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Wstęp 
 

 

 

 

 Poeta, który nie wygląda jak poeta. Poeta, który nie jest przewrażliwiony na swoim 

punkcie, ale za to jest wrażliwy na sprawy innych ludzi. Który w końcu stwierdza, że długo 

uczył się tego, by najlepiej nie robić nic. Taki poeta ma silne zabarwienie taoistyczne. Nie 

dziwota więc, że ma już drugi tomik autobiograficzny. 

 

 Ten tomik, to przyczynek do dyskusji, czy może istnieć dobra poezja pozbawiona 

tradycyjnych walorów formalnych, tj. rymu i wyraźnego rytmu. Okazuje się, że tak. Inna rzecz, 

że zdarza się to rzadko i trzeba do tego Różewicza. 

 

 Uzasadnienie kolejności wierszy. Na świecie jest się samemu, ludzie są zamknięci na 

inność, więc trudno o zbliżenie i próbę przekazania czegoś głębszego (1. obcy człowiek). To 

poniekąd z braku idei (2. kara), która się wśród ludzi wypacza 3. (z ust do ust). Żyją płytko (4. 

płytko, prędzej) i tracą czas na swarach i użalaniu się nad sobą (5. Poemat otwarty). Ludzie 

zasługują więc na krytykę (6. Drobne ogłoszenia liryczne, 7. błazen, 8. spadanie).  

 A jednak coś może ożywiać - to miłość (9. Ostroga, 10. miłość), przyroda (11. Sen i 

przebudzenie) dobroć (12. Opowiadanie o starych kobietach) i pochylenie się nad losem 

drugiego człowieka (13. życzenia, 14. Na łonie natury). To co ludzkie jest inne, może gorsze niż 

to, co naturalne (15. Biel). 

 Nawet o śmierci można mówić lekko (16. czarny autobus). W gruncie rzeczy śmierć jest 

procesem (17. śmierć mieszczańska, 18. zabiegi). I tak boli, gdy ktoś odchodzi (19. Pamięci 

Helmuta K.). Ale żyje się dalej, a zmarły się oddala (20. Do umarłego). I nic w tym dziwnego, 

bo śmierć trzeba przyjąć jako niezbędny element życia (21. Ostatnia rozmowa). Tym niemniej, 

żyjąc, trudno uwolnić się od jakiegoś rozczarowania życiem. Jest się wyobcowanym (22. Elegia 

prowincjonalna). Nieuchronne pojawia się rezygnacja (23. uczeń czarnoksiężnika, 24. Przyszli, 

żeby zobaczyć poetę) i w końcu zdziwienie, że to tak mało (25. moje usta, 26, Czas na mnie). 

 

 

 Muzyka też w sumie monograficzna - barokowe concerti grossi. Są to concerti grossi 

Corellego (op. 6), Handla (op. 6) i Torellego (op. 8), podawane w schemacie numer koncertu w 

ramach opusu / numer części tego koncertu. I muzyka ta, moim zdaniem sprawdza się, bo jakoś 

odzwierciedla istotę doli człowieka. Gdy sie jej słucha można równie dobrze widzieć 

przesuwające sie po niebie chmury, jak i nasze uczucia przeżywane w XX i XXI wieku. Innymi 

słowy, jest to muzyka uniwersalna, czy jak kto woli - absolutna.  



  



 

1. obcy człowiek 
 

♫ 

 

To obcy człowiek  
czego chce  
o kogo pyta  
to nieznajomy  
pewnie zbłądził  
albo się omylił  
mówi że nas szuka  
lecz nie zna nazwiska  
kogo pan szuka  
taki tu nie mieszka  
to jakiś pijak  
może pomylony  
uparcie twierdzi  
że właśnie nas szuka  
lecz my go nie znamy  
kto to jest 
 
Nie mogę wejść  
do waszego domu  
mieszkania  
mówicie  
że mnie nie znacie 
że jestem obcy  
patrzycie zdziwieni  
trochę przestraszeni  
właśnie was szukam  
w tym ogromnym mieście  
co rośnie  
przybywa  
was szukam  
na tej wyspie  
bezludnej  
nie omyliłem się  
wy jesteście  
ludzie  
moi bliźni  
czy mogę zostać z wami  
jeden dzień noc  
jestem człowiekiem  
nie jestem obcy  
patrzycie na mnie  
przez judasza  
nie zdejmując łańcuchów  
przez drzwi zatrzaśnięte  
 
jestem zmęczony  
chcę usiąść przy waszym stole  
znamy się przecież  
od narodzenia Chrystusa  
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jestem bardzo zmęczony  
mogę wam opowiedzieć  
o sobie o was  
chcę wam powiedzieć  
że nie ma tajemnicy  
nie czekajcie  
 

 

muzyka: Corelli 8/1 

 

Komentarz 

Gdy słucham ten wiersz, mam w głowie obraz małego miasteczka, w którym bohater wiersza 

dobija się do ludzi. Zresztą w czasie wędrówek rowerowych miewałem podobne odczucia 

odbijania się z moim uśmiechem od podejrzliwej niechęci. 

