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Historia bywa mistrzynią, lecz zbyt późno, jak w życiu jednostek – nagłe i przerażające doświadczenie często tylko jest 
błyskiem piorunu, który wprzód zdruzgotał okręt, nim płonącymi masztami jego rozświetlił drogę. 

Mare tenebrarum (morze mroków) 
 
 

„Kochankowie burzy” Elżbiety Gizeli Erban 
Panoramą życia Polaków (z czasu Powstania Styczniowego) niepogodzonych z niewolą. 
[Recenzja] 
 

Choć od Powstania Styczniowego minęło półtora wieku, 
dwa razy więcej niż czas, który dzieli nas od Powstania 
Warszawskiego, to wzbudza ono podobnie ostre dyskusje. 
Czy był to powód do dumy czy klęska? – wciąż takie pytanie 
zadają sobie badacze i interpretatorzy historii. Powstanie 
z 1863 roku to symbol niepodległościowego zrywu, ale 
i wielka przegrana. Jego konsekwencje były dramatyczne. 
Po ugaszeniu licznych ognisk powstańczych, Rosjanie roz-
poczęli surowe represje. W miastach odbywały się publi-
czne egzekucje. Wiele tysięcy walczących z carskimi woj-
skami lub ich sprzymierzeńców zostało zesłanych na Sy-
berię. Zniesiono autonomię Królestwa Polskiego i uczynio-
no z niego zwykłą prowincję Rosji (Kraj Nadwiślański). 
Nastąpiła wzmożona, brutalna rusyfikacja Polaków. Wpro-
wadzono zakaz działalności oświatowej i kulturalnej. Zlikwi-
dowano uczelnie wyższe. Skonfiskowano wiele majątków 
szlacheckich, by ukarać tych, którzy wzięli czynny udział 
w powstaniu lub pomagali rebeliantom. Nastąpiła masowa 
deklasacja Polaków. Pauperyzacja (odebranie majątków, 
tytułów i herbów szlacheckich) podejrzanych o udział 
w walce objęła tysiące naszych rodaków. 

Wśród współczesnych interpretatorów tragedii Powsta-
nia Styczniowego niezwykłe miejsce zajmuje Elżbieta Gize-
la Erban. Wywodząca się z rodziny, kultywującej tradycje 
powstańcze, z wielką wnikliwością przez dziesięć lat zbie-
rała materiał historyczny i pisała swoją powieść – rzekę, 
wykorzystując, między innymi, cenne archiwum rodzinne 
oraz opowieści swoich przodków. W wielu miejscach po-
wieść, zatytułowana „Kochankowie Burzy”, ma charakter 
autobiograficzny. Oprócz postaci historycznych także wszy-
scy główni bohaterowie są postaciami autentycznymi. Losy 
antenatów, poznane z ustnych przekazów i dokumentów, 
są przedstawione z wielkim znawstwem psychologii i dzie-
więtnastowiecznej obyczajowości. 

„Pamięci ukochanych Rodziców i pradziada Lašzlo (Wła-
dysława) Erbana, uczestnika Powstania Styczniowego, żoł-
nierza legendarnego pułkownika Dionizego Czachowskie-
go” – tak brzmi motto powieści Pani Elżbiety. 

„Powstanie Styczniowe było straszliwą tragedią naro-
dową, okupioną tysiącami poległych, ale pamięć o tych cza-
sach krwi i chwały była dla wielu późniejszych bojo-
wników o niepodległość bodźcem do walki.” – pisze Pani 
Elżbieta na blogu i tak tłumaczy powody swojego zainte-
resowania tymi bolesnymi czasami: 

„Mój pradziad Władysław Erban, pseud. Laśzlo, był po-
wstańcem. Walczył pod dowództwem pułkownika Dionize-
go Czachowskiego, jednego z najwaleczniejszych i najofiar-
niejszych wodzów powstania. Ciężko ranny w potyczce  

w pobliżu Wierzchowisk, w której śmiercią bohatera poległ 
pułkownik Czachowski, został uratowany przez nieznane-
go oficera rosyjskiego. Przebrany w rosyjski mundur, szczę-
śliwie dotarł do Galicji i ocalał. Nigdy nie dowiedział się, ko-
mu zawdzięcza życie.” 

