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Spis treści 
 

 

Całość     ♫ 

 

 

Część I. Część mowy w dwóch wersjach językowych ♫ 

 

1. Spis spostrzeżeń  /  ряд наблюдений    ♫ ♫ 

2. Obcas zostawia ślady  /  каблук оставляет следы  ♫ ♫ 

3. Drzewo, Laokoon  /  Деревянный лаокоон   ♫ ♫ 

4. Co się tyczy gwiazd  /  Что касается звезд   ♫ ♫ 

5. W pobliżu oceanu  /  Около океана    ♫ ♫ 

6. Zawsze zostaje ta możliwość  /  Всегда остается возможность ♫ ♫ 

7. i kiedy słychać słowo "przyszłość"  /  и при слове "грядущее" ♫ ♫ 

8. Nie, nie dostaję bzika  /  Я не то что схожу с ума  ♫ ♫ 

 

 

Część II. Z przymrużeniem oka, ale jakże trafnie ♫ 

 

9. Dwie godziny w zbiorniku  ♫ 

10. Pobudka     ♫ 

11. 24 grudnia  1971 r.  ♫ 

 

 

Część III. O istocie życia, a w tym o samotności i o przemijaniu ♫ 

 

12. Pieśń niewinności i pieśń doświadczenia  ♫ 

13. Piąta rocznica     ♫ 

14. Posłowie      ♫ 

15. Wielka elegia dla Johna Donne’a  ♫ 

16. Pielgrzymi      ♫ 

17. Do Uranii      ♫ 

18. Rok 1972      ♫ 

19. Kołysanka dorszowego przylądka  ♫ 

20. Ekloga czwarta (zimowa)    ♫ 

21. Przepływają obłoki    ♫ 
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Wstęp 
 

 

 To jest dla mnie coś najgłębszego. I choć nie rozumiem niektórych skojarzeń, czy też 

ujęć, to jednak mam nieustające poczucie, że te wiersze nadają na mojej częstotliwości. 

Nostalgia, samotność, poczucie nieuchronności. Genialność tej poezji zasadza się między na 

tym, że w jednej poetyckiej chwili rysuje jakiś konkretny obraz, kreśląc zarazem ogólną refleksję 

o kondycji ludzkiej. To tak jak w prozie Saramago. Podoba mi się także to, że - jak twierdził sam 

poeta - nie napisał ani jednej strofy, która by się nie rymowała. To imponuje i powinno 

imponować wszystkim współczesnym, którzy niekiedy zapisują byle co i byle jak, i mienią się 

poetami. Mniejsza jednak o formę, bo ważniejsza jest treść. Tak jak u Saramago, u Brodskiego 

wywoływane są fundamentalne kwestie ludzkiej egzystencji Tyle że u Brodskiego jest zimniej. 

Zestawienie człowieka z zimną nieskończonością czasu i przestrzeni nie nastraja optymistycznie. 

 

 

 Pozwoliłem sobie na cięcie wielu wierszy. Zdaję sobie sprawę z kontrowersyjności tego 

zabiegu, ale zwyciężyło to, że to jest mój zbiór wierszy. Jeśli więc jakiegoś fragmentu nie 

rozumiem albo jest mi całkiem obcy, pomijam go.  

 

 

 Muzyka, to trzy nurty. Vespersy Rachmaninowa dają niezapomnianą otoczkę samotnemu 

poematowi Część mowy (Część I). Mogę tego połączenia słuchać w nieskończoność. Drugi nurt, 

to Bach, który tu pasuje ze względu na uniwersalizm poezji Brodskiego. Trzeci nurt to wybrane 

fragmenty symfonii Szostakowicza. Idealnie zgrywają się z zestawionymi z nimi wierszami, być 

może dlatego, ze obaj twórcy żyli w Rosji poddanej sowieckiemu reżimowi. 

 

 

 Brodski pouczał, że niepewność jest lepsza od pewności, bo pobudza aktywność, a 

przede wszystkim jest mniej krwiożercza. To koresponduje ze stwierdzeniem innej noblistki - 

Szymborskiej, że nie wiem jest więcej warte od wiem. 

  



 

 

 

 

 

Część I 
 

 

 

 

Część mowy 
 

 

 
w dwóch wersjach językowych 

 

 

 

♫ 
 

 

 

 

przekład: Stanisław Barańczak 

 

 

Komentarz 

Nastrój tego wieloczęściowego poematu ujmuje mnie wielce. Oddaję sie przy tym takiej 

spokojnej nostalgii, godzę się na moje ułomności i błędy i czuję, jak narrator tych wierszy obija 

się po świecie, czy też raczej się od niego odbija. Zawsze spokojny, pogodzony z 

nieuchronnością swojego wyobcowania. I zawsze smutny. 

Ten poemat bardzo dobrze przylega do mojej ciemnej wieczornej strony, kiedy już nie trzeba 

działać i pozostaje tylko myśleć. Przy oknie, z widokiem na rzekę. 

No i mój rosyjski jest tu całkiem niezły. 

 

 

Muzyka: Rachmaninow, Vespers.  

Niestety, nie mam już tej płyty i nie wiem, kto ją wykonuje. Ktokolwiek to jest, to robi to, jak 

dla mnie; idealnie. Jestem przekonany, że śpiewają Rosjanie, bo nikt inny nie potrafiłby 

wytworzyć tego nastroju rosyjskiego spleenu. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/08/Czesc-I-11.mp3


 

1. Spis spostrzeżeń  /  ряд наблюдений 
 

 

   ♫      ♫ 
 

 

Spis spostrzeżeń. W kącie jest ciepło. 
Wzrok naznacza piętnem każdy obiekt. 

Woda to jest szkło, tylko ciekłe. 
Od szkieletu straszniejszy jest człowiek. 

 
Wieczór zimą, gdzieś nigdzie. Okno 

wychodzi na rzekę. Picie piwa bez słowa. 
Ciało, głowa na łokciu wsparte, 

jak morena polodowcowa. 
 

Za lat tysiąc ktoś tu skamieniałą 
muszlę znajdzie - z firanki wzorem 

i odciskiem ust, co nie miały 
komu rzec "dobranoc" wieczorem. 

Это -- ряд наблюдений. В углу -- тепло. 
Взгляд оставляет на вещи след. 

Вода представляет собой стекло. 
Человек страшней, чем его скелет. 

 
Зимний вечер с вином в нигде. 
Веранда под натиском ивняка. 

Тело покоится на локте, 
как морена вне ледника. 

 
Через тыщу лет из-за штор моллюск 

извлекут с проступившем сквозь бахрому 
оттиском "доброй ночи" уст, 

не имевших сказать кому. 
 

muzyka: Vespers 2 

 

Komentarz 

W drugiej strofie pozwoliłem sobie na ingerencję w tekst, by oddać nastrój moich wieczorów 

przy wychodzącym na Motławę biurku na Toruńskiej. 

 

2. Obcas zostawia ślady  /  каблук оставляет следы 
 

 

   ♫      ♫ 
 

Obcas zostawia ślady - więc zima, wiadomo. 
Ubrane tylko w drzewa, pośród płaskiej bieli 

po przechodniach poznają się zmarznięte domy. 
Cóż rzec wieczorem o tym, co będzie, jeżeli 

wśród nocnej ciszy nagle przypomniane 
ciepło twoich - trzykropek - gdyś zapadła w sen, 

ciało odrzuca od duszy na ścianę 
tak jak rzucony na tę ścianę cień 

krzesła wieczorem, kiedy świeca płonie, 
 

dziś, późną nocą, w uśpionej dolinie, na dnie, 
w miasteczku, które śnieg po klamki zawiał, 

w ciemnościach skręcam się na prześcieradle 
(jak nie wspomniano niżej zamknąć nawias) - 

i za morzem bez końca nie potrafię usnąć, 
mamroczącym zaimkiem "ty" próbuję wzruszyć 

poduszkę, kiedy ciało, obłąkane lustro, 
zarys postaci twojej chce powtórzyć. 

