Żal
płytko wdychanego
powietrza
♫

Polska poezja współczesna

Wiersze recytowane przez: KJ
KR (21, 22, 30-33)
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Wstęp
Szperałem i przeglądałem różne zbiory wierszy całkiem długo, ale ostateczny ich wybór
absolutnie nie pretenduje do jakiejkolwiek reprezentatywności, wyczerpującego charakteru itp.
Powstał zbiór utworów, które mnie ujęły i już. Są tu więc, przykładowo, trzy wiersze prawie
nikomu nieznanego Żurawka z Sowich Gór, a nie ma Miłosza. To jakby - stosownie do
skłonności taoistycznych - wbrew konwenansom.
Taki też tytuł nosi Część I - Contra consuetudinem. Opowiada o niezgodzie na
środkowy, czy może lepiej - przeciętny, nurt życia miejskiego, w który nie wpisują się kolejno:
siedzący w knajpie Wojaczek (1), sceptyczny Belwit (2), kontestujący typowy styl życia
Żurawek (3-5), zaszyty na wsi Zbyszek Janczukowicz (6), zaszyta w lesie Papusza (7-9) czy też
niegodzący się na uporządkowane życie Masłowski (10). Dla przekory, część kończy się
wierszem, który sugeruje, że gdyby nie zwyczaje powielane masowo, cywilizacja miałaby się o
wiele gorzej (Białoszewski 11).
Część II, Ars longa, zaczyna się od ważnego spostrzeżenia, że sztuka jest receptą na
nieśmiertelność choćby w tym sensie, że pozwala odebrać czyjeś myśli wyrażone tysiąc lat temu.
Może być też receptą na życie, któremu nadaje sens, powiedzmy, głębszy. (12-14). Kolejne
utwory mówią o tworzeniu wierszy (15 i 16), obrazów (17 i 18) i muzyki (19), a część kończy
się potwierdzeniem tezy, że sztuka zapewnia nieśmiertelność jej twórcom, skoro cały czas patrzy
na nas Bach (20) i odwiedza Chopin (21).
Część III, Vita brevis, zaczyna się (22) i kończy (33) poetycką i zarazem muzyczną
ilustracją czasu, którego zasadniczą funkcją jest przemijanie. Ale póki przeminiemy, warto
dobrze wykorzystać czas nam dany. Stąd tytułowa konstatacja, że żal żyć nijak (23), do czego
skłania współczesność (24). Poruszany jest też dylemat, czy warto żyć raczej bez ryzyka, czy z
ryzykiem (26 i 27). Jak można się spodziewać, odpowiedzi uniwersalnej brak. Kolejne dwa
wiersze traktują o miłości. Że największą wartość ma wtedy, gdy nie zabiera człowiekowi
niezbędnej dozy samotności (28) oraz wtedy, gdy skłania do tego, by dawać, nie oczekując w
zamian już niczego (29). Część kończy się nieuchronnym raczej spostrzeżeniem, że miłość
śmierci nie oddali. Nie wiem, czy ktoś po polsku lepiej pisał o tym niż Poświatowska (30-33),
deklamowana już w całości przez Kasię.
Muzyka w połowie opiera się na twórczości zespołu L'Arpeggiata, który z dużą kulturą
łączy muzykę dawną i współczesną, a więc tutaj pasuje. Tło dla drugiej połowy przypadków jest
zróżnicowane, ale zawsze wynikające z treści wiersza.
KJ
Gdańsk, sierpień 2019 r.

Część I
Contra consuetudinem
♫
1. Piosenka bohaterów VII
Rafał Wojaczek

♫

muzyka:

Ja pójdę górą - piosenka ludowa
wykonawca nieznany

Komentarz
Jak najbardziej wyobrażam sobie Wojaczka w tym barze w atmosferze socjalistycznoniedzielnej, do której dobrałem wykonanie piosenki o tym, że mogą być dwie różne drogi,
bardzo od siebie odległe („ja pójdę górą, a ty doliną”).
Wiersz nadaje się w sumie jako otwierający cały tom manifest chodzenia górą i oddychania
głęboko.

