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***
Pamiêæ jak rzeka
p³ynie szeroko
dr¹¿y g³êbiej
to znowu
ledwie podmywa mielizny
i tworzy rozlewisko
lepiej na nim
nie budowaæ
grozi powodzi¹

11VIII 2002
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Pierwsza randka
Nasza mi³oœæ
czysta jak œnieg
zamienia mroŸne diamenty
w r¹czy strumyk
topi¹c œnie¿n¹ pow³okê
ciep³em naszych stóp
a¿ do zmarzniêtej trawy
W œwietle ksiê¿yca
wymieniamy zdawkowe
niewa¿ne s³owa
byle dalej
od wymowy oczu
i ³aknienia r¹k
w ten srebrny wieczór
niezdolni
do po¿egnania
Jeszcze jedno zdanie
jeszcze spojrzenie
i rwiemy przestrzeñ
uœciskiem d³oni
brak odwagi
by dotkn¹æ
siê wargami
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***
W jedynym punkcie
na ziemi
rodz¹ siê k³êbi¹
napieraj¹ i odp³ywaj¹
fale ci¹gle tego
samego ¿ywio³u
po którym p³ynie
w¹t³a tratwa
w¹t³a
a przecie¿ zbita
z takich bali
których nie rozluŸni³
¿aden szkwa³
Zwi¹za³ je
najtrwalszy wêze³
³¹cznoœci z ziemi¹
To ona rodzi ¿ycie
ale i œmieræ

8 VIII 2002
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i rozmyœla z trosk¹
o kruchoœci ¿ycia
M¹dra sowa wie
¿e tylko w trwaniu
jego wartoœæ b³yska
i tylko trwanie
nadaje mu sens

9 I 2004
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w³adco Pañskich Banisk
wierny obroñco
kresowych po³aci
tak¿e przez tego
który ciê pewnie
nigdy nie zobaczy
broñ ¿ycia istot
jeszcze mocnych wiar¹
w kr¹g rozrzuconych bez
perspektyw jutra
mocarny buku
b¹dŸ nadziej¹ jutra!

29 III 2004
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***
Tyle za nami
wschodów i zachodów
Tyle podeptanych idei
i sztandarów
zapowiadanych triumfów
i pyrrusowych zwyciêstw
budowli wznoszonych
co dnia
i murów kruszonych
wiekami
I w tym wszystkim my
drobina w obliczu wszechœwiata
w mgnieniu
na moment rozb³ys³a
i zgas³a
drobina
w której nagle zaistnia³o ¿ycie
powsta³ i odumar³ œwiat

24 XII 2002
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***
Ks. Tadeuszowi Jani

Jeœli istnieje
imperium z³a
to tkwi w cz³owieku
i o niego toczy
uparty bój
O tyle bezsensowny
¿e ograniczony
genetycznie
i socjologicznie
A mo¿e nie tylko?
Mo¿e podstaw¹
jest tu chciwoœæ
i chêæ dominacji?
Pozwól Panie
by we mnie przewa¿y³a
cz¹stka zaszczepionego
Dobra
W³aœnie z du¿ej litery
jeœli na pocz¹tku
by³o S³owo
A S³owo by³o u Boga
i Bogiem by³o S³owo
21 I 2004
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***
Zanurzona w zmierzchu æma
leci do lampy
i tañczy w orbicie
œwiat³a
Coraz bli¿ej krawêdzi ognia
niebaczna na skutki
spêtana pragnieniem
ciep³a
bliskoœci
dreszczu zatracenia?
Bez odpowiedzi
p³onie w gor¹cej mg³awicy

