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Wstęp 
 

 

 

 Pełna gama poezji - od przeuroczych light verses po larkinowską głębię. Trudno jest więc 

komentować ogólnie ten zbiór. Większośc poetów, którzy tu goszczą, urodziła się w XIX w. 

(najstarszy w 1812 r.), a żyjący najpóźniej z nich zmarł w 2003 r. Uzasadnia to więc podtytuł 

zbioru.  

 Część I ma dwóch bohaterów: czas i człowieka. Nietrudno zgadnąć, który z nich gra 

swoją rolę krócej. Ten nasz wspólny dramat jest opowiedziany w każdym z pięciu wierszy tej 

części w inny sposób. Najpierw z dużym żalem (1), potem z wyrzutem, że nie wykorzystujemy 

tego pierwszego bohatera należycie (2), potem baśniowo (3), dziecinnie (4), a w końcu stoicko 

(5). 

 Część II pokazuje, że chyba nikt Anglosasów nie pobije w inteligentnym poczuciu 

humoru. Żartujemy więc sobie, żartujemy, a zza tych żartów wyzierają czy to tęsknota za udaną 

wędrówką na zawsze we dwoje (6), czy to postulat odwagi czynu (daleko stąd jest taki ląd, skąd 

się ludzie wywodzą obficie - 7), zachęta do posiadania świata własnej wyobraźni (8), zachwyt 

nad przyrodą (9) dostrzeżenie, że otoczeni jesteśmy sprawami dziwnymi (10 i 11), a w końcu 

poważny skądinąd dylemat, czy być razem, czy osobno (12). 

 Część III ma charakter dyrektywalny. Najpierw idzie ważne przecież zalecenie, by być 

kowalem swego losu (13 i 14), z czego zreszta wynika samotność (15). Potem idzie nakaz 

włóczęgostwa (16), a na koniec zakaz życia bez fermaty (17). 

 Część IV jest strukturą swobodną. Swobodnie więc rysuje wersję świata 

szlachetniejszego od naszego, zapewne utopijną (18), by zaraz sprowadzić nas na ziemię 

spostrzeżeniem, że za tym, co wydaje się wspaniałe, może kryć się rozpacz (19). Na koniec 

konkluzja, że świat natury jest jakoś lepszy, a na pewno trwalszy, niż ten stworzony przez 

człowieka (20 i 21).  

 Całość kończy się dźwiękiem fal rozbijających się o brzeg. 

 

 

Tłumaczenia. Cichym bohaterem tego zbioru jest Barańczak, cudnie tłumaczący zwłaszcza 

poezję lekką. Są też tłumaczenia moje, z których najbardziej zadowolony jestem z 4 i 15. 

 

 

Muzykę uważam za silną stronę tego tomiku. Jest to istnie eklektyczna zbieranina. Jej trzonem 

są utwory proweniencji anglosaskiej. Wstrydzę się teraz, że nie zapisałem kiedyś, kto jest 

wykonawcą poszczególnych utowrów. Teraz raczej nie jestem w stanie tego ustalić. Trafiły się 

też dwa utwory z filmów (Ostatni Mohikanim i Winnetou), trzy onomatopeiczne (tykanie zegara, 

gdakani i ocean) i jeden Bach (na początek). Naczelną, a w zasadzie jedyną zasadą wyboru było 

to, by podkład pasował do wiersza. I to się chyba udało - od Bacha po Winnetou. Jeśli lubię 

słuchać tego zbioru, a lubię, to w dużej mierze dzięki muzyce. 

  



Część I 
 

 

O przemijaniu 
 

 

♫ 
 

 

1. Rock Me to Sleep / Kołysz mnie do snu 
 

♫ 
 

Elizabeth Akers Allen  (1832-1911) 
 

 

Backward, turn backward, O Time, in your flight,  
Make me a child again just for tonight!  
Mother, come back from the echoless shore,  
Take me again to your heart as of yore;  
Kiss from my forehead the furrows of care,  
Smooth the few silver threads out of my hair;  
Over my slumbers your loving watch keep;—  
Rock me to sleep, mother, – rock me to sleep!  
 
Backward, flow backward, O tide of the years!  
I am so weary of toil and of tears,—       
Toil without recompense, tears all in vain,—    
Take them, and give me my childhood again!  
I have grown weary of dust and decay,—     
Weary of flinging my soul-wealth away;  
Weary of sowing for others to reap;—     
Rock me to sleep, mother – rock me to sleep!  
 