2. Pustynia w kształcie klepsydry
Christian Belwit

♫
czas dla samego siebie
gdy wiatr
przejmuje rolę cyferblatu
przez szparę wieków
przesypują się lata
a my wciąż
próbujemy odwrócić pustynię
i pozostaje nam
piasek w oczach
ze zwykłego niedospania
i pragnienia (nie)doskonałości
które osypuje się
przy
każdym
dotknięciu
----------------------------------------Idee krążą jak planety
wokół siebie
Powstają wzory
koniecznych założeń
na których buduje się kolejne
dowody na prawdziwe oblicza
kolejnych proroków
których brak
jak argumentów na czyjeś
zamieszkanie
-----------------------------------------------Skąd mam wiedzieć ile mam lat
Zaciąłem się w palec krojąc chleb
Dzieląc go między siebie
A wypływającą kroplę krwi
Skąd mam wiedzieć ile mam lat
Dano mi rekwizyt
Powiedziano - to dowód osobisty
"Spójrz na zdjęcie będziesz grał
Rolę kogoś dorosłego"
I spoglądam
Jak na dziwną książeczkę
Z której niczego
Nie mogę dowiedzieć się
O sobie
-------------------------------

Ten zapach dotyka niebios
spędza sen z powiek
nie wiem co pisać
najlepiej pójść prostą drogą
na której można
znaleźć makulaturę
ze swoimi
własnymi wierszami
zapewne
niewiele będą ważyć
zbyt mało papierów
zbyt dużo metafor

muzyka:

Verdi prati (Aria di Ruggiero from Alcina); Handel goes wild 11.
L’Arpeggiata

Komentarz
Wyciąg z czterech wierszy zapomnianego poety. Ujęło mnie w nich połączenie prostoty z
przebijającą się przez nią inteligencją i wrażliwością. To odwracanie pustyni z jakimiś ideałami,
które osypują się przy każdym dotknięciu. Ten sceptycyzm wobec wzorów na prawdziwość,
wobec rangi dowodu osobistego, czy w końcu wobec własnych dokonań. Jakże bliższy mi jest
Belwit od - nie przymierzając - Miłosza, który na sceptycyzm chyba nie cierpiał.

3. Na marginesie życia
Tadeusz Żurawek

♫

muzyka:

Sinfonia (The Arrival of the Queen of Sheba, from Solomon; Handel goes wild 7
L’Arpeggiata

Komentarz
Kolejny wiersz dystansujący się, jakże słusznie, od sposobu życia większości.

4. a na ścianie wisi
Tadeusz Żurawek

♫

muzyka:

Voglio morire; Via crucis 9
L’Arpeggiata

Komentarz
Żurawek nie obrasta gorliwie w rzeczy. Nie troszczy się o karierę poetycką i nie ma swojego
opisu w wikipedii. Rok starszy ode mnie. Jest strażnikiem Kamiennej Wieży na Wielkiej Sowie.
Pozazdrościć, pozazdrościć! Poznaliśmy go, gdy w 2017 r., w ramach pobytu na festiwalu
bachowskim w Świdnicy, weszliśmy na Wielką Sowę. Na szczęście Kasia uparła się, by nabyć
tam od niego tomik jego wierszy.

5. Obrazy z Edgarem II
Tadeusz Żurawek

♫

muzyka:

Verdi prati (Aria di Ruggiero from Alcina); Handel goes wild 11.
L’Arpeggiata

Komentarz
Utożsamiam się z Edgarem jak najbardziej. Różnice są nieistotne: to, że jadę nad rzekę, a nie w
góry i że pod sosną, a nie brzozą. Mam na myśli moje wizyty na Skarpie. Coraz bardziej
oczywiste jest to, że świat nie zauważa mojej absencji, gdy śpię w lesie i nie zauważy też, gdy
absencja będzie trwała.

6. studnia
Zbigniew Janczukowicz

♫
las rozkłada się jak kapusta pod szalonym niebem
majowy ogród zarasta jak spieszeni rycerze
czasem przynoszę takie zdania ze sobą do domu
jak pies rzucony patyk lub kot upolowaną mysz
i kładę na stole jak kubek ciepłej kawy
obserwuję przez złożone w krzyż okno
jak trawa w sadzie podąża za wiatrem
a owoce bogiń opadają na ziemię
w rytm odległej piosenki
mieszkam w gnieździe splecionym z czerwonych cegieł
kiedy leżę plecami na podłodze
mój umysł tępy i bez rozróżnień
zapuszcza korzenie w ogrodzie i rogi za uszami
a moje myśli wypadają spod dachu
jak małe opierzone serca
do studni po wodę
wskakuję jak młoda zielona żaba
a za granice wsi
wybieram się jak sójka za morze

muzyka:

Satie Danse de travers III
Patrick Cohen

Komentarz
Taoistyczność tego wiersza bardzo mi odpowiada, tak jak i jego obrazowość. Noszę w sobie
tęsknoty za życiem wiejskim, aktualizujące się zwłaszcza wtedy, gdy przejeżdżam rowerem
przez jakąś maleńką zapuszczoną miejscowość. Wiem jednak, że w gruncie rzeczy jestem
człowiekiem miasta i na stałe trzeba mi jego kultury i wygody. Wiem też, że autor tego wiersza,
choć ma za sobą całkiem długi epizod życia wiejskiego, któremu zresztą zawdzięczamy ten
utwór, ale w końcu wylądował w całkiem dużym Krakowie.

7. Woda, która wędruje
Papusza

♫
Już dawno przeminęła pora
Cyganów, którzy wędrowali.
A ja ich widzę:
są bystrzy jak woda
mocna, przejrzysta,
kiedy przepływa.
I domyślić się można,
że przemówić pragnie.
Biedna, nie zna żadnej mowy,
żeby nią gadać, żeby śpiewać.
Coraz to pluśnie tylko srebrnie,
zaszemrze jak serce
woda mówiąca.
Tylko koń, co na trawie się pasie
niedaleko stajni
słucha jej i szum rozumie.
Ale ona nie ogląda się za nim,
umyka, odpływa dalej,
by oczy nie mogły dojrzeć
rzeki, która wędruje.

muzyka:

Are mou rindineddha; Mediterraneo 1.
L’Arpeggiata

Komentarz
Wiersze o rzece są zawsze mile widziane. Zwłaszcza wtedy gdy pochodzą od osoby, która rzekę
ma we krwi i dlatego pisze, że rzeka mówi i szemrze jak serce. Nagrywałem kiedyś filmiki z
serii Rzeka płynie, które trwają ok. pięć minut z niezmiennym obrazem ustawionym na rzekę,
która szemrze. Nagrywanie ich i co gorsza - późniejsze ich oglądanie z lubością, świadczą chyba
o psychologii zbliżonej do występującego w wierszu konia.

8. Pieśń cygańska
z Papuszy głowy ułożona

♫
W lesie wyrosłam jak złoty krzak,
w cygańskim namiocie zrodzona,
do borowika podobna.
Jak własne serce kocham ogień.
Wiatry wielkie i małe
wykołysały Cyganeczkę
i w świat pognały ją daleko...
Deszcze łzy mi obmywały,
słońce, mój ojciec cygański, złoty,
ogrzewało mnie
i pięknie opaliło mi serce.
Z modrego zdroju nie czerpałam sił,
tylko przemyłam oczy...
Niedźwiedź po lasach się włóczy
jak srebrny księżyc,
wilk boi się ognia,
nie ugryzie Cyganów.
Cyganeczka daleko wędruje po lesie,
rży cygański koń,
budzi obcych,
raduje cygańskie serce.
Wiewiórka na cygańskiej budzie
orzechy gryzie.
Oj, jak pięknie żyć,
słyszeć to wszystko!
Oj, jak pięknie
widzieć to wszystko!
Oj, jak pięknie
czarne jagody zbierać
jak cygańskie łzy!
Oj, jak pięknie żyć,
na Wielkanoc słuchać pieśni ptaków!
Oj, jak pięknie przy namiocie,
śpiewa sobie dziewczyna,
płonie wielkie ognisko!
Oj, jak pięknie, ludzie, z daleka
wielkanocnych pieśni ptaków słuchać,
kwilenia dzieci, i tańca, i śpiewania
chłopaków i dziewczyn.
Oj, jak pięknie żyć,
nocami chodzić nad rzekę,