Liczne fragmenty książki pani Elżbiety mówią o idei 
walki o suwerenność i bohaterstwie Polaków. Autorka sta-
ra się zachować obiektywizm, gdy pisze o Rosjanach. Akcję 
utworu umieszcza w okresie przygotowań Polaków do zbroj-
nego wystąpienia przeciw zaborcy, w czasie Powstania Sty-
czniowego, kiedy nasi rodacy mieli nadzieję na odzyskanie 
niepodległości i w chwilach największego dramatu narodu, 
gdy nastąpiły straszliwe prześladowania po klęsce zrywu 
narodowowyzwoleńczego. Pisarka kreśli portrety postaci 
istotnych dla powstania – począwszy od Aleksandra Wielo-
polskiego, a kończąc na powstańczych dyktatorach i dowód-
cach. Przywołuje piękne i tragiczne losy Dionizego Czacho-
wskiego, Stefana Bobrowskiego, Romualda Traugutta i in-
nych. Czyni to w mistrzowski sposób. Język, którym operu-
je, jest piękny, bardziej literacki niż specjalistyczny, typowy 
dla pozycji historycznych. Dzięki ciekawie prowadzonej nar-
racji i trafnemu połączeniu wątku historycznego z wątkami 
fikcyjnymi, książka fascynuje czytelnika. 

Wrażliwość na współczesny obraz społeczeństwa, w któ-
rym upada szacunek dla „przeszłości ołtarzy”, każe Autorce 
„Kochanków Burzy” szukać w przeszłości takich cech roda-
ków, jak poczucie honoru i godności narodowej, pragnienie 
wolności, świadomość, że niewola jest złem, z którym po-
godzić się nie można. Z tego powodu Pani Elżbieta zwraca 
się do historii, aby w niej podkreślić triumf wartości – zwy-
cięstwo dobra nad złem. Wiek XIX, a zwłaszcza ostatni etap 
romantyzmu, który wraz z klęską Powstania Styczniowego 
odszedł do grobu, odpowiada wyobraźni twórczej Pani 
Erban. Tam odnajduje jaskrawe kontrasty i wydobywa nurt 
optymistyczny, z jakim duża część narodu polskiego rzuciła 
swój los na stos ojczyzny. 

Autorka zainteresowana jest tematyką gigantyczną, któ-
ra pozwala Jej pisać z epickim rozmachem i hiperbolizacją 
zjawisk. Pokazuje ostatnie chwile świetności przesiąknię-
tych patriotyzmem pałaców magnackich i dworów szlache-
ckich, zanim je zmienią w popiół i zgliszcza okrutne ciosy 
carskich żołdaków. Pisarze historyczni zawsze mówią o cza-
sach, w których żyją. Ta teoria znajduje wyraz w licznych 
refleksjach pisarki, wydobywającej obrazy z przeszłości, 
które wskazują na pewne analogie z teraźniejszością. Pisze, 
między innymi, na temat sporów politycznych, egoizmu i po-
stawy serwilistycznej wobec wroga ojczyzny sporej części 
polskiego społeczeństwa. Na tym tle kontrastowe – szlache- 
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tne, ofiarne i honorowe postawy powstańców błyszczą jak 
cenne klejnoty. 

Elżbieta Erban jest mistrzynią słowa. Czaruje piękną pol-
szczyzną, gdy daje opisy ogrodów, parków, lasów i wnętrz 
rezydencji hrabiowskich i uroczych dworków szlacheckich. 

Z genialną precyzją kreśli scenerię, która harmonizuje 
z nastrojem bohaterów. Wymowa tła, gestu, patosu i siła 
sugestii w opisie duchowych przeżyć, zwłaszcza kobiet, wy-
zwalają w czytelniku niepowtarzalne wzruszenia. Jest przy 
tym zawsze realistyczny punkt wyjścia, co budzi prześwia-
dczenie, że ciągle jesteśmy na ziemi, a tymczasem zaczyna 
się niemal baśniowa sfera stylu idealnego. Lekkie pióro po-
trafi wyrazić szeroki wachlarz emocji, jakie towarzyszą bo-
haterom w sferze życia prywatnego i społecznego. 

