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Wstęp 
 

 

 Przypadek rządzi, jak zwykle. Te trzy panie zostały zestawione przypuszczalnie dlatego, 

że kupiłem tomiki ich wierszy wydane przez wydawnictwo Algo w Toruniu i wydrukowanie 

przez drukarnię Pozkal w Inowrocławiu gdzieś w 2008 r. W 2021 r., gdy piszę te słowa, 

wydawnictwa Algo już nie ma. Mieściło się w domu jednorodzinnym, w którym teraz dzieje się 

już coś innego. Któż może bowiem utrzymać się z wydawania poezji? Wydawnictwo Kojot i 

kruk, którego jestem właścicielem, dwie książki wydrukowało we wspomnianej drukarni Pozkal. 

Drugą był tomik poezji teatralnej krewniaka. I tyle. Wydawnictwo się zamyka, ale przytułek dla 

wierszy zamknięty nie będzie. To się nie godzi.  

 

 Zestawienie Sylvi Plath z partitami i sonatami skrzypcowymi Bacha okazało się 

magnetyzujące. Mogę tego słuchać w nieskończoność. Ten fenomen mnie zastanawia. Czyżby 

Bach był też tak defetystycznie nastawiony do świata?  

 Nie wszystkie fragmenty jej poezji absorbuję w pełni, ale nie mogę uwolnić się od 

ogólnego wyrazu smutku, pesymizmu. Gdy słucha się tych wierszy, to się już mniej dziwi, że ich 

autorka popełniła samobójstwo. 

 KR bardzo dobrze recytuje te wiersze. 

  

 Emily Dikinson otrzymała łagodniejszą muzyczną oprawę. Stosowną zresztą do jej 

wierszy, o czym piszę na początku poświęconej jej części. 

 

 Anna Achmatowa wydaje się najbardziej kobieca z całej trójki. Dostała więc muzykę 

miękką i taką, można rzec w odróżnieniu od muzyk poprzednich, bardziej chodzącą po ziemi. 
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Część I Plath 
 

 

 
 

 

Jestem inna 

 

a poza tym przemijam 
 

 

♫ 
 

 

Sylvia Plath (1932-1963) 
 

 

Przekład:  Teresa Truszkowska 
 

Muzyka:  Sonaty i partity Bacha na skrzypce solo  
 

  w wykonaniu Itzhaka Perlmana 
 

Sonata nr 1 

 1 Adagio - Jestem pionowa (1) 

 2 Fuga - Dwie siostry Persefony (5) 

 8 Bourre 2. Dwa spojrzenia (8) 

Partita nr 1 

 4 Corrente II - Nadejście skrzynki (7) 

Sonata nr 2 

 1 Grave - Wiąz (2) 

 2 Fuga - Zwierciadło (4) 

 4 Allegro - Bezsenny (6) 

Partita nr 2 

 3 Sarabanda - Tulipany (9) 

 5 Ciaconna - Ostatnie słowa (10) 

Sonata nr 3 

 1 Adagio - Owce we mgle (3) 

 

Komentarz: 

 Od dawna uważam, że bachowskie sonaty i partity na skrzypce solo to jedna z najbardziej 

uduchowionych muzyk świata. Wiersze Sylvii Plath to wrażenie pogłębiają, zarażając tę muzykę 

wirusem myśli ciemnych. A może nie zarażając, tylko odsłaniając to, co w tej muzyce tkwi.  

Na co dzień nie podzielam defetyzmu tych wierszy, ale jestem jednak podatny na ich 

oddziaływanie. Najwyraźniej odkrywają jakąś ciemnijeszą stronę mojej duszy. 

 Recytacje angielskie KR, szybkie, wręcz nerwowe, bardzo trafnie oddają nastrój tych 

wierszy. 

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/11/1-Plath.mp3


 

1. Jestem pionowa / I am vertical 
 

♫ 

 
Jestem pionowa 
Lecz chciałabym raczej być pozioma 
Nie jestem drzewem zakorzenionym w ziemi, 
Ssącym mineralne wody i macierzyńską miłość, 

Abym każdego marca mogła rozbłysnąć liściem, 

Nie jestem też tak piękna jak klomb ogrodowy, 

By wzbudzać okrzyk zachwytu okazałą barwą 

Bez świadomości, że wkrótce utracę swe płatki. 

W porównaniu ze mną drzewo jest nieśmiertelne, 

A główka kwiatu po prostu zadziwiająca. 

A ja pożądam długowieczności drzewa i śmiałości kwiatu. 

 
Dzisiejszej nocy, w bladym świetle gwiazd, 
Drzewa i kwiaty rozsiewają świeże zapachy, 
Przechadzam się między nimi, lecz mnie nie dostrzegają. 

Myślę nieraz, że kiedy śpię, 

To jestem do nich podobna, 

Myśli gmatwają się. 

To położenie jest dla mnie bardziej naturalne, 

Gdyż mogę swobodnie rozmawiać z niebem, 

A stanę się użyteczna, gdy położę się już na zawsze: 

Wtedy drzewa będą mogły mnie dotknąć, a kwiaty znajdą dla mnie czas. 

 
I am vertical 

But I would rather be horizontal. 