ryby zimne jak chłodna woda
chwytać w ręce!
Oj, jak pięknie grzyby zbierać,
miłość nieść,
ziemniaki piec w ognisku...
A koń cygański już czeka na murawie,
kiedy wóz będzie gotów do drogi...
Oj, jak pięknie nocami bez snu
słuchać, jak żaby ślicznie przygrywają!
Na niebie Kura z Kurczętami
i Cygański Wóz
całą przyszłość Cyganom wróżą,
a srebrny księżycuszek,
ojciec indyjskich pradziadów,
światło nam niesie,
w namiocie przygląda się dzieciom,
Cygance służy swym światłem,
żeby dziecko jej przewinąć było łatwiej.
Oj, jak pięknie spoglądać w niebo,
niebieskości jego różne w sercu ciułać!
Oj, jak pięknie
czarne oczy, smagłą twarz całować!
Oj, jak pięknie szumi nam las –
to on mi śpiewa piosenki.
Oj, jak pięknie odpływają rzeki,
to one mi serce cieszą.
Jak pięknie wpatrzeć się w toń rzeki
i powiedzieć jej wszystko.
Bo nikt mnie nie zrozumie,
tylko lasy i wody.
To, co tu opowiadam,
wszystko, wszystko już dawno minęło
i wszystko, wszystko ze sobą wzięło –
i moje lata młode.
muzyka:

Sinfonia from Alcina; Handel goes wild 1.
L’Arpeggiata

Komentarz
Zachwyt tym, czym zachwyca się Papusza, jest zachwytem ważnym. Wydaje mi się, że świat
byłby lepszy, gdyby ludzie cywilizacji zachodniej poznali filozoficzną myśl Wschodu. Wydaje
mi się też, że świat byłby lepszy, gdyby wszyscy ludzie cywilizacji zachwycali się naturą.
Lasem, rzeką, niebem, księżycem, zwierzętami. Smuci mnie więc, gdy widzę, że wręcz boją się
wejść do lasu albo zjeść czarne jagody prosto z krzaczka.

9. Patrzę tu, patrzę tam
Papusza

♫
Patrzę tu, patrzę tam –
wszystko się chwieje! Śmieje się świat!
Gwiazd zatrzęsienie nocą!
Gadają, mrugają, migocą.
Gwiazdy! Kto je rozumie,
ten nocą nie chce zasnąć,
na Mleczną Drogę spogląda jasną,
wie, że to droga szczęśliwa
że w dobre strony przyzywa.
Patrzę tu, patrzę tam –
jak się księżyc myje w ciepłych wodach,
niby w strumieniu pod lasem
Cyganeczka młoda.
Cóż to się dzieje
Wszystko się chwieje.
To świat się śmieje.

muzyka:

Sinfonia from Alcina; Handel goes wild 1.
L’Arpeggiata

Komentarz
Skąd można czerpać radość? Źródeł, jak sądzę, jest kilka. Jednym z nich jest uwielbienie natury i
obcowanie z nią.

10. Na rozbiegu
Jerzy Andrzej Masłowski

♫

muzyka:

Vivaldi La Stravaganza 2/e-moll/1
Mariner

Komentarz
Ten wiersz napisał mój rówieśnik. Ciekaw jestem, jak mu się świat układa. Czy jest na rozbiegu?
Czy nie powinno się być zawsze na rozbiegu?

11. Jedni za drugimi
Białoszewski

♫

muzyka:

Bach Weinachts Oratorium; Sinfonia
William Christie

Komentarz
To dla przekory, a może z chęci oddania prawdy, część poświęconą wartości i konieczności
kontestowania układów społecznych zamykamy spostrzeżeniem, że gdyby tych układów nie
było, nie byłoby kultury, czyli czegoś, bez czego żyć nie umiemy. I bądź tu mądry!

Część II
Ars longa
♫
12. Wiemy czym jest sztuka
Adam Zagajewski

♫

muzyka:

Piangerò la sorte mia (Aria di Cleopatra, from Giulio Cesare in Egitto, Handel 9)
L’Arpeggiata

Komentarz
Ze współczesnych poetów polskich najbardziej cenię Zagajewskiego. Dla prostoty i umiłowania
sztuki.

13. Jest i tym
Julia Hartwig

♫

muzyka:

L'Annonciation, Via crucis 1
L’Arpeggiata

Komentarz
Dobre jest to zaklinanie istnienia i szukanie nieśmiertelności/ Ale czemu w trzeciej linii jest
„ale”? Wiele wierszy Hartwig mnie się podoba, ale często mam do nich jakieś, choćby drobne,
ale. Doceniam więc, ale nie zaliczam do moich najbliższych.