Powieść Pani Erban utrzymana jest w konwencji reali-
stycznej. Kreacje większości, zwłaszcza drugoplanowych 
bohaterów, to typowe postacie w typowych warunkach hi-
storycznych. Niektóre z nich przypominają galerię dziwa-
ków Dickensowskich. Nieatrakcyjni w sensie wizualnym, 
ale piękni duchowo, budzą sympatię czytelnika swoim altru-
izmem, wiernością w przyjaźni i ofiarnością wobec cier-
piących. Można w ich postawach odnaleźć echo społczni-
ków w stylu „Siłaczek” i „Judymów”. Jest też wdzięk i czar 
jakby rodem z nowel i powieści Prusa. Autorka często nobi-
lituje bohaterów z nizin społecznych. 

Przedstawiając na tle historycznych wydarzeń losy ro-
dzin szlacheckich, Pani Elżbieta wykorzystuje motywy za-
czerpnięte z dokumentów i gawęd rodzinnych. Wprowadza 
wiele wątków autobiograficznych. W partiach wszystko-
wiedzącego narratora podkreśla, że chociaż Powstanie Sty-
czniowe zakończyło się klęską, jednak pomimo tego i mimo 
represji wobec Polaków, zaborcom nie udało się złamać 
w narodzie ducha oporu, czego skutkiem było odzyskanie 
niepodległości po I wojnie światowej. Pamięć o czasach 
krwi i chwały była dla wielu późniejszych bojowników o nie-
podległość bodźcem do kolejnej walki. Tę pamięć czcił mar-
szałek Józef Piłsudski, dekorując najwyższymi odznacze-
niami państwowymi ostatnich weteranów powstania. 

Autorka „Kochanków Burzy” w artykule „Okruchy wspo-
mnień”, zamieszczonym w Internecie, podkreśla dramat bez-
imiennych ofiar powstania: „Nikt nie zliczy, ilu powsta-
ńców przewinęło się przez leśne obozy. Szli tysiącami i ty-  

siącami ginęli. Nikt nigdy nie policzył bezimiennych mogił, 
kryjących ciała poległych, pomordowanych na ziemiach 
Królestwa Polskiego, Litwy i Ukrainy. Żaden kronikarz nie 
spisał zmarłych w lochach twierdz, w okropnych kibitkach 
wiozących całe rodziny powstańcze na Sybir. Nikt nie wie, 
ilu żołnierzy powstańczych zatłuczono batami na kator-
żniczej drodze, ilu zgasło z zimna i głodu na straszliwych 
„etapach”, zaginęło na uralskich i syberyjskich bezdrożach. 
Nikt nie zliczył, ilu stracono w jawnych i tajnych egzeku-
cjach. Poległych w bitwie grzebano pośpiesznie, często nie 
stawiając nawet krzyża na mogile w obawie, że zwłoki mo-
gą zostać sprofanowane. A oni szli na przepadłe, pozosta-
wiając swoje domy, rodziny, majątki. Uznani za bunto-
wników, niebronieni żadnym międzynarodowym dekre-
tem, pozbawieni nawet prawa do godnego pochówku, ści-
gani byli jak dzikie zwierzęta i masowo traceni. Przeminęli, 
pozostawiając po sobie świadectwo bezprzykładnej ofiar-
ności i miłości ojczyzny”. 

Co o nich mówi wieków historia? 
Sic transit gloria! – (tak przemija chwała). 
Zdumiewający jest fakt, że Pani Elżbieta, opisując drama-

tyczne wydarzenia, zachowuje obiektywizm. W Jej książce 
nie ma nienawiści. Na moje pytanie: dlaczego? padła odpo-
wiedź: „Chciałam zrozumieć racje obu walczących stron”. 
Przywołała opowieść swojej babki, która czytała pamiętnik 
prababki (w powieści nosi imię Nina), gdzie była zasygna-
lizowana miłość rosyjskiego arystokraty do pięknej Polki, 
ale ona przeżyła jedyną, chociaż krótko trwającą miłość. 
Gdy Jej ukochany mąż zginął w powstaniu, pozostała mu 
wierna aż do śmierci. Zmarła młodo. Została pochowana 
w Gnieźnie. W rocznice jej śmierci, rokrocznie pojawiał się 
rosyjski generał i składał kwiaty na jej grobie. Ostatni raz 
był przed I wojną światową. Ten motyw został w powieści 
interesująco rozwinięty. 

