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mam swoj powafrriej sry kłopoĘ bo nie wiem, kto tu jest cTy.WLdzieckiern

Eda -moirn,

j

:

niekiedymyśl
dy

nazywaćB

któremu poetka zadedykowała swoją najnowszą ksĘzkę _ wybor po ezji Nie znałam

Cłrysta.

o crym mówię,l Na salonach literackich ustalono dośÓ dawno, że dla rozwoj u poety,
dla nieustannego wzrosfu jego,,kariery'' najwazniej sze jesĘ by w stosowlr5.m rnolnensrę od słów: .'my poeci / nry
in 2003' s. 13 Dalej skrót WP
z
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cie przyplątał się do jego nograsowykrytyĘ gośćoblatanypo zaułkachtego świata'
ktory ułje swych ostrzonych prząlata kłów i pazwow do właściwegocelu: .rrzegryaenia dla świetlistych stop poety właściweji ńezĘ ucięliwej ściezki do nalezrrej
musławy. Jakwiadomo, ścieżkatawiedziena ogółprzn'dŹunglęneutalnej obojęhości
wspołczesnych:
_ Poeto, nikogo na ogoł nie pytaj o pozwoienie. Bez pytarua wstępuj na widownię
dziejową. Thm-natrońechwaĘ_zasiądziesą a ustoptwoichspocznie spracowany'
ale szczęśliwy, krytyk. Może nawet podsiędzie się wyfej?
Eda musiała to sobie wyobrazió albo usĘszeó o tym dośćwcześnie,bo juŹ jako
piętnastoletni podlotek zwrócilła się z grubym kajetempoeTyj _no cóf, do kogo to
dzreckomiało sięztymudać-do swojegopana odpolskiego, któryprocztegofebył'
normaln1rm (czyli olaopnym) belhem, to prowadził jakieśtajemniczekołko literackie
czy cośw tym stylu, no iz niejakim nabożeństwem celebrował lekcje o poetach,

którychlubił.
oczywiście, małoletniacóra Apollina gorzko się pomyliła, bo belt.er. jak to belt.er'
mająry do czytania stosyklasówek, upracowń domowYch Ę. okropienstw, zupełnie
się nie przsjĄ p|odami poetyckich uniesień pierwszoklasistki i kazał jei się po prostu
ucrya i pisac ńeco krotsze w1'pracowania. Alejalze się pomylił! To nie bvła li tylko
piana w przernilającej burzy hormonów. Eda pląynosiła coraz grubsze kajeĘ i na serio
szykowała się do wspinaczki na Pamas. I cóf mia|ztympwzĄć uciemięzony klasowkami ,,pan od polskiego'', który na domiar nieszczęśó kończyl wówczas rozprawę
.doktorską
o Norwidzie.l W przyptytvie irytacji czy ptzewtotnego humÓru postawił
przed nastolatką zadanie -jak mu się zdawało - nie do wykonania:
,,- Eda, mówił owjegomośc (mała dygresja: to wszystko fu to wPrawdziecytacjez
pamięci, ake zdaje się doścwierne w treści, jeślinie w tbrmie, ztesńĄEda może to
potw.iodzićIub zaprzeczyc), no więc, powiada ow belfer, skoro juf tak daleko rzeczy