Потому что каблук оставляет следы -- зима. 
В деревянных вещах замерзая в поле, 

по прохожим себя узнают дома. 
Что сказать ввечеру о грядущем, коли 

воспоминанья в ночной тиши 
о тепле твоих -- пропуск -- когда уснула, 

тело отбрасывает от души 
на стену, точно тень от стула 

на стену ввечеру свеча, 
 

поздно ночью, в уснувшей долине, на самом дне, 

в городке, занесенном снегом по ручку двери, 
извиваясь ночью на простыне -- 

как не сказано ниже по крайней мере -- 
я взбиваю подушку мычащим "ты" 
за морями, которым конца и края, 
в темноте всем телом твои черты, 
как безумное зеркало повторяя. 

 

muzyka: Vespers 14 
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3. Drzewo, Laokoon  /  Деревянный лаокоон 
 

   ♫      ♫ 
 

Drzewo, Laokoon sękaty, zrzuca z siebie na chwilę głaz  
odległej góry i chmurę bierze na barki. Słona  
bryza wieje w porywach od strony przylądka. Głos  
przechodząc w falset, na nitkę sensu nawleka słowa.  
Skręcone sznury deszczu, który znienacka lunął,  
chłoszczą wzgórz plecy: łopatki kąpiących się w łaźni.  
Gdzieś Morze Śródziemne trąca ogryzki kolumnad,  
jak słony język, który zza zębów wybitych wyłazi.  
Serce, chociaż zdziczałe, wciąż jeszcze bije za dwoje,  
w ciało się kryjąc jak bażant w bruzdę lub mysz pod miotłę.  
Za dniem dzisiejszym jutro nieruchomo stoi,  
jak orzeczenie stoi za podmiotem. 
 
Деревянный лаокоон, сбросив на время гору с 
плеч, подставляет их под огромную тучу. С мыса 
налетают порывы резкого ветра. Голос 
старается удержать слова, взвизгнув, в пределах смысла. 
Низвергается дождь: перекрученные канаты 
хлещут спины холмов, точно лопатки в бане. 
Средизимнее море шевелится за огрызками колоннады, 
как соленый язык за выбитыми зубами. 
Одичавшее сердце все еще бьется за два. 
Каждый охотник знает, где сидят фазаны, - в лужице под лежачим. 
За сегодняшним днем стоит неподвижно завтра, 
как сказуемое за подлежащим. 

 

muzyka: Vespers 4 

 

4. Co się tyczy gwiazd  /  Что касается звезд 
 

 

   ♫      ♫ 
 

 

Co się tyczy gwiazd, to one zawsze. 
To znaczy - jeśli jedna, to zaraz i druga. 

Bo też tylko tak można stamtąd tutaj patrzeć - 
wieczorem, po ósmej - i mrugać. 

Niebo wygląda bez nich lepiej. Choć wiadomo, 
że lepiej jest podbijać kosmos, gdy się znajdzie 

jakaś. Ale podbijać właśnie nieruchomo, 
siedząc w fotelu, na pustej werandzie. 
Jak powiedział raz, twarz do połowy 

w cień chowając, pilot pewnej rakiety, 
o życiu na nich najwyraźniej nie ma mowy, 
a zatrzymać na nich wzroku nie ma kiedy. 

Что касается звезд, то они всегда. 
То есть, если одна, то за ней другая. 

Только так оттуда и можно смотреть сюда: 
вечером, после восьми, мигая. 

Небо выглядит лучше без них. Хотя 
освоение космоса лучше, если 

с ними. Но именно не сходя 
с места, на голой веранде, в кресле. 

Как сказал, половину лица в тени 
пряча, пилот одного снаряда, 

жизни, видимо, нету нигде, и ни 
на одной из них не задержишь взгляда. 

 

muzyka: Vespers 5 
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5. W pobliżu oceanu  /  Около океана 
 

 

   ♫      ♫ 
 

 
W pobliżu oceanu, w świetle świecy; w ramie 

pól, kipiących od lucern, szczawiów i koniczyn. 
Wieczorem ciału, jak Sziwie, wyrasta mnóstwo ramion, 

wyciągniętych ku lubej, a wypełnionych niczym. 
Sowa zapada w trawę, wpija się w ciałko mysie, 
z niewiadomych powodów poskrzypują krokwie. 

W drewnianym mieście twardszy jest sen, bowiem śni się 

tylko to, co zdarzało się już wielokrotnie. 
Czuć zapach świeżej ryby, profil krzesła przykrył 
pół ściany, muślinowa firanka w bryzie chłodnej 

wzdyma się sennie; i księżyc podciąga promieniem 
przypływ jak zsuwającą się kołdrę. 

Около океана, при свете свечи; вокруг 
поле, заросшее клевером, щавелем и люцерной. 

Ввечеру у тела, точно у Шивы, рук, 
дотянуться желающих до бесценной. 
Упадая в траву, сова настигает мышь, 

беспричинно поскрипывают стропила. 
В деревянном городе крепче спишь, 

потому что снится уже только то, что было. 
Пахнет свежей рыбой, к стене прилип 

профиль стула, тонкая марля вяло 
шевелится в окне; и луна поправляет лучом прилив, 

как сползающее одеяло. 

 

 

muzyka: Vespers 7 

 

 

 

6. Zawsze zostaje ta możliwość / Всегда остается 

возможность  
 

 

   ♫      ♫ 
 

 

Zawsze zostaje ta możliwość: z wnętrza 
wyjść na ulicę, której perspektywa wietrzna 

i brązowa ukoi twój wzrok szeregami 
drzwi i drzew, blaskiem kałuż, samym maszerowaniem. 

Ostatki włosów mierzwi lekkiego wiatru cwał, 
w dali ulica zwęża się w literę V, 

jak twarz ku podbródkowi, i szczekający terier 
wylatuje z podsienia, jak zmięta w kłąb papeteria. 

Ulica. Domy. Choć wszystkie podobne, 
niektóre lepsze: więcej rzeczy na wystawie, 

no i chociażby to, że gdy popadniesz w obłęd, 
to w każdym razie w nich się to nie stanie. 

Всегда остается возможность выйти из дому на 
улицу, чья коричневая длина 

успокоит твой взгляд подъездами, худобою 
голых деревьев, бликами луж, ходьбою. 

На пустой голове бриз шевелит ботву, 
и улица вдалеке сужается в букву "У", 

как лицо к подбородку, и лающая собака 
вылетает из подоворотни, как скомканная бумага. 

Улица. Некоторые дома 
лучше других: больше вещей в витринах; 
и хотя бы уж тем, что если сойдешь с ума, 

то, во всяком случае, не внутри них. 
 

 

muzyka: Vespers 11 
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7. i kiedy słychać słowo "przyszłość"  /  и при слове 
"грядущее" 

 

   ♫      ♫ 
 

....i kiedy słychać słowo "przyszłość" szeleszczące, 
wtedy z języka rosyjskiego pędzi 

chmara myszy, by ogryźć ten łakomy kąsek: 
dziurawy ser pamięci. 