Tired of the hollow, the base, the untrue,  
Mother, O mother, my heart calls for you!  
Many a summer the grass has grown green,  
Blossomed and faded, our faces between:  
Yet, with strong yearning and passionate pain,  
Long I tonight for your presence again.  
Come from the silence so long and so deep;—     
Rock me to sleep, mother, – rock me to sleep!  
 
Over my heart, in the days that are flown,  
No love like mother-love ever has shone;  
No other worship abides and endures,—        
Faithful, unselfish, and patient like yours:  
None like a mother can charm away pain  
From the sick soul and the world-weary brain.  
Slumber’s soft calms o’er my heavy lids creep;— 
Rock me to sleep, mother, – rock me to sleep!  

Zawróć, o zawróć, o czasie, swój bieg 
Niech cofnę się znowu w dziecięcy wiek 
A ty, mamo, wróć, skąd nie słyszę cię już 
I znowu całego mnie w serce swe włóż 
Odcałuj mi z czoła bruzdy mych trosk 
Strzepnij gdy siwy zobaczysz tam włos 
Nad snem mym miłości twej straże niech staną 
Kołysz mnie do snu, kołysz mnie, mamo. 
 
Zawróć, o zawróć, odpływie mych lat 
Tak pełen znoju i łez jest mój świat 
Znój bez odpłaty, łzy na próżno lane  
Oddal i zwróć mi dzieciństwo zabrane 
Rosłem świadomy pyłu i gnicia 
Świadom, że szczęście grzebię za życia 
Świadom, że sieję, a inni zbierają 
Kołysz mnie do snu, kołysz mnie, mamo. 
 
Zmęczone, bo pustka i kłamstwo dokoła 
Me serce ciebie, mamo, mamo, woła 
Trawy przez tak wiele lat wciąż wzrastały 
Wśród naszych twarzy kwitły i szarzały 
A dziś pragnienie i ból z taką siłą 
Tęsknotę budzą, byś znów ze mną była 
Wróć z ciszy, co tak głęboko cię zabrała 
Kołysz mnie do snu, kołysz mnie, mamo. 
 
W moim sercu przez te wszystkie dni 
Matczyna miłość wciąż najmocniej lśni 
Bo tylko ona tak wciąż trwa i trwa 
Wierna, oddana, cierpliwa, jak twa 
i tylko matka ból tak oddalić umie 
Co w chorej duszy, znużonym rozumie 
Spokojne fale snu powieki przymykają 
Kołysz mnie do snu, kołysz mnie, mamo. 

 

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/01/Czesc-1-1.mp3
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przekład: KJ 

 

muzyka: Bach, Sinfonia z Kantaty 156 (Leusink) 

 

Komentarz 

Zadowolony jestem ze swojego przekładu, a niezadowolony z mojej recytacji po angielsku, która 

brzmi jakbym miał w ustach kluski. Mogliby mnie zatrudnić na jakiejś stacji kolejowej gdzieś na 

amerykańskiej prowincji.  

Wiersz ten mnie wzrusza silnie, ale nie dlatego, że przywołuje moje synowskie odczucia, ale 

dlatego, że nigdy nie miałem takiej relacji z moją mamą, by mnie, jako osobę już myślącą 

kołysała i by odganiała moje troski. Takie coś nie miało miejsca. Wiem, że moja siostra się z 

tym zgadza. Tak więc wzruszam się, bo jakieś ciepło i spokojny smutek biją z tego wiersza. 

No i udał się nam (oboiście, Leusinkowi i mnie) podkład muzyczny, w którym, pomijając już 

nieziemską linię melodyczną, ostinatowy dwudźwięk smyczków kojarzy mi się ze skrzypieniem 

kołyski.  

 

2. Time 
 

♫ 
 

Pink Floyd 
 

Ticking away the moments that make up a dull day  
You fritter and waste the hours in an offhand way.  
Kicking around on a piece of ground in your home town  
Waiting for someone or something to show you the way.  
 
Tired of lying in the sunshine staying home to watch the rain.  
You are young and life is long and there is time to kill today.  
And then one day you find ten years have got behind you.  
No one told you when to run, you missed the starting gun.  
 
