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Antologia wierszy 

1. 

Jan Twardowski 

Uciekam 
Uciekam od obrazkowych ikon 

mówiła Matka Boska 

od papierowej o mnie abstrakcji 

od pań jak modnych lalek pozujących do moich portretów 

od kanonizowanej kosmetyki 

niech malują moją piękność dzieci 

nieświadomie z dziecinną brzydotą 

pośpiesznym kolorem 

z nierównymi od wzruszenia brwiami 

z ustami od ucha do ucha 

z rudą myszą zmęczenia 

w okrągłych łzach 

jak w drucianych okularach 

ręką w której tyle pierwszego zdziwienia 

 

 

 

 

 



2. 

 Jan Twardowski 

W okularach 
Narysowałem Cię Matko Najświętsza w okularach 

w grubych i ciężkich 

taka jesteś w nich ludzka 

jak urzędniczka na poczcie zmęczona naszymi listami 

jak babcia nad pasjansem który nie wychodzi 

jak przyszywana ciocia tak bliska że samotna 

jak nauczycielka nad klasówką z zielonym kleksem 

jak pewna niewierząca która dużo czyta i mniej widzi 

czasem bezdomna jak popielata kukułka bez rodziców 

teraz wymazuję oczy gumą i kawałkiem białego chleba 

żeby nie było śladu 

tylko tych łez to ja nie rysowałem 

jak to się stało 

3 

Jan Twardowski 

Tyle wieków 
Pochwalono chrześcijaństwo że tak długo rosło 

mój Boże tyle wieków 

nawet święci Twoi co poczernieli ze starymi deszczami 

jak turkusy umierając zielenieją 

a ono pobiegło do Matki Najświętszej 

grającej małemu Jezusowi na laskowym orzechu 

ubogiej - jak w grottgerowskiej burce 

tak prawdziwej - że już bez powrotu 

i skarżyło się do ucha 

że się jeszcze na dobre nie zaczęło 

 

 



4 

Jan Twardowski 

W kropki zielone 

Nie malujcie Matki Bożej w stajence betlejemskiej 

stale tylko na niebiesko i różowo 

z niebieskimi oczami 

ni to ni owo 

Tyle było wtedy w Betlejem złotego nieba 

aniołów białych w oknie 

pstrokatych pastuszków za progiem 

Założę się, że ktoś świece zapalił 

przed brązowym żłóbkiem 

jak czerwoną lampkę przed Bogiem 

Osiołek podskakiwał na czarnych kopytkach 

wół seplenił w fioletowym cieniu 

święty Józef rudych proroków kąpał 

w srebrnym strumieniu 

- Nim Ci Mamusiu - myślał Jezus - kupią koronę 

lepiej Ci w zwykłej szarej bluzce 

w kropki zielone 
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Jan Twardowski 

Niewidoma dziewczynka  
Matko - mówiła niewidoma dziewczynka 

tuląc się do Jej obrazu – 

poznam Cię światełkami palców 

Korona Twoja zimna – ślizgam się po niej jak po gładkiej szybie 

[…]  

Słucham szelestu Twoich włosów 

idę chropowatym brzegiem Twojej sukni 

odkrywam gorące źródła rąk 

pomarszczoną pończoszkę Twej skóry 



szorstkie szczeliny twarzy 

żwir zmarszczek 

[…]  

sprawdzam szramę jak bliznę po miłości 

zatrzymuję tu oddech w palcach 

uczę się bólu na pamięć 

[…]  

odgaduję wreszcie małego Jezusa z potłuczonym 

spuchniętym kolanem na Twym ręku 

[…]  

kiedy dotykam 

obraz stuka jak krew 

klejnoty niepotrzebnie jęczą 

robaczek piszczy w trzewiku 

sypie się szmerem czas 

pachną korzonki farb 

[…]  

Palce moje umieją się także uśmiechać 

miętosząc Twój staroświecki szal 

ciągnąc rękaw jak ugłaskanego smoka 

[…]  

stopy masz bose – od spodu pomarszczone jak podbiał 

przecież nie chodzisz w szpilkach po niebie 

myślę że Ty także nie widzisz 

oddałaś wzrok w Wielki Piątek 

[…]  

piszesz dalszy ciąg Magnificat alfabetem Braille'a 

którego nie znają teologowie bo za bardzo widzą 

tak Cię sumiennie zasuwają na noc w jasnogórskie blachy pancerne 

To nic 

wystarczy kochać słuchać i obejmować 
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Jan Twardowski 

Wizytacja 
Dzieci usiadły w ławkach 

ostrzono ołówki do religii 

za oknami stukał trójwymiarowy choć ogładzony deszcz 

jak piechota wyćwiczonych aniołów 



ksiądz czarny jak kos tylko bez żółtego dzioba 

rozwiązywał spadochron mózgu 

podlizywał się swemu sumieniu 

wszystko byłoby jak najlepiej 

tylko nagle weszła Matka Boska 

załamała ręce nad sucharkiem katechizmu 
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Jan Twardowski 