Bohater niechybnie przywołuje obraz Jezusa, ale jednak wyraźnie opowiada się jako jego 

naśladowca, który przez wszystkie wieki naszej ery odbija się od spojrzeń przez judasza. Od 

nietolerowania czegoś, co jest inne. 

Samo zakończenie zaskakuje, bo sugeruje, że nie ma królestwa niebieskiego zapowiadanego 

przez Jezusa. Trzeba żyć tu i teraz, jak najlepiej. Może tu jest królestwo niebieskie, które 

osiągnąć możemy, żyjąc odpowiednio. W innej kulturze takie królestwo niebieskie nazywa się 

nirwaną. 

 

 

 

 

2. kara 
 

♫ 

 

Już dziś 
w tej chwili 
życie bez wiary jest wyrokiem 
przedmioty stają się bogami 
ciało staje się bogiem 
 
jest to bóg bezwzględny i ślepy 
swego wyznawcę połyka trawi 
i wydala 

 

 

 

 

muzyka: Corelli 3/1 

 

Komentarz 

Jak dla mnie, wiara, o której mowa w tym wierszy, to nie religia, ale wiara w wartości 

niezwiązane z codziennością i potrzebami naszej cielesnej egzystencji. Wiara w piękno lub 

mądrość wyrażone w wierszu, prozie, muzyce, czy obrazie. Gdy obserwuję życie bez tak 

rozumianej wiary, a niestety jest mi to nierzadko dane w ramach kontaktów z tzw. osobami 

bliskimi czy ze znajomymi, to dopada mnie lęk egzystencjalny. 
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3. z ust do ust 
 

♫ 

 

ideja 
 
ma język 
piękny i pokrętny 
jak wąż 
w raju 
 
z ust filozofa 
wychodzi czysta 
daleka 
od "rzeczywistości" 
jak dusza od ciała 
 
wtedy bierze ją 
na język 
polityk kapłan 
działacz 
 
przeżuwa 
i wypluwa na głowy 
obywateli 
 
z ust polityka 
wyjmuje ideję 
dziennikarz 
przyprawia śliną 
arogancją 
prowokacją 
i wydala przez środki 
"masowego przekazu" 
 
ideja rośnie w ustach 
ideja sięga bruku 
 
wychodzi na ulicę 
zatacza się 
jak pijana prostytutka 
na prawo i na lewo 
 
ideja przechodzi 
z rąk do rąk 
na oczach 
oniemiałego świata 
zamienia się 
w narzędzie zbrodni 
 
a co robi filozof 
 
on milczy i odchodzi 
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nie oglądając się 
za siebie 
 
jakby nie słyszał słów: 
 
"Nie to, co wchodzi do ust, 
czyni człowieka nieczystym, 
ale to, co z ust wychodzi, 
to go czyni nieczystym..." 

 

 

muzyka: Corelli 12/3 

 

Komentarz 

To jest wiersz taoistyczny. Przekonje, że angażowanie się w sprawy społeczne nie ma wartości. 

Społeczeństwo prędzej czy później wypaczy to, co ma wartość, gdy trzymasz to u siebie. 

 

 

4. płytko prędzej 
 

♫ 

 

Pragnę 
powiedział 
niestety duszy nie ma 
dusza wyszła 
roześmiała się 
młoda kelnerka 
była tak zbudowana 
że można z nią było 
stworzyć bez duszy 
nowego człowieka 
 
ależ ona ma 
zadek sklepiony piękniej 
niż 
kopuła tej słynnej 
katedry - pomyślał - 
cudowne naczynie 
chwilowo zamknięte 
 
dusze zostały widocznie rozebrane 
przez poprzednie pokolenia 
i teraz trzeba żyć 
jak kto może 
płytko 
prędzej 

 

 

muzyka: Corelli 7/4 

 

Komentarz 

Teraz nie wiem, dlaczego wybrałem ten wiersz. Zwłaszcza, że na starość coraz bardziej 

dystansuję się od biadolenia typu „kiedyś to było...”. 
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5. Poemat otwarty (fr) 
 

♫ 

 