zasĄ, skoro bv,poezjiĘćrue możesz, a ja obowiązkowo Inam uczestniczyc w
rozlnowach o kwiatach Twego talenĘ to proszę bardzo, zgodana to, ale pod warrrrr.
kiert, Że Twojewierszezostanąwydrrrkowanew <TWórczoścb>;wtedy-tak, pogada.
my,atera1naprawdę, dajmytemupokój.'' Marn' iewczasachtego dialogu,ti. około
roku 1977, miesięczrrik ,.TwórczośÓ'' podmiłościwymkierovmrctwerrr Jarosława Iwaszkiewicza zajmowałsam szczfipolskiego Parnasu3. Nolens volens Edazgodzila się na
cyrosat, ajaodetchnąłerr1pewier1feupiekłemprzytymdiabelskimęniuconajmniej
dwie pieczenie: święty spokoj od gryzrrrołow Edy i - jeślitarzec1wtiście uprze się
prry swoim_zmrrszeniejej do dęsniadojakiegoś ,'wyfsze[Jo'' celu nif zautncanie
glowy Ęczkami wierszy 7apracowanemu poloniście w powiatowym miasteczku nad
Bugrern, sławnym.jak doĘd - glownie z tąo,Że codziennie się świafuogłaszl, jaki
lez stan osiągnęły wody w p'rzeplywającej obok niego wielkiei, melancholiine.j rzece.
Mijaty miesiące. Edę widywałem corazrzadzlej, nawetw szkole' aztesrtąwkrótce
podjęła studia w Lublinie, zdaje się polonistycme cry bibliotekoT|awcze, od czasu do
czasu wpadal domniewspó|rryznajomy,Krzysio,rowieśnikEdy iopowiadał to i owo
równief oniej. JakieŚzawikłanehistorie. Lecz otoktóregoś grudrriowego drria roku

1979 przysz|arówruefEda. Początkowo chciałemjej pr4lpomnieć umowę... a(ezanim cokolwiek powiedział em, mborqyłon w j ej ręku numer,,Twórczośc |, z jeJ wierszanu.

Było to bar&o dawno jes ien Ę
pov,ie&i ał mi tak będzi e lepi ej
i wsamąłprzywąskie ręce do bieszeni
pomyśIałammoże rueczywiście ma rację
odeszłam
na slłaju lalfra za budlcądróznika
ponvał mnie wiatr (...)a

Niektore z Ęch wiersry, w wersji, zdaje się, nie do końca przq '.Tw.orczoŚć'.

respelstowanejs,

tratĘ do

prezentowanego dziŚ

l Nb nte przyjął wówczas do druku. acz
u
.'

Ęboru.

|oardzo s|odko' proponowanej rnu próbki prozy. ..łryrryślone;przez

piszącego t,e słowa.
pod pełnym inlientenr Edwarda.
..Twórczośc'' 1979, w 12' s.l8; tu poetka wysĘPuJe
Myślęo róźnrcach w niektórych rozwIązantoch tekstowych
'eszcze i graficznych' zauważalnych juz w rynr w|enizu.
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Tymczasem nazwisko Edy coraz częŚciej zaczęło przelaĘwaĆ przez szpalĘ gazet
czasopism. Niemal rownoczeŚnie z,.TWorczością'' dr:zy zestaw jej wierszy pojawil
się w ,Akcencie'', była w,Kamerrie'', .fiIesach''' w,Poezji'' i ..Wdrodze,'' kilkaloot11ę
w ,.TWórczości''... Niemal co rok ukazują się tomiki jej wierszy iprozy poet\/ckiej6.
Ale minęło prawle dziesięc lat od pamięErej rozmowv z grudni a |97 9 r., Ńl rł,ywittzałemsię z nonszalancko podjętego zobowiązania i zdoby'lerrr na stbrmułowanie powaŻniejszego sądu krvrycznego o teJ poezji7. W pewnvm sensie Zmuszon\/. iak gdvbv
zńewolonv masąkrytycmą, ktora nagromadziła się przez lata rozrzutne.j twtirczoŚci
włodawsko-lubelskiej poetki. Czemu tak się ociągałem.? No coz' widocmie nie ulrrałem sobie z nią poradzió. Pocieszam się Ęlko,Żenaszakntyka - myŚlę nie 6,1tr., ..' ..
regionalnej, bo ostrowskazdĘyŁa w międzyczasie spod stzechy tratic na w.arszawskiesalony-woli ułwaćjej nazwiskaraczej jakoegzemplumpewnej postarłv hrltu.
rowej cry sĘlistyczlei ntŻprowadzic głębinowe roznowy o jej tworczości. No na
pIrykład głownyrozdawca,,przepustekdo hrstorii'', PiotrKuncewtczwtzecim tomie
.,
swej Agonii i nadziei.tak skwitował zjawisko autorka utworów skandąlizu.iących,
epaĘącychnimfommiąischizofrenią; lichowie,jaktoocenic;,Jestt.oświatstl.aszliwie
rozhisteryzowfrly (.'.) ptzecieżjednakt odwa:ny't prawdzi,vu1l; Cokolwiek bv rcec, tąk
w poezji, jak iw prozie (...) znajduiemy sporo dziwactwa, ale i.iakiś nowy, odwanry i
i