Po tylu zimach jest już obojętne, co 
lub kto stoi przy oknie, skryty w kotar cieniu, 
i w mózgu się rozlega nie nieziemskie "do", 
lecz tylko szelest, szmer. Życie, któremu - 

ponieważ darowane - patrzeć w pysk się nie da, 
obnaża zęby przy każdym ponownym 

spotkaniu. I z człowieka zostaje część jego 
mowy. Część mowy w ogóle. Część mowy. 

...и при слове "грядущее" из русского языка 
выбегают черные мыши и всей оравой 

отгрызают от лакомого куска 
памяти, что твой сыр дырявой. 

После стольких лет уже безразлично, что 
или кто стоит у окна за шторой, 

и в мозгу раздается не земное "до", 
но ее шуршание. Жизнь, которой, 

как дареной вещи, не смотрят в пасть, 
обнажает зубы при каждой встрече. 
От всего человека вам остается часть 
речи. Часть речи вообще. Часть речи. 

 

muzyka: Vespers 12 

 

8. Nie, nie dostaję bzika  /  Я не то что схожу с ума 
 

   ♫ 
 

Nie, nie dostaję bzika: po prostu zmęczyło mnie lato.  
Zacznę szukać koszuli w komodzie -i już zmarnowałem niedzielę.  
Niechby choć zima raz przyszła i zasypała czubato  
to wszystko: miasta, ludzi, a na początek zieleń.  
Nic, tylko spać w ubraniu lub czytać nie wiedzieć czemu  
od środka cudzą książkę - aż reszta reszta roku, wolno  
stąpając, jak owczarek, co uciekł niewidomemu,  
przekroczy asfalt w miejscu dozwolonym. Wolność  
jest wtedy, gdy zapominasz nazwiska tyrana,  
a ślina w ustach smakuje słodziej niż chałwy Persji,  
i chociaż mózg skręcony masz jak róg barana,  
nic nie kapie ci z oczu niebieskich.  
 

   ♫ 
Я не то что схожу с ума, но устал за лето. 
За рубашкой в комод полезешь, и день потерян. 
Поскорей бы, что ли, пришла зима и занесла все это -- 
города, человеков, но для начала -- зелень. 
Стану спать не раздевшись или читать с любого 
места чужую книгу, покамест остатки года, 
как собака, сбежавшая от слепого, 
переходят в положенном месте асфальт. 
Свобода -- 
это когда забываешь отчество у тирана, 
а слюна во рту слаще халвы Шираза, 
и, хотя твой мозг перекручен, как рог барана, 
ничего не каплет из голубого глаза. 

 

muzyka: Vespers 13 

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/08/14-CM-7-P-Przyszlosc.mp3
https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/08/15-CM-7-R-Przyszlosc.mp3
https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/08/16-CM-8-P-Bzik.mp3
https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/08/17-CM-8-R-Bzik.mp3


 

Część II 
 

 

 

 

Z przymrużeniem oka,  

 

ale jakże trafnie 
 

 

 

 

 

♫ 
 

9. Dwie godziny w zbiorniku 
 

 

   ♫ 
 

 
 

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/08/Czesc-II-11.mp3
https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/08/19-Dwie-godziny.mp3


 

 



 

 



 
 

przekład: Wiktor Woroszylski 

 

muzyka: Szostakowicz Symfonia IV, cz. 1 

 

Komentarz 

Ten wiersz mocno odnosi się do mojej relacji z młodszą o dwadzieścia cztery lata Agnieszką, 

jakkolwiek by jej nie nazwać. Nie byłem pierwszy taki i nie będę ostatni. Nie chce mi się o tym 

pisać. Powiem tylko tyle, że nie żałuję. I myślę, że do dziś korzystam z czarów Mefista. 

A wiersz jest cudownie teatralny. 

 

 

 

10.  Pobudka 
 

 

   ♫ 
 

 

Ptaszki siadają na drzew sękach. 
Wyrobnik-zuch podwija rękaw. 
W akademikach, studenterio, 
budzisz się, zlana nocną spermą. 
 
Choć absurdalne w swojej formie, 
obłoki budzą tym euforię, 
że wyglądają (rzecz przedziwna) 
jak logika kumulatywna. 
 
Słońce-detektyw błyska w oczy 
odznaką światu, który w nocy 
źle się sprawował. Rozczochrane 
masy na pierwszą idą zmianę. 
 
 
Popatrzmy teraz na to, co się 
zdarzyło tylko raz w kosmosie: 
życie na Ziemi. Wiele ponęt 
ma ono - szczęściem, nie dla komet. 
 
Jak o film, który sam się skazał 
na wyświetlanie na pokazach 

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/08/20-Pobudka.mp3


specjalnych - życie podbić może 
widza, choć akcją budzi grozę. 
 
Lecz czystość, cechująca lazur 
w górze, wyjaśnia nam od razu, 
czemu moralne nasze prawa 
nie otrzymają w niebie brawa. 
 
To, za co zwykleśmy winili 
bogów, uważa się w tej chwili 
za grę cząsteczek i przypadku. 
Lepsza już blaga naszych dziadków. 
 
Bez związku jednak z całym mrowiem 
przyczyn i skutków- jedno powiem: 
człowiek jest rad, jeżeli rano 
wśród tego mrowia może stanąć. 
 
Złocony zorzą, czuje dumę, 
że, wzorem swej planety, umie 
patrzeć spokojnie, bez grymasów 
w twarz tego i przyszłego czasu, 
 
bo jeśli się odrzuca wszystko, 
co wmusza nam swe towarzystwo, 
głaz robi się od głazu twardszy. 
Serce też. Ale głaz jest trwalszy 

 

 

przekład: Stanisław Barańczak 

 

muzyka: WK 2 Preludium d-moll; Gould 

 

Komentarz 

To wiersz o nieuchronnych prawidłowościach życia, przetłumaczony genialnie. Całkiem 

optymistyczny, jak na Brodskiego. 

  



11. 24 grudnia 1971 r. 
 

   ♫ 
 

W Wigilię każdy do żłobu się pchałby: 
  w delikatesach ścisk, błoto i zaduch. 
Z powodu puszki kakaowej chałwy 
  organizuje oblężenie lady 
tłum objuczony, grożąc samosądem: 
  każdy sam sobie królem i wielbłądem.  
Torby, pakunki, worki, siatki, tutki, 
  czapki, krawaty, przekrzywione na bok. 
Wszędzie woń dorsza, cynamonu, wódki, 
  świec, mandarynek, igliwia i jabłek. 
Przez chaos twarzy i śnieżną zawieję 
  nie da się dojrzeć ścieżki do Betlejem.  
Roznosiciele ubożuchnych darów 
  śpieszą się, skaczą do tramwajów w biegu; 
w wyrwy podwórek wsiąka z wolna naród, 
  choć wie, że nie ma w stajence niczego: 
nie ma bydlątek, żłobu, ni tej Pani, 
  nad której głową nimb złoty się pali.  
Pustka. Lecz sama myśl o niej sprowadza 
  światełko znikąd. I światłość się jarzy. 
Im potężniejsza jest Heroda władza, 
  tym większa pewność, że cud się wydarzy. 
W tej zależności, trwałej niewzruszenie, 
  ma swój mechanizm Boże Narodzenie.  
To właśnie Jego niechybne nadejście 
  świętują wszyscy, zestawiając razem 
stoły. Choć gwiazdy w ciemnościach nikt jeszcze 
  nie wypatruje, widać już wyraźnie, 
że zacność jakaś wśród ludzi rozbłyska, 
  jak rozniecone pasterzy ogniska.  
Sypie śnieg; twarze jak plamki w zamieci. 
  Dymią fanfary kominów. Król Herod 
pije, Kobiety ukrywają dzieci. 
  Kto zaś nadchodzi — dowiesz się dopiero: 
nikt jeszcze nie wie, i gdy to się zdarzy, 
  może nie pozna nikt przybysza twarzy.  
 