Tak ludzka 
Nie wierzą świętej Annie wszyscy ważni święci 

że znała Matkę Bożą w sukience do kolan 

z dowcipnym warkoczykiem i wesołą grzywką 

w sandałach z rzemykami co były niepewne 

czy może się poplątać to co nieśmiertelne 

biegającą jak wróbel […] po podwórku 

zerkającą do studni orzechowym okiem 

jak spada całe niebo bez bliższych wyjaśnień 

umiejącą odróżnić […]  

zwykłe dobro na co dzień od doskonałości 

bo zawsze są prawdziwe rzeczy mniej ogólne 

poznającą zapachy i uparte smaki 

jak słodki kwaśny słony i najczęściej gorzki 

zwłaszcza gdy pies wprost z budy nie archanioł dziwny 

demonstrował ogonem liryzm prymitywny 

O co córko świętej Anny z najwyższych obrazów 

tak ludzka że nie byłaś dorosłą od razu 
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Jan Twardowski 

O szukaniu Matki Bożej 
Znam na pamięć jasnogórskie rysy, 

ostrobramskie, wileńskie srebro 

wiem po ciemku, gdzie twarz Twoja i koral, 

gdzie Twa rana, Dzieciątko i berło 



ręką farby sukni odgadnę 

złote ramy, cyprysowe drewno 

lecz dopiero gdzieś za swym obrazem 

żywa jesteś i milczysz ze mną 
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Jan Twardowski 

Prośba 
Matko łaskawa 

zmiłuj się nade mną 

spokój ma maskę ciemną 

Miłość światło zapala 

nadzieja uczy czekać pomaleńku 

- Szturchnij czasem 

po ciemku 
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Jan Twardowski 

Prośba (2) 
Panno Święta rysowana w zeszycie 

dziecięcymi rączkami - 

piękna jak jedna kreska 

módl się za nami 

żeby w kościołach nie było wyszywanych serwetek 

[…]  

świętej Tereski jak rozpieszczonej gwiazdy 

niepodobnych do siebie świętych 

co nie mogą wyjść z nieswojej twarzy - 

żeby nie było 

sympatycznego gładko uczesanego Pana Jezusa tylko dla porządnych ludzi 
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Jan Twardowski 

Zdumienia pełna 
Matko Najświętsza któraś się zdumiewała 

o której nie powiedziano w litanii: 

„Zdumienia Pełna” 

któraś dziwiła się 

dlaczego Bóg urodził się w stajni 

dlaczego musi uciekać na kopytkach osiołka - 

spraw - żebym ucząc religii 

nie mówił: Już wiem. Rozumiem 

Mam na wszystko odpowiedź gotową 

Żebym umiał się z ludźmi dziwić 

nie rozumieć właśnie 

kiwać głową 

mój Boże, ile tajemnic w jednej sekundzie 

Chwaląc męczennika, żebym dodał 

że skaleczony dmucham czule na krew żeby mniej szczypało 

Nie głosić tylko, że jak się kocha to mniej boli 

że przez dziurę łzy można zobaczyć więcej 

lecz czasami nad tym wszystkim załamać ręce 

mój Boże, jak pojąć serce śmierci 
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Roman Brandtstaetter 

Hymn do Czarnej Madonny  
 

[…] 

O, Madonno, 

Gołębniku Ewangelii. 
 

O, Madonno 

O twarzy czarnej 

Jak namioty patriarchów. 
 

O, Madonno 



O brwiach mądrych 

Jak sklepienie psałterza. 

[…]  
 

Panno Najświętsza, 

Racz swym łaskawym uchem 

Wysłuchać moją prośbę, 

Błagam Cię [ ja] - przepaść klęcząca. 
 

Uczyń to. […]  
 

Abym nie zaprzeczył 

Słowu. 
 

Abym nie rozminął się 

Z Twoim Synem.  

[…]  
 

 

Matko Słowa, 

Matko Dobroci, 

Módl się o dobroć 

Wszystkich polskich słów. 
 

Usłysz głosy, 

Napełń myśli człowiecze, 

Panno zwolena, 

Maryjo. 

 

Niech ani jedno słowo 

Nie będzie złe. 

 

Niech ani jedno słowo 

nie nienawidzi. 

 

Niech nie krzywdzi. 

 

Niech nie zabija. 

 

Niech wybacza. 

 

Niech leczy. 

 

Niech łagodzi. 

 

Niech zamyka 

Człowiecze rany 



Jak skrzydła ołtarza. 

 

Niech będzie jak Twoja chusta 

W konstelacji lilii. 

 

Jak Twoje oczy. 

Jak Twoje czoło. 

 

Matko Polskiej Mowy, 

Módl się o jej wieczne trwanie, 

Bogarodzico, 

Dziewico, 

Bogiem sławiena 

Maryjo. 

 

Módl się. 

Madonno izraelska, 

Starochrześcijańska, 

Cyprysowa, 

Łukaszowa, 

Panno Jasnogórska, 

Czarna, 

O twarzy w bliznach 

Jak polska ziemia. 


