedury. Skończyła się bajka o tej bez
powrotnie minionej przeszłości, kiedy „Nikt nie zabijał nadziei / 
ciosem procedury / w serce. / Każdy miał czas” — czytamy 
w wierszu Bajka.

Świat widziany mądrym sercem Joanny Kłaczyńskiej 
ujawni się Czytelnikowi w całym swoim bogactwie, gdy w tom 
ten głębiej wejrzy, gdy zaufa słowom poetki, które w wymiarze 
lirycznym mogą stać się dlań także panaceum.

Stanisław Nyczaj
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W błękicie świat się pławi





Ziemia Świętokrzyska

Podróżuję po dnie 
oceanu czasu 
szara droga 
łagodnie odpycha 
horyzont
wśród kwitnących sadów 
szmaragdowych zbóż 
Pan Maj
kupiec bławatny 
kwietne perkale 
rozpostarł 
w słońcu 
nad rzeczkami 
a wieże kościołów 
czujnie baczą 
by drogi nie zgubić 
na rozstajach.
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Sandomierz

Niebo nad Sandomierzem 
na złoty guzik zapięte 
peleryną błękitu 
otula wzgórze 
światło gorącą pieszczotą 
gładzi białe mury 
a cień kojący ciało 
na dnie wąskich uliczek 
jak rzeka porywa tłumy.
Z postrzępionej wieży 
starego Ratusza 
czas spogląda 
na Bramę Opatowską 
gdzie wędruje Historia.
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Droga do Solca Zdroju

W słońcu świat się pławi
i w błękicie.
Lustro lśni
wśród trzcin zielonych,
w nim lata odbicie.
Stada ptaków w locie
nad polami,
kaczki na wodzie,
łabędzie jeszcze parami.

A na mej głowie
zaplątana woalka —
siwa pajęczyna,
znak
że to koniec lata —
jesień się zaczyna.

wrzesień 2015 r.
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Odliczanie
Jurkowi

Laureat nagrody Mielczanin Roku 2014 
Eugeniusz Jerzy Andrusiewicz

Człowiek Niezwyczajny— Arystokrata Ducha 
Pszczelarz z zamiłowania.

„Gdy zginą pszczoły, ludzkości pozostaną 4 lata” 
Albert Einstein

Czerwiec lipą pachnie
i akacją
co pod kwieciem ugina
gałęzie
czerwiec głosem ptaków
rozmawia
gwizdem kosów i słowików
nad ranem
czerwiec życiem cieszy
rozedrganym
co w najmniejszych ciałach
pulsuje
brak mi pszczół w firankę
zaplątanych
gdy ostrożnie życie im
ratuję
brak brzęczenia miodnego
nad kwiatami
i nadziei na miodu
zbieranie
boję się że to sygnał
alarmu
rozpoczęło się
końcowe odliczanie

Mielec, 12. 06. 2015 r.
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Tor do Workuty

W salonce kawior i wódka.
Dzień zda się nie mieć końca. 
Miarowo stukają koła.
Noc odpoczynku za krótka.

Za oknem kosmiczna pustka.
Mróz tnie jak nożem , ogłusza.
Czas i pustoć na wieki zamarzły. 
Nawet światło się nie porusza.

Ta bryła zmarznięta na granit.
Zapis bólu męki Golgoty.
Ten tor święty cmentarny bez końca. 
To szeroki tor do Workuty.
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Kamienie milowe*

Na drogach kamienie
co iść gładko przeszkadzają
i kroki mylą
przy drodze słupy milowe
czas zatrzymują
drogę objaśniają
Jak Ty, Ojcze Janie
z Braci Mniejszych
w Burlington.
Rozumem największy,
o nazwisku preceptora
synów królewskich
co językami starymi
legendy ludu pasterskiego
wiedzionego do Kanaan
tłumaczyłeś
a Dobrą Nowinę
kochać nauczałeś
1 Ty, przyjaciółko moja
z Milwaukee,
co zupą królewską
chorą z tęsknoty duszę
ratowałaś
i troski całego świata
do skaleczonego serca
brałaś,
ponad siły mocna.
Wy, moje kamienie milowe
trwacie we mnie.

luty 2015 r.

* Wiersz poświęcony pamięci rozmów o Biblii z księdzem pro
fesorem Janem Długoszem z Burlington i Władysławie Piegdoń 
z Milwaukee i jej nadzwyczajnemu kochającemu sercu.

18



Barcelona

Miasto jak bajka —
sala balowa,
strojna seniorita
w koronkach kamienic,
wśród palm strzelistych
stróżujących u bram.

Za wachlarzami balkonów,
za woalkami okien,
czyjeś oczy,
białe dłonie,
miłość i pocałunki,
i uliczka,
co pachnie kwiatem jabłoni,
o której on pisał dla niej...