świeżyton.8

Krytyk zakoic41ł swą opinię pytyjską frazą. Czy ostrowska przekt.oc4l zaklęĄ.,

kt.ę swoich,

tak zachwalanych bioder _ i czy dobrze na Ęm wyjdzie _ to.iuż inna

sprm,va.e

A mnie nie do Śmiechu, i wcale dziŚ nie jest mi łatwiej pisac i mowic o Edzie niz
przeddziesięciu |at,r,rufprzed dwudziestu' Owszen, nie mam dawnieisa,ch oporów
w głoszeniu chwałY tej poezji, zdaję sobie sprawę z ogromll pozYtwynych przemian.
iaktezaszły wiej fvciu i dziełach' ale ciągle jestto dla mnie tw.orczośc zbfl pnł,vabrie
zdolał za pomocą szkiełka i oka polonisty z nią sobie poradzic.
ze mną
poetko, j akiego s obie krytyka wvbrałaś! \łVkreowalaś ! Wykrakałaś
Widzisz,^^I|ązana,bym
No - to jedno przynajmniej mogę z pewnoŚcią zrobic, podziękować Ciza ttmreszczenie w swoim LlĄlborze poezji wiersza, ktory kiedyśdostałem od Ciebie na male.j
białei kańe czce zapisanej czamym atramentem:
!

Pr4lj ac i e lu p omówmy c hw i la.j e st
sposobna CzyTy sądzisz
po ludzku że wrazz grzechem
ci erp i enie m

aw

lcons eh,uencj

i

śmierciąweszł.ana światPoezja

prawdziwa
gdybym się mylita Daj poniuchac

intelektualisĘ pięśc
Lublin, I gnrclnia R.P

1988

Niepokalanego Poczęcia NMP

nocą

(wP

1

13)

Nie wiem' cTy po dzisiejszym spotkaniu, po tych rnoich na poĘ prywatnvch
wynurzeniach Eda dalej okazywac mi będzie przywiązanie podobne do tego..jakim
darzynasze nadbuzanskie oczereĘ i lubelskie wądolce.
Kochanemiasto tuĘ
słońce wwąwozach gasi
pragnienie szpalc
Watry ws chodni e i suc łty
trzask

up

ału a l bo

de s zc z

(I)kaza|y się kolejno: Ludzie,
'rymbole i chore kwiaĘ' Lublią l98l; oto sto.ię pzed tobą w deszczu ciała.
Warszawa 1983; Smugi piepnu, Warszawa l983 [właśc.cesĘ _ tyu| znieniony pn.ez wydavlcę' przywrócony
w lłybone poezji, ale dla porządku podany obok wersji zrrancj z dn:ku]; Ta.iemnica I bolesna, Warszawa l987.
Mahnazja' Katowice 1938.' LeĘcja u miecznika, Rzeszów |99o; P,sąImy, Lublin l99o Klew plorcków (llo
twoich rękach/' Lublin |994; Paruzywe nasienie Abrahama. Lublin l996; Swiattem óyć' Lublin 2000
cenzury. (O poezii Edy O.strow.skieT),,,Akcent" l99l nr 4, s 97-lll
'Bez
B
P Kuncewicz: Agonia i nadzieja,t |II: Poezja polska od l95ó W.arszawa l993, s 56l-562.
"Tanrże. s' -562.
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bijąql obłoki
Pragnę z tobąwiel4,lsz mi
do,Ierozolitny dojść
łagodniejjak śmierć
Lublin, 26 lipca R.P. I996

