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Pamięci 
dra Zygmunta Klukowskiego, 
jego i moich najbliższych

Szczebrzeszyn, w listopadzie 2013r.





pamięć  i bunt

przybyłeś do krasnobrodu
lekarzu duszy i ciała
utylitarysto
myślisz
audentes fortuna iuvat

siedzisz w celi
odgrodzony od foliałów
białych kruków pamiętników
wgnieciony w mur wolności
jak my wszyscy w 44
profilaktycznie oddzielony
od milknących ludzi
i walczących partyzantów
tym więc wnikliwiej nasłuchujesz
ciszy miasta
krzyczącego pożogą flag
dobrych słów syna
zapisujesz

twój dobrotliwy uśmiech
jaśnieje wśród triumfującego więzienia ub
najodważniejsi
jak ty
trwają
na posterunku
na rozkaz werbli sumienia
w celach oddziałach
przygotowywani
na syberyjski etap
mordowani

zwyczajna odwaga
daje
zwyczajną nadzieję



wzdychasz jak stoik
nad swoim szlachetnym  życiem
powtarzasz w duchu
homo fortunae suae ipse faber

zaglądam do dawnej kawiarni europa
myślę jak ty wtedy i potem
jak trudno żyć w oknie bez krat

teraz następuje egzekucja tadeusza
jerzy wyemigrował
zapomnieni

kto to wszystko opowie
używając staroświeckiego łorda
w antytezie obrazu i słowa

zapraszam
powiadasz
facit inolignatio versum

Audentes fortuna iuvat - (łac.) Śmiałym sprzyja furtuna, szczęście.
Homo fortunae suae ipse faber - (łac.) Człowiek jest kowalem swojego losu.
Facit inolignatio versum - (łac.) Oburzenie rodzi wiersz. 



do zk

powinowaty przez esencję słowa 
krew wolność i socjalizm 

z potocznej codzienności 
tworzymy 
płynną  architekturę składni 
moc  myśli 

ocaleni 
przez etykę pracy 
stoicki spokój
pogodny uśmiech 

ocaleni 
przez świecką świętość 

na przekór intelektualnemu banałowi
i trywialnemu cynizmowi 
będący miarą dla samych siebie

ocaleni 
przez
słowo

ocaleni 
o ca le ni 
o c a l e n i



wojenna noc ciszy
 

nocna cisza 
przy migotliwej lampie 
siedzi pochylony doktor
zapisuje 

ręka płynie 
przez meandry 
dramatycznej nicości 
codzienną wzniosłość 
trupią gwałtowność 
szlachetne bohaterstwo 

kiedy bóg zamilkł 
zza łuny chmur
wychynął i gna 
złowrogi ares

zaglądam przez ramię 
nienaganna rytmiczna kaligrafia 
powoli pokrywa się cienką patyną  historii

wpisuje się w słowa 
bo one dają schron
płoną żagwią pamięci 

żyję decorum 
znam ich wszystkich 
szmalcowników szpicli folksdojczów 
dobrych jak chleb miód i krew

tych mogę zniszczyć 
tych uwznioślić 



szebreszin

pamięci Jankiela Grojsera 

stoimy na rynku 
ja i duchy tego miasteczka 
w którym zamordowani żydzi 
zbierają się na minjan
na kirkutowym  wzgórzu
rozsiani jak kwiaty czerwonego maku

słońce opada żarem 
chybotliwie załamuje się 
i spada bursztynowym pyłem 

jeszcze kilka pstryknięć aparatem
kilka uśmiechów 
niedzielne dandysowanie 
rzut oka na kamieniczki 
szpital klukowskiego, kościół, synagogę

poobiednia sytość 
przechodzi w atrofię pamięci 
i gnuśność myślenia

pyzate twarze 
swobodne uśmiechy
bezkompromisowo życzliwe 
malują banalnie synagogę 

jedyna 
apollińska radość 
słowo żywe 
słowo 
słowo
słowo



krew płynie w stronę zatyłów
uderzenia ostatnie tchnienia 
rozdzierający krzyk dzieci 
ogłuszające strzały

aj aj aj
mój sztetl szebreszin 
miasteczko z wybitym zębem 

kadisz 

niech będzie pochwalone i przeklęte 
dręczące cierpienie pamięci 
pulsujące ciemnym rytmem 
który dociera do szpiku kości 

powraca pełna namaszczenia 
droga do synagogi 
odświętny rodzinny szabat 
uśmiech mamy i smutek ojca
niech będzie błogosławione jego imię 
radość rodzeństwa 

w pamięci głosy
niesie się rytmiczna modlitwa 
rozsadza udręczone serce 
idzie na rynek 
zostaje
zimny lipcowy kamienny upał

niech będzie błogosławiona pamięć 
jankiela grojsera woziwody
sprzedawcy lemoniady 
 



wrzesień

wrześniowa jasność 
rodzi soczyste jabłka 
w przydomowym sadzie 
zjadane aż do wczesnych marcowych wieczorów 

wrześniowy mrok
zbiera kiście winogron 
dojrzałych na bachusowe wino 
 cierpkich jak ironia 

na płowych roztoczańskich wzgórzach 
płoną kłącza ognisk  

swąd spalonych lat 
niesie się aż po horyzont 
las którego już nie ma 
a w jego cieniu bliscy oni

już nie będzie takiego września 



Druk: MDK Szczebrzeszyn

Wydruk komputerowy

Wydawca: Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie

Nakład:  50 egz.



Szczebrzeszyn, ul. Sądowa 3
tel./fax: 84 682 10 60

www.mdk.szczebrzeszyn.pl
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