31 I 2003
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W poci¹gu
Bia³e pi¹stki brzóz
w sosnach zanurzone
Ich z³ote sukienki
w tañcu rozchylone
œpiewaj¹ jesiennie
o urokach lata
i lekka melodia
ku chmurom ulata
Po ³¹kach
siê snuj¹
refleksy rdzawiste
i brzêcz¹ sennie
skrzyd³a pszczó³
przeczyste
Gêstwina siê snuje
rytmem niespokojnie
A my gadu gadu
o ostatniej wojnie
9 X 2002
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***
Na ³¹kach jesieni mg³a
na drzewach osad nocy
Wstaj¹cy œwit podnosi
westchnienie senne
rozbudzonych wód
I znowu osad chmurny
nad ziemiê poszybuje
I znowu sp³ynie fal¹
ku bezmiarowi mórz
I tak ¿ywio³em
oddycha œwiat
Bezcenne krople
monitoruj¹ czas
Stwarzaj¹ siebie
i nas

29 IX 2003
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***
Nadchodzi sen
Zlatuje ku mnie
ptakiem nocy
Wcale nie
czarnym krukiem
ale granatowo-bia³¹
uroczo pstr¹ sroczk¹
na weso³e sny!

8 IX 2002
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***
Dziecko którym
nigdy nie by³eœ
zamieszka³o w tobie
Jest g³odne
jest ch³onne
jest ciekawe
œwiata i ludzi
Têskni do radoœci
têskni do bezpieczeñstwa
têskni do mi³oœci
Ma na g³owie
mysi ogonek
i œwiêtoœæ
natury w duszy
Takie niedzisiejsze
takie przekorne
Takie cierpliwe
i ze szczêœcia
po prostu
nieszczêœliwe

1 VI 2002
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„zarannoœæ w porannoœæ”
Wis³awa Szymborska

***
œwit w poranek
b³ysk w œwiat³o
zarys w kszta³t
szmer w dŸwiêk
dŸwiêk w kaskadê
w melodiê
w symfoniê
ku czci
chwale
pamiêci
któregoœ œwitu
albo poranka
tak osobnych
a¿ niepowtarzalnych
pod ¿adnym s³oñcem
ani ¿adn¹ gwiazd¹

7 IX 2002
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***
Zatrzepota³a Isis
srebrnymi rzêsami
Przytuli³a iwa listki
w bia³ym blasku
Ruszy³ stary zegar
w rytualny taniec
i posypa³y siê ¿yczenia
obrzêdowej mocy
Przecie¿
Noc Kupa³y
potrafi zmieniæ
œwiat ca³y

24 VI 2002
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***
B¹dŸ mi mi³oœciw
Bo¿e Nieskoñczony
wed³ug wielkiego
mi³osierdzia Twego
Wed³ug litoœci
Twej niepoliczonej
chciej zmazaæ mnóstwo
przewinienia mego
W ciszy wszechœwiata
pieœñ proœb¹ rozbrzmiewa
P³ynie nad lasami
nad polami wzbiera
I niesie £askê
troskami zgnêbionym
we wszystkich krajach
ka¿dej œwiata strony

29 X 2002

31

16 maja 2003 wyniesiono na o³tarze Matkê
Urszulê Ledóchowsk¹. Podczas dziêkczynnej
mszy wyst¹pi³ chór „Promyków S³onecznych” z Pniew.

***
Istnieje coœ
poza chwil¹ obecn¹
Ten czas œciœniêty
w palcach przez które
przecieka zanikaj¹ca
myœl o sobie
Chwila
odbita w wodzie
miliardem
migotliwych kropel
I ta si³a w wyrzeczeniu
i ta si³a przejmuj¹cej
czystoœci w cierpieniu
A teraz
brzmienie g³osów
Promyków S³onecznych
z Pniew
wielbi¹ Pana
I Jego dary
dla cz³owieka
17 VI 2003
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Bo¿e Narodzenie 2003
1

Pada œnieg
i têcza wita dzieñ
narodzin
Bo¿ej Dzieciny
tak kruchej
jak pojedynczy p³atek
i tak silnej
¿e ju¿ dwa
tysi¹ce lat
³askê nadziei
milionom rozdaje

2

Podnieœ r¹czkê
Bo¿e Dzieciê
Przed Tob¹
g³odnych i spragnionych
t³umy
Zasiej w ich sercach
nadziejê
na zmianê losu
i uœmiech Fortuny