Widziałam
w Barcelonie
zaczarowanej.

wrzesień 2015 r.
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Girona

Zielona Katalonia,
kraj palm, pinii i ogrodów,
co kaskadami
na Costa Brava spływają,
gęstwiną wzgórza otulają.

W mieście z kamienia,
w deszczu
ciemna rzeka
szumi pod mostami,
czarne ulic wąwozy
i domy
o zamkniętych oczach
śpią
obrosłe mchem
i wiekami —
śnią sen
o ponurej przeszłości.

wrzesień 2015 r.
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Pineda de Mar

W kraju rzek,
potoków pustych,
co z gór mrocznych
niespokojnie kamieniami płyną,
pod parasolami pinii
czerwona ziemia wino rodzi
i seniority smukłe,
co flamenco tańczą,
gołębice rąk
falują nad falban gniazdami
w rytm kastanietów,
a werble stóp
niecierpliwie wystukują
rytm tańca, wina
miłości
w barwach morza,
plaży i lasów
Katalonii.

wrzesień 2015 r.
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Na różowo

Figueres
w Teatro-Museo Dali 
śmierć na różowo.

W krypcie pod sceną
wielki magik,
buntownik,
czarodziej niezrozumiały.

Wieczność odmierzają mu
miękkie zegary.
Taka jest „Trwałość Pamięci”
z wielkimi jajami
na gzymsie.

marzec 2016 r.
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Impresja

Hiszpania
z lektury i sztuki.
Ponure szaleństwo
Don Kichota,
obudzone upiory Goi.
portrety dworskie
Velazqueza.
Ziemia czerwona i sucha,
rzeki co krwią kiedyś spłynęły.
Szczęśliwy los
wyciągnięty z kapelusza
historii narodu nie zmieni.
Barcelona w upalnej zieleni
na Las Ramblas tłum rozbawiony
o tym już nie pamięta.
A gdzieś tam w zaświatach
błąka się
tragiczny artysta
Federico Garcia Lorca.

luty 2016 r.
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W otwartych drzwiach

Przemierzasz kilometry dróg
nieprzewędrowanych,
odkrywasz nowe światy
nieodkrywane,
otwierasz mądre księgi
nigdy nie przeczytane,
nazywasz myśli i rzeczy
dotąd nienazwane,
zabawiasz się uczuciami
niewypowiedzianymi,
znasz już słowo kocham,
co jak muzyka brzmi,
ze spotkań i zdarzeń
snujesz nić życia.

Twoją chwilę,
między otwarciem
a zamknięciem drzwi.

kwiecień 2016 r.
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Z pyłu gwiazd zrodzeni





Zaduszki

Mokra trawa, zwiędłe liście 
pod stopami
trzask kasztanów i żołędzi 
w ciszy grzmi.
Słońca blask matowy 
gdzieś za mgłami.
Pamięć zniczem płonie 
na cmentarzach 
w taki dzień
i ten zapach gorzko-słodki 
perfumy jesieni 
jak narkoza 
na wieczny sen.

listopad 2014 r.
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Porządki

Melancholia
elegancka Siostra Smutku 
otworzyła ze mną 
szuflady wspomnień. 
Papiery poukładała 
fotografie przejrzała 
stare kalendarze 
spalić doradziła.
W kącie siadła 
i udaje 
że jej nie ma.

Nie wiem kiedy
odejdzie
Wiedźma

28



Wiara

Nie dla rozumu ona
ufnością żyje
i pokorą.
Nie chce dowodu
w nadziei i miłości
jej moc.

Bo z miłości się wierzy,
a nie dla świętego spokoju.

grudzień 2014 r.
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Sen ci swój opowiem

Rzeki nurt zielony,
złoty żwir na dnie,
jestem taki młody —
we śnie, we śnie...

I dziewczyna nieznana
tak ufnie tuli się,
a ja taki nieśmiały —
we śnie, we śnie...

Wędka zarzucona,
ryba haczyk rwie,
a ja taki radosny —
we śnie, we śnie...

Nieba błękit spłowiały,
ptaki na jego tle,
i wszystko jest jak dawniej —
w starczym śnie.

1 oczy mam zamknięte,
nie budźcie dzisiaj mnie.
Zostanę w dawnym świecie —
w moim śnie...

styczeń 2015 i
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Nieproszona

Znów się zjawiła 
rano,
pocałunkiem musnęła, 
moją wrogość uśmiechem 
zbyła,
ramionami wspomnień
objęła,
o marzeniach, co się
spełnić nie mogły
o snach proroczych,
co mi radość wzięły,
o wiosnach, co tak szybko
minęły
o przyjaźniach,
co wiecznie trwać miały,
a dziś już ich nikt
nie pamięta.
Tylko ona została mi wierna
i odwiedza mnie nieproszona —
Melancholia,
elegancka siostra Smutku
już zadomowiona.

luty 2015 r.
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Młoda gwardia

Mróz ich z bram wypłoszył,
z nor nieogrzewanych,
sinych, brudnych,
licho ubranych,
od rana pijanych.