Lecz, gdy w drzwiach twoich, otwartych w połowie, 
  z mgły i przeciągu, i mroku gęstego 
postać wyłania się, w chuście na głowie, 
  wtedy i Dziecię, i Ducha Świętego 
całym swym wnętrzem otulasz jak gniazdem; 
  spoglądasz w niebo — i widzisz ją: gwiazdę 

 

muzyka: Weinachts Oratorium, Sinfonia; Jacobs 

Komentarz 

Trafny rys obyczajowy z delikatną krytyką pozornej religijności i obchodzenia święta o 

zapomnianym korzeniu. 

Pozwoliłem sobie uciąć sześć ostatnich wersów, bo mi nie pasowały. Są jak happy end z 

hollywoodzkiego filmu. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/08/21-24-grudnia.mp3


 

 

Część III 
 

 

O istocie życia,  
 

 

a w tym o samotności i o przemijaniu 
 

 

♫ 
 

 

12. Pieśń niewinności i pieśń doświadczenia 
 

 

   ♫ 
 

On a cloud I saw a child, 

and laughing said to me... 

William Blake 

1 
Chcemy się wiecznie bawić na łące w berka 
chcemy chodzić nie w płaszczach, lecz w pulowerkach. 
Jeśli na dworze będzie plucha i błoto, 
Chcemy wtedy odrabiać lekcje z ochotą. 
 
W podręczniku pojmiemy każde zadanie. 
Wszystko, co nam się przyśni jawą się stanie. 
My pokochamy wszystkich - oni nas również. 
Plus z minusem połączyć - i będzie równość. 
 
Za małżonki weźmiemy panny z oczami 
dzikiej łani: jeśliśmy pannami sami, 
niech nas ktoś ze zgrabnymi chłopcami swata, 
a nie będziemy widzieć za nimi świata. 
 
Ponieważ buziak lalki jest uśmiechnięty, 
będziemy, też z uśmiechem, popełniać błędy. 
Aż nam nareszcie mędrcy, już emeryci, 
wytłumaczą, co to jest właściwie życie. 
 
2 
Nasze myśli wciąż będą śmiałe i młode. 
Wyleczymy się z każdej choroby jodem. 
Powiesimy na oknach zasłony w kwiaty, 
nie życzymy w nich sobie więziennej kraty. 
 

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/08/Czesc-III-11.mp3
https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/08/23-Piesn-niewinnosci.mp3


Będziemy z lekkiej pracy wracać w południe. 
A w kinie żadne filmy nie będą nudne. 
Sukienkę nam ozdobi masywna broszka. 
Natychmiast zapłacimy, gdy kto bez grosza. 
 
Statek wybudujemy, z śrubą, na parę, 
caluteńki z żelaza i z pełnym barem. 
Staniemy na pokładzie, dadzą nam wizę, 
zobaczymy Akropol i Monę Lizę. 
 
Ponieważ kontynentów w świecie jest pięć aż, 
przez cztery pory roku mnożąc w pamięci 
tę piątkę i paliwa wziąwszy w bak duży, 
będziemy mieć dwadzieścia celów podróży. 
 
3 
Słowik będzie nam śpiewać w zielonej gęstwie. 
I nie będziemy myśleć o śmierci częściej, 
niż wróbel, który czasem myśli o kocie. 
Kiedy zgrzeszymy, sami staniemy w kącie. 
 
Starość naszą spotkamy w miękkim fotelu, 
gładząc głowiny wnuków i wnuczek wielu. 
A gdy ich zbraknie - obejrzeć da nam sąsiadka 
w telewizji, jak wpada szpiegowska siatka. 
 
Jak to wiemy z historii, od ludzi, z książek, 
jutro nigdy nie może być tak niedobrze 
jak wczoraj, toteż słowo to dla zasady 
w tempi zawsze należy pisać passati. 
 
Ponieważ dusza w każdym istnieje ciele, 
życie stanie się lepsze, niżeśmy chcieli. 
Pieróg będziem krasić słoniną topioną, 
bowiem tak jest smaczniejszy; tak nam mówiono. 

Hear the voice of the Bard! 
William Blake 

 
1 
Nie popijamy wina w sielskich opłotkach. 
Nikt z nas królewny na swej drodze nie spotka. 
Nie nurzamy w kapuśniak gęsty chodaka. 
Wstyd nam śmiać się wesoło, nudno nam płakać. 
 
Nie pragniemy za bary brać się z niedźwiedziem. 
Ani na szarym wilku nikt z nas nie jedzie, 
ani wilk się nie stanie zgrabnym książęciem, 
odmieniony zastrzykiem albo zaklęciem. 
 
Nie pociąga nas wcale ryk trąb miedziany. 
Nie lubimy podobnych do siebie, ani 
tych, których z innej gliny Stwórca ulepił. 
Źle znosimy czas. Miejsce - niekiedy lepiej. 
 



Ponieważ na południe drogi są długie, 
nasze myśli czepiają się jedna drugiej. 
Kiedy zachodzi słońce, włączamy światło, 
każdy wieczór kończąc gruzińską herbatką. 
 
2 
Z naszych pól zaoranych zboża nie będzie. 
Przeraża nas adwokat i mierzi sędzia. 
Droższa jest nam gra w klipę niż mecz stulecia. 
Dajcie nam tylko obiad, kompot na trzecie. 
 
W oko nam gwiazda spada jak łza w poduszkę. 
Bojąc się żab, zaklętych przez podłą wróżkę 
już w brodawce na palcu wietrzymy zgubę. 
Podarujcie nam porządnej maści tubę. 
 
Milsza nam jest głupota niż sztuczki lisie. 
Nie rozumiemy, po co na drzewach liście. 
Ale gdy je Boreasz zrywa przedwcześnie, 
zawsze wydaje nam się, że to nieszczęście. 
 
Ponieważ od gorąca blisko do mrozu, 
kurtkę mamy łataną, dziurawy kożuch. 
Nie tyle nasz intelekt, co oczy słabną, 
gubiąc różnicę między orłem a czaplą. 
 
3 
Obawiamy się śmierci, pośmiertnej męki. 
Ale za życia gorsze trapią nas lęki: 
na ziemi łatwiej w pustkę niż w piekło wierzyć. 
Nie wiemy, komu trzeba rzec "nie należy". 
 
Nasze życia jak zdania kończą się kropką. 
U wezgłowia córeczki, uśpionej słodko, 
nie wzniesiemy się nigdy barwnymi snami. 
Cień za nami jest dłuższy niż noc przed nami. 
 
To nie dzwon bije ponad pochodem czarnym! 
W mrok idziemy, gdzie na nic nam blask latarni. 
Opuszczamy barierki, paląc papierki. 
Dajcie nam na ostatek łyknąć z manierki. 
 