Pani Elżbieta od lat poszukuje wydawcy trzytomowej 
powieści. Mimo starań, nie znalazł się nikt, kto pomógłby 
Jej zrealizować marzenie. Jak dotąd jedyną pociechą jest dla 
Niej fakt, że osoby, należące do różnej grupy wiekowej, czy-
tały elektroniczną wersję książki i są nią oczarowane. Ja 
również jestem entuzjastką powieści „Kochankowie Burzy” 
Elżbiety Gizeli Erban. 

Barbara Teresa Dominiczak 
 
 
 

Elżbieta Gizela Erban – urodziła się w Poznaniu 
(1939). Prowadzi blog, w którym zamieszcza opo-
wiadania oraz opisuje dzieje swojej rodziny. Brała 
udział w licznych ogólnokrajowych konkursach lite-
rackich, w których zdobywała najwyższe nagrody. 
Została, między innymi, laureatką pierwszej na-
grody w konkursie ogólnopolskim na esej o latach 
osadnictwa na Ziemiach Zachodnich pt. „Oczami 
dziecka”. Wspomnienia publikowane były w tygo-

dniku rzeszowskim „PROFILE”, miesięczniku „KARKONOSZE” oraz czytane 
w radio Wrocław. Jest prawnuczką powstańca Władysława „Laszlo” Erbana, 
walczącego w Powstaniu Styczniowym pod rozkazami pułk. Dionizego Cza-
chowskiego. 
Elżbieta Gizela Erban, badając dzieje rodu, poznała historię życia Niny Na-
łęczowskiej, swojej krewnej żyjącej w tamtej epoce. Arcyciekawe pamiętniki 
Niny oraz jej portret pędzla mistrza Winterhaltera, zapamiętane i wspo-
minane przez Babcię i Mamę Autorki, spłonęły w zbombardowanej warsza-
wskiej kamienicy, razem z licznymi pamiątkami rodzinnymi. Opowieści te 
stały się kanwą trylogii „Kochankowie Burzy”. Powieść powstawała przez 
ponad dziesięć lat, bo tyle czasu zabrało Autorce zbieranie materiałów hi-
storycznych do książki, którą chciała uczcić 150. Rocznicę Powstania. Dzieje 
Niny na tle wydarzeń historycznych, opowiedziane z takim rozmachem, oraz 
fakt że akcja „Kochanków Burzy” rozgrywa się w tym samym czasie co słynna 
amerykańska epopeja z czasów wojny secesyjnej, pozwala nam nazwać tę 
powieść polskim „Przeminęło z wiatrem”. Tom I nosi tytuł: „Czas miłości”. 
Nad Królestwem Kongresowym zbierają się chmury. Warszawa burzy się, 
wstrząsana demonstracjami ludności, żądającej od cara reform i swobód  