Młodzi,
dziewczyna skulona,
drzwi kuchni dla ubogich
ostrożnie otwiera,
za nią czterech w kapturach,
jeden się wydziera:
„gdzie, kurwo, idziesz !...”

Młoda gwardia,
dziś niepotrzebni,
jutro
bryłę świata z posad
ruszą —
na rozkaz.

grudzień 2014 r.
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Prośba

Ty mi sonet napisz,
co serce poruszy,
poezją go nazwę
i zamknę w mej duszy
jak skarb najdroższy
łaskę u Boga wymodloną.

W darze mi go przynieś
nie o rozterkach serca,
namiętnych porywach ciała
Eros już nas opuścił.
Psyche została.

Sonet mi kiedyś
napisz...

2015 r.
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Modlitwa ateisty

Rozgrzesz mnie Panie
za pracę wytrwałą,
za dzieła serca i ręki,
chwile zapomnienia,
za myśli przewrotne
i czyny niegodne.
za sumienie, gdy spało
za grzechy popełnione
i te urojone —
pamięcią dobrą
już mnie ukarałeś.

Odpuść mi grzechy, Panie
bo za mnie też cierpiałeś.

luty 2015 r.
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* * *

Poezjo myśli prostych,
metafor niewydumanych,
rytmu, co jak piosenka
w sercu moim brzmi,
formą mnie nie zwódź pokrętną,
która udaje że skrywa
zbyt mądrą treść
by ją można wyrazić
w słowa prostocie.

Poezjo,
mikroskopem mi bądź
i lunetą
by zobaczyć światy
bez końca.
Bądź mi jak niedziela
odświętnie ubrana
i jak modlitwa
cicho szeptana.

luty 2015 r.
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Jesteś

Usiądź przy mnie blisko, 
nie wstydź się 
włosów siwych 
i oczu wyblakłych, 
rąk, gdy nieco drżą, 
gdy kubek herbaty 
do ust ostrożnie niesiesz, 
bo gorąca — mówię.

Nie patrz tak
jakbyś miał żal do mnie 
za szczęście, 
że nadal trwa,
bo nie zasłużyłem — mówisz...

Jesteś...
luty 2015 t
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Skecz
Dedykuję niektórym ,, kabaretom ’

Patrz jaki śmieszny stary, 
gdy ma parkinsona, 
jak ręka mu się trzęsie 
i zupę rozlewa na sweter, 
gdzie menu z miesiąca.

Widownia się zachwyca, 
amfiteatr to lubi, 
takiej rozrywki żąda.

A jaka śmieszna stara, 
chyba niedowidzi, 
meble potrąca, upada, 
laską stuka — 
to dopiero zabawa.

Albo stary, głuchy 
do rozmowy się wtrąca - 
na widowni entuzjazm.

Tak można bez końca!

A mnie nie śmieszy starość -
parodia dzieciństwa.

luty 2015 r.
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W godzinę do zmierzchu

Przebiorę się kiedyś 
w bure wdzianko 
i kapelusz bury.
Będę ławki wysiadywać 
w jesiennym słońcu.
Moja przyszłość 
to gołębie karmić 
gwarzyć matowym głosem 
o przeszłości.
I nadzieję mieć na niebo 
w jesiennym deszczu.

A teraz mam jeszcze
godzinę
do zmierzchu.

38



Marzec

Wiatr chmury zamiata
pod dywan,
pokazuje kto rządzi
w przyrodzie,
błoto w pył zamienia
na chodnikach,
dziewczynom rozplata
warkocze.

I kto mi da znak
że to wiosna,
marzec
na miłość gotów,
gdy serenad nocnych
w moim mieście
nie słychać,
bo nie ma
piwnicznych kotów.

marzec 2015 r.
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Krótki traktat o płaceniu

Podobno czas się zmienił
i inaczej płynie,
a ludzie wierzą,
że całe zło minie,
dla wszystkich zaraz
dobrobyt nastanie,
same znikną kredyty
na złudzenia pozaciągane.

Niewolnicy lichwy
na cud liczycie,
a ja wiem nie ma nic
za darmo,
że losy nasze się nie zmienią,
kiedyś krwią płaciliśmy
za marzenia,
teraz płacimy ziemią.

marzec 20151
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Na obraz i podobieństwo

Film przyrodniczy oglądam, 
stado małp na sawannie.
Samiec Alfa stary potężny
karci, sądzi, potomstwo płodzi, rządzi.

Klan samic i młodzieży spiskuje, 
samica Alfa swego syna 
na wodza szykuje.

W starego kamieniami
horda wśród hałasu ciska,
wypędzony za stadem w oddali podąża.