(wP 164)

Skoro juf o pr4nariąaniu mowa i o datacĘ to w ciągu tych trrydziestu lat, o któryih
tumówimy, wciągutego czasu, odmomenfu' gdvpo lekcjipolskiego wI .5,, q1r ,s,,

kilkunastoletria dziewczynka wlęczała mi gęsto zapisarly 7śsTyt,do dziś,gdy trzymam
w ręku dokonany przez nią wybor ponad shr wiersąl z wielotomowego pokłosia jej

tworczości- wrejestrachmiejsc'umieszczanychprzeznląpodwierszami,rralczęściej
pojawiające sięnazwvtowtaśnieWłodawai Lublinczymozeodwrotrie: Lublini Włodawa lubniekiedypojednawczo: ,.autobus relacjiWłodawa_LLlblin'.. Ajestpoza t.ymw
poezjitej sporo uwag odsyłających do rodzinnych loajobrazów, do nadbr:ińsko-nadbystrryckich realiow, do wielu konkretnych ludzi, a szczegolnie rodzicow poetki, ktorA,
trafi aj ą do wiersry Edy jakby z obrazów Du Ę -Gracza,no j ak tu na prrykład:

Mały pies gtośnoszczel<a
drobtry deszcz ma pretensje Mać
poetki Eugenia dłubiew zębach
n i e świadoma że.j e.j dzi e c ko to

fenomen

ni ed oitznłości C hc esz zos tac mo im

hr

e

c zkos i ej em s lo-'us z

C hi m

ery

szki
owocowej zTobąĘlko zToba siąśc
na ławie i prawusic Miszaelu

g i ętki e

I<o

ści wzg l ędn i e m

e

Lublin, 12-13 czerutca R.P. 1989
strzepując pyłki z czarnej sukienki
i w każdym niebezpiecznym monrencie

(wP 131)

A moze to raczej ja wyraŻam tu iakieśswoje szczególne prrywiązanie do tych
wierszy, znanych mi nieomal od chwili ich powstańia.?... Bo to są moje krajobrazy,
moje łochinią ezercĘ, zatnhclia... moi Derrrcalki' Sidoruki, [wańŃi, Pawhrki, Ku,siŃi,
Bąiuki... choc nie rodzicie1e... Pewnie i jedno, i drugie. Ale nie o tyrirchciałbym mowjc
j

ako

o rzec Zy najv,ł aŻuiei szej

.

d|a mnie szczegolnie waŻna, a prry Wm dranraWcznie
niepokojąca i radośnie oczywista. Mimo fe prezentowanY tu wybór obeimu.ie
dwadzieŚcia lat tworczoŚci poetki; to jasne, bo pierwsry wiersz I,IDboru opatrzonY
jest daĘ I0 czerwca |977 r., ostatni _7 czentca |997
jednak zachowana została
'to
iednośĆ artysĘczna tej nowej ,.całości'',w ktorą zostaĘ wprowadzone. Jakw mozaice,
ułoŻonej ręką mistrza. Wypadrrie za Georges'em Buftbnem powtórryÓ: ,J-'homme
c'est le sĘle'', a dokładrriej: Styl jest sclmw człowiekiem: sĘlu nie można nikomu
odebrac ani pnekaad|o
i
,Nie znałam Chrysta'' -takie wymanie umieściłapoetka na czele swojego setrika
l t.
t
-ymow,,naj wszelakszej budowy''
Nie wiem" cryjednak nie będziemy przeżywalimąk,,trzeciego rzędu'' prry probach
godzenia tego t5rhrłu-deklaracj i z niektórymi, szczególnie gwattownymi wyznaniami
poetki' jaknp. Ęm:
Jest w

Ęm tomie rzecz

Ja ni e miałabym serca wyciąc
choinkjw lesie chociaż święta

slacządo gardta
P* .bj. d" .'i*.za Norwida Po mięci Ahzrta Szeligi hrabi Potochego - putkownika _ zmar|zgo na Kaukańe
w: C. Norwid, Vade-mecum Oprac. J. Fert. Wyd. II poprawrone r uzupeln. Wroclaw 2003. s. 147-14S.
z czasu jego starań o pub|ikac;ę - bezskuteczną - genialnego zbionl wterszy Vade.