And you run and you run t' catch up with the sun but it's sinking  
Racing around to come up behind you again.  
The sun is the same in a relative way but you're older,  
Shorter of breath and one day closer to death.  
 
Every year is getting shorter; never seem to find the time.  
Plans that either come to naught or half a page of scribbled lines  
Hanging on in quiet desperation is the English way  
The time is gone, the song is over,  
Thought I'd something more to say. 

 

muzyka: tykanie zegara 

 

Komentarz 

I co z tego, że nie napisał tego żaden uznany poeta? Wszystkim, którzy nie obcują z poezją dla 

snobizmu i nie boją się tego, że może być prosta, ten utwór powinien się podobać. Powinno się 

w nim dostrzegać jakże ważny apel o nietracenie czasu, który, niestety, z perspektywy życia 

jednego człowieka, nie chce biec koliście w nawracającej pętli, jak słońce. Nic dwa razy się nie 

zdarza.  

Obawiam się, że adresatem tego wiersza jest zdecydowana większość mieszkańców Ziemi i że 

do zdecydowanej większości adresatów apel w gruncie rzeczy nie trafia, nawet jeśli posłuchali 

utworu Pink Floyd. Swoją drogą, zastanawiam się, skąd taka dojrzałość u młodych przecież 

członków tego zespołu. Nie dziwne więc, że dla mnie ich muzyka to szczyt muzyki rockowej. 
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3. Nursery Rhyme of Innocence and Experience 
 

♫ 
 

Charles Causley  (1917 – 2003) 
 

I had a silver penny  
And an apricot tree  
And I said to the sailor  
On the white quay 

‘Sailor O sailor  
Will you bring me  
If I give you my penny  
And my apricot tree 

‘A fez from Algeria  
An Arab drum to beat  
A little gilt sword  
And a parakeet?’ 

And he smiled and he kissed me  
As strong as death  
And I saw his red tongue  
And I felt his sweet breath 

‘You may keep your penny  
And your apricot tree  
And I’ll bring your presents  
Back from sea.’ 

O the ship dipped down  
On the rim of the sky  
And I waited while three  
Long summers went by 

Then one steel morning  
On the white quay  
I saw a grey ship  
Come in from sea 

Slowly she came  
Across the bay  
For her flashing rigging  
Was shot away 

All round her wake  
The seabirds cried  
And flew in and out  
Of the hole in her side 

Slowly she came  
In the path of the sun  
And I heard the sound  
Of a distant gun 

And a stranger came running  
Up to me  
From the deck of the ship  
And he said, said he 

‘O are you the boy  
Who would wait on the quay  
With the silver penny  
And the apricot tree? 

‘I’ve a plum-coloured fez  
And a drum for thee  
And a sword and a parakeet  
From over the sea.’ 

‘O where is the sailor  
With bold red hair?  
And what is that volley  
On the bright air? 

‘O where are the other  
Girls and boys?  
And why have you brought me  
Children’s toys?’ 

 

 

muzyka: Falling into poetry 

 

Komentarz 

Realizm magiczny to narzędzie, które wprawia mnie w stupor. Bo z jednej strony jest dużo 

elementów, które zdają się układać całkiem racjonalnie, ale nad tym wszystkim jest coś 

przeciwnego. A najlepsze jest to u Saramago. Tu też jest bardzo dobrze, bo ta mieszanka 

przeciwnych elementów ubrana jest w przepiękną formę czterowiersza o znakomitym rytmie i 

rymach w wersach 2 i 4. A jeśli chodzi o treść, to najpierw mamy nadzieję, za której spełnienie, 

jak się zdaje, nie trzeba nic płacić, jeśli pominie się pojawiające się już wtedy wrażenie 

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/01/3-Nursery-Rhyme.mp3


nieuchronnej śmierci. No, ale płyniemy do przodu, oczywiście, że nie bez trudności, a gdy 

gdzieś tam w końcu dopływamy, ze strzaskanym masztem, to okazuje się, że to na co mieliśmy 

nadzieję, nie jest wcale tak wartościowe, jak się spodziewaliśmy. A po drodze dużo zgubliliśmy, 

też gdy chodzi o innych ludzi. 