35

Psalm
Z g³êbokoœci wo³am do Ciebie
Panie
o mi³osierdzie dla tych
którzy pl¹cz¹ swoje losy
na kszta³t chwastów
wyrywanych z ziemi
przez ogrodników
dba³ych o poprawnoœæ
rozetek i klombów
pomijaj¹cych ¿yzne otoczenie
o mi³oœæ dla osieroconych
przez ¿¹dnych mamony
i zaszczytów
o ³askê nadziei
dla szukaj¹cych
domu i chleba
o cud wiary ¿e
w ka¿dym cz³owieku
tkwi Twoja Boska moc
która go ocali przed
rozpacz¹ i zw¹tpieniem
6 I 2003
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***
Po stokroæ dziêki temu
kto w ziarnie zbo¿a
dojrza³
twarz Boga
Na pohybel tym
którzy pal¹ ziarno

18 I 2004
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***
Pamiêci Pani Ewy Froniowej
mojej pierwszej nauczycielki

W kosmicznej komecie
wiruj¹ drobinki
rozstrzelonych myœli
kszta³ty pojêæ
gruntowanych latami
w tym i najwczeœniejszymi
Wielkanoc w berecie
na talerzu
od tygodnia
suszonym
w bieli skarpet
po kolana
w ka³u¿y sk¹panych
z sercem najczystszym
po wielkopostnej spowiedzi
i baranek...
Gipsowy baranek
ma z³ociste ró¿ki
pilnuje pisanek
na ³¹czce z rze¿uszki

41

Mêstwo
Tylko w oczach cierpienie
tylko w twarzy
blady ból
tylko d³oñ
opada w pó³geœcie
gdy braknie si³y
by j¹ z³o¿yæ
na porêczy
wózka

9 X 2002
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***
W tej lekkiej piosence
nie ma œladów potu
Ta lekka piosenka
tylko barwi œwiat
chocia¿
chocia¿ tkwi w niej
radoœæ pierwszego spotkania
i tyle smutku
bliskiego rozstania
Lekka piosenka
przecie¿ trwa³y
œlad

28 IX 2003
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***
1

czy coœ wiadomo
o lœnieniu s³owa?
Tylko pozorem b³yska
i ³udzi nieuchwytnym sensem
w bli¿szej i dalszej przestrzeni
Sens – odleg³oœæ
nie do poznania
nie do zdobycia
Szczêœliwi którym
wystarcz¹ u³amki

2

Jak poj¹æ
sens zdarzeñ
Jak zamkn¹æ go
w granicach definicji
Mknie obok zaledwie
kalecz¹c oœrodki poznania
Tak nieuchwytny jak
niewyœnione sny
Tak bliski
jak przebudzenie
po najkrótszym niebycie
Sens zdarzenia
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Po wieczorze autorskim Simona Mol poety z Kamerunu

***
1

Jestem stary jak s³oñce
i m³ody jak wczoraj
Jestem wieczna jak s³oñce
i ulotna
jak przemijalne wczoraj
silna brzmieniem tamtamu
i zanikaj¹ca jego echem
w d¿ungli wrz¹cej
oddechem zwierzyny
i bujnoœci¹
spl¹tanej zieleni

2

Niosê swoj¹ ciszê
w oddechu wiosny
i upale lata
Tarcz¹ obronn¹
zaklinam klêski
i g³oszê radoœæ
ponad zgie³kiem œwiata

49

rzêsista ulewa ch³odzi
umêczone cia³o
poœród pustyni
wykwitaj¹ palmy
i zew siê niesie
p³owow³osej lwicy
liryka i dynamika
dynamika i liryka
raz w poezji
raz w ¿yciu

24 IV 2003
III Miêdzynarodowy Dzieñ Poezji
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***
Tym, których nie pokona³ czas