14. Chiński wiersz
Adam Zagajewski

♫
Czytałem chiński wiersz
napisany przed tysiącem lat.
Autor opowiada o deszczu
padającym przez całą noc
na bambusowy dach łodzi
i o spokoju, który nareszcie
zagościł w jego sercu.
Czy to zbieg okoliczności,
że znowu jest listopad i mgła
i ołowiany zmierzch?
Czy to przypadek,
że znowu ktoś żyje?
Poeci przywiązują wielką wagę
do sukcesów i nagród,
ale jesień po jesieni
odziera z liści dumne drzewa
i jeśli coś zostaje
to delikatny szmer deszczu
w wierszach, które nie są
ani radosne, ani smutne.
Tylko czystość jest niewidoczna
i wieczór, kiedy cień i światło
zapominają o nas na moment
zajęte tasowaniem tajemnic.
muzyka:

Musica tradicional china vol. 1; 11
NN

Komentarz
Znakomite połączenie tego, co teraz i bardzo dawno temu. Szmer deszczu w wierszach. Po to
jest sztuka!

15. kiedyś
Zbigniew Janczukowicz

♫
napiszesz kiedyś wiersz
zupełnie zwykły
wolny od różowych
rymów piszczących uszu
wzlatujących łez
przelanych balonów
twój najlepszy wiersz
przeciągnie się leniwie
poprosi o szklankę wody
i pójdzie sobie sam
na spacer do parku
zakochanych
innym prawem
muzyka:

Satie Danse de travers II
Patrick Cohen

Komentarz
Jak miło, że wiersz żyje. Bez różowych uszu (Herbert!), piszczących rymów, wzlatujących
balonów, przelanych łez. Może dlatego jest w stanie sobie wstać i pójść. Muszę spytać autora o
sens zwrotu „innym prawem”.

16. Metafora
Adam Zagajewski

♫

muzyka:

Pena tiranna (Aria di Dardano from Amadigi di Gaula; Handel goes wild 8)
L’Arpeggiata

Komentarz
Relacja między wierszem a rzeczywistością obiektywną, jeśli taka istnieje, nie jest, na szczęście,
matematyczna.

17. Wierszopis mówi o malarzach
Julia Hartwig

♫

muzyka:

Passacaglia; Via Crucis 12
L’Arpeggiata

Komentarz
Pozwoliłem sobie skrócić ten wiersz. Wydaje mi się, że mam do tego prawo. Bardzo lubię
integrację różnych sztuk (chyba dlatego cenię sobie operę mimo towarzyszącej jej często
naiwności), ale raczej nie lubię, gdy jedno dzieło sztuki, np. wiersz, komentuje inne konkretne
dzieło. Komentarz zostawmy komentatorom, nie twórcom.

18. Vincent
Julia Hartwig

♫

muzyka:

Lascia ch'io pianga (Aria di Almirena from Rinaldo; Handel goes wild 14)
L’Arpeggiata

Komentarz
Pierwsza zwrotka podoba mi się bardziej od drugiej, a to z powodu przedstawionego w 17., a
także dzięki pamięci, że z wizyty w Musee d’Orsay najbardziej utkwił mi jego szalony
autoportret. Przyłączam się więc do zachwytu.

19. Jeden krok
Julia Hartwig

♫

muzyka:

Desprez L'homme pieśń + Kyrie
Oxford Camerata

Komentarz
W ramach wspomnianego już wcześniej przenikania się sztuk różnego rodzaju muzyka
koresponduje tu wprost z tekstem wiersza.
Jest w gruncie rzeczy tajemnicą, dlaczego tylko niektórzy obdarzeni są umiejętnością tworzenia.
Pytanie, dlaczego nie ja, do niedawna było u mnie jednoznaczną skargą, a teraz przebija się
myśl, czy nie jest wygodniej i bezpieczeniej być biorcą kultury niż jej dawcą. Słodki los
amatora.