W nocy wycie gromady
krzyk lęku i bólu.

Rano kamera filmuje
zwłoki samca
z przegryzionym gardłem,
pierś rozdarta,
wyrwane serce,
kamerzysta wstrząśnięty.

Czego trzeba więcej?
Oto dowód na małp człowieczeństwo.

Panie, nie czyń ich
na obraz i podobieństwo!

marzec 2015 r.
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Razem

Do twarzy mi z Tobą, 
gdy spojrzenie twoje 
jak suknia 
ręce chusta ciepła.

Tak ubrana
w lustro Twych oczu 
spoglądam.

Do twarzy nam z sobą, 
gdy w jedną stronę 
spojrzenia i myśli.

Do twarzy Ci ze mną 
gdy patrzę na Ciebie — 
serce słyszy serca bicie.

Dobrze nam razem
iść.

kwiecień 2015 r.
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Dojrzałe rozrywki

Te rozrywki wieku
dojrzałego,
kolory pastelowe,
tabletkowe,
życie kropelkami
odmierzane,
kapane na serce
i oczy,
rozmowy pełne pasji
w korytarzach,
godziny twardych krzeseł
pod drzwiami
i cisza co zapada
w gabinetach,
gdy pokornie wyroku
słuchamy.

kwiecień 2015
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Spotkanie koleżeńskie
Dobrochnie Pierzchałko

Zanim wiatr nas jak liście z drzew
zdmuchnie
i rozgoni po świecie,
schowa do szafy na starocie
i po nas zamiecie,
nim imiona nasze ulecą jak motyle,
by powrócić fotografią bez podpisu,
spotkajmy się przy winie
i muzyce do tańca
zagraną
i zatańczmy tamte dziewczyny,
z tamtymi chłopcami —
siwizna nas nie myli,
jesteśmy tacy sami.

Jutro to czas nieznany.
Niech nas nie martwi rozstanie,
przeminiemy jak wszystko na świecie.
Niech choć wiersz po nas
zostanie.

Łódź, 22 listopada 2014 r.
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Kosmologia

Ten Mocarz,
który w balon dmucha
napełniony gwiazdami,
co galaktyki rozpędza
i osobliwością
jak petardą rzuca,
który życie koduje,
by chronić je przed nami,
bawi się jak harcerz
w podchody
i z mędrców żartuje.

kwiecień 2015 r.
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k k k
Kasi

Wierzę,
że nie ma przypadków,
wszystko co się dzieje,
dziać się musi
zapisane w genach
albo w gwiazdach,
jak kto woli,
zdarzenia i uczucia
co cieszy i co boli.

Świat burzą zniszczony
tęczą zmartwychwstanie,
co dzisiaj jest smutkiem,
radością się stanie.

Gdy uwierzysz w siebie,
przestaniesz się bać.

maj 2015 r.
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\N markecie

On się guzdrze
przy kasie,
liczy drobne
i powiada:
— pani bieda
i chory żołądek —

Najtańszy chleb
margaryna,
dżem,
kawałek sera,
butelka mleka...

Za nim ludzi rządek
rozumie
cierpliwie czeka.

maj 2015 r.
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Nasz adres

To jest ładna okolica, 
taka cicha,
lata świetlne od centrum.

Niby adres dobry,
trochę na uboczu
cichy zaułek,
z widokiem na spokojne życie.

Sąsiadów chyba nie mamy.
Jesteśmy wszystkiego ciekawi.
Trochę hałasujemy,
trochę się rozglądamy.

Przywiązani do miejsca,
na zmianę nie gotowi.
Kiedyś stąd odejdziemy.
to adres tymczasowy.

maj 2015 r.
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\N Wielkiej Sali

Gdzie dewocja zastępuje 
wiarę,
przesądy stają się
mądrością,
matactwo prawem stanowią, 
nienawiść przykazaniem, 
postaw sukna rwą, 
matkę na srebrniki zamieniają, 
językiem plugawym bredzą 
o miłości...

Tam w Wielkiej Sali
Prawość
w koronie cierniowej
do drzewa przybita —
widząc to i słysząc
płacze z bezsilności.

czerwiec 2015 r.
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Wycieczka

Biuro podróży „Kosmos”
katalog nieba otwiera,
zaprasza.

Nieurodzona dla gwiazd,
trzymana
pępowiną grawitacji,
nie siądę
nad Morzem Spokoju,
aby podziwiać Ziemię
na niebie Księżyca.

Nie dostanę urlopu —
szkoda...

czerwiec 2015 r.
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Zabawa z czasem

Nie przestawiłam zegara 
tej wiosny,
nic nie znaczy dla mnie 
letni czas.
Nadejścia zimy 
nic nie wstrzyma.

Popatrz,
jeszcze tylko trzy miesiące 
do jesieni,
w moim życiu zmiana czasu 
nic nie zmieni.