 

 

 

Muzyka w tym nagraniu, któe mogę słuchać i słuchać, oddaje spokojnie 

nieuchronność naszej doli. Uwielbiam ten wiersz, choć jest tak cholernie 

nietaoistyczny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Wiosna i jesień / Spring and Fall 
 

♫ 
 

Gerard Manley Hopkins  (1844–1889) 
 

 

Margaret, are you grieving  
Over Goldengrove unleaving?  
Leaves, líke the things of man, you  
With your fresh thoughts care for, can you?  
Áh! as the heart grows older  
It will come to such sights colder  
By and by, nor spare a sigh  
Though worlds of wanwood leafmeal lie;  
And yet you wíll weep and know why.  
Now no matter, child, the name:  
Sorrow’s springs are the same.  
Nor mouth had, no nor mind, expressed  
What heart heard of, ghost guessed:  
It ís the blight man was born for,  
It is Margaret you mourn for.  

Czy ty się, Gosiu, smucisz tym, że 
Drzewa w parku świecą pustką? 
I liście, jakby ludźmi były, 
Ogarniasz świeżą młodą troską? 
Cóż, gdy serce jest już starsze, 
Widoki te przyjmuje chłodniej 
A potem nawet już nie westchnie, 
Choć tyle martwych liści spadnie. 
Lecz płakać będziesz i wiedz czemu. 
Nazwy, dziecko, są nieważne: 
Źródła smutku są niezmienne. 
Nie wyrażą usta, umysł, tego co 
usłyszy serce, duch odgadnie: 
Człowiek także zwiędnąć musi 
Więc się sobą, Gosiu, smucisz. 

 

przekład: KJ 

muzyka: Autumn Leaves 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/01/4-Spring-and-fall.mp3


 

Komentarz 

Jezuitów na ogół nie lubię. ale Gerard poruszył mnie do głębi. 

Dlatego udał mi się przekład, który - pomimo 

bałwochwalczego stosunku do tłumaczeń Barańczaka - 

uważam za lepszy od jego (zob. obok skan). 

 

 
 

 

 

 

 

5. Dni 
 

♫ 
 

Philip Larkin  (1922-1985) 
 

 
 

przekład: Barańczak 

 

muzyka: Mist covered mountains 

 

Komentarz 

Bibliotekarz Larkin, zapewne rozpoczynajac jeden ze swoich niezbyt lubianych dni, zadał 

pytanie, które tylko poezja zadać może. I tu widzimy jasno, że herberotwskie pytanie, czym 

byłby świat bez krzataniny poety, jest w gruncie rzeczy retoryczne. Bo wiadomo, że byłby mało 

warty.  

Wobec obserwacji, że jest jakieś grono ludzi, które uważa się za poetów, którego to sądu nie 

zawsze podzielam, wymyśliłem sobie test - papierek lakmusowy: każdego, kto mieni się poetą, 

spytać „po co są dni?”. 

Obraz księdza i lekarza pędzących w długich płaszczach przez pola mam w oczach jako żywy i 

uważam, że jest godny sfilmowania. 
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Część II. 
 

 

Na lżejszą nutę ale z jakim wdziękiem 
 

♫ 
 

 

6. The Owl and the Pussy Cat 
 

♫ 
 

Edward Lear  (1812-1888) 
 

I 
The Owl and the Pussy-cat went to sea  
In a beautiful pea-green boat,  
They took some honey, and plenty of money,  
Wrapped up in a five-pound note.  
The Owl looked up to the stars above,  
And sang to a small guitar,  
"O lovely Pussy! O Pussy, my love,  
What a beautiful Pussy you are,  

You are,  
You are!  

What a beautiful Pussy you are!"  
II  

Pussy said to the Owl, "You elegant fowl!  
How charmingly sweet you sing!  
O let us be married! too long we have tarried:  
But what shall we do for a ring?"  
They sailed away, for a year and a day,  
To the land where the Bong-Tree grows  
And there in a wood a Piggy-wig stood  
With a ring at the end of his nose,  

His nose,  
His nose,  

With a ring at the end of his nose.  
III  

"Dear Pig, are you willing to sell for one shilling  
Your ring?" Said the Piggy, "I will."  
So they took it away, and were married next day  
By the Turkey who lives on the hill.  
They dined on mince, and slices of quince,  
Which they ate with a runcible spoon;  
And hand in hand, on the edge of the sand,  
They danced by the light of the moon,  

The moon,  
The moon,  

They danced by the light of the moon 
 

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/01/Czesc-2-1.mp3
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muzyka: The Owl 

Komentarz 

Wiersz określany jako „nonsense poem”. Oczywiście, realność udzielania ślubów przez indyka 

jest niska. Ale czy to, że jakaś para wybiera się w podróż i osiąga szczęście, nie jest już bardziej 

realne? Przynajmniej warto się temu przysłuchać i wziąć przykład. Nawet gdy to zdaje się 

trudne, czy wręcz nonsensowne. 