;;

|l Wyrażenie Norwida
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ale tego slał.vuysyna co lraĘe
żonę i dzieci posadziłabym
na lne śle e lektrycmym Ty gdzi
war

Ęe sz

w Sy lwe str a,uą

e

noc

Wlodawą 26 grudnia R.P. l98E wicczorcm
mg|istym jak karanie Boże iĄc

(wPl20)

,Nie zrałam Chrysta'' - sluszny i sprawiedliwy to Ęttuł, ale poetka zna moc legen-dy,
która od lat iąotaczz, za którą - mvślę- sama jako refyser niekiedy stała, więc
wzmocniła t]rtułowe wyznanie wiary potęfnvm mottern. wziętym wprost zeŹród|a
poezji -zPsałterzaDałł,idowegowprzekładaniu Mistrza zCzamolasutak iĄcego
tlanecmym krokiem w Ps altnie
Wrocit

.

lia

m

23

:

ię z dziwryc h

śc i eżleąja'wt

o

błędliwośc i

ej s prav i ed Ii wo ści ;

Postanowitmięnadrodzeprawej

Z chęci lat słudze swemu łaslcavłej.|7
Sfusznie poetka napisała nad wnijŚciem do swego Pwagatorium: ,Nie zrałam chrvsta''. Z wielu uzgl$ów stusmie i jak najsłtlszniej.
Po pierwsze to czas Przeszty' więcjak po spowiedzi mofira z dystansem i nadzieją
rzec: ,$ie znałam. .,'', ale już zram| Jabnwiele to tłumaczy' aczkolwiek nie sposób
uwolnic się od pytan:jak to, na tej od tysĘclecia chrześcijańskiej ziemi - nie znała^ś.l

pośród wolnychacz stanowczychwezwań dzwonów sławatyckiej cerkwi i sławatyckiego kościota, pośrod regulamychjak liczrrik Geigera świątłacinskich i greckich odmierzanych przez łacinski koŚciót i grecĘ cer|dew we Włodawie, pośńd chrześcijań-

skiego ludu i nieco na wYwrót chrześcijańskiego, ale przecief zawsze jakoś

ctlrześcijanskiego polskięo panstwa ludowęo.l
Nie mogę uwier4ć. Nie chcę. I muszę. To na szczęście
puesztv'.. I mam
'.czas
nadzieję, że nie tylko gramaĘcznie ,.czas przeszbi ''. Po drugie vfyłaarcIviczrrej tilrmy
deklinacyjnej ,,chĘNsta'., miast potocznej dziś,.Chrvstusa'.. crymda|a-pramajmniej
jak dla mnie - najbardziej przekonujące świadectwo prawości poetyckiego sumienia.
dla którego -jak światŚwiatem- najwazniejsze jest to, co się mówi. ale i owszem
jeszcze ważniejsze - jak się mówi. A właśnieto, jak mówi ta pcletka. pozwala ją
bezbłędnie odróżnic pnśrodlvsięcy ws1ńłczesnych poetow. .Jhomme c.est le swle...
Swiadomie u{..1/1y archaizm, prawie nieobecny w naszymjęzl'ku, próczmoze wielkanocnego pienia sprzed wieków: ,,lńlsławiajmy Chrysta Pana, ktory starł śmierc i
szatana...''l], a przecief tĄk oczywisty, porusza w nas jakąśniecodzienną strunę,
pobudza nerw z tworzyw sztucznych do czegoś więcej nif tylko uprzejma uwaga,
anusza do przekroczenia granicy codzienności... Poęta to ktoś, kto odkrywa nieznane
- lub, co częściej- zapomniane mocejęzyka, wktórym się urodził, którygo zrcdizil.,
ktorym pragnie przemówić do swej współczesności !