Roztargnieni spieszący się 
 
Jak my się kaleczymy 
roztargnieni śpieszący się 
jak my się kaleczymy 
wzajemnie okrutni 
w skupieniu czujni 
nieomylni w zadawaniu ciosu 
 
wbijamy w siebie 
ostrza ostrzone 
przez dzień i noc 
leżymy w ciemnościach 
z małymi zamkniętymi 
ustami z lodu 
 
leżymy koło zapomnianych ciał 
a każde z nas mówi osobno 
jak męka 
i po co to wszystko 
mówimy o sobie 
poruszając wargami 
 
Mur 
 
Przez ten mur który 
budowaliśmy razem 
z dnia na dzień 
dorzucając słowo 
do milczenia 
przez ten mur 
przebić się nie możemy 
 
zamurowani 
własnymi rękami 
umieramy z pragnienia 
słyszymy jak obok 
porusza się to drugie 
słyszymy westchnienia 
wzywamy pomocy 
 
nawet łzy uciekają 
w głąb naszych ciał 
 
Co było ukryte 
 
Co było ukryte  
Jest odkryte 
Wchodziliśmy w siebie 
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Jak się wchodzi 
W ziemię powietrze 
Ogień wodę 
Ciała nasze drżały 
Oczy nasze były zamknięte 
 
Kiedy spałeś 
W ciepłym brzuchu nocy 
Z wystudzonymi ustami 
Zwinięty w kłębek 
Mówiłam do serca 
Cicho cicho głupie 
Gdzie chcesz wyskoczyć 
 
On tu zostanie  
na zawsze 
nie przebudzi się 
 
Ludzie ludzie 
 
Co było ukryte 
jest odkryte 
 
dajemy przedstawienie 
dla dorosłych i dzieci 
żołnierzy studentów 
gospodyń domowych 
 
dokoła stoją ludzie 
przyglądają się mówią 
śmieją się kiwają głowami 
 
Ty przyprawiłeś sobie  
rogi kły i pazury 
ja język długi i ostry 
ty bijesz się w piersi 
połykasz noże 
rwiesz łańcuchy 
łamiesz moje serce 
 
stajemy na głowach 
chodzimy na rękach 
kobieta ze złotym sercem 
mężczyzna z oczami dziecka 
kobieta i mężczyzna 
w jednej osobie 
 
ludzie ludzie 
cuda w tej budzie 
w tej naszej budzie 
 
ludzie ludzie  
zlitujcie się 
rzućcie kruszynkę miłości 
 



Głos 
 
Kaleczą się i dręczą 
milczeniem i słowami 
jakby mieli przed sobą 
jeszcze jedno życie  
 
czynią tak 
jakby zapomnieli 
że ich ciała 
są skłonne do śmierci 
że wnętrze człowieka 
łatwo ulega zniszczeniu 
 
bezwzględni dla siebie 
są słabsi 
od roślin i zwierząt 
może ich zabić słowo 
uśmiech spojrzenie 

 

 

 

 

 

muzyka: Corelli 2/3 

 

Komentarz 

To wspomnienie wielu dni i, niestety, wielu lat mojego pierwszego małżeństwa. Dwoje ludzi się 

wybiera, często bez wyraźnej przyczyny, po prostu gnani instynktem rozmnażania gatunku, a 

potem się męczą ze sobą. Jaka z tego nauka? Uciekać. Im wcześniej, tym lepiej. Życie ma się 

jedno.  

  



6. Drobne ogłoszenia liryczne 
 

♫ 

 

 
 

 

 

 

 

 

muzyka: Corelli 8/5 

 

Komentarz 

U Różewicza cenny jest brak jakiegokolwiek brak zadęcia. Nie ma żadnego rozdętego ego. Jakże 

słusznie krytykuje intelektualistów z ich sztucznym światem i życiem na pokaz, jakże odległym 

od życia dzikiego zwierzęcia, które w porównaniu z gościem z nadętym ego wypada wspaniale. 
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7. błazen 
 

♫ 

 

Ten błazen 
był zbyt mądry 
aby śmiać się  
z innych 
 
zbyt mądry 
czyli smutny 
 
więc śmiali się z niego 
 
tylko Króla Starego 
miał za równego 
sobie 
Stary Król fo rozumiał 
więc wyśmiewał Króla 

 

 

 

 

 

 

muzyka: Handel 5/4 

 

Komentarz 

Można a wręcz należy widzieć w tym wierszu relację między Stańczykiem i Zygmuntem 

Starym, która zaewne legła u podłoża wiersza. Ważniejsze jest jednak jego przesłanie 

ponadczasowe. O kimś, kto w społeczeństwie uchodzi za głupszego, a jest mądrzejszy. I o tym, 

że krytyk się nie boi jedynie prawdziwa cnota.  
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8. spadanie 
 