 

7. Dziąble 
 

♫ 
 

Edward Lear 
 

 

 
  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/01/7-Dziable.mp3


 

przekład: Stanisław Barańczak 

 

muzyka: Dance Of Celts-05 

Komentarz 

Znowy bierzmy przykład. Teraz wyruszajmy w podróż nie po to, by utworzyć związek, ale by 

śmiało osiągnąć jakiś cel. Więc uznać, że coś jest warte zachodu, potem wytężyć się, by to coś 

zaistniało i móc zakrzyknąć: O Timbaballo! 

Translatorski geniusz Barańczaka jest niepowtarzalny. 

 

 

 

8. The Land of Nod 
 

♫ 
 

Robert Louis Stevenson  (1850–1894)  
 

From breakfast on all through the day  
At home among my friends I stay;  
But every night I go abroad  
Afar into the land of Nod. 

All by myself I have to go,  
With none to tell me what to do—  
All alone beside the streams  
And up the mountain-sides of dreams. 

The strangest things are there for me,  
Both things to eat and things to see,  
And many frightening sights abroad  
Till morning in the land of Nod. 

Try as I like to find the way,  
I never can get back by day,  
Nor can remember plain and clear  
The curious music that I hear.  

 

muzyka: Sláinte Theilinn 

Komentarz 

No i znowu w poezji lekkiej znajduję coś ważnego. Tym razem posiadanie krainy marzeń. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/01/8-The-Land-of-Nod.mp3


 

 

9. Trees 
 

♫ 
 

Joyce Kilmer  (1886-1918) 
 

I think that I shall never see 
A poem lovely as a tree. 
 
A tree whose hungry mouth is prest 
Against the earth’s sweet flowing breast; 
 
A tree that looks at God all day, 
And lifts her leafy arms to pray; 
 
A tree that may in Summer wear 
A nest of robins in her hair; 
 
Upon whose bosom snow has lain; 
Who intimately lives with rain. 
 
Poems are made by fools like me, 
But only God can make a tree 

 

 

 

muzyka: O God Thou Art the Father 

 

Komentarz 

Kilmerowi zarzucano naiwność treściową i formalną. Budzi to mój protest, zwłaszcza wobec 

tego, że zginął młodo w głupiej wojnie zamiast umrzeć staro, patrząc na cud, jakim jest drzewo. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/01/9-Trees.mp3


 

10. Antigonish 
 

♫ 
 

Hughes Mearns  (1875-1965) 
 

Yesterday, upon the stair,  
I met a man who wasn't there  
He wasn't there again today  
I wish, I wish he'd go away...  
 
When I came home last night at three  
The man was waiting there for me  
But when I looked around the hall  
I couldn't see him there at all!  
Go away, go away, don't you come back any more!  
Go away, go away, and please don't slam the door... (slam!)  
 
Last night I saw upon the stair  
A little man who wasn't there  
He wasn't there again today  
Oh, how I wish he'd go away.. 

 

muzyka: Paddy Fathy's Reel_Dinny's Fancy 

 

Komentarz 

Można ten wiersz sprowadzić do zabawnej słownej gry z bytem i niebytem, można też traktować 

go jako przypowieść o duchu (co ponoć było jego inspiracją) a w końcu jako o wyłącznie 

subiektywnym wytworze umysłu, który prześladuje. 

Po latach, gdy przygotowuję zbiór w formacie PDF, stwierdzam, że nagrałem tylko kawałek tego 

wiersza i na dodatek niewiernie. Co gorsza, nie mogę ani w notatkach, ani w necie znaleźć 

wersji, na której się oparłem. I met a poem that wasn’t there? 