I am not a tree with my root in the soil 

Sucking up minerals and motherly love 

So that each March I may gleam into leaf,  

Nor am I the beauty of a garden bed 

Attracting my share of Ahs and spectacularly painted,  

Unknowing I must soon unpetal. 

Compared with me, a tree is immortal 

And a flower-head not tall, but more startling,  

And I want the one's longevity and the other's daring. 

 

Tonight, in the infinitesimal light of the stars,  

The trees and the flowers have been strewing their cool odors. 

I walk among them, but none of them are noticing. 

Sometimes I think that when I am sleeping  

I must most perfectly resemble them -- 

Thoughts gone dim. 

It is more natural to me, lying down. 

Then the sky and I are in open conversation,  

And I shall be useful when I lie down finally: 

Then the trees may touch me for once, and the flowers have time for me. 

 

muzyka: Sonata nr 1/1 Adagio 

 

Komentarz 

Traktat o wyższości roślin nad człowiekiem. Dobrze uzasadniony. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/11/1-Jestem-pionowa-D.mp3


 

2. Wiąz / Elm 
 

♫ 

 
Znam dno, mówi, dotykam go swym wielkim korzeniem: 

Tego się właśnie boisz. 

Ja się nie boję: ja tam byłam. 

 

Czy to morze we mnie słyszysz, 

Jego skargę? 

Czy też głos nicości, będącej twym opętaniem? 

 

Miłość to cień. 

Leżysz i płaczesz po niej – 

Posłuchaj jej kopyt, ona odbiegła jak rumak. 

 

Cała noc będę tak dziko galopować, 

Aż twa głowa stanie się kamieniem, a poduszka trawą, 

Budząc echa, echa. 

 

Czy też przyniosę ci rytm zatruty? 

Ten wielki spokój to deszcz. 

Jego owoc: cynowo-biały jak arszenik. 

 

Wycierpiałam grozę zachodów słońca, 

Wypaliłam się do korzenia, 

Moje czerwone włókna płoną jak druciana ręka. 

 

Rozpadam się na kawałki wirujące jak maczugi. 

Tak gwałtowny wicher 

Nie znosi obojętności: muszę krzyczeć. 

 

Księżyc jest też okrutny; przyciąga mnie 

Bezlitośnie, będąc bezpłodny. 

Jego blask rani mnie. Lub może go schwytałam. 

 

Puszczam go wolno, puszczam wolno, 

Okrojonego jak po ciężkiej operacji, 

Jak twe złe sny opętały mnie i wzbogaciły. 

 

Zamieszkuje mnie krzyk, 

Nocą wzlatuje, 

By wczepić swe haczyki w przedmiot miłości. 

 

Przeraża mnie ta ciemna istota 

Uśpiona we mnie: 

Cały dzień czuję jej miękkie obroty i złośliwość. 

 

Chmury przechodzą i nikną. 

Czy to twarze miłości blade, nie do odzyskania? 

Czy dla nich niepokoję swe serce? 

 

Nie pojmuje nic więcej. 

Co to za twarz, 

Tak śmiercionośna w gąszczu gałęzi? – 

 

Wsącza swój jad żmii. 

Poraża wolę. To odosobnione błędy, 

Co niosą śmierć, śmierć, śmierć. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/11/2-A-Wiaz.mp3


♫ 

 
I know the bottom, she says. I know it with my great tap root;  

It is what you fear. 

I do not fear it: I have been there.  

 

Is it the sea you hear in me,  

Its dissatisfactions? 

Or the voice of nothing, that was you madness? 

 

Love is a shadow.  

How you lie and cry after it. 

Listen: these are its hooves: it has gone off, like a horse.  

 

All night I shall gallup thus, impetuously,  

Till your head is a stone, your pillow a little turf, 

Echoing, echoing.  

 

Or shall I bring you the sound of poisons?  

This is rain now, the big hush. 

And this is the fruit of it: tin white, like arsenic.  

 

I have suffered the atrocity of sunsets. 

Scorched to the root 

My red filaments burn and stand,a hand of wires. 

 

Now I break up in pieces that fly about like clubs. 

A wind of such violence 

Will tolerate no bystanding: I must shriek.  

 

The moon, also, is merciless: she would drag me 

Cruelly, being barren. 

Her radience scathes me. Or perhaps I have caught her. 

 

I let her go. I let her go  

Diminshed and flat, as after radical surgery. 

How your bad dreams possess and endow me.  

 

I am inhabited by a cry. 

Nightly it flaps out 

Looking, with its hooks, for something to love.  

 

I am terrified by this dark thing 

That sleeps in me;  

All day I feel its soft, feathery turnings, its malignity. 

 

Clouds pass and disperse. 

Are those the faces of love, those pale irretrevables?  

Is it for such I agitate my heart?  

 

I am incapable of more knowledge. 

What is this, this face  

So murderous in its strangle of branches?-- 

 

Its snaky acids kiss. 

It petrifies the will. These are the isolate, slow faults  

That kill, that kill, that kill. 

 

muzyka: Sonata nr 2/1 Grave 

 

Komentarz 

Splątanie drzewa i człowieka. Czy można lubić wiersz, nie rozumiejąc jego poszczególnych 

sformułowań? Ten wiersz, w zestawieniu ze mną jako odbiorcą, daje przykład, że można. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/11/2-B-Wiaz-KR2n.mp3


 

3. Owce we mgle / Sheep in Fog 
 

♫ 

 
Wzgórza zstępują w mglistą biel. 