♫ 

 

Dawniej 
bardzo bardzo dawno 
bywało solidne dno 
na które mógł się stoczyć 
człowiek 
 
człowieka który się znalazł na dnie 
dzięki swej lekkomyślności 
lub dzięki pomocy bliźnich 
oglądano z przerażeniem 
zainteresowaniem 
nienawiścią 
radością 
wskazywano na niego 
a on czasem dźwigał się 
podnosił 
splamiony ociekał 
 
Było to solidne dno 
można powiedzieć 
dno mieszczańskie 
 
inne dno było przeznaczone 
dla pań inne dla panów 
w tamtych czasach bywały 
na przykład kobiety upadłe 
skompromitowane 
 
bywali bankruci 
gatunek obecnie prawie 
nieznany 
swoje dno miał polityk 
kapłan kupiec oficer 
kasjer i uczony 
 
bywało niegdyś także drugie dno 
obecnie istnieje jeszcze mgliste 
wspomnienie 
ale już dna nie ma 
i nikt nie może 
stoczyć się na dno 
ani leżeć na dnie 
 
Dno o którym wspominają 
nasi rodzice 
było czymś stałym 
na dnie 
jednak 
było się kimś 
określonym 
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człowiekiem straconym 
człowiekiem zgubionym 
człowiekiem który 
dźwiga się 
z dna 
 
z dna można też było 
wyciągać ręce wołać "z głębokości" 
obecnie gesty te nie mają większego 
znaczenia 
w świecie współczesnym 
dno zostało usunięte 
ciągłe spadanie 
nie sprzyja postawom 
malowniczym pozycjom 
niezłomnym 

 

słowo spadanie 
nie jest słowem właściwym 
nie objaśnia tego ruchu 
ciała i duszy 
w którym 
przemija człowiek współczesny 
 
zbuntowani ludzie 
potępione anioły  
spadały głową w dół 
człowiek współczesny spada 
we wszystkich kierunkach równocześnie 
w dół w górę na boki 
na kształt róży wiatrów 
 
spadając uprawiamy nasze ogrody 
spadając wychowujemy dzieci 
spadając czytamy klasyków 
spadając skreślamy przymiotniki 
 
dawniej spadano i wznoszono się pionowo 
obecnie spada się poziomo 

 

muzyka: Handel 5/3 

 

Komentarz 

O tempora, o mores! Jak to możliwe, że od Starożytności ludzie mówią, że dawniej to było 

lepiej, a ten świat ludzki nadal trwa? Nie mam na to pytanie innej odpowiedzi, że takie starcze 

biadolenie jest w gruncie rzeczy niezasadne. Świadczy o tym, że powiedzenie tempora mutant et 

nos mutamus in illis nie jest trafne, przynajmniej w niektórych przypadkach. Biadolenie bierze 

się bowiem stąd, że właśnie nie zmieniamy się stosownie do nieuchronnych zmian otaczającego 

świata. Im bardziej jesteśmy starsi, tym mniej jesteśmy elastyczni, a więc podatni na zmiany. 

Trzeba jednak przyznać, że rozwój technologiczny wypasażył nas w różnego rodzaju 

przyspieszenia, czy to przemieszczania się (silniki maszyn), czy kontaktowania się (telefony 

mobilne), czy wreszcie pozyskiwania informacji (internet). To wszystko, wzięte razem, bo 

inaczej nie można, powoduje, że sprawy nie dzieją się już w długich prostych liniach i po kolei - 

jedna po drugiej. Wiersz na wiec rację, że obecnie funkcjonujemy w wielu kierunkach 

równocześnie. A czy jest to spadanie? Tak bym tego nie nazwał. 

  



9. ostroga 
 

♫ 

 

Dziś napadł mnie 
upiór nicości 
drwił z całego życia 
z kryształowych szczytów 
i płytkich otchłani 
dręczył rzucał 
z kąta w kąt 
z domu na ulicę 
 
dopiero kiedy 
zoczył karuzelę 
i białe nogi dziewczyny 
w niebie 
oraz fryzurę 
jej kawalera 
który przekładał 
z ręki do ręki 
niebieską różę 
uspokoił się 
zamknął oko 
którym mnie ranił 
od rana jak ostrogą 
z gwiazdy 

 

 

 

 

 

muzyka: Corelli 11/3 

 

Komentarz 

Scenka rewelacyjna. Intelektualista, doznający kryształowych szczytów, ale częściej płytkich 

odchłani, wpada w lęk egzystencjalny i idzie do jakiegoś weołego miasteczka, w którym widzi 

nogi dziewczyny kręcącej się na karuzeli. Nogi są, rzecz jasna, pociągające, ale są już związane 

z młodzieńcem mającym śmieszną fryzurę i trzymającym w ręce kiczowaty sztuczny kwiat. A to 

wszystko po to, by gatunek przetrwał, co najwyraźniej uspokaja intelektualistę. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/03/09-ostroga.mp3


 

10. miłość 
 

♫ 

 

Kupiłem ci pelargonię 
niosę doniczkę w różowej bibułce. 
 