Czemu tak nam to wyszło? Trudno beztrosko 
winić za to charakter lub Wolę Boską. 
Czy to się już naprawdę inaczej nie da? 
Płaciliśmy za wszystkich. Reszty nie trzeba 

 

 

przekład: Stanisław Barańczak 

 

muzyka: WK 2 Fuga c-moll; Schiff + Hewitt 

 

Komentarz 

Dwa równie uzasadnione punkty widzenia. Dwa równie uzsadnione a jakże inne wykonania 

bachowskiej fugi. 

  



 

13. Piąta rocznica 
 

 

   ♫ 
 

 

Gwiazda czy asteroid, spadając przez mrok nieba, 
na ostrość wzrok nastroi i zamglić mu się nie da. 
Spójrz na ów świat z tej strony. Chociaż spojrzenia niewart. 
  

* 
Tam chmurny las się kłoni jak klocków rząd w dominie. 
Tam z punktu „A” przez stepy pociąg co sił w kominie 
dąży do punktu „B”. Choć pewnie go ominie. 
  
Tam początki i końce giną z oczu, z pamięci. 
Zmarli kryją się w grobach, w łonach – ledwie poczęci. 
Ptaki – nie tak. Lecz ptakom któż uwagę poświęci. 
  
Pianino tam o zmierzchu otrząsa łzę bemola. 
Palta wiszące w szafie padają pastwą mola. 
Nad morzem nie dąb z baśni, lecz palisada mola. 
  

* 
Tam kałuża w podwórku ma obszar dwu Ameryk. 
Tam niezamężna matka pcha wózek poprzez skwerek. 
Trzeciego brzegu szuka nieposkromiony Terek. 
  
Tam w zgrzybiałego dziadka wlepia oczęta wnuczek. 
Tam do tej pory w gwiazdy śle się kontyngent suczek 
Plus majorów z dyplomem i kompletem onuczek. 
  
Tam się z zielenią kopru zielenie szczawiu łamią. 
Brzęczenie pszczoły jest tam elementarną gamą. 
Kopie rzeźb z oszczędności wyrabia się bez ramion. 
  

*  
Hiperborejski wicher dmie zimą za sadami. 
Omszały kaloryfer, przy którym zasiadamy, 
ma wydatniejsze żebra niż damy z zasadami, 
  
których ciepłe pulchności dłoń przemarzniętą kuszą. 
Tam pijący herbatę zęby o piernik kruszą. 
Strażnik ściska karabin, śniąc, że obcuje z kuszą. 
  
Tam smucą się zapałki, w deszczowy dzień moknące. 
Tam po pytaniu „Kto tam?” słychać szampański koncept: 
„Swój”. Rybia łuska w wodzie ma kolor puszki konserw. 
  

* 
Tam czysta kartka wpada w szczelinę urny wąską. 
Tam w cerkwi w twarze świętych kopci gromnica z wosku. 
Czasem braterską pomoc niesie sąsiadom wojsko. 

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/08/24-Piata-rocznica.mp3


  
Tam bujny bez w ogródku pachnie w wiosennym stylu. 
Piwiarnia oblężona – spragnionych jest aż tylu. 
Tam ci, co są na czele, są tacy jak ci z tyłu. 
  
Tam wciąż w powietrzu wisi ochrypła stara aria. 
Tam kłos pszenicy zdobi nie herby, lecz herbaria. 
W lasach łasice, kuny i innych stworzeń armia. 
  

* 
Tam ległszy i płótnami nakrywszy się prostymi, 
rzucasz na ścianę cienie jak palma z Palestyny. 
Zwłaszcza we śnie. Na sypkim cukrze, jak na pustyni, 
  
w zastępstwie hien z Sahary gromada much grasuje. 
Tam miasta stoją słupka, podatne na tresurę, 
i zamiast mapy świata łaciate są krasule 
  
ryczące na pagórku. Zorza ma barwę rzeźni. 
Fabryki grzmią i dymią niby żelazne rzeźby, 
niepotrzebne nikomu: pijanym ani trzeźwym. 
  

* 
Tam nocny zew puchacza w krzyk sowy się przetwarza. 
Tam liście szumią brawem na widok sekretarza. 
Prosta myśl gęstwą zwojów mózgowych się przeraża. 
  
Tam na sztandarze z młotem miłośnie sierp spleciony. 
Lecz w ścianę gwóźdź nie wbity a ogród nie plewiony. 
Wielki plan zawalony. Szkoda na to śledziony. 
  
Nieznana tam maszkara, zagadka, mgła niepewna. 
Okolica się stara być typowa i zgrzebna. 
W modzie tam barwa szara – kolor czasu i drewna. 
  

* 
Wyrosłem w owych stronach. Chadzałem na jednego 
z ich najlepszym poetą. Zaznałem niejednego 
więzienia, chmur z ołowiu, burz jak z Ajwazowskiego. 
  
Tam też – myślałem – umrę: czy to z nudy, czy z lęku. 
Jeśli nie z ręki druha, to choć na jego ręku. 
Widać, jasnowidz ze mnie marny. Zwłaszcza po ciemku. 
  
Marny ze mnie jasnowidz. Tło teatralnej sceny 
ważniejsze jest niż aktor. Cwału jeźdźca nie ceni 
obojętnie trwający wokoło krąg przestrzeni. 
  

* 
Dziś mnie tam nie ma. Faktem owego demontażu 
dziwią się pewnie tylko wazy gdzieś w Ermitażu. 
Swoją nieobecnością nie zrobiłem w pejzażu 
  
dziury; jeśli jest dziura – to nieduża, po prostu 
drobiazg. Wnet ją zarosną kępki mchu lub porostu 



i przetrwa barw harmonia pod maźnięciem pokostu. 
  
Dziś mnie tam nie ma. Dziwność zaiste niezbadana. 
Choć byłoby cudaczniej odstawiać tam barana, 
drżeć lecz drażnić odważnie u schyłku dni tyrana, 
  

* 
wygłupiać się. Cóż, trudno: mój zysk będzie znikomy – 
nie lubiłem się płaszczyć i całować ikony, 
i na filarze mostu żeliwna twarz Gorgony 
  
była mi w tamtych stronach twarzą od innych świętszą. 
Za to teraz, gdy stoję przed jej wariantem większym, 
nie dławię się skowytem, napełniam krtań powietrzem, 
  
nie kamienieję. Słyszę, co szepcze Muzy warga. 
Całym swym wnętrzem czuję, jak Parka nitkę targa: 
lecz nim ostatnie tchnienie czystość nieba zaszarga, 
  
 

* 
bezkostny język jeszcze łakomie dźwięki liczy, 
wciąż losowi dziękuję znakami cyrylicy. 
To po to los jest losem, by się nie zrażał niczym, 
  
rozumiał każdą mowę. Przede mną – w stanie czystym 
przestrzeń, nie zeszpecona wieżą czy wodotryskiem. 
Niepotrzebny przewodnik. Więc z niego nie korzystam. 
  
Skrzyp, pióro, mój kosturze, skrzyp, prowadź mnie po świecie. 
Koła naszej epoki, buksując w złożach śmieci, 
nie dogonią nas, bosych. Więc nie ma co się śpieszyć. 
  

* 
I nie mam o czym mówić ni z Grekiem, ni z Waregiem. 
Nie wiem, jaka mi ziemia będzie wiecznym noclegiem. 
Skrzyp, pióro, skrzyp uparcie, wędrując kartek śniegiem. 