Jeszcze w pêdzie oszczepu
jeszcze w ciê¿arze kuli
jeszcze w sprinterskim biegu
i melodii drgaj¹cej struny
us³yszysz pieœñ
ku chwale
ludzkich ramion
miêœni i myœli
które doœcign¹
i przeœcign¹ czas
poka¿¹ wartoœæ
wysi³ku i charakteru
dla pokonania ograniczeñ
cia³a i woli
uka¿¹ piêkno trudu
ponad epoki i pokolenia

6 IX 2002
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***
Powiêksza siê
moje prywatne niebo
Tylko w tym pó³roczu
o Hankê Bielawsk¹
z Teatru ZHP
z lat czterdziestych
(fantastyczna Jejmoœæ Pani
Siostra z „Dam i huzarów”)
o Annê Lindh
minister rz¹du Szwecji
o Irenê Kawalec
o Teresê Stanis³awsk¹
o Dorotê Terakowsk¹
o Wandê Szajow¹
i tyle innych
z którymi nie zd¹¿y³am
wymieniæ pogl¹dów
o kondycji spo³ecznej
drodze ¿yciowej
na pewno nie usianej
ró¿ami (a mo¿e)
wszak ró¿a niejedno
ma imiê a tak¿e
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***
dla Anny German

Œnie¿n¹ zawieruch¹
frunê³y ku niebu
tañcz¹ce Eurydyki
zawia³y tumanem
dró¿kê Anny
w dalekim Urgenczu
dotknê³y skraja
Jej asteroidu
i zas³a³y ró¿ami
Mleczn¹ Drogê
i zapali³y gwiazdy
w kosmicznej przestrzeni
G³os Anny wibruje
Wznosi i gasi p³omienie
Nad nami i w nas
Eurydyki tañcz¹ce

7 IX 2002
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***
Pamiêci
Ireny Wierzbanowskiej-Kawalcowej
i Doroty Terakowskiej-Szumowskiej

W przedsionku spotka³y siê
Irena i Dorota ¿ony
s³awnych mê¿ów
umieraj¹cych po wielekroæ
tyle ¿e w koñcu
odesz³y one
S¹ w przedsionku –
lokalizacja – nie bez powodu
Bo dok¹d teraz?
Do nieba literatury,
do piek³a telewizji?
Ciekawi wybór.
Wybór? Równie nierealny
co za ¿ycia. Szczêœliwie,
¿e panowie mieli (a mo¿e i nie)
ograniczony wybór.
Przecie¿ to one rzek³y
wed³ug rzymskich regu³:
Gdzie ty Kajus
tam ja twoja Kaja.
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To tak¿e cmentarze
Lodowe sarkofagi
kryj¹ ¿ywe roœliny
i pad³e zwierzêta
wulkaniczne py³y
pokrywaj¹ ¿yzne
po³acie ziemi
b³otnista lawa
zalewa ¿ywcem
wszelkie szczeliny
piaskowe chmury
opadaj¹ na zieleñ oaz
i wêdrowne karawany
I wreszcie cmentarze
dzie³o ¿yj¹cych
wzniesione
dla pamiêci odchodz¹cych
wyspy wspomnieñ
i ciszy

6 X 2002
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W Jod³owniku
Piêæsetletni d¹b
czuwa nad
modrzewiowym koœció³kiem
œwiêtego Miko³aja
Os³ania go cieniem
w upalne lata
wspiera przed wichrem
deszczowej jesieni
i têgim mrozem
styczniowych zim
Koœció³ek coraz g³êbiej
osiada w ziemi
d¹b coraz mocarniej
wrasta w niebo
I tak trwaj¹ obaj
przez wieki
w przytulnym zak¹tku
zakola rzeki

2 VI 2002
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11 lipca 2003
wspomniano Poryck

***
Cieñ braci naszych
Znad drewnianych p³otów
wzlatuj¹ dzieciêce anio³y
Rozpostarte na wietrze
r¹czki i nó¿ki
tkwi¹ brzuszki
na ostro zakoñczonych
sztachetach
spotykaj¹ siê teraz
na poryckim cmentarzu
Kainowa zbrodnia
w poryckim koœciele
Krwawe chusty Weroniki
na odartych z ubrañ
cia³ach
Na dachu ciasno st³oczone
jeszcze ¿ywe dzieci
licz¹ godziny
przed ocaleniem
niepewne
najbli¿szej
minuty
11 VII 2003
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Ogl¹daj¹c TVN