Idę ulicą 
ludzie biegną ludzie jadą ludzie krzyczą 
ten sprzedaje 
cudowny płyn na porost włosów 
szkaplerze 
trujące cukierki 
pornograficzne obrazki. 
Obok w czerwonym kościele 
grożą jeszcze śmieszni piekłem 
obiecują niebo 
zachwalają wiarę ojców naszych. 
Sprytny z rybim okiem 
i brodą jak lisia kita z miedzi 
nabił sto tysięcy nędzarzy 
w butelkę 
ogłosił bankructwo. 
 

Mrowisko się mrowi. 
Piszą anonimy, składają fałszywe świadectwa 
chorują na syfilis 
piją wódkę i eter 
gwałcą i zarzynają 
obliczają saldo. 
Obywatele miasta obłudnicy 
witają kardynała 
karmazynowy kardynał 
nie uczynił cudu 
wygwizdały go ptaki. 
Poeci grają na katarynkach 
prowadzą dialogi z Bogiem 
fałszują monetę. 

Na uniwersytecie 
profesor pod parasolem 
w czerwonym turbanie na głowie 
wykłada metafizykę, 
radzi wdychać prane. 
Bzdura obłuda fałsz. 
 

Idę ulicą 
jestem ci wdzięczny za miłość 
cieszę się pelargonią 
w różowej doniczce. 

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/03/10-milosc.mp3


To jest prawda: 
miłość uszlachetnia 
jestem lepszy 
odrobinę lepszy 
wierzymy w to oboje. 

 

muzyka: Corelli 6/2 

 

Komentarz 

Kolejny obrazek rodzajowy Bardzo dobrze wyobrażam sobie Różewicza o wyglądzie portietra 

niosącego pelargonię w kiczowatej różowej bibułce. Tyle że ta pelargonia pozwala - siłą miłości 

- wzbić się ponad otaczający blichtr. 

 

11. sen i przebudzenie 
 

♫ 

 

 
Muzyka: Handel 12/2 

 

Komentarz 

Ten wiersz nie jest typowy dla Różewicza chodzącego po życiu raczej realnym. A tu mamy 

realizm magiczny. Może dedykacja Tuwimowi, od którego zataczamy łuk do Papuszy, tłumaczy 

jakoś proweniencję tego urokliwego wiersza. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/03/11-sen-i-przebudzenie.mp3


12. opowiadanie o starych kobietach 
 

♫ 

 

 

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/03/12-opowiadanie-o-starych-kobietach.mp3


 
 

 

 

 

 

muzyka: Corelli 8/3 

 

Komentarz 

Można odkrywać Amerykę, ginąć pod Termopilami albo na krzyżu, czy też zdobywać kosmos, 

ale wszystko to nie ma wartości, która może równać się temu, co jest niezbędne w naszym dniu 

powszednim. Bo wymiary właściwe, to wymiary dnia powszedniego. Mądrość i wrażliwość, to 

cechy, z których zbudowany jest ten wiersz. 

Pomyśleć, że kiedyś twierdziłem, że Handle jest bufonem. Teraz sądzę, że jest geniuszem, czyli 

kimś, kto za pomocą swoich narzędzi (tu: dźwięków) potrafi wyrazić coś ważnego, 

esencjonalnego. 

  



13. życzenia 
 

♫ 

 

 
 

 

 

 

 

 

muzyka: Handel 4/1 

 

Komentarz 

Chciałbym mieć wrażliwość Różewicza (nie mówiąc już o talencie). Na szczęście dzięki 

zjawiskom takim jak ten wiersz, gdy widzę, gdy ktoś grzebie w śmietniku, nie wydymam ust, 

lecz akceptuję. I wiem, że to, że jest się biednym, wyrzuconym na margines społeczeństwa, nie 

oznacza, że ktoś jet mało wartościowy. Skłonny byłbym wręcz twierdzić, że jeśli sądzić po 

pozorach o godzić się na uogólnienia, to duże pieniądze gorzej świadczą o człowieku, niż ich 

brak. 

