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W odnowionych „sklepach”, jak nazwał 

niegdyś Stefan Żeromski w swoich 

„Dziennikach” stare pomieszczenia pro-

wadzące do katakumb, zasiedli przy 

blasku świec. Za murami panował je-

sienny chłód, wewnątrz było, wbrew 

oczekiwaniom ciepło, tajemniczo i ci-

cho. Dyrektor Muzeum Romantyzmu w 

Opinogórze Roman Kochanowicz prze-

czytał fragment „Dzienników” Żerom-

skiego z opisem jego wizyty w grobow-

cu przed ponad stu laty. Wiersze prze-

platane były dźwiękami gitary, na któ-

rej z prawdziwą wirtuozerią zagrał To-

masz Kaszubowski. Strofy wierszy i mu-

zyka – po raz pierwszy w tym magicz-

nym miejscu, przywołały ducha Zyg-

munta. Jego obecność czuło się pośród 

mroku. Ta noc poetów i ta wyjątkowa 

atmosfera na pewno długo pozostanie 

we wspomnieniach. 

 

Ewa Stangrodzka 

Wiersze dla poety 
 
Niezwykły wieczór przeżyli uczestnicy 

Ciechanowskiej Jesieni Poezji, podczas 

której poeci zadedykowali swoje wier-

sze Zygmuntowi Krasińskiemu. Mówili 

je w bezpośredniej bliskości jego pro-

chów – w opinogórskich katakumbach. �



Pewien grabarz, filozof spod Rudna, 

Twierdził, że ludzki byt to rzecz złudna. 

 Mawiał, życie to szopka 

 Z perspektywą nagrobka. 

No a sens? Jak delikwent � gdzieś u dna. 



Inny grabarz z miasta Mogilna, 

Twierdził, że gleba mu nieprzychylna. 

 Mawiał: – „Nim umrę – może, 

 Mauzoleum otworzę, 

Choć jak dla mnie, to nie jest rzecz pilna”. 



Stary grabarz, ze wsi Dobrzankowo, 

Choć następcę wyszkolił wzorowo 

 I jest pewny, że pogrzeb, 

 Adept zrobi mu dobrze, 

Swej łopaty się trzyma kurczowo. 



Za to grabarz, gość w dechę, z Sosnowca. 

Był z twardego ulany surowca, 

 Więc na mecie fizycznie, 

 Gościł nie sporadycznie, 

Destylatem się racząc z jałowca. 



Grabarz showman mistrz z ulicy Piaski, 

Gdy oklepał czekał na oklaski, 

 Ale zgromił go lud, 

 Że to nie Hollywood 

I u księdza też popadł w niełaski. 



Wrażliwemu grabarzowi w Szremie, 

Szpadel nagle zaciążył jak brzemię. 

 No i przyszło mu na to, 

 Że oklepał łopatą, 

Choć to przykre i brzmi nieprzyjemnie.��



Albo grabarz pół górnik spod Pował, 

Choć go proboszcz bez przerwy strofował, 

 W strzępy zdzierał łopaty, 

 Cmentarz był jak garbaty, 

Niczym Pstrowski – na wyrost pracował.  



Jest też grabarz w parafii Dołuje, 

Co przy pracy się nie patyczkuje. 

 Raz się sterał jak wół, 

 Ale wykopał dół 

Tak głęboki, że dna w nim brakuje.  



Pewien grabarz nomen omen w Zgonie, 

Zwiększyć obrót chciał w martwym sezonie. 

 Ileż wzbudził emocji, 

 Kiedy doły, w promocji, 

Oferował w głębokim ukłonie.  



Albo inny. ten też chyba w Zgonie, 

Szpadel w martwym zastawił sezonie, 

 Z żalu schlał się jak bąk, 

 Bo się czuł jak bez rąk, 

I o pomoc zabiegał w PEFRONie. 



No i trzeci, szarlatan ze Zgonu, 

Robił krople na bazie Akronu. 

 Ale jeden miał feler 

 Ten cudowny ekspeler. 

Bezpowrotnie odchylał od pionu. 



Był też grabarz Cool z Ruciane Nida, 

Co karawan chciał zmienić w bolida. 

 Lecz po serii tuningów, 

 Wóz podobny do stringów, 

Raczej na nic już mu się nie przyda. 



Zacny grabarz, VIP w Rozkopaczewie, 

Ma roboty, że o forsie nie wie. 

 Fakt... popada w frustracje, 

 Chodząc na ekshumacje 

I urąga, nieraz, Kopacz Ewie. 



No a grabarz, dowcipniś spod Grąd. 

Wbił pręt w ziemię i puścił weń prąd. 

 Ludzie, co tam się działo, 

 Bractwo z grobów wstawało. 

Bo myśleli, że pora na sąd. 
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