Ludzie lub gwiazdy 

Patrzą na mnie ze smutkiem, zawiodłam je. 

 

Pociąg zostawia smugę pary. 

Opieszały 

Koń rdzawej maści, 

 

Kopyta, smętne dzwonki - 

Od samego rana 

dzień ciemniał. 

 

Jak więdnący kwiat. 

Cisza przenika me kości, serce 

Topnieje pośród dalekich pól. 

 

Grożą,  

Że powiodą mnie w sieroce 

Bezgwiezdne niebo, w jego mroczną toń 

 

 
The hills step off into whiteness.  

People or stars  

Regard me sadly, I disappoint them.  

 

The train leaves a line of breath.  

O slow  

Horse the colour of rust,  

 

Hooves, dolorous bells -  

All morning the  

Morning has been blackening,  

 

A flower left out.  

My bones hold a stillness, the far  

Fields melt my heart.  

 

They threaten  

To let me through to a heaven  

Starless and fatherless, a dark water. 

 

muzyka: Sonata nr 3/1 Adagio 

 

Komentarz 

Melancholia. Końcówka wiersza godna Brodskiego i jego zimnych galaktycznych przestrzeni. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/11/3-Owce-we-mgle-doubled.mp3


 

4. Zwierciadło / Mirror 
 

♫ 

 

Jestem srebrne i dokładne. Nie mam uprzedzeń. 

Cokolwiek widzę, natychmiast pochłaniam 

Jakie jest, nieprzymglone przez miłość lub niechęć. 

Nie jestem okrutne tylko wierne – 

Jak czworokątne oko malego bożka. 

Przeważnie kontempluję przeciwległą ścianę. 

Ona jest różowa i w cętki. Tak długo na nią patrzyłem, 

Iż sdaje mi się, że jest częścią mego serca. Lecz ona migocze. 

Twarze i ciemność wciąż i wciąż nas rozdzielają. 

Teraz jestem jeziorem. Kobieta nachyla się nade mną, 

Przeszukując moją taflę, aby poznać siebie, 

Potem odwraca się do tych kłamców, świec i księżyca. 

Widzę jej plecy i odbijam je wiernie. 

Odpłaca mi łzami i niespokojnym trzepotaniem rąk. 

Jestem czymś ważnym dla niej. Ona przychodzi i odchodzi. 

Każdego ranka jej twarz zajmuje miejsce ciemności. 

We mnie utopiła młodą dziewczynę; we mnie stara kobieta 

Podpływa ku niej, dzień po dniu, jak okropna ryba. 

 

 

♫ 

 

I am silver and exact. I have no preconceptions. 

Whatever I see I swallow immediately 

Just as it is, unmisted by love or dislike. 

I am not cruel, only truthful- 

The eye of the little god, four cornered. 

Most of the time I meditate on the opposite wall.  

It is pink, with speckles. I have looked at it so long 

I think it is a part of my heart. But it flickers. 

Faces and darkness separate us over and over. 

 

Now I am a lake. A woman bends over me, 

Searching my reaches for what she really is. 

Then she turns to those liars, the candles or the moon. 

I see her back, and reflect it faithfully. 

She rewards me with tears and an agitation of hands. 

I am important to her. She comes and goes. 

Each morning it is her face that replaces the darkness. 

In me she has drowned a young girl, and in me an old woman 

Rises toward her day after day,      like a terrible fish.  

 

przekład: Teresa Truszkowska, tylko “okropna” na końcu zamiast “straszna” jest od Herberta 

 

muzyka: Sonata nr 2/2 Fuga 

 

Komentarz 

Zimne i prawdziwe. Jak odbicie w lustrze. Jak kamień Herberta lustro przypatruje się naszym 

emocjom z chłodem.  

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/11/4-A-Zwierciadlo.mp3
https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/11/4-B-Mirror-KR2.mp3


5. Dwie siostry / Two sisters of Persephone 
 

♫ 

 

 
 

♫ 

 
Two girls there are: within the house 

One sits; the other, without. 

Daylong a duet of shade and light 

Plays between these.  

 

In her dark wainscoted room 

The first works problems on 

A mathematical machine. 

Dry ticks mark time  

 

As she calculates each sum. 

At this barren enterprise 

Rat-shrewd go her squint eyes, 

Root-pale her meager frame.  

 

Bronzed as earth, the second lies, 

Hearing ticks blown gold 

Like pollen on bright air. Lulled 

Near a bed of poppies,  

 

She sees how their red silk flare 

Of petaled blood 

Burns open to the sun's blade. 

On that green alter  

 

Freely become sun's bride, the latter 

Grows quick with seed. 

Grass-couched in her labor's pride, 

She bears a king. Turned bitter  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/11/5-A-Dwie-siostry.mp3
https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/11/5-B-Two-sisters.mp3


 

And sallow as any lemon, 

The other, wry virgin to the last, 

Goes graveward with flesh laid waste, 

Worm-husbanded, yet no woman. 

 

muzyka: Sonata nr 1/2 Fuga 

 

Komentarz 

Może nie do końca rozumiem ten wiersz, ale mimo to wciąga mnie jako prezentacja dwóch 

różnych styli życia. I ta konstatacja, że niezależnie od stylu życia, kończymy marnie.  