W moim życiu wszystko zmieni
Ojciec Czas.

lipiec 2015 r.
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Lokatorzy

Kwiaty na parapecie, 
firanka fałdami kołysana, 
narożnik za karę 
w kącie postawiony, 
stół na nuty
lirą podparty —
antyk
z siebie zadowolony.

Fotele jak dwaj przyjaciele, 
ramię przy ramieniu, 
kieliszki na półkach 
biesiadami brzęczące, 
filiżanki w serwantce 
usychają z pragnienia, 
dawno herbaty nie piły.

Kot który nas wybrał, 
i pies przez nas wybrany, 
podłoga słońcem zasłana, 
na dywanie liści cienie, 
święty spokój lokator główny, 
na stałe zameldowany.

A miłość
— powiedziałeś kiedyś żartem —
przez zasiedzenie
mieszka z nami.

sierpień 2015
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Sierpniowa noc

Otulona ciepłem nocy 
snu wyglądam, 
jak kochanka, 
patrzę w czarne oczy 
mroku.

Litanię do Morfeusza
razem z kotem mruczę,
a firanka w oknie drży.
Razem wyglądamy poranka.

sierpień 2015 r.
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Koniec lata

Lato żegna mnie
nawłociami,
nad żółtymi łanami
miodna muzyka,
suche trawy pokrywają
zieleń,
gałązkami srebrnymi
drży akacja
trącana wiatru palcami.

Ciepły namiot nieba
nad polami
i wiersze, których się
nie zapomina —
bo jest tak jak poeta napisał:
„mimozamijesień się zaczyna ”...

sierpień 2015
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Gdy kochasz

Ubierz mnie w swoje ręce,
ogrzej oddechem
spojrzeniem wygładź myśli
uspokój serce.

Nakarm mnie sobą do syta.
To łatwe,
gdy kochasz.

wrzesień 2015 i
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Kicz

Złoty dywan liści
pod stopami,
nade mną
drzew purpura
i lazur nieba
słońcem malowany.
Malarz ostrych barw używa —
niemodne malowanie.

Zrobię zdjęcie powiększone,
oprawię w złotą ramę
jak landszaft,
powieszę na ścianie
i podpiszę pod kiczem
autor— Złota Jesień
tytuł dzieła — „Piękne Przemijanie”.

październik 2015 r.
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Owoc

Noc nad nami,
deszcz gwiazd
ciepły wiatr otula kocem.

Nie będę dziś spać.
Na granatowym talerzu
złoty owoc
tak blisko.
Wyciągnę rękę,
chwycę,
obrócę,
zobaczę niewidoczne.
Ale czy zrozumiem?

październik 2015 r.
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Pytania

Dlaczego istnieje raczej coś niż nic?
Jak można przejść od równania do istnienia? 
Jak prawa przyrody zmieniły się w nas? 
Tajemnice poznawalności
i nasze ograniczenia.
Jaka jest rola LOGOS
w procesie stworzenia?

Czy istnieć to być zrozumiałym? —
Tak racjonalność uczy.
Jaki był zamysł Boga, 
gdy osobliwość ruszył 
i wielki wybuch sprawił?

Dla nas wiedza nieznana,
nie możemy jej badać,
bezsensem zadawać pytania.

Pytać należy o to
i szukać tam gdzie coś wiemy,
tak wiele mamy pytań...

A czy nas obchodzi
o co pyta mrówka...

listopad 2015 i
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Z pyłu gwiazd zrodzeni,
umarłych słońc dzieci
w album nieba wpatrzeni,
gdzie blask wygasły świeci.

To stare fotografie,
dzieje dawno minione
i tylko myśl się błąka,
czy dla węgla, wodoru i tlenu
jest ta kosmiczna udręka.
Czy dlatego ginie gwiazda,
by narodził się człowiek?

A serca gwiazd umarłych,
co się diamentem stały,
czy to ten sam węgiel,
co nas stworzył —
taki doskonały?

grudzień 2015 r.
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Moralitet

Czy to jest dla nas ważne,
że w próżni życie kwitnie?
Że tam anihilacja
i tworzenie od nowa?
Że grawitacja rozpycha galaktyki
a nas do Ziemi przyciąga?

Nic nie jest jednoznaczne,
a wszystko jest niestałe.
Na czym polegamy?
Przecież
po wąskiej plaży
nad oceanem niewiedzy
niepewnie stąpamy.

grudzień 2015 /
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Do Siego Roku

Oby nam się...
aby zdrowie było,
niech się darzy,
co się zamarzyło.

Zaplanujmy, aby nie wykonać.
Obiecajmy, aby nie dotrzymać.
Nim tydzień minie,
liczyć skok barani
i dziwić się,
że my tacy sami.