***
Bo¿e pozwól
ocaliæ prawdê
w powodzi zwyk³ych k³amstw
i k³amstw wydumanych
Historia przyzna³a racjê
„dysydentom”
ale gdzie¿ racja
ludzi zwyczajnych
Milcz¹ teraz
niepewni dnia
ani godziny
zwyczajni niezwyczajni
pszczo³y
dŸwigaj¹ce œwiat

10 II 2002
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S³uchaj¹c wiadomoœci medialnych

***
W mowie polityka
nowe bywa starym
i w jednym zdaniu
czarne
staje siê
bia³ym

25 IV 2003
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Przed 1 Majem
1

Tu zimny marmur
tam burza stepowa
tu rzeka w ryzach
tam luz rozlewiska
tu œmig³oœæ wie¿owców
tam rozrzutnoœæ terenu
tu œwiadomoœæ celów
tam lawina marzeñ
I tak œciœle
siê splata
bliskoœæ i obcoœæ
zachodu i wschodu
œwiata
dobrobyt zachodu
niedostatki wschodu
taniec na linie
pragnieñ i ¿yczeñ
Zachód i wschód
dwie nieprzystaj¹ce
figury geometryczne
teraz ³¹czone
pomostem nadziei
i klimatem s³owa

71

S³owo o Poetce

Utwory Anny Kajtochowej w wydawnictwach
zbiorowych pojawiaj¹ siê w latach szeœædziesi¹tych, m. in. w „Krakowskim Almanachu M³odych”,
almanachu „Iskier”, „Czy „ma³y realizm?””. Spotykamy je tak¿e w rocznikach czasopism, np. „¯ycia Literackiego”, „G³osu M³odzie¿y” i innych. Bywa
na Krupniczej w Krakowie na zebraniach Ko³a M³odych, którym wtedy opiekowa³ siê jeszcze Adam
W³odek, sporadycznie Jerzy Broszkiewicz. Autorka w zasadzie nale¿y do tzw. pokolenia „Wspó³czesnoœci”, ale wówczas nie koncentruje siê wy³¹cznie na pracy literackiej, czego skutki ponosi do
dzisiaj, zajmuje siê prac¹ dziennikarsk¹, wychowuje
dzieci itp. Konsekwencje opóŸnienia w starcie s¹
dwojakie: dobre, poniewa¿ nie by³a uwik³ana w ¿ycie literackie lat szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych, gorsze - poniewa¿ zawsze lepiej jest debiutowaæ razem z pokoleniem, posiada siê ¿yczliwych
krytyków, zawi¹zuje przyjaŸnie literackie trwaj¹ce
kilkadziesi¹t lat.
Anna Kajtochowa skutki swojego autsajderstwa
mog³a odczuæ wyraŸnie, kiedy zdecydowa³a siê na
debiut ksi¹¿kowy, to jest opublikowanie powieœci
pt. „Babcia” na pocz¹tku 1982 r. w Wydawnictwie
73