 

 

muzyka: WK 1 Fuga fis-moll; Gulda 

 

Komentarz 

Przejmujące świadectwo osoby, którą wygoniono z miejsc, w których się urodził i dorósł. Mimo 

to postulat, by być zadowolonym („po to los jest losem, by się nie zrażał niczym”). I jeszcze ta 

autonomia: „nie lubiłem się płaszczyć” i „niepotrzebny przewodnik”.  Autonomia nie obywa się 

bez kosztów w postaci miejsc (życia czy pracy), w których już nas nie ma. Zostaje tylko dziura. 

Mała i zostanie zasypana. 

  



 

14. Posłowie 
 

   ♫ 
 

I 
Mijają lata, burą ścianę pałacu przecina 
pęknięcie. Ślepa szwaczka przetyka wreszcie koniec nici 
przez złote uszko. Wychudzona Święta Rodzina 
o milimetr przybliża się do egipskiej granicy. 
 
Świat widzialny dostarcza codziennej rozrywki 
większości żywych. Jasnym, choć postronnym 
światłem zalane ulice. Astronom 
po nocach skrupulatnie podlicza napiwki. 
 
II 
Tracę już pamięć o tym, gdzie i o jakiej porze 
rozegrało się takie czy inne zdarzenie. 
Wczoraj? Kilka dni temu? W wodzie? 
W powietrzu? W parku? Ze mną - czy beze mnie? 
 
A i samo zdarzenie – powiedzmy, eksplozja, 
babski fałsz, rozruch pieca, powódź, zakrzep w żyle 
- nic nie pamięta i nigdy nie pozna 
ani mnie, ani innych, którzy je przeżyli.  
 
III 
Znaczy to najwidoczniej, że za pan brat jestem 
z życiem. Że również ja stanowię teraz 
włókno tkaniny, która swym szarym szelestem 
odbarwia skórę, kiedy się o nią ociera. 
 
Że i moja twarz pewnie nie różni się niczym 
od byle łatki, szmatki, trykotu pajaca, 
pozszywanych całości, części, skutków, przyczyn 
- od tego, czego można nie znać, pragnąć, bać się. 
 
IV 
Dotknij mnie – pod palcami poczujesz rzep uschły, 
wilgoć wieczoru lub poranku, tętno 
kamieniołomu miasta, oddech stepowej pustki, 
tych, którzy już nie żyją, lecz których pamiętam. 
 
Dotknij mnie – a poczujesz pod czubkami palców 
wszystko to, co istnieje poza mną, beze mnie, 
co nie wierzy mnie, mojej twarzy, memu paltu, 
wpisując nas w swój bilans zawsze po stronie ujemnej. 
 
V 
Mówię do Ciebie – i nie moja wina, 
jeśli nie słychać. Gdy kurz dni przytępi 
wzrok, na strunach głosowych osiadać zaczyna. 
Cóż, lepszy głos matowy niż natrętny. 

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/08/25-Poslowie.mp3


 
To – aby lepiej słyszeć kukuryku, tik-tak, 
igłę, co w sercu płyty wydrapuje dziurę. 
To abyś się nie spostrzegł, gdy zamilknę – jak 
nie powiedział wilkowi Czerwony Kapturek. 

 

 

przekład: Stanisław Barańczak 

 

muzyka: WK 2 Preludium c-moll; Schiff 

 

Komentarz 

Wiersz mnie urzeka, pomimo tego, że nie wiem: 

- skąd wzięła się ślepa szwaczka 

- jaki to astronom podlicza napiwki. 

 

 

  



 

15. Wielka elegia dla Johna Donne’a 
 

 

   ♫ 
 

 

Śpi cały świat. Przykryci ziemią swą,  
umarli w trumnach cicho śpią. W kołyskach,  
w swych łożach żywi w morzach koszul śpią.  
Śpią mocno. Śpią samotnie. Śpią w uściskach.  
Świat martwy, żywy. Nic go nie obudzi.  
Jedynie z nieba sypie biały śnieg.  
Lecz śpią i tam, ponad głowami ludzi.  
Śpią aniołowie. Niespokojny kraj  
i świat nie w głowie świętym: śpią, o wstydzie!  
Śpią. Śpią w czeluści piekieł i śpi raj.  
O tej godzinie nikt za próg nie wyjdzie.  
Śpi nawet Bóg, ostatni ziemi stróż.  
Nie słyszą uszy i nie widzą oczy.  
Zasnął i diabeł. I nienawiść już  
w śniegu zasnęła z nim w angielskiej nocy.  
Śpią jeźdźcy. Śpi archanioł z surmą sam.  
Śpią konie, unoszone płynnym drżeniem.  
Objąwszy się cheruby hurmą tam  
w katedrze śpią Pawłowej pod sklepieniem.  
 
John Donne już śpi. Nie zliczą już do trzech,  
śpią wiersze, rytmy, rymy. Mocnych, słabych  
nie widać już. Występek, rozpacz, grzech  
jednako ukoiły się w sylabach.  
A każdy wiersz dla innych jest jak brat,  
choć szepce: posuń się. Lecz klepiąc biedę-  
by w raju bramy wejść, tyle im brak,  
tak gołe, czyste są- że są jak jeden.  
Wersety śpią. Surowych jambów chłód.  
Trocheje śpią jak straże, z lewa, z prawa.  
A w nich proroctwo śpi letejskich wód.  
A w nim śpi mocno wiekopomna sława.  
Nieszczęścia śpią. Cierpienia w mocnym śnie.  
Występki śpią. Ze złem się dobro brata.  
Prorocy groźni śpią. I próżno śnieg  
choć jednej plamki szuka w bieli świata.  
Świat cały śpi. Śpią twardo hufce ksiąg.  
Lód zapomnienia rzeki słów okrywa.  
Oracje śpią, ich wielkie prawdy śpią.  
Łańcuchy śpią, brząkają ich ogniwa.  
Śpią mocno wszyscy: święci, diabeł, Bóg.  
Grzeszni ich słudzy. Sprzymierzeńcy. Dzieci.  
I tylko śnieg szeleści w mrokach dróg.  
I żadnych innych dźwięków na tym świecie.  
 
Lecz cyt! Czy słyszysz - tam, gdzie mrok i mróz,  
tam płacze ktoś i szepce z wielkiej trwogi.  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/08/26-Wielka-elegia.mp3


Tam płacze ktoś co się z ciemnością zrósł,  
na łup wydany mrokom zimy srogiej.  
Któż tam łka? 
 
„To ja, twa dusza, Johnie Donne.  
Ach, płaczę, jak nie płakać mam,  
skoro tu świat kamienny mi sądzony.  
W cielesnym kształcie nie postanę tam.  
Dopiero śmierć da wzlecieć mi w te strony.  
Tak, tak, samotnie, Każąc tobie lec  
na wieki w ziemi, porzucając w męce  
jałowej żądzy, aby za mną biec,  
by ciałem, ciałem rozziew zszyć naprędce.  
Lecz cyt! Gdy ja tu płaczem mącę bieg  
twych snów - tam sypie, sypie w mroku świata,  
rozdarcie między nami łata śnieg  
i tylko igła lata, igła lata.  
Szlocham nie ja - ty płaczesz, Johnie Donne.  
samotny śpisz, a w szafach śpi zastawa,  
gdy sypie, sypie śnieg na śpiący dom,  
gdy sypie stamtąd śnieg, a noc nastała".  
 