Po raz kolejny okazuje sie, że Handel potrafi wyrazić wiele. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/03/13-zyczenia.mp3


 14. na łonie natury 
 

♫ 

 

 
 

 

 

 

 

muzyka: Handel 4/2 

 

Komentarz 

Kolejny przejaw wrażlwiości Różewicza (obraz japońskiego chłopca). 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/03/14-na-lonie-natury.mp3


15. biel się nie smuci 
 

♫ 

 

biel się nie smuci 
ani weseli 
tylko się bieli 
 
uparty 
mówię do niej 
że jest biała 
 
ale biel nie słucha 
jest ślepa 
głucha 
 
jest doskonała 
 
i staje się  
bielsza 
powoli powoli 

 

 

 

 

 

muzyka: Handel 5/6 

 

Komentarz 

Ten wiersz wybrałem przede wszystkim ze względu na jego walory formalne (tańczy), ale też 

treściowe. Jest w nim bowiem wskazanie, by odczuć ludzkich nie przenosić na rzeczy, a także 

sugestia, że mamy czego zazdrościć rzeczom. Przypomina się tu herbertowski kamień. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/03/15-biel.mp3


16. czarny autobus 
 

♫ 

 

Ten czarny autobus 
jest inny niż stado czerwonych 
kipiących jak garnek 
na blasze 
 
W środku jeden pasażer 
cierpliwy i podłużny 
w drewnianym płaszczu 
zapięty na ostatni gwóźdź 
wysiądzie na ostatnim przystanku 
 
Do tego autobusu nikt się nie pcha 
po trupach 
wprost przeciwnie 
 
Pomalujmy wszystkie autobusy 
na czarno z białym paskiem 
ich melancholijny wygląd 
skłoni ludzi 
do wzajemnej życzliwości 
przy wsiadaniu 
i przy wysiadaniu 

 

 

 

 

 

 

muzyka: Handel 6/2 

 

Komentarz 

Czarny humor najlepszej próby. Tu są perełki słowne: zapięty na ostatni gwóźdź,  nikt się tu nie 

pcha po trupach. A do tego mądre przesłanie, w innym miejscu wyrażone tak: co co swary wasze 

głupie, wnet i tak zginiemy w zupie. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/03/16-czarny-autobus.mp3


 

17. śmierć mieszczańska 
 

♫ 

 

Nie jest to śmierć nagła 
 
Nie jest to śmierć żołnierza 
który uderzony pięścią pocisku 
pada z odwróconą w niebo twarzą 
 
I nie jest to śmierć starego chłopa 
który wraca do wnętrza ziemi 
spokojnie jak do swego domu 
 
Któregoś dnia 
jest to jeden z wielu 
dni podobnych do siebie 
jak dwie krople wody 
w pełnym świetle 
albo w nocy 
zaczyna się konanie 
 
Nie jest to śmierć nagła 
 
Kiedy przestajesz 
z dnia na dzień 
nienawidzić i kochać 
kiedy odkryjesz złoty środek 
zaczyna się konanie 

 

 

 

 

 

 

 

muzyka: Corelli 9/5 

 

Komentarz 

Zdecydowana większość śmierci to śmierci mieszczańskie, które zdarzają się w dniach 

zwykłych, w których wszystko toczy się dalej, tyle że już bez tego, który umarł. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/03/17-smierc-mieszczanska.mp3


18. zabiegi 
 

♫ 

 
Nasze ciała 
to stworzenia praktyczne 
mają dusze nieśmiertelne 
ale 
kiedy zajdzie potrzeba 
żyją długo i szczęśliwie 
bez duszy 
 
jedz 
jedz owoce 
jedz biały ser 
 
Ciało chodzi na zabiegi 
ciało zabiega 
o dobre samopoczucie ciała 
nie denerwuj się 
chodź na spacery 
używaj ruchu oddychaj 
głęboko 
 
pod ziemią nie ma 
głębokiego oddechu 
 
Ciała rodziców mówią 
do ciał dzieci jedz 
to będziesz duże 
będziesz silne jedz jedz 
będziesz śliczne tłuściutkie 
 
Dobra wróżka z małego ekranu 
mówi ze słodkim uśmiechem 
a teraz dobranoc 
dobranoc państwu 
dobranoc dzieci 
dobranoc 
dobranoc 
dobranocka 
życie jest wieczne 
 
program trwa wiecznie 
 
ambicją naszą jest 
zejście do podziemi z uśmiechem 
jak z jajkiem 
w ryju 

 

 

muzyka: Handel 5/2 

 

Komentarz 

Ironia, ale ciepła. Te nasze starania o dobrostan, który tak czy inaczej jest diablo krótki. Jeśłi by 

wynieść z tego wiersza jakąś wskazówkę, to chyba taką, by zachowywać pewien dystans wobec 

wszystkiego, co robimy. 