Ale jeszcze, cośjeszczejest w tym niezwyktym naczółku Edzinego lvyboru
S tyszę w tym j ęk j e s tes twa osaczo nego pfizez Er ozę zdarueń, pnez trud

poezj i.

istnienia. Takwzdychala moja świętejpamięci Matka wnajtnrdrriejszych momen.
tachfycia..,.Chryste, Ctrryste...''; w codziennych udrękach pojawiały się wezwania
bardziej codzierrne, jak np. :,,O, Matko Święta'',,Mater Dei'',,.O, Święci Pańsry'..
itp. Zwrot do Ctrrystusa, i to w takiej ostateczrrej tbrmie gramaĘczrrej, nie pojawiał
się prawie nigdy. oc4rrviścieten zwrot vfyw w nagłowku wyboru wierszy autorki

wpełni dojrzałej,atcfw świadomościliterackiejniezlezapisanej maswojegłębokie przycryny; co ważniejsze - te pruyczynY uzysku.ją poeĘcką artvkulację
dopiero pod koniec tomu, ale - jak się ońentuię - dojrzewały na strunach Wch
wiersry znacznie wcześniej. Więc dlaczego ich tu nie ma.l Cz1t raczej - tak ich

feaf strach,fetr;nczy ów cenzoruzna jej wierszezapogaitską deklaraclę
wszystkoizmu'??...
niewiele,

Kochanowski:
wielkanocna.
zmienione. Red. K.

|2

Jan

!l Pieśń

t9f

J. KrzyŹarrowski. Warszawa 1980, s. 33l.
VII w. (w:) ks. J. Sicdlecki. Śpiewnik kościelny Wyd
82. s. 104

XXXWil.

Widoczrie nie dostąpiły łaski autorskiego urrprrmatur . Jeszcze .' lnoze rrigd1', . . A.lc
iwcięła w S\Ą'rym rr"',borze z dzrrngli su'r,cl-i u,iersa' i te sl..upiska poe$.cktclr
'

autorka
ernocji.

ktore- skaz-anena rł'ieo.Znerulczerue _rzeczw,t,iscie rugdl'się.jtzrue tldezrł,ą.J
Zostało.jednak dośc,b}'śledzic drogę Edy do prł'stani, nad którą Śu'ieci slonce
Boze1opatrzrroŚi:i. ZestarvmY dla przx'kładu drva wiersze. pienvsn, zroku l98[ł:
lVInie sant Bog nie

vystarcza

ja chcęnałapac u ciebie trochę
nliłościC4l fi.aJiłam pod dobry
adres (...)

(wP 117)

Dalc.j przemrlczę _ przvz rłzgląd rra subtelrry słuch ruektol\,clr miiośnrkou, poezji.
ktory nie moze sobie poradztć zięrłkowym wulgaryzmefiI.. aczkoiwiek jakoŚ _ zapewne z rra;większym trudem - znosi wulgaryzm potocznego blcia. Pod wierszem
clrarakterystyczny dopisek: ,,Lublin,21 gnrdnia R.P. 1988 wieczoreml gą1ząc się i

depcząc ziemię'''

I drugi głos, prawie dziesięc latptiznie.jsąy' ktory zresztąuznac mozna zawiersz
h.tulowv zbiom:

Nie alatam Chłysttt

bratamw kosąlczek blond u,łosy
rozkos4l drżałam we śnie

z

Ąlcie moje Teraz

k'ieĄ.iestem żoną
i nlątn złote kołeczkc; na

palcu

mowięojcze nasz pozwóI spocząc
w ciemnynr borze

gdzie D

i

ja

(wP 165)