obywatelskich. Bohaterka powieści, piętnastoletnia Nina Nałęczowska jest 
sierotą. Ojciec zmarł w pruskim więzieniu, za udział w nieudanym Powstaniu 
Wielkopolskim w 1848 r. Matka nie przeżyła śmierci męża. Nina wychowuje 
się w majątku ciotki, surowej i nie lubiącej siostrzenicy. Serce okazuje jej 
tylko ukochana niania Jaga i kuzynka Binia. Ale wraz ze ślubem Bini, Nina 
będzie musiała opuścić dom ciotki. Niemal cudem udaje się jej zamieszkać 
w pałacu arystokratycznego wuja, w którym Nina jest zakochana. W nowym 
domu dostaje się w krąg dziwnych wydarzeń, jakich jest mimowolnym 
świadkiem. Zadaje sobie pytanie, kim właściwie jest piękna żona wuja? Wuj 
toleruje jej jawne zdrady i nie reaguje. Dlaczego w kaplicy grobowej nocami 
pojawia się światło. Czy to duchy? Na szyi umierającej cioci, Nina dostrzega 
krwawe zadraśnięcia, a jej ostatnie słowa, zagadkowe ostrzeżenie, są klu-
czem do ważnej tajemnicy. Nina podejrzewa, że jej bliscy należą do kon-
spiracji i jest przerażona. Tragiczna śmierć przyjaciela z lat dzieciństwa, jest 
dla niej wstrząsem. Skąd żandarmeria wiedziała, kiedy i gdzie kurier z Galicji 
przywiezie tajną pocztę? Kto jest zdrajcą? Pod wpływem dramatycznych wy-
darzeń, Nina dojrzewa. Po zbrodni w różanej altanie, decyduje się wziąć spra-
wy w swoje ręce. Czy uda się jej zrealizować marzenia, zdobyć serce uko-
chanego mężczyzny i zostać panią wspaniałego pałacu? Wszystkie postaci 
występujące w powieści są prawdziwe. Również morderstwo w różanej 
altanie zdarzyło się naprawdę… Scenerią powieści są malownicze Góry 
Świętokrzyskie, dwory i pałace. W trzech tomach autorka zamieściła wiele 
faktów historycznych rzadko publikowanych. Masakrę na Placu Zamkowym, 
zamachy na generała Lüdersa, wielkiego księcia Konstantego margrabiego 
Wielopolskiego. Tom I kończy się w dniu wybuchu Powstania Styczniowego, 
tj. 23 stycznia 1863 r. 

(oprac. Barbara Teresa Dominiczak) 
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Gotyk, czyli monstrualność 
[Recenzja] 
 
 

Tomik Droga Małgorzaty Goludy rozpoczyna się rozdziałem „Pie-
kło”. Królują w nim symbole diabelskie i demoniczne. Zarówno w te-
kstach, jak też równorzędnych tekstom rysunkach autorki. Może to 
i dobrze, że nie znam się na demonologii, opętaniu i egzorcyzmach, 
bo wolno mi się pomylić. A przecież tak na „wyczucie” i „zdrowy 
rozum” będzie czytać te książkę prawie sto procent takich jak ja od-
biorców. Już we wstępie autorka zaprasza do „głębi myśli nasyconej 
mrokiem i światłem” Pierwszy wiersz przedstawia bohatera. „Lucy-
fer podniósł lilię z tafli wody. / Zgniata ją w dłoni jednym ruchem… / 
Most prawdy, most kłamstwa. / On zawsze wybierze ten drugi”. 
Rozlega się krzyk przerażenia. „Jesteśmy zwierzętami”. „Ktoś próbu-
je połamać moje słowa”. „Koszmar wszędzie się czai”. „Nie ma już 
miłości we mnie. To dorosłość”. Przez wszystkie wiersze snuje się 
wątek negacji, rozpaczy, interna, żalu, amoralności, zgubnych narko-
tyków, agresji, strachu, buntu. Może odrobina nostalgii – to najjaś-
niejszy wątek. „Wciąż krzyczy we mnie pragnienie szukania / nieza-
pomnianych chwil we wspomnieniach, / plądrujących mnie łzami 
tęsknoty”. A obok każdej strony rysunek pełen symboli gwałtu, sado-
masochizmu i znaków których sensu mogę się tylko domyślić, a prze-
cież pewnie za nimi / pod nimi / kryje się jakaś prawda, jakiś sens? 
Słowniki mówią mi o Synach Ciemności przeciwników Królestwa 
Bożego. Przypominam sobie rysunki Goi, Edwarda Muncha. Kojarzy 
mi się z tym średniowiecze, a z nowszych rzeczy skrajny ekspre-
sjonizm. Z tyłu głowy pojawiają się moce demoniczne, duchy złowro-
gie, egzorcyzmy. Codziennie atakuje nas potężny nurt pop-kultury ze 
swoim Światem Fantazy, z magią białą i czarną, filmami, plakatami, 
prozą. Prawie cały „Tygiel Kultury” 20067 nr 7-9 był demonologii 
i Fantazy poświęcony. I zadano tam pytanie, czy ta sztuka i kultura 
masowa daje nam prawo do pełni marzeń i wyobraźni? Czy prze-
ciwnie, skazuje nas na wygnanie do rzeczywistości bezproduktywnej 
i odgradzającej od świata realnego, a więc czyni nas bezwolnymi? 
Przyłącza do społeczności ludu wycofującego się z życia społe-
cznego? 

