
Tego, co spokój drzew naruszył… 

 

Chciałabym wrócić chociaż na jeden dzień do babuni, w świat mojego dzieciństwa, do tego 

ogrodu, do CZASU, który przeminął bezpowrotnie... chciałabym stać się z powrotem 

dzieckiem, szczęśliwym dzieckiem, które nie znało jeszcze gorzkiego smaku życia, żałoby i 

smutku. 

 

Mój ogród... on już nie jest mój, jego już właściwie nie ma...NIC, NIKOGO tam nie 

ma... Kiedyś jeszcze przez walący się płot było widać drzewa, dziś w ich miejscu stoją tam te 

ohydne magazyny! Ten mój ogród jest już tylko we tylko we mnie i będą go pielęgnować 

tylko w pamięci. Są miejsca, do których wracamy po latach, ale to już nie te same miejsca... 

JAK WRÓCIĆ w przeszłość? Jak odzyskać czas utracony? 

Ten ogród – którego już nie ma – to moje miejsce na ziemi, to z którym się utożsamiam... 

najbliższe? W każdym razie moje. Z niego dopiero otwiera się szersza perspektywa. 

Teraz po latach mam mój maleńki ogródek, który zmieściłby się w altance ogrodu babuni i 

zasadzone w nim trzy młode jeszcze drzewka… 

 

TEATR POD LIPAMI 

 

To był mój teatr pod lipami 

Już tyle upłynęło lat… 

Ogród pachnący malinami 

Dziecinnych marzeń dziwny świat 

 

W ogrodzie przecież był mój teatr 

W cichym zakątku pod lipami 

I piaskownica była sceną 

A dwie narzuty – kurtynami. 

 

Raz grałam rolę Balladyny 



W moim teatrze pod lipami, 

Był najważniejszym rekwizytem 

Dzban z prawdziwymi malinami. 

 

Zniknął gdzieś teatr pod lipami 

Jego kurtyny pokrył kurz… 

Zniszczono ogród z malinami 

I nigdy tam nie wrócę już. 

 

 

DUSZA DOMU... 

 

Dom... prawdziwy DOM, to coś więcej niż budynek, piętra i okna. Prawdziwy dom ma 

DUSZĘ... W moim życiu był tylko jeden taki dom, wszystkie inne to zwykłe mieszkania, coś 

przejściowego, ot miejsca, gdzie się pomieszkuje, śpi, pracuje. Ten dom, to dom moich 

dziadków, dom dzieciństwa i młodości mojej Mamy i dom mojego dzieciństwa. Tyle lat a ja 

potrafię przywołać każdy jego fragment, każdy zakątek... ten dom przeminął wraz z moją 

babunią, nie ma go, a jednak żyje dusza domu, na ścianach mojego mieszkania, którego 

jednak nigdy nie nazwę moim domem, wiszą portrety i pamiątki z tamtego DOMU, ślubne 

zdjęcie dziadków, duży portret dziadka Franciszka w mundurze Błękitnej armii gen. Hallera, 

zdjęcie trojga dzieci – to moja Mama , jej starsza siostra i brat. Jest jeszcze klika drobiazgów 

ocalałych stamtąd: serwis chyba więcej niż stuletni, adamaszkowy obrus po pradziadku , 

porcelanowa figurka Madonny i stary krucyfiks... i jeszcze album ze zdjęciami, z których 

najstarsze sięga schyłku XIX wieku... Czy te drobiazgi tworzą duszę domu? W każdym razie 

są jej cząstką, pomagają zrozumieć skąd tak naprawdę jestem i kim jestem... Każdy z nas ma 

taki DOM w swojej pamięci, dla mojej babci był to domek z Ostrzeszowa, z ulicy Ogrodowej, 

domek jej rodziców... Było, przeminęło... 

Jak to zamknąć w pamiętniku, te lata, które mijały jeszcze bez mojego udziału?  

  

 

Ostrzeszowska etiuda 

 



Na ostrzeszowskich uliczkach  

Poszukuję cieni z minionych czasów 

Ciemna ostrzeszowska Fara, 

Piastowska potęga zaklęta w kamień 

Kamień, który pamięta i woła... 

Obraca się koło historii... 

  

**** 

 

Ostrowscy Hallerczycy, w pierwszej czwórce, drugi od lewej dziadek 

Franciszek 

 

Niestety, niedługo nacieszył się niepodległością, zbliżał się wrzesień 1939 rok - czas 

spełnionej Apokalipsy...! 

Po wypuszczeniu z niemieckiej niewoli przeżywa bardzo klęskę ojczyzny, myślę o 

nim słowami wiersza: „opłakuje i armię rozbitą i złe losy i Rzeczpospolitą”. Osłabiony 

niewolą, wyczerpany i psychicznie załamany klęską wrześniową ciężko przechodzi zapalenie 

płuc i umiera 16.02 1941 roku... umierając mówi po angielsku, czy cofnął się wtedy w czas 

swojej młodości, gdy żył nadzieją na NIEPODLEGŁĄ, gdy z Anglii wyruszał do Francji po 

POLSKI mundur? 

W dwa dni później przyszło gestapo, żeby go aresztować... umierając, ocalał od losu gorszego 

niż śmierć... Miał tylko 53 lata! Zostawił żonę, dwie córki i syna. Najmłodsza z dzieci – 

IRENA, to moja Mama, którą utraciłam 2 kwietnia 2003 roku... 

Dziadek zawsze mówił, że chce być pochowany w swoim błękitnym mundurze, z 

szablą u boku... ze względu na czas okupacji było to niemożliwe... Po latach na jego nagrobku 

córka i syn umieścili medalion z podobizną ojca (a mego dziadka) w mundurze Hallerczyka, a 

ja wybrałam epitafium. Odnowiona szabla, a raczej prawie replika, bo prawdziwą przeżarła 

rdza – tak długo leżała w ukryciu – wisi na ścianie mojego saloniku. 

 