Powtarzamy rytuał
zabawy do rana,
myślimy, że znów
grudnia doczekamy
i łykiem wina,
co udaje szampana
tak hucznie
przemijanie witamy.

1 stycznia 2016 rok
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Po wykładzie

Kiedyś przyjdzie stąd odejść
i światu nic nie ubędzie.
Nikt nam nie powie „kocham”,
do stołu z nami nie siądzie.

To przecież bez znaczenia,
czy nas, jak garść atomów,
myśląca próżnia rozsypie
lub w inne byty wplecie.

Nikt nie wie
czy w drodze do wieczności,
wśród fal i kwantów energii,
w blasku słońc gorejących,
gdzieś w światach
nam przeznaczonych
nie spotkamy
miłości.

luty 2016 r.
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Myślisz,
że wszystkie rozumy zjadłeś, 
bo cząstkę boską ścigasz.

Chwalisz się,
że prawdę posiadłeś, 
a nawet jej nie dotykasz.

Taki racjonalny,
a w przypadek wierzysz, 
że losowo dobrane molekuły 
drabinę życia stworzyły.

Nie żartuj
że wzór na wszystko wymyślisz.

We fraktalnej nieskończoności 
tak szybko skończony 
czas nasz.

Całości nie zobaczysz 
nie zrozumiesz, 
nie zdążysz.

Bo jak mgła 
tylko chwilę trwamy 
i jak ona bez śladu 
mijamy...

Znikamy...
styczeń 2016 r.
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Dawno temu
kiedy jedyną procedurą medyczną 
było sumienie i wiedza, 
choroby bolały tak samo, 
ale jakby inaczej.

Dawno temu
ludzie cierpieli tak samo,
ale jakby mniej.

Widzieli białe anioły
w czarnych i czerwonych aureolach
co wygładzały zmarszczki bólu
na pościeli.

Wierzyli
w ciepły dotyk
i dobre słowo lekarza
jak w cud.

Chorowało się i odchodziło
tak samo
chociaż inaczej.

Nikt nie zabijał nadziei
ciosem limitu
w serce
każdy miał czas.

luty 2016
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Niepamięć

Droga wspólnie przebyta,
beczki soli zjedzone,
lata wspólnie przeżyte,
dłonie mocno splecione
czasem znaczą za mało
aby siebie znać.
Życie obnaża i zmienia
nie chce w miejscu stać.

Smutna pani zaskoczona
w ciemne oczy zerka.
Zapomniała już, biedna
że diabeł wyskoczyć może
nawet ze złotego pudełka.

luty’ 2015 i
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Wielkanoc

Życzę wam wiosny
w sercach
i słońca na niebie,
świeżej zieleni w wazonie,
ptaków rozśpiewanych,
gałązek forsycji
obsypanych kwiatem,
stołu z białym obrusem
pięknie nakrytego,
pisanek kolorowych,
koszyczka sobotniego,
rodziny zjednoczonej
przy Dobrej Nowinie.

Życzę nakrycia głowy
szalem ciepłego wiatru,
życzę radości wielkiej
w dniu Zmartwychwstałego.

27 marca 2016 r.
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Zarażeni

Nieuleczalnie chorzy na poezję
nosiciele wyobraźni
chorują ciężko.
Ich umysł cierpi metaforami,
słowami mącą rytm serca,
oczy widzą światy
dla innych nieoglądalne,
uszy słyszą muzykę
wszechświata.
Zarażeni poezją mają lęki.
Boją się banału,
nocy bez rymu i rytmu,
dnia bez strofy,
lekarstwa.

Modlą się wierszami,
by umrzeć
na nieśmiertelność.

kwiecień 2016 r.
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Po koncercie

Słońce
na swej odwiecznej drodze
Barana spotkało.
Łąka pełna kwiatów
brzęczypresto owadami.
Skowronek nad polami
wyśpiewuje dolce jasność.
Furioso grzmi pierwsza burza.
Rzęsistym deszczem grave
z konewki nieba kropi.
Szum deszczu gra piccicato
z pluskiem strumienia.
Powoli lento groza cichnie,
ciepły wiatr adagio
chmury rozwiewa.

Tak Natura wielkim chórem
Wiosnę Vivaldiego
trionfante śpiewa.

kwiecień 2016
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Wiosna
Dla Zosi Sz.

Po dywanie kwiatów, 
powoli,
w orszaku trzech ogrodników, 
nadchodzi Ona —
Królowa Wiosny, 
w sukni z bladoróżowych 
kwiatów jabłoni, 
ze złotych mleczów koronie. 
Bukiet konwalii, 
pachnące berło 
trzyma w dłoni.
Nad nią skrzydlaci heroldowie 
hymny życia śpiewają.
Wokół świat się zieleni, 
ogrody rozkwitają.
Ci co wiosny nie czują,
Zimna Zośka mówią o Zosi.
A Zofia gorącym sercem 
ciepło przynosi.