 

 

 

 

6. Bezsenny / Insomniac 
 

♫ 

 
Nocne niebo jest tylko rodzajem kalki, 

Niebiesko-czarne, podziurawione punktami gwiazd,  

Co przepuszczają światło, otwór po otworze - - 

Światło białe jak kość, jak śmierć, poza tym wszystkim. 

Pod oczyma gwiazd i rozwartymi ustami księżyca 

On cierpi na pustynnej poduszce, bezsenność 

Rozpościera wokoło swój drobny, drażniący piasek 

 

Wciąż i wciąż stary, ziarnisty film 

Ujawnia dawne kłopoty -- słotne dni 

Dzieciństwa i młodości, lepkie od marzeń, 

Twarze rodziców na wysokich łodygach, na przemian surowe i zapłakane, 

Ogród zrobaczywiałych róż, które skłaniały go do łez. 

Czoło ma wypukłe jak worek kamieni. 

Wspomnienia walczą o miejsce dla twarzy jak zapomniane gwiazdy filmowe. 

 

Jest odporny na pigułki: czerwone, fioletowe, niebieskie - 

Które tak ożywiały nudę długiego wieczoru! 

Te słodkie planety, których działanie zapewniało mu 

Życie przechrzczone w nie-życie na chwilę 

I rozkoszne przebudzenie dziecka bez pamięci. 

Teraz pigułki są zużyte i niedorzeczne jak klasyczni bogowie. 

Ich makowo-nasenne barwy nic mu nie pomagają. 

 

Jego głowa jest zamkniętą głębią szarych zwierciadeł. 

Każdy gest natychmiast umyka w dół alei 

W niknącej perspektywie, a jego znaczenie 

Wycieka jak woda z otworu gdzieś w oddali. 

Nie żyje odosobniony, w nieosłoniętym pokoju, 

Odkryte szpary jego oczu stężały rozwarte 

Na nieprzerwane migotanie błyskawic sytuacji. 

 

Przez całą noc na granitowym podwórku niewidzialne koty 

Jęczały jak kobiety lub uszkodzone instrumenty. 

On wyczuwa już światło dnia, swą białą niemoc, 

Pełzającą z kapeluszem pełnym trywialnych powtórzeń, 

Teraz miasto jest obszarem radosnych świergotów, 

I wszędzie ludzie o pustych i srebrnych jak mika oczach 

Jadą rzędem do pracy, jak po niedawnym praniu mózgów. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/11/6-A-Bezsenny.mp3


♫ 

 
The night is only a sort of carbon paper, 

Blueblack, with the much-poked periods of stars 

Letting in the light, peephole after peephole -- 

A bonewhite light, like death, behind all things. 

Under the eyes of the stars and the moon's rictus 

He suffers his desert pillow, sleeplessness 

Stretching its fine, irritating sand in all directions. 

 

Over and over the old, granular movie 

Exposes embarrassments--the mizzling days 

Of childhood and adolescence, sticky with dreams, 

Parental faces on tall stalks, alternately stern and tearful, 

A garden of buggy rose that made him cry. 

His forehead is bumpy as a sack of rocks. 

Memories jostle each other for face-room like obsolete film stars. 

 

He is immune to pills: red, purple, blue -- 

How they lit the tedium of the protracted evening! 

Those sugary planets whose influence won for him 

A life baptized in no-life for a while, 

And the sweet, drugged waking of a forgetful baby. 

Now the pills are worn-out and silly, like classical gods. 

Their poppy-sleepy colors do him no good. 

 

His head is a little interior of grey mirrors. 

Each gesture flees immediately down an alley 

Of diminishing perspectives, and its significance 

Drains like water out the hole at the far end. 

He lives without privacy in a lidless room, 

The bald slots of his eyes stiffened wide-open 

On the incessant heat-lightning flicker of situations.  [...] 

Nightlong, in the granite yard, invisible cats 

Have been howling like women, or damaged instruments. 

Already he can feel daylight, his white disease, 

Creeping up with her hatful of trivial repetitions. 

The city is a map of cheerful twitters now, 

And everywhere people, eyes mica-silver and blank, 

Are riding to work in rows, as if recently brainwashed. 

 

muzyka: Sonata nr 2/4 Allegro 

 

Komentarz 

I ciągle to wrażenie, że nie rozumiem tego do końca, a mimo to wciąga. Czym? W przypadku 

tego wiersza jakimś surrealistycznym obrazem, któremu przeciwstawiony jest obraz jadących 

rzędem do pracy. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/11/6-B-BezsennyKR2.mp3


7. Nadejście skrzynki / The arrival of The Bee Box 
 

♫ 

 

 
 

I ordered this, clean wood box 

Square as a chair and almost too heavy to lift. 

I would say it was the coffin of a midget 

Or a square baby 

Were there not such a din in it. 

 

The box is locked, it is dangerous. 

I have to live with it overnight 

And I can't keep away from it. 

There are no windows, so I can't see what is in there. 

There is only a little grid, no exit. 

 

I put my eye to the grid. 

It is dark, dark, 

With the swarmy feeling of African hands 

Minute and shrunk for export, 

Black on black, angrily clambering. 

 

How can I let them out? 

It is the noise that appalls me most of all, 

The unintelligible syllables. 