20. Piesni V
Konstanty Ildefons Gałczyński

♫
Garniemy się do muzyki,
muzyka to jest nasz festyn,
kochamy trąbki i smyki,
obój, klarnet i klawesyn.
Jest w domu lichtarz nieduży
z wysoką świecą szkarłatną;
ona do koncertów służy,
do dźwięku dodaje światło
Ty ją zapalasz w godzinie
muzycznej i płomyk świeci
w chwili, gdy z głośnika płynie
Koncert Brandenburski Trzeci.
Radość jak poważny taniec
przesuwa swój cień na ścianach
I pada świecy pełganie
na twarzy Jana Sebastiana
Lipski kantor bardzo mile
uśmiecha się zza oszklenia.
Chciałbym wszystkie takie chwile
ocalić od zapomnienia.

muzyka:

Koncert brandemburski III, 1
Reinhard Goebel, Concerto Koln

Komentarz
Bliskiej konwergencji ciąg dalszy: z głośnika płynie Koncert Brandemburski Trzeci. Gałczyński
jest mi bliski ze względu na wspólne umiłowanie 1) Bacha, 2) lasu, 3) alkoholu. Przypuszczam,
że w 1 i 2 mocniejszym ja, a w 3 on. Zabrzmiało jakby na moją korzyść, wobec czego od razu
sprostujmy - tylko on był twórcą!

21. Spotkanie z Chopinem
Konstanty Ildefons Gałczyński

♫
Dobry wieczór, monsieur Chopin.
Jak pan tutaj dostał się?
Ja przelotem z gwiazdki tej.
Być na ziemi to mi lżej:
Stary szpinet, stary dwór,
ja mam tutaj coś w cdur
(taką drobnostkę, proszę pana),
w starych nutach stary śpiew,
jesień, leci liście z drzew.
Pan odchodzi? Hm. To żal.
Matko Boska, w taką dal!
Rękawiczki. Merci bien.
Bon soir, monsieur Chopin
muzyka:

Chopin mazurek a-moll op. 17
Henrryk Sztompka

Komentarz
Myślę, że jeśli chciałbym komuś mówić o uroku poezji, to przywołałbym też ten wiersz. Tak
wiele obrazuje - Chopina, jesień, dworek i naszą nostalgię za tymi elementami.
A ten mazurek obrazuje mój zachwyt nad polską przyrodą.

Część III
Vita brevis
♫
22. Kiedy wychodzisz z domu
Marta Fox

♫
Kiedy wychodzisz z domu
nie zapomnij powiedzieć że
kochasz
Cóż z tego że powtarzałeś
wielekroć i że wiem
Może właśnie wtedy usłyszę
to po raz ostatni

muzyka:

Hor ch'e tempo di dormire; Via crucis, 4
LArpeggiata

Komentarz
Gdy po ponad roku od nagrania tego wiersza, zastanawiam się, co mnie w nim ujęło, nie jetem
tego pewien.

23. współczesny
Joanna Margel-Femiak

♫

muzyka:

O sleep, why dost thou leave me (Aria di Semele, from Semele; Handel goes, 3)
LArpeggiata

Komentarz
Najwyraźnie połączyłem tu dwa wiersze. Autorka nie firuruje w wikipedii. Figuruje natomiast w
moim sercu, które pracuje wyraźnie gorzej, gdy przychodzi mi oddychać płytko.

24. Nowy czas
Kazimierz Nowosielski

♫

muzyka:

Chiome d'oro, Teatro d'Amore 9.
L’Arpeggiata

Komentarz
Wiersz mało znanego poety mieszkającego w Gdańsku i pacującego w UG. Nawet nawiązałem z
nim kontakt mailowy, by uzgodnić znaczenie drugiego wersu, ale wymiana zdań nie zakończyła
się wzajemnym zrozumieniem. Zmieniłem więc, bo mi się nie podobał, w odróżnieniu od całego
wiersza, który prosto, a więc dobrze, wskazuje niedostatek głębi.

25. Ogród Luksemburski
Adam Zagajewski

♫

muzyka:

nieznana melodia paryska
Jo Basile

Komentarz
Znakomite połączenie obserwacji bieżącej z dostrzeganiem duchów z przeszłości, które kręciły
się w tym samym miejscu. Najbardziej lubię fragment o żółtych światłach w oknach, bo też,
ilekroć je widzę, zastanaiwam się jak żyją ludzie, którzy je zapalają.

