
[ 8 ]Świat M
W lutym zmarła wielka poetka, noblista – Wisława Szym-
borska. Ale niektórzy mówią, że w przestrzeni świata nie ma
pustki, ani dziur, że w miejsce kogoś kto odszedł, rodzi się
ktoś nowy. Znajdujemy potwierdzenie tych słów właśnie u
nas. Jaki to ma związek z naszą gminą?

Właśnie został opublikowany
pierwszy tomik poezji Marioli Pa-
zoły ze Świerczyny.

Mariola Pazoła nie narodziła
się nam teraz, w tej chwili nie zos-
tała też poetką, ale właśnie teraz
została przez niektórych dostrze-
żona jako artystka, wielu po raz
pierwszy sięgnie po jej poezję i
przekona się jaka ona jest. 

- Każdy ma w sobie coś z poety
i nie ma człowieka, który w swoim
życiu nie napisałby choćby kilku
krótkich wierszy. Nie wszyscy jed-
nak sobie to uświadamiają – mówi
Mariola Pazoła. – Do tego z pew-
nością potrzebny jest pewien ro-
dzaj wrażliwości.

Mam wielu znajomych, którzy
twierdzą, że nigdy nie udałoby im
się napisać wiersza, a ja mam ich
poezję i kiedyś im pokażę, że też
są poetami. Ze słów, które zacho-
wują się w sms-ach czy mailach
wydobyłam ich poetyckie wypo-
wiedzi. Z pewnością się zdziwią
kiedy im to pokażę – śmieje się. 

Każdy z nas jest więc poetą,
jedni piszą więcej, jedni mniej.
Pani Mariola należy do tych pierw-
szych.

- Wierszem myślałam od za-
wsze, a rymy są ze mną cały czas.
Wiedzą o tym ci, do których wysy-
łam wiadomości tekstowe. Nigdy
nie zamykam ich w dwóch sło-
wach. Najciekawsze wiersze po-
wstają podczas zmywania,
gotowania, sprzątania, bo wtedy
ręce mam zajęte, a umysł wolny.

I tak jest od najmłodszych lat.

Pierwszy raz zapisała swój wiersz
będąc w szkole średniej.

- Siedziałam z koleżanką na dy-
żurze w internacie. Na jej proste
pytanie odpowiedziałam wierszem
i to ona poprosiła żebym zapisała
te słowa.

Tak też było, a kiedy wieść o ta-
lencie poetyckim koleżanki się roz-
niosła dostawała zamówienia na
rymy. Pisała dla znajomych i
utrwalała na piśmie swoje myśli.
Najpierw lądowały w szufladach, a
kiedy przestały się mieścić, trafiały
do kartonów. 

- Pomysł i chęć wydania tomiku
towarzyszyły mi zawsze. Nama-
wiała mnie do tego rodzina, nama-
wiali przyjaciele. Dopiero śmierć
koleżanki, która mnie do tego bar-
dzo nakłaniała, zmobilizowała
mnie, żeby nie odkładać realizacji
tego zamiaru na później. – mówi.

To smutne wydarzenie pchnęło
do działania, takie smutne wyda-
rzenia są też powodem powstawa-
nia poezji, smutne i wesołe, bo
poezją rządzą emocje, a artysta
nie potrafi przeżyć całego dnia w
jednym nastroju.

- Motorem do działania są dla
mnie inni ludzie, czasem inspiruje
mnie jakaś historia, jak na przykład
ta, kiedy zadzwoniła do mnie ko-
bieta z Krakowa, która we wszyst-
kich Świerczynach całej Polski
szukała swojego ukochanego, o
którym wiedziała tyle, że mieszka
w Świerczynie, niekiedy wystarczy
jedno słowo, które mnie poruszy.
Zapisuję je i wszystkie myśli jemu

towarzyszące i tak rodzi się twór-
czość.

Wiersze Marioli Pazoły w więk-
szości powstają jednym ciągiem.
Przychodzi natchnienie, poetka
siada i pisze.

- Jest wiele myśli, które mi
uciekły, bo nie zostały zapisane.
Teraz pomaga mi telefon komór-
kowy, w nim mogę zapisać coś co
mi przyjdzie do głowy, żeby nie za-
pomnieć. 

Pierwszy tomik poetki ze Świer-
czyny nosi wymowny tytuł „Świat
M”. Na dziewięćdziesięciu stro-
nach, jest tylko mała część całej
twórczości, ale jest tam kilka lat
życia Marioli Pazoły, jej przyjaciół i
osób nieznanych osobiście, które
jednak stały się inspiracją. 

Na okładce i stronie tytułowej
tomiku próżno szukać imienia i na-
zwiska autorki poezji. W miejscu,
gdzie na ogół te dane się znajdują
jest napis: Jarzębinaczerwona
pisze. Dlaczego Jarzębinaczer-
wona?

- To miano z mojego adresu
mailowego – tłumaczy.

A autora uważny czytelnik znaj-

dzie w tomiku. Czy pierwszy tomik
będzie początkiem serii?

Nie wiadomo, póki co naszej li-
teratce marzy się wydanie drukiem
prozy. Dla wnuka powstała też cała
seria bajek o panu lwie. Czekamy
na ciąg dalszy twórczości! A może
wkrótce spotkamy się na wie-
czorku autorskim.

ALDONA KORBIK

Umarłam z czwartku na piątek
W tę dziwną noc

Gdzie smutne myśli
Przerywała niespokojna drzemka

Umarłam by zmartwychwstać
I jest już nas wielu

I już wiem co czuł Jezus
Gdy otworzył oczy
I poczuł serca bicie

Przez chwilę się ucieszył
A później pomyslał

Znowu życie

Jarzębina czerwona
Już listki pogubiła

Pękate grona
Ptaki przerzedziły
A taka piękna była

Wiosną
Gdy w zieleń się stroiła

Latem
Gdy czerwone korale ją zdobiły

Przyszły zimne wiatry
Z piękna ogołociły

Teraz smutna na wiosnę czeka

Długa droga przede mną
Długa i kręta

Pełna pułapek wszelkich
Czyżby przeklęta

A może zaczarowana
Tylko ja ślepa

Bo niedostosowana
I tu zasadnicze pytanie się rodzi

Dostosować się bo innym się szkodzi
A może dalej chcieć

I poozwolić sobie na mieć
Pozwolić sobie na życie

A nie tylko na bycie