Nie doszukałem się zywczaju wkładania jajka do ryja, a szukałem, bo sądzę, że skądś to wziął. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/03/18-zabiegi.mp3


19. Pamięci Helmuta K. 

♫ 

 

 
muzyka: Corelli 3/3 

Komentarz 

Pisanie o zmarłym jest czymś smutnym, kiedy chmury płyną po niebie, czyli zawsze. My 

umieramy, a chmurom zresztą nic do tego (kłania się Szymborska). 

Namalowana scena kontaktu z umierającym wiaarygodna i przez to przejmująca. tak jak i to, że 

świat przyjmuje naszą śmierć obojętnie. 

Kolejny przykład na to, że muzyka baroku potrafi mówić o sprawach esencjonalnych. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/03/19-Pamieci-Helmuta-K.mp3


 

20. Do umarłego 
 

♫ 

 

 
 

 

 

 

 

 

muzyka: Handel 2/2 

 

Komentarz 

Część dalsza zdwiwienia, jak nieistotna da świata jest czyjaś śmierć. Jest to dla mnie 

spostrzeżenie ważne. Dlatego coś we mnie sprzeciwia się, gdy słyszę lamenty wobec śmierci 

jakiegoś celebryty. Przecież w tym samym dniu, godzinie, a nawet minucie umiera ktoś inny. 

Zapewne w gorszych warunkach, z większym cierpieniem. 

Przed chwilą przeczytałem, dzięi internetowi, że na Ziemi jeden człowiek umiera co pół 

sekundy. Jak więc można się tym przejmować, zwłaszcza, gdy okazuje się, że jeden człowiek 

rodzi się w czasie nieco krótszym. Tworzymy więc gigantyczne mrowisko. Nie ma więc niczego 

oburzającego w tym, że ktoś idzie na bal z rudowłosą, gdy niedawno zmarł jego przyjaciel. 

Śmierć liczy się tak naprawdę tylko dla umierającego, a i tak jest wkalkulowana jako pewnik. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/03/20-Do-umarlego.mp3


21. Ostatnia rozmowa 
 

♫ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

muzyka: Handel 3/2 

 

Komentarz 

Serię wierszy o śmierci (16-21) kończy uspokajająca myśl, że bez niej byłoby gorzej. Chyba 

potrafię sobie wyobrazić tę nudę, opisywaną przez Borghesa i Herberta. Co więc ma sens? Carpe 

diem. Chwytać dzień w sposób, jaki ktoś uzna dla siebie za najlepszy. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/03/21-Ostatnia-rozmowa.mp3


22. Elegia prowincjonalna (fr) 
 

♫ 

 
III. Czerwony dywan 
 
Jakże chce mi się śmiać z tych 
którzy nie widzieli czerwonego 
dywanika nad moim łóżkiem 
a mówią życie życie 
 
którzy nie odkryli tajemnicy 
zielonego pączka 
ukrytego w uśmiechu żony 
która wchodzi i staje przede mną 
bezradna 
jak ręce pełne kwiatów 
 
oto kultury i cywilizacje 
tak doskonałe i piękne jak koła 
w które jesteście wpisani 
oto ja który poznałem 
prawdę zakrytą przed wami 
poznałem złą tajemnicę 
rozwieszoną miedzy 
ścianą a moim obliczem 
 
nie ma tu miłości ani wyobraźni 
nie ma czułości ani zwątpienia 
nie ma przeszłości ani przyszłości 
nie ma żalu 
 
żywi i umarli 
są jak pudełka tekturowe 
jak piramida z drewnianych klocków 
żona jest jak ręka lewa 
albo sufit albo gwiazda 
 
wspomnienie o przyjacielu 
jest tak bezbarwne 
jak wspomnienie o 
lasce która zginęła w poczekalni 
 
Węch słuch smak wzrok i 
martwe ptaki z rozdziawionymi dziobami 
odlatujące 
 
Jakże chce mi się śmiać z tych 
którzy nie widzieli czerwonego 
dywanika nad moim łóżkiem 
a mówią życie życie 
 
oto dywan samolot 
który unosi się nad wodami 
oto sąd ostateczny 
staniecie przed nim 
i zdacie rachunek 
ze wszystkich zmysłów. 
 