15 maja 2016 r.
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Który jesteś

Który jesteś
Ojcze nasz
spraw by wola Twoja
bez buntu moją się stała.
Święć się imię Twoje
jakkolwiek by brzmiało.
Nim królestwo Twoje
na Ziemi nastanie
niech chleba powszedniego
nie zabraknie na niej.
Grzechy i winy
zapomnij nam Panie.
Gdy władanie Twoje
na Ziemi nastanie
my zapomnimy
naszym winowajcom.
Nie wódź nas Panie
drogami błędnymi
nie pokazuj niemądrym
życia łatwego.
Zbaw nas Panie
od nieprzyjaciół
i od Złego.

maj 2016
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Droga z księżycem

Popatrz,
jak w Ruszczy
nad skrajem puszczy
księżyc szarą drogę
srebrem pieści.

I czarna puszcza
lśni od księżyca
co nad drogą
jak latarnia wisi.

Za Ruszczą
woal blasku świat otacza.
I wierzyć się nie chce,
że droga do Ruszczy
z księżycem przez puszczę
to nie sen.

maj 2016
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Nad Bałtykiem
w Jantarze na Bursztynowej 
świat kończy się chodnikiem 
a zaczyna magia.
Mokrymi stopami 
odmierzam kroki na zdrowie. 
Morze szumi jak zawsze.
Pod burą derką chmur 
wiatr ptaki modlitwą 
do nieba unosi.
1 jak zawsze nad Bałtykiem 
pada.
W barze Amber
pulchna blondynka 
do kieliszka deszczu 
apetyt na zakąskę podaje. 
Słońce od jutra na deser 
obiecuje.
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Olbrzym

Od dzisiaj
bliskim mi się stałeś
kanoniku z warownej katedry 
na wzgórzu.
Z jej wieży
obserwowałeś ziemi okrąg 
i bezmiar nieba.
Nocami patrzyłeś w gwiazdy. 

Potajemnie
zapisywałeś karty ksiąg liczbami. 
Kreśliłeś orbity, 
wydzierałeś Stwórcy 
sekrety kosmicznego ładu. 
Takiego Cię znałam.

Teraz wiem,
że nocą chodzisz do Anusi, 
a rano z pierwszym dzwonem 
wracasz do katedry na modły.

Dla mnie
olbrzym na cokole
z gałązką konwalii w dłoni.
Dla Anusi ukochany Mikołaj
z Fromborka.

lipiec 2016
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Celebryta

Dobrze jest gdy w wierszu 
podmiot liryczny 
ofiara licznych traum 
bywa zagubiony w świecie, 
smutny, nawet tragiczny.
Cierpi
na niekochanie,
niezrozumienie,
niemożność,
niespełnienie,
niedocenienie.
W wierszu podmiot liryczny 
celebruje smutek, 
rozdziera rany, 
krwawi.
Odprawia obrzędy odrzucenia, 
wyniosłej izolacji, 
a nawet pychy.
Szydzi
z radości życia,
uśmiechu,
miłości.
Płacze
na filmach z Woody Allenem.

Ze śmiechu.
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Melancholia dobrej poezji

Wydaje się, że współczesność nie służy dobrej poezji. Mo
że z powodu nadmiaru poetów — podobno składaczy wierszy 
jest więcej niż czytelników — a może ekspansywny doping 
rzeczywistości wymusza zbyt pospieszne, niedojrzałe słowa, 
które dewaluują się już w trakcie pisania. A przecież dobra po
ezja to ponadczasowe słowa i emocje, prowokacja do konwer
sacji ze światem i samym sobą, a także dobra intencja zro
zumienia tych ważnych spraw i rzeczy, które gubimy na coraz 
gładszych drogach, po jakich coraz szybciej ścigamy się usiłując 
dopaść kolejny, komercyjny wytwór prymitywnie pojętej ambi
cji. Pewnie dlatego wiersze przypominają wystrój często zmie
nianej witryny lub wzajemnie wypychające się reklamy.

Z satysfakcją informuję więc, że oto trafiłem na tomik 
poezji, który przywrócił mi wiarę w moc dobrego słowa. Bynaj
mniej nie jest to poezja jakiegoś modnego — czy jak się teraz 
mówi „topowego” — poety, odkrywcy współczesnej formy opi
su coraz bardziej złożonej rzeczywistości, lecz poetki nie tylko 
spoza kręgu literackich błękitnokrwistych, lecz wręcz egzys
tującej poza targowiskiem poetyckiej próżności.

Mówię o Joannie Kłaczyńskiej, mieleckiej lekarce, która 
odkrywszy w sobie poetycką wrażliwość, odważyła się na poka
zanie nam swojego wewnętrznego świata. Recenzowany tomik 
Melancholia elegancka siostra smutku jest jej drugim, wydanym 
poetyckim zbiorem. Zadebiutowała rok temu tomikiem Przed 
zmierzchem, a jego dobre przyjęcie ośmieliło ją do wydania 
kolejnego, który na szczęście wpadł w moje myśli.