 

11. Drób 
 

♫ 
 

Ogden Nash  (1902-1971) 
 

 
 

przekład: Stanisław Barańczak 

muzyka: gdakanie 

Komentarz 

Geniusz translatorski Barańczaka nie powinien być kwestionowany. Najbardziej podoba mi się 

użycie słowa „kurze”. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/01/10-Antigonish.mp3
https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/01/11-Drob.mp3


 

 

 

12. Oh, When I Was in Love with You 
 

 

♫ 
 

Alfred Edward Housman  (1859-1936) 
 

Oh, when I was in love with you, 
Then I was clean and brave, 
And miles around the wonder grew 
How well did I behave. 
 
And now the fancy passes by, 
And nothing will remain, 
And miles around they'll say that I 
Am quite myself again. 

 

 

 

muzyka: Geese In The Bog 

 

Komentarz 

Coś w tym jest. Związek daje dużo, ale przecież także ogranicza.  

Autor wcale nie był takim luzakeim, jak można byłoby sądzić z tego wiersza. Całkiem poważny 

był z niego scholar. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/01/12-When-I-Was-in-Love-with-You.mp3


 

 

 

 

 

Część III.  
 

 

O wartościach i wyborach 
 

♫ 
 

 

 

 

 

13. The Winds of Fate 
 

♫ 
 

Ella Wheeler Wilcox  (1850-1919) 
 

One ship drives east and another drives west 
With the selfsame winds that blow. 
'Tis the set of the sails, 
And Not the gales, 
That tell us the way to go. 
Like the winds of the sea are the ways of fate; 
As we voyage along through life, 
'Tis the set of a soul 
That decides its goal, 
And not the calm or the strife 

 

 

 

muzyka: Caoineadh 

 

Komentarz 

Homo dictus in se semper divitias habet.  

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/01/Czesc-3-1.mp3
https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/01/13-The-winds-of-fate.mp3


 

 

14. Invictus 
 

♫ 
 

 

Wiliam Ernest Henley  (1849-1903) 
 

 

Out of the night that covers me,  
Black as the pit from pole to pole,  
I thank whatever gods may be  
For my unconquerable soul.  
 
In the fell clutch of circumstance  
I have not winced nor cried aloud.  
Under the bludgeonings of chance  
My head is bloody, but unbowed.  
 
Beyond this place of wrath and tears  
Looms but the Horror of the shade,  
And yet the menace of the years  
Finds and shall find me unafraid.  
 
It matters not how strait the gate,  
How charged with punishments the scroll,  
I am the master of my fate,  
I am the captain of my soul.  

Z nocy co wciąż otacza mnie, 
Czarnej jak dół, gdziekolwiek się ruszę, 
Dziękuję bogom, czymkolwiek zdają się 
Za mą niezwyciężalną duszę. 
 
W złowrogim okoliczności chwycie 
Nie słabnę i nie ratuję się wrzawą. 
Zdany na ślepego losu bicie 
Głowę mam podniesioną, choć krwawą. 
 
Poza tym miejscem gniewu i łez 
Nie widać nic, tylko straszą cienie, 
Lecz groźbę wciąż płynących lat 
Przyjmuję i przyjmę nieustraszenie. 
 
Nieważne jak trudne przejścia są 
I jakie kary gdzieś tam wypisane. 
Ja jestem mistrzem mego losu 
I duszy mojej kapitanem. 

 

 

przekład: KJ 

 

muzyka: Promentory (z filmu Ostatni Mohikanin) 

 

Komentarz 

Autor napisał ten wiersz w szpitalu, walcząc z gruźlicą kości, która zabrała mu część nogi. 

Twerdzi się, że ten wiersz jet wyrazem jego duchowej siły w obliczu choroby. A mnie się 

wydaje, że posłużył jako środek wzmacnania się wobec trudności, a więc świadczy raczej o 

słabości, z którą trzeba się zmagać, by iść do przodu. W tym sensie wiersz ten jest bardziej 

ludzki. 

Znowu jestem zadowolony z mojego tłumaczenia. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/01/14-Invictus.mp3


 

 

15. Solitude 
 

 

♫ 
 

 

 

Ella Wheeler Wilcox 
 

Laugh, and the world laughs with you; 
Weep, and you weep alone; 
For the sad old earth must borrow its mirth, 
But has trouble enough of its own. 
Sing, and the hills will answer; 
Sigh, it is lost on the air; 
The echoes bound to a joyful sound, 
But shrink from voicing care. 
 
