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Godło: Katharsis 

 

WIECZÓR 

 

Gdzieś, pośród miejskich latarni, 

Mgła gęsta skrywa ich twarze, 

Bywają grzeczni – wulgarni, 

Wśród nich cenzorzy – pisarze. 

 

Wśród nich i księża, i zbóje, 

Czasami dwóch w jednym ciele, 

Ich kondukt losu wskazuje 

Pustkę, ze ślepcem na czele. 

 

Wśród nich mordercy – sędziowie, 

Wśród nich poeci bez duszy, 

Co serca żal im w swym słowie, 

Więc mówią to, co chcą uszy. 

 

Wśród nich kobiety – mężczyźni, 

Wśród nich i młodzi, i starzy, 

Wśród nich wrogowie i bliźni, 

Jedno ich łączy… są szarzy. 

 

Szare ich serca z betonu, 

I szare martwe ich oczy, 

Nikt nie przejawia koloru, 

Nikt ze swej ścieżki nie zboczy. 

 

Wśród nich jest pustka i pełnia, 

Wśród nich jest chaos – harmonia, 

Płycizna myśli i głębia, 

Kwiat życia, oschła agonia. 

 

Nie dla nich wzloty – upadki, 

Więźniowie własnych rozumów, 

Krok nie odstąpią od klatki, 

A los ich zniknie wśród tłumów. 

 



JEŹDZIEC NIEDOLI 

 

Cóż to za chłopiec, w blasku księżyca, 

Na koniu osamotniony, 

Pędzi galopem jak błyskawica, 

Do damy swojej spóźniony? 

 

Cóż to za dziewczę, czeka z nadzieją, 

Wśród szumu lasu samotnie? 

Cóż to za dziewczę, że pogodnieją, 

Przy niej i śniegi we wiośnie? 

 

Mrok zewsząd kocem przykrywa grozy, 

Umysły dwojga kochanków, 

By zaraz potem wejść w duch przyrody, 

Rozedrzeć miłość wybranków. 

 

Zgniły korzeń starego modrzewia 

Drga nagle, drga z własnej woli, 

I pod kopyta kłącza rozkrzewia. 

Pada koń jeźdźca niedoli. 

 

I oto koniec, mogiła krwawa, 

Gdy obraz wzroku zanika. 

Chłopiec w chaosie na kark upada, 

Do grobu jeździec pomyka. 

 

Dziewczyna czeka, mijają chwile, 

I sieją bóle kolejne. 

Myśli w jej głowie – smutne, zawiłe. 

Uczucia – przykre, posępne. 

 

Chmury po niebie niesione wiatrem, 

Szepczą wciąż do niej – „Czas płynie”. 

Sznur, co zaciska pętlę nad gardłem, 

Z miłości zradza pustynie. 

 

Strumienie łez po gładkim policzku 

W ponurym spływają blasku. 

Panienka pragnie jeźdźca uścisku 

I namiętności o brzasku. 

 

 

 



Nagle z ciemności, wśród gęstwin leśnych, 

Dobiega sowie huczenie. 

Kurtyna czerni przysłania księżyc, 

Nocą zawłada zaćmienie. 

 

Wichry zdziczale świszczą znad liści, 

Głosem wołają oziębłym, 

„Odejdź dziewczyno, poddaj zawiści, 

Twój jeździec kłamcą nikczemnym”. 

 

Gdzieś przy konarze stukot dzięcioła,  

Z rytmem wybija sekundy. 

Gdzieś pośród stawów krzyki gągoła, 

Śpiewają chłopcu do trumny. 

 

Wtem na gałęzi kruk żalu siada, 

I w dziewczę bacznie wpatrzony, 

Dziób otwierając, wnet wypowiada, 

„Przybył wybranek spóźniony”. 

 

I odlatuje ów tajemniczy  

Zwierz, co miast oczu ma perły. 

Ile dusz wchłonął? Nikt już nie liczy, 

A zwiastun jego przeklęty. 

 

Naraz z mroku wychodzi kochanek, 

Zatrąca starą padliną, 

Drżącymi dłońmi niesie kaganek, 

A twarz ma chudą i siną. 

 

Dziewczę go widząc, wpada w ramiona, 

„Gdzie byłeś, mój ukochany? 

Przez strach, przez trwogę ciągle gnębiona, 

Grały mi łez fortepiany”. 

 

On, przybierając uśmiech podstępny. 

Szepcze swej damie do ucha, 

„Bez obaw skarbie, lęk twój tu zbędny, 

Ni widma wśród nas, ni ducha”. 

 

„Pytasz gdzie tkwiłem? Długo by mówić, 

Lecz sercem stale przy tobie. 

Pragnę kochania, chcę cię hołubić 

Na wieki, choćby i w grobie”. 



Stoją tak razem, pod gwiazd kopułą, 

Drozdy im piosnki zawodzą, 

Lecz ich harmonię, na pozór czułą, 

Z piekieł wołania zachodzą. 

 

„Chodź ze mną, skarbie” – patrzy jej w oczy. 

„Znam miejsce, pośród brzóz gaju, 

Gdzie studnia stara, gdzie kwiat uroczy, 

Chodź ze mną, skarbie, do raju!” 

 

Tak więc przez runo leśne powoli, 

Kroczą dziewczyna z demonem, 

Co przybrał postać jeźdźca niedoli, 

I głosi krwawy jej omen. 

 

„Ale tu pięknie” – szepcze dziewczyna, 

Na widok studni wśród boru, 

Którą obrasta wokół leszczyna, 

Ciemnej purpury koloru. 

 

Zatem podchodzi tam dziewczę czyste, 

Głowę wychyla ku głębi, 

I rozwierając oczy srebrzyste, 

Mróz grozy serce oziębi. 

 

To widok śmierci, dziewczyna krzyczy. 

Co na dnie studni widnieje? 

Tam jej kochanek, leży w goryczy, 

W krwi swej kałuży butwieje. 

 

Nagle krzyk niknie. Znów głucha cisza, 

Bo widmo mroku i złości, 

Zdejmując maskę jeźdźca oblicza, 

Strąca panienkę w ciemności. 

 

Znów na gałęzi kruk żalu siada, 

 I w studnię bacznie wpatrzony, 

Znów otwierając dziób, wypowiada, 

„Gasną miłosne lampiony”. 

 

I odlatuje ów tajemniczy 

Zwierz, co miast oczu ma perły. 

Ile dusz wchłonął? Nikt już nie liczy, 

A zwiastun jego przeklęty. 



MARYNARKA 

 

Spienione fale targają o beton, 

Nadmorska bryza włosami zawłada, 

A chłopcy stoją, baczność podtrzymując, 

Z dumą wypiąwszy pod mundurem piersi. 

 

Żeliwne olbrzymy przecinają wody, 

Słonie bojowe, ale naszych czasów, 

To strachem, to dumą napawając szare 

Twarzyczki przez firanki z okien wychylone. 

 

Chrust żałości losu, rzucony wprost w ogień 

Wojny, cierpień zwykłych, nic niewinnych istnień, 

Ci chłopcy, choć pozór młodzi jeszcze nadto, 

Spłoną na tym stosie, ku lepszemu jutru. 

 

Nie dane będzie ich matkom, ich krewnym zapłakanym, 

Klęknąć przy tej mogile, kurhanie bohatera. 

Gdzie ginie nieznany, co za innych oddał 

Życie, w tych barwach granatu i bieli? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