W następnych rozdziałach „Zagubienie” i „Nawrócenie’, autorka 
nierzadko wręcz publicystycznie szuka drogi ocalenia. Zapowiada 
„prawdziwe zwycięstwo”, jej bohaterka rozmawia z partnerem, so-
bowtórem, grzesznikiem, co jest „w środku mnóstwa zboczonych 
i przerażających rzeczy”. Przy torach leży pijak, narkoman, mija ona 
obszary melancholii, schizofrenii, samotność, przemoc seksualną. 
Wielkie oskarżenie kieruje wobec dookolnej rzeczywistości i krzyw-
dy fizycznej, psychicznej, moralnej, społecznej. 

Cóż jest ocaleniem? „Jeśli utraciłeś kiedykolwiek wiarę – / uczyń 
to nieważnym”. Dalej jest obietnica nieskończoności, dla niej ratun-
kiem wyrzeczenie się pokus, symbioza z przyrodą, podziw dla natury, 
idea życia czynnego, wyższa mądrość czerpana ze wzruszenia. 

Jeśli autorka, jak przyznaje się w nocie – trochę tańczy trochę 
śpiewa, jeśli studiuje i projektuje wzornictwo – to jest niecierpliwa 
w drodze do poetyckiego celu jakim jest sztuka poetycka. To znaczy 
„wykłada kawę na ławę” swoje obserwacje portowego i między-
narodowego środowiska szczecińskiego. Pokazuje negatywne i pozy-
tywne wzorce osobowe. Z tym, że w literaturze grzech zawsze się 
prezentuje wyraźnie i obrazowo, cnota jest blada i anemiczna. Sym-
bole satanistyczne więc dominują. Przypominam sobie, jak przed 
niewielu laty lansowano poezję grupy „Na Dziko”, poezję slamu, 
poezję cielesności i intymizmu. Czy to, co czytam w Drodze byłoby 
poetyckim odgałęzieniem nurtu FANTAZY? U autorki znajduję dla 
tych wierszy nazwy: Misterium buntu, Kolumny gotyku, Obronny 
instynkt, Dekadenckie rozdarcie. 

Jan Zdzisław Brudnicki 

 
 

Małgorzata Goluda 
 
 

Kolumny gotyku 
 

coś tajemniczego otula me ramiona; 
coś porusza się pod moją skórą; 
takie myślenie pozbawia mnie stałości; 
jak młodzieńczy zew wolności; 
wszelkie zasady złamane pytaniem o szaleństwo; 
każde uczucie rozsypuje się na milion kawałków; 
nie ma czasu na upadek – życie jest zbyt krótkie; 
chcę tego wszystkiego co nieosiągalne; 
demony zaspokojenia pokazują grzeszne drogi; 
jak w szale duchowym zrywam dzikie kwiaty; 
chcę je zniszczyć dla piękna sztuki; 
te prawdy nie pozwalają umrzeć; 
kolumny gotyku wskazują niebo – 
to ten czas, kiedy nigdy się tam nie znajdę… 
 
 
To ucieczka 
 

Chcę się stąd wydostać. 
To miejsce, gdzie uśmiecham się 
do trwogi. 
Te wersy, które piszę, 
jak wtedy, gdy byłam kwiatem nocy. 
Uwolniłam się od nieprzemijającego 
snu o śmierci. 
Wszystkie tajemnice zostały 
odkryte. 
Stoję na drodze przeszłości, 
czekając na pamięć o ucieczce. 
Mogę sprawić, że poczujesz się głupcem, 
jednak szkoda na to wysiłku. 
Byłeś z doskonałego świata, 
świata, który mnie odpycha. 
Nie mam już przyszłości – 
to się stało szybciej niż powinno. 
Ale nie jestem z tym sama… 
 