It is like a Roman mob, 

Small, taken one by one, but my god, together! 

 

I lay my ear to furious Latin. 

I am not a Caesar. 

I have simply ordered a box of maniacs. 

They can be sent back. 

They can die, I need feed them nothing, I am the owner. 

 

I wonder how hungry they are. 

I wonder if they would forget me 

If I just undid the locks and stood back and turned into a tree. 

There is the laburnum, its blond colonnades, 

And the petticoats of the cherry. 

 

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/11/7-Skrzynka-D.mp3


They might ignore me immediately 

In my moon suit and funeral veil. 

I am no source of honey 

So why should they turn on me? 

Tomorrow I will be sweet God, I will set them free. 

 

The box is only temporary. 

 

muzyka: Partita nr 1/4 Corrente II 

 

Komentarz 

Mam trzy wersje, rownie uprawnione, w kwestii, co jest w skrzynce: pszczoły, myśli człowieka 

a może ludzie. 

 

8. Dwa spojrzenia / Two Views Of a Cadaver Room 
 

♫ 

 
 2 

W Breughla panoramie dymów i rzezi 

Dwoje ludzi nie widzi żerującej na padlinie armii: 

On w morzu jej niebieskiej satynowej 

Szaty śpiewa w kierunku 

Jej nagiego ramienia, a ona pochylona 

Nad nim, kartkuje zeszyt z nutami. 

Oboje głusi na dźwięk skrzypiec w rękach 

Śmierci, rzucającej na ich pieśni cień, 

Flamandzcy kochankowie kwitną jeden dzień. 

 

Lecz spustoszenie utrwalone w obrazie oszczędza ten światek, 

Delikatny, niemądry, w prawym dolnym rogu. 

 

♫ 

 
 2 

In Brueghel's panorama of smoke and slaughter 

Two people only are blind to the carrion army: 

He, afloat in the sea of her blue satin 

Skirts, sings in the direction 

Of her bare shoulder, while she bends, 

Finger a leaflet of music, over him, 

Both of them deaf to the fiddle in the hands 

Of the death's-head shadowing their song. 

These Flemish lovers flourish;not for long. 

 

Yet desolation, stalled in paint, spares the little country 

Foolish, delicate, in the lower right hand corner. 

 

muzyka: Partita nr 1/8 Bourre 2 

 

Komentarz 

Piękne połączenie poezji i malarstwa. Gdy niedawno chadzałem po berlińskich salach 

muzealnych z obrazami, pomyślałem sobie, że z galerii malarskich można wynosić nie tylko 

wrażenia czysto estetyczne, ale także myśli. Na przykład o kondycji człowieka. Sylvii to się 

udało. Najwyraźniej była w Prado.  

Mnie ten wiersz i obraz przypomina piękny, nagrany resztą przeze mnie, wiersz Herberta o 

parze, która  w czasie wojennych nalotów nie zeszła do schronu, tylko przytuliła się pod jednym  

kocem, z wiadomym, niestety, skutkiem. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/11/8-A-Dwa-spojrzenia.mp3
https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/11/8-B-Two-Views.mp3


9.  Tulipany 
 

♫ 

 

 
The tulips are too excitable, it is winter here. 

Look how white everything is, how quiet, how snowed-in.    

I am learning peacefulness, lying by myself quietly 

As the light lies on these white walls, this bed, these hands.    

I am nobody; I have nothing to do with explosions.    

I have given my name and my day-clothes up to the nurses    

And my history to the anesthetist and my body to surgeons. 

 

They have propped my head between the pillow and the sheet-cuff    

Like an eye between two white lids that will not shut. 

Stupid pupil, it has to take everything in. 

The nurses pass and pass, they are no trouble, 

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/11/9-Tulipany.mp3


They pass the way gulls pass inland in their white caps, 

Doing things with their hands, one just the same as another,    

So it is impossible to tell how many there are. 

 

My body is a pebble to them, they tend it as water 

Tends to the pebbles it must run over, smoothing them gently. 

They bring me numbness in their bright needles, they bring me sleep.    

Now I have lost myself I am sick of baggage—— 

My patent leather overnight case like a black pillbox,    

My husband and child smiling out of the family photo;    

Their smiles catch onto my skin, little smiling hooks. 

 

I have let things slip, a thirty-year-old cargo boat    

stubbornly hanging on to my name and address. 

They have swabbed me clear of my loving associations.    

Scared and bare on the green plastic-pillowed trolley    

I watched my teaset, my bureaus of linen, my books    

Sink out of sight, and the water went over my head.    

I am a nun now, I have never been so pure. 

 

I didn’t want any flowers, I only wanted 

To lie with my hands turned up and be utterly empty. 

How free it is, you have no idea how free—— 

The peacefulness is so big it dazes you, 

And it asks nothing, a name tag, a few trinkets. 

It is what the dead close on, finally; I imagine them    

Shutting their mouths on it, like a Communion tablet.    

 

The tulips are too red in the first place, they hurt me. 

Even through the gift paper I could hear them breathe    

Lightly, through their white swaddlings, like an awful baby.    

Their redness talks to my wound, it corresponds. 

They are subtle : they seem to float, though they weigh me down,    

Upsetting me with their sudden tongues and their color,    

A dozen red lead sinkers round my neck. 

