
          TYTKO  MAREK MARIUSZ  -  Kraków

              Z cyklu: Sonety krakowskie

Cmentarz Podgórski

Na Podgórskim Cmentarzu, pod górą, jak w domach -
Światła lamp się żarzą, zniczy płonie dywan.
W Dolinie Jozafata w ciszy odpoczywa
W krzemionkach swych grobowców - dusz rzesza spełniona.

Wkraczam w krainę śmierci czekającą życia,
Mijam kamienne stołpy, rzeźbione figury,
Szukam dusz stąd odeszłych do wieczności w górę,
Szczęśliwych w swej świętości, zmarłych od powicia.

Widzę kamieniołomu malowniczość stromą,
Zieleń Kopca, co nad kraj wystrzelił cmentarzy,
Oglądam piękno miejsca, drzew posępną wzniosłość.

Stąd wyjdą zmartwychwstali, gdy Pan ich obdarzy
Na Sądzie Ostatecznym wśród trąb archaniołów -  
Życiem ducha na wieki w radości ołtarzy.

Cmentarz Kobierzyński zimą

Śnieg, śnieg - śnieg po kolana, świat skrył czapą w bieli,
Mróz tęgo trzyma grudę kobierzyńskiej ziemi;
Jeszcze wczoraj żyjący, tyle planów mieli,
Dziś umarli i cisi, w trumiennej przestrzeni.

Grudą lodu ściśnięci, zatrzymani w bycie
Grzesznicy albo święci, dusze zakopane -
Wraz z ciałem do grobowców, oczekują Pana,
Na Sąd, który rozstrzygnie: piekło, niebo, czyściec.
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Po nieznacznym skarceniu dostąpią niebiosów.
Zima stopnieje w oczach, roztopią się grzechy,
Przyjdzie wiosna zmartwychwstań - anielskiego głosu

Hasło obwieści Boży archanioł pociechy:
Wstaną ze śniegu ciała do życia a pośród
Śmierci zakwitnie miłość i trafi pod strzechy.

Kościół Świętego Józefa w Podgórzu nocą

W Józefińskim Podgórzu, tu, za łukiem Wisły,
Noc się jeszcze nie kończy przed początkiem rorat,
Idąc na brzegu rzeki, modlący się orant -
Patrzy w ciemność niebieską sklepień niezawisłych.

Widzi  światła bulwarów w powietrzu jak kryształ,
A ponad żarem wodnym, żółto rozjarzonym,
Podgórski kościół świeci wieżą jak koroną,
Podświetlonym zegarem, co minuty ciska.

Na tle czarnego nieba jaśnieje wieżyca,
To wiślano-bałtycki neogotyk płonie;
Wierny, modląc się, idzie, kierując się do niej.

Tam go czeka msza święta, gdzie i hełm, iglica,
I Matka czekająca ze świętym Józefem,
Aż spod serca człowieka narodzi się Dziecię.

Zorza nad Prokocimiem

                                   Widok z Woli Duchackiej

Dziś z wiarą patrzę na wschód, ku Jerozolimie,
Zorza jaśnieć zaczyna ponad Prokocimiem,
Zwiastując stąd Dzień Pański, przynosząc świat nowy,
Światło, które oświeca i nawraca pogan.
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