Rejoice, and men will seek you; 
Grieve, and they turn and go; 
They want full measure of all your pleasure, 
But they do not need your woe. 
Be glad, and your friends are many; 
Be sad, and you lose them all,— 
There are none to decline your nectared wine, 
But alone you must drink life’s gall. 
 
Feast, and your halls are crowded; 
Fast, and the world goes by. 
Succeed and give, and it helps you live, 
But no man can help you die. 
There is room in the halls of pleasure 
For a long and lordly train, 
But one by one we must all file on 
Through the narrow aisles of pain 

 

 

muzyka: Heyr, Himna Smidur 

 

Komentarz 

Poetka bywała krytykowana za prostotę swoich wierszy. A u mnie jest dwukrotnie. A takiego, 

nie przymierzając, Eliota, nie ma w ogóle, z czego można zresztą wyciągnąć odległe od siebie 

wnioski. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/01/15-Solitude.mp3


 

 

16. A Vagabond Song 
 

 

♫ 
 

 

 

Bliss Carman  (1861-1929) 
 

There is something in the autumn that is native to my blood — 
Touch of manner, hint of mood; 
And my heart is like a rhyme, 
With the yellow and the purple and the crimson keeping time. 
 
The scarlet of the maples can shake me like a cry 
Of bugles going by. 
And my lonely spirit thrills 
To see the frosty asters like a smoke upon the hills. 
 
There is something in October sets the gypsy blood astir; 
We must rise and follow her, 
When from every hill of flame 
She calls and calls each vagabond by name. 

 

 

 

muzyka: Vagabond Song 

 

Komentarz 

Jest coś w tym wierszu, co jest zgodne z moją krwią. I nie chodzi o jesień, której nie darzę 

szczególnym względem, ale o sam zew.  

Autor wiersza łączył umiłowanie natury i poezji, której antologie przygotowywał. 

Jest mi więc bliski. 

 

 

 

 

 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/01/16-A-Vagabond-Song.mp3


 

 

17. Leisure 
 

 

♫ 
 

 

 

William Henry Davies  (1871-1940) 
 

 

What is this life if, full of care, 
We have no time to stand and stare. 
 
No time to stand beneath the boughs 
And stare as long as sheep or cows. 
 
No time to see, when woods we pass, 
Where squirrels hide their nuts in grass. 
 
No time to see, in broad daylight, 
Streams full of stars, like skies at night. 
 
No time to turn at Beauty's glance, 
And watch her feet, how they can dance. 
 
No time to wait till her mouth can 
Enrich that smile her eyes began. 
 
A poor life this is if, full of care, 
We have no time to stand and stare.  

 

 

 

muzyka: Muzyka Irlandzka 9 

 

Komentarz 

Ten wiersz wybrałem, chyba zanim stałem się adeptem taoizmu. Nie pamiętam jednak 

dokładnie, kiedy stałem się adeptem taoizmu. O tyle to nieważne, że do tego, by docenić ten 

wiersz, nie trzeba być adeptem taoizmu, a tylko mieć trochę oleju w głowie. Myślę, że w moich 

zabieganych latach średnich miałem go za mało. Teraz powtarzam sobie pierwszy dwuwiersz od 

czasu do czasu, zwłaszcza wtedy, gdy ogarniają mnie wyrzuty sumienia, że nic nie robię i nie 

rozwijam się w pożądanym kierunku. I gdy na spływie mijam krowy pasące się tuż przy rzece. 

Autor tego wiersza był wagabundą. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/01/17-Leisure.mp3


 

 

Część IV. 
 

 

Pozostałe 
 

♫ 
 

 

 

 

18. Out Where the West Begins 
 

♫ 
 

 

Arthur Chapman  (1873-1935) 
 

Out where the handclasp's a little stronger, 
Out where the smile dwells a little longer,  
     That's where the West begins; 
Out where the sun is a little brighter, 
Where the snows that fall are a trifle whiter, 
Where the bonds of home are a wee bit tighter,  
     That's where the West begins. 
Out where the skies are a trifle bluer, 
Out where the friendship's a little truer,  
     That's where the West begins; 
Out where a fresher breeze is blowing, 
Where there's laughter in every streamlet flowing, 
Where there's more of reaping and less of sowing,  
     That's where the West begins. 
Out where the world is in the making, 
Where fewer hearts in despair are aching,  
     That's where the West begins. 
Where there's more of singing and less of sighing, 
Where there's more of giving and less of buying, 
Where a man makes a friend without half trying,  
     That's where the West begins 