 

Nobody watched me before, now I am watched.    

The tulips turn to me, and the window behind me 

Where once a day the light slowly widens and slowly thins,    

And I see myself, flat, ridiculous, a cut-paper shadow    

Between the eye of the sun and the eyes of the tulips,    

And I have no face, I have wanted to efface myself.    

The vivid tulips eat my oxygen. 

 

Before they came the air was calm enough, 

Coming and going, breath by breath, without any fuss.    

Then the tulips filled it up like a loud noise. 

Now the air snags and eddies round them the way a river    

Snags and eddies round a sunken rust-red engine.    

They concentrate my attention, that was happy    

Playing and resting without committing itself. 

 

The walls, also, seem to be warming themselves. 

The tulips should be behind bars like dangerous animals;    

They are opening like the mouth of some great African cat,    

And I am aware of my heart: it opens and closes 

Its bowl of red blooms out of sheer love of me. 

The water I taste is warm and salt, like the sea, 

And comes from a country far away as health. 

 

muzyka: Partita nr 2/3 Sarabanda 

Komentarz 

Żyjemy sobie jakąś tam pełnią naszego życia, a gdy zdrowie zaszwankuje na dobre, tracimy to. 

Wiersz oddaje to bezbłędnie. 

  



10. Ostatnie słowa 
 

♫ 

 
 

I do not want a plain box, I want a sarcophagus 

With tigery stripes, and a face on it 

Round as the moon, to stare up. 

I want to be looking at them when they come 

Picking among the dumb minerals, the roots. 

I see them already -- the pale, star-distance faces. 

Now they are nothing, they are not even babies. 

I imagine them without fathers or mothers, like the first gods. 

They will wonder if I was important. 

I should sugar and preserve my days like fruit! 

My mirror is clouding over -- 

A few more breaths, and it will reflect nothing at all. 

The flowers and the faces whiten to a sheet. 

 

I do not trust the spirit. It escapes like steam 

In dreams, through mouth-hole or eye-hole. I can't stop it. 

One day it won't come back. Things aren't like that. 

They stay, their little particular lusters 

Warmed by much handling. They almost purr. 

When the soles of my feet grow cold, 

The blue eye of my tortoise will comfort me. 

Let me have my copper cooking pots, let my rouge pots 

Bloom about me like night flowers, with a good smell. 

They will roll me up in bandages, they will store my heart 

Under my feet in a neat parcel. 

I shall hardly know myself. It will be dark, 

And the shine of these small things sweeter than the face of Ishtar. 

 

muzyka: Partita nr 2/5 Ciaconna 

 

Komentarz 

Wyobrażenie siebie po śmierci. Myślenie o tym wydaje się ównie bezsensowne, jak 

nieuchronne. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/11/10-Ostatnie-slowa.mp3


 

Część II Dickinson 
 

 

 

 

Moje królestwo  

 

nie z tego świata 
 

 

♫ 
 

 

Emily Dickinson (1830-1886) 
 

 

Przekład:  Kazimiera Iłłakowiczówna 
 

Muzyka:  Suity Bacha na wiolonczelę solo  
 

  w wykonaniu Petera Wispelweya 
 

Suita nr 1 

 1 Prelude - Żywił się cenną mową (12) 

 2 Allemande - Moim był (13) 

 5 Menuet - Jakiż okręt (11) 

 6 Gigue - To na zewznątrz (17) 

Suita nr 2 

 1 Prelude - Za późno na człowieka (20) 

 2 Allemande - Gotowam brnąć (14) 

 4 Sarabande - Bezpieczni (18) 

 6 Gigue - Za ekstatyczny (16) 

Suita nr 3 

 4 Sarabande - W bólu (15) 

Suita nr 4 

 1 Prelude - Nie miałam czasu (19) 

 

Komentarz: 

 Tak jak do Plath pasują bachowskie skrzypce, tak z Dickinson lepiej współbrzmi 

wiolonczela solo. Nie ma w tej muzyce porywów. Jest smutek i jakaś myśl abstrakcyjna i może 

trochę zahamowana. Zahamowane było też życie Dickinson. Jej poeja wydaje mi się bardzej 

przekonująca, gdy mówi o bólu, cierpieniu, stracie, niespełnieniu, przemijaniu i tym podobnych 

sprawach ciemnej strony życia. Nie ma tu radości i szczerej spontanicznej miłości. W sumie, gdy 

po dziewięciu latach słucham tych wierszy ponownie, to muszę przyznać, że za nimi nie 

przepadam. Najchętniej przebywam z wierszem o książce jako najlepszym środku podróży (11) i 

z tym, który pięknie przedstawia leżących już od wieków podróży podczas, gdy wokół wiruje 

świat (18). I to tyle komentarzy do tej części tomiku. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/11/2-Dickinson.mp3


 

11. Jakiż okręt / There is no Frigate like a Book 
 

 

♫ 

 
 

♫ 

 

There is no Frigate like a Book 
To take us Lands away 
Nor any Coursers like a Page 
Of prancing Poetry -- 
This Traverse may the poorest take 
Without oppress of Toll -- 
How frugal is the Chariot 
That bears the Human soul. 