Ptakom podobny, w swoim gnieździe śni  
o lepszym życiu, sprawy swe obronie  
do końca swoich powierzywszy dni  
tej gwieździe, która teraz w chmurach tonie.  
Ptakom podobny. Dusza ma jak łza,  
a prawda życia, bodaj grzeszna, marna-  
od szarych szpaczych bud odbija tła,  
prawdziwsza, bo jak wronie gniazdo czarna.  
Ptakom podobny, w dzień nabierze sił.  
A teraz leży pod okryciem białym,  
gdy śnieg, gdy sen rozdartą przestrzeń zszył  
pomiędzy duszą a uśpionym ciałem.  
 
Na czyj tam młyn ta woda płynie wciąż,  
tę samą mąkę miele wciąż na świecie.  
Jako z niewiastą dzieli życie mąż,  
kto z nami naszą śmierć podzieli przecie?  
Dziura w tej przędzy, Każdy szarpie, rwie  
do siebie. Stamtąd, stąd. Odchodzi. Wraca.  
Jeszcze szarpnięcie! Tylko niebo wie,  
że czasem też potrzeba igły krawca.  
Śpij, Johnie Donne. Śpij. Kaftan pełen dziur.  
Zwisa ponuro. Nie trap się w tej mierze.  
Śpij. Tylko patrzeć, wyjrzy gwiazda z chmur,  
co z dawien dawna świata twego strzeże. 

 

muzyka: English Country Dances Another Division  

 

Komentarz 

Ten wiersz przenosi nas w inny świat. Jest początek XVII w., zima, Anglia. Śpią razem ludzie, 

którzy żyją i ludzie, którzy już nie żyją, bogowie i wiersze. Taki spójny świat, do którego nie 

dotarły jeszcze silniki spalinowe ani inne narzędzia przyspieszające ludzkie życie. Jest więc 

miejsce na pojawienie się duszy.  

  



 

16. Pielgrzymi 
 

 

   ♫ 
 

 

Obok stadionów, kościołów,  
obok bazylik i barów,  
obok cmentarzy i koło wielkich ruchliwych bazarów, 
spokoju, zmartwień i spleenu,  
w pobliżu Mekki i Rzymu,  
paleni słońcem pustyni  
idą po świecie pielgrzymi.  
         
Ułomni, głodni, zgarbieni,  
podarte na nich odzienie  
i mroczne mają spojrzenia,  
a w sercach świt i płomienie.  
Zostawią śpiew na pustyni,  
za nimi błyski i gromy,  
gwiazdy migoczą nad nimi  
i kraczą proroczo wrony,  
że świat się nigdy nie zmieni.  
 
Tak będzie zawsze na ziemi,  
biel śnieżna dosięgnie źrenic,  
a kłamstwa nic nie wypleni.  
świat nieskończony dla stworzeń  
choć podejrzanie serdeczny  
jest zrozumiały, być może,  
ale pomimo to - wieczny.  
To znaczy - traci sens cały  
wiara i w siebie i w Boga,  
to znaczy, że pozostały  
tylko iluzja i droga.  
Ziemia się w ciemność ubierze  
albo porankiem zaświeci,  
użyźnią ją żołnierze,  
zaakceptują poeci. 

 

 

muzyka: Pielgrzymi 10 

 

Komentarz 

Tego wiersza uczę się na pamięć. To, że przechodzimy tylko przez ten świat jak pielgrzymi jest 

wręc banałem, ale z drugiej strony jest przecież prawdą, a więc chwała Brodskiemu, że ten banał 

ujął tak niebanalnie. Podoba mi się ta antynomia, że świat wydaje się zrozumiały pomimo tego, 

że jest wieczny. Podoba mi się zostawianie śladu na pustyni, bo właśnie teraz to robię. Podoba 

mi się to, że gdy stykam się z tym wierszem, to mam zarazem realistyczny obraz 

śroedniowiecznych pielgrzymów, jak i obraz ludzkiego losu w ogólności. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/08/27-Pielgrzymi.mp3


 

 

 

17. Do Uranii 
 

 

   ♫ 
 

 

Wszystko ma gdzieś swój kres: nawet najdłuższy 
smutek. Wzrok więźnie w oknie jak liść w płocie sadu. 
Można napełnić czajnik. Brzęknąć pękiem kluczy. 
Samotność jest to człowiek do kwadratu. 
Tak dromader, nos marszcząc, obwąchuje szynę. 
Pustka rozsuwa się jak portiera. Bo w gruncie 
rzeczy - otwarta przestrzeń czyż nie jest jedynie 
nieobecnością ciała w każdym punkcie? 
To dlatego Urania jest starsza od Klio. 
I za dnia, i przy świetle kaganka przymglonym 
widzisz: nie zataiła nic i nie ukryła; 
spoglądając na globus, spoglądasz w tył głowy. 
To tam są bory pełne jagód i jesionów, 
rzeki, gdzie gołą ręką łowi się bieługę, 
albo - miasto, w którego spisie telefonów 
ty już nie figurujesz. Dalej, na południe 
czy raczej południowy wschód - pasmo brązowych 
gór i koń Przewalskiego turzycę pogryza; 
żółcą się twarze. A dalej - płynie przez morze krążownik 
i błękitnieje przestwór jak koronkowa bielizna 

 

 

przekład: Stanisław Barańczak 

 

muzyka: WK 1 Preludium gis-moll; Tureck 

 

Komentarz 

Nie ma wątpliwości, że astronomia jest wcześniejsza od historii w tym sensie, że najpierw były 

gwiazdy, a potem człowiek bez którego historii nie byłoby. Tylko pustka i otwarta przestrzeń. 

Człowiek wypełnia ją zresztą kiepsko. Bo to, że napełni czajnik na herbatę albo brzęknie 

kluczem, wychodząc w jakiejś tam sprawie, we wszechświecie znaczy tyle co nic. 

  

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/08/28-Do-Uranii.mp3


18.  Rok 1972 
 

 

   ♫ 
 

 

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/08/29-Rok-1972.mp3


 
 

 



 

 
 

muzyka: WK 1 Fuga f-moll; Gulda 

 

Komentarz 

W 1972 r. Brodski został wygoniony ze swojej ojczyzny. Jednak wiersz poświęcony temu 

rokowi wzbija się ponad to i oddaje to, co nieuchronne: odległej łopaty pobrzęk. Mimo to, bijmy 

w bęben, co niniejszym czynię. Póki nie puścimy pałeczek. A gdy w końcu puścimy, to nastąpi 

ta niepojęta w gruncie rzeczy przemiana ciała w rzecz. Pisał o tym też Herbert przy okazji 

śmierci przyjaciela w szpitalu. 

  



19. Kołysanka dorszowego przylądka 
 

   ♫ 
 

 

 

 

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/08/30-Kolysanka.mp3


 

 



 

 
 

 



muzyka: Szostakowicz Symfonia V, cz. 3 

 

Komentarz 

Tan wiersz jest dla mnie najdobitniejszym wyrażeniem tego, że człowiek rzucony jest w zimną 

przestrzeń skrzyżowaną z bezlitosnym czasem. I na dobitkę skazany jest, w gruncie rzeczy, na 

samotność. Sam jest zresztą tworem całkiem złożonym, bo krew porusza się po arteriach, a 

gdzieś na północy podnosi się brew. Siedzi sobie na fotelu. Takie ziarenko piasku. 

Co ciekawe, dzięki wielokrotnemu słuchaniu tego nagrania mogłem docenić wagę muzyki 

Szostakowicza. Zdaje się sięgać rewirów, po jakich krąży Brodski. Mamy więc znakomity duet. 

Wiersz ten poszatkowałem mocno. Aż strach, ale jestem skłonny bronić tego wyboru jako 

koncentrującego się na abstrakcyjnej relacji człowieka, czasu i przestrzeni. Szkoda tylko trochę 

tego stającego w drzwiach dorsza. 