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/03/22-Elegia-prowincjonalna.mp3


VI. Ulica kota w worku 
 
Bo to jest uliczka bez rąk i nóg  
uliczka bez głowy 
 
W dzień rozmawiamy tkliwie 
z drzewami które się karmią światłem 
na pastwę deszczu który jest 
monotonny 
 
Bo to jest ślepa uliczka 
uliczka jak szklana kula 
bo to jest uliczka bez rąk 
 
Chłop tu raz wjechał 
z furką drzewa zabłądził ot tak 
dzieci mówiły z wielką powagą koń 
 
mówiły z uśmiechem koń koń 
najmniejszy spytał 
mamusiu dlaczego koń 
 
Bo to jest uliczka bez rąk 
i nóg uliczka bez głowy 
 
Dorośli na niej pogrzebani 
w ziemi po szyję w ubraniach 
skrojonych bardzo źle 
nie podnoszą oczu do nieba 
 
Bo to jest ślepa uliczka 
uliczka jak szklana kula 
bo to jest uliczka bez rąk 
 
Tylko ślepiec zręcznie wymija mur 
tu tam tu 
 
Tam małe pociągi ryczą 
jak stalowe cielęta 
do matki w przestrzeni 
 
Konduktor przykłada 
dwa palce do daszka domku 
w którym mieszkają zabawki 
chłopiec w niebieskich 
skarpetkach siedzi 
z rozchylonymi ustami 
 
wskazuje i nazywa po imieniu 
 
pyta dlaczego dlaczego.  

 

muzyka: Handel 12/4 

 

Komentarz 

Ot i coś nowego w poezji Różewicza: surrealizm. Gorzki, bo pokazujący, że wpadamy w jakąś 

ślepą uliczkę, z której nie widzimy już nieba. Ważny, bo pokazujący, że czerwony dywanik nad 

moim łóżkiem, czyli coś, co jest właściwe tylko mnie, jest ważniejszy (dla mnie oczywiście) od 

czegokoliwek innego. 

  



23. uczeń czarnoksiężnika 
 

♫ 

 

 
 

 

 

 

 

 

muzyka: Torelli 9/1 

 

Komentarz 

Gdy słucham tę muzykę połączoną z tym wierszem, to myślę sobie, że ona, tak jak ten wiersz, 

oddaje to, jak zachwycający jest ten świat, a zarazem to, że nas oślepia, na skutek czego 

błądzimy wśród jego bogactwa. Przypomina się wiersz Quasimodo o tym, że zaraz jest wieczór. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/03/23-uczen-czarnoksieznika.mp3


 

24. Przyszli, żeby zobaczyć poetę 
 

♫ 

 

 

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/03/24-Przyszli-zeby-zobaczyc-poete.mp3


 
 

 

 

 

 

muzyka: Torelli 9/2 

 

Komentarz 

Mnie zajęło mniej więcej 60 lat, by zwątpić w sens działania. No chyba, że jest się Szekspirem, 

Bachem, Einsteinem. Bo gdy się nie jest, to działanie rodzi bylejakość. Tym niemniej jesteśmy 

na nie skazani, by zarabiać na życie. Mam nazieję, że gdy będę emerytem, będę umiał robic nic, 

czego - co ważne - nie należy mylić z nierobieniem niczego. Bo w tym, jak sądzę, tkwi różnica 

miedzy zapijaczonym żulem a taoistą . Obaj nie robią niczego, ale pierwszy z bezmyślności i 

lenistwa, a drugi z decyzji, by robić nic, które zresztą, nie ukrywajmy tego, staje się w ten 

sposób czymś. 

  



 

25. moje usta 
 

♫ 

 

 
 

 

 

 

 

 

muzyka: Torelli 9/5 

 

Komentarz 

Żeby robić nic (zob. poprzedni wiersz), trzeba uwolnić się od przymusu robienia czegoś, co w 

otaczającym świecie ma jakąś wartość. Uwolnić się od biadolenia, że może dzień minął nie tak 

owocnie, jak mógłby. W środku zegara odziedziczonego po Dziadku Konstantym umieściłem 

motto "nie miej pustych dni", które Wańkowicz powiedział współpracownicy, gdy ta spytała go 

o poradę, jak żyć. I to jest dylemat: jak żyć, jak żyć? Wymagać od siebie, czy sobie odpuścić? W 

wierszu Różewicz zdaje się wahać. Najpierw żałuje, że zużył swój brylant-dzień banalnie, a 

potem przypuszcza, ze może właśnie tak należy. Kto wie, jak powinno sie przeżywać dzień? czy 

droga środka daje tu dobre wskazówki? 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/03/25-moje-usta.mp3


 

26. Czas na mnie 
 

♫ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

muzyka: Torelli 6/1 

 

Komentarz 

Genialny wiersz mówi sam za siebie wszystko, co trzeba powiedzieć.  

Ja mogę tylko dodać, że Torelli po raz kolejny udowadnia, że jego muzyka też tłumaczy esencję 

życia. 

 

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/03/26-Czas-na-mnie.mp3
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