 

 

 

muzyka: Winnetou theme (z filmu niemieckiego) 

 

Komentarz 

Na pograniczu kiczu. Ale my się tego nie boimy, jeśli tylko prześwitują wartości. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/01/Czesc-4-1.mp3
https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/01/18-Out-where-the-West-begins.mp3


 

 

19. Richard Cory / Richard Cory 
 

♫ 
 

 

Edwin Robinson  (1869-1935) 
 

 
 

Whenever Richard Cory went down town, 
We people on the pavement looked at him: 
He was a gentleman from sole to crown, 
Clean favored, and imperially slim. 
 
And he was always quietly arrayed, 
And he was always human when he talked; 
But still he fluttered pulses when he said, 
"Good-morning," and he glittered when he walked. 
 
And he was rich—yes, richer than a king— 
And admirably schooled in every grace: 
In fine, we thought that he was everything 
To make us wish that we were in his place. 
 
So on we worked, and waited for the light, 
And went without the meat, and cursed the bread; 
And Richard Cory, one calm summer night, 
Went home and put a bullet through his head. 

 

 
 

 

przekład: Stanisław Barańczak 

 

muzyka: Rock of Ages 

 

Komentarz 

Fantastyczny obrazek. Mam w oczach bohaterów tego wiersza, a recytuje się go znakomicie. 

Tak więc ogólna ocena twórczości tego poety, w której podkreśla się, że bardzo dbał zarówno o 

formę, jak i o realizm szcegółów, jest w pełni słuszna. Stworzył fikcyjne miasteczko Tilbury 

Town, w ktorym wydarzyła się powyższa historia.  

Czemu Richard Cory się zabił? Zapewne kłopoty miłosne. Czemu nie pozabijali się inni - 

narratorzy wiersza? Zapewne dlatego, że mieli pełne ręce innej roboty. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/01/19-Richard-Cory.mp3


 

20. Tutaj 
 

♫ 
 

Philip Larkin 
 

 
 

przekład: Stanisław Barańczak 

 

muzyka: Rondes de Loudeac 

 

Komentarz 

Kolejny rewelacyjny obraz, ktory widzi się jak żywy. A ściślej - kilka obrazów. Najpierw 

burawe przedmieście o poranku z ludźmi zdążającymi szarym świtem szarą koleją do szarej 

pracy w mieście. A tam miazga tłumu z szarymi marzeniami o przedmiotach materialnych, w 

niezbyt atrakcyjnych domkach, za które trzeba było się zadłużyc i w ktorych żony tracą 

powab.Trzeci obraz jest już korzystny. Wieś, natura, gdzie jest już jasno i aż się czuje, jak łattwo 

tam oddychać. Zwłaszcza, gdy dojdzie się nad morze. 

Lubię być z tym wierszem. Żal mi tych szarych ludzi. Jak dobrze czuję wyzwolenie, jakie 

przynosi wieś i natura. Gdy go słucham, przesuwają mi się przed oczyma wyobraźni kolejne 

obrazy, aż po tę żwirową plażę ze spokojnym morzem. Na dobiitkę udał mi się podkład 

muzyczny. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/01/20-Tutaj.mp3


 

 

21. Oko 
 

♫ 
 

 

Robinson Jeffers  (1887-1962) 
 

 

 

 
 

 

 

przekład: Stanisław Barańczak 

 

muzyka: ocean 

 

Komentarz 

Teraz nie jesteśmy nad byle jakim morzem ale nad wodą największą, która nie zna snu, bo, jak 

zakładam, w każdej chwili jakaś jego część ogląda słońce. Gdy myśli się o oceanicznych falach, 

to faktycznie wszelkie nasze sprawy miniaturyzują się. W czasie i w przestrzeni. Migniemy tylko 

tak szybko, że aż niezauważalnie. Jak biały źrebak w szczelinie skały. Co więcej, zapewne z 

jakiejś szerszej perspektywy i Pacyfik mignie tak szybko, że aż niezauważalnie. A ta szersza 

perspektywa? 

 

 

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/01/21-Oko.mp3
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