 

 

muzyka: Suita nr 1/5 Menuet 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/11/11-1-Jakiz-okret.mp3
https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/11/11-2-There-is.mp3


 

 

12. Żywił się cenną mową / He ate and drank 
 

♫ 

 

 
 

He ate and drank the precious Words -- 
His Spirit grew robust -- 
He knew no more that he was poor, 
Nor that his frame was Dust -- 
 
He danced along the dingy Days 
And this Bequest of Wings 
Was but a Book -- What Liberty 
A loosened spirit brings -- 

 

 

muzyka: Suita nr 1/1 Prelude 

 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/11/12-Zywil-sie-D.mp3


 

13. Moim był / I had a guinea golden 
 

♫ 

 

 

 
  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/11/13-1-Moim-byl.mp3


♫ 

 

I had a guinea golden -- 
I lost it in the sand -- 
And tho' the sum was simple 
And pounds were in the land -- 
Still, had it such a value 
Unto my frugal eye -- 
That when I could not find it -- 
I sat me down to sigh. 
 
I had a crimson Robin -- 
Who sang full many a day 
But when the woods were painted, 
He, too, did fly away -- 
 
Time brought me other Robins -- 
Their ballads were the same -- 
Still, for my missing Troubador 
I kept the "house at hame." 
 
I had a star in heaven -- 
One "Pleiad" was its name -- 
And when I was not heeding, 
It wandered from the same. 
And tho' the skies are crowded -- 
And all the night ashine -- 
I do not care about it -- 
Since none of them are mine. 
 
My story has a moral -- 
I have a missing friend -- 
"Pleiad" its name, and Robin, 
And guinea in the sand. 
And when this mournful ditty 
Accompanied with tear -- 
Shall meet the eye of traitor 
In country far from here -- 
Grant that repentance solemn 
May seize upon his mind -- 
And he no consolation 
Beneath the sun may find. 

 

 

muzyka: Suita nr 1/2 Allemande 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/11/13-2-I-had-KR.mp3


 

 

14. Gotowam brnąć 
 

♫ 

 
 

 

muzyka: Suita nr 2/2 Allemande 

 

 

 

 

 

15. W bólu 
 

♫ 

 
muzyka: Suita nr 3/4 Sarabande 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/11/14-Gotowam-brnac.mp3
https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/11/15-W-bolu.mp3


16. Za ekstatyczny moment 
 

♫ 

 
muzyka: Suita nr 2/6 Gigue 

 

 

17. To na zewnątrz 
 

♫ 

 
It makes no difference abroad -- 
The Seasons -- fit -- the same -- 
The Mornings blossom into Noons -- 
And split their Pods of Flame -- 
 
Wild flowers -- kindle in the Woods -- 
The Brooks slam -- all the Day -- 
No Black bird bates his Banjo -- 
For passing Calvary -- 
 
Auto da Fe -- and Judgment -- 
Are nothing to the Bee -- 
His separation from His Rose -- 
To Him -- sums Misery -- 

 

 

muzyka: Suita nr 1/6 Gigue 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/11/16-Za-ekstatyczny.mp3
https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/11/17-To-na-zewnatrz.mp3


 

18. Bezpieczni / Safe in their alabaster chambers 
 

♫ 

 
 

 

 

♫ 

 

Safe in their alabaster chambers, 
Untouched by morning and untouched by noon, 
Sleep the meek members of the resurrection, 
Rafter of satin, and roof of stone. 
 
Light laughs the breeze in her castle of sunshine; 
Babbles the bee in a stolid ear; 
Pipe the sweet birds in ignorant cadences, -- 
Ah, what sagacity perished here! 
 
Grand go the years in the crescent above them; 
Worlds scoop their arcs, and firmaments row, 
Diadems drop and Doges surrender, 
Soundless as dots on a disk of snow.  

 

 

muzyka: Suita nr 2/4 Sarabande 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/11/18-1-Bezpieczni.mp3
https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/11/18-2-Safe-KR.mp3


 

19. Nie miałam czasu 
 

♫ 

 
 

muzyka: Suita nr 4/1 Prelude 

 

 

20. Za późno na człowieka 
 

♫ 

 
It was too late for Man -- 
But early, yet, for God -- 
Creation -- impotent to help -- 
But Prayer -- remained -- Our Side -- 
 
How excellent the Heaven -- 
When Earth -- cannot be had -- 
How hospitable -- then -- the face 
Of our Old Neighbor -- God -- 

 

 

muzyka: Suita nr 2/1 Prelude 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/11/19-Nie-mialam-czasu.mp3
https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/11/20-Za-pozno.mp3


 

 

 

Część III Achmatowa 
 

 

 

 
 

 

Jestem kobietą  

 

i poetą 
 

 

 

 

♫ 
 

 

 

 

Anna Achmatowa (1889-1966) 
 

 

 

 

Muzyka:  Sonaty Bacha na skrzypce i instrument klawiszowy  
 

  w wykonaniu Glenna Goulda i Jaime Laredo 
  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/11/3-Achmatowa.mp3


 

21. Tajemnice rzemiosła 
 

♫ 

 

 
muzyka: Sonata nr 4 BWV 1017 2. Allegro 

 

Komentarz 

Bardzo lubię wiersze o wierszach, zwłaszcza, gdy one ożywają i pada deklaracja, że bez wierszy 

się umiera. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/11/21-Tajemnice-rzemiosla.mp3


 

22. Samotność 
 

♫ 

 

Tylekroć we mnie rzucano kamieniem,  
Że teraz ciosu czekam już bez trwogi.  
I nawet potrzask ma smukłe zwieńczenie,  
Jest niby wieża pośród wież wysokich.  
Wdzięczność mam dla tych, co go zbudowali.  
Niech ich ominie smutek i cierpienie.  
Stąd wcześniej widzę, gdy się świt zapali,  
Tu świecą słońca ostatnie promienie.  
Często do mego pokoju, łopocąc,  
Wlatują wichry przybyłe z północy  
I gołąb z ręki dziobie mi pszenicę.  
A nieskończoną przeze mnie stronicę,  
Pełna spokoju nieziemskiego, lekko  
Muza dopisze swoją smagłą ręką. 
 