.Iest to przedostatni wiersz tomu, jak przedostatnie słowcl przed zamilknięciem
poety Ale j a w rum rue czuj ę trnafu. owszem rozładowało się Ęsiące chmur, nie lyska
zpienłvszego lepszego obłoczku, nie pr4ybrja nas do ziemi niespodziewana nawałnica

z,snałej chmury''. Swratjakbyodąyskujekosmiczrryład;bezsens zamykasięw złoĘm
kółku... Ja jednaknie zrrajduję happy-endu. Ani wiersz' ani świat. Nie zrrajdu.1ę nawet
w ostabrim wierszu, ktorego bohaterem jest dziecko poetki:
W lesie

rozwarta się

furta drzew i wpadł

.sz c ze lłnjący p i e s s łońc a
lvIoje dziecko ma nożki jedwabne

a tutaj lrąsa żmiia
w wodzie kamyki po lerowane
lecz życie twoje rozlane
daremn ie lvlasz w nie b ie
Tątus i a i haftowaną p odtls i ę
z chmur
.|

Wesoła, czerwą R P. 1997
Niepokalanego Serca Najśw

Maryi

Panny

(wP

1ó6)

Nad całątąpoezją unosi się nieprzemijająca atmostbra rueptkoju, cierpierua, trwogi'

rownocześniew Ęch wierszach nieustannie bije potęzna woia sprostanta grozie
isbrienia, zamówienia jej,zarygLowania wwiersa:, gesfu:rn' tańcern' kaboffiską zgryw%

a

zaklęciem niewieścimta, magiczrtym zakJepiernczy modlitwą. Te wienze to nie wiersze
_to zaklinarieb1cia,topty.rywanienapomoc samegoBoga, byrac,l1Łcieniom tego
źryw ota vza c41 ć nieco światła
:

,o

Z

wetsza.. I nigdzie uciec... ''Twórczość,,,

dz cyt, s l9
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|tJlrosłam nad Bugiem
gdzi e orzeł w p oroża c h lor on
C ie lę o zie lolqlch oczach
zduzym nosem i niesłychaną

ę

p rze gwizdał

tważIiwością
Pędziłam żywot cienia
c o w d oświad cz en ia ranc ał s i ę
z p ogardą Trafi ło na ry4lkan tkę

Miłoścpragniemiłować
Lublin, 14 lutego R.P
św.Cyryla

i

1996

Metodego

(wP l s8)

TuaŻ się prosi o przyponmienie.jeden znajbardziej prze.;mujących w.ierszv-mo.
dlitw Stanisława Grochowiaka |5
:

(..

.)

o

lłop a lni o nas zyc h na t c }mi eń

ofabrykonasą,lch pogód
o laściele naszych cierpien

Na lrs i ęĘc a wqs kim si erp i e
Matko B oslra mądra talra
Żeśjak ogród z plonem łask
Rzuć najmniejs4l choćby blask
W c iemn e wi ersz e Gr o ch owi akn
Myślę,fe wiersz Grochowiaka mogę spokojnie pr4lŁącz-vĆ do dzisiejszego spotlra-

ńa z,,tbnomenem'' Edy ostrowskiej.
Ale żeby nie kończyÓ tak melancholijnie, w tak bardzo ściemnionej tonacii..wrocę
jeszcze do tragmentu cytowanego.jui wiersza,iako ze niezwykle tratnie odda.f e los
wszystkich odmieńcóq głupcow i poetow - bez k1orych jakŻe ponure i nudne byłoĘ
nasze Ęcie:
(..')

Mać

poetki Eugenia dłubiew zębach
nieświadomaże jej dzieclło to

fenomen (...)
I

mofe jeszcze jeden kapitalny obrazek na pociechę:

.

Mój ojciec szulra szrubki dcl roweru
j a. s zulram szc zęśc i a majom i
' moich ma.iomychszukają1frajera
donywania truskawekA tyza czym

sięrozglqlasz

Eda oskowska: Nie znatam Chrysta.

|1

S

(wP 1 l8)
Ębór poe4i' Norbeńinum' Lublin

2003, ss' l72.

Grochowiak: Modlitwa, (w:) tegoż Wybór wierszy Warszarva l965, s.
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