 

 

20. Ekloga czwarta (zimowa) 
 

   ♫ 
 

II 
Przeciągnęło się moje życie. W długim  
recytatywie zawiei wyostrzony słuch rozróżnia stały  
temat zlodowacenia. Rozlewność kantylen  
to nie więcej niż zamarzłe boogie-woogie. 
Siarczysty mróz to tyle, co objawienie ciału  
jego przyszłej temperatury, lub tyle, 
co westchnienie, z którym Ziemia wspomina bogatą  
swą przeszłość galaktyczną z jej okrutnym mrozem.  
Nawet tu jak rzodkiewka kraśnieje policzek krwisty.  
Kosmos zawsze się mieni ślepym połyskiem agatu  
i, odbiwszy się odeń, słowa nadane Morsem  
popiskują, nie zastając radiotelegrafisty. 
 
IV 
Gdy mróz, chodnik powleka się szklistym karmelem. 
Zamknięte niegościnnie domy śnią się rzadziej. 
Z westchnieniem, nie z pocałunkiem, kojarzy się para z tchawic  
Przeciągnęło się moje życie. Tak wiele  
wróżebnych znaków, że starczyłoby ich w zasadzie  
na drugie życie. Z samych znaków można by zestawić 
 
klimat lub pejzaż. Najlepiej pejzaż bezludnych moren,  
za koronką zamieci biały i dziewiczy -  
świat, co nie słyszał o londynach i paryżach, świat,  
gdzie rozproszone światło jest generatorem  
codzienności, gdzie wzdrygasz się nagle, stwierdziwszy,  
że i tutaj zostały po kimś ślady nart. (...) 
 
VI 
Przeciągnęło się moje życie. Zimno podobne do zimna, 
czas -  do czasu. Jedyna bariera to ciepłe 
ciało. Z uporem godnym najtępszych oślic 
stoi na pograniczu, jak strażnik z karabinem 
i podniesionym kołnierzem, zaciekle 
nie pozwalając przyszłości 
zlać się z przeszłością. Zimą w samej rzeczy 

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/08/31-Ekloga.mp3


wtorek zrasta się z piątkiem. W ciągu dnia -  rozterka: 
już zgaszone czy jeszcze nie włączone światła? 
Raz na tydzień wychodzić mogłyby gazety. 
Czas spogląda we wszystkie możliwe lusterka, 
jak sopran, który nie wie, czy „Toska” to, czy „Traviata”. 
 
VII 
Gdy zimno, sny są dłuższe, obfitsze w detale. 
Ruch koniem poprzez szachownicę kołdry  
staje się żabim skokiem na chłodnym parkiecie. 
I tym goręcej śni o ideale 
ciało, wtulone w pościel nagim biodrem, 
im srożej nad dachami szaleją zamiecie. 
 
??? 
Przy silnym mrozie ucicha syreni śpiew przestworzy 
w kosmosie najpełniejszy wydech  
nie gwarantuje oddechu, odejście - powrotu 
czas jest tu mięsem niemej wszechprzerstrzeni 
 
Nic nie tyka, milczenie głuche, całkowite 
czynnik uśmiercający wszystko na orbicie okołoziemskiej 
to wcale nie brak tlenu, lecz nadmiar czasu w stanie czystym, 
czyli bez tej przymieszki, jaką bywa ludzkie życie. 
 
XIII 
Przychodzi taki wiek, gdy pora roku  
zbiega się z losem. Krótko trwa ten prolog  
romansu -  ale człowiek w takie dni się staje  
pewniejszy swojej racji. Cóż, że mu na ogół  
czegoś brakuje: nawet podrzędny fenolog  
ma prawo opisywać wspólne obyczaje. 
 
W takiej porze spojrzenie rozmija się z gestem. 
Trójkąt nie budzi teoretycznych zapałów:  
wszystkie kąty osnuła gęsta pajęczyna,  
kurz. W rozmowach o śmierci jej miejsce  
staje się istotniejsze niż czas; i pomału  
ślina, niczym moneta, zaczyna 
 
XIV 
parzyć język. Lecz rzeki, z drugiej strony, wreszcie  
skute są lodem; można wdziać rajtuzy,  
zaopatrzyć podeszwę w metalową płozę. 
Zęby, zmęczone już czeczotką dreszczy, 
nie szczękają ze strachu. I Muza 
odzywa się intymnym, powściągliwym głosem. 
 
Tak rodzi się ekloga. Gdy słońce się chyli,  
zastępuje je lampa: liter rządki chwiejne,  
na kartce kładąc się krzywym pokotem,  
wiedzą o wiele więcej od wszelkich sybilli  
o tym, co będzie. O tym, jak na białym czernieć,  
dopóki białe istnieje, i potem. 

  



 

przekład: Stanisław Barańczak 

 

muzyka: Szostakowicz Symfonia XV, cz. 2 

 

Komentarz 

Zderzenie człowieka, nieuchronnie samotnego, z wszechświatem, nieuchronnie zimnym. To nie 

może być radosne. Jest, przynajmniej dla mnie, sugestywnym obrazem tego jak jesteśmy rzuceni 

w ten świat, a raczej wszechświat, z nikłą szansą na bytowanie w cieple. Chyba że przez chwilę, 

pod kołdrą. 

 

 

21. Przepływają obłoki 
 

 

   ♫ 
 

 

Przepływają obłoki, a to życie przepływa zapewne,  
przyzwyczajaj się, przyzwyczajaj - śmierć tkwi w  tobie dymiącym pociskiem,  
gdzieś wśród czarnych gałęzi - obłoki, pełne głosów,  miłości pełne, 
przepływają obłoki, to śpiewają dzieci, śpiewają o wszystkim. 
 
Słyszysz w lesie, czy słyszysz w lesie dziecięce nucenie,  
nici deszczu się przeplatają, śpiew łopoce w dźwięcznych pogłosach,  
tuż przy szczytach strzelistych w nowym zmierzchu  na okamgnienie  
znowu ujrzysz, na nowo ujrzysz wygasające niebiosa. 
 
Przepływają obłoki, przepływają nad lasem wystrzelone jak z procy, 
gdzieś tam szemrzą strumienie, tylko płakać i śpiewać w jesiennej zamieci, 
tylko płakać i w górę spoglądać, i dzieckiem pozostać śród nocy,  
tylko w górę spoglądać i płakać, i śpiewać, i o niczym nie wiedzieć. 
 
Gdzieś tam szemrzą strumienie w jesiennej zamieci wśród konarów o kształtach niejasnych, 
śpiew o zmierzchu, o zmierzchu, tylko płakać i śpiewać, liść się kładzie na liść, 
coś, co wyższe nad ludzi, coś co wyższe nad ludzi, przepływa i gaśnie, 
tylko płakać i śpiewać, tylko płakać i śpiewać 
Tylko żyć. 

 

 

muzyka: WK 1 Fuga cis-moll; Gould 

 

Komentarz 

Temu wierszowi zawdzięczam przynajmniej dwie rzeczy. Po pierwsze, gdy patrzę na chmury, 

całkiem często mruczę sobie a muzom, że przepływają obłoki, a to życie przepływa zapewne. Po 

drugie, że życiem warto się cieszyć pomimo tego, że tkwi w nim śmierć. No cóż, przyzwyczajam 

się. 

 

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/08/32-Przeplywaja-obloki.mp3
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