 

przekład: Eugenia Siemaszkiewicz 

 

muzyka: Sonata nr 1  BWV 1014  3. Andante 

 

Komentarz 

Jestem outsiderem i zwłaszcza teraz, gdy oddaję sie pracy prawie wyłącznie zdalnej, mam 

poczucie siedzenia w samotnej wieży, na którą po troszę skazałem się sam, a po troszę 

zbudowali ją inni. I bardzo dobrze, bo tak jak Achmatowa, widzę z tej wieży więcej. A 

przynajmniej tak mnie się wydaje. Tak czy inaczej jest mi w tej wieży o wiele lepiej niż byłoby 

w ścisku na dole. I tego jestem pewien. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/11/22-Samotnosc.mp3


 

23. Zerwanie 
 

♫ 

 

1. 
Nie tygodnie, nie miesiące - lata całe 
Rozstawaliśmy się. I oto na koniec 
Świeżym chłodkiem wolności powiało, 
Siwy wianek ubielił skronie. 
 
Nie ma zdrad już, nieporozumień, 
I nie słuchasz co dzień do rana, 
Jak się sączy dowodów strumień 
O słuszności mej niezrównanej. 
 
2. 
I tak jak bywa zawsze w dniach rozstania, 
Widmo dni pierwszych zapukało ciche. 
Pod wichrem szczęścia wierzba rozpłakana 
Wdarła się siwych gałęzi przepychem. 
 
I nam, zgorzkniałym, szalonym, wyniosłym, 
Z wzrokiem utkwionym z pomieszania w ziemię, 
Zaśpiewał o tym ptak szczęśliwym głosem, 
Jak niegdyś kochaliśmy się wzajemnie... 

 

 

przekład: Wanda Grodzieńska 

 

 

muzyka: Sonata nr 2  BWV 1015  4. Presto 

 

Komentarz 

Cóż, wybieram wiersze, które są mi bliskie. Niektóre ze względu na ich piękno, niektóre ze 

względu na trafność zawartych w nich myśli, a niektóre, tak jak ten, ze względu na związek z 

moim życiem 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/11/23-Zerwanie.mp3


 

24. Kiedyż wplotła się 
 

♫ 

 

 
 

 

muzyka: Sonata nr 4  1. Siciliano 

 

 

Komentarz 

Cudownie smutny wiersz i znakomicie przetłumaczony. Kobieta porównuje utratę atrakcyjnego 

wyglądu z utratą głosu przez ptaka. Na nią nikt już nie patrzy, a jego nikt już nie słucha. A do 

kogo mógłby porównać utratę sił mężczyzna? Przychodzi mi do głowy jedynie obraz przywódcy 

stada, którego w pewnym momencie nieuchronnie przepędza młody. Całkiem prawdopodobne 

jest, że przyjdzie mi do głowy jeszcze jakieś inne porównanie, bo coraz częściej o tym myślę. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/11/24-Kiedyz.mp3


 

25. Kiedy człowiek umiera/ Когда человек умирает 
 

♫ 

 

Kiedy człowiek umiera,  
Zmieniają się jego portrety.  
Inaczej patrzą oczy  
A wargi uśmiechają się innym uśmiechem.  
Spostrzegłam to wróciwszy  
Z pogrzebu pewnego poety.  
I odtąd sprawdzałam często  
I potwierdził sięmój domysł . 
 
 
Когдaа человек умирает, 
Изменяются его портреты. 
По-другому глаза глядят, и губы 
Улыбаются другой улыбкой. 
Я заметила это, вернувшись 
С похорон одного поэта. 
И с тех пор проверяла часто, 
И моя догадка подтвердилась. 

 

 

przekład: Anna Kamieńska 

 

muzyka: Sonata nr 2  3. Andante 

 

Komentarz 

Kiedy człowiek umiera, dzieje się wiele rzeczy. Zwłaszcza ta niesamowita przemiana ciała w 

rzecz, jak to ujął Herbert. Aż strach.  

Ktoś mógłby pomyśleć, że głupio jest kończyć tomik w takiej tonacji, ale ja tak nie sądzę. Jako 

adept taoizmu, a ostatnio także jako opiekun odchodzącej powoli Mamy, przyzwyczajam się do 

śmierci coraz bardziej. Nieuchronne jest to, że jest ostatni wiersz, ostatni tomik, ostatni oddech. I 

nie powinniśmy zakłócać sobie smutkiem czasu, w którym jeszcze nie nastały. 

 

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/11/25-Kiedy-czlowiek.mp3
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