Muzo moja 
ty niepodkasana 
włosy masz siwe

i twarz pooraną zmarszczkami 
wczorajszych marzeń...

(Odpoczynek)
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Powodem wybrania tego cytatu jest przekonanie, że tak o- 
pisana Muza nie może być banalna, bo nie mogą być bałamutne 
słowa kogoś, kto ma za sobą życie pełne doświadczeń i świa
domość bolesności odchodzenia marzeń. Nie może oszukiwać 
ktoś, komu w dobie konsumpcyjnego rozpasania wystarczy je
dynie kubek czyjegoś ciepła i kanapka uśmiechu (Dieta). Zresz
tą kto tak wyznaje uczucie w dobie kiedy:

On tęskni 
ona tęskni (...)

Czytamy
Ziewamy

Kogo to dziś obchodzi,
Esemesy, emaile 

za mała pojemność 
skrzynki 

A może serca.
(Listy idoli)

Lakoniczność, bezpretensjonalność, mądrość życiowego 
doświadczenia, cicha prawda, która skutecznie zastąpiła „kla
syczne” poetyckie atrybuty, dojrzałe wnioski zamiast litanii na
iwnych symptomów. Jeszcze raz okazało się, jak wielką zaletą 
jest słowna wstrzemięźliwość, pokora oraz brak prymitywnej 
ambicji twórczego zaistnienia. Wszak wiadomo, że u stóp Par
nasu pełno ciał tych, którzy uparli się go zdobyć, a weszli nań 
ci, którzy pozbyli się ciężaru ambicji.

Lektura tej poezji jest cichą rozmową z kimś, kto zrozu
miał najważniejsze i potrafi to przekonująco wyjaśnić; kto poz
nał sens i zdolny jest do życiowej syntezy. To nie jest tworzenie 
wizji świata — to wręcz rozwiewanie iluzji i podporządkowanie 
się logicznemu działaniu Losu. Nie ma agresji, zawiści, wro
gości. Nie ma wielkiego świata lecz intymnie traktowany skra
wek własnego miejsca. Nie ma nawet ostrej obserwacji samego 
siebie, a raczej kontemplacja własnego cienia. Bywa cichy żal 
za przeszłością, delikatne rozczarowanie, tytułowa melancholia 
oraz kropla egzystencjonalnego żalu, która bynajmniej nie wy
wołuje wstrząsu, a co najwyżej szczyptę szlachetnej refleksji.
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Dla mnie bodaj najważniejsze, że jest w tej poezji dużo płodnej 
ciszy, która — to Eliot — bywa najlepszym rozbiegiem myśli.

Poetce udało się znaleźć swój własny sposób, by o waż
nych sprawach mówić słowami chodzącymi po ziemi, oddalić 
się od metafory i metafizyki. Czas nie jest potworem lecz zwy
czajnym scenografem zmieniającym rzeczywistość, charaktery- 
zatorem kształtującym nasze twarze. W poezji tej pełno Hera- 
klita, ale rzeki w których brodzimy płyną cicho i spokojnie. 
Dzieciństwo, piękna młodość, przemijanie to wszak nie tragedia 
lecz powszechne przeznaczenie, spod którego ponoć wyjęty jest 
jedynie Bóg, chociaż i to nie jest pewne. Pozornie wielkie słowa 
przepadają w zgiełku im podobnych, a przecież wiadomo, że fi
lozofią może być banalny ruch gałązki, nieśmiertelną ideą myśl 
poczęta na bujanym fotelu. Tak jak perłą może być kilka po
etyckich słów. Choćby takich:

W
kupiec bławatny 
kwietne perkate 

rozpostarł w słońcu
(Ziemia Świętokrzyska)

albo:
Niebo nad Sandomierzem 

na złoty guzik zapięte.

Nie chcę narzucać nikomu własnego zdania. Wszak mąd
rzy ludzie wiedzą, że o poezji, tak jak o gustach, nie powinno 
się dyskutować. Każdy wybiera taką, na jaką go stać. Ja dobrze 
czuję się w towarzystwie eleganckiej Siostry Smutku...

Jan Adam Borzęcki

Joanna Kłaczyńska Melancholia elegancka Siostra Smutku, Wy
dawnictwo Sowello, Rzeszów 2016.
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Rzeki nurt zielony, 
złoty żwir na dnie, 

jestem taki młody — 
we śnie, we śnie...

I dziewczyna nieznana 
tak ufnie tuli się, 

a ja taki nieśmiały — 
we śnie, we śnie...

Wędka zarzucona, 
ryba haczyk rwie, 

a ja taki radosny — 
we śnie, we śnie...
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