26. Być i nie być pewnym
Julia Hartwig

♫

muzyka:

Schubert Kwintet fortepianowy A-dur Pstrąg/3 Wariacje
NN

Komentarz
Dwa sposoby życia: spokojny i niebezpieczny. Niewątpliwą zaletą utworu jest konkluzja, że nie
wiadomo, który lepszy.

27. O Cioci, co się otruła
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

♫

Zgrzebne ciotki płakały - lecz nic nie wiedziały
jaki był smak miłości i... trutki na szczury.
muzyka:

Monteverdi - Lament nimfy (Teatro d'Amore, 5.)
L'Arpeggiata

Komentarz
Dwa sposoby życia: spokojny i niebezpieczny. Niewątpliwą zaletą utworu jest brak konkluzji,
który lepszy.

28. Nie rozdzielaj
Jan Twardowski

♫
Miłość i samotność
wzięły się pod ręce jak siostry
idą noga w nogę
nie rozdzielaj ich
nie szarp.
miłość bez samotności
byłaby nieprawdą
samotność bez miłości rozpaczą
muzyka:

Francesco Cavalli, Alle ruine del mio regno, (aria Dydony, 14)
L'Arpeggiata

Komentarz
Bardzo mądry wiersz. Jak warto mieć obie!

29. Wierność
Julia Hartwig

♫

muzyka:

NN
Hopkinson-Smith

Komentarz
Mam nadzieję, że gdyby zdarzyła się taka potrzeba, zachowam się jak bohater tego utworu.

30. bądź przy mnie blisko
Halina Poświatowska

♫
Bądź przy mnie blisko
bo tylko wtedy
nie jest mi zimno
chłód wieje z przestrzeni
kiedy myślę
jaka ona duża
i jaka ja
to mi trzeba
twoich dwóch ramion zamkniętych
dwóch promieni wszechświata

muzyka:

NN
Hopkinson-Smith

Komentarz
Bardzo kobiece, to i komentować chyba nie będę. Może tylko o tym, że zestawianie naszej
maleńkości z przestrzenią wszechświata nie jest właściwością jedynie kobiecą.

31. jeszcze nie wspominałam o miłości
Halina Poświatowska

♫
jeszcze nie wspominałam o miłości
miłość
tak - ona jedna
nie podlega upływowi czasu
trwa
jeśli jest - jest wieczna
a jeśli jej nie ma
klepsydry oceanów toczą ziarna piasku
księżyc nieustannie odmienia złotą twarz
pociemniałym światem ciągnie ogromny wiatr
nie ma zmiłowania
nie ma odkupienia
nie ma nas
nie ma
nie ma
muzyka:

NN
Hopkinson-Smith

Komentarz
Nie da się ukryć, że o roli miłości kobiety piszą lepiej. Dlaczego?

32. kiedy umrę kochanie
Halina Poświatowska

♫
kiedy umrę kochanie
gdy się ze słońcem rozstanę
i będę długim przedmiotem raczej smutnym
czy mnie wtedy przygarniesz
ramionami ogarniesz
i naprawisz co popsuł los okrutny
często myślę o tobie
często piszę do ciebie
głupie listy - w nich miłość i uśmiech
potem w piecu je chowam
płomień skacze po słowach
nim spokojnie w popiele nie uśnie
patrząc w płomień kochanie
myślę - co się też stanie
z moim sercem miłości głodnym
a ty nie pozwól przecież
żebym umarła w świecie
który ciemny jest i który jest chłodny
muzyka:

Szostakowicz Walc
NN

Komentarz
Nie chcę pozwolić, dlatego nagrywam Ciebie z tym wierszem i z tym walcem.
Uwiebiam zresztą ten walc, który pod płaszczykiem tańca skrywa to, że przeminiemy.

33. ja minę
Halina Poświatowska

♫
ja minę
ty miniesz
on minie
mijamy
mijajmy
woda liście umyła olszynie
nad wodą
olszyna
czerwona
zmarzła moknie
mijam
mijasz
mija
a zawsze tak samotnie
minąłeś
minęłam
już nas nie ma
a ten szum wyżej
to wiatr
on tak będzie jeszcze wieczność wiał
nad nami
nad wodą
nad ziemią

muzyka:

Hor ch'e tempo di dormire (Via crucis, 4)
L'Arpeggiata

Komentarz
Faktycznie, wiele wskazuje na to, że gdy nas już nie będzie, wiatr będzie nadal wiał.