 
Marność słów 
 

szum rzeki odrodzenia muska 
moje dłonie konsekwencją przyszłości – 
czyż można zakazać naturze 
trwać? 
to tajemnica mądrości, 
jak odczuwać piękno sobą – 
czy można zakazać duszy 
latania? 
moje oczy spoglądają chciwie w Słońce; 
nie oślepia ich jego światło – 
czyż można zakazać grzesznikowi 
wzruszenia? 
dlatego więc tak głębokie me rany? 
czyż można zakazać prawości 
błądzenia? 
tępota ludzka jak uciążliwy chwast – 
czy można zakazać mi was 
karcenia?… 
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Zenon Lach-Ceraszyński 

Fajnie jest 
 

Popatrz 
Nad miastami nie ma tęczy. 
Tłum się wije deptakami. 
 Tam, staruszka idzie chodnikiem 
z ogromniastym koszykiem. 
Idąc, coś mruczy i kwęka. 
W koszu ma jabłka na sprzedaż, 
od ciężaru omdlewa jej ręka. 
Nikt nie pomoże babinie. 
Serca tłumu biją zdrowo, 
każdy spiesznie ją minie. 
Stara nie zginie. Jest życiowo. 
 Dowlokła się babcia na rynek, 
 jabłuszka sprzedaje złote. 
 Staruszkę zobaczył synek, 
 na jabłko miał ochotę. 
Babciu, poprosił cicho, 
daj mi to małe jabłuszko. 
Zjeżdżaj, krzyknęła stara. 
I niech cię porwie licho. 
 Rozpłakał się biedny chłopiec. 
 Płakało w nim małe serduszko. 
 W rozpaczy, za podłość babci, 
 Urżnął kotkowi uszko. 
Posłuchaj 
Nad miastami jęczą dzwony. 
Dzwonią serca metalowo. 
Tylko dziadom przed kruchtami 
serca biją kryształowo. 
 Ten bez oczu z głową siwą, 
żebrze drżący, prawie święty. 
Ckliwo klepie ojczenasze 
głosem świetnie zachrypniętym. 
Spod kruchty wraca ze ślepcem 
pies, uwiązany na smyczy. 
Pan piwo pod dębem chłepce, 
psa kopnął. Zwierz skowyczy. 
 
 
 
Róża Czeniawska-Karcz 

Czerwone Wierchy 
 

Purpurowe blaski na szczytach 
W ośnieżonych dłoniach chłodu 
płoną 
serca gór 
i wypalają się 
oniemiałym zachwytem 
w pamięci 

Helena Pilarska 

* * * 
 

Może – zdaniem niektórych – nie dostrzegam miary 
Nie wiem co to stopa, gubię gatunki liryczne, 
Nie znam się na poezji. No bo skąd i po co? 
Ale gdy liczę gwiazdy spadające nocą 
I kiedy mi w skroniach puls bólem łomoce 
To pisać muszę, choć wiem, że to nadużycie. 
Ja muszę zatopić się w słowie i wysłuchać 
Co mi w duszy gra. I kiedy myśl pełna lęku 
Do gardła mi skacze, chcę by było inaczej... 
Wtedy piszę co czuję, kres swój obłaskawiam. 
 

Są to ostatnie kroki, które w chmurach stawiam. 
 

13 marca 2006 r. 
 
 
 
Stanisław Rapior 

Jutro 
 

Zerwiesz mi jabłko gumowe 
z plastikowego drzewa 
a z kniei – wiadomo – dla nas 
atrapa skowronka zaśpiewa. 
 

Zrobię ci bukiet z kwiatów, 
skropionych kolońską wodą. 
Barwne latawce – motyle 
dadzą radość ogrodom. 
 

A w przedpołudnie niedzielne 
pójdziemy nad staw foliowy 
i do kwarcowej lampy 
wzniesiemy pijane głowy. 
 

Police, 9 października 1995 r. 

 
 
 
Helena Pilarska 

* * * 
 

Na chwilę piękna bezwiednie się czeka 
jak na litość godziny niemej 
a gdy się zjawi bielą śniegu 
i barwą wzruszenia 
to ją przyjmuję jak przychylność Nieba 
niezasłużonym darem szczęśliwości. 
I ten dar właśnie z ulotności śniegu 
który mi świat bielą okrył tego ranka 
chciałabym dając mu kształt wiersza 
ocalić i w sercu zachować. 
 

23 lutego 1981 r. 
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