strzega³y w powieœci za du¿o, jak to ujmowano, „religianctwa”.
Druga powieœæ, „Tamten brzeg”, by³a pozornie
podobna, w gruncie rzeczy jednak ró¿na. Co prawda bohaterka „Babci” ma teraz kilkanaœcie lat
i wykorzystuje ³atwoœæ zapamiêtania szczegó³u,
bywania w ró¿nych rówieœniczych kó³kach, umiejêtnoœci narracyjne dla opisywania ostatnich tygodni okupacji niemieckiej na Podkarpaciu i pierwszych nowego rozdzia³u historycznego. To jest tak¿e zapis historyczny, dla niektórych – kontrowersyjny. Pragnê jednak podkreœliæ, ¿e kontrowersyjny tylko dla tych, którym siê mieszaj¹ historyczne
zdarzenia i reakcje na nie z póŸniejszymi politycznymi manipulacjami. Ale jest to powieœæ inna poprzez konfrontacjê dwóch sytuacji granicznych:
dziewczynka wchodzi w okres dojrza³oœci, kobieta
znajduje siê w stanie zagro¿enia ¿ycia. Tu warto
nadmieniæ, ¿e „Tamten brzeg” jest równie¿ ciekawym dokumentem pracy jednej z krakowskich klinik kardiologicznych. To traumatyczne prze¿ycie
dojrza³ej kobiety pog³êbia wspomnian¹ ju¿ perspektywê metafizyczn¹ i w du¿ym stopniu odbije siê na
dalszej twórczoœci Anny Kajtochowej, w nastêpnych latach przede wszystkim poetki.
Twórczoœæ poetycka powstawa³a zrazu równolegle. W „Sytuacjach”, w których Anna Kajtochowa ukazuje siê od razu jako dojrza³a, œwiadoma
swoich mo¿liwoœci i celów poetka, z upodobaniem
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dyny w XX wieku polski kierunek literacki (oczywiœcie podobne zjawiska wystêpuj¹ tak¿e w literaturze œwiatowej), tworzony przez pisarzy pochodz¹cych ze wsi i z trudem znajduj¹cych swoje miejsce w aglomeracjach miejskich, jak Stanis³aw Czernik, Stanis³aw Piêtak, Jan Boles³aw O¿óg, Józef
Andrzej Frasik, czy Julian Kawalec. Frasik, O¿óg,
Kawalec, Nowak to najbli¿si Anny Kajtochowej, niektórzy z nich - przyjaciele. Przypomina mi siê powiedzenie bodaj Stanis³awa Czernika, ¿e poeta autentysta nie mo¿e napisaæ wiersza o biegunie
pó³nocnym, je¿eli zna go tylko z opisów naukowych, wspomnieñ polarników, atlasów. To samo
mo¿e powiedzieæ Anna Kajtochowa, z pewnymi
zastrze¿eniami: w niektórych jej utworach np.
w „Cieniu Ozyrysa” pojawiaj¹ siê motywy nawet
z odleg³ych i obcych kultur. Z uporem jednak bêdê
twierdzi³, ¿e jest autentystk¹. Jan Boles³aw O¿óg
te¿ dostosowywa³ autentyzm do dzisiejszej œwiadomoœci psychologicznej (archetypy) i antropologicznej. Autentyœci nigdy nie zamykali siê w wiejskich skansenach.
Trudno nie zwróciæ uwagi na to, ¿e w pewnych
okresach poezja Anny Kajtochowej zbli¿a³a siê równie¿ do regionalizmu. Regionalizm podkarpacki jest
w tych wierszach obecny. Sympatie rodzinne sk³oni³y j¹ do zainteresowania siê regionalizmem beskidzkim, grup „Czartak” i „Nadskawie”. St¹d jej
obecnoœæ w antologii „Nadskawie” z 1983 r. Ta
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œnie rozwa¿ania o Bogu, Jego obecnoœci w ¿yciu
cz³owieka, mi³osierdziu i opiece. Poetka jawi siê jako
osoba posiadaj¹ca stabiln¹ formacjê ideow¹. Warto zaznaczyæ, ¿e zauwa¿yli te wartoœci antologiœci,
np. salezjanin ks. Tadeusz Jania.
Jest to zatem poezja przedziwna, konkrety ¿yciowe s¹siaduj¹ tu z uniwersaln¹ problematyk¹ filozoficzn¹, spostrze¿enia psychologiczne z refleksjami moralnymi. Dodatkow¹ wartoœci¹ jest prostota, dyskrecja, wstrzemiêŸliwoœæ, które jednak
nie umniejszaj¹ wyobraŸni i wra¿liwoœci. Lektura
dla wszystkich, których zajmuje los cz³owieka niegdyœ i w naszych trudnych czasach.
Jacek Tomiak
Kraków, w maju 2004
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